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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
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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(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
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."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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היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
א-ז – שיר המעלות . . אני שלום וכי אדבר המה למלחמה

שמחה תוך כדי מלחמה
עסוק  ואינו  ב"שלום",  להיות  צריך  יהודי  הוא שה"אני" של   – ב"אני שלום"  הפירוש 
במלחמות כלל. ובעבודת האדם הוא, שאין ענינו להתעסק בעניני ניסיונות1, כפי שמבקשים 
בתפלה2 “אל תביאני כו' לידי ניסיון". ובכללות זוהי עבודת הצדיקים )שעבודתם היא בטוב 

גופא ולא בבירור הרע(.

1( ראה ע"ז יא, ב. שם יז, סע"א ואילך. וראה גם טושו"ע יו"ד ר"ס קמט. אה"ע ר"ס כא.
2( ברכות השחר )ברכות ס, ב(.

המשך בעמוד טצק
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‰M‡ זכר וילדה תזריע רז"ל 1ּכי ואמרּו ,2 ƒ»ְְְְְִִַַַַָָָָָ

איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה מזרעת ְְִִִֶֶַַַָָָָאּׁשה

הּזקן  אדמֹו"ר ּומביא נקבה, יֹולדת ּתחּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמזריע

הזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' )3(ּב'לּקּוטי ְְִִִֵֶַַַָ

ׁשאּׁשה  זה על ּדהּטעם ּפרׁשּו, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹדהפלסֹופים

ּכׁשאּׁשה  ּכי הּוא זכר יֹולדת ּתחּלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמזרעת

ּבאחרֹונה  ּבאה האיׁש טּפת ּתחּלה, ְְֲִִִַַַַַָָָָָָמזרעת

ׁשּפרּוׁשם  הּזקן אדמֹו"ר ואֹומר ּגבר'. ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָו'עּלאה

מּפׁשטּות  ּכדמּוכח ּומפרׁש ּגדֹול. ּדֹוחק ְְְִִֵַַָָָהּוא

מּזה  (ולא האּׁשה מּזרע  ּבא הּזכר ׁשּלידת ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּלׁשֹון

ּדזה  לֹומר, ויׁש לבּסֹוף). ּבא האיׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע

הּזכר  ּדלידת הּפירּוׁש ּגם ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמביא

'עּלאה  ּכי ּבאחרֹונה, (הּבאה האיׁש מּטּפת ֲִִִִִַַַָָָָָָָהּוא

לּפירּוׁש זה ּפירּוׁש ׁשּמקּדים מּזֹו, ויתרה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּגבר'),

הּוא  האּׁשה, מּזרע הּוא הּזכר איׁש4ׁשּלידת ּכי ִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוכנסת  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הם (ּברּוחנּיּות) ְְְִִֵֶֶַָָָָואּׁשה

'איׁש', ּבׁשם נקרא ּדהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֵֵַָָָָיׂשראל,

'אּׁשה' ּבׁשם יׂשראל ּבענין 5ּוכנסת וידּוע . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ואתערּותאּֿדלתּתא  ׁשּבכל 6אתערּותאּֿדלעילא , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָ

 ֿ ּבאתערּותא ּדהּמעלה מעלה. יׁש מהם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָאחד

היא  עלֿידּה הּבאה ׁשההמׁשכה היא ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּדלתּתא

האֹור  ּבאתערּותאּֿדלעילא 7מּפנימּיּות והּמעלה , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נעלה  מּמקֹום היא ׁשההמׁשכה היא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָמּצדֿעצמּה

(אּלא  לׁשם מּגעת אתערּותאּֿדלתּתא ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָיֹותר

היא מּׁשם ויׁשׁשההמׁשכה חיצֹונּיּות). מּבחינת ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
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תשמ"ט. - ניסן ב' בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר ב.1)*) יב, (תזריע) לא,2)פרשתנו נדה

וש"נ. ג).3)סע"א. (יט, פרשתנו מזכירין 4)ריש "למה שאמרו ע"ד הוא הראשון הפירוש שמביא דזה אפ"ל, הי' לכאורה

כלל  רגיל זה אין התורה) (פנימיות חסידות שבדרושי לזה נוסף אבל, מ"ו). פ"א (עדיות לבטלן" המרובים בין היחיד דברי

אחריו, בהבא חיזוק לתת בכדי הוא הראשון של ענינו הפלסופים, דלפירוש הוא, הפירושים דשני החילוק נקודת הרי -

בהראשון  היא שהמעלה השני כפירוש [שמסיק גופא זה שממאמר ונמצא, עצמו. בהראשון הוא המעלה אדה"ז ולפירוש

שלאחריו, הפירוש ו)לחזק (לבטלו בכדי לא הוא הפלסופים) (פירוש הראשון פירוש שמביא בזה שהכוונה מוכח, עצמו],

עצמו. זה שבפירוש והעילוי הענין מצד תחלה"5)אלא מזרעת "אשה דפירוש ובכ"מ, א) (כ, פרשתנו לקו"ת גם וראה

דלעילא. האתערותא לפני היא דלתתא שהאתערותא ואילך.6)הוא ד כג, שה"ש ב.7)לקו"ת כ, פרשתנו לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת
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L¯ÙÓe .ÏB„b ˜ÁBc אדמו"ר «»¿»≈
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אלא  הזה הפירוש את מביא

Le¯ÈtÏ ‰Ê Le¯Èt ÌÈc˜nL∆«¿ƒ≈∆«≈
כך אחר מיד ‰Îf¯שאומר ˙„ÈlL∆≈««»»

‡e‰ ,‰M‡‰ Ú¯fÓ ‡e‰4Èk ƒ∆«»ƒ»ƒ
˙eiÁe¯a) ‰M‡Â LÈ‡ לפי ƒ¿ƒ»¿»ƒ

של  הרוחנית הפנימית המשמעות

‰ŒCe¯aŒLB„wהדברים  Ì‰ (≈«»»
,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‡e‰¿∆∆ƒ¿»≈
‡¯˜ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰c¿«»»ƒ¿»

Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ,'LÈ‡' ÌLa נמשכו שממנו באלקות העליונה הבחינה ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
נקראת ישראל '‡M‰'נשמות ÌLa5Œ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa Úe„ÈÂ . ¿≈ƒ»¿»«¿ƒ¿«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc לאלקות להתקרב מתעורר אדם כאשר מלמעלה, התעוררות ƒ¿≈»
מלמעלה  אור עליו ונשפע שנמשך מכך z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â6‡כתוצאה ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

אדם  כאשר מלמטה, התעוררות

מצידו, לאלקות להתקרב מתעורר

Ì‰Óמלמטה, „Á‡ ÏÎaL הן ∆¿»∆»≈∆
והן  דלתתא' ב'אתערותא ב'אתערותא

ÏÚÓ‰דלעילא' LÈ לעומת מיוחדת ≈«¬»
והיתרון ÏÚn‰c‰השני. ¿««¬»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a לעומת ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
דלעילא' È‰ƒ‡'אתערותא

‰ÎLÓ‰‰L למטה מלמעלה ∆««¿»»
‰È‡וההתגלות d„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«»»ƒ

¯B‡‰ ˙eiÓÈtÓ7, כאשר כי ƒ¿ƒƒ»
האדם, מצד מלמטה, היא ההתעוררות

עצמו  את והכשיר הכין האדם אזי

כלי  והוא מלמעלה האור את לקבל

וההמשכה  ההארה את לקלוט ראוי

בו  ותאיר שתחדור כך מלמעלה

«¬»»¿ÏÚn‰Â‰בפנימיות,
Œ„vÓ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«

dÓˆÚ היא שבו האופן מצד לא «¿»
באדם  ÎLÓ‰‰L‰נקלטת ‡È‰ƒ∆««¿»»

ÏÚ‰מלמעלה  ÌB˜nÓ ‡È‰ƒƒ»«¬∆
¯˙BÈ נמשך שממנו המקום מאשר ≈

דלתתא' ב'אתערותא האור האור כי

לא  דלעילא' ב'אתערותא הנמשך

האדם  של ההתעוררות לאופן מותאם

האדם  של ההכנה במידת מוגבל ולא

ממקום  נמשך הוא ולכן אותו לקלוט

כך  כל ‡˙Œ‡˙e¯Úנעלה ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»
‡l‡) ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙Ïcƒ¿«»«««¿»∆»
‡È‰ ÌMÓ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ»ƒ

ÁaÓ˙eiBˆÈÁ ˙È פנימי אור ולא ƒ¿ƒ«ƒƒ
לאדם  מאיר שאמנם 'מקיף' אור והוא

בפנימיות  בו חודר לא ).אבל
‰fnL ,¯ÓBÏ LÈÂ לעיל המבואר ¿≈«∆ƒ∆
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  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )לא
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  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס  )לב

 טור  .............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 יזר  ...........................................  ב קפרק  כרוותזה ספר  ) לג

  קודש   ותרגא  )לד

 אכר......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 כבר  ................................  ומש לקריאה בציבורח  ) לה

 לזר  .................  דשקו -בתשת חלמהתורה  תאקרי  ) לו
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d"kyz'dו ,oqip ycegÎy`x ,rixfz zyxt zay

הּפירּוׁשים  ׁשני מׁשּתלׁשלים ׁשּמּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַלֹומר,

ּכפׁשּוטֹו. זכר" וילדה תזריע ּכי ְְְְְִִִִַַָָָָָּב"אּׁשה

האיׁש מּזרע הּוא הּזכר ׁשּלידת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָּדהּפירּוׁש

מהּמעלה  מׁשּתלׁשל ּגבר', ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּד'עּלאה

הּזכר 8ׁשּבאתערּותאּֿדלעילא  ׁשּלידת והּפירּוׁש . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מהּמעלה  מׁשּתלׁשל האּׁשה, מּזרע ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא

הּפירּוׁש ּגם מביא ולכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא.

ׁשּבגׁשמּיּות, (אף האיׁש מּזרע הּוא הּזכר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּלידת

לרּמז  ּבכדי ּכהּמסקנא), ּדלא הּוא זה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹּפירּוׁש

ּבאתערּותאּֿדלעילא. מעלה ּגם ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָׁשּיׁש

(ּבכּמה LÈÂב) קֹוראין ּתזריע ּדפרׁשת להֹוסיף, ¿≈ְְְְְִִִַַַַָָָ

ניסן  ּבחדׁש הּוא 9ׁשנים) ׁשענינֹו , ְְִִִֶֶָָָֹ

זה 10אתערּותאּֿדלעילא  ּפירּוׁש מביא ולכן , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּפירּוׁש לפני האיׁש) מּזרע הּוא הּזכר ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ(ׁשּלידת

ניסן, ּבחדׁש ּכי האּׁשה, מּזרע הּוא הּזכר ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלידת

ׁשּבאתערּותאּֿדלעילא. ּבּמעלה היא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָההדּגׁשה

מּזרע  היא הּזכר ׁשּלידת היא ׁשהּמסקנא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוזה

ניסן  ּבחדׁש ּגם ּתֹורה, מּתן לאחרי ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה,

 ֿ (אתערּותא האדם עבֹודת ּבמעלת היא ְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָָההדּגׁשה

ּדּבּורֿהּמתחיל  מהּמאמר ּגם וכּמּובן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָּדלתּתא).

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמֹו"ר ׁשל 11"החדׁש" ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

(ּבתחּלת  ׁשם ׁשמדּיק ניסן, ּדב' ההילּולא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבעל

עצמֹו12הּמאמר  ּבכח עבֹודה צריכים "לּמה ( ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹ

ויראה  האהבה והלא ּבזה, הּמעלה ּומה ְְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָָָָֹּדוקא,

ּדזה  יֹותר", הרּבה ּגבֹוהים הם מּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּבאים

אף  עצמֹו), ּבכח ּבעבֹודה הּמעלה (מהי ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשמדּיק

לעיל) (ּכּנזּכר מבאר ּדרּוׁשים וכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשּבכּמה

ּבכח  (עב ֹודה ׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמעלה
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האור. מפנימיות היא האתעדל"ת קדימת שע"י ההמשכה כי זכר, יולדת תחלה מזרעת שאשה זה על הטעם דזהו ושם,

ד.8) סעיף כדלקמן אתעדל"ת, קדימת לאחרי באה כשהיא היא דלעילא דאתערותא המעלה עיקר זה, לפירוש שגם אלא

דחת"ת,9) בשיעורים הלימוד וכן שבת, במנחת הסדרה דהתחלת הקריאה - אייר בחודש הוא תזריע פ' ששבת בהשנים וגם

שנים). (בכמה ניסן בחודש ה 10)הוא 148 ע' חי"ז בלקו"ש 5.נסמן תרס"ו.11)ערה קנז.12)דשנת ע' ריש תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחד  שבכל והמעלה דלתתא' ו'אתערותא דלעילא' 'אתערותא בין ההבדל על

ה', בעבודת ברוחניות, שהם כפי למטה ÌÈÏLÏzLÓמהם, ובאים יורדים ƒ¿«¿¿ƒ
.BËeLÙk "¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡"a ÌÈLe¯Èt‰ ÈL¿≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»»»ƒ¿
,'¯·b ‰‡lÚ'c LÈ‡‰ Ú¯fÓ ‡e‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL Le¯Èt‰c¿«≈∆≈««»»ƒ∆«»ƒ¿ƒ»»»«

‰ÏÚn‰Ó ÏLÏzLÓƒ¿«¿≈≈««¬»
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL8 שבה ∆¿ƒ¿»»ƒ¿≈»

יותר. נעלה אור נמשך ידה ועל

‡e‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL Le¯Èt‰Â¿«≈∆≈««»»
ÏLÏzLÓ ,‰M‡‰ Ú¯fÓƒ∆«»ƒ»ƒ¿«¿≈
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ז xkf dclie rixfz ik dy`

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמר ּכי לֹומר, יׁש ְְְֲִִִֵַַַַַַעצמֹו),

ֿ "החדׁש" ׁשּבאתערּותא הּמעלה מּודגׁשת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּמעלה  מהי לּׁשאלה מקֹום יׁש ולכן ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּדלעילא,

הּמעלה  (מהי זה ׁשענין מּזה אבל ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבעבֹודה.

ּבחדׁש ׁשּגם מּובן, ׁשאלה, רק הּוא ְְֲֵֶֶַַַָָָֹּבעבֹודה)

מּודגׁשת  ׁשּבֹו "החדׁש"), (ּדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִֶֶֶֶַַַָֹניסן

היא  הּמסקנא מּלמעלה, הּבאה ההמׁשכה ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָמעלת

עצמֹו ּבכח ּבעבֹודה מעלה (ּגם) ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹׁשּיׁש

הּבאים  ויראה האהבה לגּבי ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ(אתערּותאּֿדלתּתא)

מּזֹו, ויתרה (אתערּותאּֿדלעילא). ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָמּלמעלה

הּוא  ׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא) (הּמעלה זה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּדענין

ּתֹורה') (ּב'לּקּוטי הּמסקנא ׁשּלכן, הּמעלה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָעקר

הּמעלה  האּׁשה, מּזרע היא הּזכר ׁשּלידת ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהיא

ְְְִִֶַָָָׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא.

ֿ ÔÈÚ‰Âג) ׁשּבאתערּותא הּמעלה ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַָָָ

היא  (ׁשּמּצדֿעצמּה) ְְִִִֵֶַַָָּדלעילא

 ֿ אתערּותא ׁשאין מּמקֹום היא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשההמׁשכה

"ּכי  מּצד היא וההמׁשכה לׁשם, מּגעת 13ּדלתּתא ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ

הּוא" חסד הּידּוע 14חפץ ועלּֿפי "ּבמי 15. ּבענין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

צּדיקים" ׁשל ּבנׁשמֹותיהן ּכלם 16נמל ועּמ") ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ

"חפץ 17צּדיקים" להיֹות ּכביכֹול ׁשּנתעֹורר ּדזה ,( ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

(מחׁשבה  ּבמחׁשבה ׁשעלה זה מּצד הּוא ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד"

חסד") ּד"חפץ מהּגלּוי ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָעצמית,

ולעׂשֹות  ּומצֹות ּתֹורה לקּים יׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָׁשעתידין

ׁשהּׁשרׁש מּובן, ּבתחּתֹונים, יתּבר לֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּדירה

ּגם  יֹותר  למעלה הּוא יׂשראל ׁשל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּדעבֹודתם

ּד"חפץ  ׁשהּגלּוי ועלֿידי חסד". ּד"חפץ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהענין

האדם, עבֹודת עלֿידי ונמׁש נתעֹורר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָחסד"

מּצד  ׁשהּוא (מּכמֹו יֹותר נעלה עילּוי ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַמתוּסף
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יח.13) ז, מיכה - הכתוב שם.14)לשון שה"ש -15)לקו"ת מנחם (תורת ס"הֿו ה'תשמ"ב היום זה ד"ה בארוכה ראה

שם. ובהמצויין ואילך), מד ע' תשרי המאמרים (ג).16)ספר א פ"ב רבא רות ז. פ"ח, כא.17)ב"ר ס, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך, על התמיהה מהי מובן לא Ó‡Óa¯לכאורה Èk ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿«¬«

"L„Á‰" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ניסן חודש של ענינו בביאור העוסק ƒ««¿ƒ«…∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL ‰ÏÚn‰ ˙L‚„eÓ שבדרך לעיל כמובא ¿∆∆««¬»∆¿ƒ¿»»ƒ¿≈»

של  המעלה מודגשת שבו כזמן ניסן חודש של ענינו בחסידות מבואר כלל

בעת  שהיה (כפי דלעילא' 'אתערותא

מצרים) ÌB˜Óיציאת LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈»
‰ÏÚn‰ È‰Ó ‰Ï‡MÏ«¿≈»«ƒ««¬»

‰„B·Úa.עצמו בכוח האדם של «¬»
È‰Ó) ‰Ê ÔÈÚL ‰fÓ Ï·‡¬»ƒ∆∆ƒ¿»∆«ƒ
˜¯ ‡e‰ (‰„B·Úa ‰ÏÚn‰««¬»«¬»«

‰Ï‡L אין ביאור דורש שהדבר ואף ¿≈»
שאכן  הקביעה עצם את לשלול הכוונה

'אתערותא  עצמו, בכוח לעבודה

עבודה  על ויתרון מעלה יש דלתתא'

'אתערותא  מלמעלה, מגילוי כתוצאה

L„Áaדלעילא', ÌbL ,Ô·eÓ»∆«¿…∆
) ÔÒÈ למאמר השייך Œ¯eacהזמן ƒ»ƒ

BaL ,("L„Á‰" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«…∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÚÓ ˙L‚„eÓ¿∆∆«¬«««¿»»

««»‰a‡‰האלקית ההתגלות 
LiL ‡È‰ ‡˜Òn‰ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»««¿»»ƒ∆≈
ÁÎa ‰„B·Úa ‰ÏÚÓ (Ìb)««¬»«¬»¿…«

(‡˙Œ‡˙e¯Úהאדם BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ Èa‚Ï (‡z˙Ïcƒ¿«»¿«≈»«¬»¿ƒ¿»

ÌÈ‡a‰ ונמשכים‰ÏÚÓlÓ «»ƒƒ¿«¿»
‰¯˙ÈÂ .(‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡)ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ≈»
‰ÏÚn‰) ‰Ê ÔÈÚc ,BfÓƒ¿ƒ¿»∆««¬»
‡e‰ (‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿»»ƒ¿«»

‰ÏÚn‰ ¯˜Ú,ניסן בחודש אפילו ƒ«««¬»
ÈËewÏ'a) ‡˜Òn‰ ,ÔÎlL∆»≈««¿»»¿ƒ≈
¯Îf‰ ˙„ÈlL ‡È‰ ('‰¯Bz»ƒ∆≈««»»
‰ÏÚn‰ ,‰M‡‰ Ú¯fÓ ‡È‰ƒƒ∆«»ƒ»««¬»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL,ולכן ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«»
דגש  לשים יש ניסן, בחודש שגם בגלל

במאמר  גם דלתתא', 'אתערותא על

היא  המסקנה הזקן אדמו"ר של הנזכר

('תתאה  האשה מזרע היא הזכר שלידת

של  והיתרון המעלה על להורות גבר'),

דלתתא'. 'אתערותא האדם, עבודת

של  מעלתה את ומבאר והולך

ניסן  בחודש גם אותה שמדגישים כך כל חשובה שהיא דלתתא' 'אתערותא

דלעילא'. 'אתערותא של זמן הוא שבכללות

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL ‰ÏÚn‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»¿ƒ≈««¬»∆¿ƒ¿»»ƒ¿≈»

dÓˆÚŒ„vnL)'דלתתא ב'אתערותא האדם עבודת של הקדמה )ללא ∆ƒ««¿»
ÌB˜nÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ‡È‰נעלה כך כל ÔÈ‡Lמקור ƒ∆««¿»»ƒƒ»∆≈

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰Â ,ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ בעקבות לא ƒ¿¬»ƒ¿«»«««¿»¿««¿»»ƒ
רק אלא האדם מצד מסוימת "Èkפעולה „vÓ13"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ14 ƒ«ƒ»≈∆∆

ובחסדו  מצידו הוא ברוך הקדוש כי

ולהשפיע. לתת רוצה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ15 החסידות בתורת ¿«ƒ«»«
CÏÓ ÈÓa" ÔÈÚa,התייעץ »ƒ¿»¿ƒƒ¿«

לברוא  האם הוא, ברוך הקדוש כביכול,

העולם ÏLאת Ô‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆
"ÌÈ˜Ècˆ16) הכוונה כללי ובאופן «ƒƒ

ככתוב  ישראל, בני ≈»¿"CnÚÂלכל
"ÌÈ˜Ècˆ ÌÏk17‰Êc ,( À»«ƒƒ¿∆

˙pLÏBÎÈ·k ¯¯BÚ ברוך הקדוש ∆ƒ¿≈ƒ¿»
ÒÁ„"הוא  ıÙÁ" ˙BÈ‰Ï ולתת ƒ¿»≈∆∆

ÏÚL‰ולהשפיע  ‰Ê „vÓ ‡e‰ƒ«∆∆»»
‰·LÁÓa העליונה‰·LÁÓ) ««¬»»«¬»»
,˙ÈÓˆÚ שהוא כפי המחשבה ענין «¿ƒ

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא אצל

ıÙÁ"c ÈeÏb‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«ƒ¿»≈
"„ÒÁ שיש בחסידות כמבואר ∆∆

כפי  הדבר 'עצם', בין ולהבדיל להבחין

ו'גילויים', מהותו, בעצם היינו שהוא

של  וההתפשטות ההתגלות ההארה,

הרצון  התגלות קודם ובעניננו, הדבר,

יש  חסד", "חפץ מצד ולהשפיע לתת

על  עצמית מחשבה למעלה כבר

ל'חפץ  והשורש המקור שהיא הבריאה

מכך) כתוצאה ÔÈ„È˙ÚL∆¬ƒƒוחסד',
˙BˆÓe ‰¯Bz Ìi˜Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈»ƒ¿
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BNÚÏÂ¿«¬ƒ»ƒ¿»≈

,ÌÈBzÁ˙a העולמות את לעשות ¿«¿ƒ
להשראת  ראוי מקום התחתונים

L¯M‰Lהשכינה, ,Ô·eÓ»∆«…∆
‡e‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Úc«¬»»∆ƒ¿»≈
ÔÈÚ‰Ó Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈»ƒ¿»

"„ÒÁ ıÙÁ"c עבודתם כלומר, ¿»≈∆∆
מושרשת  ומצות, בתורה ישראל, של

באלקות  ונעלה עמוק יותר במקום

מצד  להשפיע האלוקי הרצון מאשר

חסד". "חפץ הוא ברוך ÒÁ„"שהקדוש ıÙÁ"c ÈeÏb‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ¿»≈∆∆
CLÓÂ ¯¯BÚ˙ וביטוי גילוי לידי ‰‡„Ì,ובא ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ƒ¿≈¿ƒ¿»«¿≈¬«»»»

Ba ÛqÂ˙Ó"חסד "חפץ מצד הרצון ויתרון ÈeÏÈÚבהתגלות ÏÚ‰מעלה ƒ¿«≈ƒ«¬∆
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מה'ּמחׁשבה עצמ  ּבֹו ׁשּנמׁש למעלה), מּצד ֹו, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

לבאר, יׁש ועלּֿפיֿזה מּגלּוי. ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעצמית'

המׁשכה  הּוא (ׁשענינֹו ניסן ׁשּבחדׁש ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹּדזה

זכר" וילדה תזריע ּכי "אּׁשה קֹוראין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָמּלמעלה)

ּכי  הּוא, ֿ ּדלתּתא) אתערּותא ּבמעלת ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָ(ההדּגׁשה

ּד"חפץ  (והּגלּוי מּלמעלה ּבהמׁשכה העילּוי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָעקר

עבֹודה. עלֿידי נמׁשכת ּכׁשהיא הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָחסד")

ּתחּלה p‰Â‰ד) מזרעת (ׁש"אּׁשה זה ענין ¿ƒ≈ְְְִִִֶֶַַַָָָ

הּמעלה  על מֹורה זכר" ֲֶֶֶַַַָָָיֹולדת

הּפירּוׁש לפי ּגם הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא)

הּבאה  האיׁש מּטּפת היא הּזכר ִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּלידת

זה, ׁשּלפיר ּוׁש אּלא ּגבר'. ּד'עּלאה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחרֹונה,

היא  האּׁשה) (זרע ּבאתערּותאּֿדלתּתא ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָהּמעלה

 ֿ על הּנמׁשכת ׁשהאתערּותאּֿדלעילא סּבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא

יֹותר  נעלית מּבחינה ּתהיה ּגבר'),18ידּה ('עּלאה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

האּׁשה, מּזרע היא הּזכר ׁשּלידת הּפירּוׁש ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּולפי

 ֿ מּצד (ּגם) היא ׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָהּמעלה

ּדׁשני  ּבּסדר הרמז לֹומר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעצמּה.

הּזכר  ׁשּלידת הּפירּוׁש ׁשּמקּדים ּדזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּפירּוׁשים,

ׁשהיא  היא ׁשהּמסקנא אף האיׁש, מּזרע ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהיא

מעלת  העבֹודה, ּבתחּלת ּכי האּׁשה, ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָמּזרע

ׁשהאתערּותאּֿדלעילא  היא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָהאתערּותאּֿדלתּתא

ועלֿידיֿזה  יֹותר, נעלית היא עלֿידּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּנמׁשכת

ׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא  הּמעלה אחרּֿכ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמתּגּלית

ָּגּופא.

Ô·eÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עלּֿפי ׁשּיׁש19זה ¿»ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבאתערּותאּֿדלעילא, ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִֵָָָּבחינה

זֹו אתערּותאּֿדלעילא ׁשּגם מּתנה. ּבדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא

מּגעת  אתערּותאּֿדלתּתא ׁשאין מּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָנמׁשכת
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(אהבה 18) "זכר" שבבחינת האהבה שהולדת תשיש, שוש ד"ה פרשתנו בלקו"ת המבואר ע"ד שהוא לומר יש ולכאורה

אהבה  ממנה נולד (שלכן האור מפנימיות נמשכת דלעילא שהאתערותא שזה אלא דלעילא, מהאתערותא בפועל באה רבה)

דלתתא. האתערותא קדימת ע"י שבאה מפני הוא א).19)רבה) (כד, שם שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L BÓkÓ) ¯˙BÈ"חסד "חפץ של vÓ„הענין ,BÓˆÚ „vÓ ≈ƒ¿∆ƒ««¿ƒ«

ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓlL '˙ÈÓˆÚ ‰·LÁn'‰Ó Ba CLÓpL ,(‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆ƒ¿»≈««¬»»«¿ƒ∆¿«¿»ƒƒ
התגלות  האדם, מעבודת כתוצאה היא שההתעוררות ידי על שבאה המעלה וזו

גילוי. לידי מלבוא למעלה הוא עצמו שמצד מה'עצם'

‰Êc ,¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿∆
‡e‰ BÈÚL) ÔÒÈ L„ÁaL∆¿…∆ƒ»∆ƒ¿»

‰ÎLÓ‰ אלקות ÏÚÓlÓ‰וגילוי «¿»»ƒ¿«¿»
דלעילא' היה )'אתערותא כן ואם

ההתעוררות  מעלת את להדגיש מקום

מלמעלה  ÔÈ‡¯B˜¿ƒוההמשכה
"¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡"ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»»»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÏÚÓa ‰Lb„‰‰)««¿»»¿«¬«ƒ¿¬»
ÈeÏÈÚ‰ ¯˜Ú Èk ,‡e‰ (‡z˙Ïcƒ¿«»ƒƒ«»ƒ
ÈeÏb‰Â) ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰a««¿»»ƒ¿«¿»¿«ƒ

("„ÒÁ ıÙÁ"c עצמה שמצד ¿»≈∆∆
האדם  בעבודת תלויה ‰e‡אינה

‡È‰Lk עצמה מלמעלה ההתעוררות ¿∆ƒ
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓ של ƒ¿∆∆«¿≈¬»

כמבואר  דלתתא', ב'אתערותא האדם

לבריאת  הרצון ועיקר שורש לגבי לעיל

העולם.

‰M‡"L) ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿»∆∆ƒ»
"¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ‰lÁz ˙Ú¯ÊÓ«¿««¿ƒ»∆∆»»
‰ÏÚn‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆«««¬»
‡e‰ (‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿»»ƒ¿«»
¯Îf‰ ˙„ÈlL Le¯Èt‰ ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«≈∆≈««»»
‰‡a‰ LÈ‡‰ ˙thÓ ‡È‰ƒƒƒ«»ƒ«»»

'¯·b ‰‡lÚ'c ,‰B¯Á‡a וזאת »«¬»¿ƒ»»»«
את  מדגיש זה פירוש שלכאורה למרות

מעלת  את ולא המשפיע, העליון, מעלת

Ê‰,התחתון. Le¯ÈÙlL ‡l‡∆»∆¿≈∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‰ÏÚn‰««¬»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

‡È‰ (‰M‡‰ Ú¯Ê) מעלה לא אכן ∆«»ƒ»ƒ
מצד  דלתתא' ה'אתערותא של ויתרון

כיון  מעלתה אלא È‰L∆ƒ‡עצמה,
‰aÒ לכך וגורם טעם ƒ»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰È‰z d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«»»ƒ¿∆
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁaÓ18 ƒ¿ƒ»«¬≈≈

Le¯Èt‰ ÈÙÏe ,('¯·b ‰‡lÚ')ƒ»»»«¿ƒ«≈
Œ‡˙e¯Ú˙‡aL ‰ÏÚn‰ ,‰M‡‰ Ú¯fÓ ‡È‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL∆≈««»»ƒƒ∆«»ƒ»««¬»∆¿ƒ¿¬»

dÓˆÚŒ„vÓ (Ìb) ‡È‰ ‡z˙Ïc ידו שעל גורם בתור רק ולא ƒ¿«»ƒ«ƒ««¿»
יותר. נעלית דלעילא' ה'אתערותא

ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ¯„qa ÊÓ¯‰ ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ במאמר ¿«ƒ∆≈«»∆∆«≈∆ƒ¿≈«≈ƒ
תורה', ב'לקוטי הזקן רבנו ‰Îf¯של ˙„ÈlL Le¯Èt‰ ÌÈc˜nL ‰Êc¿∆∆«¿ƒ«≈∆≈««»»

,LÈ‡‰ Ú¯fÓ ‡È‰ שבו הפירוש ƒƒ∆«»ƒ
ה'אתערותא  מעלת בעיקר מודגשת לא

עצמה  מצד »‡Ûדלתתא'
‡È‰L ‡È‰ ‡˜Òn‰L לידת ∆««¿»»ƒ∆ƒ

lÁ˙a˙הזכר  Èk ,‰M‡‰ Ú¯fÓƒ∆«»ƒ»ƒƒ¿ƒ«
,‰„B·Ú‰ בשלבים נמצא כשהאדם »¬»

ה', עבודת של »¬»ÏÚÓ˙הראשונים
‡È‰ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ממנה כתוצאה «ƒ¿∆∆«»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈¿«¿≈∆
‰ÏÚn‰ CkŒ¯Á‡ ˙Èlb˙Óƒ¿«≈««»««¬»
‡Ùeb ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»»
שב'אתערותא  המעלה כלומר, עצמה.

יותר  ומדגישה מבטאת עצמה דלתתא'

המסקנה  היא ולכן שבה, היתרון את

נזכר  זה ענין ומכלֿמקום במאמר,

כי  הראשון בפירוש ולא השני בפירוש

כך הדברים סדר  הוא האדם בעבודת

של  מעלתה ניכרת שבתחילה

דלתתא' וגורם ה'אתערותא כסיבה

בשלב  ורק דלעילא', ל'אתערותא

וגילוי  ביטוי לידי באה יותר מאוחר

דלתתא' ה'אתערותא של המעלה

עצמה.

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a19LiL ¿ƒ≈»∆≈

‰ÈÁaמדריגה˙ÈLÈÏL ¿ƒ»¿ƒƒ
‡È‰L ,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ

‰zÓ C¯„a אתערותא' יש כלומר, ¿∆∆«»»
כתוצאה  שנמשכת דלעילא'

'אתערותא  יש דלתתא', מ'אתערותא

יותר  נעלית על דלעילא' נמשכת שלא

וכוונתה  מטרתה אבל האדם עבודת ידי

ויש  דלתתא', ל'אתערותא לגרום היא

הנמשכת  'מתנה' בחינת שלישית דרגה

ביותר. ונעלה פנימי ÎLÓ˙ממקור BÊ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÌbL∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿∆∆
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ׁשל  הּגלּוי ׁשּיהיה ׁשּבכדי אּלא ּכלל, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשם

ּתחּלה  להיֹות צרי זֹו, ְְְְֲִִִִִֵָָָָאתערּותאּֿדלעילא

 ֿ האתערּותא התחּתֹונים, ּדמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָהּׁשלמּות

והאתע  עלֿידּה.ּדלתּתא ׁשּנמׁשכת רּותאּֿדלעילא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ּדנתאּוה הּכּונה הרי להבין, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָוצרי

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות היא 20הּוא ְְְְִִִִִֵַָָ

האדם, עבֹודת עלֿידי ּתהיה הּדירה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעׂשּית

האֹור  ּגם נעלים, הכי ּגילּויים ׁשּגם מּובן, ְֲֲִִִִִֶֶַַַָָּדמּזה

ּבכח  (ׁשאין לּנבראים מהּׁשּיכּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלמעלה

לגלּוי  ועד לׁשם ), להּגיע ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהאתערּותאּֿדלתּתא

האדם 21העצמּות  עבֹודת עלֿידי הם נמׁשכים ,22, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

מ'ּלּקּוטי  לעיל הּמּובא עם מתאים זה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָואי

מּבחינה  רק נמׁש העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּתֹורה'

והמׁשכת  לׁשם, מּגעת ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָׁשאתערּותאּֿדלתּתא

מּתנה  ּבדר היא - מּזה ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָהּבחינֹות

ּדזה  ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְִֵֵֶֶַַַָָמּלמעלה.

הּׁשּי ּבאֹור רק מּגעת ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָׁשאתערּותאּֿדלת ּתא

 ֿ [אתערּותא הּנבראים ענין מּצד הּוא ְְְֲִִִִִַַַָָָָלעֹולמֹות,

הּנבּדל  'ּתּתא', ּבבחינת ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָּדלתּתא

ׁשּיׁשנֹו העצמּות ּכח מּצד אבל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמ'עילא'].

לעיל  ׁשּנתּבאר [ּוכמֹו יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּבעבֹודתם

ׁשל  ּבנׁשמֹותיהן נמל "ּבמי ּבענין ג) ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַ(סעיף

הּוא  ּדיׂשראל העבֹודה ׁשּׁשרש  ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹצּדיקים",

,יתּבר ׁשּבעצמּותֹו העצמית' ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּב'ּמחׁשבה

הכי  מהּגילּויים ּגם הּגילּויים, מּכל ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּלמעלה

ל'עילא', 'ּתּתא' ּבין לחּלק ׁשּי אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָנעלים],

אּלא  חד. ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָּדיׂשראל

ּכמֹו יׂשראל ּדעבֹודת (הּׁשרׁש זה ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּגילּוי

לאחרי  ּדוקא הּוא העצמית ') ּב'ּמחׁשבה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
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רפל"ו.20) תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא הוא 21)ראה בתחתונים" ה"דירה ענין שהרי

שח). ע' שבט המאמרים ספר - מנחם בתורת נסמן - ובכ"מ ג. ס"ע תרס"ו (המשך לעצמותו המבואר 22)דירה גם וכמובן

בעשייתה  כי בעצמה, המצוה היא המצוה שכר הגורם כי ועבודתינו.. "במעשינו  תלויים דלעתיד שהגילויים רפל"ז, בתניא

הממשכת. היא שהעשי' אלא למעלה, מצד הבאה לההמשכה וסיבה הקדמה לא היא שהעשי' היינו, כו'", ממשיך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏk ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ בכוחה ואין ƒ»∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»«««»¿»

לפעול  דלתתא' 'אתערותא אותה,של È‰iL‰ולהמשיך È„ÎaL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
,BÊ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÈeÏb‰,ביותר BÈ‰Ï˙הנעלית CÈ¯ˆ «ƒ∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»»ƒƒ¿

,ÌÈBzÁ˙‰ ‰NÚÓc ˙eÓÏM‰ ‰lÁz בו התלוי את יעשה שהאדם ¿ƒ»«¿≈¿«¬≈««¿ƒ
את  «»¿z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ‡לעורר

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰Â¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
.d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«»»

‰ek‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈««»»
והתכלית  העולם המטרה בריאת של

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁ˙a20 היינו לעיל, כאמור ¿«¿ƒ
התחתון  הזה העולם את יעשה שהאדם

השכינה  והשראת לגילוי ראוי למקום

‰È‰z ‰¯Èc‰ ˙iNÚL ‡È‰ƒ∆¬ƒ««ƒ»ƒ¿∆
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ והמטרה «¿≈¬«»»»

אלקות  גילוי ידי על נשלמת אינה הזו

ÌbLמלמעלה, ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆«
ÌÈÈeÏÈbאלקות ÌÈÏÚשל ÈÎ‰ ƒƒ¬ƒ«¬ƒ

נעלה, הכי ‰‡B¯ממקור Ìb האלקי «»
ÌÈ‡¯·pÏ ˙eÎiM‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈««»«ƒ¿»ƒ
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÁÎa ÔÈ‡L)∆≈¿…«»ƒ¿¬»

ÌLÏ ÚÈb‰Ï ‡z˙Ïc עבודת כי ƒ¿«»¿«ƒ«¿»
היא  נעלה, באופן העבודה גם האדם,

ÈeÏ‚Ïמוגבלת  „ÚÂ ,(¿«¿ƒ
˙eÓˆÚ‰21 עצמותו התגלות »«¿

בעצמו, הוא ברוך הקדוש של ומהותו

Ì‰ ÌÈÎLÓ ובאים ויורדים ƒ¿»ƒ≈
למטה B·Ú„˙מלמעלה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«

Ì„‡‰22ÌÚ ÌÈ‡˙Ó ‰Ê CÈ‡Â , »»»¿≈∆«¿ƒƒ
'‰¯Bz ÈËewl'Ó ÏÈÚÏ ‡·en‰«»¿≈ƒƒ≈»

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL האדם של ∆«¿≈»¬»
‰ÈÁaÓ ˜¯ CLÓƒ¿»«ƒ¿ƒ»
˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»«««
˙BÈÁa‰ ˙ÎLÓ‰Â ,ÌLÏ¿»¿«¿»««¿ƒ
C¯„a ‡È‰ - ‰fÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlÓ ‰zÓ תלויה ואינה «»»ƒ¿«¿»
האדם. בעבודת

‰Êc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿∆

,˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ¯B‡a ˜¯ ˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»««««»««»»»
'לגעת' יכול המוגבל האדם אין מזה ‰ÌÈ‡¯·pולמעלה ÔÈÚ „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ

z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡]'‡zz' ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk ‰Ïc·pתחתון,‡ ƒ¿¬»ƒ¿«»¿∆ƒ¿ƒ««»«ƒ¿»
'‡ÏÈÚ'Ó בין הבדל יש אכן הנבראים מצד הם שהדברים כפי כלומר עליון, ƒ≈»

היכן  עד הגבלה ויש ל'עליון' 'תחתון'

דלתתא' 'אתערותא ‡·Ïמגעת .[¬»
BLiL ˙eÓˆÚ‰ Ák „vÓƒ«…«»«¿∆∆¿

Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Úa היינו «¬»»∆ƒ¿»≈
למרות  עצמה, האדם עבודת שבתוך

שלה  המהות מצד עצמה, שמצד

בה  יש מוגבלת, היא שלה, והגדרים

ה'עצמות' כוח a˙pL‡¯את BÓÎe]¿∆ƒ¿»≈
ÈÓa" ÔÈÚa (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

CÏÓ בריאת על הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«
ÏLהעולם  Ô‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆

‰„B·Ú‰ ˘¯ML ,"ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ∆…∆»¬»
‰·LÁn'a ‡e‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈««¬»»
,C¯a˙È B˙eÓˆÚaL '˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿»≈
Ìb ,ÌÈÈeÏÈb‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»«ƒƒ«

ÌÈÏÚ ÈÎ‰ ÌÈÈeÏÈb‰Ó כן ואם ≈«ƒƒ¬ƒ«¬ƒ
מדידה  מכל שלמעלה כוח בה יש

כוח ],והגבלה  ≈‡ÔÈה'עצמות'ומצד
'‡zz' ÔÈa ˜lÁÏ CiL«»¿«≈≈«»

,'‡ÏÈÚ'Ï כל אין ה'עצמות' לגבי כי ¿≈»
'תחתון' של לגדרים מקום תפיסת

Œ‡L„e˜Âו'עליון' Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿¿»
„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a שבני וכיון ¿ƒ»«

אחד, הכול הוא ברוך והקדוש ישראל

ישנו  ישראל בני אצל גם אחת, מציאות

מהגדרים  שלמעלה ה'עצמות' מכוח

להם  יש זה להמשיך ומצד הכוח את

מהאור  יותר נעלה שה'אתערותא אור

להמשכת  ועד לשם, מגעת דלתתא'

Ê‰ה'עצמות'. ÔÈÚ ÈeÏÈbL ‡l‡∆»∆ƒƒ¿»∆
BÓk Ï‡¯NÈ ˙„B·Úc L¯M‰)«…∆«¬«ƒ¿»≈¿
('˙ÈÓˆÚ‰ ‰·LÁn'a ‡e‰L∆««¬»»»«¿ƒ
ובעולם  האדם על שלו וההמשכה

ÌÏLpL È¯Á‡Ï ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿«¬≈∆ƒ¿«
לשלמותו  ‰CiMשהגיע Ïk»««»
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d"kyz'dי ,oqip ycegÎy`x ,rixfz zyxt zay

העבֹודה  האדם, לעבֹודת הּׁשּי ּכל ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָׁשּנׁשלם

מּלמעלה  וההמׁשכה (אתערּותאּֿדלתּתא) ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָעצמּה

ולכן, עלֿידּה. ׁשּבאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ(אתערּותאּֿדלעילא)

(לפני  העבֹודה עלֿידי הּבאה ההמׁשכה ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחּלת

מהאֹור  רק היא ׁשּבּה) העצמּות ּכח ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנתּגּלה

ׁשאתער  מקֹום לעֹולמֹות, ּותאּֿדלתּתא הּׁשּי ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּדהעבֹודה  הּׁשלמּות לאחרי אבל לׁשם, ְְְְֲֲֲֵֵַַַַַָָָָמּגעת

מּלמעלה  ּדההמׁשכה והן עצמּה, ּדהעבֹודה ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָ(הן

ׁשּלּה, ה'ּפנימּיּות' מתּגּלה ׁשאז ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידּה),

ׁשּבעבֹודת  ׁשּלמעלה והּתענּוג רּוח' ְְְֲֲֶֶַַַַַַַַַָה'ּנחת

ונעׂשה  ׁשאמרּתי לפני רּוח "נחת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָיׂשראל,

(ׁש"ּנעׂשה 23רצֹוני" זה ותענּוג רּוח' ּד'נחת , ְְְֲֲִֶֶַַַַַָ

יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא יׂשראל ) עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָרצֹוני",

לפני") רּוח ּגם 24("נחת נמׁש העבֹודה עלֿידי , ְְְֲִֵַַַַַַָָָָ

לעֹולמֹות  מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ועד 25האֹור , ְְְִֶַַַָָָָָ

העצמּות. ְְְַַַָָלהמׁשכת

ּדׁשני ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) הּסדר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֵֶַָ

מזרעת  ּב"אּׁשה ְְִִֵַַַַָהּפירּוׁשים

ׁשּנתּגּלה  (לפני ׁשּבתחּלה זכר", יֹולדת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתחּלה

ּד'כנסת  העבֹודה יׂשראל), ּדעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָה'ּפנימּיּות'

ּדברים, ׁשני הם מּלמעלה וההמׁשכה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל'

מהאֹור  היא עלֿידּה ׁשּבאה ההמׁשכה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָּובמילא

מּגעת  (ׁשהאתערּותאּֿדלתּתא לעֹולמֹות ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּי

היא  אז ּדיׂשראל ּבהעבֹודה והּמעלה ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָלׁשם),

מּפנימּיּות  ּתהיה עלֿיד ּה הּנמׁשכת ׁשהאתערּותאּֿדלעילא סּבה היא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהעבֹודה

האיׁש ּדזרע להתּגּברּות סּבה היא האּׁשה ׁשּזרע הראׁשֹון: ּפירּוׁש - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאֹור

העצמּות  ּכח יׂשראל, ּדעבֹודת הּפנימּיּות מתּגּלה ועלֿידיֿזה ּגבר'), ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ('עּלאה

הן  ההמׁשכֹות וכל חד), ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשּיׂשראל זה (מּצד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּה

ּפירּוׁש - להמׁשכה) סּבה רק היא ׁשהעבֹודה (ולא ּגּופא העבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעלֿידי

(לידת  מּלמעלה ההמׁשכה ּומעלת האּׁשה, מּזרע היא הּזכר ׁשּלידת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּׁשני:

ּגם) אּלא לעֹולמֹות, הּׁשּי האֹור ׁשל הּפנימּיּות המׁשכת רק (לא היא ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּזכר)
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ח.23) כח, פינחס עה"פ בפירש"י) (הובא ספרי ט. א, ויקרא עה"פ בפירש"י) (הובא ד"24)תו"כ גם היום ראה זה ה

.15 האור 25)שבהערה שהמשכת זה על דהטעם ,53 ע' ה'תש"ה ובסה"מ קלא, ע' תרס"ו בהמשך מהמבואר להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ היינו(‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡) dÓˆÚ ‰„B·Ú‰ «¬«»»»»¬»«¿»ƒ¿¬»ƒ¿«»

d„ÈŒÏÚ ‰‡aL (‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡) ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»«»»
גילוי  לידי בא שבו השלב בא בשלמות, בו התלוי את עשה שהאדם ולאחר

ה'עצמות' האדם.כוח בעבודת ‰‰ÎLÓ‰שנמצא ˙lÁz ,ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ«««¿»»
ÈÙÏ) ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«¿≈»¬»ƒ¿≈
(daL ˙eÓˆÚ‰ Ák ‰lb˙pL∆ƒ¿«»…«»«¿∆»
שלה  הראשון בשלב האדם עבודת

¯B‡‰Ó ˜¯ ‡È‰ המוגבל האלוקי ƒ«≈»
BÓÏBÚÏ˙,והמצומצם  CiM‰««»»»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L ÌB˜Ó»∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  כוח כפי עצמו,מוגבלת, מצד

È¯Á‡Ï Ï·‡ ,ÌLÏ ˙ÚbÓ«««¿»¬»¿«¬≈
Ô‰) ‰„B·Ú‰c ˙eÓÏM‰«¿≈¿»¬»≈
Ô‰Â ,dÓˆÚ ‰„B·Ú‰c¿»¬»«¿»¿≈
ŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»ƒ¿«¿»∆«

d„È ושלימות בסיבה שלימות »»
lb˙Ó‰בתוצאה  Ê‡L ,(∆»ƒ¿«»

,dlL '˙eiÓÈt'‰ העומק «¿ƒƒ∆»
עבודת  בתוך הנמצאים והפנימיות

שהיא  ¯Áe'האדם ˙Áp'‰««««
‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰Â באלקות ¿««¬∆¿«¿»
,Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚaL כמאמר ∆«¬«ƒ¿»≈

האמור  הכתוב לשון לגבי ז"ל חכמינו

נכון  והענין ניחוח", "ריח בקרבנות,

המצוות, התורה כל ¯Áeלגבי ˙Á"«««
‰NÚÂ Èz¯Ó‡L ÈÙÏ¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»

"ÈBˆ¯23'Áe¯ ˙Á'c , ¿ƒ¿«««
"ÈBˆ¯ ‰NÚp"L) ‰Ê ‚eÚ˙Â¿«¬∆∆«¬»¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש »ŒÏÚבעצמו,של
B˙eÓˆÚa ‡e‰ (Ï‡¯NÈ È„È¿≈ƒ¿»≈¿«¿
("ÈÙÏ Áe¯ ˙Á") C¯a˙È24 ƒ¿»≈«««¿»«

יותר  בדרגות רק באלקות,ולא נמוכות

CLÓ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ על «¿≈»¬»ƒ¿»
ומצוות  בתורה ‰‡B¯העבודה Ìb«»

˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»
˙BÓÏBÚÏ25˙ÎLÓ‰Ï „ÚÂ , »»¿«¿«¿»«

˙eÓˆÚ‰.לעיל כמבואר »«¿
ŒÈtŒÏÚÂ (‰¯‡·Ï LÈ ‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈

ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ¯„q‰«≈∆ƒ¿≈«≈ƒ
˙„ÏBÈ ‰lÁz ˙Ú¯ÊÓ ‰M‡"a¿ƒ»«¿««¿ƒ»∆∆

"¯ÎÊ,'תורה ב'לקוטי הנזכר במאמר »»

‰lÁ˙aL'ה עבודת של הראשון lb˙pL‰בשלב ÈÙÏ) ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«»
Ï‡¯NÈ ˙„B·Úc '˙eiÓÈt'‰'ה'עצמות עם שלה ),והקשר «¿ƒƒ«¬«ƒ¿»≈

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰Â 'Ï‡¯NÈ ˙ÒÎ'c ‰„B·Ú‰ על שנמשכת »¬»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿««¿»»ƒ¿«¿»
עבודה  ÌÈ¯·cזו ידי ÈL Ì‰,סיבה נפרדים של יחס הוא ביניהם והיחס ≈¿≈¿»ƒ

‰‰ÎLÓ‰ותוצאה, ‡ÏÈÓ·e¿≈»««¿»»
¯B‡‰Ó ‡È‰ d„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«»»ƒ≈»
˙BÓÏBÚÏ CiM‰««»»»
˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L)∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»«««
‰„B·Ú‰a ‰ÏÚn‰Â ,(ÌLÏ¿»¿««¬»¿»¬»

Ê‡ Ï‡¯NÈc זה מוקדם בשלב ¿ƒ¿»≈»
‰aÒ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ‡È‰ƒ∆»¬»ƒƒ»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰È‰z d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«»»ƒ¿∆

¯B‡‰ ˙eiÓÈtÓ רק ולא ƒ¿ƒƒ»
והמקיף  Le¯Ètמהחיצוניות -≈

‰M‡‰ Ú¯fL :ÔBL‡¯‰»ƒ∆∆«»ƒ»
המקבל  aÒ‰התחתון ‡È‰ƒƒ»

LÈ‡‰ Ú¯Êc ˙e¯ab˙‰Ï העליון ¿ƒ¿«¿¿∆«»ƒ
ŒÏÚÂהמשפיע  ,('¯·b ‰‡lÚ')ƒ»»»«¿«

˙eiÓÈt‰ ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«»«¿ƒƒ
˙eÓˆÚ‰ Ák ,Ï‡¯NÈ ˙„B·Úc«¬«ƒ¿»≈…«»«¿
Ï‡¯NiL ‰Ê „vÓ) daL∆»ƒ«∆∆ƒ¿»≈
„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»«

לעיל  ‰‰BÎLÓ˙כמבואר ÏÎÂ ,(¿»««¿»
‡Ùeb ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ô‰≈«¿≈»¬»»

¯˜עצמה ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ‡ÏÂ)¿…∆»¬»ƒ«
Le¯Èt - (‰ÎLÓ‰Ï ‰aÒƒ»««¿»»≈
‡È‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL :ÈM‰«≈ƒ∆≈««»»ƒ
˙ÏÚÓe ,‰M‡‰ Ú¯fÓƒ∆«»ƒ»«¬«
˙„ÈÏ) ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»≈«
˙ÎLÓ‰ ˜¯ ‡Ï) ‡È‰ (¯Îf‰«»»ƒ…««¿»«
CiM‰ ¯B‡‰ ÏL ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆»««»

˙BÓÏBÚÏ שלו הפנימיות היא שגם »»

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



יי xkf dclie rixfz ik dy`

ועד  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור ְְְְִֶַַַַַָָָָָָהמׁשכת

העצמּות. ְְְַַַָָלהמׁשכת

ּדלפי LÈÂו) ּבניסן, הּׁשני יֹום עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִִִֵֵֶַַָ

הינּו26הּדעה  העֹולם, נברא ׁשּבניסן ְְְִִֵֶַַָָָָָ

ּובריאת  ניסן, חדׁש ּבראׁש היתה האדם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבריאת

אדר  ּבכ"ה היתה הראׁשֹון 27העֹולם הּׁשּבת יֹום , ְְֲִַַָָָָָָָ

הּידּוע  ועלּֿפי ּבניסן. ּבׁשני ׁשּתי 28היה ּבּתיּוּו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

הּבריאה  ּבזמן היתה 26הּדעֹות ּבפֹועל ׁשהּבריאה , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

אלּול  (כ"ה את 29ּבתׁשרי לברֹוא והּמחׁשבה ( ְְְְֱֲִִֵֶַַָָ

לֹומר, יׁש אדר), (כ"ה ּבניסן היתה ְְֲִֵַָָָָָָהעֹולם

ּגם  נכלל ּבתׁשרי, ׁשהיתה ּבפֹועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּבּבריאה

חסד" ּד"חפץ היתה 30הּגלּוי ׁשּבניסן וזה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

היא  ז ֹו ּדמחׁשבה לֹומר יׁש לברֹוא, ְְֲֲִִֵַַַַָָָָהּמחׁשבה

הּכּונה  ,"נמל ּד"במי הּמחׁשבה ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָעלּֿדר

ּבגלּוי  נמׁשכה ׁשּלא ּדהּבריאה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֹוהּתכלית

נעׂשה 31ּבּבריאה  ּבניסן, ב' הּׁשּבת, ּוביֹום . ְְְֲִִַַַַָָָָ

יֹום  הּוא ניסן ב' ׁשּיֹום זה עם ּגם זה, לקּׁשר ויׁש ּדהּמחׁשבה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשלמּות

 ֿ ּכבֹוד הּוכּתר ׁשּבֹו ויֹום נׁשמתֹוֿעדן, (מהֹורׁש"ב) אדמֹו"ר ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָההילּולא

הּנׂשיאּות  ּבכתר ההילּולא) ּבעל ׁשל יחידֹו (ּבנֹו אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ,32קדּוׁשת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּגלּוי ּבעֹולם ׁשּיהיה היא ּדהּבריאה והּתכלית הּכּונה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכי

עלֿידי  (ּבעקר) הּוא זה ּדגלּוי לעיל), (ּכּנזּכר לעֹולמֹות מּׁשּיכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

למעלה  היא מּצדֿעצמּה הּתֹורה ּדפנימּיּות הּתֹורה. ּדפנימּיּות וההפצה ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַַַָָָָָָהּלימּוד

והּׂשגה, ּבהבנה הּתֹורה ּדפנימּיּות הּלימּוד ועלֿידי ּדאֹוריתא), (סתים ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָמּגלּוי
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היא  מתנה נתינת כי הוא* דוקא, העבודה שלימות לאחרי הוא מלמעלה) מתנה בדרך שהוא (הגם מהשתלשלות שלמעלה

שע"י  בזה, הכוונה לומר ויש א). קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה (ראה לנפשי' נייחא לי' כשעביד דוקא

בפנים. כנ"ל ישראל, שבעבודת העצמי והתענוג רוח' ה'נחת מתגלה העבודה וש"נ.26)שלימות ואילך. סע"ב י, ר"ה

א.27) ח, ר"ה - לתקופות אדר 28)תוד"ה המאמרים ספר - מנחם (תורת ס"ח ה'תשל"ט אדר דכ"ה החודש ד"ה גם ראה

וש"נ. קח) 29.40)ע' הערה שם המאמרים ספר - מנחם בתורת נסמן - ועוד. שם. הנ"ל מלקו"ת 30)תוד"ה גם להעיר

ועוד. ב. נח, ב. מז, המאמרים 31)נצבים ספר - מנחם (תורת ס"ו ה'תשמ"ב היום זה ובד"ה שם. הנ"ל החודש ד"ה גם ראה

חסד. דחפץ בענין (בגילוי) נמשכה לא זו דמחשבה מה) ע' ח"א אא"כ 32)תשרי מלך בן מלך מושחין ש"אין מזה להעיר

שייך. זה אין יחיד ובבן ספ"א), מלכים הל' (רמב"ם מחלוקת" שם היתה

התחתונים  דמעשה שהשלימות היינו, התחתונים", במעשה שלימות כשיש אלא ומתגלה שורה "אינה ואילך) סע"א (כד, שם שה"ש בלקו"ת (*

תרס"ו  בהמשך אבל ב)]; צ, זח"ג (ראה שלים באתר אלא שריא לא קוב"ה [וע"ד האור וגילוי להשראת כלי כמו יהי' שהתחתון בכדי היא

הנותן. מצד המתנה נתינת מלמעלה, ההמשכה בשביל (גם) היא התחתונים דמעשה שהשלימות שם, ה'תש"ה ובסה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגבלה, לו ויש גילוי של ÏÚÓlL‰ענין ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ (Ìb ‡l‡∆»««¿»«»∆¿«¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ מכל שלמעלה ƒ«»»»¿«¿«¿»«»«¿
לעיל. כמבואר ו'מטה', 'מעלה' של הגדרים

ÔÒÈa ÈM‰ ÌBÈ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â זו,שלמחרת ÈÙÏcשבת ¿≈¿«≈∆ƒ«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰Úc‰26‡¯· ÔÒÈaL «≈»∆¿ƒ»ƒ¿»

Ì„‡‰ ˙‡È¯aL eÈ‰ ,ÌÏBÚ‰»»«¿∆¿ƒ«»»»
השישי  ביום «¿«‰È˙‰לבריאה שנברא

˙‡È¯·e ,ÔÒÈ L„Á L‡¯a¿……∆ƒ»¿ƒ«
¯„‡ ‰"Îa ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰27, »»»¿»¿¬»

ÔBL‡¯‰ ˙aM‰ ÌBÈ בבריאת ««»»ƒ
ŒÏÚÂהעולם  .ÔÒÈa ÈLa ‰È‰»»¿≈ƒ¿ƒ»¿«

Úe„i‰ Èt28 החסידות בתורת ƒ«»«
ÔÓÊa ˙BÚc‰ ÈzL CeeÈza¿ƒ¿≈«≈ƒ¿«

‰‡È¯a‰26, נברא בניסן האם «¿ƒ»
שלא  העולם נברא בתשרי או העולם

ביניהם, מחלוקת «È¯a‰L∆«¿ƒ‡‰תהיה
) È¯L˙a ‰˙È‰ ÏÚBÙa זה ולפי ¿«»¿»¿ƒ¿≈
ביום  היתה הבריאה Î"‰תחילת

ÏeÏ‡29‡B¯·Ï ‰·LÁn‰Â ( ¡¿««¬»»ƒ¿
ÔÒÈa ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ (ולפי ‡˙ ∆»»»¿»¿ƒ»

כ"ה  ביום היתה הענין תחילת זה

‰‡È¯aaL ,¯ÓBÏ LÈ ,(¯„‡¬»≈«∆«¿ƒ»
ÏÏÎ ,È¯L˙a ‰˙È‰L ÏÚBÙa¿«∆»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
"„ÒÁ ıÙÁ"c ÈeÏb‰ Ìb30 ««ƒ¿»≈∆∆

שאינה  הקדושֿברוךֿהוא מצד השפעה

האדם. במעשי ÔÒÈaLתלויה ‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ»
LÈ ,‡B¯·Ï ‰·LÁn‰ ‰˙È‰»¿»««¬»»ƒ¿≈
ŒÏÚ ‡È‰ BÊ ‰·LÁÓc ¯ÓBÏ«¿«¬»»ƒ«
ÈÓ·"c ‰·LÁn‰ C¯c∆∆««¬»»ƒ¿ƒ
˙ÈÏÎz‰Â ‰ek‰ ,"CÏÓƒ¿«««»»¿««¿ƒ
ÈeÏ‚a ‰ÎLÓ ‡lL ‰‡È¯a‰c¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¿»¿ƒ

‰‡È¯aa31 שעבודת לאחר ונמשכת «¿ƒ»

לשלמותם. הגיעו ידה שעל וההמשכה עצמו מצד ‰aM˙,האדם ÌBÈ·e¿««»
.‰·LÁn‰c ˙eÓÏM‰ ‰NÚ ,ÔÒÈa '·¿ƒ»«¬»«¿≈¿««¬»»

ÈÂ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ ‡e‰ ÔÒÈ '· ÌBiL ‰Ê ÌÚ Ìb ,‰Ê ¯M˜Ï L ¿≈¿«≈∆«ƒ∆∆ƒ»«ƒ»
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ÏL,תר"פ בשנת שנסתלק ∆«¿¿»«ƒ¿»≈∆

Œ„B·k ¯zÎe‰ BaL ÌBÈÂ¿∆¿«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿
ÏÚa ÏL B„ÈÁÈ Ba)¿¿ƒ∆««
˙e‡ÈNp‰ ¯˙Îa (‡ÏeÏÈ‰‰32, «ƒ»¿∆∆«¿ƒ

˙ÈÏÎz‰Â ‰ek‰ Èk המטרה ƒ««»»¿««¿ƒ
ÌÏBÚa ‰È‰iL ‡È‰ ‰‡È¯a‰c¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏb‰«ƒ¿≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»

(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) בגדרי מוגדר ואינו «ƒ¿»¿≈
העולמות, ‰e‡והגבלות ‰Ê ÈeÏ‚c¿ƒ∆

„eÓÈl‰ È„ÈŒÏÚ (¯˜Úa)¿ƒ»«¿≈«ƒ
.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ‰ˆÙ‰‰Â¿«¬»»ƒ¿ƒƒ«»
dÓˆÚŒ„vÓ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»ƒ««¿»
ÌÈ˙Ò) ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ

‡˙È¯B‡c של והנעלם הסתום החלק ¿«¿»
‰eÓÈl„התורה  È„ÈŒÏÚÂ ,(¿«¿≈«ƒ

‰·‰a ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»«¬»»
È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,‰‚O‰Â¿«»»ƒ¿»«¿≈
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'חּוצה' (ועד חּוצה הפצתּה עלֿידי ְְְֲִֵַַָָָָָָּובפרט

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה האֹור ממׁשיכים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּבתכלית),

מּגלּוי, ׁשּלמעלה האֹור לעצם ועד ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלעֹולמֹות,

ניסן, ּדֿב' הּׁשּיכּות וזֹוהי ּבעֹולם. ּבגלּוי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּיהיה

ּבמחׁשבה  ּבראׁשית ּדמעׂשה הראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת

לבעל  ּדהּמחׁשבה) הּׁשלמּות היתה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָ(ׁשּבֹו

מקֹומֹו ממּלא יחידֹו ולבנֹו ֿ 33ההילּולא על ּכי , ְְְְְִִִִֵַַַָ

הרמּב"ם  ׁשהּוא ההילּולא ּבעל ׁשל הּדרּוׁשים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָידי

החסידּות  ועד 34ּדתֹורת הּמתּבארים, (ּדברים ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

הּכל  ּבפי סדּורה עלֿידי 35ׁשּתהא ּובפרט, ,( ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשלב  הּותחל ּתמימים', ּד'ּתֹומכי ְְְְְְִִִֵַַַָָההתיסדּות

עלֿידי  ּולאחריֿזה הּמעינֹות, ּבהפצת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָחדׁש

נעׂשה  אדמֹו"ר, מֹוריֿוחמי ְְְְֲִִַַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת

(הפצת  ׁשּזֹו עֹוז. ויתר ׂשאת ּביתר עֹוד ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָההפצה

מר, ל"אתי והּכלי ההכנה היא חּוצה) ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּמעינֹות

מׁשיחא" מלּכא הּכּונה 36ּדא ּתּוׁשלם 37(ׁשאז ְְְִֶַַַַָָָָָָ

ּבתחּתֹונים" מּמׁש.38ּד"דירה ּבקרֹוב ,( ְְְְִִַַָָָ
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בתשרי,33) בשני גם הוא זה שענין הראשון, דשבת המעלה מצד הוא שם שהביאור אלא .1293 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

שבפנים. להביאור 34.160)משא"כ ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה א. רצו, ח"ב בהקדמתו 35)לקו"ד הרמב"ם לשון

ההילולא. דבעל להמאמרים בנוגע 209 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה גם 36)לספרו. נדפסה - הידועה דהבעש"ט אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו. טוב שם גם 37)בכתר שזהו לומר ויש בפנים. כנ"ל בניסן, שהיתה (לברוא) המחשבה שזוהי לומר דיש

ומחשבה  כוונה תושלם אז כי - יא) פט"ו, שמו"ר א. יא, (ר"ה ליגאל" עתידין "בניסן - העתידה גאולה עם דניסן הקשר

פל"ו.38)זו. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÏÎ˙a '‰ˆeÁ' „ÚÂ) ‰ˆeÁ d˙ˆÙ‰ פעמים מתבטא שהרבי כפי ¬»»»»¿«»¿«¿ƒ

הימנו' חוצה שאין 'חוצה התורה ),רבות פנימיות עניני גילוי ידי על היינו

'חוצה', והן בשכל, ומושגים מובנים שיהיו כך האדם, בתוך ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒהן
¯B‡‰ ÌˆÚÏ „ÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ«»»»¿«¿∆∆»

‰È‰iL ,ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ∆ƒ¿∆
ÌÏBÚa ÈeÏ‚a שפנימיות כשם ¿ƒ»»

בגילוי. באה מגילוי שלמעלה התורה

,ÔÒÈ '·c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ»
‰NÚÓc ÔBL‡¯‰ ˙aM‰««»»ƒ¿«¬≈

BaL) ‰·LÁÓa ˙ÈL‡¯a ביום ¿≈ƒ««¬»»∆
‰eÓÏM˙זה  ‰˙È‰»¿»«¿≈

‰·LÁn‰c העולם בריאת )בעת ¿««¬»»
B„ÈÁÈ B·ÏÂ ‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚ·Ï¿«««ƒ»¿ƒ¿¿ƒ

BÓB˜Ó ‡lÓÓ33È„ÈŒÏÚ Èk , ¿«≈¿ƒ«¿≈
ÌÈLe¯c‰ החסידות ÏLמאמרי «¿ƒ∆

eÏÈ‰‰ ÏÚa‡e‰L ‡Ï «««ƒ»∆
˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙c Ì"aÓ¯‰34 »«¿«¿««¬ƒ

העובדה  בשל לו שניתן תואר

ענינים  שלו החסידות שבמאמרי

בצורה  באים החסידות בתורת יסודיים

ובבהירות  היטב ומסוכמת מבוארת

הלכות  וסיכום מביאור התורה כמו

‰ÌÈ¯‡a˙n,ברמב"ם  ÌÈ¯·c)¿»ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÈÙa ‰¯e„Ò ‡‰zL „ÚÂ¿«∆¿≈¿»¿ƒ

Ïk‰35 הרמב"ם תורה'כלשון 'משנה ספרו È„ÈŒÏÚאודות ,Ë¯Ù·e ,( «…ƒ¿»«¿≈
'ÌÈÓÈÓz ÈÎÓBz'c ˙e„ÒÈ˙‰‰ בעל הרש"ב הרבי שיסד הישיבה «ƒ¿«¿¿¿≈¿ƒƒ

הלימוד  מסדרי חלק הוא התורה, פנימיות החסידות, לימוד  שבה הילולא

‰BÈÚn˙הקבועים, ˙ˆÙ‰a L„Á ·ÏL ÏÁ˙e‰ פנימיות של ¿«»»»»«¬»«««¿»
'חוצה', גם שיגיעו ≈¬»¿ŒÈ¯Á‡Ïeהתורה

˙Le„˜Œ„B·k È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈¿¿«
‰NÚ ,¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓƒ¿»ƒ«¿«¬»

‰ˆÙ‰‰החסידות מעיינות BÚ„של ««»»
BfL .ÊBÚ ¯˙ÈÂ ˙‡N ¯˙Èa¿∆∆¿≈¿∆∆∆
‡È‰ (‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰)¬»«««¿»»ƒ
¯Ó È˙‡"Ï ÈÏk‰Â ‰Î‰‰«¬»»¿«¿ƒ¿»ƒ«

אדוני, kÏÓ‡יבוא ‡c»«¿»
"‡ÁÈLÓ36,המשיח מלך זה ¿ƒ»

'עליית  שבעת הבעלֿשםֿטוב כדברי

ועל  המשיח להיכל עלה נשמה'

יבוא  (מתי מר' אתי קא אימתי שאלתו

– המשיח מלך לו ענה אדוני)

 ֿ הבעל (מעיינות מעינותך לכשיפוצו

חוצה  החסידות) תורת היינו שםֿטוב,

Ê‡L) בביאת מר', 'אתי כאשר ∆»
‰ek‰המשיח, ÌÏLez37 ¿«««»»

שבשבילה  העולם המטרה נברא

"ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„"c38,( ¿ƒ»¿«¿ƒ
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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'חּוצה' (ועד חּוצה הפצתּה עלֿידי ְְְֲִֵַַָָָָָָּובפרט

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה האֹור ממׁשיכים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּבתכלית),

מּגלּוי, ׁשּלמעלה האֹור לעצם ועד ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלעֹולמֹות,

ניסן, ּדֿב' הּׁשּיכּות וזֹוהי ּבעֹולם. ּבגלּוי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּיהיה

ּבמחׁשבה  ּבראׁשית ּדמעׂשה הראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת

לבעל  ּדהּמחׁשבה) הּׁשלמּות היתה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָ(ׁשּבֹו

מקֹומֹו ממּלא יחידֹו ולבנֹו ֿ 33ההילּולא על ּכי , ְְְְְִִִִֵַַַָ

הרמּב"ם  ׁשהּוא ההילּולא ּבעל ׁשל הּדרּוׁשים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָידי

החסידּות  ועד 34ּדתֹורת הּמתּבארים, (ּדברים ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

הּכל  ּבפי סדּורה עלֿידי 35ׁשּתהא ּובפרט, ,( ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשלב  הּותחל ּתמימים', ּד'ּתֹומכי ְְְְְְִִִֵַַַָָההתיסדּות

עלֿידי  ּולאחריֿזה הּמעינֹות, ּבהפצת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָחדׁש

נעׂשה  אדמֹו"ר, מֹוריֿוחמי ְְְְֲִִַַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת

(הפצת  ׁשּזֹו עֹוז. ויתר ׂשאת ּביתר עֹוד ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָההפצה

מר, ל"אתי והּכלי ההכנה היא חּוצה) ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּמעינֹות

מׁשיחא" מלּכא הּכּונה 36ּדא ּתּוׁשלם 37(ׁשאז ְְְִֶַַַַָָָָָָ

ּבתחּתֹונים" מּמׁש.38ּד"דירה ּבקרֹוב ,( ְְְְִִַַָָָ
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בתשרי,33) בשני גם הוא זה שענין הראשון, דשבת המעלה מצד הוא שם שהביאור אלא .1293 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

שבפנים. להביאור 34.160)משא"כ ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה א. רצו, ח"ב בהקדמתו 35)לקו"ד הרמב"ם לשון

ההילולא. דבעל להמאמרים בנוגע 209 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה גם 36)לספרו. נדפסה - הידועה דהבעש"ט אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו. טוב שם גם 37)בכתר שזהו לומר ויש בפנים. כנ"ל בניסן, שהיתה (לברוא) המחשבה שזוהי לומר דיש

ומחשבה  כוונה תושלם אז כי - יא) פט"ו, שמו"ר א. יא, (ר"ה ליגאל" עתידין "בניסן - העתידה גאולה עם דניסן הקשר

פל"ו.38)זו. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÏÎ˙a '‰ˆeÁ' „ÚÂ) ‰ˆeÁ d˙ˆÙ‰ פעמים מתבטא שהרבי כפי ¬»»»»¿«»¿«¿ƒ

הימנו' חוצה שאין 'חוצה התורה ),רבות פנימיות עניני גילוי ידי על היינו

'חוצה', והן בשכל, ומושגים מובנים שיהיו כך האדם, בתוך ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒהן
¯B‡‰ ÌˆÚÏ „ÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ«»»»¿«¿∆∆»

‰È‰iL ,ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ∆ƒ¿∆
ÌÏBÚa ÈeÏ‚a שפנימיות כשם ¿ƒ»»

בגילוי. באה מגילוי שלמעלה התורה

,ÔÒÈ '·c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ»
‰NÚÓc ÔBL‡¯‰ ˙aM‰««»»ƒ¿«¬≈

BaL) ‰·LÁÓa ˙ÈL‡¯a ביום ¿≈ƒ««¬»»∆
‰eÓÏM˙זה  ‰˙È‰»¿»«¿≈

‰·LÁn‰c העולם בריאת )בעת ¿««¬»»
B„ÈÁÈ B·ÏÂ ‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚ·Ï¿«««ƒ»¿ƒ¿¿ƒ

BÓB˜Ó ‡lÓÓ33È„ÈŒÏÚ Èk , ¿«≈¿ƒ«¿≈
ÌÈLe¯c‰ החסידות ÏLמאמרי «¿ƒ∆

eÏÈ‰‰ ÏÚa‡e‰L ‡Ï «««ƒ»∆
˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙c Ì"aÓ¯‰34 »«¿«¿««¬ƒ

העובדה  בשל לו שניתן תואר

ענינים  שלו החסידות שבמאמרי

בצורה  באים החסידות בתורת יסודיים

ובבהירות  היטב ומסוכמת מבוארת

הלכות  וסיכום מביאור התורה כמו

‰ÌÈ¯‡a˙n,ברמב"ם  ÌÈ¯·c)¿»ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÈÙa ‰¯e„Ò ‡‰zL „ÚÂ¿«∆¿≈¿»¿ƒ

Ïk‰35 הרמב"ם תורה'כלשון 'משנה ספרו È„ÈŒÏÚאודות ,Ë¯Ù·e ,( «…ƒ¿»«¿≈
'ÌÈÓÈÓz ÈÎÓBz'c ˙e„ÒÈ˙‰‰ בעל הרש"ב הרבי שיסד הישיבה «ƒ¿«¿¿¿≈¿ƒƒ

הלימוד  מסדרי חלק הוא התורה, פנימיות החסידות, לימוד  שבה הילולא

‰BÈÚn˙הקבועים, ˙ˆÙ‰a L„Á ·ÏL ÏÁ˙e‰ פנימיות של ¿«»»»»«¬»«««¿»
'חוצה', גם שיגיעו ≈¬»¿ŒÈ¯Á‡Ïeהתורה

˙Le„˜Œ„B·k È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈¿¿«
‰NÚ ,¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓƒ¿»ƒ«¿«¬»

‰ˆÙ‰‰החסידות מעיינות BÚ„של ««»»
BfL .ÊBÚ ¯˙ÈÂ ˙‡N ¯˙Èa¿∆∆¿≈¿∆∆∆
‡È‰ (‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰)¬»«««¿»»ƒ
¯Ó È˙‡"Ï ÈÏk‰Â ‰Î‰‰«¬»»¿«¿ƒ¿»ƒ«

אדוני, kÏÓ‡יבוא ‡c»«¿»
"‡ÁÈLÓ36,המשיח מלך זה ¿ƒ»

'עליית  שבעת הבעלֿשםֿטוב כדברי

ועל  המשיח להיכל עלה נשמה'

יבוא  (מתי מר' אתי קא אימתי שאלתו

– המשיח מלך לו ענה אדוני)

 ֿ הבעל (מעיינות מעינותך לכשיפוצו

חוצה  החסידות) תורת היינו שםֿטוב,

Ê‡L) בביאת מר', 'אתי כאשר ∆»
‰ek‰המשיח, ÌÏLez37 ¿«««»»

שבשבילה  העולם המטרה נברא

"ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„"c38,( ¿ƒ»¿«¿ƒ
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zenai(oey`x meil)

e ,aezkd zligza xn`p xak,'Bzîáé' øîBì ãeîìz äîxnel ©©§©§¦§
la` ,zvleg e` znaiizn ef dnai `weecyúçà äîáé Eì Lé¥§§¨¨©©

äìBòLwxBæéàå .íeaééì äìBò dðéàå äöéìçì,`idBædxeq`d dnai ¤¨©£¦¨§¥¨¨§¦§¥
xeqi`a,ïéåàì éáééç.lecb odkl dpnl` oebk ©§¥¨¦

:`xnbd dywnàîéàåay xnel yi `ld -úBúéøk éáééçxn`p §¥¨©§¥§¦
y dnn :`xnbd zvxzn .dvilga oaiigl df aezkàø÷ øîà̈©§¨

e dvilgaúç÷ì Léàä õtçé àì íà'rnyn ,dvilgl 'eznai z` ¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©

àädid eli`õôçdid,íaééî`weecy o`kneíeaééì äìBòä ìk ¨¨¥§©¥¨¨¤§¦
.äöéìçì äìBò Bðéà íeaééì äìBò ïéàL ìëå ,äöéìçì äìBò¤©£¦¨§¨¤¥¤§¦¥¤©£¦¨

:`xnbd dywn,éëä éàaéîð ïéåàì éáééçopi`y xg`ny xnel yi ¦¨¥©§¥¨¦©¥
:`xnbd zvxzn .dvilgl elri `l s` meail zeleréaø àä̈©¦

oze` [daix-]àðîçøa dvilgl,'Bzîáé'aey .lirl x`eank ©£¨¨§¦§
:`xnbd dywnúéàø äîe`l m`'n dvilgn zezixk iaiig hrnl ¨¨¦¨

.'eznai'n dvilgl oie`l iaiig zeaxle ,'zgwl uetgi
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יג

ב"ה.

להאיר". "נרות להיות הוא תפקידם אשר תלמידיו, על שאמר ההילולא בעל פתגם ידוע

מדויקים  – אליהם והמקושרים תלמידיהם אודות ישראל נשיאי דברי וביחוד בכלל, צדיקים דברי
בכמה  למקושריו הוא דרך מורה אשר הוא, כן – להאיר" "נרות בהתואר וגם כן. גם ובפרטיהם המה,

עקריים. ענינים וכמה

מהם: ואחדים

הוא עצמו הנר המאיר: בנר תכונות אנפין.xewnכמה זעיר כי אף מאור, – לאור

ומצות  תורה – שמן בנמשל: וענינם – ופתילה משמן הנר הגוף 1כלול היינו האדם, – פתילה יותר 2. ,
נשמתו חלק דגופא ytpנכון שתופא הבהמית 3דאיהי בנפש המלובשת האלקית נפש – יותר ובפנימיות ,4.

מאורות  בהרבה הנר מאיר זה, עם זו מתאחדין השמן והיא הפתילה שני 5כשמדליקין וכללותם מיני 6.
והמשכה. העלאה – חיורא ונהורא אוכמא נהורא אור:

חופש  – וסדקים בחורים במחבואות וחיפוש לבדיקה יפה הוא דוקא אשר הנר, באור יתירה ומעלה
בטן  חדרי כל .7הוא

למדי. הם ומבוארים מובנים – בהנמשל אלו ענינים כל

העולם  חלק את הנר מאיר ההילולא, בעל הוראות כפי הנ"ל כל קיום ידי על אשר – לעילא ועשי'
ובזה  לעוה"ז הנשמה ירידת תכלית זהו אשר – שלו ונפה"א הנה"ב את וכמה כמה אחת ועל לו השייך

המתים  ותחיית המשיח ימות תכלית אמן.8תלוי  בימינו, במהרה שיהי' ,

Ô‰‡Ò¯Â‡È˘ ÌÁÓ

.`"yiz'd ,y"c` d"k
.i.p ,oilwexa
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ואילך.1) פל"ה תניא וראה א. קפ"ז, זח"ג
ב.2) פס"ב, רבה בראשית ג"כ וראה שם. ותניא זוהר
ב).3) (מט, כא תי' שם ב. יד, בהקדמה תקונים
פ"ה.4) נ"ח מצות ת"ר ד"ה ואילך] סע"ב לג, [מקץ אור תורה

ובכ"מ. נרי. אתה כי רד"ה ב] [מ, שם ועייג"כ
רטז,5) זח"ב ב. מא, זח"א א). (נ, ת"ז תיקונים ב. נב, ברכות

ובכ"מ. א.
בארוכה.6) שם אור ובתורה רע"א. נא, זח"א
א.7) ח, פסחים תל"ג. ר"ס הזקן רבינו שו"ע

.149 ע' חי"ב לקו"ש .202 ע' תשי"א בסה"מ נדפסה
תתקנט. אגרת ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש

בארוכה.8) פל"ז תניא ראה

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zenai(iriax meil)

zeg` xeqi` lr mbe weyl dnai xeqi` lr exari ,ipyd zy`
.dwewfïì òîLî à÷.jkl yegl oi`y ¨©§©¨

,dpyna epipy :oldl dpynl epzpyn oia dxizq dywn `xnbd
eqpke mdipy encw m` ,mig` ipy ele zeig` izyn zg` ycwnd

:`xnbd dywn .mcin oi`iven oi` xeqi`aàðL éàîepzpyn oic ©§¨
ïðúc àäîoldl(.ek),ïéçà äòaøàeidyïéàeNð ïäî íéðLlézL ¥¨¦§©©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥

eúîe ,úBéçàmig`d ipyúBéçàä úà ïéàeNpäzeig`d izy eltpe £¨¥©§¦¤¨£¨
,mixzepd mig`d ipy iptl meaiil.úBîaééúî àìå úBöìBç elà éøä£¥¥§§Ÿ¦§©§

odn zg` lky `vnp ,meail zewewf zeig`d izyy xg`n oky
m`y dpynd my dkiynne .mzwewf zeg` meyn mdilr dxeq`
oica recn ok m`e .[f xeiv] oze` e`ivei xeqi`a eqpke encw
mpi` dwewf zeg` xeqi` lr exare mig`d ipy eqpk m` epzpyn

.o`ivedl mikixv
:`xnbd zvxznàzLä éëäipy minecy jipira dzr d`xp ike ± ¨¥©§¨
,dfl df mipicd
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.d"kyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,rixfz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כשם ‡. שמלאי ר' "אמר ומפרש: תזריע", כי "אשה התיבות את רש"י מעתיק פרשתנו בהתחלת
חיה  בהמה תורת אחר נתפרשה תורתו כך בראשית, במעשה ועוף חיה בהמה כל אחר אדם של שיצירתו

ועוף".

לאחרי  תזריע, בפרשת אשה דיני נאמרו מדוע מובן אינו מקרא של שבפשוטו - בזה הפירוש ולכאורה
שמלאי. ר' של מאמרו רש"י מביא זאת, לתרץ וכדי שמיני, בפרשת שנאמרו ועוף חיה בהמה דיני

להבין: צריך עלֿפיֿזה אבל

לא א) מקרא של פשוטו בלימוד כי, המאמר, בעל שם להזכיר רש"י של דרכו אין המקומות ברוב
הלכה  אם לידע בכדי המאמר, בעל הוא מי נוגע שבתורה ההלכה בחלק - המאמר. בעל הוא מי נוגע
ואם  נוגע. זה אין הפשט עלֿדרך בלימוד אבל בזה; וכיוצא אחר, במקום לשיטתיה שאזיל או כמותו,

שמלאי"? ר' "אמר - המאמר בעל שם רש"י מזכיר כאן מדוע  כן,

להעתיק ב) צריך היה ועוף, חיה בהמה דיני לאחרי אשה דיני נאמרו מדוע לתרץ רש"י כוונת אם
תזריע"? "כי התיבות גם העתיק ולמה "אשה", תיבת רק מהפסוק

וסוד),ג) דרוש הרמז בחלק (וכן שבתורה ההלכה בחלק שייך - פרשיות בשתי הענינים בסדר הדיוק
זה) שלפני הספרים בד' גם - אחת דעה ולפי הדעות, לכל - תורה (במשנה סמוכים שדרשינן אבל 1כיון ,

(אלאֿאםֿכן  זו פרשה ואחרֿכך זו פרשה תחילה נאמרה מדוע לקושיא מקום אין - שבתורה הפשט בחלק
סדר  שמבארים חז"ל מאמרי וכמה כמה בפירושו רש"י הביא לא ולכן הזמנים), לסדר בהתאם זה אין

הפרשיות.

דידן  וכל ובנדון במעלה, קדום הוא שהאדם שכיון - לשאלה מקום יש ההלכה, בחלק בשלמא :
הפשט  בחלק אבל ועוף; חיה בהמה תורת לפני להתפרש צריכה תורתו היתה קודם, והמקודש המובחר 
הטהור  תורת שהשלים "אחר בפשטות שכתב הראב"ע בפירוש שמצינו וכפי כזו. לשאלה מקום אין -
למה  מובן: אינו כן ואם שמלאי. ר' של מאמרו את להביא מבלי אדם", טמא הזכיר בנאכלין, והטמא

שמלאי? ר' מאמר את להביא רש"י הוצרך

בזה:·. הביאור לומר ויש

נדה  טומאת דיני לפני תזריע" כי "אשה טומאת דיני נאמרו מדוע הוא: מקרא של בפשוטו הקושי
זה  שלאחרי בפרשה ורק 2(שנאמרו נדה, טומאת ישנה שתחילה הוא הדברים שסדר כיון דלכאורה, ,(

דיני  תחילה לומר צריכה התורה היתה - תזריע" כי "אשה להיות יכול אזי נדה, מטומאת הטהרה לאחרי
תזריע"? כי "אשה כך ואחר נדה, טומאת

דידן  בנדון הרי פרשיות, בשתי הענינים סדר על להקשות אין הפשט שבדרך לעיל שנתבאר ואף
האמורה  טומאה כל "כסדר תטמא", דוותה נדת "כימי נאמר הכתוב בהמשך שהרי - יותר גדולה הקושיא

כו'" נדה?!3בנדה טומאת דין בתורה נתפרש לא ועדיין ,

לאחרי  ורק כלל, בדרך מסויים דין התורה מזכירה שבתחילה מקומות, בכמה עלֿדרךֿזה שמצינו ואף
לגמרי. מחוור זה אין סוףֿכלֿסוף הרי - הדברים פרטי התורה מבארת זה

במעשה  ועוף חיה בהמה כל אחר אדם של שיצירתו כשם שמלאי "א"ר רש"י מביא זאת, להבהיר וכדי
ליצירתו  בנוגע אדם של תורתו נתפרשה שלכן - ועוף" חיה בהמה תורת אחר נתפרשה תורתו כך בראשית ,

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

וש"נ.1) ב. כא, ברכות
ואילך.2) יט טו, מצורע

עה"פ.3) פרש"י



טו d"kyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,rixfz t"y zgiy

בדיני  באמצע להפסיק מבלי שמיני), (בפרשת ועוף חיה בהמה תורת לאחר מיד תזריע") כי ("אשה
נדה. טומאת

עלֿידי  (שמתורץ מקרא של בפשוטו שהקושי כיון - תזריע" "כי התיבות את גם רש"י מעתיק ולכן
נדה. טומאת דין לפני תזריע") כי ("אשה לידה טומאת דין נאמר מדוע הוא שמלאי) ר' של מאמרו

דבר, לפרש מוכרח היה לא עצמו מצד רש"י כי, - הוא שמלאי ר' מדברי זאת מביא שרש"י והטעם
טו  דין נאמר (למה כזו קושיא לתרץ כלֿכך הכרח אין הפשט שבדרך טומאת כיון דין לפני לידה מאת

יותר  יתחוור שעלֿפיֿזה כיון דבריו, את רש"י מביא שמלאי, ר' שאמר פירוש שישנו כיון אלא, נדה),
הפשט. בדרך גם

" רש"י כותב כיון `xnולכן - דרוש הוא שמלאי ר' של שמאמרו אף דרש, ולא שמלאי)", (ר'
הכתובים. בפשטי גם ענין מתחוור שעלֿפיֿזה

- לברכה זכרונם רבותינו בשם סתם כותב ולא שמלאי", "ר' המאמר בעל שם מזכיר שרש"י והטעם
שישנו לומר  רש"י צריך הכי בלאו miieqnכי, xn`n הכתובים בפשטות גם ביאור יתוסף שעלֿידיֿזה

שהזכרת  כיון שמלאי", ר' "אמר כותב ולכן הפשט), בדרך זה ענין לבאר הכרח שאין להדגיש (בכדי
רבותינו". "אמרו לגבי הלשון ואריכות הוספה אינה המאמר בעל

יצירתו ‚. שטעם - כו'" כך כו' "כשם שמלאי, ר' במאמר הביאור (לא 4המשך הוא לבסוף אדם של
קדמך" ("יתוש האדם של החסרון מפני אדרבה) אלא מיד, לסעודה שיכנס האדם, מעלת שיכול 5מפני (

נתפרשה  תורתו גם ולכן אסורים, לדברים הכבד,6להתאוות אל הקל מן הוא הלימוד שסדר כיון לבסוף,
מיוחס  היה שלא - שמלאי לר' והשייכות חיים. בעלי שאר מבירור יותר קשה האדם הדגיש 7ובירור ולכן ,
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אבל 4) בגילוי; הם שהנבראים כפי היינו, דייקא, "יצירתו"
- הכוונה מצד שהיא כפי ההתהוות, תחילת היינו, הבריאה, מצד
ז. פ"ח, (ב"ר כמארז"ל הנבראים, לכל ערוך ובאין קודם האדם
כמ"ש  צדיקים, של בנשמותיהם נמלך "במי ג) פ"ב, רבה רות
כוונת  וכל שם", ישבו במלאכתו המלך עם כג) ד, הימיםֿא (דברי
הפסוק  על רש"י כפירוש האדם, בשביל אלא אינה הבריאה
אלא  אומר הזה המקרא "אין גו'", ברא "בראשית א) א, (בראשית

. להורות דרשוני המקרא בא ("ולא ראשית" שנק' ישראל בשביל .
שבא  אדם" "נעשה עד כו'", קדמו שאלו לומר הבריאה סדר
ההתהוות, וכוונת תחילת ברא", "בראשית נאמר שהרי - באחרונה

הבריאה). לכל האדם קודם הכוונה ומצד
ועוד.5) א. לח, סנהדרין
ועוף 6) חי' בהמה תורת גם כי, - "נתפרשה" הלשון דיוק

להתברר  יכולים שאינם כיון האדם, ועבודת מתורת חלק היא
בשם  שנקראים המלאכים (ואפילו האדם ע"י אלא בעצמם,
ממה  יותר עליונה למדריגה להתעלות יכולים אינם "חיות",
ולכן  האדם, עבודת ע"י רק היא שלהם ועלי' והבירור שנתהוו,
שירה  אומרים השרת מלאכי ש"אין ב) צא, (חולין  רז"ל אמרו
יחד  ברן ז) לח, (איוב שנאמר למטה, ישראל שיאמרו עד למעלה
זו  שבפרשה אלא אלקים"), בני כל ויריעו והדר בקר כוכבי

האדם לבירור בנוגע - אדם של תורתו (וראה envr"נתפרשה"
.(9 הערה לקמן

נתבאר7) ב. סב, (פסחים בגמרא בלקוטי כמסופר בארוכה
ומחז"ל תנ"ך פסוקי על אתא לוי"צ שמלאי "רבי ואילך) קיג ע'

לי' אמר יוחסין, ספר מר לי ניתני לי', אמר יוחנן, דרבי לקמי'
אין  לי' אמר בנהרדעא, מותבך, והיכן מלוד, לי' אמר את, מהיכן
ומותבך  מלוד דאת שכן וכל לנהרדעים, ולא ללודים לא שונין
לפי  אחרינא, לישנא איכוון, "לדחוי' רש"י: ובפירוש בנהרדעא",

מיוחסין". שאינן

מובן: אינו דלכאורה - הראשון לפירוש בנוגע לבאר ויש
מיוחסין" שאינן "לפי השני, פירוש ע"ד בשלמא זה הרי -

בפרשה  לתורה לקרותו אין רח"ל אבר שהמחוסר שמצינו
ר"ס  ס"ח (ראה לרש" "לועג משום זה, חסרון אודות שמדברת
בעצמו  שר"ש שבנדו"ד, ואף קלח). סו"ס במג"א הובא תשסח.
לרש  דלועג הטעם שייך לא יוחסין, ספר עמו שילמד מר"י ביקש
אצלו  יש מיוחס, אינו שר"ש שמפני חשש ר"י נוסף: טעם יש -
כדבעי, שלא יוחסין ספר ילמד ולכן היוחסין, במעלת למעט נטי'
(קדושים  מכשול" תתן לא עור "ולפני מצד ללמדו, רצה לא ולכן
הבנה  לו אין - איכוון" "לדחוי' הראשון, הפירוש אבל יד); יט,
צריך  הי' האמיתי, הטעם לו לומר רצה לא אם גם ולכאורה, כלל,

בקש?! לדחותו ולא אצלו, שיונח אחר טעם איזה לו לומר
תורה  אדם ילמוד "לעולם א) יט, (ע"ז מארז"ל בהקדם ויובן
ששייך  שכלי ענין אודות שמדובר שלמרות - חפץ" שלבו במקום
ושולט  מושל הרצון אזי בזה, חפץ לבו כאשר הנה שבראש, למוח
לגמרי, אחר באופן השכל כח פעולת נעשית ואז השכל, כח על
חל"ז  התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה במוחש שרואים וכפי

וש"נ). .123 ע' ריש
רבו  לפני שיושב חכם תלמיד "כל למארז"ל בסתירה זה [ואין
מרה  ו"זרוק ב), ל, (שבת כו'" מר נוטפות שפתותיו ואין
הכיווץ  היפך הוא חפץ" "לבו והרי ב), קג, (כתובות בתלמידים"
לקבלת  הקדמה רק היא והביטול הכיווץ תנועת כי, - והביטול
הוא  שענינה מהרב, הלימוד קבלת ואילו מהרב, הלימוד
תלוי  זה הרי שקיבל, בהסברא התלמיד של שכלו כח התפשטות

לבו]. בחפץ
גם  הוא כן המקבל, לתלמיד בנוגע אמורים שהדברים וכשם
הרב  כאשר דוקא היא ההשפעה שאמיתית - המשפיע לרב בנוגע
וכמו  ורצון, אהבה מתוך המקבל, אל התקשרות של בתנועה הוא

(סט"ו). באגה"ק כמבואר כו', הטיפה בהשפעת עד"מ
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שהיה  יוחנן, לר' (בניגוד מלמעלה במתנה שבאים המעלות את ולא עצמו, בכח העבודה מעלת את
האדם,8מיוחס  של החסרון תחילה מודגש העבודה ענין ומצד יצירתו), משעת האדם מעלת את שמדגיש ,

מן שנוצר שמאדם העבודה, עלֿידי - זה לאחרי תבוא מעלתו מלשוןdnc`dואילו אדם `dncנעשה
oeilrl חדשה מציאות "תזריע"9, בשם נקראת האדם" ש"תורת וזהו העצמות. כח מתגלה ועלֿידיֿזה ,10,

קדושת  כבוד עלֿידי הוגה - ההתחדשות מעלת בה שיש דלתתא אתערותא של באופן העבודה על שמורה
ואילך. 74 עמוד ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

***

יאמרו „. השבועי תורה' ה'לקוטי לימוד את שסיימו אלו שכל הורה שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד
.11"לחיים"

אדמו"ר  קדושת כבוד עלֿידי (הוגה תזריע כי אשה המתחיל דבור שיחה) (כעין מאמר אמר כך ואחר
.12שליט"א)

***

שבפרשה ‰. כבוסין של תרגום טבילה, "לשון שנית", "וכובס פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
בגדים  כבוסי כל וכן ויצטבע, תרגומו לכך לטבול, אלא ללבון שאינו מזה חוץ ויתחוור, לבון, לשון זו

. ש"סר לאחרי הבגד כיבוס שבטעם - ויצטבע" מתורגמין לטבילה (א)שהן אופנים: בב' י"ל הנגע" .
צריך  הנגע הסרת לאחרי גם (ב) טהרה, לשם ולא הסגר, לשם כיבוס עלֿידי היתה הנגע שהסרת כיון

"וכובס שנאמר ומזה הבגד. בכל הטומאה התפשטות את לטהר כדי הכיבוס zipyכיבוס שגם מוכח, ,"
לטהר  שני כיבוס להיות צריך לזה ונוסף עצמו, מהנגע טהרה - הסגר) לשם רק (ולא טהרה פעל הראשון

התענית zehytzdגם ואילו לגמרי, לו נמחל התשובה שעלֿידי - החטאים בענין ודוגמתו הטומאה.
כבוד  עלֿידי הוגה - עילאה תשובה טבילה, של ענין הוא כו', וחביב מרוצה שיהיה כדי זה, שלאחרי

ואילך. 92 עמוד ז' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת
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(ורק  הכרח בדרך גם להיות יכולה השכל שהשפעת [ואף
ב), נג, (יבמות לדעת" אלא קישוי ש"אין באופן זה הרי בגשמיות
שאף  עקיבא, ברבי שמצינו וכפי רוחניים), בענינים משא"כ
עליו  איימו כאשר הנה תורה, ללמד הסכים לא שלכתחילה
מ"מ, - א) קיב, פסחים (ראה תורה לימד אזי למלכות, שימסרוהו
להשפעה  כלל בערך ואינה דומה אינה שבהכרח ההשפעה

שברצון].
ששניהם  - שברש"י הפירושים לב' בנוגע לומר יש ועפ"ז
הפירוש  (שזהו שבתחילה - מדריגות בשתי שמדברים אלא אמת,
ללמדו  רצה (שלא לדחותו וכוונה רצון רק אצלו הי' הראשון)
ובא  נמשך אחרינא") "לישנא (שזהו כן ולאחרי לו), ולהשפיע

" - ושכל בטעם גם זה "לפני itlרצון (מצד מיוחסין" שאינן
כנ"ל). עור",

שהחליטו 8) סע"ב) כז, (ברכות בגמרא מהמסופר ולהעיר
זכות  לי' ש"אית בגלל לנשיא עזרי' בן אלעזר ר' את למנות
שמצד  אף אבות", זכות לי' "דלית עקיבא ר' את ולא אבות",
רבינו  משה שאפילו כך, כדי עד ר"ע, מעלת ביותר גדלה עבודתו
גם  וראה ב. כט, מנחות (ראה ר"ע דברי את להשיג יכול הי' לא

א). קה, כתובות - דחשיב תוד"ה
בתורת 9) עבודתו לגבי עצמו האדם בתורת המעלה שזוהי

"להבדיל  האדם עבודת כי, - (6 הערה לעיל (ראה ועוף חי' בהמה
בהעלאת  אפילו הנה ועוף, חי' בבהמה הטמא" ובין הטהור בין
המאכל  אכילת ע"י והרע) האסור דחיית על (נוסף שבנוגה הטוב

בתחילה  עליו שמברך ועי"ז האדם, של כבשרו ובשר דם שנעשה
קודם  שגם לכך נוסף הרי יותר, למעלה מתעלה ה"ה ובסוף
הנה  אדם, למאכל ראוי להיותו האדם אל ערך למאכל יש הבירור
ש"בכל  ועד שמים", "לשם (שנעשים הרשות דברי רק שזהו כיון
ע"י  ואילו העליון; רצון גילוי בזה אין מצוה, ולא דעהו"), דרכיך
לבחי' העלי' נעשית המצוות, קיום שזהו"ע בעצמו, האדם תורת
הבורא. מן הנברא כריחוק ערוך, שבאין עילוי שזהו העליון, רצון

ע'10) חמ"א התוועדויות - מנחם תורת (ראה כמ"פ כמדובר
סימן  לשם אינם שבתורה הסדרות ששמות ועוד) ואילך. 264
השמות. ענין כללות כמו הסדרה, תוכן על מורים הם אלא בלבד,
טעות  יש שכאשר גיטין, מדיני - דתורה בנגלה גם וכדמוכח
הוא  מי בבירור יודעים הטעות לאחרי כאשר גם הנה בשם,
בגט  וכתבו אחד, בשם והוחזק שמות, כמה לו שיש (כגון המגרש
פסול  הגט אזי בו), שהוחזק השם מלבד השמות, שאר כל את
סימן  אינו שהשם ועכצ"ל, ס"ב), סקכ"ט אה"ע שו "ע (ראה

הגט. את תפסול חיצוני בענין שטעות יתכן לא שהרי בעלמא,
מנחם  בתורת (נסמן וחסידות בקבלה המבואר ע"פ ובפרט
קשור  שהשם בודאי הרי הדבר, חיות נמשך השם שע"י שם),

זה. בשם הנקרא הדבר תוכן על ומורה
וש"נ.11) .127 ע' לעיל גם ראה
נדפסו 12) - מהמאמר ענינים עוד ואילך. 130 ע' לעיל נדפס

ואילך. 70 וע' ואילך, 65 ע' חי"ב בלקו"ש
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‡– מיוחד חידוש ישנו זה הש"ק ביום .

dxezשמוציאין ixtq dyly1 שחל ניסן חודש "ראש
סדר  קורין ספרים, שלשה מוציאין בשבת להיות
חודש  ראש וענין בראשון, השבוע) (פרשת היום

בשלישי" הזה והחודש .2בשני,

לקרוא  ספרים שלשה שהוצאת – ובהקדמה
של הו"ע מוציאין yecigבהם כלל בדרך שהרי, ,

ענינים  שני לקרות יצטרכו ו"אם אחד, בס"ת וקורין
תורה" ספרי שני ובכל 3מוציאין ר"ח, בשבת כמו ,

ורק טוב, zexicpיום mizrl לקרות (כשצריכים
ספרים: שלשה מוציאין ענינים) שלשה

היחידה dpyהפעם lka("בשנה ("אחת
היא ספרים שלשה dxezשמוציאין zgnya4:

הברכה  וזאת באחד וקורין ספרים, שלשה "מוציאין
ברא  אשר עד בראשית ובשני' התורה, סוף עד

המפטיר" קורא ובשלישית לעשות, .5אלקים

מוציאין  מיוחד באופן שקביעותם שנים ובכמה
ספרים ztqepשלשה mrt זו שנה כבקביעות –

בשבת  חל ניסן ר"ח 6שר"ח שחל בשנים (ועד"ז
בשבת 7טבת  אדר ר"ח ).8או

נוסף שנים ועילוי כמה לגבי (גם זו בשנה
ד"סדר  הקריאה מצד בשבת) ניסן ר"ח חל שבהם

ויקרא  בפרשת השייכות 9היום" על שנוסף –
החודש  ניסן 10דפרשת ר"ח (בכל דר"ח להקריאה

נאמרה  חדשים קידוש שמצות כיון בשבת), שחל
לכם" הזה "החודש החודש 11בפסוק פרשת שייכת ,

אודות מדובר oqip(שבה g"x– ויקרא לפרשת גם (
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שבאים 1) מבנ"י לכאו"א בגלוי נראה זה שחידוש ולהעיר,
לכלל  שמגיעים לפני שעוד קטנים, קטני גם כולל לביתֿהכנסת,

אלאmi`exהבנה, עוד ולא ספרים, שלשה miwypnyשמוציאין
הקודש  מארון הוצאתן בעת הן פעמים, וב' הספרים, שלשת כל
הכנסתן  בעת והן בהם), לקרוא הכנסת שבבית להבימה (והולכתן

ישראל. כמנהג הקודש, לארון
זה 2) שדין בכס"מ, וראה – הכ"ג. פי"ג תפלה הל' רמב"ם

טבת  לר"ח בנוגע ב) כט, (מגילה נפחא יצחק דר' מהמימרא נלמד
ס"ת  ג' הוצאת ע"ד נתפרש בטושו"ע שגם ולהעיר, אדר. ור"ח
שחל  אדר ובר"ח תרפד), סו"ס (או"ח בשבת שחל טבת בר"ח רק
שחל  ניסן לר"ח בנוגע נתפרש ולא תרפה), ר"ס (שם בשבת

6.בשבת* הערה לקמן וראה שם. כבמגילה ,
הכ"ג.3) פי"ב שם
בעת 4) הקודש שבארון התורה ספרי כל הוצאת על נוסף

ודשמח"ת. דשמע"צ ההקפות
ולהעיר,5) – תרסט. ו)ר"ס תרסח (סו"ס או"ח (טו)שו"ע

ב' רק אלא בשמח"ת, ס"ת ג' הוצאת ע"ד הובא לא שברמב"ם
הי"בֿיד), פי"ג (שם היום וקרבנות הברכה, וזאת פרשת ס"ת,
מעיקר  אינה בראשית פרשת דהתחלת הקריאה כי – הדבר וטעם
פתחון  יהא שלא כדי בראשית, מיד להתחיל ש"רגילין אלא הדין,
לקרותה  רוצים ואינם אותה סיימו כבר לומר לקטרג לשטן פה

הבאה. הערה וראה שם). (טור עוד"

(*"hnyp r"eyae" :my m"anxl gny xe`ae.

בשבת6) ס"ת בג' בהקריאה מעלה שיש לומר, oqipויש g"x
נפחא  דר"י שבמימרא הטעם כי, – ואדר טבת ר"ח שבת לגבי
דאי  ש"צריכא, משום הוא, ניסן), (ולא ואדר טבת ר"ח נתפרש
ר"ח  משא"כ חדא), תוד"ה וראה שם. (מגילה וכו'" בהא איתמר

eyxtlניסן jxev oi`y טבת (בר"ח דתמן מהנך, הוא "כש"כ כי ,
(ח  המפטיר של מענינו ההפטרה קורא המפטיר נוכה ואדר)

. ר"ח לשבת שייך שאינו אף .ושקלים) ניסן) (בר"ח כאן אבל ..
ובשבתות כתיב החודש פרשת של בהפטרה יבוא miycgaeגם

רק  שם שאין ר"ח דשבת כבהפטרה ה'", לפני להשתחוות כו'
להשתחוות  כו' בשבתו ושבת בחדשו חודש מידי "והי' פסוק

לרמב"ם). שמח (אור לפני"
f"creס"ת בג' להקריאה בנוגע גם שאינה z"gnyaי"ל שכיון –

כתוצאה אלא שלפנ"ז), בהערה (כנ"ל הדין bdpndnמעיקר
 ֿ בלתי באופן להתפרש יוכל (שלא תורה" של ב"גמרה לשמוח
הוא  הרמב"ם של בספרו נתפרש שלא שהטעם י"ל, ח"ו), רצוי
המבואר  ע"ד בתושבע"פ, להתפרש יכול שאינו העילוי גודל מצד
בשמח"ת** תורה של לגמרה בהשמחה ד"הקפות" למנהג בנוגע

ובכ"מ). ג. פ, סוכות דרושי לקו"ת (ראה
ניסן 7) ר"ח גם חל בשבת חל טבת כשר"ח – העיבור ובשנת

הבעל"ט). דשנה (כבהקביעות בשבת
שלשה 8) מוציאין בשבת להיות שחל אדר חודש "ראש

ראש  ענין בו קורא והשני היום, סדר בו קורא הראשון ספרים,
שחל  טבת חודש "ראש וכן תשא". כי בו קורא והשלישי חודש,
היום, סדר בו קורא הראשון ספרים, שלשה מוציאין בשבת להיות
חנוכה" ענין בו קורא והשלישי חודש, ראש ענין בו קורא והשני

הכ"גֿד). שם (רמב"ם
קורין 9) בשבת שחל ניסן שבר"ח העיבור, בשנת משא"כ
.rixfzפרשת

השלשה 10) דכל הקריאה וחותם סיום – השלישי בספר
פרשת  בהפטרת ומפטירין החיתום"), אחר הולך ("הכל ספרים

דוקא. החודש
קידוה"ח.11) הל' ריש רמב"ם וראה ב. יב, בא

*(*g"e` `"nx) zetwdc bdpnd mb ea `aedy Ð r"eya k"`yn
(my.
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oqip g"xa dxn`py12 בגלוי מודגש זו שבשנה היינו, ,
mixtq dylyd lka d`ixwdc deyd cvd שכולם ,

ניסן  ר"ח החודש, לפרשת .13שייכים

בעבודת · והוראה הלימוד תוכן לבאר ויש .
תורה  ספרי שלשה דהוצאת מהענין לקונו האדם

ענין  שבכל הידוע ע"פ – זה הש"ק יש 14ביום
עיקרי  בענין ועאכו"כ ה', בעבודת והוראה לימוד

תורה. ספרי שלשה כהוצאת וחשוב

יותר: ובפרטיות

ספרי  שלשה דהוצאת הענין תוכן להבין כדי
בשבת שחל ניסן בר"ח zecgeinתורה mipya יש ,

ספרי  שלשה דהוצאת הענין תוכן תחילה להקדים
mipydתורה lka לבאר יש ולאח"ז תורה), (בשמחת

zecgein mipya dtqedd ספרי שלשה מוציאים שבהם
בשבת). (כשחל ניסן בר"ח גם תורה

"אחת  שהם הענינים שגם כמ"פ המדובר ובהקדם
השנה  בכל ונתינתֿכח והוראה לימוד מהווים בשנה"

תורה 15כולה  ספרי שלשה שהוצאת בנדו"ד, ועד"ז ,
כולה  השנה בכל ופועלת שייכת וכן 16בשמח"ת ,

ספרי שלשה ניסן הוצאת בר"ח בשבת 17תורה שחל
כולה  השנה בכל ופועלת אלא 18שייכת עוד ולא ,

שגם  שונה, שקביעותם השנים בשאר גם שפועלת
מהוצאת  ונתינתֿכח והוראה הלימוד ישנו בהם

תורה ספרי zayaשלשה lgy oqip g"xa על נוסף ,
ספרי  שלשה מהוצאת ונתינתֿכח והוראה הלימוד

כדלקמן.z"gnyaתורה שנה, שבכל

הענין‚ תוכן .dxez xtq z`vedcועאכו"כ)dyly
פתיחת  בעת שאומרים מהתפלות מובן תורה) ספרי

בפסוק  שהתחלתם הארון 19הארון, בנסוע "ויהי
אחד  עצמו", בפני הוא חשוב (תורה) ש"ספר גו'",

תורה" ספרי :20מ"שבעה

שאז  הארון, נסיעת כמו היא תורה ספר הוצאת
וינוסו  אויבך ויפוצו ה' קומה משה "ויאמר

מפניך". משנאיך

הזה  בזמן (גם מישראל כאו"א בעבודת וענינו
גנוז  בכאו"א 21כשהארון שישנו משה שבחי' – (

שיהי'22מישראל  ופועל ומגלה) (ממשיך אומר
עניני  בכל (קימה) הוספה ה'", ד"קומה הענין
אויבך  ד"יפוצו הענין וכן טוב", "עשה קדושה,
הענינים  כל ושלילת ביטול משנאיך", וינוסו

מרע" "סור ספר 23הבלתיֿרצויים, שהוצאת היינו, ,
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לחודש 12) באחד גו' הראשון בחודש "ויהי הכתובים כפשטות
)oqip g"x אל לבוא משה יכול "ולא יז), מ, (פקודי המשכן" הוקם (

לה), (שם, המשכן" את מלא ה' וכבוד הענן עליו שכן כי מועד אוהל
dfl jyndae גם "ו (ראה מועד" מאוהל אליו ה' וידבר משה אל יקרא

פרשתנו), ריש לקו"ת יא. ז, נשא זוטא ספרי פרשתנו. ריש תנחומא
עד  צו, בפרשת והמשכם הקרבנות, דיני בפרטי הפרשה המשך וכן

שמיני* הואלפרשת למילואים, שמיני ,oqip g"x לקו"ש גם (וראה
וש"נ). .508ֿ9 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש .11 ע' חי"ז

שנתפרש 13) לכך שנוסף – החודש דפרשת בהפטורה ועד"ז
החודש  "וביום אֿג) מו, (יחזקאל (כמ"ש ר"ח של ענינו גם בה
וגו'", ובחדשים בשבתות גו' הארץ עם "והשתחוו גו'", יפתח

גו'")** בקר בן פר החודש קרבנות "וביום אודות בה מדובר ,
`iypd*** שקרוב השבוע, לפרשת והשייכות הקשר מרומז ובזה ,

דנשיא* קרבן אודות גם מדובר .***לסיומה
כמ"ש 14) תומ"צ, בעניני ועאכו"כ העולם, בעניני אפילו

האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצוונו כד) ו, d`xil(ואתחנן
'd z`."'גו

*("l zekiiydn xirdlipinyea Ð i"`a) z"q 'b mi`iven eay ,"zxvr
r"yeh) zeielb ly ipy h"eia ,ezxgnl Ð l"egae ,z"gny mb `edy meia

.((5 dxrday
**(g"x zay zxehtdn oexg`e oey`x weqt ztqed ilel mb.
***(mifpky`d bdpnk) w"w dnkae(mitiqenmeiqe zlgzda

cg`a oey`xa"c mipiprd ihxt ixg`le iptly) miweqta dxehtdd
"'eb ycegl(zece` xaecn mday`iypdbdpn d"ky xirdle Ð .

.ze`iypd zlaw ixg`l epi`iyp epizeax
****(,dn) i"yx `ian dxehtday `iypd zepaxwl rbepay ,xirdle

fi(zyxtae ,"xacn jlna .. xacn lecb odka dfd `iypd" :zerc 'a
oaxwe ,(b ,c) "giynd odk"c oaxw Ð mdipy zece` xaecn reayd

jln) "`iyp"c(.(ak ,c)

שה 15) – בשנה" "אחת בהלשון גם נמשך ומרומז "אחת"
ה)שנה". "ב(כל וחודר

רשית,16) אותיות תשרי, חודש שמועדי הידוע ע"פ ובפרט
(סה"מ  כולה השנה בכל ופועלים שנמשכים כלליים מועדים הם

ועוד). .49 ע' תש"ב
"ראש 17) השנה", לחדשי גו' "ראשון הוא ניסן שר"ח ובפרט

הסיום  שהוא שמח"ת, כמו א), ד, שם ר"ה. מס' (ריש לרגלים" השנה
השנה. דראש וחותם

השנה,18) מהתחלת שלפנ"ז, החדשים על גם – לומר ויש
בשבת. חל ניסן שר"ח הלוח) (ע"פ כבר שיודעים כיון

לה.19) יו"ד, בהעלותך
רע"א.20) קטז, שבת
רפ"ד.21) ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. ב. נב, יומא
ובכ"מ.22) א. ב, פרשתנו לקו"ת רפמ"ב. תניא ראה
יומתק 23) שעפ"ז לקדושה, הפיכתם – ובעיקר – גם כולל

(אף  דע"ט הענין לאחרי בא אויבך") ("ויפוצו דסו"מ שהענין
ובעיקר  גם היא שהכוונה כיון וע"ט), סו"מ הוא הרגיל שהסדר
העבודה  שלימות לאחרי בא זה שענין לקדושה, הרע להפיכת

ס"ז. לקמן וראה דע"ט.
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נתינתֿכח  מהוה הארון") בנסוע ("ויהי 24תורה

העבודה  .25לכללות

שבהוצאת העילוי גודל מובן ספרי dylyומזה
שבהוצאת  העבודה לכללות שהנתינתֿכח – תורה
של  באופן היא הארון") בנסוע ("ויהי תורה ספר

dwfg זימני חזקה"("בתלת כח 26הוי תוספת ,(
העבודה  בכללות .27וחיזוק

ב'„ ישנם גופא תורה ספרי שלשה ובהוצאת  .
וישנה  להיות שצריכה חזקה (א) (בכללות): אופנים

("תמידים zicinzdבעבודה ושנה שנה שבכל
תורה ספרי שלשה הוצאת – ,z"gnyaכסדרם")

של באופן שבאה חזקה ("מוספים dtqed(ב)
מיוחדת  קביעות בהם שיש בשנים –28כהלכתם")

תורה ספרי שלשה הוצאת lgy(ובנדו"ד) oqip g"xa
zaya.

בהתאם הוא ביניהם d`ixwdוהחילוק okezl
תורה: ספרי בהשלשה

הקריאה oqipספריםdylyaתוכן g"xa שחל
בספר בהקריאה מודגש שבו iyilyd29בשבת,

ycegdקורין zyxtהמיוחד ענינו oqipע"ד g"xc30

וגו'". חדשים ראש לכם הזה "החודש –

הקריאה מודגש z"gnyaספריםdylyaותוכן ,
[שהרי  התורה בהתחלת השני) (בספר בהקריאה
שהקריאה  (אף ספרים בשלשה שקורין הטעם
וקרבנות  הברכה, וזאת בפרשת היא הדין מעיקר

ש"מתכיפין 31היום  מפני הוא בלבד) ספרים ב' ,
dlgzd"גו'".32להשלמה אלקים ברא "בראשית – [

חז"ל רש"י ובלשון פירוש בהתחלת (שהובא
אלא  התורה את להתחיל צריך הי' "לא התורה) על
שנצטוו  ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש
היינו, וכו'", בבראשית פתח טעם ומה ישראל בה

ד" באופן היא דשמח"ת ziy`xaaשהקריאה gzt,"
לכם  הזה "מהחודש היא ניסן ר"ח דשבת והקריאה

..l`xyi da eehvpy dpey`x devn."

דפרשת  הקריאה בין שהחילוק לומר ויש
ובדוגמת  ע"ד הוא דשמח"ת להקריאה החודש
שבו  (שהמועדים לתשרי ניסן שבין החילוק

כידוע  בשמח"ת), הנהגה 33מסתיימים ענינו שתשרי
zirahפתח")ziy`xaa הנהגה ענינו וניסן ,("

ziqp34ההנהגה סדר –l`xyic ובשביל) שבשבילם
העולם  נברא השאלה 35התורה) שנשאלת (ועד

צריך  הי' "לא הרי בבראשית", פתח טעם "מה
שהיא  לכם הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל

l`xyi da eehvpy dpey`x devn שלהם שההנהגה ,("
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גם 24) נכללת הארון" ד"בנסוע שבנתינתֿכח לומר, ויש
מתוך  ה' בעבודת לעסוק יוכל (שעי"ז פרנסה בעניני הברכה
הארון  שכשנגנז דכיון – הפרנסה) וטרדות דאגות ללא  מנוחה,
שהנתינתֿכח  מובן, שם), ורמב"ם (יומא המן צנצנת עמו נגנזה
עם  גם קשורה שנגנז) לאחרי גם (ברוחניות, הארון" ד"בנסוע

ond zpvpv*בפרנסה הברכה נמשכת ידה ועל שממנה כמ"ש , ,
מלא  שמה ותן אחת צנצנת "קח ובפרש"י) לבֿלג טז, (בשלח

הארון* (לפני ה' לפני אותו והנח מן למשמרת *העומר (
לו  יש שלוחין הרבה אבותיכם, נתפרנסו בזה "ראו לדורותיכם",
בטירחא  תועלת ואין צורך אין ולכן ליראיו", מזון להכין למקום
החסיר" לא והממעיט המרבה העדיף ש"לא במן כמו יתירה,

עולם"* מעדני "כל נכללו ובו יז), (שם, לגלגלת" **מ"עומר
ד). פ"ז, (במדב"ר

בנסוע 25) "ויהי לאחרי התפלות בהמשך גם וכמודגש
כו'", קמי' דסגידנא הוא בריך דקודשא עבדא "אנא – הארון"

כו'". הנשואים מן הרע ביצר ויגער כו' הרחמים "אב
וש"נ.26) רע"ב. קו, ב"מ
ספרי 27) שלשה דהוצאת הפשוט הטעם עם זה לקשר ויש

"מפני xeaivdתורה gxeh עד עומדים להיות עליהם יטריח שלא ,
וחיזוק  כח שהתוספת – (3 שבהערה (רמב"ם תורה" ספר שיגלול

העבודה בכללות gxih`("חזקה") zlley פשוט בענין בעבודה
והיגיעה  הטירחא שתהי' כדי ס"ת"), שיגלול עד עומדים ("להיות

יותר. נעלים בענינים
התוקף 28) ביותר מודגש זו שנה שבקביעות ולהעיר,

רצופים  ימים בג' השנה שהתחלת – הקדושה בהמשכת ד"חזקה"
ויום  חמישי (ביום דר"ה ימים ב' ושבת, יו"ט דקדושת ("חזקה")
ובשמע"צ  דסוכות, ראשונים בימים גם ובחו"ל השבת, ויום ששי)

ושבת. יו"ט דקדושת רצופים ימים ג' ג"פ – ושמח"ת

*(znbeca `ed dfd onfa dqpxty y"xdn x"enc` mbztn xirdle
(cere .evw 'r `"pxz n"dq d`x) "minyd on mgl" ,"on"d.

**(i"yxt) "cren lde` dpapy cr df `xwn xn`p `l"y xirdl
my(.oqip g"xa Ð
***(ond zpvpvc zekiiyd x`al yi f"treoex`dloex`ay oeik Ð

epi` oex`d mewny cr ,dlabde dcicnn dlrnly zewl` ielib 'id
"zlblbl xner"dy ,ona eznbece ,(p"ye .`"rq ,`k `nei) dcnd on
"daxn"d ea eeyedy ,zenka od ,dlabde dcicnn dlrnl 'id

.mler ipcrn lk ea ellkpy ,zeki`a ode ,"hirnn"de

כנ"ל 29) ספרים, השלשה בכל הקריאה (מפטיר) וחותם סיום
.10 הערה

ולפרשת 30) חדשים, קידוש מצות – ל(שבת)ר"ח גם ששייך
ס"א). (כנ"ל ניסן בר"ח שנאמרה – ויקרא

הערות 31) לעיל (וראה הי"בֿיד פי"ג תפלה הל' רמב"ם
.(6ֿ5

בראשית.32) לחתן "מרשות" נוסח
וש"נ.33) קצד. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
נעשו34) שבו "ניסן, – החודש של בשמו miqpכמרומז

אלא  סתם, "נסים" רק ולא ב), יב, בא טוב ולקח (פס"ז לישראל"
" miqpגם iqpהנוני"ן בב' כמרומז נס"), בתוך ("נס (ראה oיס pד"" "

שם). מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות
ובכ"מ.35) בראשית. ר"פ פרש"י

`"ypz'd oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn

oqip g"xa dxn`py12 בגלוי מודגש זו שבשנה היינו, ,
mixtq dylyd lka d`ixwdc deyd cvd שכולם ,

ניסן  ר"ח החודש, לפרשת .13שייכים

בעבודת · והוראה הלימוד תוכן לבאר ויש .
תורה  ספרי שלשה דהוצאת מהענין לקונו האדם

ענין  שבכל הידוע ע"פ – זה הש"ק יש 14ביום
עיקרי  בענין ועאכו"כ ה', בעבודת והוראה לימוד

תורה. ספרי שלשה כהוצאת וחשוב

יותר: ובפרטיות

ספרי  שלשה דהוצאת הענין תוכן להבין כדי
בשבת שחל ניסן בר"ח zecgeinתורה mipya יש ,

ספרי  שלשה דהוצאת הענין תוכן תחילה להקדים
mipydתורה lka לבאר יש ולאח"ז תורה), (בשמחת

zecgein mipya dtqedd ספרי שלשה מוציאים שבהם
בשבת). (כשחל ניסן בר"ח גם תורה

"אחת  שהם הענינים שגם כמ"פ המדובר ובהקדם
השנה  בכל ונתינתֿכח והוראה לימוד מהווים בשנה"

תורה 15כולה  ספרי שלשה שהוצאת בנדו"ד, ועד"ז ,
כולה  השנה בכל ופועלת שייכת וכן 16בשמח"ת ,

ספרי שלשה ניסן הוצאת בר"ח בשבת 17תורה שחל
כולה  השנה בכל ופועלת אלא 18שייכת עוד ולא ,

שגם  שונה, שקביעותם השנים בשאר גם שפועלת
מהוצאת  ונתינתֿכח והוראה הלימוד ישנו בהם

תורה ספרי zayaשלשה lgy oqip g"xa על נוסף ,
ספרי  שלשה מהוצאת ונתינתֿכח והוראה הלימוד

כדלקמן.z"gnyaתורה שנה, שבכל

הענין‚ תוכן .dxez xtq z`vedcועאכו"כ)dyly
פתיחת  בעת שאומרים מהתפלות מובן תורה) ספרי

בפסוק  שהתחלתם הארון 19הארון, בנסוע "ויהי
אחד  עצמו", בפני הוא חשוב (תורה) ש"ספר גו'",

תורה" ספרי :20מ"שבעה

שאז  הארון, נסיעת כמו היא תורה ספר הוצאת
וינוסו  אויבך ויפוצו ה' קומה משה "ויאמר

מפניך". משנאיך

הזה  בזמן (גם מישראל כאו"א בעבודת וענינו
גנוז  בכאו"א 21כשהארון שישנו משה שבחי' – (

שיהי'22מישראל  ופועל ומגלה) (ממשיך אומר
עניני  בכל (קימה) הוספה ה'", ד"קומה הענין
אויבך  ד"יפוצו הענין וכן טוב", "עשה קדושה,
הענינים  כל ושלילת ביטול משנאיך", וינוסו

מרע" "סור ספר 23הבלתיֿרצויים, שהוצאת היינו, ,
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לחודש 12) באחד גו' הראשון בחודש "ויהי הכתובים כפשטות
)oqip g"x אל לבוא משה יכול "ולא יז), מ, (פקודי המשכן" הוקם (

לה), (שם, המשכן" את מלא ה' וכבוד הענן עליו שכן כי מועד אוהל
dfl jyndae גם "ו (ראה מועד" מאוהל אליו ה' וידבר משה אל יקרא

פרשתנו), ריש לקו"ת יא. ז, נשא זוטא ספרי פרשתנו. ריש תנחומא
עד  צו, בפרשת והמשכם הקרבנות, דיני בפרטי הפרשה המשך וכן

שמיני* הואלפרשת למילואים, שמיני ,oqip g"x לקו"ש גם (וראה
וש"נ). .508ֿ9 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש .11 ע' חי"ז

שנתפרש 13) לכך שנוסף – החודש דפרשת בהפטורה ועד"ז
החודש  "וביום אֿג) מו, (יחזקאל (כמ"ש ר"ח של ענינו גם בה
וגו'", ובחדשים בשבתות גו' הארץ עם "והשתחוו גו'", יפתח

גו'")** בקר בן פר החודש קרבנות "וביום אודות בה מדובר ,
`iypd*** שקרוב השבוע, לפרשת והשייכות הקשר מרומז ובזה ,

דנשיא* קרבן אודות גם מדובר .***לסיומה
כמ"ש 14) תומ"צ, בעניני ועאכו"כ העולם, בעניני אפילו

האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצוונו כד) ו, d`xil(ואתחנן
'd z`."'גו

*("l zekiiydn xirdlipinyea Ð i"`a) z"q 'b mi`iven eay ,"zxvr
r"yeh) zeielb ly ipy h"eia ,ezxgnl Ð l"egae ,z"gny mb `edy meia

.((5 dxrday
**(g"x zay zxehtdn oexg`e oey`x weqt ztqed ilel mb.
***(mifpky`d bdpnk) w"w dnkae(mitiqenmeiqe zlgzda

cg`a oey`xa"c mipiprd ihxt ixg`le iptly) miweqta dxehtdd
"'eb ycegl(zece` xaecn mday`iypdbdpn d"ky xirdle Ð .

.ze`iypd zlaw ixg`l epi`iyp epizeax
****(,dn) i"yx `ian dxehtday `iypd zepaxwl rbepay ,xirdle

fi(zyxtae ,"xacn jlna .. xacn lecb odka dfd `iypd" :zerc 'a
oaxwe ,(b ,c) "giynd odk"c oaxw Ð mdipy zece` xaecn reayd

jln) "`iyp"c(.(ak ,c)

שה 15) – בשנה" "אחת בהלשון גם נמשך ומרומז "אחת"
ה)שנה". "ב(כל וחודר

רשית,16) אותיות תשרי, חודש שמועדי הידוע ע"פ ובפרט
(סה"מ  כולה השנה בכל ופועלים שנמשכים כלליים מועדים הם

ועוד). .49 ע' תש"ב
"ראש 17) השנה", לחדשי גו' "ראשון הוא ניסן שר"ח ובפרט

הסיום  שהוא שמח"ת, כמו א), ד, שם ר"ה. מס' (ריש לרגלים" השנה
השנה. דראש וחותם

השנה,18) מהתחלת שלפנ"ז, החדשים על גם – לומר ויש
בשבת. חל ניסן שר"ח הלוח) (ע"פ כבר שיודעים כיון

לה.19) יו"ד, בהעלותך
רע"א.20) קטז, שבת
רפ"ד.21) ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. ב. נב, יומא
ובכ"מ.22) א. ב, פרשתנו לקו"ת רפמ"ב. תניא ראה
יומתק 23) שעפ"ז לקדושה, הפיכתם – ובעיקר – גם כולל

(אף  דע"ט הענין לאחרי בא אויבך") ("ויפוצו דסו"מ שהענין
ובעיקר  גם היא שהכוונה כיון וע"ט), סו"מ הוא הרגיל שהסדר
העבודה  שלימות לאחרי בא זה שענין לקדושה, הרע להפיכת

ס"ז. לקמן וראה דע"ט.



ypz'd"`כ oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn

כמארז"ל  נסית, הנהגה "החודש 36הוא בפירוש
"כשבחרmklהזה ,"eipae awria ראש להם קבע 

של טבעית dle`bחודש מהנהגה גם (גאולה "
נסית). להנהגה

בהוצאת  האופנים דב' החילוק לבאר יש ועפ"ז
– ניסן ר"ח ובשבת בשמח"ת תורה ספרי שלשה
נעשית  בשמח"ת תורה ספרי שלשה שבהוצאת

ה"חזקה"
ע"פ העבודה כללות libxdעל xcq ים ("תמיד

הנהגה של באופן עבודה ובהוצאת zirahכסדרם"), ,
בשבת  תורה ספרי "חזקה"37שלשה נעשית ניסן ר"ח

של באופן העבודה כללות הרגיל dtqedעל הסדר על
הנהגה של באופן עבודה כהלכתם"), .ziqp("מוספים

הדיוק ‰ ע"פ – יותר  בפרטיות זה לבאר ויש .
" היא לכם" הזה ש"החודש מארז"ל devnבלשון

ולא  דייקא, "מצוה" ישראל", בה שנצטוו ראשונה
:38"תורה"

היא  שתורה – למצוה תורה בין החילוק ידוע
להאדם  ציווי ענינה מצוה משא"כ מהעולם, למעלה

להתנהג (מצוה mleraאיך החיבור שיהי' כדי
הקב"ה. עם והעולם דהאדם צוותא) מלשון

. לכם הזה ל"החודש בנוגע מובן devn.ומזה
שבעבודה  נסית" ב"הנהגה שהכוונה – ראשונה"
בהוצאת  ה"חזקה" נעשית זה (שעל ניסן דחודש
(רק) אינה ניסן), ר"ח בשבת תורה ספרי שלשה
לימוד  כמו מהעולם, שלמעלה בענינים לעבודה
התורה  ענין (שהרי מהעולם שלמעלה התורה

ב"שמחת בגלוי בשבת dxez"39xzeiמודגש מאשר
ניסן  נמשכת 40ר"ח נסית" שה"הנהגה אם, כי ,(

במעשה  העולם בעניני בעבודה (גם) וחודרת
היא  לכם" הזה ש"החודש בזה כמודגש – בפועל

"devn ענין לא היינו, ישראל", בה שנצטוו ראשונה
מהעולם dxezשל "41שלמעלה אם כי ,devn"

אלא  העולם; בעניני בפועל מעשה דוקא,
ע"ד  אינה העולם בעניני בפועל במעשה שהעבודה

הנהגה כמו הנהגהzirahהרגיל, כמו אם כי ,ziqp,
הרמה  מלשון (נס הרמה של למעלה 42באופן (

ורגילותו  .43מטבעו

ניסן  ר"ח בשבת יתירה בהדגשה הוא זה וענין
"אראנו "שנתze`ltpדשנת על (ובהוספה "miqp"

("תמידים  הרגיל הסדר זו בשנה כי, – שלפנ"ז)
(שלמעלה  "נפלאות" של באופן הוא כסדרם")
ישנה  ניסן ר"ח שבשבת מובן ומזה סתם), מ"נסים"
שלשה  הוצאת ע"י "חזקה" של (ובאופן נתינתֿכח

נסית הנהגה של באופן לעבודה תורה) zilrpספרי
xzei להנהגה ביחס גם ערוך, שבאין לעילוי ועד ,

השנים. בכל ניסן דחודש נסית

Â ספרי שלשה (בהוצאת שההוספה לומר, ויש .
בעבודה  "חזקה") לפעול ניסן ר"ח בשבת תורה

גם מודגשת נסית דהנהגה zylyaבאופן d`ixwda
mixtqd44.
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יא.36) פט"ו, שמו"ר
הנהגה 37) של באופן היא השבת דיום שהעבודה להעיר,

המעשה  ימי דששת העבודה כי, המעשה, ימי ששת לגבי נסית
ביום  משא"כ טבעית, הנהגה דחול, דעובדין מלאכות בל"ט היא
מלאכתך  ש"כל אלא עוד ולא קדושה, בעניני היא העבודה השבת
לקדושה, מתעלים ("מלאכתך") העולם עניני שגם עשוי'",
"מלאכת  אחת)"), (חסר מלאכות ("ארבעים הארבעים" ל"מלאכת
דהנהגה  שזהו"ע ובכ"מ), רב. ע' עת"ר סה"מ (ראה הצדיקים"

נסית.
"חזקה"* של באופן השבת ביום נעשה זה שענין בג'וי"ל –

דרעוין. ורעוא דשבתא יומא שבתא, מעלי השבת, שביום הדרגות
את 38) להתחיל צריך הי' "לא המאמר בהתחלת כהלשון
dxezd להמשיך יכולים לזה שבהתאם לכם", הזה מהחודש אלא

התחלת וכיו"ב.dxezd"שהיא לישראל",

(*mipiprd ihxt lkn zexidfde dxinyda zewfgzd mb llek
,zekld ieaix mda yiy ,zaya zexeq`d zek`ln h"ll mixeywd

(eteqa (w"db`) `ipz mb d`x) "`zayl `zax `zkld".

התורה 39) קבלת ושלימות גמר עם הקשורה שמחה
כו, (תענית אחרונות" לוחות בו "שניתנו חתונתו", "יום ביוהכ"פ,

ב). ל, שם ובפרש"י. ב
נתינתֿכח  ענינה בשמח"ת תורה ספרי שלשה שהוצאת י"ל, ועפ"ז

על "חזקה" של dxezdבאופן cenil.
בלימוד  עניניםֿמצבים ג' כנגד הם הספרים ג' יותר: ובפרטיות
יהיו  יום "בכל – שבתורה ההתחדשות התורה, נצחיות התורה:
והחידוש  וההוספה ועוד), טז. כו, תבוא (פרש"י חדשים" בעיניך
ועוד). ב. יט, מגילה (ראה לחדש" עתיד ותיק "תלמיד – בתורה

ותיק. תלמיד של וחידושו תושבע"פ תושב"כ, אחר: ובסגנון
עם 40) קשור ניסן) דר"ח העיקרי (ענינו הפסח חג שגם דאף

את  תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך כמ"ש התורה קבלת
פ"ג,האל  משמו"ר – ובפרש"י יב ג, (שמות הזה" ההר על קים

ה"ז יצי"מ.ixg`lד),
(41– מהמצוות א' שהיא כפי תורה לא dxezוגם cenlz zevn,

ספ"א). (פאה כולם" "כנגד שהיא
זו 42) שנה אדר כ"ה במכתב הנסמן יז. כ, יתרו פרש"י ראה

כו'. נס ד"ה הערה
(ראה 43) שני טבע נעשה בזה שהורגל שלאחרי גם כולל

פט"ו). ספי"ד. תניא
ודפרשת 44) דר"ח הקריאה שגם (ס"א) לעיל האמור על נוסף

ניסן. לר"ח שייכים ויקרא



כי `"ypz'd oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn

לכם": הזה "החודש – הג' בספר הקריאה

חז"ל  דרשו לכם" הזה "החודש הפסוק על
של  חודש ראש להם קבע ובניו ביעקב "משבחר

dle`b יציאה – בעבודה וענינו ס"ד), (כנ"ל "
הרגילה  דהעבודה והגבלה מהמדידה (גאולה)

נסית. הנהגה של באופן לעבודה

בענין הפרשה gqtוהמשך oaxw שם "על ,
dgiqtde belicd"45 פסיחה של באופן עבודה –

נסית. הנהגה והגבלה, ממדידה למעלה ודילוג,

חודש": ראש "ענין – הב' בספר  הקריאה

"(ראש) של –ycegענינו הוא "dtqede yecig
השבוע  שימי כידוע הרגיל, סדר שע"פ העבודה על
בוקר") ויהי ערב ("ויהי החמה במהלך התלויים
לעבודה  שייכים שינויים, ללא תמיד שמאירה
טבעית  הנהגה כסדרם", ד"תמידים באופן הרגילה

ישבותו" ד"לא באופן החודש 46שהיא וימי ,
חודש  מידי שמתחדשת הלבנה במהלך התלויים
ד"קיימא  ומצב למעמד עד וגדלה והולכת בחדשו

באשלמותא" באופן 47סיהרא לעבודה שייכים ,
של  באופן נסית הנהגה כהלכתם", ד"מוספים

חידוש.

הוא ר"ח דשבת אופני xeaigaוהחידוש ב'
העלי' (שבת, כסדרם" ד"תמידים העבודה

("ויכולו" ו"מוספים 48והשלימות השבוע) דימי (
של  באופן שהעבודה – חודש) (ראש כהלכתם"

dtqede dkild ופועלת נמשכת כהלכתם) (מוספים
של באופן בעבודה icinzגם xcq.

בפרשת  היום" "סדר – הא' בספר והקריאה
ויקרא:

מועד" מאוהל אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא
"פי' והשפעה 49– הארה היינו זו קריאה ענין

אוהל  אל ולבוא לעלות יוכל שעי"ז כדי למשה
(שהרי  מישראל כאו"א בעבודת וענינו מועד".
גם  אלו בחינות ושייך נצחית היא "התורה

.50עכשיו" משה מבחי' אדם בכל "שיש – בחי') .
ב"ה  א"ס אור יחוד בחי' הממשיך שהוא דעת
שיהא  האדם בנפש ומתגלה שורה שיהא למטה

. ונועדתי מלשון מועד, אוהל אותיות בבחי' .
ואין  החיים חיי שהוא ה' את לידע דהיינו ונודעתי,

מ"ש  ע"ד מלבדו, הוא,51עוד אני אני כי עתה ראו
לעתיד  על נאמר זה שמקרא זה 52דהגם כח מ"מ, ,

בקשר  בה' מחשבתו לקשר מישראל נפש בכל יש
. כמו וחזק מעין אמיץ בשר", בעיני שרואה .

לבוא  דלעתיד השלימות .53ודוגמת

שמיני, בפרשת הפרשיות, בהמשך וכמודגש
הוא למילואים oqipשמיני g"x הענין הי' (שבו

אש  "ותצא – ס"א) כנ"ל גו'", משה אל ד"ויקרא
גו'" וירונו העם כל וירא גו' ה' השראת 54מלפני ,

השכינה  העבודה 55וגילוי שלימות לזה ובהמשך ,
ואביהוא" נדב אהרן הנפש 56ד"בני דכלות באופן

ה'") לפני בעבודת57("וימותו ודוגמתו ,i"pa lk–
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יא.45) יב, בא פרש"י
כב.46) ח, נח
שמו"ר 47) וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר

כו. פט"ו,
עה"פ.48) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
ואילך).49) ב (א, פרשתנו ריש לקו"ת

ג.50) שם, לקו"ת
לט.51) לב, האזינו
אחרון".52) ואני ראשון "אני מ"ש שזהו ד) (א, לפנ"ז כמ"ש

הוא  ו) מד, (ישעי' אחרון" ואני ראשון "אני שהפסוק ולהעיר, –
פרשת .xwie`בהפטורת

משה 53) בחי' ויתגלה שיבוא "וכדי שם: הענין ובהמשך
. מועד) אוהל לבחי' (לבוא אדם המשכת שבכל לזה צריך .

ע"י מלמעלה בה',.zeevndאתעדל"ע ולקשרה הנפש להעלות .
מצוות  נק' שהמצוות הקורא, הוא אני משה, אל ויקרא ענין וזהו

. אדם המלך של ושלוחו שלוחי, שהן המצוות את מכבדין היו .
(דקאי  משה" אל ד"ויקרא והשייכות הקשר יומתק ועפ"ז כמותו".

"zeevndעל לכם", הזה ל"החודש (dpey`x devn בה שנצטוו
מהעולם* שלמעלה תורה (ולא ס"ה).ישראל" כנ"ל ,

כד.54) ט, שמיני
אלקינו 55) ה' נועם ויהי "אמרו העם", את ש"ויברכו לאחרי
כג *עלינו* (שם, ידיכם" במעשה שכינה שתשרה רצון יהי ,

ובפרש"י).
וכדברי 56) ג), יו"ד, (שמיני אקדש" "בקרובי נאמר עליהם

שהם  רואה אני עכשיו בך, או בי או סבור "הייתי לאהרן משה
עה"פ). (פרש"י וממך" ממני גדולים ואביהוא) (נדב

אחרי.57) ר"פ אוה"ח בארוכה וראה ב. יו"ד, שם

(*oiprd zeidl lkeiy ick zeevnd meiwa jxevdy ,my z"ewln xirdle
cenil i"r ,"xacnd `ed ip` `xewd `ed ip`" ,"dyn l` `xwie"c
onwl d`xe) `wec mlera dzcixia Ð "a"dp xzqd zngn" ,`ed ,dxezd

(119 dxrd.
(**bdpnd t"r) ezxin` zlgzdy ,mildza 'v xenfn mzege meiq

zpy zlgzd ,ef dpy oqip `"ia (mipyd xtqnl mi`znd xenfnd xnel
meia (zaya lg oqip g"xy) ef dpya ezeriawy ,xirdle Ð .miryzd
z`xyd zece` xaecn ineid yneg xeriyay ,ipiny 'tc iyilyd
idie"c dltzd i"r ("'eb mrd lk `xie 'eb y` `vze") lreta dpikyd

"'eb mrep.



ypz'd"`כב oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn

" `oxdשנקראים ipa"58 של "מתלמידיו להיותם
חז"ל  (ואמרו עליו 59אהרן מעלה כו' המלמד "כל

שלום  ורודף שלום אוהב ילדו") כאילו הכתוב
לתורה" ומקרבן הבריות את שעבודתם 60אוהב –

בהיותם הנפש דכלות השלימות בתכלית zenypהיא
miteba 61דוקא.

באופן  בעבודה והחידוש ההוספה תוכן וזהו
("החדש  נסית" שבעבודת 62ד"הנהגה – לכם") הזה

ד"ויקרא  הענין נעשה מישראל משה 62כאו"א אל
העבודה  לשלימות ועד מועד", מאוהל אליו ה' וידבר

– ועיקר ועוד הנפש. כלות של dtqeddyבאופן
yecigde באופן נעשה נסית דהנהגה באופן בעבודה

zeigvpeשל zeriaw הפרשה בהמשך כמ"ש "ולא 63,
למלח" כרותה "ברית אלקיך", ברית מלח ,64תשבית

עולמים. ולעולמי לעד שקיימת כברית

רק  לא היא הספרים בג' שהקריאה לומר, ויש
אלא  נסית, הנהגה של באופן העבודה על "חזקה"
(א) נסית: דהנהגה בעבודה אופניםֿדרגות ג' גם
דהנהגה  הענין כללות – החודש דפרשת הקריאה
דהנהגה  הפעולה – ר"ח דשבת הקריאה (ב) נסית,
(ג) (שבת), הרגילה ההנהגה על (ר"ח) נסית
נעשית  נסית שההנהגה – ויקרא דפרשת הקריאה

נצחי. באופן וקבוע רגיל דבר

וחותם  (סיום בהפטורה גם מרומז זה וענין
שבהתחלתה  – ספרים) השלשה בכל הקריאה

דהנשיא 65וסיומה  והשייכות הקשר אודות מדובר
כל  שעבודת בזה, הרמז לומר ויש בנ"י, כל עם

" של באופן היא מסדר ze`iyp"66בנ"י למעלה ,
ולא  נסית. הנהגה של באופן הרגיל, ע"ד העבודה
נמשכת  "נשיאות" של באופן שהעבודה אלא עוד
שנעשית  ועד הרגיל, ע"ד בעבודה גם ופועלת

ונצחיות  קביעות של עולם 67באופן "חקות –
"עולת 68תמיד" .70תמיד"69,
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דברכת 58) השייכות הענינים) (בפנימיות לבאר יש ועפ"ז
ע"י באמירתה כמודגש מישראל, לכאו"א מישראל e`k"`כהנים

mei lk zlgzda קיום בשביל דלכאורה, – התורה לברכת בסמיכות
יותר  לכאורה מתאים התורה) ברכת (לאחרי תורה תלמוד מצות
ישראל", "שמע כמו זמן, בכל בנ"י לכל השייך כללי ענין אמירת
אל  ("דבר ובניו אהרן בה שנתחייבו כהנים ברכת משא"כ וכיו"ב,
"ברכת  ואמירתם אהרן", "בני הם בנ"י כל כי, – בניו") ואל אהרן
החל  היום, שבכל וההשפעות הברכות כל כוללת יום בכל כהנים"
במעשה  שכינה "שתשרה גו'", נועם ד"ויהי העיקרית מהברכה
את  אהרן ש"וישא שלאחרי למילואים, השמיני כביום – ידיכם"

כהנים* "ברכת ויברכם", העם אל כב ידיו (שם, ישא" יאר יברכך ,
גו', נועם ויהי "אמרו העם", את ד"ויברכו הברכה באה ובפרש"י),

ידיכם". במעשה שכינה שתשרה רצון יהי
א.סנהד 59) ג, במדבר פרש"י ב. יט, רין
מי"ב.60) פ"א אבות
דנדב 61) הנפש הכלות לאחרי מיד שנאמר להציווי בהתאם

למקדש") נכנסו יין ("שתויי תשת" אל ושכר "יין – ואביהוא
שנאמרו  ה'"), לפני ("בקרבתם הקודש" אל עת בכל יבוא "ואל
הגוף  מן הנשמה דפירוד באופן הנפש כלות תהי' שלא – ביום בו

וש"נ). ואילך. 116 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה (ראה ח"ו
וא"ו,62) (חסר ו"החדש" ד"ויקרא" שהגימטריא להעיר

בתושב"כ) שי"ז*deyכמ"ש מספר זה *, שמספר י"ל ואולי – .
על רומז  בעולם,***i"y(שי"ז) התומ"צ דקיום השכר – עולמות

ב  ומתגלים בראשית*f'שנמשכים דרגת ***ימי עם הקשורים –
שבעה" עמודי' ש"חצבה חז"ל כדרשת לעולם, השייכת התורה
שם. (שבת בראשית ימי ושבעת תורה ספרי שבעה על קאי

" ע"ד – א)) ט, משלי בפרש"י (הובא סע"א לח, devnסנהדרין
ס"ה). כנ"ל מהעולם, שלמעלה תורה (ולא כו'" ראשונה

(*.a ,ft zay) "mipdk zkxal oey`x" `ed oqip g"xy xirdl
(e ,b"it x"acna.

(**`ixhnib oipn") "ze`n ylye xyr dpeny 'eb wxie" :ci ,ci jl d`x
"y fnxd l"ic Ð ((t"dr i"yxt) "'ekwxie" `ed llekd mr "`xwie"

xyr dpeny") g"iy `ixhniba llekd mr "`xwie"e ,(f"iy `ixhniba)
") gqtl mb jiiye .("ze`n ylyeycgdwlgie" (eh ,my) y"nk Ð ("

ipyd eivge qp el dyrp oey`xd zevgae dlild wlgpy" ,"dlil mdilr
el `ae x`ypmixvn ly dlil zevgl.(t"dr i"yxt) "

zlilye lehial zekiiya ("ycgd") miqpdy ,l"i ile`ef"erldzevga]
cr secxie" Ð oey`xd,"daeg cr 'eb ocmy) "miakek zcear y"r"

'eb dfd dlila mixvn ux`a izxare" Ð ipyd zevgae ,(i"yxtae
[(ai ,ai `a Ð ycegd zyxta) "mihty dyr` mixvn idl` lkae

"c ote`a mdwxie" zeize` ,"xwieoeyl" ,"`xwie"c ote`a `l Ð "
.(`xwie t"x i"yxt) "i`xr oeyl" ,"xwie"c ote`a `l` ,"daig

*(**e"c "xwi"xwi.(b ,bk `yp z"ewl d`x) i"y `ixhniba Ð "`
**(**davg d"cez d`x) zayd meie dyrnd ini zyyl miwlgpy

" zaizay '`e 'e Ð (my oixcdpqe(xwi)`."

יג.63) ב,
עה"פ.64) פרש"י
(65.13 להערה הב' שוה"ג ראה
לקרות66) ואילך (ניסן) מר"ח ש"נוהגין iypd`להעיר zyxt

וע"פ  סט"ו), סתכ"ט או"ח אדה"ז (שו"ע ביום" בו שהקריב
עליו  מעלה כו' בתורת העוסק "כל בסופה) (מנחות מארז"ל
מקריב  ואילך ניסן שמר"ח מובן, כו'", הקריב כאילו הכתוב

הנשיא. קרבן מישראל כאו"א
הנשיאות 67) שענין כיון – "חזקה" של באופן גם וי"ל

הוא  הפרשיות) מד' הרביעית (הפרשה החודש דפרשת בהפטורה
בפרשת  ישראל" בני ראש את תשא ד"כי להענין בהמשך גם
תשא  ובפרשת הפרשיות), דד' הראשונה (הפרשה שקלים

הנשיאות ענין ישנו שעי"ז היום"), ב"סדר אותה .t"b(כשקורין
יד.68) מו, יחזקאל
טו.69) שם,
תמידי 70) באופן נשיאות של ומצב שהמעמד לומר, ויש

של  באופן (שהוא "ראש" שנים", ראשי ב"ארבעה גם מרומז
שמעון  ור' אלעזר ר' לדעת כי, – בזמן הגוף) כל לגבי "נשיאות"
באלול  בכ"ט "אמרו אלול, כ"ט הוא בהמה דמעשר הזמנים שא'
למעשר  ר"ה בתשרי שאחד שס"ל (אף בתשרי באחד אמרו ולא
לפיכך  ביו"ט לעשר אפשר ואי יו"ט שהוא מפני בהמה)

נקבע באלול", בכ"ט `lelהקדימוהו h"k בהמה מעשר לזמן



כג `"ypz'd oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn

Ê של באופן בעבודה שה"חזקה" להוסיף, ויש .
בשבת  תורה ספרי שלשה בהוצאת נסית הנהגה
הענינים  ושלילת לביטול בנוגע גם היא, ניסן, ר"ח
בנסוע  "ויהי באמירת [כמרומז הבלתיֿרצויים
תורה, ספר בהוצאת גו'" אויבך ויפוצו גו' הארון

– ס"ג)] (כנ"ל תורה ספרי ג' miktdznyועאכו"כ
aehl.לנהורא חשוכא אתהפכא ,

ספרים, השלשה בכל בהקריאה מרומז זה וענין
בהפטורה: וחותמם) (בסיומם וגם

לכם  הזה "החודש החודש, דפרשת בהקריאה
– גאולה") של חודש ("ראש חדשים" ראש

מבבל" עמהם שעלו החדשים נקרא 71שב"שמות
"נסי  על שרומז נוני"ן, ב' בו שיש "ניסן", בשם

על72נסים" גם שרומז לומר, ויש ,d zkitd נdlit ר"ת)
(כמ"ש 73נו"ן) נסים"74דגלות ל"נסי גו'") 75"נפלה

.76דגאולה 

בפסוק  החודש פרשת וחותם שסיום 77ולהעיר,

מרומז  שבזה מצות", תאכלו מושבותיכם "בכל
 ֿ הבלתי הענינים דכל בתכלית והשלילה הביטול

"חמץ" שנקרא היצה"ר שמצד עד 78רצויים ,
בירושלים  רק (לא מושבותיכם" שלימות 79ש"בכל ,

כמ"ש 80היראה  "מצות", אלא נשאר לא "את 81)
(יצה"ר  הטומאה הארץ"82רוח מן אעביר (83.

כמארז"ל  – חודש דראש בנוגע 84בהקריאה
"הביאו  דר"ח) (הקריאה חודש ראש של לקרבנו
גם  נכללת שבזה הירח", את שמעטתי עלי כפרה
שנעשו  הבלתיֿרצויים הענינים כל על הכפרה

הירח  ממיעוט הכפרה 85כתוצאה לשלימות ועד ,
כזכיות" לו נעשו ש"זדונות לזכיות 86באופן ועד ,

הירח 87ממש  דמיעוט התיקון ובדוגמת ע"ד –
כמ"ש  לבוא, כאור 88לעתיד הלבנה אור "והי'

החמה".

דימי  (השלימות דשבת שבחיבור ולהעיר,
(שתלוי  ור"ח החמה) במהלך התלויים השבוע
הלבנה  אור "והי' מ"ש מרומז הלבנה) במהלך

החמה". כאור

–ובהק  ויקרא פרשת השבוע, דפרשת ריאה
על  שמכפרים קרבנות אודות גם מדובר שבה
הפרשה  וחותם שסיום ועד בלתיֿרצויים, ענינים

בה" "לאשמה השלימות 89הוא על שרומז ,
לנהורא  (אשמה) חשוכא גם 90דאתהפכא ומרומז ,
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d"xlבגלל ezekiiy דמעשר הזמנים שאר (משא"כ בהמה למעשר
בגלל  שנקבעו הדעות, לשאר והן ור"ש ר"א לדעת הן בהמה,
שהתחלת  ונמצא, ואילך)), ב נז, בכורות (ראה אחרים טעמים
(כ"א  השנה סיום וגם השנה, ראש הוא בתשרי) (אחד השנה
(נשיאות) ד"ראש" ומצב מעמד נעשה ועי"ז לר"ה, שייך באלול)

כולה. השנה בכל
מרומז 71) בזה שגם ולהעיר – ועוד. ה"ב. פ"א ר"ה ירושלמי

(גלות) שמבבל לנהורא, חשוכא דאתהפכא עמהם elrהענין
גאולה). של חודש חדשים, ראש של משמו (החל החדשים שמות

(72.34 הערה לעיל ראה
(73. (תורה) שה"ספר בנסוע*להעיר, ד"ויהי עצמו" בפני .

שהם  ולמטה" מלמעלה "סימניות ע"י נעשה ס"ג) (כנ"ל הארון"
oiketd"כמין o"ep. הנו"ן "כי הם ", וע"כ הנפילה, על מורה .

שם). שבת מהרש"א (חדא"ג לטוב" הנפילה שיתהפך הפוכים
.75 הערה וראה

ב.74) ה, עמוס
בנו"ן 75) ומסיים כפופה בנו"ן מתחיל ש"ניסן" יותר ויומתק

י"א  בענין אֿב) רו, תענית (מס' בשל"ה המבואר ע"ד – פשוטה
שנו"ן  פשוטה, בנו"ן ומסיימים כפופה בנו"ן שמתחילים פסוקים
סומך  מ"ש (ע"ד הקימה הו"ע פשוטה ונו"ן הנפילה, הו"ע כפופה

(דא"ח *נופלים* הליקוטים ספר (וראה בינה שערי נו"ן ע"י ,(
(כפופה  הנוני"ן שב' לומר, ויש תתנזֿנט). ע' אותיות ערך להצ"צ)

ב  כב"ניסן") "i"`ופשוטה, לבחי' רומז xyrפסוקים, cg`"
(ראה  בחושבן" ולא חד הוא "אנת ספירות, מעשר שלמעלה
נעשית  ידו שעל וש"נ), .389 ע' ח"א תשמ"ט סה"ש בארוכה

(גאולה). לקימה (גלות) מנפילה ההפיכה
פמ"ח)76) מפדר"א – לך לך ר"פ (יל"ש ממארז"ל להעיר

לשון  וכולן ופשוטה) כפופה נו"ן, (וביניהם נכפלו אותיות "חמש
dle`b.(תתנה ע' שם הליקוטים ספר (ראה "

(*(57 dxrdl b"dey d`x) "qp" zeize` yi "reqpa" zaizay xirdl.
(**lr dxen 'qe dlitp lr dxen 'p ,'q 'p zeize` 'a `ed qp"y xirdl

mgpn zxez d`xe .`tw 'r `"gfl v"iel ihewl) "dlitpdn xfre dkinq
(eq ze` ziy`xa v"iel zx`tz Ð.

כ.77) יב, בא
ובפרש"י.78) סע"ב ג, ר"ה ובפרש"י. א יז, ברכות ראה

ובכ"מ. ג. יג, צו לקו"ת
שאינם 79) תודה" וחלות שני למעשר "פרט למדו שמזה

ופרש"י  (מכילתא בירושלים אלא מושבותיכם, בכל ליאכל ראויים
עה"פ).
ובכ"מ.80) ד. כט, ראה פ' לקו"ת
ב.81) יג, זכרי'
עה"פ.82) פרש"י
הקרבת 83) במקום (שאומרים פסח" קרבן מ"סדר ולהעיר

בענין  וחותמו שסיומו החודש) בפרשת נתבארו שדיניו הפסח
aehdשהוא jtid לומר דיש – כו'") טריפה נמצא הפסח ("ואם

השלימות מרומזת xedpl`שבזה `keyg `ktdz` בארוכה (וראה
תשמ"ט). פסח ערב לקו"ש

ב.84) ס, חולין
ועוד.85) ואילך. א קצב, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
ב.86) פו, יומא
ובכ"מ.87) פ"ז. תניא ראה
כו.88) ל, ישעי'
כעב 89) "מחיתי – ויקרא דפרשת בהפטורה ממ"ש ולהעיר

כב). מד, (ישעי' גאלתיך" כי אלי שובה חטאתיך וכענן פשעיך
ואילך.90) 24 ע' ח"ז לקו"ש ראה

`"ypz'd oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn

" `oxdשנקראים ipa"58 של "מתלמידיו להיותם
חז"ל  (ואמרו עליו 59אהרן מעלה כו' המלמד "כל

שלום  ורודף שלום אוהב ילדו") כאילו הכתוב
לתורה" ומקרבן הבריות את שעבודתם 60אוהב –

בהיותם הנפש דכלות השלימות בתכלית zenypהיא
miteba 61דוקא.

באופן  בעבודה והחידוש ההוספה תוכן וזהו
("החדש  נסית" שבעבודת 62ד"הנהגה – לכם") הזה

ד"ויקרא  הענין נעשה מישראל משה 62כאו"א אל
העבודה  לשלימות ועד מועד", מאוהל אליו ה' וידבר

– ועיקר ועוד הנפש. כלות של dtqeddyבאופן
yecigde באופן נעשה נסית דהנהגה באופן בעבודה

zeigvpeשל zeriaw הפרשה בהמשך כמ"ש "ולא 63,
למלח" כרותה "ברית אלקיך", ברית מלח ,64תשבית

עולמים. ולעולמי לעד שקיימת כברית

רק  לא היא הספרים בג' שהקריאה לומר, ויש
אלא  נסית, הנהגה של באופן העבודה על "חזקה"
(א) נסית: דהנהגה בעבודה אופניםֿדרגות ג' גם
דהנהגה  הענין כללות – החודש דפרשת הקריאה
דהנהגה  הפעולה – ר"ח דשבת הקריאה (ב) נסית,
(ג) (שבת), הרגילה ההנהגה על (ר"ח) נסית
נעשית  נסית שההנהגה – ויקרא דפרשת הקריאה

נצחי. באופן וקבוע רגיל דבר

וחותם  (סיום בהפטורה גם מרומז זה וענין
שבהתחלתה  – ספרים) השלשה בכל הקריאה

דהנשיא 65וסיומה  והשייכות הקשר אודות מדובר
כל  שעבודת בזה, הרמז לומר ויש בנ"י, כל עם

" של באופן היא מסדר ze`iyp"66בנ"י למעלה ,
ולא  נסית. הנהגה של באופן הרגיל, ע"ד העבודה
נמשכת  "נשיאות" של באופן שהעבודה אלא עוד
שנעשית  ועד הרגיל, ע"ד בעבודה גם ופועלת

ונצחיות  קביעות של עולם 67באופן "חקות –
"עולת 68תמיד" .70תמיד"69,

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

דברכת 58) השייכות הענינים) (בפנימיות לבאר יש ועפ"ז
ע"י באמירתה כמודגש מישראל, לכאו"א מישראל e`k"`כהנים

mei lk zlgzda קיום בשביל דלכאורה, – התורה לברכת בסמיכות
יותר  לכאורה מתאים התורה) ברכת (לאחרי תורה תלמוד מצות
ישראל", "שמע כמו זמן, בכל בנ"י לכל השייך כללי ענין אמירת
אל  ("דבר ובניו אהרן בה שנתחייבו כהנים ברכת משא"כ וכיו"ב,
"ברכת  ואמירתם אהרן", "בני הם בנ"י כל כי, – בניו") ואל אהרן
החל  היום, שבכל וההשפעות הברכות כל כוללת יום בכל כהנים"
במעשה  שכינה "שתשרה גו'", נועם ד"ויהי העיקרית מהברכה
את  אהרן ש"וישא שלאחרי למילואים, השמיני כביום – ידיכם"

כהנים* "ברכת ויברכם", העם אל כב ידיו (שם, ישא" יאר יברכך ,
גו', נועם ויהי "אמרו העם", את ד"ויברכו הברכה באה ובפרש"י),

ידיכם". במעשה שכינה שתשרה רצון יהי
א.סנהד 59) ג, במדבר פרש"י ב. יט, רין
מי"ב.60) פ"א אבות
דנדב 61) הנפש הכלות לאחרי מיד שנאמר להציווי בהתאם

למקדש") נכנסו יין ("שתויי תשת" אל ושכר "יין – ואביהוא
שנאמרו  ה'"), לפני ("בקרבתם הקודש" אל עת בכל יבוא "ואל
הגוף  מן הנשמה דפירוד באופן הנפש כלות תהי' שלא – ביום בו

וש"נ). ואילך. 116 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה (ראה ח"ו
וא"ו,62) (חסר ו"החדש" ד"ויקרא" שהגימטריא להעיר

בתושב"כ) שי"ז*deyכמ"ש מספר זה *, שמספר י"ל ואולי – .
על רומז  בעולם,***i"y(שי"ז) התומ"צ דקיום השכר – עולמות

ב  ומתגלים בראשית*f'שנמשכים דרגת ***ימי עם הקשורים –
שבעה" עמודי' ש"חצבה חז"ל כדרשת לעולם, השייכת התורה
שם. (שבת בראשית ימי ושבעת תורה ספרי שבעה על קאי

" ע"ד – א)) ט, משלי בפרש"י (הובא סע"א לח, devnסנהדרין
ס"ה). כנ"ל מהעולם, שלמעלה תורה (ולא כו'" ראשונה

(*.a ,ft zay) "mipdk zkxal oey`x" `ed oqip g"xy xirdl
(e ,b"it x"acna.

(**`ixhnib oipn") "ze`n ylye xyr dpeny 'eb wxie" :ci ,ci jl d`x
"y fnxd l"ic Ð ((t"dr i"yxt) "'ekwxie" `ed llekd mr "`xwie"

xyr dpeny") g"iy `ixhniba llekd mr "`xwie"e ,(f"iy `ixhniba)
") gqtl mb jiiye .("ze`n ylyeycgdwlgie" (eh ,my) y"nk Ð ("

ipyd eivge qp el dyrp oey`xd zevgae dlild wlgpy" ,"dlil mdilr
el `ae x`ypmixvn ly dlil zevgl.(t"dr i"yxt) "

zlilye lehial zekiiya ("ycgd") miqpdy ,l"i ile`ef"erldzevga]
cr secxie" Ð oey`xd,"daeg cr 'eb ocmy) "miakek zcear y"r"

'eb dfd dlila mixvn ux`a izxare" Ð ipyd zevgae ,(i"yxtae
[(ai ,ai `a Ð ycegd zyxta) "mihty dyr` mixvn idl` lkae

"c ote`a mdwxie" zeize` ,"xwieoeyl" ,"`xwie"c ote`a `l Ð "
.(`xwie t"x i"yxt) "i`xr oeyl" ,"xwie"c ote`a `l` ,"daig

*(**e"c "xwi"xwi.(b ,bk `yp z"ewl d`x) i"y `ixhniba Ð "`
**(**davg d"cez d`x) zayd meie dyrnd ini zyyl miwlgpy

" zaizay '`e 'e Ð (my oixcdpqe(xwi)`."

יג.63) ב,
עה"פ.64) פרש"י
(65.13 להערה הב' שוה"ג ראה
לקרות66) ואילך (ניסן) מר"ח ש"נוהגין iypd`להעיר zyxt

וע"פ  סט"ו), סתכ"ט או"ח אדה"ז (שו"ע ביום" בו שהקריב
עליו  מעלה כו' בתורת העוסק "כל בסופה) (מנחות מארז"ל
מקריב  ואילך ניסן שמר"ח מובן, כו'", הקריב כאילו הכתוב

הנשיא. קרבן מישראל כאו"א
הנשיאות 67) שענין כיון – "חזקה" של באופן גם וי"ל

הוא  הפרשיות) מד' הרביעית (הפרשה החודש דפרשת בהפטורה
בפרשת  ישראל" בני ראש את תשא ד"כי להענין בהמשך גם
תשא  ובפרשת הפרשיות), דד' הראשונה (הפרשה שקלים

הנשיאות ענין ישנו שעי"ז היום"), ב"סדר אותה .t"b(כשקורין
יד.68) מו, יחזקאל
טו.69) שם,
תמידי 70) באופן נשיאות של ומצב שהמעמד לומר, ויש

של  באופן (שהוא "ראש" שנים", ראשי ב"ארבעה גם מרומז
שמעון  ור' אלעזר ר' לדעת כי, – בזמן הגוף) כל לגבי "נשיאות"
באלול  בכ"ט "אמרו אלול, כ"ט הוא בהמה דמעשר הזמנים שא'
למעשר  ר"ה בתשרי שאחד שס"ל (אף בתשרי באחד אמרו ולא
לפיכך  ביו"ט לעשר אפשר ואי יו"ט שהוא מפני בהמה)

נקבע באלול", בכ"ט `lelהקדימוהו h"k בהמה מעשר לזמן



ypz'd"`כד oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn

גו'",63במ"ש  תמלח במלח מנחתך קרבן "וכל
מרירו  ומבשם "ממרק ש"מלח" כידוע

לנהורא.91לאטעמא" חשוכא אתהפכא שזהו"ע ,

וחותם  (סיום החודש דפרשת בהפטורה וכן
שבאה  לכך שנוסף – ספרים) השלשה בכל הקריאה
שפרשת  (אף פרה דפרשת ההפטורה לאחרי
(בשני  הפרה לשריפת קודמת ניסן, ר"ח החודש,

ישראל את "להזהיר כדי שיעשו xdhlבניסן))
אודות dxdha"92פסחיהן עצמה בהפטורה מדובר ,

גו'dxtkdענין החטאת את יעשה (הנשיא) "הוא ,
ישראל" בית בעד .93לכפר המקדש את "וחטאת ,.

הבית" את .94וכפרתם

מוסיפים  החודש דפרשת ההפטורה ולאחרי
מהפטורת  ו)אחרון (ראשון פסוק ניסן) ר"ח (בשבת
שבו  ישעי', בספר האחרון הפסוק ר"ח, שבת
בשר"), לכל דראון ("והיו בלתיֿרצוי בענין מדובר
אחר  הולך ("הכל וחותם סיום שלהיותו אלא

ישועה 95החיתום" (מלשון ישעי' ספר ש"96) ('ilek
`zngp"97 דאתהפכא השלימות על שרומז עכצ"ל, ,

לנהורא, ielibaחשוכא ybcene טוב בדבר בהסיום
הפסוק  וכופלים שחוזרים עי"ז והנגלה הנראה

שבת 98שלפניו  ומידי בחדשו חודש מידי "והי' ,
ה'". אמר לפני להשתחוות בשר כל  יבוא בשבתו

Á תורה ספרי ג' שבהוצאת לעיל האמור ע"פ .
העבודה  כללות על "חזקה" נעשית ניסן ר"ח בשבת

של ziqpבאופן dbdpd(והרגילות מהטבע (למעלה
קודם  הפסח הלכות בלימוד הדעות ב' לבאר יש –
קודם  הפסח בהלכות ודורשין "שואלין הפסח,
אומר  גמליאל בן שמעון ר' יום, שלושים הפסח

שבתות" .99שתי

ובהקדמה:

בהלכות  ודורשין ש"שואלין היא שההלכה אף
יום" שלושים הפסח קודם כדעת 100הפסח דלא ,

הפלוגתות  לכל שבנוגע לכך נוסף מ"מ, רשב"ג,
חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו חז"ל (גם 101אמרו

לעבודה  בנוגע ובפרט כמותה), הלכה שאין הדעה
ללמוד  וצריכים שיכולים האדם בנפש הרוחנית
אין  בפועל שבמעשה מהדעות גם ההוראה ולקיים

כמותם  לקיים 102הלכה יכולים שבנדו"ד לומר יש ,
גם הדעות lretaב' dyrna.

החג  בהלכות הלימוד שהתחלת – ובפשטות
יותר  וכשמתקרבים החג, לפני יום שלושים היא

צריכים החג, לפני שבתות" "שתי siqedlלחג,
החג הלכות xzeiבלימוד dlrp ote`a בכמות הן ,

הלימוד. באיכות והן הזמן

בהמשך  המבואר ע"פ בזה הביאור לומר ויש
הגמרא  .99דברי דרשב"ג רבינו "טעמא משה .

שנאמר  הפסח, על ומזהיר החודש בראש עומד
miycg y`x mkl dfd ycegd"103 מרומז שבזה –

(הנהגה  חדשים" ראש לכם הזה ד"החודש שהענין
הלכות  בלימוד להוספה נתינתֿכח מהוה נסית)

(104הפסח  ניסן נעלה מר"ח באופן שבתות") "שתי
החג,105יותר  לפני יום שלושים הלימוד מהתחלת

דהנהגה ההוספה ובדוגמת ניסן ziqpע"ד בר"ח
הנהגה .106שלפנ"ז zirahלגבי

Ë ללימוד בנוגע אמורים שהדברים וכשם .
חטים  לנתינת בנוגע גם הוא כן הפסח, הלכות

להנצרכים  הפסח צרכי וכל שהתחלת 107לפסח –
יום  שלושים היא החג צרכי בנתינת ההתעסקות
ניסן) (מר"ח החג לפני שבתות" ו"שתי החג, לפני
להנתינת  ובהתאם יותר, עוד בזה להוסיף צריכים

הנהגה של באופן – ניסן דר"ח יותר ziqpכח ,
ורגילותו. מטבעו
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סע"ד 91) ג, פרשתנו לקו"ת בארוכה וראה ב. רמא, זח"א
ואילך.
אדומה).92) פרה (ד"ה א כט, מגילה פרש"י
יז.93) מה, יחזקאל
יחֿכ.94) שם,
א.95) יב, ברכות
סע"ב.96) קעט, זח"ב א. מט, ישעי' ומצו"ד פרש"י
ב.97) יד, ב"ב
איכה.98) סוף פרש"י ראה
וש"נ.99) ואילך. סע"א ו, פסחים

תכט.100) ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע

וש"נ.101) ב. יג, עירובין
שופר 102) (בענין סע"א מה, נצבים לקו"ת (לדוגמא) ראה

שמינית  (בענין שה ע' אג"ק לוי"צ לקוטי פשוט). יעל
ועוד. שבשמינית).

החודש 103) פרשת בקריאת ביותר מודגש זה שענין ולהעיר,
ניסן. ר"ח חל שבו בשבת

את 104) לידע העבודה: שבכללות הקוין בב' היא זו והוספה
– תעשינה לא אשר ואלה טוב", "עשה – יעשון אשר המעשה

מרע". "סור
(105"xidfn.ואור זוהר מלשון גם – הפסח" על
הלכות 106) ידרשו ואילך ש"מפורים – בפורים גם כולל

שאפילו – שם) אדה"ז (שו"ע בטבע.qpdפסח" מלובש שבו
ס"ה.107) שם אדה"ז שו"ע
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יותר: ובפרטיות

צרכי  בנתינת זמן משך ההתעסקות לאחרי גם
ולעשות  ולהתבונן לחזור כאו"א צריך החג,
באופן  היתה החג צרכי נתינת האם חשבוןֿצדק

"כדבעי מקום 108למהוי"il'המתאים, שיש או ,
יותר. עוד בזה להוסיף וצורך

"כדבעי  החג צרכי נתינת לאחרי גם לזה, ונוסף
למהוי", ועדxyrnלי' ,ynegl מן (מצוה

שלפיֿערך 109המובחר  חשבון לעשות צריך – (
גדל  שבינתיים, בימים הקב"ה של בברכתו ההוספה
צריך  ובמילא, חומש, או דמעשר הסכום גם
ע"פ  מזה: ויתירה החג. צרכי בנתינת יותר להוסיף

וצריך liaya"עשר110מארז"ל  יכול – שתתעשר"
המעשר  על (נוסף החג צרכי בנתינת להוסיף

עוד הקב"ה,iptlוהחומש) של בברכתו ההוספה
יותר  תגדל החג, צרכי בנתינת להוסיף שירבה וככל

הקב"ה של dbltenברכתו zexiyra כמדובר)
לפנ"ז  ).111בארוכה

ועאכו"כ  ניסן; ר"ח שלפנ"ז בימים גם – זה וכל
ניסן  באופן 112מר"ח בעבודה החידוש נעשה שאז ,
הנהגה החג ziqpשל צרכי בנתינת להוסיף צריך –

ezelibxe erahn xzei113 ורגילות טבע גם (כולל
ויותר 114דקדושה) ממעשר יותר ליתן כלומר, ,

גבול  בלי – ועד .115מחומש,

(ס"ה) לעיל האמור שע"פ להוסיף, ויש
" מודגשת לכם" הזה ראשונה devnשב"החודש

מצות  עם במיוחד קשור ה"ז ישראל", בה שנצטוו
ש"שקולה  להזקוקים), החג צרכי (נתינת הצדקה

המצוות" כל (וכוללת) תלמוד 116כנגד ו"בכל ,
בשם נקראת היא mzqירושלמי devn שהיא מפני

כולנה" על ועולה מעשיות המצוות ע"ד 117עיקר –
" לכם", הזה "החודש dpey`xובדוגמת devn גם)

"אברין  מצוות, האברים, כל שכולל "ראש", מלשון
אלא 118דמלכא" עוד ולא ישראל", בה שנצטוו (

התורה  בלימוד גם ניתוסף ידה (ובפרט 119שעל
שע"י  כיון הפסח), הלכות – שהזמ"ג לימוד
פעמים  אלף זכים ולבו מוחו נעשים הצדקה

.120ככה 

È באופן העבודה בכללות שההוספה לומר, ויש .
עם גם קשורה ניסן בר"ח נסית הנהגה iypd`של

הראשון  ביום המקריב "ויהי – ביום בו שהקריב
נחשון  קרבנו יהודה"את למטה עמינדב :121בן

"למטה  נאמר נחשון של שבקרבנו הטעם
כבשאר  יהודה", (לבני) "נשיא ולא יהודה",
רק  לא ראשון שהקריב להדגיש כדי הוא, השבטים,

מפני אלא יהודה, דשבט נשיא היותו zlrnבגלל
envr122 שמו נקרא "למה – בשמו כמודגש ,

שבים" לנחשול תחילה שירד שם על ,123נחשון,
ד"בכל ytpÎzxiqnd124מעלת העבודה שזוהי ,

הנהגה125מאדך" והגבלה, ממדידה למעלה ,ziqp.

באופן  הצדקה בנתינת במיוחד מודגש זה וענין
חז"ל  כדרשת והגבלה, ממדידה "בכל 126שלמעלה

jpennמאדך, lka(בן "(נחשון בשם כמרומז – "
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רע"א.108) סז, כתובות ראה
ר"ס 109) יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם

רמט.
וש"נ.110) א. קיט, שבת
לטובת 111) בקרן למשתתפים – אדר כ"ו ג', יום שיחת

ישראל". "מחנה
דשבת 112) החיבור בשבת, שחל ניסן בר"ח יתירה ובהדגשה

כאו"א  שעבודת לכך שנוסף – ס"ו) (כנ"ל ולבנה חמה ור"ח,
עבודתו  גם מודגשת "לבנה", מקבל, בבחינת היא מישראל
צרכי  בנתינת השתדלותו ע"י ובנדו"ד, "חמה", משפיע, בבחינת

החג.
קיום 113) העבודה: שבכללות הקוין בב' היא זו והוספה

– ורגילותו טבעו לשנות והאתכפיא טוב, עשה – הצדקה מצות
הבאה). הערה (וראה מרע סור (ע"ד)

יד114) שגם (כמ"ש l`nyועד כהה יד וצמצום), (גבורה
בכ"ף "ידכה" שלdtetkבתפילין באופן צדקה נותנת ,(dagxd,

יד בכ"ףoiniכמו ההמשכה dheyt("ידך" גודל על שמורה ,
כפופה* הכ"ף שמהפכת למטה, ).והשפעה

(קטו,115) סוס"י אגה"ק א). (צג, פ"ג אגה"ת תניא ראה
ואילך. 217 ע' חכ"ז בלקו"ש בארוכה נת' ואילך). סע"ב

(*dxrd l"pk ,"oqip"ay dheyt o"epd i"r dtetk o"epd zkitd c"r
.75

ה"א.116) פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
ב).117) (קמח, פל"ז תניא
רפכ"ג.118) פ"ד. בתניא הובא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ראה

ועוד.
ש"ע"י 119) בצדקה", מדבר "אני א) סג, (ישעי' מ"ש וע"ד

להי  נמשך עושה שהאדם וגמ"ח אני צדקה בחי' תורתו בעסק ות
הוא  אני הקורא הוא "אני משה", אל ד"ויקרא שזהו"ע מדבר",

ב). ב, פרשתנו (לקו"ת המדבר"
ו)120) (כרך בראשית אוה"ת וראה ב. א, בראשית תו"א

ב. תתרכו,
יב.121) ז, נשא
עה"פ.122) אוה"ח ראה
ז.123) פי"ג, במדב"ר
והביטול.124) ההודאה ענין – יהודה למטה גם ושייך
ה.125) ו, ואתחנן
עה"פ.126) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
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רוחו"acpעמי  "נדבה נדיבות, מלשון "ידבנו 127", ,
לבו128לבו" נדיב "כל ,d`iai"129 שהנדיבות)

שאין  לנדיבות ועד בפועל), במעשה ובאה נמשכת
ממנה, למעלה נדיבות יש אם (שהרי ממנה למעלה
והגבלה  ממדידה למעלה בשלימותה), נדיבות אינה

נסית. הנהגה של באופן –

ניסן  בר"ח העבודה משלימות גם [ולהעיר
" אצל נסית) ס"ו).acp130(הנהגה (כנ"ל ואביהוא"

בעבודת  ואביהוא" ד"נדב (בהפירוש לומר ויש
על  קאי ד"אביֿהוא" ש"הוא" מישראל), כאו"א

ש" היינו, שלפניו, הוא acp"נדב" הנדיבות) (ענין "
("`aה" העבודה " עניני כל באים שממנו אבי")

נסית]. הנהגה של באופן

ביום  ד"המקריב נסית שההנהגה להוסיף, ויש
. היא הראשון יהודה" למטה עמינדב בן נחשון .

הבלתיֿרצויים  הענינים והפיכת בביטול –131גם
שבים", לנחשול תחילה "שירד המסירתֿנפש שע"י
היינו, הים, שנקרע ועד שבים", ה"נחשול נתבטל
הכח  יתגלה (שלא ד"ים" וההסתר ההעלם שנתבטל
בים  ד"טובעו באופן יהי' אלא שבנבראים, האלקי
ים  לקדושה, שמתהפך אלא עוד ולא סוף"),
דאתכסיא  עלמא דבחי' הגילוי מיבשה, שלמעלה

(יבשה) דאתגלייא מעלמא שלמעלה ,132(ים)
מצרים  דיציאת הענין נשלם מכל 133שעי"ז יציאה ,

והגבולים. המיצרים

"נדב", של (ענינו הצדקה לענין בנוגע ועד"ז
" – לב) כפרה 134לצדקה"xtkנדיבות מלשון ,135,

ועד  הבלתיֿרצויים, הענינים כל מתבטלים שעי"ז
צדקה  "גדולה – ועיקר ועוד לטוב, שמתהפכים

הגאולה" את ועד 136שמקרבת הגלות, ביטול ,
לים  שנמשל הגלות שים לגאולה, להפיכתו

שבים"137סוער  "נחשול א 138, איז וויפל ַ("און
– הגאולה לים מתהפך דערצו"?!...), שיעור

ה' את דעה הארץ mil"מלאה mink"139מכסים.

‡È ויקבל שקיבל טובה שההחלטה ויה"ר .
ניסן ר"ח בשבת העבודה,siqedlכאו"א עניני בכל

לפני  שבתות (שתי הפסח חג בעניני ובמיוחד כולל
הפסח  צרכי ונתינת הפסח הלכות בלימוד הפסח),

הזק  הנהגהלכל של באופן תמהר ziqpוקים, –
השכר את ומיד תיכף ותביא i"rותזרז ziqpd dbdpdc

d"awd האמיתית דגאולה העיקרי מהנס החל ,
הפסח  הלכות בנ"י כל יקיימו שאז והשלימה,

בי"ד 140בשלימותן  פסח קרבן מהקרבת החל ,
ד"כולנו  באופן ניסן, ט"ו בליל ואכילתו בניסן,

חירות  (דרך מסובין בנ"י שכל על 141מסובין", (
המלך  אביהם של המלכים 142שולחנו מלכי מלך ,

הקודש, עיר ירושלים הבירה, בעיר הקב"ה,
השלישי. ביהמ"ק המלך, ובהיכל

האמיתית  שהגאולה – העיקר והוא ועוד
ומיד, תיכף באה צדקנו משיח ע"י meiaוהשלימה

zpy `dz 'id ,`"ypz'd zpy ,oqip g"x ,`xwie zyxt w"yd
ze`ltp ep`x`:

w"yd mei שכולו ל"יום והכנה ודוגמא מעין –
העולמים" לחיי ומנוחה בברכת 143שבת (כמ"ש

השבת), יום דסעודות המזון

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

ויובל.127) שמיטה הל' סוף רמב"ם וראה כא. לה, ויקהל
ב.128) כה, תרומה
ה.129) לה, ויקהל
עמינדב 130) זקנו, משרש היתה נדב) (של ש"נפשו להעיר

והם  האחרונות, אותיותיו שלשה ממנו ולקח אמו, אלישבע אבי
ל"ג). הקדמה הגלגולים (שער נדב"

ס"ז.131) לעיל ראה
ובכ"מ.132) ואילך. א סב, בשלח תו"א ראה
וש"נ.133) .34 ע' חכ"ב לקו"ש ראה
תשא).134) בכי א"ל (ד"ה ב יו"ד, ב"ב פרש"י
"ונרצה 135) ד) (א, בפרשתנו כמ"ש – הכפרה לשלימות ועד

להיות  ה', לפני לכפר אלא נפשו, כפרת זו ש"אין עליו", לכפר לו
פ"ב). אגה"ת (תניא לקונו" רוח נחת

ב).136) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב

ואילך.137) רעג ע' ח"א מלוקט סה"מ נח. ר"פ תו"א ראה
וש"נ.

(ראה 138) התומ"צ ע"י נעשית הגלות) (בזמן מזה וההגנה
כל  (כללות הצדקה ע"י ובמיוחד א), כא, סוטה מי"א. פ"ד אבות

ב" כמרומז – שלש xtkהמצוות) בגימטריא ש"כפר" לצדקה",
אמה* מאות "שלש על שרומז התיבה"*מאות, ו,*אורך (נח

המבול. מי מפני דנח ההגנה היתה ידה שעל טו),
תורה".139) "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם ט. יא, ישעי'
(140" בתורת אינה שהגאולה י"ל עבודת xkyועפ"ז על "

אלא  החג), צרכי ונתינת ההלכות (לימוד הפסח לחג בהכנות בנ"י
dxeza d"awd ieeiv meiwl gxkend xac.הפסח להקריב

או"ח 141) אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם
ס"ז. סתע"ב

סע"א.142) ג, ברכות ראה
בסופה.143) תמיד

(*lr fnexy ,(cere .10 'r `"g y"ewl) "mlerd jln epiwl`" z"x
"dle`b" "dleb"n dyrp f"iry ,mler ly etel` ,s"l`d ielibe zkynd

.(n"kae .b ,dl jzelrda z"ewl .a"ltq x"wie d`x)
(**Ð "dznew dn` miyelye dagx dn` miying" ,'izecn x`ye

o"epd zktdny dkex` o"ep) oqipc o"epd lr fnex "miying"y ,xnel yi
mei miyely"c dpkdd lr fnex "miyely"e ,(57 dxrd l"pk ,dtetk

.r"vre .dle`bd oipr Ð "gqtd iptl



כז `"ypz'd oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn

`xwie zyxt אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא ,
cren lde`n המקדש בבית תהי' ששלימותו – "

שכולל  כיון ("חזקה") משולש גם שהוא השלישי,
שני  ובית ראשון בית ,144גם

oqip g"x חידוש שענינו חודש", "ראש –
ומונין  וללבנה (שדומין בישראל ודוגמתו הלבנה,

כמותה"145ללבנה  להתחדש עתידים "שהם (146,
"בניסן  גאולה", של חודש "(ראש) "ניסן", ו(ר"ח)

להגאל" עתידין ובניסן ,147נגאלו

`"ypz'd zpy תנשא" הידיעה, בה"א "תנשא" –
לעולם"148מלכותו" להם נשיא עבדי  ,149ד"דוד

מלכא ,150משיחא דוד

ze`ltp ep`x` zpy `dz 'id מארץ צאתך "כימי –
נפלאות" אראנו ש"בהווייתה 151מצרים ובאופן ,

שאין 152תהא" גאולה והנצחיות, התוקף בכל ,
גלות  .153אחרי'

הוצאת  ע"י ד"חזקה" התוקף נעשה זה ובכל
dylyוהקריאה תורה הספרים zylyaספרי

על עם mzylyוההפטורה הקשורים בענינים
פס"ד  ע"י ד"חזקה" התוקף שנעשה – הגאולה

להוצאת זמן שבסמיכות ס"ת), (ג' dylydהתורה
בזמן  תורה הספר הוצאת (לפני תורה ספרי

הארון")154המנחה  בנסוע ("ויהי הארון מתגלה (
בביהמ"ק ומשוכלל 155(ש"בנוי iyilydוהס"ת

שנאמר  השמים, מן ויבוא אדנֿי 156יגלה מקדש
ידיך" בגאולה157כוננו ,(ziyilyd נאמר עלי' ,158

לפניו". ונחי' יקימנו השלישי "ביום

"והי' ההפטורה: וחותם בסיום הכתוב ובלשון
(החל  בשבתו שבת ומידי בחדשו חודש מידי

זה  ר"ח לפני 159משבת להשתחוות בשר כל יבוא (
(השלימות  השלישי המקדש בבית ה'", אמר
כמ"ש  ניסן, בר"ח תהי' שחנוכתו מועד"), ד"אוהל
בקר  בן פר תקח לחודש באחד "בראשון בהפטורה
הענינים  פרטי לבאר וממשיך המקדש", את וחטאת
בית  כשיבנה המשיח המלך בימי המזבח ד"חנוכת

.160שלישי"

כולנו  נהי' ניסן, י"ד בבוא ממילא, ובדרך
הדורות) שבכל בנ"י וכל בנ"י, כל (בתוככי

"שמחים  השלישי, וששים 161בביהמ"ק עירך בבנין
אשר  הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך,

מזבחך  קיר על דמם שיר 162יגיע לך ונודה לרצון,
אתה 163חדש  ברוך נפשנו, פדות ועל גאולתנו על

ישראל" גאל .164ה'
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א.144) רכא, זח"ג ראה
סע"ב 145) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
א).146) מב, (סנהדרין לבנה" "קידוש ברכת נוסח
יא.147) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
ובפרש"י 148) ז כד, .בלק
כה.149) לז, יחזקאל
הקריב 150) עמינדב) בן (נחשון שלו שהנשיא יהודה, משבט

דיהודה  מהמלכות החל המלוכה", שלשלת "על ניסן בר"ח קרבנו
שעמדו  דוד בית מלכי ע"י והמשכה אחיו), על אביו (שהמליכו

יד). פי"ג, במדב"ר (ראה המשיח למלך עד ממנו,
טו.151) ז, מיכה
בכורות 152) רע"ב. יז, שם א. ט, מגילה א. יג, ברכות ראה

ובכ"מ. ב. ד,
(153– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא

ב. קטז, פסחים
המנחה 154) בזמן לקרוא שמתחילין בהפרשה גם וכמרומז

(פרש"י  ולדורות" מיד זירוז לשון אלא צו "אין – צו פרשת –
צו). ר"פ
ועוד.155) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י

יז.156) טו, בשלח
ביהמ"ק 157) בבנין (גם) ישראל של לפעולתם בנוגע ועד"ז

כוננהו". ידים) (בשתי ידינו "מעשה – השלישי
ב.158) ו, הושע
ר"ח 159) שחל "הרי תקג): (רמז בסופו ישעי' יל"ש ראה

. בשבת ר"ח".להיות של ואחד שבת של אחד פעמים, שני באים .
הי"ד.160) פ"ב הקרבנות מעשה הל' רמב"ם
שם).)161 (מפסחים בהגש"פ גאלנו" "אשר ברכת נוסח

קיר 162) על דמו "ונמצה טו) (א, בפרשתנו הכתוב כלשון
המזבח".
(163. כפופה "נו"ן :75 שבהערה של"ה חדשה ראה שירה .

חדש". שיר פשוטה ונו"ן הנקבה,
הגאולה 164) על היא שהברכה כיון דייקא, עבר לשון

לומר, ויש – ממצרים"). אבותינו את וגאל גאלנו ("אשר ממצרים
על  להבקשה ממש ובסמיכות לאחרי באה הברכה שחתימת שכיון

dcizrd dle`bd שנעשית כפי העתידה הגאולה גם כוללת ה"ה ,
" הוה, בלשון רק ולא עתיד, בלשון גם)l`eb(לא אלא ישראל",

"xarבלשון ,l`b*"שלפנ"ז.ישראל ברגע כבר שהיתה כיון ,

(*(dnizgd oirn `idy) dkxad zgizta mb fnexny l"i ile`e
itk (dkxad jynday) dcizrd dle`bdl mb fnexy Ð "epl`b xy`"
l`be" iptl "epl`b xy`"c dnicwd wznei f"tre .xar oeyla `idy

l`b") epil` daxiwdy Ð "epizea` z`epep`y llba wx `l) `id "
'ek ep` ixd mixvnn epizea` z` d"awd `ived `l eli`"y miyibxn
dle`b lr (mb) i`wy iptn xwira(e mb `l` ,"epiid micareyn

'idzy (xar oeyla `idy itk) dcizrdepl,("epl`b")f"g`le(f"ire)
."epizea`l" mb
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הקודש ללשון  מתורגם 
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ו"בן לעולה " "כבש ... להביא שחייבת היולדת , לגבי
ולקחה שה די  ידה  תמצא  לא  ואם  לחטאת... תור או יונה

לחטאת " ואחד לעולה  אחד יונה  בני שני או תורים ,1שתי 

קנים : מסכת  בסוף  במשנה  נאמר

להביא (נדרה  זכר כשאלד קן עלי הרי שאמרה "האשה 

ואחד לעולה "אחד התורה  מן החובה  על  נוסף  קרבן
לנדרה אחת קנים, שתי  מביאה  – זכר ילדה  לחטאת "),

פרידים ג ' לעשות  צריך הכהן לכהן נתנתן לחובתה , ואחת 

נדרה של העופות  שני (שהרי מלמטן ואחת מלמעלן
עולה , הוא חובתה  מקרבן אחד עוף  וכן עולה  קרבן שניהם 

העוף ועולת למטה  נעשית העוף  "חטאת  היא : וההלכה 

המסכת "). בתחילת  במשנה  שנאמר כפי למעלה ", נעשית 
במקרים הדינים  את ומפרטת המשנה  ממשיכה  מכן לאחר 

עצמה על היולדת  שקבלה מה לגבי  וספיקות טעויות  של
מקרה על מדובר ובסיום  כהלכה , הכהן זאת  הקריב ואם 

עצמה על קבלה  כשהיולדת  – המירבי  ספיקות מספר של

הקריבם , הכהן  אם יודעים  ואין מינים , משני קרבן להביא 
לנדרה פרידים  ארבעה  עוד להביא  "צריכה זה במקרה 

חטאות ". שתי אומר עזאי  בן אחת. וחטאת לחובתה  ושתים 

רבי "אמר ואומרת  המשנה  ממשיכה מכן לאחר

מת וכשהוא  אחד קולו  חי כשהוא שאמרו זהו יהושע :

חצוצרות , לשתי  קרניו ב ' – שבעה קולו כיצד שבעה . קולו
בני לנבלים , מעיו לתוף , עורו חלילין, לשני שוקין שתי

לתכלת ". צמרו אף  אומרים  ויש  לכנורות , מעיו

יהושע2המפרשים רבי  דברי משמעות  את  מסבירים 
"exn`y edfכבש שאצל כשם  חי...": דוקא3כשהוא  ,

קלקו בו חל ("מת ")כאשר  בוdaxznל ("נתרבו קולו
אומרים "4המצוות " "יש  דעת  לפי  שמונה  או שבעה , – (

היתה שמלכתחילה  היולדת, קרבנות  הקנים , בענין כך
לחובתה " וקן לנדרה "קן רק  להביא עקב5צריכה ודוקא ,

והספיקות יודע6הטעויות  ואין קבעה  מה  יודעת  "אינה ,
הקריב " מה  (לדעת7הכהן שמונה  או שבעה להביא  עליה  ,
קרבנות . עזאי) בן

.·
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להבין: יש  זה  פירוש  לפי  ברם ,

ורק בלבד , אחד דבר  היה  שמלכתחילה זה , לענין א )
דוגמאות להביא אפשר דברים , שבעה  יש  קלקול עלֿידי
בירושה העוברים  שבנכסים הפשוטה  הדוגמא כגון רבות ,
המוריש חי  עוד כל יורשים : שמונה  או לשבעה  מאב 
ובניו מת  וכשהוא  בלבד , אחד לאדם  הנכסים שייכים 
אנשים , שמונה  או לשבעה שייכים הם  הנכסים, את יורשים 
חלה כי המצוות"), בו ("נתרבו במצוות  אף  ריבוי בהם  וחל
של חלק  כל  על  וכדומה  בכורים פאה , של נפרדת חובה
לריבוי בדומה  מהיורשים, אחד לכל שחולק  השדה 

היולדת . אצל הקרבנות 

דוגמא דוקא מביא יהושע  שרבי שתוכנהefמכך  מובן,
אחרות מדוגמאות  יותר לעניננו , ביותר  וצריך8מתאים ,

מהו. להבין

של הדוגמא  את  מביאה אינה שהמשנה  לומר, ואין
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קדשים).*) (וסדר קנים מס' וסיום
ח.1) ו. יב, (תזריע) פרשתנו
(2.6 הערה וראה הרז"ה. פי' רע"ב, להרמב"ם, פיה"מ ראה
זבחים 3) פרש"י שם, אמר בתוד"ה אבל שם. ורע"ב בפיה"מ כ"ה

שם. קנים ורז"ה הראב"ד בפי' הוא ועד"ז באיל. – א"ר) ד"ה א (סח,
ורז"ה  ראב"ד הרא"ש), ופי' בהמפרש (ועד"ז בתוס' הפי' מחילוק ולהעיר
או  הקרבן, על לשיר חצוצרת או ר"ה של בשופר המדובר אם שם

א). טז, ר"ה (וראה המלכים בחצוצרת
כאן.4) פיה"מ
חייבת 5) היתה לא וכו' עשירה והיתה ובפיה"מ: כאן. ברע"ב כ"ה

שפתח  יולדת קרבן הרז"ה: ובפי' אחת. מצוה והיא לחטאת א' עוף אלא
כו'. הקן מן אחת פרידה אלא אינו תחלה הכתוב בה

פירשה 6) מה יודעת ואינה תחלה כשנדרה וה"נ שם: זבחים בפרש"י
לחטאת ואחת לעולה אחת לחובתה וב' פרידין ד' אלא צריכה eiykreלא

d`iadyפרידין ד' iadl`כבר dkixv הוא ועד"ז לחובתה . וד' לנדרה ד'
שם), הרא"ש פי' (וראה שם קנים הראב"ד ופי' שהמדובר בתוס' והיינו

ב' או א' מקן היא שהירידה מודגש ואינו א) האחרונה, לבבא בנוגע רק
והספק. הטעיות בסיבת באו שהשמונה מפורש אין ב) כו'. לז' קנים,
(מספק) ונפסלו פרידין", ד' כבר שהביאה "שעכשיו שמפרש ומשמע
הוא  זה ד"ה שם קנים תוי"ט ראה (אבל מת. כשהוא דוגמת הרי"ז
פ"ז  בפרש"י וכן דהכא התוס' "וכ"כ הרע"ב דברי על שכתב שאמרו,

דזבחים").
קולו חי "כשהוא ר"י בלשון כ"כ מתיישב אין edyke`ולפי"ז cg`

zn גם שמקשה שם לקנים קנו) (יעיר טוב לקח פי' וראה שבעה". קולו
הרע"ב. פי' לפי

שלפנ"ז) בהערה (כנ"ל שמתחיל כאן, מפיה"מ א'ולהעיר "עוף
z`hgl מביאה הספק ונולד הואיל "אבל וממשיך אחת" מצוה היא

dray.עולות דרובם ,"
שם.7) הרע"ב לשון
נעשה 8) שמא' מצינו בזה רק כי דוקא, זו דוגמא דנקט לומר דוחק כי

בזה  (שאין בירושה משא"כ הקרבנות, למספר מקביל קולות, ח' או ז'
לו). שיש היורשים במספר תלוי כ"א קבוע, מספר
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שהקריבה במה  שינוי חל לא שבקרבנות  משום  הירושה 
הרי בירושה  אשר בעוד כך, על להוסיף  שעליה  אלא קודם ,
הקול בטל הכבש  של בדוגמא גם  שכן – בטל המוריש 

חי. בעודו לכבש  שהיה

יובן שהענין כדי זה  הרי משל או דוגמא  כשמביאים  ב )
ש "מפני הרמב "ם  שאומר כפי  בעניננו, ובמיוחד יותר, טוב 
"שהוא המשל  את  יהושע  רבי  מביא  לכן  זר", הענין שהיה 

כבש " שאמר למה  מובן9דומה כיצד תמוה : כך, ואם  –
חי כשהוא שאמרו "זהו הדוגמא עלֿידי יותר  טוב  זה ענין

אחד..."? קולו

" בביטוי משתמש  יהושע  שרבי מכך exn`yג) edf,"
משמע וכדומה, דומה " הדבר "למה  שאמרו", "כמו ולא 
הקנים ענין את  (רק ) בכך מבאר הוא  שאין בפשטות,
הקנים בענין ההלכה  באמצעות  אדרבה : אלא  שבמשנה,
ולכאורה , אחד...". קולו חי כשהוא שאמרו "מה  מובן
שבעה " קולו מת וכשהוא אחד  קולו חי "כשהוא  של הענין

להסבירו. צורך ואין פשוט  טבעי ענין הוא

דורש חי..." "כשהוא המאמר  היה  אילו אף  וכן :
בכלל) התורה  של (או המשנה  של ענינה אין הסבר,

הבריות פתגם  .10להסביר 

אין חי ..." "כשהוא  שבדבריו לומר , אפוא , הכרחי,
אלא בלבד, העולם ממאמר  למשל יהושע  רבי מתכוון

החשוב  "dkldlלענין המשנה  דברי כוונת וזוהי .edf
שההסבר  – המאמרdkldlשאמרו..." מן הנובע  –

לקרבנות בקשר במשנתנו הדין  מן מובן חי..." "כשהוא 
היולדת .

.‚
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המשנה ממשיכה  מכן עקשיא11לאחר  בן שמעון "רבי :

מיטרפת דעתן מזקינים  שהם  זמן כל הארץ  עם זקני אומר 

שנאמר יקח,12עליהם, זקנים וטעם לנאמנים  שפה מסיר
דעתם מזקינים  שהם  זמן כל אלא כן אינו תורה  זקני  אבל

שנאמר עליהם  ימים13מתישבת ואורך חכמה בישישים 
תבונה ".

קולו מת שהוא  "דכשם הוא: קודם  לנאמר והקשר
תשות לידי  ובאים שמזקינין זמן כל תורה  זקני כך שבעה ,

חכמה " מוסיפים הן .14כח

להבין: צריך אך

הארץ עם  "זקני  של הענין בכלל לכאן  קשור כיצד א )
סברה הן זה, מאמר  מחדש מה ב ) שמזקינים ...". זמן כל
ויותר ג) חכמה. לתשות  מביאה  כח שתשות  היא  פשוטה

הנאמר מכוונת  ההיפך זהו – לכך,15מכך בסמוך במשנה 
לידי "באים  כאשר  הזקנה, עלֿידי שדוקא  מודגש  ששם 
היה המאמר של זה  חלק  ד) החכמה. גדלה כח", תשות 
על המדבר  שבחלק  החידוש  לאחר  לפחות להיאמר צריך
שאצל הרי החכמה , גדלה שאצלם  שלמרות  תורה, זקני

מכך. ההיפך מתרחש  הארץ  עם זקני 

.„
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היא : זה לכל  ההסבר נקודת 

מיוחד חידוש  נלמד הקנים  בענין הדין חלהמן בעצם  :
לחטאת ", ואחד לעולה  "אחד אחד, קן חובת  היולדת  על
לעולה . פרידות  שתי נדרה, חובת  גם עליה  חלה ובעניננו
ואצל האשה  אצל שנוצרו  והטעויות  הספיקות עקב  אך
או לשבעה  עד רבים , קרבנות של חובה נוצרת הכהן

שמונה .

נוספים , קרבנות בבית ֿהמקדש  להקריב  אותה  מחייבים 
כבר והיא  כלל, בהם חייבת  היא  שאין שייתכן בשעה 

חובתה את  ויצאה16הקריבה  לה  נתכפר  וכבר  כל17, ידי 
בעזרה חולין – (והשאר )?18חובתה
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לפרט  מדייק ואינו המצות" בו "נתרבו בפיה"מ מהלשון ולהעיר
מספרם.

כעין 9) זה דבר התימה דרך על יהושע רבי אמר קאפח: ובתרגום
אמרם.

קמשתעי10) באיל שם: קנים מתוס' וצ"ע.xw`להעיר .
הרא"ש.11) ובפי' המפרש. ראה
כ.12) יב, איוב
יב.13) שם,
ופי'14) המפרש שם. בפיה"מ הוא ועד"ז שם. קנים הרע"ב לשון

שם. הרא"ש
הסוגיא 15) כל כי הסוגים, שמביא זה שמובן א) (קנב, בשבת משא"כ

זקנה ע"ד הוא כשבא llkaשם באדם שנעשים (לגריעותא) והשינויים
וכן  שלהם זקנה ימי ע"ד ת"ח זקני דברי לפנ"ז שם מביא (וגם זקנה לידי
כו' שמזקינים כ"ז לע"ה שמזקינים זמן כל ת"ח ומקדים ע"ה). דזקני

"בישישי  באיוב הכתובים לנאמנים"כסדר שפה "מסיר יב) (שם, חכמה" ם
שם. קנים לע"י יעקב עיון ראה – כ) (שם,

נתבארו  – שבת במס' להלשון בקנים המשנה לשון בין השינויים
בההתועדות. בארוכה

ד"ה 16) רע"א כח, (פסחים בכ"מ בכיו"ב רש"י כתב לעולה בנוגע
חטאת. ד"ה סע"ב כב, קרבן. מביאה ד"ה ב ז, כריתות העוף. חטאת
היא  הרי ילדתי אם תנאי על באה דעולה נאכל) ואינו ד"ה ב ח, ערכין
סז, זבחים בנדו"ד פירושו גם וראה נדבה. היא הרי לאו ואם לחובתי
(ועוד) פ"י המוקדשין פסולי ובהל' קנים בפיה"מ ברמב"ם אבל סע"ב.

תנאי. על דבאו הזכיר לא
המשנה.17) במפרשי בארוכה כמבואר ספיקות כמה בזה דיש ולהעיר
ה"ב).18) פי"א שגגות (הל' ה"ז פ"א כפרה מחוסרי הל' רמב"ם ראה

תלמודית  אנציקלופדי' לקמן) (ובהבא וראה .16 שבהערה פרש"י וראה
הספק, על הבא העוף חטאת .ye"pערך
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יולדת ספק  אצל ספק , על המוקרבת העוף  חטאת לגבי
בפשטות שמובן כפי לומר, יש כי הדבר , מובן וכדומה ,

הגמרא שהתורה19מן אם20, ספק  יש  כאשר שאף  חידשה ,
לכפרתה21נטמאה קרבן להביא  חייבת  היא אז  גם  ,22,

קדשים לאכול לה  תלויdneca,23המתיר ,24לאשם 
"וזהו חטאו אם  ספק  כאשר להביאו  חייבה  שהתורה 
עד לו ותולה  הספק  על מכפר  שהוא  תלוי אשם הנקרא 

בשגגה ..." שחטא  בודאי לו .25שיודע 

בעניננו והספק26אך מלכתחילה , ודאית היא  החובה 
את השלימה  אם – והכהן האשה עלֿידי אחר ֿכך רק  נוצר 

לה ונתכפר  זו חובה  על .27התוספת

הקרבנות שמונת  או שבעת  של מהותם  מהי  – וכן 
או האשה  של הספק  הוא  להקרבתם  הגורם  כאשר הללו,

הכהן.

יהושע רבי אומר כך חי28על כשהוא  שאמרו "זהו
זוהי לכאורה, שבעה ". קולו  מת  וכשהוא  אחד קולו
חצוצרות...", שתי  קרניו "שתי הם הקולות  שבעת סתירה :

אינם אך וכו', השוקיים  הקרניים, של הקולות  שהם
"אמרו זאת למרות  אך – הכבש  של ל"קולו" קשורים

מת  שבעה ",elewכשהוא

קולות ונוצרים  אחד" "קולו בטל הכבש  מיתת  עלֿידי 
miycgקולו" הם  אלו שכל אמרו אך וכו', שלבקרניים "
הכבש .

שלמרות אלו, קרבנות של מהותם  מוסברת  בכך
שנוצר הספק  הוא  להם החובהxg`lשהגורם  קרבנות

חובה בגדר הם אלו קרבנות  גם  בדיוק29הראשונים , ,30

הראשונים קרבנותיה  .31כמו

.‰
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הקרבן הופך כיצד  בלבד, הספק  הוא  לקרבן  הגורם  אם 
נמצא כך על היולדת ? של החובה  קרבן כמו ממש  לחובה
ברֿתוקף הוא  (התוצאה ) המסובב  שבהם  דוגמאות , מספר 

הסיבה מן ומהם :32יותר  .

נסרים לגבי סוכה , בדיני  טפחים33א ) ארבעה  שרחבן
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א.19) כט, נזיר
לזכר 20) זובו את והזב (מצורע): פרשתנו בסוף מהפסוק שלמדוהו

גו'. ולנקבה
וסבר 21) תוד"ה זכר. מה ד"ה מנין. ד"ה שם נזיר (רש"י) פי' ראה

שם. ומאירי הרא"ש פי' שם.
שאינה 22) הספק על באה שהיא העוף לחטאת מנין בגמ': לפנינו

"וצריך  שם הרא"ש ובפי' ובמאירי. שם. בנזיר רש"י לשון וראה נאכלת.
פסחים  פרש"י גם וראה קרא". מהך אתי' וכולי נקט דמילתא דסיפא לומר
דהלימוד  חטאת ד"ה רע"א) (לד, תמורה ,(16 (שבהערה ב ז, וכריתות

הספק. על דבאה הדין עצם על (גם) הוא
שם.23) שגגות הל' רמב"ם ראה
על 24) להביא למימר קרא דאתא שם: זבחים אימר תוד"ה ראה

לרבי  גם קאי שם בתוס' לפנ"ז א' ולתי' תלוי. אשם בבהמה כמו הספק
בגמ'). עיי"ש יהושע, ר' קנים (דסתם יהושע

רפ"ח.25) שגגות הל' רמב"ם
קנין 26) למסכת זה כלל קנים: מס' בסיום הראב"ד מפי' להעיר אבל

ועל לידה ספק על באה העוף xwn`חטאת ol `wtpe dxtk wtq.נזיר במס'
הא'. ענין על בעיקר קאי ואולי

תלוי 27) אשם מביא אינו בכפרה הוא כשהספק בהמה שבחטאת
וביר  א. ד, הוריות ז. פ"ב, כריתות סה"ב:(תוספתא פ"ח פסחים ושלמי

וש"נ). שם, אנציקלופדי' וראה כיפר. כפרה ספק
הבאה.28) הערה ראה
יהושע 29) ר' בדעת הוא ואילך) א (סז, שם בזבחים דהסוגיא להעיר

בה  שמלק כיון חטאת לשם חטאת כמעשה למטה שעשאה העוף "עולת
לשם  לי' למיסק ואפילו "וקס"ד העוף", חטאת ונעשית נמשכת אחד סימן
דזה  י"ל ולפ"ז שם). העמוד בסוף רש"י (לשון קאמר" חטאת חובת
רבי  ד"מדאיירי להוכיח רק לא הוא דקנים משנתנו שם הגמ' שהביא
א"ר  סד"ה א סח, שם (פרש"י אמרה" יהושע ר' קינין ש"מ בהא יהושע

כו', ומפורשת וסתומה ועולה חטאת מהמשנה היא והקושיא יהושע),

(סח, שם הגמ' מסקנת וראה הענין. לגוף נוגע הסברא תוכן שגם כ"א
הבאה. ובהערה שם אימר ובתוד"ה א).

(רמב"ם 30) ספק" שהם מפני נאכלות אינן האלו החטאות ש"כל אף
זבחים  ובפרש"י שם). קנים בפיה"מ ועד"ז ספ"י. המוקדשין פסולי הל'
ואין  באו הספק על שהרי נאכלות אינן הללו "וחטאות עזאי בן ד"ה שם

באכילה". להתירן מליקה מליקתן
מקומות  בשאר כבפירושו כתב ולא בלשונו רש"י מדשינה י"ל ואולי

ב) (כו, כריתות שם. וערכין תמורה וזיבה)(פסחים לידה ספק לענין –
אינן  האלו שחטאות דזה וכיו"ב, נבילה, שוי' ומליקתה הוא חולין שמא
מליקה  דאינה לאכילתה, בנוגע בפ"ע ודין לימוד הוא (ונשרפות) נאכלות

) באכילה זכר re"cלהתירן מה אי בסופו: שם בנזיר הגמ' לשון פשטות
קדושתן. גם אלא ודאי חיובן רק לא כי כו'). ונאכל כו' נקבה אף ונאכל ..
וראה  שם. הרא"ש ופי' ע"ב. שם, נזיר מתקיף מתוד"ה ולהעיר

ואכ"מ. וש"נ. שם, אנציקלופדי'
תחלתן 31) (דנעוץ קדשים סדר לתחלת והשייכות הקשר י"ל ועפ"ז

לבעלים  עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל (* בסופן
כי  קלקולו, ע"י מצוה נתרבה בזה דגם בהענין רק לא שהוא חובה" לשם

להביא "צריך הוא) (דכשר זה קרבן על לנדרו"`xgנוסף או לחובתו
זבחים), מס' ריש (פרש"י

דמם  "לזרוק (כשרים לשמן שלא דשחטו אלו דקרבנות בזה גם כ"א
"קמ  שם), (פרש"י הנאכלין" את ולאכול אימוריהם "ל להקטיר

iniiw ediizyecwa(c ע"ב ריש ושם א). ב, שם (כבגמ' בהו" לשנויי ואסור
ד"ה  שם פרש"י וראה יהא". נדבה לא ואם כו' שנדרת כמה אם "אלא

לאו. ואם
חמור 32) טפל מצינו אם יז, כלל ענגל) (להר"י טוב מלקח ולהעיר

העיקר. מן
או"ח 33) (ואדה"ז) טושו"ע ה"ז. פ"ה סוכה הל' רמב"ם ב. יד, סוכה

(ס"ל). סי"ח סתרכ"ט

,("ziy`xa ozgl zeyx" ± "dnlydl dlgzd oitikzn" c"r) ezlgzl (xcqe) 'qnd meiq "oxcd"a xywl l`xyi lka bdpnd df mrhnc l"ie .f"n `"t dxivi xtq (*
,(`"lt g"dr 'hpewa e`aed ± 'eke d"lyde l"xdnd sweza a"eik lr exidfdy hxtae) `nlra icecgl icka `l `edy

.dkxa `die xtq d`xe .my 'qezae `"rx ,i zekxan mipexg`a exird xake .dlgzdd(a uerp) mr zekiiy el yi meiqdy `"k
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ארבעה " בהם  שאין צדיהן על ההלכה34ו"הפכן קובעת  ,35

כשפודין נעשו עליהן פסול  שם שיש  "דכיון  פסול, שזה 
שהופכן" ענין בכל לסכך הפסולין  מתכת רואים ,36של .

עליהן"37אפוא פסול שם  ש "יש  לכך  שהסיבה  שלמרות  ,
התקרה " "גזירות  מפני ארבעה ,38היא  כשרחבן  רק  החלה ,

– מתכת " של "כשפודין אלו נסרים נעשים  זאת בכל אך
אין כאשר הצד, על גם  פסולים הם וממילא  עצמי, פסול

תקרה . גזירת 

סופר" ה "חתם  דברי ידועים שני39ב ) יום ֿטוב  לגבי
של שני מיוםֿטוב  יותר חמור  שהוא  השבועות, חג  של
כבחגים ספק , עקב  בא  הוא  אין כי  אחרים , בחגים  גלויות 
השבועות שבחג כיון ודאי , של  כח בו יש  אלא אחרים ,
ביום נקבע  הוא  (כי ובסוכות  כבפסח  ספק  אף ֿפעם אין

לעומר "שלא40החמישים כדי רק  ימים שני  וחוגגים  ,(
.zecrena"41לחלוק 

יוםֿטוב הוא  שבועות  של שני ליום ֿטוב  שהגורם  יוצא 
שהוא – במועדות " לחלוק  "שלא  – וסוכות  פסח של שני

wtq וכח תוקף  ניתן שבועות  של שני  ביום ֿטוב  אך  בלבד,
וסוכות .i`ceשל  מפסח  יותר ,

.Â
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יש ד') (בסעיף  לעיל האמור שני,לפי מצד גם  לומר

קולו חי  "כשהוא המאמר  את מבארת קנים לגבי שההלכה
בפשטות שמובן כפי שבעה ", קולו מת  וכשהוא אחד

" יהושע  רבי ונמצאedfמדברי ללמד "בא  – שאמרו"
כבש לגבי  ודינים  הגדרים  את  מכאן לומדים  למד":

מת . כשהוא  החלים השינויים  ומהות  חי " "כשהוא 

שההלכה זרה, לעבודה  הנעבד כבש  – מהם  אחד 
למזבח 42היא פסול .43שהוא

בגמרא לנעבד44מוצאים  שינוי "יש  אם  השאלה  את 
בגמרא ונאמר לנעבד", שינוי אין הבעיה45או שזוהי

מהו קרניה .. לתכלת  מהו צמרה לבהמה , "המשתחווה 
לפארות " מהו מעיה  בני לחלילין, מהו שוקיה לחצוצרות ,

כינור של ).46(נימין

התוצאה  אחדdkldlזוהי קולו חי  "כשהוא  המאמר  מן
וכדומה שהחצוצרות למרות  שבעה ": קולו מת  וכשהוא 

הכבש , מן ונפרדים שונים הם  המת  הכבש  מחלקי  הנעשים 
הקולות  של`mpiושבעת  שלyakdהקולות לא  ואפילו ,

של קול אלא  וכו', עורו וכו'zexvevg,oililg,sezשוקיו,
של אחד" ל"קולו שייכים  שאינם  קולו  של סוגים  שבעה  –

נאמר  זאת בכל – החי אףedfy"elewהכבש  שבעה ":
נוצרים  לגבי drayכאשר זאת  בכל dxezdקולות , ipic–

של אחד " ל"קולו שייכים  נשארים  הם  – לגבוה  האיסור

(לגבי נעבד דין לגבי שינוי בו  חל ולא  החי, הכבש 
.47גבוה)

אפשרויות : שתי ייתכנו בכך

ושוקיה לחצוצרות פסולין  ש "קרניה  ההלכה א )
הכבש48"לחלילין... מן נלקחו אלו שחלקים  מפני רק  היא 

בהם נשאר  "xeqi`dולכן עליהם  חל אין אך myלגבוה,
זרה " מציאות49עבודה  נעשו הם  כי גבוה ), (לגבי נעבד  –

חדשה .

בדיוק היא  לחצוצרות..." פסולין ש "קרניה  ההלכה  ב )
למזבח  פסול שהכבש  עבודה50כשם  "שם  עליהם  חל ,

לגבוה מאוסים  עצמם  הם  ולכן (לגבוה ), נעבד .51זרה ",
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הפכן 34) ד"ה שם וברש"י שם. ואדה"ז טושו"ע ברמב"ם כ"ה
שם. מהרש"א וראה מג'". פחות "שהוא

בר 35) ורבה חסדא רב וגם כוותי' ר"נ דקאי שם) (בגמ' הונא כרב
ז). אות שם מיימוניות (הגהות בהן חזרו הונא רב

ולשון 36) שם. אדה"ז שו"ע סקי"ט. שם ט"ז פסולה. ד"ה שם פרש"י
כו'". בין פסול הנסר "שזה הרמב"ם

ה"ב.37) פ"ו ומצה חמץ הל' לרמב"ם צפע"נ ראה
כשרה.38) ד"ה שם רש"י לשון
(39.11 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה קמה. סו"ס או"ח שו"ת
תצד.40) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
הי"ב.41) פ"ג החודש קידוש הל' רמב"ם
ה"ו.42) פ"ג מזבח איסורי הל' רמב"ם וש"נ. ואילך א כח, תמורה
רפ"ח 43) רמב"ם א. כט, (תמורה נאסר אינו דבע"ח להדיוט משא"כ

ע"ז). מהל'
ב.44) מו, ע"ז
דכהנים.45) תכלת ד"ה שם פרש"י וראה א. מז, שם
לפארות.46) ד"ה שם פרש"י
אף 47) שם. ע"ז ובמאירי ה"ז. פ"ד איסו"מ הל' הרמב"ם פסק וכן

שם. כס"מ וראה בתיקו. נשאר שבגמ'
שם.48) הרמב"ם לשון
א).49) מה, (שם יוסי ר' וד"ה שעליהן ומה ד"ה פרש"י ראה

להדיוט). נאסרת שאינה (אף ע"ז מקרי מחובר אם שם, אלהיהם ובתוד"ה
משום  מיתסרי דלא אע"ג "ובע"ח דומיא ד"ה א מ, חולין ובפרש"י

כו' כוכבים ixwnעבודת zedl`(סע"א מו, (ע"ז נעבד ד"ה פרש"י וראה ."
ממחובר. לגבוה לאסור עדיפא דבע"ח ע"ב), ריש (שם, יש ותוד"ה

לבהמה50) "המשתחוה שם הרמב"ם לשון שנפסלה mykראה
כו'jkלמזבח לחצוצרות פסולין וקרני' כהונה לבגדי פסול שלה צמר

leqt lkd ד קמ"ל שזה משמע ומלשונו "myk למזבח נפסלה שהבהמה
לגבוה, נעבד ed`מצד jk שיש לחצוצרות וקרנות כו' כהונה לבגדי בצמר

"דגבי  ד פו, מהד"ת מצפע"נ ולהעיר לגבוה. דנעבד האיסור גדר עליהם
אסורים והם הבהמה על האיסור חל לבהמה כו'".linn`משתחוה

להדיוט 51) ע"ז באיסור גם אלו אופנים ב' דוגמת י"ל לכאורה
(פרש"י  כמוהו" הוא הרי ממנו מהייה שאתה שכל "זה אם כשנשתנה,
בדין, רק הוא משתחוה) ד"ה שם מאירי אין. או ד"ה סע"ב מו, שם
דע"ז. האיסור ותוכן בגדר גם כמוהו" הוא "הרי או כמוהו, בהנאה שאסור

ואכ"מ.
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יולדת ספק  אצל ספק , על המוקרבת העוף  חטאת לגבי
בפשטות שמובן כפי לומר, יש כי הדבר , מובן וכדומה ,

הגמרא שהתורה19מן אם20, ספק  יש  כאשר שאף  חידשה ,
לכפרתה21נטמאה קרבן להביא  חייבת  היא אז  גם  ,22,

קדשים לאכול לה  תלויdneca,23המתיר ,24לאשם 
"וזהו חטאו אם  ספק  כאשר להביאו  חייבה  שהתורה 
עד לו ותולה  הספק  על מכפר  שהוא  תלוי אשם הנקרא 

בשגגה ..." שחטא  בודאי לו .25שיודע 

בעניננו והספק26אך מלכתחילה , ודאית היא  החובה 
את השלימה  אם – והכהן האשה עלֿידי אחר ֿכך רק  נוצר 

לה ונתכפר  זו חובה  על .27התוספת

הקרבנות שמונת  או שבעת  של מהותם  מהי  – וכן 
או האשה  של הספק  הוא  להקרבתם  הגורם  כאשר הללו,

הכהן.

יהושע רבי אומר כך חי28על כשהוא  שאמרו "זהו
זוהי לכאורה, שבעה ". קולו  מת  וכשהוא  אחד קולו
חצוצרות...", שתי  קרניו "שתי הם הקולות  שבעת סתירה :

אינם אך וכו', השוקיים  הקרניים, של הקולות  שהם
"אמרו זאת למרות  אך – הכבש  של ל"קולו" קשורים

מת  שבעה ",elewכשהוא

קולות ונוצרים  אחד" "קולו בטל הכבש  מיתת  עלֿידי 
miycgקולו" הם  אלו שכל אמרו אך וכו', שלבקרניים "
הכבש .

שלמרות אלו, קרבנות של מהותם  מוסברת  בכך
שנוצר הספק  הוא  להם החובהxg`lשהגורם  קרבנות

חובה בגדר הם אלו קרבנות  גם  בדיוק29הראשונים , ,30

הראשונים קרבנותיה  .31כמו

.‰
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הקרבן הופך כיצד  בלבד, הספק  הוא  לקרבן  הגורם  אם 
נמצא כך על היולדת ? של החובה  קרבן כמו ממש  לחובה
ברֿתוקף הוא  (התוצאה ) המסובב  שבהם  דוגמאות , מספר 

הסיבה מן ומהם :32יותר  .

נסרים לגבי סוכה , בדיני  טפחים33א ) ארבעה  שרחבן
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א.19) כט, נזיר
לזכר 20) זובו את והזב (מצורע): פרשתנו בסוף מהפסוק שלמדוהו

גו'. ולנקבה
וסבר 21) תוד"ה זכר. מה ד"ה מנין. ד"ה שם נזיר (רש"י) פי' ראה

שם. ומאירי הרא"ש פי' שם.
שאינה 22) הספק על באה שהיא העוף לחטאת מנין בגמ': לפנינו

"וצריך  שם הרא"ש ובפי' ובמאירי. שם. בנזיר רש"י לשון וראה נאכלת.
פסחים  פרש"י גם וראה קרא". מהך אתי' וכולי נקט דמילתא דסיפא לומר
דהלימוד  חטאת ד"ה רע"א) (לד, תמורה ,(16 (שבהערה ב ז, וכריתות

הספק. על דבאה הדין עצם על (גם) הוא
שם.23) שגגות הל' רמב"ם ראה
על 24) להביא למימר קרא דאתא שם: זבחים אימר תוד"ה ראה

לרבי  גם קאי שם בתוס' לפנ"ז א' ולתי' תלוי. אשם בבהמה כמו הספק
בגמ'). עיי"ש יהושע, ר' קנים (דסתם יהושע

רפ"ח.25) שגגות הל' רמב"ם
קנין 26) למסכת זה כלל קנים: מס' בסיום הראב"ד מפי' להעיר אבל

ועל לידה ספק על באה העוף xwn`חטאת ol `wtpe dxtk wtq.נזיר במס'
הא'. ענין על בעיקר קאי ואולי

תלוי 27) אשם מביא אינו בכפרה הוא כשהספק בהמה שבחטאת
וביר  א. ד, הוריות ז. פ"ב, כריתות סה"ב:(תוספתא פ"ח פסחים ושלמי

וש"נ). שם, אנציקלופדי' וראה כיפר. כפרה ספק
הבאה.28) הערה ראה
יהושע 29) ר' בדעת הוא ואילך) א (סז, שם בזבחים דהסוגיא להעיר

בה  שמלק כיון חטאת לשם חטאת כמעשה למטה שעשאה העוף "עולת
לשם  לי' למיסק ואפילו "וקס"ד העוף", חטאת ונעשית נמשכת אחד סימן
דזה  י"ל ולפ"ז שם). העמוד בסוף רש"י (לשון קאמר" חטאת חובת
רבי  ד"מדאיירי להוכיח רק לא הוא דקנים משנתנו שם הגמ' שהביא
א"ר  סד"ה א סח, שם (פרש"י אמרה" יהושע ר' קינין ש"מ בהא יהושע

כו', ומפורשת וסתומה ועולה חטאת מהמשנה היא והקושיא יהושע),

(סח, שם הגמ' מסקנת וראה הענין. לגוף נוגע הסברא תוכן שגם כ"א
הבאה. ובהערה שם אימר ובתוד"ה א).

(רמב"ם 30) ספק" שהם מפני נאכלות אינן האלו החטאות ש"כל אף
זבחים  ובפרש"י שם). קנים בפיה"מ ועד"ז ספ"י. המוקדשין פסולי הל'
ואין  באו הספק על שהרי נאכלות אינן הללו "וחטאות עזאי בן ד"ה שם

באכילה". להתירן מליקה מליקתן
מקומות  בשאר כבפירושו כתב ולא בלשונו רש"י מדשינה י"ל ואולי

ב) (כו, כריתות שם. וערכין תמורה וזיבה)(פסחים לידה ספק לענין –
אינן  האלו שחטאות דזה וכיו"ב, נבילה, שוי' ומליקתה הוא חולין שמא
מליקה  דאינה לאכילתה, בנוגע בפ"ע ודין לימוד הוא (ונשרפות) נאכלות

) באכילה זכר re"cלהתירן מה אי בסופו: שם בנזיר הגמ' לשון פשטות
קדושתן. גם אלא ודאי חיובן רק לא כי כו'). ונאכל כו' נקבה אף ונאכל ..
וראה  שם. הרא"ש ופי' ע"ב. שם, נזיר מתקיף מתוד"ה ולהעיר

ואכ"מ. וש"נ. שם, אנציקלופדי'
תחלתן 31) (דנעוץ קדשים סדר לתחלת והשייכות הקשר י"ל ועפ"ז

לבעלים  עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל (* בסופן
כי  קלקולו, ע"י מצוה נתרבה בזה דגם בהענין רק לא שהוא חובה" לשם

להביא "צריך הוא) (דכשר זה קרבן על לנדרו"`xgנוסף או לחובתו
זבחים), מס' ריש (פרש"י

דמם  "לזרוק (כשרים לשמן שלא דשחטו אלו דקרבנות בזה גם כ"א
"קמ  שם), (פרש"י הנאכלין" את ולאכול אימוריהם "ל להקטיר

iniiw ediizyecwa(c ע"ב ריש ושם א). ב, שם (כבגמ' בהו" לשנויי ואסור
ד"ה  שם פרש"י וראה יהא". נדבה לא ואם כו' שנדרת כמה אם "אלא

לאו. ואם
חמור 32) טפל מצינו אם יז, כלל ענגל) (להר"י טוב מלקח ולהעיר

העיקר. מן
או"ח 33) (ואדה"ז) טושו"ע ה"ז. פ"ה סוכה הל' רמב"ם ב. יד, סוכה

(ס"ל). סי"ח סתרכ"ט

,("ziy`xa ozgl zeyx" ± "dnlydl dlgzd oitikzn" c"r) ezlgzl (xcqe) 'qnd meiq "oxcd"a xywl l`xyi lka bdpnd df mrhnc l"ie .f"n `"t dxivi xtq (*
,(`"lt g"dr 'hpewa e`aed ± 'eke d"lyde l"xdnd sweza a"eik lr exidfdy hxtae) `nlra icecgl icka `l `edy

.dkxa `die xtq d`xe .my 'qezae `"rx ,i zekxan mipexg`a exird xake .dlgzdd(a uerp) mr zekiiy el yi meiqdy `"k
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אלו שונות  אפשרויות  משתי הנובע  למעשה ההבדל
חדשה , מציאות נעשו שהם הראשונה, באפשרות הוא :

מדרבנן רק  הוא השניה52האיסור האפשרות לפי ואילו ,
דאורייתא איסור (לגבוה)53זהו .54נעבד

" יהושע  רבי אומר  הדיןedfוכך חי ...": כשהוא שאמרו
הענין את  מסביר היולדת שמביאה  הקרבנות  לגבי במשנה

חי...": "כשהוא של 

הוא בהם לחובה  שהגורם  למרות  שבקנים , כשם  בדיוק
להקריב ), חייבת שהיתה  הקנים לגבי (שמתעורר הספק 
קרבנות והם  ל"קולו ", בדומה  הם  אלו קרבנות  גם  זאת  בכל
בענין גם  כך – הראשונים  הקרבנות כמו בדיוק  חובה

הנעבד: הכבש 

מציאות ונעשו השתנו וכדומה  ושוקיו שקרניו למרות 
במזבח  להקרבתם  הפסול עליהם חל לא ולכאורה חדשה,
למרות חי, כשהוא  לכבש  מחוברים  בעודם  עליהם  שהיה 

מת  "כשהוא אומרים  drayזאת  elewמקבלים הם  ,"
של כשפודין "נעשו כקולו, מדאורייתא  פסול  לעצמם
האיסור (וממילא  נעבד – זרה " עבודה "שם  זרה ". עבודה 

וכו' והשוקיים  הקרניים  על חל פסולים55לגבוה) והם  ,
מאוסים עצמם  שהם  מפני וכדומה  וחלילין לחצוצרות 

לגבוה .

.Ê
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קולו מת  וכשהוא  אחד קולו חי "כשהוא  של בענין
היולדת : לקני לגמרי  דומה  שאינו פרט  יש  שבעה"

השינוי אחת , (וירידה ) סיבה  מוזכרת  הכבש  לגבי
לגבי זאת לעומת  חי". "כשהוא לעומת מת" "כשהוא 

נמלך, לא  הכהן מקרים : מספר במשנה מוזכרים  הקנים 
(ופרטי וכו ' עשה  מה יודע  אין נתנה, מה  יודעת  אינה 
כל שעקב  וכדומה ), מינים לשני אחד מין שבין ההבדלים 
להקריב צריך אשר  עד קרבן, ועוד עוד נוסף  וספק  ספק 

קרבנות . (שמונה ) שבעה 

זקני אומר עקשיא  בן שמעון "רבי המשנה : אומרת  לכן 
הארץ konfעם  lזקני עליהן... מטרפת  דעתן  שמזקינים 

onfתורה  lk שבפרט עליהם ...", מתיישבת  דעתן שמזקינים
הנ "ל. הנקודה  קיימת זה 

הוא  זמןmicwnולפיכך כל הארץ  עם "זקני ומסמיך
מטרפת ...": דעתן מזקינים שהם 

דרך לפי הזקנה , שבזמן אומר , עקשיא  בן שמעון רבי 
נחלש  הארץ ,lkyd56הטבע , עם  זקני אצל שרואים  כפי ,

עליהם " מתיישבת  דעתם  .. תורה  "זקני זאת  למרות  אך
כח", תשות  לידי "באים  חכמים  שתלמידי (למרות 

חכמתם " "תרבה  זאת  בכל גופם ", ויפסיד ).57"נחלשים 
הרי חכמים, תלמידי היותם  היא  שמעלתם  למרות  כלומר,

ששכלם  בכך  היה  די  ylgpלכאורה  epi`כזקני שלא –
מטרפת שדעתן גדול58עם ֿהארץ הוא  שהחידוש  אלא  –

שלימות " ויוסיפו שכלם  ויתחזק  חכמתם  "תרבה  ,57יותר,
חכמים . תלמידי כן לפני שהיו מכפי יותר אף 

"dfובפרט כי  הקנים, לענין יותר הענין onfדומה  lk
אלא חדֿפעמית , וסיבה  ירידה  זו אין – מזקינים" שהם
השכל צריך הטבע ולפי יותר, הגוף  נחלש  יום  בכל

" הארץ  עם זקני  שאצל (כפי יותר  יום כל onfלהיחלש  lk
"דעתן יום  כל להיפך, והנה , – מטרפת ") דעתן שמזקינים 

יותר. עליהן" מתיישבת
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י"ל אולי חליפין oirnועפ"ז (שעשאה ע"ז של בכבש אלו אופנים ב'
סו"ס  יו"ד טושו"ע רפ"ח. ע"ז הל' רמב"ם ב. נד, ע"ז – וכיו"ב לע"ז
שהם  לפי הוא לחלילין שוקיו לחצוצרות אסורין שקרני' זה אם קמה),

שחל yakdnחלק או מיתה, לאחר הכבש בשר כמו בהנאה ואסורין ,
עצמי ואיסור גדר rעליהם ly zexvevg"r ly oililge f"f ר"י [ומבאר

דנעשו  שבעה", קולו מת וכשהוא אחד קולו חי כשהוא שאמרו "וזהו
"oililgשלr"f.[לגבוה נעבד לענין בפנים כדלקמן "

מקולות  ולהנות להשתמש מותר אם להלכה גם דנפק"מ י"ל ואולי
" של דין עליהם חל כי (רמב"ם r"fשלoililgאלו בהן" לספוד אסור

זה  דחליל הא' אופן שלפי ס"ד). סקמ"ג שם טושו"ע הי"ד. פ"ט שם
של חלקו שהוא מפני בהנאה שהואyakdאסור מפני ,r"fשלlilgולא

קולו, לשמוע ופשיטא זה בחליל לתקועֿלהשתמש איסור שאין לומר יש
הנאה אי"ז oirneכ"אr"fשלlilgnכי weyn אי"ז וא"כ ע"ז, של כו'

מח, ע"ז רע"א. כו, (פסחים שאני בתוד"ה הא' לתי' ובפרט הנאה. בגדר
שם  פרישה וראה הנאה. דרך צ"ל בע"ז שגם שמשמע לא) ד"ה ע"ב ריש

וצ"ע. סק"י.
לי'52) פשיטא ודאי דמדאורייתא ב): מו, (שם שינוי יש תוד"ה ראה

דמשום  לי' מיבעי' דקא הוא מדרבנן אלא באתנן כמו בנעבד שינוי דיש
דנשתנה. אע"ג לאסור יש כוכבים דעבודת חומרא

שם.53) ברמב"ם כדמשמע
לח"מ 54) וראה בדיעבד. גם פסולה אם בפשטות נפק"מ ולפ"ז

שם. לרמב"ם
(55" שרק דזה י"ל לתכלת",`"iעפ"ז צמרו אף

"קולו  (כמו ממש חדשה ומציאות גמור שינוי אינו לתכלת" "צמרו כי
dray ועייג"כ לציצית), (בצמר סי"ג יא סי' או"ח אדה"ז שו"ע ראה – ("

כשהוא  אף עליו צמר דשם א) כד, – הכ"ד (פ"א תרומות הל' צפע"נ
העזים" את "טוו עה"פ ב) עד, (שבת ודרז"ל פרש"י ע"פ [ובפרט מחובר
481 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה כו' העזים גבי שמעל
כיון  בפ"ע, איסור – "קולו" ע"ז* גם אמרינן אם פליגי ולכן – ואילך)]

גמור. בשינוי נשתנה שלא כבש של חלק (כמעיקרא) שהוא
כט.56) מז, ויחי אוה"ח ראה
כאן.57) פיה"מ
שם.58) הרא"ש ובפי' שמעון. רבי ד"ה לקנים מהמפרש להעיר

.(my dpyna h"iezak) odicva e` mipenixd jeza eid lirnd ileyay mipenrtd m` o"anxe i"yx mipey`xd zwelgna ibiltc l"v`e (*
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בסנהדרין, ישיבה  לענין  להלכה  חשוב  שזה  לומר , (ויש 
זקנה בעלי להיות  ).59שצריכים 

נוספים , וספק  ירידה כל שעלֿידי הקנים , לענין בדומה 
קרבן. עוד נוסף 

.Á
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דברים של לקשר  וההסבר הענינים , בפנימיות  ההסבר 
יהושע רבי – קנים  (שסתם  יהושע  לרבי דוקא  הוא :60אלו (

קדוש ", "גוי  שהם בכלל ישראל  על מורה  קדשים סדר 
מ(סדר) חלק  מהוה  שבהם  ה"חולין" (מסכת ) שגם
היולדת ענין את  מבארים קדשים  סדר  ובסוף  "קדשים",

כידוע ישראל, גאולת  על  נמשלת61המצביע שהגלות 
בנבואת שנאמר כפי  ללידה . – והגאולה  לעיבור 

בניה ".62הגאולה את  ציון  ילדה גם "חלה  :

את לסבול ניתן כיצד ומסביר וחותם  מסיים יהושע  רבי 
"זהו הגאולה, – היולדת  לענין ומגיעים הגלות תקופת

שבעה " קולו מת וכשהוא אחד קולו חי כשהוא  :63שאמרו

במדרש אמר64נאמר ryedi"אדריאנוס  iaxlגדולה
הוא גדול ליה  אמר זאבים , שבעים  בין העומדת  הכבש 

לפניה ". ושוברן ושומרה שמצילה  הרועה

הם ישראל כאשר ניחא  השאלה , מתעוררת  כך על
ישראל אצל  "חיה " כאשר שזה  "חי", כבש  של במצב 

ויעקב יצחק אברהם  – האבות  ש "הרועה65דרגת  מובן  אז ,
"חי ". כבש  שבדרגת  היהודים את  שומרה", ..

מאירה אינה  האבות  דרגת  כאשר מת ", "כשהוא  אבל
שונים  קולות  שבעה ונוצרים  בדרגהmiycgבגלוי, שאינם  ,

לסוגים מזה זה  נבדלים – האבות  של  אחד" "קולו של
שומרה"? "רועה... של הענין אז קיים כיצד – שונים 

מת "כשהוא  יהושע  רבי אומר כך שבעה ",elewעל

במדרש תסיע66כנאמר ממצרים היא67"גפן הגפן  מה  ..
הם  ישראל כך מתים  עצים  על ונשענת וקיימיםmiigחיה 

על  האבות ".mizndונשענין אלו

הנוצרים השונים  הסוגים  שבעת  שבעה ", "קולו כלומר,

הם אלא  לגמרי, נפרדות מציאויות  אינם ישראל, אצל

הכבש של הקול מ"קולו", חיותם  ויונקים  וחיים  קשורים
– ושלzea`dה "חי" בישראל, פרט  כל של האבות  שהם  ,

ישראל .61כלל

"קולו היה  האבות  שאצל כשם  –`cgובדיוק  "

הקולות שבעת  כל אצל גם  כך שבשמים ", ל"אבינו

ה ' בעבודת שונות  בדרגות חלוקים  שבעודם  ,68השונים ,
" של הענין במהותם `cgקיים  elew, שבשמים לאבינו "

יעקב " קול "הקול קיים  הקולות  משבעת אחד ,69בכל
שולטות " עשו ידי ש"אין לכך שומרה .70הגורם הרועה  –

שבעה ", קולו  מת  "כשהוא  יהושע  רבי מדגיש  זאת  ואת 
בזכות וקיימים חיים  השונות  הדרגות  בשבע  היהודים שכל

האבות ". אלו המתים  על ש "נשענין בזכות  מת ", "כשהוא 

.Ë
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הרועה הוא  "גדול אמנם , השאלה : מתעוררת  אך
שבעים בין השהיה אורך מהו  אך ושומרה", שמצילה 

הגלות ? תקופת של העצום ארכה  זאבים?

שיש כך שעלֿידי ואומרת, המשנה  ממשיכה כך על
יתווספו ימים ", ו"אורך "בישישים " הגלות , במצב  זקנה 

ו"תבונה ". "חכמה " יותר

מצרים ביציאת שמוצאים למה  שלמרות71בדומה ,

הגדול הרכוש  על מוותרים שהם  טענו ישראל שבני
רצה זאת בכל  הגלות , מן יותר מוקדם  לצאת  והעיקר

גדול. ברכוש  דוקא  שיצאו הקדוש ֿברוךֿהוא
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"בעלי 59) ה"ו פ"ב סנהדרין הל' וברמב"ם וש"נ. סע"א. יז, סנהדרין
פי' – ב) לו, (סנהדרין זקן" בסנהדרין מושיבין ד"אין וזה שיבה".
נפשות  לדיני בנוגע רק הוא וג"ז בשנים". מופלג "זקן ה"ג) (שם הרמב"ם
ורמב"ם  פרש"י – מ"ד) (פ"א, הוריות במשנה ופי' מהגירסא ולהעיר כו'.

ועוד. תוי"ט. .k`e"nשם.
ואילך.60) ב סז, זבחים
וארא.61) ר"פ תו"א ראה
קאפ'62) ביחזקאל וכמש"נ – מארמ"צ צאתך וכימי – ח. סו, ישעי'

טז.
ומתחיל 63) לפרשו אי"צ שר"י כ"כ (עד בכבש שהמדובר ומובן

הוא שעיקרן דיולדת לקרבנות בהמשך שבא מכיון חי"), yak"כשהוא
לעולה.
יא.64) פ"י, בסופו אסת"ר ה. תולדות תנחומא

שייך 65) ובפרט רבים)). (ל' אבותינו ג: מז, (ויגש צאן רועי שהיו
נדרים  יב). כא, (וירא יצחק כל ולא זרע לך יקרא (שביצחק וליעקב ליצחק

" – וש"נ) א. לבן dydלא, בצאן יעקב ועבודת יצחק, דעקידת לעולה"
וש"נ). ואילך, 272 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש (ראה

א.66) פמ"ד, שמו"ר
ט.67) פ, תהלים
ובכ"מ.68) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה
גו'69) ישראל שמע עה"פ ממחז"ל ולהעיר – כב. כז, תולדות

אלא בלבך שאין "כשם השבטים (פסחים `cgשאמרו כו' בלבנו אין כך
בעולם  – כך פכ"ו) בר"מ איתא ד"ה (ח"ב לאדהאמ"צ ובשע"ת א. נו

דאצילות)). ה"חי" אין (ששם הבריאה
כ.70) פס"ה, ב"ר
ואילך.71) סע"א ט, ברכות

ireayd cenild xefgn t"r ± rixfz zyxt ± zegiyÎihewl

אלו שונות  אפשרויות  משתי הנובע  למעשה ההבדל
חדשה , מציאות נעשו שהם הראשונה, באפשרות הוא :

מדרבנן רק  הוא השניה52האיסור האפשרות לפי ואילו ,
דאורייתא איסור (לגבוה)53זהו .54נעבד

" יהושע  רבי אומר  הדיןedfוכך חי ...": כשהוא שאמרו
הענין את  מסביר היולדת שמביאה  הקרבנות  לגבי במשנה

חי...": "כשהוא של 

הוא בהם לחובה  שהגורם  למרות  שבקנים , כשם  בדיוק
להקריב ), חייבת שהיתה  הקנים לגבי (שמתעורר הספק 
קרבנות והם  ל"קולו ", בדומה  הם  אלו קרבנות  גם  זאת  בכל
בענין גם  כך – הראשונים  הקרבנות כמו בדיוק  חובה

הנעבד: הכבש 

מציאות ונעשו השתנו וכדומה  ושוקיו שקרניו למרות 
במזבח  להקרבתם  הפסול עליהם חל לא ולכאורה חדשה,
למרות חי, כשהוא  לכבש  מחוברים  בעודם  עליהם  שהיה 

מת  "כשהוא אומרים  drayזאת  elewמקבלים הם  ,"
של כשפודין "נעשו כקולו, מדאורייתא  פסול  לעצמם
האיסור (וממילא  נעבד – זרה " עבודה "שם  זרה ". עבודה 

וכו' והשוקיים  הקרניים  על חל פסולים55לגבוה) והם  ,
מאוסים עצמם  שהם  מפני וכדומה  וחלילין לחצוצרות 

לגבוה .

.Ê
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קולו מת  וכשהוא  אחד קולו חי "כשהוא  של בענין
היולדת : לקני לגמרי  דומה  שאינו פרט  יש  שבעה"

השינוי אחת , (וירידה ) סיבה  מוזכרת  הכבש  לגבי
לגבי זאת לעומת  חי". "כשהוא לעומת מת" "כשהוא 

נמלך, לא  הכהן מקרים : מספר במשנה מוזכרים  הקנים 
(ופרטי וכו ' עשה  מה יודע  אין נתנה, מה  יודעת  אינה 
כל שעקב  וכדומה ), מינים לשני אחד מין שבין ההבדלים 
להקריב צריך אשר  עד קרבן, ועוד עוד נוסף  וספק  ספק 

קרבנות . (שמונה ) שבעה 

זקני אומר עקשיא  בן שמעון "רבי המשנה : אומרת  לכן 
הארץ konfעם  lזקני עליהן... מטרפת  דעתן  שמזקינים 

onfתורה  lk שבפרט עליהם ...", מתיישבת  דעתן שמזקינים
הנ "ל. הנקודה  קיימת זה 

הוא  זמןmicwnולפיכך כל הארץ  עם "זקני ומסמיך
מטרפת ...": דעתן מזקינים שהם 

דרך לפי הזקנה , שבזמן אומר , עקשיא  בן שמעון רבי 
נחלש  הארץ ,lkyd56הטבע , עם  זקני אצל שרואים  כפי ,

עליהם " מתיישבת  דעתם  .. תורה  "זקני זאת  למרות  אך
כח", תשות  לידי "באים  חכמים  שתלמידי (למרות 

חכמתם " "תרבה  זאת  בכל גופם ", ויפסיד ).57"נחלשים 
הרי חכמים, תלמידי היותם  היא  שמעלתם  למרות  כלומר,

ששכלם  בכך  היה  די  ylgpלכאורה  epi`כזקני שלא –
מטרפת שדעתן גדול58עם ֿהארץ הוא  שהחידוש  אלא  –

שלימות " ויוסיפו שכלם  ויתחזק  חכמתם  "תרבה  ,57יותר,
חכמים . תלמידי כן לפני שהיו מכפי יותר אף 

"dfובפרט כי  הקנים, לענין יותר הענין onfדומה  lk
אלא חדֿפעמית , וסיבה  ירידה  זו אין – מזקינים" שהם
השכל צריך הטבע ולפי יותר, הגוף  נחלש  יום  בכל

" הארץ  עם זקני  שאצל (כפי יותר  יום כל onfלהיחלש  lk
"דעתן יום  כל להיפך, והנה , – מטרפת ") דעתן שמזקינים 
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י"ל אולי חליפין oirnועפ"ז (שעשאה ע"ז של בכבש אלו אופנים ב'
סו"ס  יו"ד טושו"ע רפ"ח. ע"ז הל' רמב"ם ב. נד, ע"ז – וכיו"ב לע"ז
שהם  לפי הוא לחלילין שוקיו לחצוצרות אסורין שקרני' זה אם קמה),

שחל yakdnחלק או מיתה, לאחר הכבש בשר כמו בהנאה ואסורין ,
עצמי ואיסור גדר rעליהם ly zexvevg"r ly oililge f"f ר"י [ומבאר

דנעשו  שבעה", קולו מת וכשהוא אחד קולו חי כשהוא שאמרו "וזהו
"oililgשלr"f.[לגבוה נעבד לענין בפנים כדלקמן "

מקולות  ולהנות להשתמש מותר אם להלכה גם דנפק"מ י"ל ואולי
" של דין עליהם חל כי (רמב"ם r"fשלoililgאלו בהן" לספוד אסור

זה  דחליל הא' אופן שלפי ס"ד). סקמ"ג שם טושו"ע הי"ד. פ"ט שם
של חלקו שהוא מפני בהנאה שהואyakdאסור מפני ,r"fשלlilgולא

קולו, לשמוע ופשיטא זה בחליל לתקועֿלהשתמש איסור שאין לומר יש
הנאה אי"ז oirneכ"אr"fשלlilgnכי weyn אי"ז וא"כ ע"ז, של כו'

מח, ע"ז רע"א. כו, (פסחים שאני בתוד"ה הא' לתי' ובפרט הנאה. בגדר
שם  פרישה וראה הנאה. דרך צ"ל בע"ז שגם שמשמע לא) ד"ה ע"ב ריש

וצ"ע. סק"י.
לי'52) פשיטא ודאי דמדאורייתא ב): מו, (שם שינוי יש תוד"ה ראה

דמשום  לי' מיבעי' דקא הוא מדרבנן אלא באתנן כמו בנעבד שינוי דיש
דנשתנה. אע"ג לאסור יש כוכבים דעבודת חומרא

שם.53) ברמב"ם כדמשמע
לח"מ 54) וראה בדיעבד. גם פסולה אם בפשטות נפק"מ ולפ"ז

שם. לרמב"ם
(55" שרק דזה י"ל לתכלת",`"iעפ"ז צמרו אף

"קולו  (כמו ממש חדשה ומציאות גמור שינוי אינו לתכלת" "צמרו כי
dray ועייג"כ לציצית), (בצמר סי"ג יא סי' או"ח אדה"ז שו"ע ראה – ("

כשהוא  אף עליו צמר דשם א) כד, – הכ"ד (פ"א תרומות הל' צפע"נ
העזים" את "טוו עה"פ ב) עד, (שבת ודרז"ל פרש"י ע"פ [ובפרט מחובר
481 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה כו' העזים גבי שמעל
כיון  בפ"ע, איסור – "קולו" ע"ז* גם אמרינן אם פליגי ולכן – ואילך)]

גמור. בשינוי נשתנה שלא כבש של חלק (כמעיקרא) שהוא
כט.56) מז, ויחי אוה"ח ראה
כאן.57) פיה"מ
שם.58) הרא"ש ובפי' שמעון. רבי ד"ה לקנים מהמפרש להעיר

.(my dpyna h"iezak) odicva e` mipenixd jeza eid lirnd ileyay mipenrtd m` o"anxe i"yx mipey`xd zwelgna ibiltc l"v`e (*



ireaydלד cenild xefgn t"r ± rixfz zyxt ± zegiyÎihewl

וזיכוך "בירור " היא  הגלות  של הפנימית הכוונה 
אתם "72הניצוצות וזהבם "כספם  את לוקחים כאשר רק  ,73,

אז שבעולם , הניצוצות כל את  "מבררים " כאשר  רק 
מושלמת . הגאולה 

לכל ו"שיבה " "זקנה " לגלות היתה כבר  בזמננו
כמה74הדעות עוד ח"ו נותרו ואם מופלגה, זקנה  ואף  ,

רצון, יהי הרי – הגלות  של הזקנה  להשלמת  רגעים 
החשבונות כל שישכחו

שכחה  שאין  עניןiptl[עלֿאף  כל הרי כבודך, כסא
הוא  הכבודdhnlהגלות  ענין75מכסא  קיים ששם  ,

],76השכחה

נגאלין  היעוד למטהcin77ושיקויים  דידן, בעגלא  ,
צדקנו. משיח עלֿידי טפחים , מעשרה

,`"pn s"k zegiyn)
(f"lyz d`x t"ye awr t"y
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ובכ"מ.72) ב. קיז, שם לך. ר"פ תו"א
ט.73) ס, ישעי'
ב).lkדכלו74) צז, (סנהדרין הקיצין
"שלפני 75) א) ז, שמות הרמון (פלח אדה"ז מאמר הידוע ע"ד

כלל". הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות נשמות
שכחה76) שצ"ל ועאכו"כ ס"י. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' .daehlראה
ה"ה.77) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו העיר על דיוק לשון רש"י הנפלא )תשא לג, יב( וז"ל ראה תן עיניך ולבך על 
דבריך. ואענה גם אני חלקי, בכוונת רש"י, וגם מנ"ל לרש"י.

תכלית בקשת משה הנ"ל היתה שאף שחטאו ישראל הנה בכ"ז תהי' השראת השכינה ביניהם, 
עצמותו ומהותו ית' ולא ע"י שליח ואפי' לא ע"י אחר )עיין לקו"ת צו יב, ע"ג(. וכמו שמסיים בקרא אם 
אין פניך הולכים גו' ונפלינו אני ועמך גו' אשר זהו ענין דירה לו ית' בתחתונים ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם בתוך כאו"א ע"י המקדש. ובמילא ידוע לנו כוונת משה מהבטחת הקב"ה בהנוגע לבית המקדש 

וכמו שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים, היינו גם בעת ריתחא.

ובזה יובן הירושלמי התמוה - ברכות פרק ד' הלכה ה' - פניו למעלה ועיניו ולבו למטה, עיי"ש. 
ועפ"ז מובן ג"כ דיוק לשון רש"י וגם מה שמסיים "על דבריך" שהיא ספי' המלכות, שבה נברא העולם 
שתכליתו ופנימיותו הוא בית המקדש, כי כללות העולם הוא דירה לו ית', ובעולם גופא - זהו ענין בית 
המקדש, ועפ"ז יש לבאר ג"כ הענין דעיניו ולבו - עפ"י המבואר בתקוני זהר תקון כ"א דף נ' ע"ב ורזא 

דמילה כו'.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח, המחכה לבשו"ט בהענינים שנדברו בהם כאן, ויפה שעה אחת 
קודם.

נ"ב: מוסג"פ העתק מכתבי כללי שבטח יעניין את כת"ר שי'.
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הקודש  ללשון מתורגם
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זו) (כבשנה לפעמים חלה "החודש" פרשת שבת
הם, מדויקים התורה עניני כל תזריע. פרשת בשבת
יחדיו, באות הפרשיות ששתי עצמה זו עובדה ולכן,
כן, לולא (שהרי ביניהם משותפת נקודה שיש מוכיחה,

ביניהם). מחברת אמת" "תורת היתה לא

שאין  רק שלא נדמה, ראשונה בהשקפה אולם
ענינים  הם אדרבה, אלא משותפת, נקודה ביניהם

מזה:1הפכיים  זה

הפסוק  שם על נקראת "החודש" "החודש 2פרשת
הוא  שענינו ניסן, חודש – גו'" חדשים ראש לכם הזה

באהdle`bd3חודש שהיא לגמרי.dlrnlnכפי
רז"ל  קול4כדרשת הפסוק נסוב כך שעל ,icec זה הנה

`aהוא מזו, ויתירה ,`a על (דילג מדלג של באופן
דלעילא"5הקץ  "באתערותא (6;

למרות  "החודש", פרשת כולה הפרשה נקראת ולכן
בענין  עוסק (בתחילתה) ממנה אחד פסוק שרק
קרבן  בדיני עוסקים האחרים הפסוקים ואילו "החודש",

וכו' קרבן7פסח הנותנת: שהיא כיון –gqt על הוא
" גו'"gqte8שם שמגיעה 9ה' הגאולה על שמורה ,
מלכי dlrnln–10בדילוג  מלך עליהם "נגלה – לגמרי

וגאלם" הקדושֿברוךֿהוא של 11המלכים תוכנו וזהו –
"חודש ניסן, חודש ".dle`bd"החודש",

כמו  – נקבה (לשון "תזריע" של תוכנה כן לא
כפירוש  – הוא כי") "אשה בפסוק כן לפני 12שכתוב

המאמר  על הזקן יולדת 13אדמו"ר תחלה מזריע "איש
ש"איש" זכר", יולדת תחלה מזרעת אשה נקבה,
ישראל; וכנסת הקדושֿברוךֿהוא על רמז הם ו"אשה"
הוא  הקדושֿברוךֿהוא – תחלה" מזריע "איש וכאשר
"יולדת  אזי ה', לעבודת ישראל את "תחלה" המעורר

קיימא  בת אינה העבודה – נשים 14נקבה" (בדוגמת
–16קלה 15שדעתן  תחלה" מזרעת "אשה כאשר אך .(

באתערותא מתחילה "יולדת zzlc`העבודה אזי ,
קיימא  בת היא שהעבודה היינו ;13זכר",

)" פרשת תוכן זה, ikולפי dy`(rixfz על מורה "
) דוקא דלתתא אתערותא שמצד האדם ly`עבודת

שבא ).dlrnlnכ"החודש"

.·

˜ÂÒÙÏ ˘¯„Ó‰ Í¯„ ÏÚÂ Ë˘Ù‰ Í¯„ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ
"...˘„ÂÁ‰"

ראשון  חדשים ראש לכם הזה "החודש הפסוק על
ומהם: פירושים, כמה ישנם השנה" לחדשי לכם הוא

על  עזרא א) האבן – הפשט את 17דרך מסביר
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תחתון 1) חיבור במצות. ומל"ת מ"ע וע"ד – היא שייכות שג"ז אף
ד  כז, (ראה לקו"ת וראה ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא (תנחומא ועליון
או  כו' ירד שהעליון אופנים, בב' אפ"ל הנ"ל שחיבור ובכ"מ, ואילך)

רבות. וכהנה כו') יעלה שהתחתון
ב.2) יב, בא
ב').3) סעיף בפנים לקמן (נעתק יא פט"ו, שמו"ר
שהש"ר 4) ז'. החודש פ' רבתי פסיקתא יג. שם, יא. יב, בא מכילתא

ח). (ב, עה"פ
(א).5) שם שהש"ר שם. פס"ר
עתידין 6) בתשרי אם רע"א) יא, (ר"ה ור"י ר"א פלוגתת בענין כידוע

אם  ב) צז, (סנהדרין בפלוגתתם לשיטתייהו בזה דאזלי – בניסן או ליגאל
הזה  החודש ד"ה – כו'"* בתשובה "לא או תשובה ע"י תבוא הגאולה
לקו"ש  פ"ז. תשכ"ג) (קה"ת תרנ"ד רעא). ע' רס. (ע' בא באוה"ת

ועוד. .177 ע' תש"ג השיחות ס' ועייג"כ .222 ע' ח"א [המתורגם]
פ'7) קריאת  שטעם משמע, ברביעית) ד"ה א (כט, מגילה ובפרש"י

שבה. פסח דיני מפני (רק) הוא החודש
כג.8) שם, בא

כז.9) שם, בא וראה יא. שם, בא פרש"י
ועד"ז 10) הנ"ל. כא פרש"י – כו'" הדלוג שם על פסח ד"קרוי

יג. שם, בפרש"י
בכ"מ.11) פסח דרושי אֿב. טו, שה"ש לקו"ת וראה ההגדה. נוסח
יקריב 12) כי אדם ד"ה ויקרא תשיש. שוש ד"ה פרשתנו לקו"ת

ועוד. פ"א. כו' הטעם ענין להבין ד"ה שה"ש ספ"א.
טו).13) מו, ויגש עה"ת בפרש"י (הובא וש"נ א. ס, ברכות
"יולדת 14) שם: ושה"ש פרשתנו ובלקו"ת שם. ויקרא בלקו"ת כ"ה

רבה. אהבה – זכר" "יולדת זוטא, אהבה – נקבה"
ב.15) פ, קידושין ב. לג, שבת
הכללים 16) ש' בע"ח וראה – יחיד). ל' "דעתן" (שהרי בכ"מ** כ"ה

בכ"מ  [ועד"ז כו'. ה"ג כי ה' קל פי' קלה נשים של דעתן ז"ס פ"ז:
המוחין  לידת ש' ע"ח כה. תהלים להאריז"ל ל"ת וראה בכתהאריז"ל.
ואכ"מ]. קלע. ומע' קלה מע' קה"י תרנ"א). (וורשא, סק"א בהגהות ספ"ב

"קלות". הגירסא בכ"מ אבל
פ"ו.17) תרנ"ד החודש ד"ה וראה עה"פ.

i"pa zaeyz i"r m` :(ilaad zqxibl wx la`) zvw `"e`ae (*mnvrn" e`d"awdy"ewl .my c"pxz ycegd d"c d`x) "daeyz oiyer l`xyie 'ek jln odl cinrn
.(143 'r a"ig .274 'r c"g [mbxeznd]

.(a ,gi f"r) `ki`e d"c i"yx d`x la` .(mici k"k dfa ehly `ly) my oiyecw i"yxa `ed oke (**
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וזיכוך "בירור " היא  הגלות  של הפנימית הכוונה 
אתם "72הניצוצות וזהבם "כספם  את לוקחים כאשר רק  ,73,

אז שבעולם , הניצוצות כל את  "מבררים " כאשר  רק 
מושלמת . הגאולה 

לכל ו"שיבה " "זקנה " לגלות היתה כבר  בזמננו
כמה74הדעות עוד ח"ו נותרו ואם מופלגה, זקנה  ואף  ,

רצון, יהי הרי – הגלות  של הזקנה  להשלמת  רגעים 
החשבונות כל שישכחו

שכחה  שאין  עניןiptl[עלֿאף  כל הרי כבודך, כסא
הוא  הכבודdhnlהגלות  ענין75מכסא  קיים ששם  ,

],76השכחה

נגאלין  היעוד למטהcin77ושיקויים  דידן, בעגלא  ,
צדקנו. משיח עלֿידי טפחים , מעשרה
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ובכ"מ.72) ב. קיז, שם לך. ר"פ תו"א
ט.73) ס, ישעי'
ב).lkדכלו74) צז, (סנהדרין הקיצין
"שלפני 75) א) ז, שמות הרמון (פלח אדה"ז מאמר הידוע ע"ד

כלל". הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות נשמות
שכחה76) שצ"ל ועאכו"כ ס"י. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' .daehlראה
ה"ה.77) פ"ז תשובה הל' רמב"ם



ireaydלו cenild xefgn t"r ± ycegd - rixfz zyxt ± zegiyÎihewl

לא  הלבנה מהלך מבחינת ו"שנה": "חודש" של ענינם
כיון  – כלל" שנה ללבנה "אין – "שנה" המושג קיים

(כל  לחדשים החלוקה רק ניכרת הלבנה שבסיבוב

וע"ג  שעה ידות וב' וחצי, יום "כ"ט שהוא חודש,
סיבוב18חלקים" נשלם ,`ln בנוגע (גם הלבנה של

לארץ  ביחס החמה הלבנה 19למצב מולד ומגיע (
המבדיל  פרט שום הלבנה במהלך אין אולם מחדש),

לחברתה; שנה בין

הזמן  סוג קיים לא השמש, מבחינת גיסא, לאידך
הסיבוב  – כלל" חודש לשמש "אין – חדשים של

שעות  ושש יום שס"ה של הוא השמש של 20(השנתי)

ארבעת 21בערך  נוצרים שממנו באופן הוא וסיבובה ,

פיו  שעל פרט שום במהלכה אין אבל השנה, תקופות

של הגבולות להיווצר .miycgיוכלו

הזה "החודש עוסק miycgראשmklוהפסוק גו'"

חז"ל miycgdבמנין (וכמאמר לבנה לשנת השייך –22

הראשון, מהחודש המתחיל – ללבנה") מונין "ישראל

ניסן  ר"ה23חודש הוא mipyl[משא"כ לשמש) (השייך

].24מתשרי 

לכם  הזה "החודש הפסוק על – המדרש דרך על ב)

חז"ל  אומרים הקדושֿברוךֿהוא 25גו'" "משבחר :
ראשי בו קבע ביעקב בעולמו וכשבחר ושנים, חדשים

בעל  מסביר גאולה". של חודש ראש בו קבע ובניו

הקדושֿברוךֿהוא 26העקידה  "בחר בין החילוק את
הקדושֿברוךֿ "בחר ובניו": ביעקב ל"בחר בעולמו"

ההנהגה היינו בעולמו" שנקבעה zirahdהוא

תשרי; חודש הוא זו הנהגה של וה"ראש" בבריאה,
שידוד  – הנסית ההנהגה היינו ובניו" ביעקב "בחר

ישראל  למען מנהיג שהקדושֿברוךֿהוא – הטבע
"החודש  הוא זו הנהגה של וה"ראש" ובניו"), ("יעקב

ניסן. חודש – לכם" הזה

.‚

ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

קשורים  ענין, או פסוק אותו על רז"ל פירושי כל
הנ"ל 27ביניהם  ענינים שני בעניננו: גם הוא כך .

בין  והחילוק הלבנה, ושנת החמה שנת בין (החילוק
קשורים  הפכים) שהם – נסית והנהגה טבעית הנהגה

זה: עם זה

ישבותו" "לא של ההנהגה היא הטבע –28הנהגת
שינוי  ללא (ומהלך)29תמידית לאור בדומה זאת ,

(שזהו שינויים בו שאין ב"שנה"oirkהשמש הפירוש
על  שחוזר השמש מהלך אותו זהו "משנה": מלשון –

שוב  );30עצמו

של ענין היא הנסית ההנהגה ,yecigואילו
minrtly הטבע הנהגת את משדד 26הקדושֿברוךֿהוא

onfldn31 משתנה שלה שהאור ללבנה בדומה זאת ;
מלשון (חודש חודש כל ומתחדש ליום ).yecig32מיום

.„

Ú·Ë· Ò ˙ÂÏÏÎ˙‰

להבין: צריך אבל

ענינים  שני כתובים בפסוק הזה 33א) "החודש (א) :
ראש לחדשי miycgלכם לכם הוא "ראשון (ב) ,"

dpydראש" רק לא הוא ניסן שחודש ,"miycg אלא ,"
לחדשי גו' "ראשון מאחר dpyd"34גם מובן: ואינו .

עם שקשור "החודש" ענין על כאן ,dpaldשמדובר
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ה"ג.18) פ"ו קדה"ח הל' רמב"ם א. כה, מר"ה שם. הראב"ע לשון
שם. ובהרד"ל פ"ז פדר"א – ג"כ בכ"ז וראה

שתות 19) יום "כ"ז* ה"ז – לבדה לארץ בנוגע במעמדה משא"כ
קדה"ח  הל' רמב"ם וראה פ"ה). דשמואל (ברייתא ליום"** שעות מיב

לרפ"ו. בפירוש ושם ה"ב. פי"ד
ה"ד.20) פ"ו שם רמב"ם ליתנהו. ד"ה רש"י א נו, עירובין
בנ"כ.21) ונסמן רפ"י, שם רמב"ם
א.22) כט, סוכה החודש. עה"פ מכילתא
רע"א.23) ז, ר"ה
שם.24) ותוס' וברש"י א יב, ר"ה ראה
יא.25) פט"ו, שמו"ר
בראשית 26) באוה"ת ונת' הובא לח). (שער גו' החודש עה"פ בא פ'

ועוד. החודש). (דפ' תרע"ח תרס"ו. תרנ"ד. החודש רד"ה ואילך. ב יח,
לפ'ועפ  הפסח דדיני הקשר גם שם בעקידה מבאר עיי"ש ycegd"ז ,

בארוכה.
ועוד.27) .35 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
כב.28) ח, נח
שם.29) עקידה בארוכה ראה
ע'30) ולהרד"ק ג'נאח בן יונה לר' השרשים ס' שם. ראב"ע ראה

שנה.
בפעם 31) הדבר שנתחדש הוא הנס ד"ענין ש"ט מכתר להעיר

סרנ"ו. קיט. (סי' ג"כ" טבע זה נעשה ואח"כ נס נק' הטבע על הראשון
צו). פ' י"י תולדות מס'

חדש.32) ע' הנ"ל השרשים ס' שם. ראב"ע ראה
ה'ש"ת.33) החודש רד"ה א. רכח, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה
(34" הוא בזה ההדגשה שעיקר גופא iycglאף מזה מ"מ, – השנה"

מזה  ויתרה ה"שנה", ענין (גם) נוגע שכאן מוכח, "השנה", תיבת שמוסיף
.192 ע' ח"ט [המתורגם] מלקו"ש ולהעיר השנה. חלקי הם שהחדשים –

.miyxtnd edibd ok (*
.(zelibxd zery izy ody) mly mein ai wlg ody zery (**



לז ireayd cenild xefgn t"r ± ycegd - rixfz zyxt ± zegiyÎihewl

הוא  שניסן לומר יתכן כיצד כלל", שנה ללבנה ו"אין
"חדשי לעניני ביחס גם "?dpydה"ראשון"

הקדושֿברוךֿהוא  ל"משבחר בנוגע גיסא לאידך ב)
הקשור .ixyzlבעולמו", . בו "קבע רק (לא נזכר ,

"ראשי גם אלא) שייך miycgשנים", מה ולכאורה: – "
) חידוש – "חודש" של הענין (טבע) הבריאה )?qpלגבי

שלמרות לומר, עם zellkayמוכרחים קשור תשרי
"התכללות" ישנה – (חודש) נס עם וניסן (שנה) טבע

) גופא בבריאה גם ובניו")iptlביניהם: ביעקב ש"בחר
חודש  (ראש נס של ענין גיסא:35ישנו לאידך כן וכמו ,(

בהנהגה  רק לא מתבטא ובניו" ביעקב ב"בחר החידוש
ziqp(כך ידי על שנעשה (בשינוי גם אלא (חודש),

(שנה).zirahdבהנהגה

.‰
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התוכן  את תחילה לבאר יש זאת, להבין כדי
אשר  – ונס טבע – ההנהגות בשתי הפנימית והכוונה
ולגלות  הבריאה כוונת את להשלים כדי נצרכות שתיהן

הוא: ביניהם שהחילוק אלא יתברך; גדולתו את

גבול" ה"בלי את לגלות היא נסית בהנהגה המטרה
לגמרי  נעלה הקדושֿברוךֿהוא כיצד – אלקות של

עלֿידי בעולם נרגש זה ודבר מציאותו.lehiaמהעולם,
כיצד ccynהנס מגלה הוא ובזה – הטבע מערכות

אלקות. של) (הבליֿגבול לגבי מקום תופס אינו הטבע

כיצד  לגלות היא טבעית בהנהגה המטרה ואילו
שגם כך בעולם, מתלבש ze`ivnהקדושֿברוךֿהוא

הטבע  חוקי גם הקדושֿברוךֿהוא, עם מאוחדת העולם
הנהגה .`ziwlהם

.Â

˙ÂÈÂÏ˙ ˙ÈÒ‰ ‰‚‰‰‰ Ì‚Â ˙ÈÚ·Ë‰ ‰‚‰‰ Ì‚
Ï‡¯˘È È· ˙„Â·Ú·

ובשביל  התורה "בשביל נברא שהעולם כיון

לומר,36ישראל" מוכרחים ,lky בבריאה שקיים מה
ישראל. בני בעבודת תלוי

עם  הקשורה הנסית, ההנהגה רק שלא מובן, ומזה
אלא  – ישראל בני בעבודת תלויה ובניו" ביעקב "בחר

הקדושֿברוךֿהוא ש"בחר זה ההנהגה enleraגם ,"
ישראל  בני בעבודת תלויה ,37הטבעית,

תלויה אלו מהנהגות אחת שכל עבודה dze`aאלא
כדוגמתה  נחלקות,38שהיא ה' עבודת אופני שהרי –

סוגים: לשני בכללות,

קבלת  של הענין להיות צריך מישראל אחד בכל
והרגש  השכל מצד לא ה' עבודת – נפש ומסירת עול

התבטל  מתוך העליון לרצון ציות אלא שלו, –כו' ות
של  ההגבלות לפי מדודה אינה עבודתו וממילא

מציאותו;

עבודה שמגלה dfאופן הנסית, ההנהגה את מעורר
כנ"ל.lehiaאת העולם,

גם ו"כל ze`ivnלאידך, לבבך" ("כל האדם
עליו  ולכן ה', בעבודת חדורה להיות צריכה נפשך")
מתוך  גם אלא עול, בקבלת רק לא ומצוות תורה לקיים

עבודה ובאופן – וכו' ורגש ההנהגה dfהבנה תלויה
מתאחדת ידה שעל עם ze`ivnהטבעית, העולם

כנ"ל. אלקות,

.Ê

'˙È Â˙ÂÓˆÚ „ˆÓ ‡È‰˘ ÈÙÎ ‰‡È¯·‰ ˙ÂÂÎ

שיהיה  ובעניננו אחדות, – הרי היא הכוונה תכלית
cegi`:וטבע נס של

הנהגות שתי הן וטבע שנס היא zecxtpהעובדה ,
הופעת  היוצרים הביטוי ואופני ההארות מבחינת רק
קווין  כשני מופיעים הם ששם (כיוונים). "קווים" שני
והקו  נסית, בהנהגה שמתבטא גבול" "בלי של קו –

הטבע; הנהגת – בגבול" "כוחו של

ו"גבול" גבול" "בלי ית', עצמותו יכולת מצד אבל
ענין וכמאמר `cgהם – שלימותו של הביטוי –
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(35(26 הערה לעיל שנסמנו – (ומהם דרושים שבכו"כ ולהעיר
לכל  החיות המשכת ר"ה, הוא בתשרי שבא' [דמאחר בהשאלה מוסיף
החיות  כולל דר"ה זה גם הראשון?] חודש אחריו שבא ניסן איך השנה,

miycgדכל iy`x a"id שבזה – כו' לי"ב אח"כ נתחלק דר"ה שהחיות ,
גם  כ"א) ה"שנה", לענין רק (לא ראש הוא תשרי עתה* שגם מדגיש,

התחלקות .miycgcלענין
ועוד.36) בראשית. ר"פ פרש"י

התורה 37) מקבלים ישראל "אם א) ג, ע"ז א. פח, (שבת כמחז"ל
וירד אתם ד"ה ועיין ובוהו". לתוהו אתכם מחזיר אני לאו ואם מתקיימין

ועוד. תרס"ב.
(38,168 ע' תש"ג סה"מ (ראה בכתהאריז"ל מהמבואר )p"yeלהעיר

וע"י  השתלשלות) דסדר (אור זו"נ יחוד ממשיכים דתומ"צ העבודה דע"י
אוא"ס). מעצמות חדש (אור או"א יחוד – דמסנ"פ העבודה

.'ge .`"t z"y'd ycegd d"c .my miqxhpew n"dq .gqx 'r `a z"de`a 'zpe `aed .(my w"cx d`xe) a ,g `"n i"z d`x ± "'eb dfd ycegd" zxin` iptl wx `l (*

ireayd cenild xefgn t"r ± ycegd - rixfz zyxt ± zegiyÎihewl

לא  הלבנה מהלך מבחינת ו"שנה": "חודש" של ענינם
כיון  – כלל" שנה ללבנה "אין – "שנה" המושג קיים

(כל  לחדשים החלוקה רק ניכרת הלבנה שבסיבוב

וע"ג  שעה ידות וב' וחצי, יום "כ"ט שהוא חודש,
סיבוב18חלקים" נשלם ,`ln בנוגע (גם הלבנה של

לארץ  ביחס החמה הלבנה 19למצב מולד ומגיע (
המבדיל  פרט שום הלבנה במהלך אין אולם מחדש),

לחברתה; שנה בין

הזמן  סוג קיים לא השמש, מבחינת גיסא, לאידך
הסיבוב  – כלל" חודש לשמש "אין – חדשים של

שעות  ושש יום שס"ה של הוא השמש של 20(השנתי)

ארבעת 21בערך  נוצרים שממנו באופן הוא וסיבובה ,

פיו  שעל פרט שום במהלכה אין אבל השנה, תקופות

של הגבולות להיווצר .miycgיוכלו

הזה "החודש עוסק miycgראשmklוהפסוק גו'"

חז"ל miycgdבמנין (וכמאמר לבנה לשנת השייך –22

הראשון, מהחודש המתחיל – ללבנה") מונין "ישראל

ניסן  ר"ה23חודש הוא mipyl[משא"כ לשמש) (השייך

].24מתשרי 

לכם  הזה "החודש הפסוק על – המדרש דרך על ב)

חז"ל  אומרים הקדושֿברוךֿהוא 25גו'" "משבחר :
ראשי בו קבע ביעקב בעולמו וכשבחר ושנים, חדשים

בעל  מסביר גאולה". של חודש ראש בו קבע ובניו

הקדושֿברוךֿהוא 26העקידה  "בחר בין החילוק את
הקדושֿברוךֿ "בחר ובניו": ביעקב ל"בחר בעולמו"

ההנהגה היינו בעולמו" שנקבעה zirahdהוא

תשרי; חודש הוא זו הנהגה של וה"ראש" בבריאה,
שידוד  – הנסית ההנהגה היינו ובניו" ביעקב "בחר

ישראל  למען מנהיג שהקדושֿברוךֿהוא – הטבע
"החודש  הוא זו הנהגה של וה"ראש" ובניו"), ("יעקב

ניסן. חודש – לכם" הזה

.‚
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קשורים  ענין, או פסוק אותו על רז"ל פירושי כל
הנ"ל 27ביניהם  ענינים שני בעניננו: גם הוא כך .

בין  והחילוק הלבנה, ושנת החמה שנת בין (החילוק
קשורים  הפכים) שהם – נסית והנהגה טבעית הנהגה

זה: עם זה

ישבותו" "לא של ההנהגה היא הטבע –28הנהגת
שינוי  ללא (ומהלך)29תמידית לאור בדומה זאת ,

(שזהו שינויים בו שאין ב"שנה"oirkהשמש הפירוש
על  שחוזר השמש מהלך אותו זהו "משנה": מלשון –

שוב  );30עצמו

של ענין היא הנסית ההנהגה ,yecigואילו
minrtly הטבע הנהגת את משדד 26הקדושֿברוךֿהוא

onfldn31 משתנה שלה שהאור ללבנה בדומה זאת ;
מלשון (חודש חודש כל ומתחדש ליום ).yecig32מיום

.„

Ú·Ë· Ò ˙ÂÏÏÎ˙‰

להבין: צריך אבל

ענינים  שני כתובים בפסוק הזה 33א) "החודש (א) :
ראש לחדשי miycgלכם לכם הוא "ראשון (ב) ,"

dpydראש" רק לא הוא ניסן שחודש ,"miycg אלא ,"
לחדשי גו' "ראשון מאחר dpyd"34גם מובן: ואינו .

עם שקשור "החודש" ענין על כאן ,dpaldשמדובר
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ה"ג.18) פ"ו קדה"ח הל' רמב"ם א. כה, מר"ה שם. הראב"ע לשון
שם. ובהרד"ל פ"ז פדר"א – ג"כ בכ"ז וראה

שתות 19) יום "כ"ז* ה"ז – לבדה לארץ בנוגע במעמדה משא"כ
קדה"ח  הל' רמב"ם וראה פ"ה). דשמואל (ברייתא ליום"** שעות מיב

לרפ"ו. בפירוש ושם ה"ב. פי"ד
ה"ד.20) פ"ו שם רמב"ם ליתנהו. ד"ה רש"י א נו, עירובין
בנ"כ.21) ונסמן רפ"י, שם רמב"ם
א.22) כט, סוכה החודש. עה"פ מכילתא
רע"א.23) ז, ר"ה
שם.24) ותוס' וברש"י א יב, ר"ה ראה
יא.25) פט"ו, שמו"ר
בראשית 26) באוה"ת ונת' הובא לח). (שער גו' החודש עה"פ בא פ'

ועוד. החודש). (דפ' תרע"ח תרס"ו. תרנ"ד. החודש רד"ה ואילך. ב יח,
לפ'ועפ  הפסח דדיני הקשר גם שם בעקידה מבאר עיי"ש ycegd"ז ,

בארוכה.
ועוד.27) .35 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
כב.28) ח, נח
שם.29) עקידה בארוכה ראה
ע'30) ולהרד"ק ג'נאח בן יונה לר' השרשים ס' שם. ראב"ע ראה

שנה.
בפעם 31) הדבר שנתחדש הוא הנס ד"ענין ש"ט מכתר להעיר

סרנ"ו. קיט. (סי' ג"כ" טבע זה נעשה ואח"כ נס נק' הטבע על הראשון
צו). פ' י"י תולדות מס'

חדש.32) ע' הנ"ל השרשים ס' שם. ראב"ע ראה
ה'ש"ת.33) החודש רד"ה א. רכח, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה
(34" הוא בזה ההדגשה שעיקר גופא iycglאף מזה מ"מ, – השנה"

מזה  ויתרה ה"שנה", ענין (גם) נוגע שכאן מוכח, "השנה", תיבת שמוסיף
.192 ע' ח"ט [המתורגם] מלקו"ש ולהעיר השנה. חלקי הם שהחדשים –

.miyxtnd edibd ok (*
.(zelibxd zery izy ody) mly mein ai wlg ody zery (**
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כח 39הידוע  לו ואין גבול בלי כח לו שיש תאמר "אם
מחסר אתה זה ezenilyבגבול הדברים ובפנימיות ,"

ית' יכולתו של שהיא 40ביטוי כפי הבריאה כוונת ולכן .
נס ezenvrמצד של האיחוד ידי על מושגת ית'

.41וטבע 

נדרש מיהודי האדם: בעבודת גם של cegi`dוכך
שלמעלה  עול וקבלת נפש [מסירת העבודה אופני שני
הכחות  שמצד העבודה עם יחד ודעת, מטעם

התעוררות עלֿידי נעשה וזה הנשמה,mvrהפנימיים];
אדרבה, אלא הפכים, אינם העבודה אופני שני שמצדה

בהתאחדות.

.Á

Y ˙ÂÈÓÈÙ· ,˙Â„‚ÂÓ Y ÌÏÂÚ· ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰·
„Á‡

ענינם והטבע הנס ובשרשם, שבעצם ,`cgכיון
היכן  בעולם, בהשתלשלות באים שהם כפי שגם מובן,
בפנימיות  – הם מנוגדות, כהנהגות נראים הם שבגילוי

אחד  –42.

נקבעה  עצמו שבטבע בכך, גם מתבטא זה ענין
ט'); סעיף (כדלקמן הטבע מן למעלה של ה"תכונה"
הטבע  הנהגת עם גם קשור הנס ענין – לאידך כן וכמו

סי"א) .43(כדלקמן

.Ë

"Ú·Ë‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ"‰ Â˘È ÂÓˆÚ Ú·Ë·

בהנהגת  יתברך גדולתו בהכרת הדברים: הסבר
אופנים: שני ישנם הטבע

הילוך  הבריאה, בהנהגת ההתבוננות עלֿידי א)
"בעל  להיות שמוכרח להכרה מגיעים וכו', המזלות
וכמו  הטבע; בהנהגת אותה שמנהיג זו" לבירה הבית

הרמב"ם  "התחיל 44שכתב אבינו: לאברהם בנוגע

נוהג  הזה הגלגל שיהי' אפשר האיך בדעתו.. לשוטט
אפשר  אי כי אותו יסבב ומי מנהיג לו יהי' ולא תמיד

כו'. עצמו" את שיסבב

– ישבותו" ש"לא בזה ההתבוננות עלֿידי xcrdב)
iepiyd,והכרה השגה לידי באים הטבע, הנהגת של

הנבראים  מצד יתכן לא כזה באופן השינוי שהעדר

שינוי) ובעלי ונפסדים הווים לא,45(שהם ואפילו ,
האלקי האור מצד העולם yaelndכביכול, 46בהגבלת

כח זהו אלא –seq oi`d47.הטבע בהנהגת שנכנס

הטבע" מן ה"למעלה ישנו עצמו שבטבע 48נמצא,

של שניתי" ה"לא –seqÎoi`.ברוךֿהוא

.È

ÈÙÎ ÌÏÂÚ‰Â ,‰‡È¯·‰ „ˆÓ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ÌÏÂÚ‰
‰"·˜‰ ˙¯ÈÁ· „ˆÓ ‡Â‰˘

הקדושֿברוךֿ "משבחר חז"ל במאמר הביאור וזהו
מלשון  ושנים": חדשים ראשי בו קבע בעולמו, הוא
כפי  "עולמו" אודות כאן מדובר שאין מובן, חז"ל

מצד מצד z`ixaשהוא שהוא כפי אלא העולם,
zxiga49 בחר" (כדוגמת בעולם הקדושֿברוךֿהוא

ראשי  בו "קבע דוקא זו בחירה ומצד ובניו"), ביעקב
ושנים" מצד dtqeda50;49חדשים בעולם שישנו מה על

הבריאה). (מצד עצמו
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רפ"ח.39) ח"א הקודש עבודת
ס'40) בכ"ז וראה פל"ד. שם (בסופו). פ"ח תרצ"ה המשך

ו', סעיף (ד) אוא"ס ע' ד') (כרך .p"yeהערכיםֿחב"ד
רפט"ז.41) האמונה שער עייג"כ
וש"נ.42) ה', סעיף שם הערכים ס' ראה
(43– זו התכללות יש בעבודה בלקו"ש c"rועד"ז משנ"ת

בגאולת  העתידה דגאולה ההתכללות (135ֿ6 (ע' חט"ז [המתורגם]
העתידה. בגאולה מצרים וגאולת מצרים

ה"ג.44) פ"א ע"ז הל'
להצ"צ.45) החקירה לס' בהספות מרום שאו ד"ה בארוכה .cereראה
מוגבל 46) בלתי (חיות) כח בו מלובש שיהי' א"א מוגבל בגוף כי

בס' הובאו – יב הקדמה ח"ב מו"נ פ"א. מ"א והדעות האמונות (ס'
(פי"ז) תש"י המעביר כל רבא אמר ד"ה וראה בתחילתו). להצ"צ החקירה

אור בחי' יודעים אנו השמים דצבא הקיום .aaeqdשמאופן
לפי 47) המציאות" "סדר (בתחילתו) שם העקידה מלשון ולהעיר

על יעיד הנהוג בזה:`zzinהטבע הכוונה וי"ל ית'". מציאותו
מעצמותו  רק הוא שבנבראים הנצחיות שורש ית'"*אמיתית

שינוי  בגדר הוא וגילוי אור כל כי וגילוי. אור של ענין מכל שלמעלה
המאור) מן שבא – שינוי ע"י נעשה גופא שמציאותו (מאחר עכ"פ

של ענין מהם ולהשתלשל לבוא אא"פ ורק xcrdובמילא השינוי:
שניתי" לא ה' "אני – שינוי של וגדר ענין מכל שלמעלה ית' מעצמותו

הבאה. הערה וראה שבנבראים. נצחיות אפ"ל –
על יעיד כו' הטבע** לפי המציאות "סדר מציאותו `zzinולכן

סד"ה  תלאֿב. ע' שמג. ע' תרס"ו המשך (עיין ית' עצמותו דהיינו ית'",
ועוד). (תשי"א). תרצ"ד יחיינו

ית'48) מעצמותו הוא שבנבראים הנצחיות ששרש מובן מזה וגם
ובל"ג, גבול הטבע, מן ולמעלה דטבע החיבור כי – הקודמת) (כבהערה
בס' הובא תיח. סי' הרשב"א (שו"ת שהוא העצמות, בכח רק הוא

הנמנעות. נמנע (68 ע' החקירה
קונט'49) (סה"מ תרצ"ב לגני באתי ד"ה תרע"א. חגה"ש מאמרי עיין

ואילך). ב רכז, ח"א
ח"א 50) [המתורגם] לקו"ש גם וראה רסח. ע' בא אוה"ת ג"כ ראה
.221 ע'

.19 dxrdl b"dey 99 'r d"g [mbxeznd] y"ewl mb d`x (*
izla miniiw md(y) ..mipeilrd milkydn rtyend rtyd i"r" `ed iepiy da oi`y rahd zbdpdc ,my dciwr k"biire .miiepiy da yiy ,ziqp dbdpd k"`yn (**
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חדשים  "ראשי של שהענין מאחר מובן: ואינו
טבעי  סדר העקידה) בעל שמסביר (כפי הוא ושנים"
מהבריאה  כחלק בבריאה, הקדושֿברוךֿהוא שקבע

ש" מכך כתוצאה בא שזה יתכן כיצד – xgaעצמה
מכפי  יותר נעלה (גילוי בעולמו" הקדושֿברוךֿהוא

הבריאה)? מצד שהוא

" של הענין מצד בזה: הביאור הקדושxgaֿאלא
היא, אמיתית בחירה והרי – בעולמו ברוךֿהוא

רק51כידוע  ,ezenvra הטבע מן ולמעלה טבע – ית'
מן  ה"למעלה ישנו עצמו בטבע ולכן אחד. ענין הם

"א  של הנצחיות – שניתי";הטבע" לא ה' ני

הקדושֿברוךֿהוא  "משבחר שכתוב מה וזהו
(חודש) הנס ושנים": חדשים ראשי בו קבע בעולמו
(מלשון  ה"שנה" בענין המתבטא הטבע, בתוך שישנו

– ב') סעיף כנ"ל .52השינוי xcrd"משנה",

.‡È

Ú·Ë· ÌÈ˘·ÂÏÓ‰ ÌÈÒ

מן  למעלה של הענין ישנו עצמו שבטבע כשם
אינה  הנסית ההנהגה גיסא: לאידך גם כך – הטבע
הבליֿגבול  את המבטא "נס", של בקו רק "מוגבלת"

שהנס הענין את גם בה יש אלא אלקות, את dpynשל
האלקית). ההנהגה על יצביע עצמו (שהטבע הטבע

הנסים סוג את גם יש בכלל בנסים miyaelnyולכן
קצוות  שני ישנם שבהם :53בטבע,

מהטבע) (שלמעלה נס הנסיםweicaזה mpi`yכמו
בטבע  ברכה 54מלובשים אותה שמברכים הדין וכפסק ,

בטבע  מלובש שאינו (נס בחנוכה הן נסים" ),55"שעשה

בטבע) המלובש (נס בפורים והן

אומרים  חז"ל – הנסים 56ואדרבה על שדווקא

נאמר  בטבע, ecal"עושה57המלובשים ze`ltp;"

יורד  מהטבע) לגמרי (שלמעלה עצמו זה נס אולם

שהנהגת jezaבהתלבשות כך לידי ומביא הטבע, דרכי
החוצב  ביד כגרזן דוקא "כרצונו תהיה עצמה הטבע

.58כו'"

ישנה  הטבע מן שלמעלה הנסית בהנהגה כלומר,
הטבע  על מושל הנס שאין כך "טבע", של "תכונה"

שהוא הטבע ccynבאופן הנס, ידי על אלא הטבע, את
הטבע" מן "למעלה של לדרגה עד "מתעלה" .59עצמו

"ראש  רק אינו שניסן הטעם שזהו לומר ויש

miycgלחדשי גו' "ראשון גם אלא "dpyd כיון – "
את  להפוך היא ניסן של הנסית ההנהגה שתכלית

(שנה) הטבעית שגם 60ההנהגה כך יורגש 61, בטבע
הטבע  מן למעלה – מניסן מונהג .62שהוא
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ספ"ט.51) תש"ג ר"ה המשך ב. לח, אמור לקו"ת עיין
ר"ח52) בו "קבע י"ל "שנה"mipyeואולי בחי' היינו – "dlrnly

אוה"ת  גם (וראה ואילך פ"ה תרנ"ד החודש ד"ה ראה – "חדש" מבחי'
וש"נ. רעז), ע' שם

פט"ו.53) האמונה שער בארוכה עיין – לקמן בהבא
בסוף 54) ועיי"ש כו'. הוא גמור נס א): (ל, שם האמונה שער ראה

הפרק.
א.55) ק, סע"ג. שם, א. צג, מג"א מאבודרהם n"kaeתו"א וצע"ק .

ח"ד  תלמודית אנציקלופדיא ריח. סו"ס או"ח שו"ע [וראה הראיי' ברכות
שנה "ממנהג p"yeע' יוצא שפורים שבאבודרהם שהטעמים וי"ל .[

צג, (מג"א בתו"א מש"כ וע"ד (כ"כ) גלויים ואינם הם מלובשים העולם"
מהטבע". למעלה רק היו הסיבות שכל בחוש ש"נראה א) ק, רע"ד.

א.56) לא, נדה
יח.57) עב, תהלים
סע"א.58) ל, שם האמונה שער
נסים59) דגם פט) (ע' תרע"ח מסה"מ בטבע mpi`yולהעיר מלובשים

הוא  שבו הדבר באותו רק הוא שמתבטל "מה הנה הטבע, מתבטל שבהם
ה"ז א"כ בקיומו, הוא העולם כללות אבל גילוי mlerayהנס, מאיר

שלכן dlrnlyאוא"ס תשי"ב, ליראיך נתת ד"ה בארוכה וראה מהעולם".
הוא  הטבע כללות הנס בעת שגם (מכיון גופא הטבע רוממות נעשה עי"ז

בקיומו).

וטבע, בעולם מאיר מהעולם") שלמעלה ("אוא"ס שהנס דזה וי"ל
מפני רק [לא בטבע b"ladהוא גם מטה, למטה עד להתפשט (שיכול שבו

כבפנים. (וגבול*) "טבע" כלול ונס בהבל"ג שגם מפני גם] כ"א ועולם),
משדד שאינו באופן היא בעולם המשכתו "אותו zellkולכן רק הטבע

נעשה שעי"ז הנס", הוא שבו rahdהדבר zennex.
הטבע)60) להפוך הוא הנס שתכלית מה -) ו"טבע" ד"נס" זה וחיבור

" חז"ל בלשון שנרמז גאולה"xgaykי"ל של ר"ח בו קבע ובניו ביעקב
" שמלשון –xgayk:ענינים ב' ובניו" ב"יעקב שיש מובן, ובניו" ביעקב

יוד). סעיף בפנים הנ"ל (ע"ד ית' בחירתו מצד ב) מצ"ע, כמו"ש א)
[וי"ל  מהעולם שלמעלה בל"ג בחי' הם ובניו" "יעקב הביאור: וי"ל
העולם  בבריאת כבמרז"ל ולא – ובניו" "יעקב הלשון שנקט הטעם שזהו

בישראל**l`xyi"בשביל שיש ההולדה לכח מרמז ("בניו") בזה כי – "
כח "q"`dשהוא :[xga בחירה שמצד ית', עצמותו מצד הוא ובניו" ביעקב

ית' לו לעשות וגבול) דבל"ג (חיבור בעולם למטה ובניו" "יעקב נמצאים זו
בתחתונים. דירה

של ר"ח בו קבע ובניו ביעקב "כשבחר ש"גאולה"dle`bולכן ,"
של מצב שיש ממנו.zelbמורה להיגאל שצריכים

נסים 61) הרבה "נוני"ן חנינא ד"ה רע"א נז, ברכות מפרש"י להעיר
רבים".

החודש 62) סד"ה ע"ב. ריש רכח, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה
ה'ש"ת.

."mipzyn mi`vnp mdy enk zepzydle slgzdl aiiegnd ..miiyep`d milkyd el` itk mdl 'idi" ziqp dbdpd k"`yn ,"mipzyn
.(y"iir ,(dry iig) dltze (mler iig) dxezc yxtdd oipra (dvy 'r) opgz`e z"de`n k"b xirdle
.jli`e h"t c"yz y"dbg .(jli`e c'` 'r a"g a"xrz jynda) d"rxz y"dbg ixn`nn xirdl (*

zlrn cvn `ed l`xyiay dcledd gky (jli`e c ,hl) y"dy z"ewl oiir (**mznypr"de`l rbepa .` ,n my y"dy z"ewl d`x ± gneve iga mb df gk epyiy dne .
.dxigad oipr 'idiy ick (a .gneve ig oiprl my z"wla x`eand c"r (` :minrh 'a dfa l"iy ,45 dxrd 159 'r g"g [mbxeznd] y"ewl d`x ±

ireayd cenild xefgn t"r ± ycegd - rixfz zyxt ± zegiyÎihewl

כח 39הידוע  לו ואין גבול בלי כח לו שיש תאמר "אם
מחסר אתה זה ezenilyבגבול הדברים ובפנימיות ,"

ית' יכולתו של שהיא 40ביטוי כפי הבריאה כוונת ולכן .
נס ezenvrמצד של האיחוד ידי על מושגת ית'

.41וטבע 

נדרש מיהודי האדם: בעבודת גם של cegi`dוכך
שלמעלה  עול וקבלת נפש [מסירת העבודה אופני שני
הכחות  שמצד העבודה עם יחד ודעת, מטעם

התעוררות עלֿידי נעשה וזה הנשמה,mvrהפנימיים];
אדרבה, אלא הפכים, אינם העבודה אופני שני שמצדה

בהתאחדות.

.Á
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ענינם והטבע הנס ובשרשם, שבעצם ,`cgכיון
היכן  בעולם, בהשתלשלות באים שהם כפי שגם מובן,
בפנימיות  – הם מנוגדות, כהנהגות נראים הם שבגילוי

אחד  –42.

נקבעה  עצמו שבטבע בכך, גם מתבטא זה ענין
ט'); סעיף (כדלקמן הטבע מן למעלה של ה"תכונה"
הטבע  הנהגת עם גם קשור הנס ענין – לאידך כן וכמו

סי"א) .43(כדלקמן

.Ë

"Ú·Ë‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ"‰ Â˘È ÂÓˆÚ Ú·Ë·

בהנהגת  יתברך גדולתו בהכרת הדברים: הסבר
אופנים: שני ישנם הטבע

הילוך  הבריאה, בהנהגת ההתבוננות עלֿידי א)
"בעל  להיות שמוכרח להכרה מגיעים וכו', המזלות
וכמו  הטבע; בהנהגת אותה שמנהיג זו" לבירה הבית

הרמב"ם  "התחיל 44שכתב אבינו: לאברהם בנוגע

נוהג  הזה הגלגל שיהי' אפשר האיך בדעתו.. לשוטט
אפשר  אי כי אותו יסבב ומי מנהיג לו יהי' ולא תמיד

כו'. עצמו" את שיסבב

– ישבותו" ש"לא בזה ההתבוננות עלֿידי xcrdב)
iepiyd,והכרה השגה לידי באים הטבע, הנהגת של

הנבראים  מצד יתכן לא כזה באופן השינוי שהעדר

שינוי) ובעלי ונפסדים הווים לא,45(שהם ואפילו ,
האלקי האור מצד העולם yaelndכביכול, 46בהגבלת

כח זהו אלא –seq oi`d47.הטבע בהנהגת שנכנס

הטבע" מן ה"למעלה ישנו עצמו שבטבע 48נמצא,

של שניתי" ה"לא –seqÎoi`.ברוךֿהוא

.È

ÈÙÎ ÌÏÂÚ‰Â ,‰‡È¯·‰ „ˆÓ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ÌÏÂÚ‰
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הקדושֿברוךֿ "משבחר חז"ל במאמר הביאור וזהו
מלשון  ושנים": חדשים ראשי בו קבע בעולמו, הוא
כפי  "עולמו" אודות כאן מדובר שאין מובן, חז"ל

מצד מצד z`ixaשהוא שהוא כפי אלא העולם,
zxiga49 בחר" (כדוגמת בעולם הקדושֿברוךֿהוא

ראשי  בו "קבע דוקא זו בחירה ומצד ובניו"), ביעקב
ושנים" מצד dtqeda50;49חדשים בעולם שישנו מה על

הבריאה). (מצד עצמו
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רפ"ח.39) ח"א הקודש עבודת
ס'40) בכ"ז וראה פל"ד. שם (בסופו). פ"ח תרצ"ה המשך

ו', סעיף (ד) אוא"ס ע' ד') (כרך .p"yeהערכיםֿחב"ד
רפט"ז.41) האמונה שער עייג"כ
וש"נ.42) ה', סעיף שם הערכים ס' ראה
(43– זו התכללות יש בעבודה בלקו"ש c"rועד"ז משנ"ת

בגאולת  העתידה דגאולה ההתכללות (135ֿ6 (ע' חט"ז [המתורגם]
העתידה. בגאולה מצרים וגאולת מצרים

ה"ג.44) פ"א ע"ז הל'
להצ"צ.45) החקירה לס' בהספות מרום שאו ד"ה בארוכה .cereראה
מוגבל 46) בלתי (חיות) כח בו מלובש שיהי' א"א מוגבל בגוף כי

בס' הובאו – יב הקדמה ח"ב מו"נ פ"א. מ"א והדעות האמונות (ס'
(פי"ז) תש"י המעביר כל רבא אמר ד"ה וראה בתחילתו). להצ"צ החקירה

אור בחי' יודעים אנו השמים דצבא הקיום .aaeqdשמאופן
לפי 47) המציאות" "סדר (בתחילתו) שם העקידה מלשון ולהעיר

על יעיד הנהוג בזה:`zzinהטבע הכוונה וי"ל ית'". מציאותו
מעצמותו  רק הוא שבנבראים הנצחיות שורש ית'"*אמיתית

שינוי  בגדר הוא וגילוי אור כל כי וגילוי. אור של ענין מכל שלמעלה
המאור) מן שבא – שינוי ע"י נעשה גופא שמציאותו (מאחר עכ"פ

של ענין מהם ולהשתלשל לבוא אא"פ ורק xcrdובמילא השינוי:
שניתי" לא ה' "אני – שינוי של וגדר ענין מכל שלמעלה ית' מעצמותו

הבאה. הערה וראה שבנבראים. נצחיות אפ"ל –
על יעיד כו' הטבע** לפי המציאות "סדר מציאותו `zzinולכן

סד"ה  תלאֿב. ע' שמג. ע' תרס"ו המשך (עיין ית' עצמותו דהיינו ית'",
ועוד). (תשי"א). תרצ"ד יחיינו

ית'48) מעצמותו הוא שבנבראים הנצחיות ששרש מובן מזה וגם
ובל"ג, גבול הטבע, מן ולמעלה דטבע החיבור כי – הקודמת) (כבהערה
בס' הובא תיח. סי' הרשב"א (שו"ת שהוא העצמות, בכח רק הוא

הנמנעות. נמנע (68 ע' החקירה
קונט'49) (סה"מ תרצ"ב לגני באתי ד"ה תרע"א. חגה"ש מאמרי עיין

ואילך). ב רכז, ח"א
ח"א 50) [המתורגם] לקו"ש גם וראה רסח. ע' בא אוה"ת ג"כ ראה
.221 ע'

.19 dxrdl b"dey 99 'r d"g [mbxeznd] y"ewl mb d`x (*
izla miniiw md(y) ..mipeilrd milkydn rtyend rtyd i"r" `ed iepiy da oi`y rahd zbdpdc ,my dciwr k"biire .miiepiy da yiy ,ziqp dbdpd k"`yn (**



ireaydמ cenild xefgn t"r ± ycegd - rixfz zyxt ± zegiyÎihewl
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פרשת  בין הקשר גם יובן האמור, כל פי על
תזריע: ופרשת "החודש"

החילוק  כעין הוא ו"תזריע" "החודש" בין החילוק
גילוי על שמורה "החודש" וטבע: נס (כנ"ל dlrnlnבין

מנבראים  למעלה הוא א'), ה"נס";63סעיף ענין כמו –
עבודת על המורה "תזריע" שם),dhndואילו (כנ"ל

עם ה"טבע"63האדם ze`ivnקשור ענין עלֿדרך –64.

תזריע  בפרשת חלה "החודש" פרשת –65וכאשר
ענין (בפנימיות) שהם ומזכיר מדגיש ;`cgהדבר

היעוד  יקויים כאשר בגלוי, זה יהיה לבוא 66ולעתיד

– תחלה" מזריע "איש שיהיה בה": יולד ואיש "איש
וביחד  (נס); מלמעלה שבא ב"החודש" שישנה המעלה
המעלה  – זכר" "יולדת בה", יולד "ואיש יהיה זה עם

דלתתא. אתערותא – (טבע) ב"תזריע" שישנה

,d"kyz rixfz t"y zgiyn)
(b"lyz `"lyz ycegd d"c ixn`n
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תרס"ו 63) החודש ברד"ה הענינים המשך רמז בדרך לבאר יש עפ"ז
"ולהבין  ממשיך כו' ההנהגות ב' ע"ד העקידה דברי שמביא שלאחרי –
בזה  המעלה ומהו דוקא עצמו בכח עבודה צריכים למה ביאור.. בתוס'

כו'"
המעלות  דרושים בכו"כ מבואר הרי ביאור: דורש דלכאורה –
השיחה) בתחילת (כנ"ל קיימא בת היא שדוקא עצמו, בכח בעבודה

– ועוד?
" שבדרוש הבא ycegdאלא הנס ענין מעלת מודגשת שבו גו'",

) זו.`r"lcrzמלמעלה לשאלה מקום יש ,(
הפילוסופים  דפירוש מסיק פרשתנו ריש שבלקו"ת מה יומתק ובזה
ועילאה  באחרונה באה זכר ש"טפת – זכר יולדת תחלה מזרעת באשה

הוא "באמת – "wgecגבר"
גדולי  ע"י שהובא מכיון מקום לו יש זה פירוש שגם שפשוט [אף

ואילך)] 70 ע' חי"ב לקו"ש – בארוכה (כמשנ"ת ישראל

בפ' כי –rixfzמעלת מודגשת שבה ,dceard נרגש (אתעדל"ת),
) הוא זכר" ד"יולדת (l`שהענין הקב"ה – האיש –d`lirמצד גבר)

מצד כנס"י.dy`dכ"א) ,
מלמטה 64) עבודה ע"י שדוקא ע"ד) ריש (ב, ויקרא מלקו"ת ולהעיר

"כי בחי' שזהו l`נמשך ואילך) 358 ע' (לקמן בארוכה ונת' הוא", אדם
דבר  "יהי' אתעדל"ת ע"י שדוקא לפנ"ז) שם (למ"ש  הפנימי טעם

miiwznd שנת"ל ע"ד – שניתי" לא ה' "אני לבחי' מגיעים עי"ז כי ,"
לא  ה' ד"אני הענין ישנו הטבע בהנהגת שדוקא הב') ובשוה"ג 47 (הערה

שניתי".
(65– אדר בחודש עוד החודש פ' קורין השנים שברוב ולהעיר

א), פח, (שבת כבר" שקבלו מה "קיימו שענינו פורים, שנקודתו,
ג). צט, מג"א (תו"א תחלה" מזרעת "אשה דוגמת אתעדל"ת,

(בסופו).66) וביאורו (הב') ושמחי רני סד"ה תו"א ה. פז, תהלים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zenai(ipy meil)

y ,mcewd oicaàîéz éîð åéîç úLà,el [xn`z-]Eì úøzeî éðà ¥¤¨¦©¥¥¨£¦¤¤§
ñà ézáe,Eì äøeoeikàéåäc`idy eing zaBzLà úBçà,[ai xeiv] ¦¦£¨§§©§¨£¦§

:`xnbd zvxzn .ebxeg zy` iabl `ziixad ok dxn`y mykàä̈
[ebxeg zy`-]déì à÷éñtel dxeq` dzay `ed hlgen xac ± §¦¨¥

la` ,ezy` oa za `idy meynàä[eing zy`-]déì à÷éñt àì ¨Ÿ§¦¨¥
oky ,ezy` zeg` meyn eilr dxeq` dzay hlgen xac epi` ±
dzeg` dzzin xg`l la` ,ezy` iiga `l` bdep epi` df xeqi`

.el zxzen
:`ziixaa epypy 'zeipy' ipin ipy oia wlgn axòaøà ,áø øîà̈©©©§©

íéLðel` zeipy dpeny jezn,÷ñôä ïäì Lé,zexeq` od wxy ¨¦¥¨¤¤§¥
e .zexzen cg` xec odn zewegxy el` la`èé÷ð[fg`e-]déãéa áø ¨¦©¦¥

wx yxtlúìz.od el`e ,odn [yly-],áàä ïî íàä éçà úLà §¨¥¤£¦¨¥¦¨¨
en` ia` ly a`dn g`d ly ezy` la` ,dxeq` `id wxy

.[bi xeiv] zxzenåok,íàä ïî áàä éçà úLà,dxeq` `id wxy §¥¤£¦¨¨¦¨¥
.[ci xeiv] zxzen eia` ia` ly m`dn g`d ly ezy` la`åok §

xeqi`Búlë,eza zlkl `id ax zpeeky x`eai oldle .wqtd el yi ©¨
.eza za zlk `le dxeq` `id wxyéñBî éøéòæe,óyéáà úLà óà §¦¦¦©¥¤£¦

Bnàzxzen en` aq zy` la` ,dxeq` `id wxy ,wqtd dl yi ¦
`ay `ziixe`c xeqi` el` zexec lka oi`y meyn ,[eh xeiv]
el` s` ,zexg`d zeipyd rax` la` .eia` zeyi` zngn
,en` m` oebke .zexecd lk seq cr zexeq` odizgz e` odilrny

zexeq` d`ld oke en` m` m` s` `l` ,dxeq` cala `id `ly
,`ziixe`c dexr odizexeca yi el` lka oky .zexecd lk seq cr
mewn lkn dxezdn dxeq` dpi` dnvr `idy s`y ,en` m` oebk
lk seq cr oda exfb ok lre ,dxezd on dxeq` en` `idy dza

k oi`y dn .zexecdm`dn eia` ig` zy` oebk ,zexg`d rax`a o
exfb `l ok lre ,`ziixe`c xeqi` dizgz e` dilrny efa oi`y

.xzei miwgexnd zexeca `le ,da `l`
:ixirf ixac lr oniq d`ian `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

éðîéñåáøc éàléòc ,Caxy ,ax ixac lr cg` xec siqed ixirf ± §¦¨¨§¦©§©
,en` cvne eia` cvn ecec zy` z` wqtd odl yiy zeipya dpn

.en` cvn eaq zy` z` odilr siqed ixirfe
:`xnbd zl`eydéì áéLç àì àîòè éàî áøå.en` ia` zy` z` §©©©£¨Ÿ¨¦¥

`ny yegl yi ,wqtd dl yiy xn`p m`y meyn :`xnbd daiyn
åéáà éáà úLàa déì àôlçéîdilr mb exn`ie ,wqtd dl oi`y ¦©§¨¥§¥¤£¦¨¦

.wqtd dl yiyåmle`éøéòæmeyn ,odipia etilgi `ny yyeg epi` §§¦¦
cíúäìmc` [eia` zgtynl-]ìéæàå çéëLla` ,[zkll libx-] §¨¨§¦©§¨¦

àëäì[en` zgtynl-],ìéæàå çéëL àìrcei `ed ok lre §¨¨Ÿ§¦©§¨¦
silgi `l ok lre ,m`d zgtynn daxew xzei yi eia` zgtynay

.en` ia` zy` oial eia` ia` zy` oia
z` ax dpn ji` :`xnbd dywn .ax ixacl zxfeg `xnbdBúlk©¨

,zeipyd oia
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שני עמ' א
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פרשת  בין הקשר גם יובן האמור, כל פי על
תזריע: ופרשת "החודש"

החילוק  כעין הוא ו"תזריע" "החודש" בין החילוק
גילוי על שמורה "החודש" וטבע: נס (כנ"ל dlrnlnבין

מנבראים  למעלה הוא א'), ה"נס";63סעיף ענין כמו –
עבודת על המורה "תזריע" שם),dhndואילו (כנ"ל

עם ה"טבע"63האדם ze`ivnקשור ענין עלֿדרך –64.

תזריע  בפרשת חלה "החודש" פרשת –65וכאשר
ענין (בפנימיות) שהם ומזכיר מדגיש ;`cgהדבר

היעוד  יקויים כאשר בגלוי, זה יהיה לבוא 66ולעתיד

– תחלה" מזריע "איש שיהיה בה": יולד ואיש "איש
וביחד  (נס); מלמעלה שבא ב"החודש" שישנה המעלה
המעלה  – זכר" "יולדת בה", יולד "ואיש יהיה זה עם

דלתתא. אתערותא – (טבע) ב"תזריע" שישנה

,d"kyz rixfz t"y zgiyn)
(b"lyz `"lyz ycegd d"c ixn`n
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תרס"ו 63) החודש ברד"ה הענינים המשך רמז בדרך לבאר יש עפ"ז
"ולהבין  ממשיך כו' ההנהגות ב' ע"ד העקידה דברי שמביא שלאחרי –
בזה  המעלה ומהו דוקא עצמו בכח עבודה צריכים למה ביאור.. בתוס'

כו'"
המעלות  דרושים בכו"כ מבואר הרי ביאור: דורש דלכאורה –
השיחה) בתחילת (כנ"ל קיימא בת היא שדוקא עצמו, בכח בעבודה

– ועוד?
" שבדרוש הבא ycegdאלא הנס ענין מעלת מודגשת שבו גו'",

) זו.`r"lcrzמלמעלה לשאלה מקום יש ,(
הפילוסופים  דפירוש מסיק פרשתנו ריש שבלקו"ת מה יומתק ובזה
ועילאה  באחרונה באה זכר ש"טפת – זכר יולדת תחלה מזרעת באשה

הוא "באמת – "wgecגבר"
גדולי  ע"י שהובא מכיון מקום לו יש זה פירוש שגם שפשוט [אף

ואילך)] 70 ע' חי"ב לקו"ש – בארוכה (כמשנ"ת ישראל

בפ' כי –rixfzמעלת מודגשת שבה ,dceard נרגש (אתעדל"ת),
) הוא זכר" ד"יולדת (l`שהענין הקב"ה – האיש –d`lirמצד גבר)

מצד כנס"י.dy`dכ"א) ,
מלמטה 64) עבודה ע"י שדוקא ע"ד) ריש (ב, ויקרא מלקו"ת ולהעיר

"כי בחי' שזהו l`נמשך ואילך) 358 ע' (לקמן בארוכה ונת' הוא", אדם
דבר  "יהי' אתעדל"ת ע"י שדוקא לפנ"ז) שם (למ"ש  הפנימי טעם

miiwznd שנת"ל ע"ד – שניתי" לא ה' "אני לבחי' מגיעים עי"ז כי ,"
לא  ה' ד"אני הענין ישנו הטבע בהנהגת שדוקא הב') ובשוה"ג 47 (הערה

שניתי".
(65– אדר בחודש עוד החודש פ' קורין השנים שברוב ולהעיר

א), פח, (שבת כבר" שקבלו מה "קיימו שענינו פורים, שנקודתו,
ג). צט, מג"א (תו"א תחלה" מזרעת "אשה דוגמת אתעדל"ת,

(בסופו).66) וביאורו (הב') ושמחי רני סד"ה תו"א ה. פז, תהלים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zenai(iying meil)

,mig`dóàd lkìBãbeig`nBì äîøb Búleãb.mdl enicwdl ©¨§¨¨§¨
:mai zyexi oic lr dywn `xnbdàîéàå`weccøBëa íaééî ék §¥¨¦§©¥§

ìB÷Léìd z` [lehi-]äìçðla` ,znd eig` lyèeLt íaééî ék ¦§©£¨¦§©¥¨
ìB÷Léì àìd z`äìçðdnn `ed mai zyexi xewn ixdy .ely Ÿ¦§©£¨

lirl x`azde ,'eig` my lr mewi clz xy` xekad dide' xn`py

epl oipn ok m`e ,dlgp oiprle mig`d xeka lr mixen` mixacdy
:`xnbd zvxzn .eyxei heyt mai mbyíL ìò íe÷é' àø÷ øîà̈©§¨¨©¥

,'åéçà,eyxei `ed ixd eig` zgz mwy in lky rnyneéøäåmb ¨¦©£¥
maiiy heytdí÷.eyxei `ed mb ok lre ,eizgz ¨

:`xnbd zl`eyàlàåàðîçø dééø÷c 'øBëa',mail §¤¨§§©§¥©£¨¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום חמישי עמ' א

שמות ב, כג-כד-כה – ויהי בימים הרבים ההם וימת 
ויזעקו  ויאנחו בני ישראל מן העבדה  מלך מצרים 
וישמע  העבדה:  מן  האלקים  אל  שועתם  ותעל 
את  בריתו  את  אלקים  ויזכר  נאקתם  את  אלקים 
אברהם את יצחק ואת יעקב: וירא אלקים את בני 

ישראל וידע אלקים 

כח

ביאור המדרש )במדב"ר פי"ח, טו( "אשר התעתדו 
לגלים )איוב טו, כח(, ולמי הם מעותדים לאלו שהן גולין 
ישראל שגלו ממצרים", ומבאר הטעם שכתוב ה' פעמים 

"אלקים" בפסוקים כ"ג כ"ד כ"ה

אמר איוב )איוב טו, כח( וישכן1 ערים נכחדות בתים 

לא ישבו למו אשר התעתדו לגלים. לא יעשר ולא יקום 

חילו ולא יטה לארץ מנלם וכו'.

אשר  למו  ישבו  לא  בתים  נכחדות  ערים  וישכן 

התעתדו לגלים, זה היה קרח שהיה קתליקוס לביתו של 

פרעה והיו בידו מפתחות האוצרות שלו, א"ל הקב"ה 

בתים  שנא'  עליהם  שולט  אתה  אין  לך  יש  הנאה  מה 

לא ישבו למו, אשר התעתדו לגלים, ולמי הן מעותדין 

גולין ישראל שגלו ממצרים, אבל קרח לא  לאלו שהן 

1( וישכון, ]איוב מוכיח לאלו שבונים ערים ובתים אשר לא ראויים 

נגזרות  בערים  ׁשֵֹכן  וזהו[  קרח,  על  הפ'  דורש  והמדרש  ם,  ׁשָ לשבת 

ונחרבות, כי בנה אותם לעצמו כדרך הגדולים אשר יבנו ערים נחרבות 

להיות לשם וכמ"ש )איוב ג'( הבונים חרבות למו.

הוכנו  אלא  בהם  לשבת  ראויים  היו  לא  אשר  בבתים  ׁשֵֹכן  בתים, 

והוזמנו להיות גלים ודגורין כדרך החורבות )מצודת דוד(.

נכחדות, נגזרות ונכרתות כמו ותכחד מן הארץ. למו, להם ר"ל בהם.

התעדתו, הוזמנו וגלים ענין תל וגדור.

ולא יקום חילו, לא יתקיים לימים רבים.   ולא יטה, לא ינטה.   מנלם, 

תכליתם והשלמתם וכו'.

יטה  ולא  קם,  אינו  כשימות  אף  חילו  יקום  ולא  יעשר 

לארץ מנלם.
במדבר רבה פרשה יח, טו

וישכון  אלו  פסוקים  ערים.  וישכון  איוב  אמר 
ערים נכחדות בתים לא ישבו למו וגו' הוא באיוב סוף 

ט"ו במענה אליפז, ומ"ש אמר איוב פי' שכתוב בספר 

בפסוקים  שם  כמ"ש  קרח  על  הפסוקים  ודורש  איוב, 

ואל שדי  ידו  אל  אל  נטה  כי  כה(  טו,  )איוב  הקודמים 

יתגבר היינו כמ"ש בתורה )קרח טז, יא( לכן אתה וכל 

עדתך הנועדים על ה', ובסוף הענין )איוב טו, לד( כי 

עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שוחד הם עדת קרח 

כמו  אלו  פסוקים  שבע  אליפז  אמר  ועליו  כדלקמן, 

שמפרש המדרש והולך:

במתנות  פירש  פרעה.  של  לביתו  קתיליקוס 
כהונה בלשון יוני ורומי איש ממונה על כל דברי בית 

ובידו לעשות כל מה שירצה, ועי' לקמן ]במד"ר[ פרשה 

י"ט סימן י"ז ועי' שמות רבה ריש פרשה ל"ז קתליקוס 

ועי' בערוך ערך קתליסוס:

ישראל שגלו ממצרים. שמחזיקים עצמם לגולים 
שלבם נכנע אבל קרח בעט ברוב עשרו. וצ"ע איך אמר 

שהם מוכנים לישראל שהרי מפורש בתורה שאבד הוא 

הקב"ה  שסיבב  סובר  אולי  רכושו  וכל  לו  אשר  וכל 

ודורש  הדין.  בו  שעשה  קודם  וישראל  עושרו  שנחלק 

אשר התעתדו לגלים אם כפשוטו שנחרבו והיו מוכנים 

להיות גלים ניצים )ר"ל שממון(, הרי מפורש שנבלעו 

הם ובתיהם, ועוד שאמר התעתדו שהיו מוכנים שיחרבו 

אל  דורש  ע"כ  נחרבו,  כבר  והלא  נחרבו,  לא  ועדיין 

תקרא לגלים אלא לגולים על פי מדה כ' וממעל.
פירוש מהרז"ו

ילקוט לוי יצחק על התורה



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תזריעמב

יב, ב – דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי 
כימי  ימים  שבעת  וטמאה  זכר  וילדה  תזריע 

נדת דותה תטמא

וזהו  זכר"  לשון  "שיר  בחי'  האחרונה  גאולה 
ד' גליות, המרומז בפ'  יהי'  זכר", וקודם לזה  "וילדה 
נדת"  "כימי  בבל(,  )גלות  ימים"  שבעת  "וטמאה   –
)גלות  "תטמא"  יון(,  )גלות  "דותה"  מדי(,  )גלות 

אדום(, ואח"כ גאולה שלימה

במסכת  של"ה  הגאון  הנה  זכר.  וילדה  תזריע  כי  אשה 
פסחים כתב על הא דאמרו חז"ל תורה וארץ ישראל ועולם 
הבא ביסורין, שקודם קבלת התורה הי' יסורין של מצרים, 
ארבעים  במדבר  עיכוב  של  יסורין  הי'  ישראל  ארץ  וקודם 
)קהלת  וזהו  גליות כדי שיזדככו,  ד'  וקודם עוה"ב הם  שנה, 
עול  ישראל  שיקבלו  למען  החושך,  מן  האור  כיתרון  ב( 
תורה כנגד עול מצרים, ועול מצות כנגד מדבר, ועול יראת 
יראה  שישיגו  עוה"ב,  עיקר  שהוא  גליות  ד'  כנגד  הרוממות 
ואהבה בשלימות, שיהיו מרכבה כמו האבות מרכבה בחייהם 

שנאמר )בראשית יז( ויעל אלקים מעל אברהם.

הגאולה האחרונה יהי' בבחינת זכר שאין אחריו גלות, ויהי' 
שיר חדש ל' זכר, וכתיב וזרעתי לי בית ישראל, שעיקר פיזור 

הגלות להוסיף גרים על ישראל לקבץ נפוצות הניצוצות.

ישראל  כנסת  היא  אשה  תזריע,  כי  אשה  שכתוב  וזהו 
יש  הראשונות  שהגאולות  נקיבה,  בלשון  הכל  שנקרא 
אחריהם גלות, ואמר כי תזריע, שיהיו זרועים בארבע כנפות 
זכר  בחינת  שהוא  אחרונה  גאולה  שהיא  זכר,  וילדה  הארץ. 
לגאולה  שיזכו  מאוד  לזכות  צריך  רק  גלות.  אחריו  שאין 

אחרונה שהוא עוה"ב חיות הנצחיות, ובזה צריך לד' גליות.

העמים,  ארץ  בטומאת  ישראל  היו  בבל  בגלות  והנה 
ויון היו ישראל בארץ ישראל, ובתחלת מלכות  ובגלות מדי 
היו  ואח"כ  המקדש  בית  בנין  קודם  בבבל  ישראל  היו  פרס 
בארץ ישראל, לכך כתיב וטמאה שבעת ימים, רמז על גלות 

בבל שהיו בארץ טמאה שבעת ימים, היינו שבעין שנין.

כימי נדת, רמז על גלות מדי, שבתחלתם היו בבבל ואחר 
כך בארץ ישראל, וז"ש כימי נדת לרמז על טומאה, ולא נכתב 

טומאה בפירוש.

יון, שהיו בא"י רק שצרות גדולות  דותה מרמז על גלות 
ולא  וחולה  מדוה  לשון  דותה  רש"י  פירש  לכך  יון,  בימי  היו 

לשון טומאה.

ר"ת  תטמ"א  כתיב  לכך  אדום,  גלות  על  מרמז  תטמא 
'תהיה 'טמאה 'מגלות 'אדום.

ואח"כ יהי' גאולה שלימה במהרה בימינו, לכך כתיב וביום 
ויום  וטמא,  ערל  ישאר  שלא  ערלתו,  בשר  ימול  השמיני 
השמיני מרמז על בחינת מדה השמינית שהוא עוה"ב שאז 

יהי' גאולה שלימה בב"א.
גנזי יוסף

עתידין  בניסן  אם  יא.(  )ר"ה  המחלוקת  ביאור 
ליגאל או בתשרי, ומפרש בזה מאחז"ל אשה מזרעת 
תחלה יולדת זכר, איש מזריע תחלה יולדת נקבה וכו'

יולדת  תחילה  מזרעת  אשה  זכר.  וילדה  תזריע  כי  אשה 
זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה )ברכות ס.(. ובו יבואר 
וחד  ליגאל,  עתידין  ובניסן  נגאלו  בניסן  אמר  חד  הפלוגתא 

אמר בניסן נגאלו ובתשרי עתידין ליגאל )ר"ה יא.(.

הכלל יש שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברוב רחמיו מרחם 
ויש  התחתונים.  התעוררות  שום  בלי  ישראל,  עמו  על 
מחמת  ישראל  עמו  על  עצמו  מרחם  הוא  ברוך  שהקדוש 
במה  הנאים  במעשיהם  ישראל,  מעמו  התחתונים  מעשה 
שעושים ומקיימים מצותיו, והבחינה הב' יותר טוב לפני עמו 

ישראל.

בכל  חיות  המשפיע  הוא  ברוך  הקדוש  כי  הרמז,  וזהו 
והעולמות  "איש",  בשם  נקרא  העולמות  כל  על  ורגע  עת 
בבחינת  נקראים  ורגע  עת  בכל  מאתו  חיות  המקבלים 

"אשה".

מחמת  בא  כשהשפע  דהיינו  תחילה,  מזרעת  אשה  וזהו 
יולדת זכר, מרמז כשהשפע בא מחמת  מעשה התחתונים, 
מעשה התחתונים, אין בו שום קטרוג ח"ו, וזהו יולדת זכר, 
על הרמז כאיש גבורתו )שופטים ח, כא(. איש מזריע תחילה, 
דהיינו כשהקב"ה בעצמו מעורר השפע על עמו ישראל, זהו 
הרמז יולדת נקבה, על הרמז תש כחו כנקבה )ברכות לב.(, כי 

שם ח"ו יש קטרוג.

הגאולה  אי"ה  כשיהי'  כי  פליגי,  ולא  בגמרא,  הרמז  וזהו 
במהרה בימינו מחמת התעוררות התחתון, אז יהי' הגאולה 
בתשרי, אפילו שהחודש הזה מורה על הדין, כיון שהגאולה 
יהי' אי"ה מחמת התעוררות התחתון, אבל כשיהי' הגאולה 
דינין  שאין  בעת  בניסן,  דווקא  יהי'  אז  רחמיו,  רוב  מחמת 
שורה כלל, כי על זה רומז שהחודש ניסן נקרא חודש אביב, 
אל"ף בי"ת כסדר, ותשרי הוא אותיות תשר"ק )זוה"ק ח"ב 
קפו.(, כי ניסן הוא אור הישר מורה על חסד, ותשרי הוא אור 

החוזר מורה על דין )זוה"ק שם(1.
קדושת לוי

1( ראה ]קדושת לוי[ פר' בא ד"ה היום אתם יוצאים.

גם מה שמותר אלא שלא צריך, הרי זה באותו אופן כמו מה שאסור.
משיחת שבת פרשת תזריע, ה'תשכ"ז
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ועֹוף  חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשם
ּבראׁשית  ּתֹורת ּבמעׂשה אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ , ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
ועֹוף  חּיה ˙ÚÈ¯Ê.ּבהמה Èk∑(כז ׁשאפּלּו(נדה לרּבֹות ְֵַָָָƒ«¿ƒ«ְֲִֶַ

זרע ילדּתּו ּכמין ונעׂשה ׁשּנמחה טמאה מחּוי, אּמֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ÓËz‡.לדה  d˙Bc ˙c ÈÓÈk∑ טמאה ּכל ּכסדר ֵָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְֵֶָָֻ
ּבנּדה  נפּתח האמּורה ואפּלּו לדה, ּבטמאת מּטּמאה , ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻ

ּדם  ּבלא הּזב ∑d˙Bc.הּקבר ּדבר מּגּופּה.לׁשֹון ְֶֶַָֹ¿»ְִַָָָָ
ּדם  רֹואה אּׁשה ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון אחר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלׁשֹון

עליה  ּכבדין ואבריה ראׁשּה ּתחלה, .ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
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ּתחּלה  מזרעת אּׁשה נקבה, יֹולדת ּתחּלה מזריע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאיׁש
זכר ס)יֹולדת (ברכות ֶֶָָ

הּזקן, רּבנּו את צדק" ה"ּצמח ׁשראה לילה החזיֹונֹות ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבאחד
"על  הּמאמר לפניו אמר להסּתּלקּותֹו, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָֹּבתֹו

"איׁש לֹו: אמר הּמאמר, אחרי עֹומד". העֹולם ּדברים ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
אּמ זֹוהי - נקבה" יֹולדת ּתחּלה דבֹורה־לאה,מזריע (הרּבנית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הזקן) אדמֹו"ר ׁשל זהּוּבּתֹו - זכר" יֹולדת ּתחּלה מזרעת "אּׁשה . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ַָאּתה.
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תזריע ּכי ב)אּׁשה (יב, ְִִִַַָ
האלקי,"אּׁשה" ׁשרׁשּה אל לחזֹור הּנׁשמה לתׁשּוקת רמז - ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשם על הּוא אׁשה הּׁשם מאיׁשמקֹורּהׁשּכן "ּכי האּׁשה, ׁשל ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ב)לּוקחה" .(בראשית ָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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rixfzמד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"k oey`x meil inei xeriy
תזריע" לֹומר "ּכי ּבארץ. אּלא אפׁשרית אינּה הּזריעה - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

'לברֹוח' רּׁשאי אדם אין האמּורה, הּתׁשּוקה למרֹות ּכי ,ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָל
לבררֹו - ּובתֹוכֹו העֹולם עם לעבֹוד עליו אּלא העֹולם, ְְְֲִִֶַָָָָָָָָמן

ְֲַּולהעלֹותֹו.
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mc`d zxFzl dndAd zxFY znCwd mrh©©©§¨©©©§¥¨§©¨¨¨

זכר  וילדה תזריע ּכי ְְְִִִַַָָָָָֽאּׁשה
ּבהמה  ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי, רּבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
ּתֹורת  אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ּבמעׂשה ועֹוף ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָוחּיה

ועֹוף. חּיה רש"י)ּבהמה ובפירוש ב. (יב, ְֵַָָָ
מעׂשה  ּבסֹוף אדם ׁשל יצירתֹו ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוצרי
ועֹוף, ּבהמה אחר ּתֹורתֹו ׁשּנתּפרׁשה זה לבין – ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבראׁשית
שּב' היינּו כּו'", ּכ כּו' "ּכׁשם ׂשמלאי רּבי אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשעל־זה

הם. ׁשוים אּלּו ְִִִֵֵָָענינים
נחּות  ׁשהאדם ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ּדברי על־ּפי לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָויׁש
לחטא, ּוביכלּתֹו ּבחירה ּבעל ׁשהּוא ּבזאת הּנבראים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹמּכל

על  ּכלל לעבֹור יכֹולים ׁשאינם הּנבראים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּבמעׂשה  רק לא הּוא ּביניהם ׁשההבּדל הינּו ,יתּבר ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹרצֹונֹו
ּבכלל  אין ׁשאצלם לחטא, ּבאפׁשרּות ּגם אּלא ּבפֹועל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחטא

ּבאדם. מה־ּׁשאין־ּכן לחטא, ְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹהאפׁשרּות
ׁשהּסדר  ּבּתֹורה, ּפרׁשֹותיהם סדר לבאּור ּכן ּגם נבֹוא ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומּזה
כּו', הּבהמה ּתֹורת נׁשנית ּדתחּלה הּכבד, אל מהּקל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּוא
לחטא, יכֹולים ׁשאינם – ועֹוף חּיה ּדבהמה והעיּלּוי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּברּור
האפׁשרּות  ּבֹו ׁשּיׁש – ּדהאדם מהּבירּור יֹותר ּבנקל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהּוא

האדם. ּתֹורת נׁשנית לאחרי־זה רק ולכן ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלחטא,

ã ycew zegiyn zecewp ã(236 'nr ` jxk zegiy ihewl)

תזריע ּכי ב)אּׁשה .(יב, . יׂשראל ּכנסת על . . ירמז ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
מצוֹות הזרעת . . אּׁשה החיים)ׁשּנקראת הּקּב"ה (אור ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

'אּׁשה' ּבׁשם יׂשראל ּכנסת נקראת ׁשמֹו ועל 'איׁש', ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָנקרא
יהּודי  אפֹוא, מבּטא, אּׁשה הּׁשם זאת". לקחה מאיׁש "ּכי –ְְֳִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻ
ּכזה  אדם והּנה, אליו. להתקרב הּוא רצֹונֹו וכל לה', ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּקׁשּור

והעֹולם. מהּגּוף להּנתק ׁשאיפה הּנפׁש', ל'כלֹות להּגיע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעלּול
וארצּיֹות  ּגׁשמּיֹות מצֹות 'לזרע' חּיב הּוא ׁשּגם הּכתּוב, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמלּמדנּו
מביאה  היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ(ּכׁשם

צמיחה). ְִִֵָלידי

(â):Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«
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ערלתֹו" ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום לּפסּוק ג)ּבקׁשר ,(יב, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
הּׁשּבת, את ּדֹוחה ּבזמּנּה "מילה 'ערּו ּב'ׁשלחן הלכה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻיׁשנּה
ואפילּו ּבּיֹום, - ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ּוב ּיֹום ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:

שלא)ּבׁשּבת" סימן תחילת אדה"ז .(שו"ע ְַָ
אם  ּדבׁשלמא ּפלא. ּדבר ּבֹו יׁש ּבׁשּבת, מילה ׁשל זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָענין
היא  זֹו ׁשהרי מּובן, - הּׁשּבת ּביֹום ּבנֹו את ׁשּמל הּוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהאב
- הּבן את ּומל אחר מֹוהל ּבא ּכאׁשר אבל ּדידיּה; ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמצוה
הּמצוה  ׁשאין ּכיון לכאֹורה, הרי - ּדרּוּבא ּברּוּבא ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכמֹו
ולעׂשֹות  ּבזה עצמֹו להכניס לֹו לּמה ּבדוקא, עליו ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָמּוטלת

הּׁשּבת? מּׁשמירת היפ ְְִִֵֶַַַָָּפעּולה
הּמילה  ענין ּביטּוי לידי ּבא ּבזה ּדאּדרּבה, לֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
את  מדּגיׁש הּמילה ׁשענין ּבספרים מבאר ּדהּנה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלאמיּתתֹו.

א  למסֹור מּוכן ׁשּיהּודי נפׁש', ה'מסירּות להקּב"ה ענין נפׁשֹו ת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאלֹות  ּבזה יׁש הּתֹורה ּכׁשעל־ּפי ואפילּו חׁשּבֹונֹות, ׁשּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבלי

ה"ז)ּוספקֹות פ"ט סנהדרין ירושלמי ראה - פינחס מעשה .(וע"ד ְֵ

ׁשהם  ּכפי יׂשראל ּדרּגת מּצד היא זֹו מסירּות־נפׁש ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהינּו,
ׁשל  מחׁשבּתן ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מהּתֹורה, אפילּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָלמעלה

הּתֹורה למחׁשבת ּגם ּדבר, לכל קדמה פ"א,יׂשראל ב"ר (ראה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
פי"ד) תדבא"ר .ד.

ׁשּלמעלה  ּדיׂשראל ה'עצם' ּגילּוי הּוא הּמילה ׁשענין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכיון
הּמֹוהל  ׁשּמּוכן הּמילה, ּבפעּולת מּודגׁש זה הרי לכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּתֹורה,
- ׁשּבת חּלּול ׁשל מעׂשה לעׂשֹות ּברּוחנּיּות, נפׁשֹו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָלמסֹור

הּתינֹוק. את ְִֶַָולמּול
יכֹול  אינֹו - ּבׁשּבת ולמּול נפׁשֹו למסֹור מּוכן ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּומֹוהל
ּכניסת  ּתחילת נעׂשית הּמילה על־ידי הרי ּכי ּבחֹול; ּגם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָלמּול

הּקדֹוׁשה זֹו סוס"ד)נפׁש מהד"ת או"ח אדה"ז והינּו(שו"ע , ְְְֶֶַַָ
ׁשּלמעלה  ּבקּודׁשא־ּברי־הּוא ּדיׂשראל העצמית ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהתקּׁשרּות
הּבא  ּבּמֹוהל נראית זֹו ּתכּונה אם אפׁשרי זה ודבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמהּתֹורה,

ּבברית. ּולהכניסֹו הּתינֹוק את ְְְִִִִֶַַָלמּול

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ג)ּובּיֹום ׁשהאב (יב, מּכאן, ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
למּולֹו ּבנֹו על מּמה (ירושלמי)מצּוה זֹו חֹובה נלמדת ּבבבלי ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֻ

לבאר: ויׁש ּבנֹו". יצחק את אברהם "וּימל ּובּיֹום ּׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבּכתּוב הּׁשמיני נזּכר לא (ׁשהרי הּבן על מּטלת הּמצוה – ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

„d˙Ï¯Ú:ג  ‡¯Òa ¯Ê‚È ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈



מה rixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"k oey`x meil inei xeriy
יכֹול  אינֹו ׁשהּתינֹוק ׁשּמאחר אּלא האב), על מּטלת ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא

האב. על הּתֹורה אֹותּה הּטילה אברהםלקּימּה, –וּימל ְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ
ּכאׁשר  ּבינייהּו, ואיּכא האב. על מּלכּתחּלה מּטלת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמצוה

אֹו עליו הּמצוה מּטלת האם נּמֹול: ולא לבגרּות הּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּבן
האב. ַָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 53 cenr ,l jxk zegiyÎihewl itÎlr
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ערלתֹו: ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ג)ּובּיֹום (יב, ְְְִִִַַַָָֽ
ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּנאמר הּבן, את ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלמּול

המצוות) במנין היד, ספר (רמב"ם

יתּבר אמרֹו והּוא הּבן, את למּול ׁשּצּונּו היא רטו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמצוה
זכר. ּכל לכם הּמֹול רטו)לאברהם מצוה המצוות (ספר ְְִֶַָָָָָָ

ה"יד", לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשּנּוי טעם להבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוצרי
ׁשּנאמר מּמה זאת למד הּמצֹות "ּובּיֹום (ּבפרׁשתנּו)ׁשּבספר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מּמה  זאת למד ה"יד" ּובספר ערלתֹו", ּבׂשר יּמֹול ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשמיני
זכר"? ּכל לכם "הּמֹול אבינּו לאברהם ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר

הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּבהקּדים (חולין ויּובן ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ
ז) פרק אנּוסוף אין הּיֹום, עֹוׂשים אֹו מרחיקים ּׁשאנּו מה ְִִִֵֶַַַָָָ"ּכל

עליו־ רּבינּו מׁשה על־ידי הּקּב"ה ּבמצות אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹוׂשין
. . ּכגֹון ׁשּלפניו, לּנביאים זה אמר ׁשהּקּב"ה לא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשלֹום,
עצמֹו מל עליו־הּׁשלֹום אבינּו ׁשאברהם מּפני מלין אנּו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאין
מׁשה  על־ידי אֹותנּו צּוה ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ּבית ֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואנׁשי

עליו־הּׁשלֹום". אבינּו אברהם ׁשּמל ּכמֹו ׁשּנמּול ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָרּבינּו

עליהן  ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות אף - עּתה הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהינּו
על־ידי  הּקּב"ה צּוּוי מּפני ורק א הּוא מּתן־ּתֹורה, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָקֹודם

ֶֹמׁשה.
הּמצֹות  לׁשאר מילה מצות ּבין הבּדל ׁשּיׁש לֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָויׁש
אף  מילה ׁשּמצות מּתן־ּתֹורה, קֹודם אף עליהם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנצטּוּו
אברהם  ׁשל ּבבריתֹו "להכניסֹו הּוא ּתֹוכנּה מּתן־ּתֹורה, ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָלאחר
הּקּב"ה  ׁשּציונּו מּפני הּוא הּמצוה ׁשחּיּוב ּדאף־על־ּפי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאבינּו",
זה  ּכל עם לאברהם, הּצּוּוי ּבגלל ולא רּבינּו מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל־ידי
ּכי  אבינּו", אברהם ׁשל "ּבריתֹו הּוא ּומהּותּה ְְְִִִֶַַָָָָָּתֹוכנּה

אברהם. עם ׁשּנכרתה ּברית ּבאֹותֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָמתקּׁשרים
ׁשּספר  ה"יד": לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשיּנּוי ּטעם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוזהּו

הּו ּדהּמצוה ה"ּיד" החּיּוב מקֹור מביא ולכן הלכה, ספר א ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּמצֹות' ו'ספר מּתן־ּתֹורה), (לאחרי ּתזריע ּבפרׁשת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא
מביא  והלכֹותיהן), (ּתֹוכנן הּמצֹות ּפרּוׁש הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשענינֹו
הּכתּובים  הּמצוה, ׁשל וגדרּה מהּותּה המבארים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָהּכתּובים

אבינּו. אברהם ְִֵֶַָָָאצל
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KklE .ux`d lr Dlbx sM KxcY¦§Ÿ©©§¨©¨¨¤§¨
dCPd aWFnA dxFYd dxingd¤§¦¨©¨§©©¦¨
xn` oke .rBOd on xzFi aMWOde§©¦§¨¥¦©©¨§¥¨©

rxvnA aEzMd(en bi oNdl)aWi ccA : ©¨¦§Ÿ¨§©¨¨¨¥¥
xW`M xn` `le ,FaWFn dpgOl uEgn¦©©£¤¨§Ÿ¨©©£¤

mi`nHd x`WA xn`(`i bk mixaC)`vie : ¨©¦§¨©§¥¦§¨¦§¨¨
KFY l` `ai `l dpgOl uEgn l ¤̀¦©©£¤Ÿ¨Ÿ¤
Kli `NW daiWi FA xiMfd iM ,dpgOd©©£¤¦¦§¦§¦¨¤Ÿ¥¥

.miwiGn Flade Fgix iM ,llM§¨¦¥§¤§©¦¦



rixfzמו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"k oey`x meil inei xeriy
d¯‰Ë.'טהר' ÈÓÈ∑ׁשּלּה טהר ימי – ה"א .מּפיק ַֹ¿≈»√»ְִֵֵֶַַָֹ

Úb˙Œ‡Ï∑ לאֹוכל ּב'יבמֹות'אזהרה ׁשּׁשנּויה ּכמֹו (דף , …ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ
שם)∑L„˜ŒÏÎa.עה) יבמות יד. הּתרּומה,(מכות את לרּבֹות ¿»…∆ְְֶַַָ

אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו ואין לפי ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה , ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
יֹום  ׁשל החּמה ׁשקיעת עד לטהרּה מעריב ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָׁשמׁשּה

טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר .ארּבעים, ְְֳִִֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .90 'r f"g zegiyÎihewl)

טהרה ּבדמי ד)ּתׁשב אף־על־ּפי (יב, טהרה: ּבדמי ְְֳֳִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ׁשם  והּוא ה"א, מּפיק לא טהרה: ּבדמי טהֹורה. ְְְֳִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשרֹואה

טהר ּכמֹו חׁש(רש"י)ּדבר את להפ האדם ׁשל ּתפקידֹו ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
לכל־לראׁש א והּמצוֹות. הּתֹורה ּבאמצעּות לאֹור, ְְְְְְְִֶַַַָָָָֹֹהעֹולם
להפ יכֹול אז ורק עליו, מׁשּפיע החׁש ׁשאין לוּדא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעליו
רׁש"י: ּפרּוׁש ּבסדר נרמז זה ענין לאֹור. החׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

ּדם  סביבֹו רֹואה ּכׁשאדם ּגם - טהֹורה" ׁשרֹואה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ"אף־על־ּפי
אּלא  מּזה, ּומׁשּפע מתחּׁשב אינֹו הּוא הּטמאה), על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ(ׁשרֹומז
"והּוא  - יֹותר נעלית לדרּגה מּגיע ועל־ידי־זה טהֹור. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָנׁשאר
הֹופ הּוא אּלא טהֹור, ׁשהאדם רק לא טהר", ּכמֹו ּדבר ְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשם

טהר". ל"ּדם ה"ּדם" ׁשל טבעֹו את ְְְִֶֶֶַַַַָֹּומׁשּנה

(ä)íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLå íBéÆ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

(å)úàìîáe|Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤
çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©

:ïäkä-ìà ãòBî-ìäà«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

(æ)ø÷nî äøäèå äéìò øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. מעּכבּה(זבחים ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְֵֶֶַַָ
מהם  אחד אּלא ּבּקדׁשים זה לאכל הּוא? זה ואי . ְֱֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

מי  וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹחּטאת,

לכּפר  ּבא ּתלּויה ׁשהּוא הּטהרה ּבֹו ,.‰¯‰ËÂ∑ מּכלל ְְֳֵֶַַָָָָ¿»¬»ְִָ
ּכאן  טמאה ׁשעד .קרּויה ְְֵֶַָָָ

‡¯Úa‰ה  ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

z¯·Ï‡ו  B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡ÈÙL«¿ƒ»¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

:‡‰k«¬»

Èk„˙Âז  dÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«¿ƒ¿≈
‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»

:‡˙·e˜Ï B‡ ‡¯Îe„Ï¿¿»ƒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

CëìemiWlW mB iM o`kA aEzMd xn` §¨¨©©¨§¨¦©§¦
dxdh incA aWY mini zWlWE§¤¨¦¥¥¦§¥¨¢¨
zECp iniA daWi xW` DaWFn lr©¨¨£¤¨§¨¦¥¦
WcTA rBY `NW e`lA xidfde ,dcNd©¥¨§¦§¦§¨¤Ÿ¦©©Ÿ¤

FWxcnE .WCwOd l` `aY `lek"z) §Ÿ¨Ÿ¤©¦§¨¦§¨
(o`M:,áLzcg` iniA dXwnd `iadl ¨¥¥§¨¦©§©¨¦¥©©

lFki ,daiGd on dxFdh `dYW xUr̈¨¤§¥§¨¦©¦¨¨
xnFl cEnlY ,dCPd on dxFdh `dY§¥§¨¦©¦¨©§©

àîèz dúBc. §¨¦§¨
,äøäè éîãa íòèåxnFl i"Wx zrC lr §©©¦§¥¨¢¨©©©©¦©

on dxFdh dz`xW iR lr s`W¤©©¦¤¨£¨§¨¦
mrHd iM mdxa` iAx xn` Kke .dxFYd©¨§¨¨©©¦©§¨¨¦©©©
Fpi`e dCPd mC cbpM xdh mC `EdW¤©Ÿ©§¤¤©©¦¨§¥
xRqnM xkGd lr xfB mXde ,`Ohn§©¥§©¥¨©©©¨¨§¦§©
dawPde ,ohAA FzxEv mlWYW minId©¨¦¤¦§©¨©¤¤§©§¥¨

.dQpnE xExA xaC dfe ,miltM¦§©¦§¤¨¨¨§ª¤
éôìemrh iM ,iYrCäøäè,oFiTp §¦©§¦¦©©¨¢¨¦¨

xFdh adf :oFWlM(hl dk zFnW), ¦§¨¨¨§

xdhnE sxvn aWie :oke ,wTfnE sExv̈§ª¨§¥§¨©§¨¥§©¥
mz` wTfe iel ipA z` xdhe sqMik`ln) ¤¤§¦©¤§¥¥¦§¦©Ÿ¨©§¨¦

(b b.
,ïéðòäå`nhYW xkf zclFiA dEv iM §¨¦§¨¦¦¨§¤¤¨¨¤¦§¨

bdpOd iM ,DzCpM draW¦§¨§¦¨¨¦©¦§¨
dEve ,xFwOd on mC zrtFW didYW¤¦§¤©©¨¦©¨§¦¨
mini dWlWE miWlW cFr ligFYW¤¦§¦§¨¨¦
dN` lkA iM ,DtEB zFTpl DziaA aWY¥¥§¥¨§©¨¦§¨¥¤
zFgNde minCd zivnY `ivFY¦©§¦©¨¦§©¥
zivnYn zF`Ad zFWRrnd zFxEkrd̈£©§ª¨©¨¦©§¦
oFixdnE ohAnE dcNn dwPY f`e ,mCd©¨§¨¦¨¤¦¥¨¦¤¤¥¥¨

.'d ziA `aze§¨Ÿ¥
eðéúBaøåDlral dxFdh `idW ElAw §©¥¦§¤¦§¨§©£¨

xn`W ipRn ,EN`d minIA©¨¦¨¥¦§¥¤¨©
dN`aE ,DzFC zCp iniM mdW draXA©¦§¨¤¥¦¥¦©§¨§¥¤
`l ,WCwOle WcTl `nhYW xn`̈©¤¦§¨©Ÿ¤§©¦§¨Ÿ

Exn`W FnkE ,lrAl `le oiNgloiNg) §ª¦§Ÿ©©©§¤¨§ª¦

(.`l.`Ed oiNg DlrA :©£¨ª¦

íòèåiAx ixacM F` ,dawpA ltMd §©©©¥¤¦§¥¨§¦§¥©¦
l`rnWi 'x zrC lr mdxa ©̀§¨¨©©©¦§¨¥
cg`e mirAx`l xnbp xkGdW xn`W¤¨©¤©¨¨¦§¨§©§¨¦§¤¨

cg`e mipnWl dawPde mFi(.l dCp)la` , §©§¥¨¦§Ÿ¦§¤¨¦¨£¨
cg`e xkf cg` Exn`W minkg zrcl§©©£¨¦¤¨§¤¨¨¨§¤¨
xEarA mrHd ,cg`e mirAx`l dawp§¥¨§©§¨¦§¤¨©©©©£
mgxA dpaNde ,gle xw dawPd rah iM¦¤©©§¥¨©§©§©§¨¨§¤¤
dcli oM lre ,dxwe c`n dAx m`d̈¥©¨§Ÿ§¨¨§©¥¨§¨
ipRn lFcB oFiTp dkixv oM lre ,dawp§¥¨§©¥§¦¨¦¨¨¦§¥
odAW WRrnd mCde zEgNd iEAx¦©©§©¨©§ª¨¤¨¤
miilgd iM rEcIM ,zExixw ipRnE¦§¥§¦©¨©¦©¢¨¦
onf zEkix` mzEIwpA oikixv mixTd©¨¦§¦¦¦§¦¨£¦§©

.miOgd on xzFid dxez ¥¦©©¦
äéìò øtëå 'ä éðôì Báéø÷äå (æ)§¦§¦¦§¥§¦¤¨¤¨

.äéîc ø÷nî äøäèåxn`i §¨£¨¦§Ÿ¨¤¨Ÿ©
xdhYW 'd iptl DWtp xtM aixwYW¤©§¦Ÿ¤©§¨¦§¥¤¦§©
didY DYclA dX`d iM ,dinC xFwOn¦§¨¤¨¦¨¦¨§¦§¨¦§¤
ixg`e .zgWn xFwnE qRxp oirn Dl̈©§¨¦§¨¨¨§¨§©£¥



מז rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"k oey`x meil inei xeriy

(ç)íéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©¨®§¦¤¬

ô :äøäèå ïäkä äéìò̈¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑הקדימּה לא ∆»¿…»¿∆»¿«»ְִִָֹ

למקראּה אּלא קֹודם הּכתּוב חּטאת – להקרבה אבל , ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ
הּתדיר' 'ּכל ּבפרק ּב'זבחים' ׁשנינּו ּכ צ'לעֹולה, (דף ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

.ע"א)
âé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)Bà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBòá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´
àáeäå úòøö òâðì BøNa-øBòá äéäå úøäá©¤½¤§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkä ïøäà-ìà¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«
i"yx£'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡ ˙‡N∑(פ"א נגעים (נגעים ׁשמֹות ¿≈«««¿ְְִָ

מּזֹו זֹו ּולבנֹות טייא"ר ∑a‰¯˙.הם, חברּבּורֹות ְִֵָ«∆∆ְֲַ
וכן לז)ּבלע"ז, ּבּׁשחק (איוב הּוא "ּבהיר ‡‰¯Ô.ים": Ï‡ ְְְִִֵַַַָָ∆«¬…

'B‚Â∑ וטהרתן נגעים טמאת ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ¿ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּכהן עלּֿפי .(ת"כ)אּלא ִֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i jxk zegiyÎihewl)

הּכהנים מּבניו אחד אל אֹו הּכהן אהרן אל ב)והּובא (יג, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
עצמֹו מּנגעי חּוץ רֹואה אדם הּנגעים פ"ב)ּכל (נגעים ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ׁשאדם  רּוחני ּומּום 'נגע' ּכל - רֹואה" אדם הּנגעים ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ"ּכל
אּלא  זה ׁשאין לדעת עליו זּולתֹו, אצל ּבחּוץ, - "חּוץ" ֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָרֹואה,

עצמֹו ׁשהּוא מּכיון ּבחברֹו, אֹותם רֹואה הּוא - עצמֹו" ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"מּנגעי
הּידּועה, הּבעל־ׁשם־טֹוב ּוכתֹורת אּלּו. ּבמּומים ְְְִֵֵַַַַַָָלקּוי
אֹותֹו ׁשּמעין הֹוכחה זֹו הרי ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכאׁשר

עצמֹו. ּבֹו נמצא - ְְִַַָרע

ã ycew zegiyn zecewp ã(492 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה (יג, ְְְְֶַַָָָָָ
נֹולדּו לכן נתּברר, לא עדין לבּוׁשיו ׁשּבסֹוף ּפסלת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹרק

ּבחיצֹונּיּות . . תורה)ּבבׂשרֹו (לקוטי ְְִִִָ
להֹוסיף: יהיהויׁש מקרה ּכי אּלא הרגיל, ּדבר זה אין – ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבׂשרֹונקרית. ואף ּבעֹור האדם לעצם ׁשּי אינֹו הּנגע – ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבלבד. לעֹורֹו ּכי־אם לבׂשרֹו, צרעתנ לא ּגם גע נגע – ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

רק  אּלא לחיצֹונּיּותֹו, אפּלּו ׁשּי אינֹו הּנגע נגיעה; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּלׁשֹון
ּבֹו. ֵַנֹוגע

q˙Â·ח  ‡¯n‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
‡˙ÏÚÏ „Á ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»««¬»»
:Èk„˙Â ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁÏ „ÁÂ¿«¿«»»ƒ««¬««¬»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡Bב  ‡˜ÓÚ d¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ L‡¡«¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»
LzÎÓÏ d¯Òa CLÓ· È‰ÈÂ ‡¯‰· B‡ ‡È„Ú«¿»«¬»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿«
„Á ˙ÂÏ B‡ ‡‰k Ô¯‰‡ ˙ÂÏ È˙zÈÂ e¯È‚Ò¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¬…«¬»¿»«

:‡i‰k È‰BaÓƒ¿ƒ»¬«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zxivi iniA F` ,oFiTPd iniA Dcnr̈§¨¦¥©¦¨¦¥§¦©
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rixfzמח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ak jxk zegiy ihewl)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ׁשּבסֹוף (יג, ּפסלת רק ְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ
. . ּבבׂשרֹו נֹולדּו לכן נתּברר, לא עדין ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹלבּוׁשיו

תורה)ּבחיצֹונּיּות על (לקוטי ּבאים נגעים הרי לׁשאל, יׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֹ
למי  ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ּביֹותר. חמּור עֹון ׁשהּוא הרע, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשֹון

רעה. ּכּונה ללא לב, ׂשימת חסר מּתֹו הרע לׁשֹון ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּמדּבר
רק  אּלא ּבפנימּיּותֹו, הּדֹובר, ּבנפׁש אינֹו ׁשהרע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונמצא,

ּבחיצֹונּיּותֹו. היינּו ְְְִִִַּבדּבּורֹו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al jxk zegiy ihewl)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּׁשּבסֹוף (יג, ּפסלת רק ְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ
. . ּבבׂשרֹו נֹולדּו לכן נתּברר, לא עדין ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹלבּוׁשיו

תורה)ּבחיצֹונּיּות ּכהן (לקוטי מּדּוע לפרׁש, יׁש זה לפי ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ
ּכזה  אדם אצל ּדהּנה, הּנגעים. את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחׁש

ּבראּיה  להתצמצם יכֹול ואינֹו ּגדֹול, ּבתקף הּוא הראּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹאֹור
ּברּוחנּיּות  וענינֹו נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּגׁשמית
ולכן  טֹוב. ׁשּכּלּה האדם, ׁשל הּפנימּיּות את רק ׁשרֹואה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻהּוא,

חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא ְִִֵֶֶֶֶַַֹאין

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl jxk zegiy ihewl)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה אֹורֹות (יג, הם . . נגעים ְְְְְִֵֶַַָָָָָָ
ּדקדּׁשה קׁשיא ּדינא . . תורה)עליֹונים ּגבּורה (לקוטי ְְְְִִִֶַָָָָֻ

אּלא הּׁשפע, מניעת צמצּום, אינּה הּׁשפע,ּתגּברתּבׁשרׁשּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ודין  צמצּום מּמּנה מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

הּוא ּבׁשרׁשֹו נגע ּכאן: ואף קדּׁשה,ּתגּברתּכפׁשּוטֹו. ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

קׁשים,עליֹונים "אֹורֹות ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּגם  ּבּטּוי לידי ּבא והּדבר טמא. נגע מראה מׁשּתלׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּומהם
הּכהן  אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ּכפׁשּוטֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבנגע
הּגבּורה  המּתקת אּלא הּטמאה, מן טהרה אינּה ְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ'טהֹור'

לחסד. ְֲִֶֶַָָוהפיכתּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה אֹורֹות (יג, הם . . נגעים ְְְְְִֵֶַַָָָָָָ
ּדקדּׁשה קׁשיא ּדינא . . תורה)עליֹונים "אֹורֹות (לקוטי ְְְִִִֶַָָָֻ

יכֹולים  ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות היינּו ְְְְִִֵֶֶַָֹעליֹונים"
ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלהתלּבׁש
הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ולּכלל הּגּוף מּכלי לצאת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּתׁשּוקה

ההתלהבּות  ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות יכֹול ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָּומּזה
ּבחינת  . . להתהּוֹות יּוכל ּבּתֹורה, עֹוסק אינֹו אם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּבתפּלה,
יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש וכעס". קּפידא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּדינים,

ּתה"ּו. ּבגימטרּיא - ְְְִִַַָָֹהמצֹור"ע

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה אֹורֹות (יג, הם . . נגעים ְְְְְִֵֶַַָָָָָָ
ּדקדּׁשה קׁשיא ּדינא . . תורה)עליֹונים זה,(לקוטי לפי ְְְְִִִִֶֶַָָָֻ

יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב מה לבאר והינּו,למעלּיּותא יׁש , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
מּׁשאר  לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּמדּבר

מבּדל  'מצֹורע', ׁשּנקרא מׁשיח, ׁשּגם ּולהעיר, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּדרגֹות.
ונּׂשא  ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, מּכל ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָלגמרי

רּבנּו). מּמׁשה ּולמעלה מהאבֹות (למעלה מאד" ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוגבּה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 88 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr

cqgd Wi` iciÎlr ± mirbPd z`nEh§©©§¨¦©§¥¦©¤¤

אל־אהרן  והּובא . . ׂשאת בעֹור־ּבׂשרֹו ּכי־יהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֽֽאדם
הּכהנים: מּבניו אל־אחד אֹו ב)הּכהן .(יג, ֲִִֵֶַַַַָָֹֹֽֽ

והּטהרה  הּטּומאה – נגעים לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאף־על־ּפי
רֹואהּו, החכם לראֹות, יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד, ּבּכהן. ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתלּויה

טמא אֹומר והּכהן טמא, אמֹור לֹו, הלכות ואֹומר (רמב"ם ְְֱֵֵֵֵֵַָָֹ
ב) הלכה ט פרק צרעת טומאת

אֹו קטן הּוא ׁשהּכהן ּדאף־על־ּפי ּפלא: ּדבר הּוא זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדין
ּדברי  על סֹומ (ולכן וההלכה הּדין את יֹודע ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹוטה,
הּדין  ׁשּיפסֹוק מי יהיה הּוא ּדדוקא הּתֹורה אֹומרת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהחכם),

'טמא'. ּבפֹועל ְֵַַַָֹויאמר
יׁש צרעת ּדבטמאת האדם, ועבֹודת הּדרּוׁש ּבדר לֹומר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻויׁש
לּמחנה  מחּוץ יׁשב "ּבדד טּומאֹות: ּבׁשאר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחּומרא

הּוא  ׁשם וגם מחנֹות, לג' מחּוץ נׁשלח ׁשהמצֹורע ְְְְֲִִֶַַַָָָָמֹוׁשבֹו",
אחרים. טמאים עם לא אפילּו "ּבדד", לבד לׁשבת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹצרי
עד  ,ּכל־ּכ חמּורה טּומאה היא הּצרעת ּברּוחנּיּות, כן ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּוכמֹו
הּקדּוׁשה  למחנה ׁשּיכּות ּכל לֹו אין על־ידּה ׁשּנטמא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמי

מֹוׁשבֹו". לּמחנה ֲִֶַַָ"מחּוץ
אי־אפׁשר  ,ּכל־ּכ חמּור ׁשּדבר הּתֹורה מלּמדת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל־זה

על־ידי אּלא יׂשראל להעׂשֹות עּמֹו את לבר" ׁשענינֹו ּכהן, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדין  ּכזה לפסֹוק יכֹול ּבאמת יׂשראל אֹוהב רק ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבאהבה".
ולא  ינּוח ׁשּלא לסמֹו אפׁשר עליו רק ּכי יהּודי. על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹחמּור
ורק  להּתיר, ּתֹורה על־ּפי הּטעמים ּכל את ויחּפׂש ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָיׁשקֹוט,
הּיֹום־יֹום  ּבחּיי והּנמׁשל הּנגע. את יטּמא ימצא, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכׁשּלא

ָמּובן.



מט rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"k oey`x meil inei xeriy

(â)òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©
Côä|òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì ¨©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©

:Búà ànèå ïäkä eäàøå àeä úòøö̈©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑והפ ׁשחֹור מּתחּלה ¿≈»«∆«»«»»ְְִִַָָָ

הּנגע  ּבתֹו ׂשער ללבן ּומעּוט ÓÚ˜.(ת"כ)ׁשנים; ְְְִִֵֶַַַָָָ»…
B¯Na ¯BÚÓ∑(ת"כ) הּוא עמק לבן מראה ּכמראה ּכל , ≈¿»ְְְֵֶַַָָָָֹ

הּצל  מן עמּקה ‡˙B.חּמה ‡nËÂ∑ טמא' לֹו: יאמר ֲִֵַַָָֻ¿ƒ≈…ֵַָֹ
הּכתּוב אּתה' ּגזרת הּוא, טמאה סימן לבן ׁשּׂשער ,. ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

(ã)÷îòå BøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À§¨ŸÆ
øébñäå ïáì Côä-àì äøòNe øBòä-ïî äàøî-ïéà¥«©§¤´¨¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯

:íéîé úòáL òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¤−©¦§©¬¨¦«
i"yx£‰‡¯ÓŒÔÈ‡ ˜ÓÚÂ∑ ידעּתי אחד ∑ÈbÒ‰Â¯.ּפרּוׁשֹולא ּבבית הּׁשבּוע,יסּגירּנּו סֹוף עד יראה ולא , ¿»…≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עליו  סימנים .ויֹוכיחּו ְִִִָָָ

Òa¯‡ג  CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

d¯Òaד  CLÓa ‡È‰ ‡¯eÁ ‡¯‰a Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈
‡Ï ‡¯ÚNe ‡ÎLÓ ÔÓ ‡‰ÊÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒ≈∆¡»»ƒ«¿»¿»»»
‡LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ ¯ÂÁÈÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ≈ƒ»¿«¿««¬»»«¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).BøNa øBòî ÷îò (âoal d`xn lM ¨Ÿ¥§¨¨©§¤¨¨
on dTnr dOg d`xnM ,`Ed wnr̈Ÿ§©§¥©¨£ª¨¦
riBdWM df ipRnE .i"Xx oFWl .lSd©¥§©¦¦§¥¤§¤¦¦©

:xn`W ipXd aEzMd lv` axdíàå ¨©¥¤©¨©¥¦¤¨©§¦
äàøî ïéà ÷îòå àåä äðáì úøäa©¤¤§¨¨¦§¨Ÿ¥©§¤¨

,øBòä ïî.FWExR iYrci `l :axd azM ¦¨¨©¨©Ÿ¨©§¦¥
zxdA `idW oeiM Flv` dWwd ,WExR¥ª§¨¤§¥¨¤¦©¤¤
wnr d`xn didi `NW xWt` i` dpal§¨¨¦¤§¨¤Ÿ¦§¤©§¤¨¨Ÿ

.lSd on dTnr dOg d`xnM§©§¥©¨£ª¨¦©¥
äpäå,FGd `iWTd oTzl oilFki Epgp` §¦¥£©§§¦§©¥©ª§¨©

d`xnA miaEzMd Exn`i `NW¤ŸŸ§©§¦§©§¥
`N` xFrd on wnr didIW rbp¤©¤¦§¤¨Ÿ¦¨¤¨
xn`WM la` ,oal xrU FA KtdIWM§¤¥¨¥¥¨¨¨£¨§¤¨©

ïáì Côä àì døòNe:xn`i÷îòå §¨¨Ÿ¨©¨¨Ÿ©§¨Ÿ
,øBòä ïî äàøî ïéàdOgd d`xn oMW ¥©§¤¨¦¨¤¥©§¥©©¨

xFgW xaC `Edd mFwOA didi m ¦̀¦§¤©¨©¨¨¨
lMYqOdl d`xOd didi `l FA xGtn§ª¨Ÿ¦§¤©©§¤§©¦§©¥
xFgW FYclFzA xrVd dPde .wnr FA¨Ÿ§¦¥©¥¨§©§¨
F` oal KtdIWkE ,rbPd wnr lHanE§©¥Ÿ¤©¤©§¤©£Ÿ¨¨
d`xie ,xidfn FNM oaNd didi adv̈Ÿ¦§¤©Ÿ¤ª©§¦§¥¨¤

.wFgxn FA hiAn lkl wnrM§¨Ÿ§¨©¦¥¨
íòd`xn lM .axd xn`X dn ,df lM ¦¨¤©¤¨©¨©¨©§¤

.ipirA oFkp Fpi` ,`Ed wnr oal̈¨¨Ÿ¥¨§¥©
Exn` ixdW(:e zFrEaW)`N` z`U oi` . ¤£¥¨§¨¥§¥¤¨

,`id dpal z`Vde ,ddFaB oFWl§§¨§©§¥§¨¨¦
aizkcM(i wEqR)Exn`e ,dpal z`U . §¦§¦¨§¥§¨¨§¨§

(`"n `"t mirbp)dIpW ,oal xnSM z`U . §¨¦§¥©¤¤¨¨§¦¨
`id dPde ,dviA mExwM Dldpal ¨¦§¥¨§¦¥¦§¨¨

dOle ,dTnr didYW iE`xe dAxd©§¥§¨¤¦§¤£ª¨§¨¨
xn` `l oM mB aEzMde ,ddFaB dE`xwi¦§§¨§¨§©¨©¥Ÿ¨©

."xFrd on wnr" z`Vd d`xnA§©§¥©§¥¨Ÿ¦¨

úøBúáemipdM(o`M)oFWN dn Exn` §©Ÿ£¦¨¨§©§
d`xnM ,zdAbn "z`U"§¥ª§©©§©§¥
m`e .dOgd d`xOn oidFaB odW lSd©¥¤¥§¦¦©§¥©©¨§¦
.KtdA xaCd dPd ,wnr oal d`xn lM̈©§¥Ÿ¤¨Ÿ¦¥©¨¨§¥¤
,zdAbn "z`U" oFWNW ,xn`p ilE`e§©Ÿ©¤§§¥ª§©©
z` siTY m`W ,zxdAd cbpM `id¦§¤¤©©¤¤¤¦©¦¥
dOgd d`xnM zxdAd didY odiYW§¥¤¦§¤©©¤¤§©§¥©©¨
cbpM odW lSd d`xnM DCvA z`Vde§©§¥§¦¨§©§¥©¥¤¥§¤¤
`l aEzMd la` .zFTnr odiYW xFrd̈§¥¤£ª£¨©¨Ÿ
."xFrd on wnr" z`Vd d`xnA xn`̈©§©§¥©§¥¨Ÿ¦¨

ìáàoal WIW ,dGd oiprd il d`xp KM £¨¨¦§¤¦¨¦§¨©¤¤¥Ÿ¤
mipirA zEWihlE xdf ozFp¥Ÿ©§¦¨¥©¦
oeB lAwn Fpi` oirde ,dOgd d`xnM§©§¥©©¨§¨©¦¥§©¥©¨
,wnrM Flv` d`xi okle ,`Edd oaNd©Ÿ¤©§¨¥¥¨¤¤§§Ÿ¤
,lSd on dTnr `idW dOgd d`xnM§©§¥©©¨¤¦£ª¨¦©¥
zExgXd oeB lAwn oirdW xEarA©£¤¨©¦§©¥©¨©©£
zE`xd gM xGtn oaNd oeBe ,FA rAwpe§¦§©§©¨©Ÿ¤§©¥Ÿ©¨§

.wnrM d`xi okle ,Fl wgxzie§¦§©¥§¨¥¥¨¤§¨Ÿ
äpäåfre xidA `EdW zxdAd oal §¦¥Ÿ¤©©¤¤¤¨¦§©

,EPOn Wlgp zE`xd ,blXM©¤¤¨§¤§¨¦¤
calaE ,dOgd mFwnA Wlgi xW`M©£¤¥¨¥¦§©©¨¦§©
qRzi f` iM ,xgW xrU FA didi `NW¤Ÿ¦§¤¥¨¨Ÿ¦¨¦§Ÿ
hXRzi EPOnE ,zExgWA zE`xd gMŸ©¨§§©£¦¤¦§©¥
.EPOn gxai `le rbPd d`xn lkA§¨©§¥©¤©§Ÿ¦§©¦¤
oaNd oi` la` ,dpal `id z`Vde§©§¥¦§¨¨£¨¥©Ÿ¤
hXRzie zE`xd Wilgi `le ,xidfn©§¦§Ÿ©§¦¨§§¦§©¥
Flv` daFxwM d`xie ,eil` axwzie§¦§¨¥¥¨§¦§¤¨¦§¨¤§
odW miakFMA zE`xd oiprM ,zdAbnEª§©©§¦§©¨§©¨¦¤¥

.riwxA oidFaB FnM mi`xP¦§¦§§¦¨¨¦©
øékæäåoigWA aEzMd(hi wEqR)ipW §¦§¦©¨¦§¦¨§¥

zxda F` dpal z`U ,zF`xn©§§¥§¨¨©¤¤

DA xn`e ,zEOCnc`A dkEzR(k wEqR). §¨©£©§©§¨©¨¨

`idd zxdAd iM ,wnr `l ,ltW d`xn©§¤¨¨¨Ÿ¨Ÿ¦©©¤¤©¦
zEOCnc`d ,dGr dpal `idW iR lr s ©̀©¦¤¦§¨¨©¨¨£©§©
xfgie wnrd EPOn zrxbn DkFzAW¤§¨§¨©©¦¤¨Ÿ¤§©§Ÿ

.hrn zEltWl¦§¥§©
ìòåd`xn dPde :xfgi `l hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿ©§Ÿ§¦¥©§¤¨

xFrd on ltW(mW),zxdal wx ¨¨¦¨¨©§©¤¤
xn`e .oM xn`i `l dpal z`UA la £̀¨¦§¥§¨¨ŸŸ©¥§¨©

odiYWA(`k wEqR)oal xrU DA oi` m`e . ¦§¥¤¨§¦¥¨¥¨¨¨
iM ,ddk `ide xFrd on dPpi` dltWE§¨¨¥¤¨¦¨§¦¥¨¦
zEOCnc`d d`xn DA WIW xEarA©£¤¥¨©§¥¨£©§©
zEltXd mB DPOn ca` xrVd zExgWe§©£©¥¨¨©¦¤¨©©§¥

.ddM `ide§¦¥¨
øékæäådeknA(ck wEqR)znCnc` dpal §¦§¦§¦§¤¨§¨¨£©§¤¤

wnr d`xn :xn`e ,dpal F`§¨¨§¨©©§¤¨¨Ÿ
(dk wEqR)xn`e xfge ,dpaNd lr(ek wEqR). ¨©©§¨¨§¨©§¨©¨

dltWE oal xrU zxdAA oi` dPde§¦¥¥©©¤¤¥¨¨¨§¨¨
zEltXd oipr xiMfd iM ,xFrd on dPpi ¥̀¤¨¦¨¦¦§¦¦§©©§¥
wnrd iM cOll ,znCnc` dpaNl©§¨¨£©§¤¤§©¥¦¨Ÿ¤
oi`e ,d`nh oniq mdipW zEltXde§©§¥§¥¤¦©ª§¨§¥
llM zEltW odA oi`WM wx dxdh mdÄ¤¨¢¨©§¤¥¨¤§¥§¨

.ddM `ide§¦¥¨
äøBzäål`xUi zxdhA dzvx §©¨¨§¨§¨¢©¦§¨¥

dwigxde ,mtEB zEIwpaE¦§¦¨§¦§¦¨
EN`d zF`xOd iM ,FzNgYn dGd ilgd©Ÿ¦©¤¦§¦¨¦©©§¨¥
dp`aY la` ,dxEnB zrxv oicr opi ¥̀¨£©¦¨©©§¨£¨¨Ÿ¨
,mdixtqA mi`tFxd Exn`ie .KM icil¦¥¨§Ÿ§¨§¦§¦§¥¤
KklE .zrxSdn odn `xip zFxdAd©¤¨¦¨¥¤¥©¨©©§¨

ozNgzA odA aEzMd xn`i(o`M):òâð Ÿ©©¨¨¤¦§¦¨¨¨¤©
,úòøöDPpi` ,zrxv lW dMn xnFlM ¨©©§©©¨¤¨©©¥¤¨

d`nHd ipniq zFidaE ,dxEnB zrxv̈©©§¨¦§¦¨¥©ª§¨



rixfzנ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` d"k ipy meil inei xeriy

(ä)ãîò òâpä äpäå éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´
úòáL ïäkä Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéòa§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬

:úéðL íéîé̈¦−¥¦«
i"yx£ÂÈÈÚa∑הראׁשֹון ּבמראהּו ÈL˙.ּובׁשעּורֹו .B¯ÈbÒ‰Â∑ ראׁשֹון ּבׁשבּוע ּפׂשה אם מחלט הא טמא ,. ¿≈»ְְְִִֵַָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְְִִֵַָָָָָָֻ

ß 'a xc` d"k ipy mei ß

(å)ääk äpäå úéðL éòéáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´
úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©

:øäèå åéãâa ñaëå àåä¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«
i"yx£‰‰k∑ּבמראיתֹו עמד אם הא מּמראיתֹו; הכהה ≈»ְְְְִִִִַַַָָָֻ

טמא  – ּפׂשה טהֹור ∑ÁtÒÓ˙.אֹו נגע ÒaÎÂ.ׁשם ֵָָָƒ¿««ֵֶַָ¿ƒ∆
¯‰ËÂ ÂÈ„‚a∑וצרי טמא נקרא להסּגר, ונזקק הֹואיל ¿»»¿»≈ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

.טבילה  ְִָ

(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

Â‰‡ה  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‰Â‰ „k Ì˜ ‡LzÎÓ«¿»»»«¬»»≈«¿»»
ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ ‡kLÓa¿«¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

:˙eÈzƒ¿»

eÈz˙ו  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa d˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â¿»»¿»«¿»»¿»≈«¿»»
ÚaˆÈÂ ‡È‰ ‡˙È„Ú ‡‰k dpk„ÈÂ ‡kLÓa¿«¿»ƒ«ƒ≈«¬»¬ƒ»ƒƒ««

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯ז  ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙eÈ˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡‰ÎÏ¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zrxv :xn`IW xBqdd xg`l oixEnB§¦§©©©¤§¥¤Ÿ©¨©©
`ed(g wEqR).dxEnB zrxv `idW okYi , ¦¨¦¨¥¤¦¨©©§¨

íòôed`nhA xn`i(k wEqR)e .F`Oh ©©Ÿ©§ª§¨¨§¦§
dpEMde ,`ed zrxv rbp odMd©Ÿ¥¤©¨©©¦§©©¨¨
rbp `Ed iM eWkrn FA `nHIW xnFl©¤¦¨¥¥©§¨¦¤©
lcAdl iE`xe ,zrxv icil i`Ce `aIW¤¨Ÿ©©¦¥¨©©§¨§¦¨¥
Fz` odMd `Ohe :oke .mrd on dYrn¥©¨¦¨¨§¥§¦¥©Ÿ¥Ÿ

`ed rbp(ak wEqR)lFcB rbp `EdW xn`i , ¤©¦¨Ÿ©¤¤©¨
FzFid lM lCbi la` ,`Rxzi `NW¤Ÿ¦§©¥£¨¦§©¨¡

.dYr dUR xW`M dUtie§¦§¤©£¤¨¨©¨
äîei"Xx xn`X(o`M)`EdW oal xrUA ©¤¨©©¦¨§¥¨¨¨¤

,`Ed aEzMd zxfbE d`nh oniq¦©ª§¨§¥©©¨
`id d`lir zxfbE `zlnC dixWR `pC§¨¦§¥§¦§¨§¥©¦¨¨¦
`NW rbPd iM ,`Edd `xaB lr `Hn iC¦©¨©©§¨©¦©¤©¤Ÿ
xErM `N` EPpi` oall xrVd Ktdi©£Ÿ©¥¨§Ÿ¤¥¤¤¨¦

.llM `ilgYW dgl `l ,xFrAc dxez ¨Ÿ¥¨¤©§¦§¨
).åéðéòa ãîò òâpä äpäå (äEd`xnA §¦¥©¤©¨©§¥¨§©§¥

.i"Xx oFWl ,oFW`xd FxErWaE§¦¨¦§©¦
glcAd oirM Fpire :EdFnke`i xAcOA) §¨§¥§¥©§Ÿ©©¦§¨

(f`xFPd gxTd oirM :oke ,(ak ` l`wfgi). §¥§¥©¤©©¨§¤§¥

ìáàmipdM zxFzA(fl wEqR oNdl):EpipW £¨§©Ÿ£¦§©¨¨¨¦
ipirA ,Fnvr ipirA `N` il oi ¥̀¦¤¨§¥¥©§§¥¥

xnFl cEnlY ,oiPn FcinlY(mW)m`e ©§¦¦©¦©§©¨§¦
m`e :FWExR oM m` .wzPd cnr eipirA§¥¨¨©©¤¤¦¥¥§¦
xnFlM ,rbPd cnr xMfPd odMd ipirA§¥¥©Ÿ¥©¦§¨¨©©¤©§©
FnFwn z` dPW `l Fcnr lr cnrW¤¨©©¨§Ÿ¦¨¥§

oFWle .odMd ipir d`xnl dUR `le§Ÿ¨¨§©§¥¥¥©Ÿ¥§¨
d`xp" KM ,minkg ixacA lBxnª§¨§¦§¥£¨¦¨¦§¤
LipirA iWtp xwiY dYre :oke ."ipirA§¥©§¥§©¨¦©©§¦§¥¤

(ci ` aÎmikln).LYaWgnaE LYrcA , §¨¦§©§§§©§©§§
eipir zi`xn itl iM ,aEzMd fnxie§¦§Ÿ©¨¦§¦©§¦¥¨
z` cCnl Kixv Fpi` ,oFiUtA hRWi¦§Ÿ§¦§¥¨¦¦§Ÿ¥

.rbPde dxez ©¤©
.òâpä äNô àìå òâpä ääk äpäå (å)§¦¥¥¨©¤©§Ÿ¨¨©¤©

,i"Xx azM,ääkddMdW ¨©©¦¥¨¤ª§¨
`le Fzi`xnA cnr m` `d ,Fzi`xOn¦©§¦¨¦¨©§©§¦§Ÿ
zErnWn zn`A `Ede .`Ed `nh dUR̈¨¨¥§¤¡¤©§¨
Fpi` EpizFAx Wxcn itl la` ,aEzMd©¨£¨§¦¦§©©¥¥

EpipW ixdW .oM(b"n `"t mirbp)z` xiBqdl : ¥¤£¥¨¦§¨¦§©§¦¥
z` xhtle oFW`x rEaW sFqA cnFrd̈¥§¨©¦§¦§Ÿ¤
Exn` xE`aaE .ipW rEaW sFqA cnFrd̈¥§¨©¥¦§¥¨§

mipdM zxFzA(o`M)micnFr micbaAW , §©Ÿ£¦¨¤¦§¨¦§¦
mc`aE ,sxFU ipXaE xiBqn oFW`xÄ¦©§¦©¥¦¥§¨¨

.FxhFR ipXaE xiBqn oFW`xA cnFr¥¨¦©§¦©¥¦§
ãBòådNbnA Exn`(:g)rxvn `vi : §¨§¦§¦¨¨¨§Ÿ¨

FtEbA diElY FYrxv oi`W xBqnª§¨¤¥¨©§§¨§
didYW Kixv did EN`e ,miniA `N ¤̀¨§¨¦§¦¨¨¨¦¤¦§¤
i"Xxe .FtEbA diElY Fzxdh dzid ddM¥¨¨§¨¨¢¨§¨§§©¦
oi`W :dGd oFWNM mW WxR Fnvr©§¥©¨©¨©¤¤¥
iriaXA `vni `l m`W ,FtEbA diElY§¨§¤¦Ÿ¦§¨©§¦¦
EPxdhi oFiUR F` oal xrU d`nh oniq¦©ª§¨¥¨¨¨¦§§©£¤
oFbM ,eipirA cnFr FrbPW iR lr s ©̀©¦¤¦§¥§¥¨§

.ipW rEaW sFqA§¨©¥¦
ìáàminkg Exn` KM(o`M k"zA)sFqAW £¨¨¨§£¨¦§¨¤§

rbPd ddMW oiA ipW rEaẄ©¥¦¥¤¨¨©¤©
dncIW F` lkidd ciql blXd d`xOn¦©§¥©¤¤§¦©¥¨¤¦§¤
dzidW dGrd ENt`e ,dviA mExwl¦§¥¨©£¦¨©¨¤¨§¨
dcnr oMW lke ,blXl dxfge ciQM©¦§¨§¨©¤¤§¨¤¥¨§¨
m`e .Dxdhn dUR `NW lM ,Dzi`xnA§©§¦¨¨¤Ÿ¨¨§©£¨§¦

:aEzMd WExR ,oM,òâpä ääk äpäå ¥¥©¨§¦¥¥¨©¤©
blXn oFbM ,xg` rbp d`xnl xfgW¤¨©§©§¥¤©©¥§¦¤¤

li`Fd ,ciql,àéä úçtñî äNt àìå §¦¦§Ÿ¨¨¦§©©¦
rbPd ziPYWPW oeiM xn`z `NW¤ŸŸ©¥¨¤¦§©¥©¤©
`A ,dNgzA d`xY xg` rbp d`xnl§©§¥¤©©¥¥¨¤¦§¦¨¨
oiCd `Ede ,xFdh `EdW cOle aEzMd©¨§¦¥¤¨§©¦

,dGrd m`oi`W aEzMd LcOl xaMW ¦¥¥¨¤§¨¦¤§©¨¤¥
,d`nh oniq d`xnl d`xOn iEPXd©¦¦©§¤§©§¤¦©ª§¨
`NW lke ,`Ed eipirA cnFrM `N ¤̀¨§¥§¥¨§¨¤Ÿ

.`Ed xFdh dUR̈¨¨
íàåaEzMd xiMfd `l dOle ,l`WY §¦¦§©§¨¨Ÿ¦§¦©¨

LcOll `A ,ddM oMW lke dGrd¥¥¨§¨¤¥¥¨¨§©¤§
.`nh dUR m` ddMW iR lr s`W¤©©¦¤¨¨¦¨¨¨¥

WExtE,ääkzF`xOn cg`l ddMdW ¥¥¨¤ª§¨§¤¨¦©§
,dviA mExw cre blXn oFbM ,mirbp§¨¦§¦¤¤§©§¥¨
zF`xOn dHnl la` ,`Ed rbp oicrW¤£©¦¤©£¨§©¨¦©§
oi`e ,rbp o`M oi`e ,`Rxzp xaM mirbp§¨¦§¨¦§©¥§¥¨¤©§¥
dGd oiprke .llM F`Ohn dfA oFiUR¦§¨¤§©§§¨§¨¦§¨©¤

mipdM zxFzA x`Azn `Ed(o`M).f dxez ¦§¨¥§©Ÿ£¦¨



ני rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` d"k ipy meil inei xeriy

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑,מחלט הּוא הרי ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְֲִִֵֶָֻ
ּולקרּבן  ּולתגלחת לצּפרים ּבפרׁשת וזקּוק האמּור ְְְְְְְֳִִִַַַָָָָָָָ

ּתהיה" ‰Â‡."זאת ˙Ú¯ˆ∑ הּזאת.הּמסּפחת ְִֶֹ»««ƒְִַַַַֹ
לׁשֹון "צרעת", "נגע", נקבה. .זכר לׁשֹון ְְְֵֶַַַָָָָ

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al jxk zegiy ihewl)

הּכהן אל והּובא ּבאדם תהיה ּכי צרעת ט)נגע יׁש(יג, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ההקּדמה  והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹלׁשאל,
נאמר  להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. אמּורה ּכבר צרעת ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלדיני
הּכתּוב  ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדר הּוא", טהֹור לבן הפ ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ"ּכּלֹו

טבע  אּלא חלי זה ׁשאין מֹוכיחה זֹו ּתֹופעה - סברא ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
לבן, הפ ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּגּוף.
אל  "והּובא ּכאן אין ולכן צרעת", "נגע חלּות ּכאן ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ֵַֹהּכהן".

(é)äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì øòN¥¨´¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְִֶֶֶַַַַָֹ
טמאה  סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻׁשּבתֹו
לבן  ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא לבן ׂשער -; ְְְְִִֵֵָָָָָָָָֹֹ

אף  ּב"ׂשאת", אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואףֿעלּֿפי
ותֹולדֹותיהן  הּמראֹות טמאה ּבכל סימן .הּוא ְְְְְִֵֶַַַָָֻ

(àé)ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®
:àeä àîè ék epøbñé àì́Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙LB ˙Ú¯ˆ∑ ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְִַַַָָָ
ותחּתיה  מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמחיה,

מחיה  ועלתה הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא לחה; –מלאה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
.אטהרּנה  ֲֲֶַָ

(áé)úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©
äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk úà¥µ¨´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðéò¥¥¬©Ÿ¥«
i"yx£BL‡¯Ó∑ אדם רגליו ׁשל ‰Ô‰k.ועד ÈÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן .ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

kLÓa‡ח  ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט  È˙zÈÂ ‡L‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡‰k«¬»

kLÓa‡י  ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

d¯Òaיא  CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d¯‚ÒÈ ‡Ï ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

ÈÙÁ˙Âיב  ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡‰Î ÈÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)àéäå øBòa äðáì úàN äpäå (é§¦¥§¥§¨¨¨§¦
.ïáì øòN äëôäaEzMd WExR ¨§¨¥¨¨¨¥©¨

xrUl ,mdipWl Kixv didIW Fpi` dGd©¤¥¤¦§¤¨¦¦§¥¤§¥¨
xrUA aEzMd `Oh ixdW ,dignE oal̈¨¦§¨¤£¥¦¥©¨§¥¨

dpFW`xd dWxRA FCal oal(b bi)oke ¨¨§©©¨¨¨¨¦¨§¥
dCal digOd(e"hÎc"i mW)d`nh oniq ©¦§¨§©¨¨¦©ª§¨

:FWExR oM m` .`idøòN äëôä àéäå ¦¦¥¥§¦¨§¨¥¨
.úàNa éç øNa úéçî Bà ïáì̈¨¦§©¨¨©©§¥

øékæäåiR lr s` z`VA oal xrU §¦§¦¥¨¨¨©§¥©©¦

cOll ,zxdaA FxiMfd xaMW¤§¨¦§¦§©¤¤§©¥
EpizFAxe .d`nh oniq `Ed odiYWAW¤¦§¥¤¦©ª§¨§©¥

EWxC(o`M k"z),digOl xErW oYl : ¨§¨¦¥¦©¦§¨
`EdW oal xrU lAwl icM `dYW¤§¥§¥§©¥¥¨¨¨¤

.zFxrU iYW`i dxez §¥§¨
)úòøvä çøôz çBøt íàå (áé§¦¨©¦§©©¨©©

úà úòøvä äúqëå øBòä§¦§¨©¨©©¥
.òâpä øBò ìkDpi` dgixRd dPd ¨©¤©¦¥©§¦¨¥¨

,sEBd lkA gxtYW cr dxdh oniq¦©¨¢¨©¤¦§©§¨©

dpWOA minkg EpOW zFnFwOd on uEg¦©§¤¨£¨¦©¦§¨
g"t mirbp)(d"nKtFdd z` oiaMrn oi`W §¨¦¤¥§©§¦¥©¥

:Edn oM m` ,oal FNMøBò ìk úà ª¨¨¦¥©¥¨
.òâpäzrxSd dzQke :FWExR la` ©¤©£¨¥§¦§¨©¨©©

,eilbx cre FW`xnE rbPd xFr lM z ¤̀¨©¤©¥Ÿ§©©§¨
lke rbPd mFwn oal KtdW xn`iŸ©¤¨©¨¨§©¤©§¨
sEBd lM oal Ktd m` `d ,sEBd©¨¦¨©¨¨¨©
`Rxzp F` wdal xfg rbPd d`xnE©§¥©¤©¨©§Ÿ©¦§©¥

.`Ed `nhbi dxez ¨¥



rixfzנב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyily meil inei xeriy

(âé)BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½
:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå§¦©−¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

(ãé):àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«

i"yx£ÈÁ ¯Na Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e∑ּבֹו צמחה אם ¿≈»»»«ְִָָ
טמאה?! סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי (ת"כ)מחיה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ראׁשי  וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ׁשהיה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
נראה  ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מטּמאין ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאברים
ראׁש וחזר ,ואיל איל ׁשּׁשֹופע ּכאחד ּכּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנגע
ׁשהבריא  ּכגֹון ׁשֹוּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהאבר

הּכתּוב  לּמדנּו הּמחיה, ּבֹו ונראית רחב ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָונעׂשה
יֹום ∑ÌBÈ·e.ׁשּתטּמא  יׁש ללּמד, ּתלמּודֿלֹומר? מה ְֵֶַ¿ְְֵֵַַַַ

ּבֹו רֹואה ּבֹוׁשאּתה רֹואה אּתה ׁשאין יֹום מּכאן ויׁש . ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאמרּו:

ּברגל ּולאצטּליתֹו וכן ּולביתֹו. ולכסּותֹו לֹו, נֹותנין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
הרגל  ימי .ּכל ְֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 37 cenr ,fl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"FA d`Fx dY` i`W mFi"d xcB¤¤©¤¦©¨¤

יטמא: חי ּבׂשר ּבֹו הראֹות יד)ּוביֹום (יג, ְְִֵַָָָָֽֽ
ּבּגמרא ב)איתא ז, קטן יֹום (מועד יׁש ּבֹו, הראֹות "ּוביֹום : ְְִֵֵַָָָָ

אמרּו, מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ויׁש ּבֹו, רֹואה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאּתה
רּבי  ּדברי כּו', הּמׁשּתה ימי ז' לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנֹולד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחתן
ּופּנּו הּכהן וצּוה אֹומר הּוא הרי .צרי אינֹו אֹומר, רּבי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹיהּודה.
לדבר  ּכל־ׁשּכן הרׁשּות, לדבר לֹו ממּתינים אם הּבית, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָאת

ְִָמצוה".
רֹואים  ׁשאין הּדין ּבגדר יהּודה ורּבי רּבי ׁשחלּוקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָונראה,
א. אֹופּנים: ּבׁשני לֹומר ּדיׁש מסּוימים, ּבימים ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָנגעים
אּלּו ימים ׁשהּופקעּו ב. אחרים. לימים הּנגע ראּית ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּדֹוחים

ּכלל. עליהם חלים ולא נגעים, ראית ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹמּדיני
וראה  הּכהן עבר אם הּוא, האֹופּנים ׁשני ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ[וה'נפקא־מינּה'
ראית  את ׁשּדֹוחים אֹומרים ׁשאם אּלּו, ּבימים הּנגע ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאת
הרי  ,ּכ ּבין הּנגע את וראה הּכהן, ּדחה לא אם הּנה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּנגע,

אּלּו ימים ׁשהּופקעּו הּב', ּכאֹופן אֹומרים אם א טמא. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָזה
ּבכ אין הּנגע, את ראה אם ּגם הּנה הּנגע, ראית ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּדיני

ְּכלּום].
את  הּלֹומד ׁשרּבי יהּודה. לרּבי רּבי ּבין הּמחלקת טעם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹוזהּו
ּדסבירא־ליּה מׁשמע הּבית", את ּופּנּו הּכהן מ"וצּוה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּדין
ּכליו  את ׁשּיֹוציא עד לֹו" ׁש"ממּתינים ּדחּיה, ּבגדר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
מה־ּׁשאין־ּכן  מה. לזמן הּנגע ראית את ודֹוחים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמהּבית,
יֹום  ּד"יׁש ּבֹו" הראֹות "ּוביֹום מהּפסּוק הּלֹומד יהּודה ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָלרּבי
הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים רק זה אין ּבֹו", רֹואה אּתה ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשאי
ּדינים  עליו חלים ולא נגעים, מראית הּופקע זה ׁשּיֹום ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּכלל. ְֵָאּלּו
יהודה, ורבי רבי מחלוקת לפי־זה שם שנתבארה הדברים, במקור (ויעויין

הרשות) לדבר גם ממתינים .אם

(åè)éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²
:àeä úòøö àeä àîè̈¥¬−¨©¬©«

i"yx£‡e‰ ˙Ú¯ˆ∑ זכר לׁשֹון "ּבׂשר", ההּוא. .הּבׂשר »««ְַַָָָָָָ

(æè)àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé éë Bà́¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(æé)øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯
ô :àeä øBäè òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«

ß 'a xc` e"k iyily mei ß

(çé):àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«

Ïkיג  ˙È ‡˙e¯È‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ d¯Òaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ¯ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד  ‡iÁ ‡¯Òa d· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

Òa¯‡טו  dp·‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈ƒ¿»
:‡e‰ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡iÁ«»¿»»¿ƒ

ÂÁÓÏ¯טז  CÈÙ‰˙ÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ·e˙È È¯‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

LzÎÓ‡יז  CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿¬ƒ«¿»»
:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂ ¯ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ«≈«¬»»«¿»»¿≈

ÁL‡יח  dkLÓa d· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·eƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈ƒ¬»
:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ



נג rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÔÈÁL∑(ח הּבׂשר (חולין ׁשּנתחּמם חּמּום, לׁשֹון ¿ƒְְִִֵֶַַָָ

ׁשּלא  מּכה, מחמת לֹו הּבא האּור ּבלּקּוי .מחמת ְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
‡t¯Â∑ ארּוכה העלה נגע הּׁשחין עלה ּובמקֹומֹו , ¿ƒ¿»ְְֱֲִִֶֶַַָָָָ

.אחר  ֵַ

(èé)úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà äðáì§¨¨´£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

i"yx£˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡∑ אּלא חלק, לבן הּנגע ואדם ׁשאין לבן – מראֹות ּבׁשני ּומערב ּפתּו. «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)døòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈
:äçøt ïéçMaàåäúòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáìCôä̈©´¨¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨

i"yx£ÏÙL ‰‡¯Ó∑ עמּקה חּמה ּכמראה ועמק, ׁשפל נראה הּוא לבנינּותֹו מּתֹו אּלא ׁשפל, מּמׁשּה ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּצל  .מן ִֵַ

(àë)íàå|ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(áë)òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©
:àåä¦«

i"yx£‡Â‰ Ú‚∑ הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

(âë)úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤
ñ :ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ ּכתרּגּומֹו∑ˆ¯·˙ «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְַ
ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', ֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ'רׁשם
חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, לׁשֹון "צרבת" ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּכל

ג)ּכמֹו כא רייטרי"ר (יחזקאל ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה : ְְְְִִָָָ
ּבלע"ז ∑ˆ¯·˙.ּבלע"ז  .רייטרישמענ"ט ְַַ»∆∆ְַַ

ß 'a xc` f"k iriax mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑ ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְֶַַָָ
חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה ְְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָָהּמכוה

הם. ׁשוים ׁשחין וסימני מכוה ח)וסימני ולּמה (חולין ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָ

זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָחּלקן
יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס וחצי ּבּׁשחין ּגריס חצי ְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָֹנֹולד

.ּכגריס  ְִִ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨

:àåä úòøö òâð ïäkä Búà ànèå§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

·‰¯‡יט  B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡ÁL ¯˙‡a È‰ÈÂƒ≈«¬«ƒ¬»«¿»«¿»«¬»
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

Â‰‡כ  ‡‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡‰k dÈ·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»

:˙‡È‚Ò ‡ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

eÁ¯כא  ¯ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‰k‡כב  ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„e¯כד  ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה  ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ



rixfzנד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"k iying meil inei xeriy

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(æë)äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòä½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ
ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë àåäå§¦´¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½

:àåä äåënä úáøö-ék¦«¨¤¬¤©¦§−̈¦«

ß 'a xc` g"k iying mei ß

(èë)Bà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬
:ï÷æá§¨¨«

i"yx£Ô˜Ê· B‡ L‡¯a∑ ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צהב  ּבׂשער סימנֹו וזה .לבן ְְִֵֶָָָָָֹ

ÚN¯כו  ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‡ÙÒB‡כז  Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

LzÎÓ‡כט  d· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a¿≈»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).ï÷æá Bà Làøa (èëaEzMd `A §Ÿ§¨¨¨©¨
xrU mFwnAW rbp oiA wNgl§©¥¥¤©¤¦§¥¨
xrUA Fpniq dGW ,xUA mFwnAW rbpl§¤©¤¦§¨¨¤¤¦¨§¥¨
KRdPW ,adv xrUA Fpniq dfe ,oal̈¨§¤¦¨§¥¨¨Ÿ¤¤§©
KM ,`Ed wzp .advl FAW xFgW xrU¥¨¨¤§¨Ÿ¤¤¨
oFWl .xrU mFwnAW rbp lW FnW§¤¤©¤¦§¥¨§

.i"Xx©¦
äàøpäåWxtddW ,dGd oFWNd on §©¦§¤¦©¨©¤¤©¤§¥

rbpl owGde W`xd rbp oiAW¤¥¤©¨Ÿ§©¨¨§¤©
xrVd oEBA xiMfdW df `Ed xUAd xFr©¨¨¤¤¦§¦§©¨©¥¨
eizF`xn rAx`A rbPd iM ,adSde oaNd©¨¨§©¨Ÿ¦©¤©§©§©©§¨
m` owGde W`xd xrU KFzA `EdWM§¤§§©¨Ÿ§©¨¨¦
`nh `Ed xW`M ,`nh ,xrU FA advp¦§©¥¨¨¥©£¤¨¥

.oal `Ed m` xUAd xFrA§©¨¨¦¨¨
éëå`Ed `lde ,oM xnFl xWt` K`id §¦¥©¤§¨©¥©£Ÿ

azM Fnvr(an wEqtA)zrxv d`xnM ©§¨©§¨§©§¥¨©©
,zF`xn rAx`A `OhOW ,xUA xFr¨¨¤§©¥§©§©©§
xrU mFwn lW miwzp d`xnM `le§Ÿ§©§¥§¨¦¤§¥¨
z`U ,zF`xn rAx`A mi`Ohn oi`W¤¥§©§¦§©§©©§§¥
m`e .DYclFze zxdA DYclFze§©§¨©¤¤§©§¨§¦
dfi`A ,`Ohn oi` zF`xn rAx`A§©§©©§¥§©¥§¥¤
`le ,`Ohn `Ed oipr dfi`aE d`xn©§¤§¥¤¦§¨§©¥§Ÿ

iMfddhilgd ipniq `N` aEzMd FA x ¦§¦©¨¤¨¦¨¥©£¦¨
.oFiUtE adv xrU ,sFQAW¤©¥¨¨Ÿ¦§

ìáàowGde W`xd rbPW ,axd aWg £¨¨©¨©¤¤©¨Ÿ§©¨¨
xn`W ,FnWA aEzMd FricFd¦©¨¦§¤¨©

(l wEqtA)rEcId mXd `Ede ,`Ed wzp : §¨¤¤§©¥©¨©
xiMfd dPde .xMp `Ed dGd mXaE Fl©¥©¤¦¨§¦¥¦§¦
dpal zxdA ,odi`xnE mzFnW mirbPA©§¨¦§¨©§¥¤©¤¤§¨¨

(c wEqR)dpal z`U ,(i wEqR)W`xaE , ¨§¥§¨¨¨¨Ÿ
la` ,rcFp `Ed FnWaE ,FnW xiMfd¦§¦§¦§©£¨
WxtE xfge .aEzMd `Oh `Edd mXd©¥©¦¥©¨§¨©¥¥
zxaq `id Ff .sFQA dhilgd ipniq¦¨¥©£¦¨©¦§¨©

.wzpA axd̈©§¤¤
ïëådWxRd mrh iM ,eixaCn cFr d`xp §¥¦§¤¦§¨¨¦©©©¨¨¨

dIpXd(n wEqR),FW`x hxOi iM Wi`e : ©§¦¨¨§¦¦¦¨¥Ÿ
xWpIW ,W`xd hxni xW`M iM xnFl©¦©£¤¦§Ÿ¨Ÿ¤¦§Ÿ
z`nHn xFdh didi ,gxTie xrVd©¥¨§¦¨©¦§¤¨¦ª§©
rbp FzF`A `Ohn oi`e ,W`xn miwzp§¨¦¥Ÿ§¥§©¥§¤©
xUA xFr ipicM oFCp didie ,wzp `xwPd©¦§¨¤¤§¦§¤¦§¦¥§©
xrU o`M oi`W oeikC ,DYclFze z`U§¥§©§¨§¥¨¤¥¨¥¨

.owfe W`x oiC llMn `vï¨¦§¨¦Ÿ§¨¨
ìëåcFrA owGd F` W`xdW ,oM Fpi` df §¨¤¥¥¤¨Ÿ©¨¨§

zF`xnA oi`Ohn opi` odA xrU¥¨¨¤¥¨§©§¦§©§
mFwn hxOi xW`M la` ,llM mirbp§¨¦§¨£¨©£¤¦¨¥¨
,FxTrn FAW xrVd xWpie W`xÄŸ§¦§Ÿ©¥¨¤¥¦¨
,xrU lMn iEptE wlg mFwOd dUrPW¤©£¨©¨¨¨¨¦¨¥¨
adv xrU `Edd wEYPd mFwnA clFpe§©¦§©¦©¥¨¨Ÿ

`xwp KklE .`nHd rbPd `Ed ,wce§©©¤©©¨¥§¨¦§¨
`l ,xrVd mXn wYPW xEarA ,wzp¤¤©£¤¦©¦¨©¥¨Ÿ
,l"f axd xn`W FnM calA mW `EdW¤¥¦§©§¤¨©¨©
xrVd wEYp KixSW ,`Ed oM FnWM la £̀¨¦§¥¤¨¦¦©¥¨
xrVd wEYp xg`e .qixbM `Edd©¦§¦§©©¦©¥¨
m` ,`Edd mFwOd on iclFYd oFW`xd̈¦©¥¦¦©¨©¦
,iEwNd wCd adSd xrVd mW clFp©¨©¥¨©¨Ÿ©¨©¨
dNgY clFPWM `l ,d`nh oniq FA `Ed¦©ª§¨Ÿ§¤©§¦¨

.wEYPd mcwŸ¤©¦
ïëåEpipW(`"n f"t mirbp)F` W`xA clFp §¥¨¦§¨¦©¨Ÿ

Egxwpe owGde W`xd xfg ,owGA©¨¨¨©¨Ÿ§©¨¨§¦§§
Elrd `NW cr owGde W`xd .mixFdh§¦¨Ÿ§©¨¨©¤Ÿ¤¡
xfril` iAx ,Egxwpe xrU Elrde ,xrU¥¨§¤¡¥¨§¦§§©¦¡¦¤¤
,`nh otFqe ozNgYW `Ohn awri oA¤©£Ÿ§©¥¤§¦¨¨§¨¨¥

.mixdhn minkge©£¨¦§©£¦
ïéðòìeEpipW inp ,mcFTd adv xrU §¦§©¥¨¨Ÿ©¥¨¥¨¦

(c"n i"t mW)mcTW adv xrU : ¨¥¨¨Ÿ¤¨©
iAx .`Ohn dcEdi iAxe ,xFdh wzPl©¤¤¨§©¦§¨§©¥©¦
`le `Ohn `l xnF` awri oA xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ§©¥§Ÿ
iEpW cFr FNM dGd oiprd oke .liSn©¦§¥¨¦§¨©¤ª¨

`xtqA(o`M). §¦§¨¨

íòèåwEYPd xiMfd `NW aEzMd §©©©¨¤Ÿ¦§¦©¦
rbp xiMfdW ipRn ,dNgzA¦§¦¨¦§¥¤¦§¦¤©
xrUe wnr d`xnA owGA F` W`xÄŸ©¨¨§©§¤¨Ÿ§¥¨
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(ì)÷îò eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ
òä-ïî÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe øB ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤

:àeä ï÷fä Bà Làøä úòøö àeä½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«
i"yx£·‰ˆ ¯ÚN B·e∑ ׁשחֹור ׂשער לצהב ׁשּנהּפ ‰e‡.ׁשּבֹו ˜˙∑ נגע ׁשל ׁשמֹו ׂשער (ת"כ)ּכ .ׁשּבמקֹום ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆ְְִֵֶֶֶַָָ

È‰BÊÁÓל  ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»∆¡ƒ
˜cÚc ˜nÒ ¯ÚN d·e ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»≈≈»À»«¿»
‡LÈ¯ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ‡˜˙ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂƒ»≈»≈«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡˜„ B‡ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

wnr d`xOd didIW okYi `le ,adv̈Ÿ§Ÿ¦¨¥¤¦§¤©©§¤¨Ÿ
cFrA lSd on dTnr dOg d`xnM§©§¥©¨£ª¨¦©¥§
KkitlE ,eilr iYclFYd xFgXd xrVd©¥¨©¨©©§¦¨¨§¦¨
`aA iM ,mc` ipaA bEdPA mzq qtŸ©§¨©¨¦§¥¨¨¦§Ÿ
clEie ,dNgYn EwzPi mW`xA mirbPd©§¨¦§Ÿ¨¦¨§¦§¦¨§¦¨¥
wCd adSd xrVd FA gnvie ,rbp wzPA©¤¤¤©§¦§©©¥¨©¨Ÿ©©
x`al ,`Ed wzp :WxR KM xg`e .xvTd©¨¨§©©¨¥¥¤¤§¨¥

.wEYp didIW cr `Ohi `NW WExtA§¥¤Ÿ§©¥©¤¦§¤¦
úòãådGd rbPdW ,miWxtnd iAx lM §©©¨©¥©§¨§¦¤©¤©©¤

FA `dIW Kixv Fpi` wzPd `EdW¤©¤¤¥¨¦¤§¥
mEW `le odizFclFY `le z`UE zxdA©¤¤§¥§Ÿ§¥¤§Ÿ
wYPW oeiM la` ,W`xd xFrA iEPW¦§¨Ÿ£¨¥¨¤¦©
xwrie owGA F` W`xA qixbM xrVd©¥¨¦§¦¨Ÿ©¨¨§¥¨¥
FA clFp m`e ,rbPd `Ed ixnbl FWxXn¦¨§§©§¥©¤©§¦©
W`xd zrxv Edfe ,`nh wC adv xrU¥¨¨Ÿ©¨¥§¤¨©©¨Ÿ

ixdW .owGd F`(l wEqtA)aEzMd `Oh ©¨¨¤£¥§¨¦¥©¨
xfge ,adv xrUA wnr Ed`xn dNgzA¦§¦¨©§¥¨Ÿ§¥¨¨Ÿ§¨©

xiMfde(`l wEqtA),xBqd wnr EPpi`WA §¦§¦§¨§¤¥¤¨Ÿ¤§¥
oFiUtA FzF` `Ohe(dl wEqtA)zErnWnE , §¦¥§¦§§¨©§¨

dPWn `le wnr wzPd d`xn oi`W df¤¤¥©§¥©¤¤¨Ÿ§Ÿ§ª¤
odW EN`d mipniQd ipW i`CeaE .llM§¨§©©§¥©¦¨¦¨¥¤¥
,mpicA md mieW adSd xrVde oFiURd©¦§§©¥¨©¨Ÿ¨¦¥§¦¨
oiAW cOll miaEzMd E`A oM m`e§¦¥¨©§¦§©¥¤¥
F` zxdAd d`xnM wnr Ed`xn©§¥¨Ÿ§©§¥©©¤¤
oeiM ,llM dPWn `le wnr EPpi`W¤¥¤¨Ÿ§Ÿ§ª¤§¨¥¨
.oFiUtA F` adv xrUA `Ohn wYPW¤¦©§©¥§¥¨¨Ÿ§¦§
oiprA `xtqA zFIpW dAxd zFzixaE¨©§©§¥§ª§¦§¨¨¦§¨

d.dG ©¤
ìáàmFwOd hxOIW xg`W ,d`xp did £¨¨¨¦§¤¤©©¤¦¨¥©¨

clEYW cr rbp Fpi` W`xÄŸ¥¤©©¤¦¨¥
z`U F` DYclFze zxdA wlgd mFwOA©¨¤¨¨©¤¤§©§¨§¥
z`Vde zxdAd `OhY f`e ,DYclFze§©§¨§¨§©¥©©¤¤§©§¥
xUAd xFrA `OhYW FnM ,adv xrUA§¥¨¨Ÿ§¤§©¥§©¨¨
rbp xiMfdW aEzMd iM .oal KtdA§¨©¨¨¦©¨¤¦§¦¤©

:xn`e owGA F` W`xAeäàøî äpäå ¨Ÿ©¨¨§¨©§¦¥©§¥
,øBòä ïî ÷îòmirbPd zF`xnl fnxi ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ§©§©§¨¦

zxdA xiMfde ,dlrnl mixMfPd©¦§¨¦§©§¨§¦§¦©¤¤
oi`e .DYclFze z`U oke DYclFze§©§¨§¥§¥§©§¨§¥
xg` mrh orhl `N` z`Gd dWxRd©¨¨¨©Ÿ¤¨¦§Ÿ©©©¥
zF`xn E`Ohi `NW ,`Ede ,FpiprM `NW¤Ÿ§¦§¨§¤Ÿ§©§©§
Wie .wEYPd ixg` `N` W`xA mirbp§¨¦¨Ÿ¤¨©£¥©¦§¥

E`Ohi `NW ,lwdl ,xingdlE lwdl FA§¨¥§©§¦§¨¥¤Ÿ§©§
xrUA E`OhIW ,xingdlE ,oal xrUA§¥¨¨¨§©§¦¤§©§§¥¨

.adv̈Ÿ
áeúkäå:xn`Wúà ïäkä äàøé éëå §©¨¤¨©§¦¦§¤©Ÿ¥¤

eäàøî ïéà äpäå ÷úpä òâð¤©©¤¤§¦¥¥©§¥
Ba ïéà øBçL øòNå øBòä ïî ÷îò̈Ÿ¦¨§¥¨¨¥

÷úpä òâð úà ïäkä øébñäåwEqR) §¦§¦©Ÿ¥¤¤©©¤¤¨

(`l`ed dpal zxdA m`e :FnM FWExR ,¥§§¦©¤¤§¨¨¦
xFrd on d`xn oi` wnre FxUA xFrA§§¨§¨Ÿ¥©§¤¨¦¨

(c wEqR)iM ,÷úpä òâðzF`xn EidW fnxi ¨¦¤©©¤¤¦§Ÿ¤¨©§
.wEYpA mirbp§¨¦§¦

äæåzkQnA `YtqFYA oEIr Kixv §¤¨¦¦©¤§¨§©¤¤
mW EpipXW itl ,mirbp(c"d `"t): §¨¦§¦¤¨¦¨

ENt`e ,d`xn lkA mi`Ohn miwzPde§©§¨¦§©§¦§¨©§¤©£¦
,oalA mixFgXde xFgWA mipal§¨¦§¨§©§¦§¨¨
ei`xOW wC adv xrUA mi`OhnE§©§¦§¥¨¨Ÿ©¤©§¨
dGn d`xp .o`M cr .adGd zipazM§©§¦©¨¨©¨¦§¤¦¤
F` ,rbp d`xn wEYPA didIW KixSW¤¨¦¤¦§¤©¦©§¥¤©
zF`xn oirM xFgXd W`xd xFrA oal̈¨§¨Ÿ©¨§¥©§
xFrA xFgW rbp ENt` F` ,mirbPd©§¨¦£¦¤©¨§
dxFgXd d`itxFOd oirM oaNd W`xd̈Ÿ©¨¨§¥©§§¨¨©§¨
mlFrl aEzMd iM ,mi`tFxd ExiMfdW¤¦§¦¨§¦¦©¨§¨
rbp didIW KixSW wzPd rbp xiMfn©§¦¤©©¤¤¤¨¦¤¦§¤¤©
FnM zF`xn mdl cgi `l la` ,wzPA©¤¤£¨Ÿ¦¥¨¤©§§

.xUAd xFrA§©¨¨
äLøtäådIpXdBLàø èøné ék Léàå §©¨¨¨©§¦¨§¦¦¦¨¥Ÿ

(n wEqR)oiC oi` iM dcOl , ¨¦§¨¦¥¦
zrvn` hxOi xW`M `N` oiwzPd©§¨¦¤¨©£¤¦¨¥¤§¨¦
wzPd z` siTn xrVd x`Xie W`xd̈Ÿ§¦¨¥©¥¨©¦¤©¤¤
W`xd ixFg` hxOi m` la` ,cv lMn¦¨©£¨¦¦¨¥£¥¨Ÿ
,`Edd cSd lMn wzPie mipRd z`R F`§©©¨¦§¦¨¥¦¨©©©
`N` owfe W`xd ipniqA oFCp Fpi ¥̀¦§¦¨¥¨Ÿ§¨¨¤¨

iqA.xUA xFr ipn §¦¨¥¨¨
,íòhäåmiAx mc` ipA irahA iM §©©©¦§¦§¥§¥¨¨©¦

xrVd hErn mdl gxTIW¤¦¨©¨¤¦©¥¨
oi`e ,miptl F` xFg`l W`xd iccvA¦§¨¥¨Ÿ§¨§¨¦§¥
x`WM `Ed ixd `N` ,ilg mdA wEYPd©¦¨¤Ÿ¦¤¨£¥¦§¨
xrVd wzPi xW`M la` ,sEBd©£¨©£¤¦¨¥©¥¨
,rbp `N` Fpi` xrVd mFwn zErvn`A§¤§¨§©¥¨¥¤¨¤©
`"Ipih EpNW zFGrl oixFTW rbPd `Ede§©¤©¤¦¨ª¤¨¦¦¨
aEzMd hrnE ,d"trq l` iaxraE©£¨¦¥©£¨¦¥©¨

KxC oMW ,eixg`nE eipR z`Rn hxnPW¤¦§©¦§©¨¨¥££¨¤¥¤¤
.gxTdl mc` ipA§¥¨¨§¦¨©

íòèåxn`W aEzMd(an wEqR)äéäé éëå §©©©¨¤¨©¨§¦¦§¤
ïáì òâð úçabá Bà úçøwá©¨©©©©©©¤©¨¨

,ícîãàzF`xnA sEBd x`WM `OhIW £©§¨¤§©¥¦§¨©§©§
:xn`e .wlgaE KEztA mirbpäàøîk §¨¦§¨§¨¨§¨©§©§¥

øNa øBò úòøö(bn wEqR)hlgn didIW , ¨©©¨¨¨¤¦§¤ª§¨
d`xn `EdW oFiUtA F` dignA§¦§¨§¦§¤©§¥
ExiMfde .xUAd xFrA dhElgd zrxSd©¨©©©£¨§©¨¨§¦§¦
FnM ,oal xrUA `Ohn Fpi`W EpizFAx©¥¤¥§©¥§¥¨¨¨§

EpipXW(b"n c"t mirbp)`Ohn digOdW : ¤¨¦§¨¦¤©¦§¨§©¥
xrUA oM oi`X dn zgAbA F` zgxwA§¨©©§©©©©¤¥¥§¥¨

mipdM zxFzA oM Wxcie .oalwxR mirbp) ¨¨§¦§¥§©Ÿ£¦§¨¦¤¤

(a `i.
Léåmrh iM mixnF`W miWxtnd on §¥¦©§¨§¦¤§¦¦©©

oiaE wEYPd oiA liCadl zFIWxRd©¨¨¦§©§¦¥©¦¥
zgAbe zgxw iM ,`Ed oiprde .dhixOd©§¦¨§¨¦§¨¦¨©©§©©©
cizr Fpi`W oiprA xrVd xwrIW `Ed¤¥¨¥©¥¨§¦§¨¤¥¨¦
mqA FW`x xrU KQW oFbM ,xfgl©§Ÿ§¤¨§©Ÿ§©
WEAiA FrahA xwrPW F` ,xrVd xiXn©¦©¥¨¤¤§©§¦§§¦

.dgNd©¥¨
ïéðòåiM ,FGd zrCd itM dWxRd §¦§©©¨¨¨§¦©©©©¦

xAC dNgYnwzpA aEzMd ¦§¦¨¦¥©¨§¤¤
:oFWNn ,zxkpe xrVd xWPW `Ede§¤¨©©¥¨§¦§©¦§

zExke wEzpe(ck ak oNdl)zFRM EwYp , §¨§¨§©¨¦§©
mipdMd ilbx(.gi ,c rWFdi)KM xg`e , ©§¥©Ÿ£¦§ª©§©©¨

xwrIW FW`x hxni xW`M iM xn`̈©¦©£¤¦§ŸŸ¤¥¨¥
wlg W`xd x`XIW dhixnA xrVd©¥¨¦§¦¨¤¦¨¥¨Ÿ¨¨

hxnn zWgp oirM oAlnE,'f `Îmikln) §ª¨§¥§Ÿ¤§Ÿ¨§¨¦

(.d"nDl didi ornl :aEzMW oiprke ,§¨¦§¨¤¨§©©¦§¤¨
dHxn wxA(.e"h ,`"k l`wfgi)rEcIAW , ¨¨Ÿ©¨§¤§¥¤©¨©

df oi` ,mlFrl xrU mW xfgi `NW¤Ÿ©§Ÿ¨¥¨§¨¥¤
gAB F` `Ed gxw dGd Wi`d la` ,wzp¤¤£¨¨¦©¤¥¥©¦¥©
.`Ed xFdhe migxTd mc` ipA KxcM§¤¤§¥¨¨©¥§¦§¨

ìáàzgABA F` zgxTA didi m` £¨¦¦§¤©¨©©©©©©
`nh didi ,mirbPd zF`xOn¦©§©§¨¦¦§¤¨¥
oFdipniqaE xUA xFr zrxv d`xnM§©§¥¨©©¨¨§¦¨¥
minkg EhrOW `N` ,oFiUtE dign¦§¨¦§¤¨¤¦££¨¦
,xaCd mrhe .oal xrU mWxcnA EPOn¦¤§¦§¨¨¥¨¨¨§©©©¨¨
iE`x oi`e W`xd hxnp xaMW itl§¦¤§¨¦§©¨Ÿ§¥¨
xrU hrn clEi m`e ,llM xrU lCbl§©¥¥¨§¨§¦¦¨¥§©¥¨
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(àì)-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò eäàøî©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯

:íéîé úòáL ÷úpä òâð-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑ ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ִֵָָָָ

–ׁשחֹור  ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ְְִִֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשחר  "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, הּוא טהרה ְְְֱֳִִִֵֶֶַַָָָָָֹסימן

וגֹו'" .צמחּֿבֹו ְַָ

(áì)äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ
äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´

:øBòä-ïî ÷îò ïéà ÷úpä©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑ ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם טמא הא – .צהב ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäåïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯
:úéðL íéîé úòáL ÷úpä-úà¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑ הּנתק Ï‡.סביבֹות ˜˙p‰Œ˙‡Â ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…
Ál‚È∑(ת"כ) ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿«≈«ְְְִִֵֵַַָָָ

הּׂשערֹות  יעבֹור יפׂשה ׁשאם ּפׂשה, אם נּכר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא
הּגּלּוח  למקֹום .ויצא ְְִִֵֵַַ

(ãì)äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â
øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä Búà øäèå§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«
i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ׁשני?אין ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

יפׂשה" "ּפׂשה .ּתלמּודֿלֹומר: ְְִֶַַָ

(åì)øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯
:àeä àîè áävä øòOì ïäkä©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

Â‰‡לא  ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

ÚÈ·L‡‰לב  ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙ ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג  ‡Ï ‡˜˙ ÌÚ„e ‡˜˙ È¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד  ‡ÓBÈa ‡˜˙ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯לה  ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

kLÓa‡לו  ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`le xFgW didi `l mlFrl ,dxwnA§¦§¤§¨Ÿ¦§¤¨§Ÿ
.oale iEwl `N` ,xrU zpEkzA¦§©¥¨¤¨¨§¨¨

äæåWExtA miztxSd inkg zrC §¤©©©§¥©¨§©¦§¥
zFipWOd oipre ,mirbp zkQn©¤¤§¨¦§¦§©©¦§¨
.mdixacl dhFp mW zFIpXd zFzixAde§©¨©§©§ª¨¤§¦§¥¤
F` d"trQd ilg wzPd didi oM m`e§¦¥¦§¤©¤¤Ÿ¦©©£¨
zlgn mi`xwPd mirEcid milgd©¢¨¦©§¦©¦§¨¦©£©
Wie milg mNke ,WgPd liaWE lrEW¨§¦©¨¨§ª¨¢¨¦§¥
oi`e zgxTd `id dhixOde ,xfr mdl̈¤¥¤§©§¦¨¦©¨©©§¥

.llM d`EtxE xfr Dll dxez ¨¥¤§¨§¨
.çlâé àì ÷úpä úàå çlbúäå (âì)§¦§©¨§¤©¤¤Ÿ§©¥©
xiari `NW xidfi ,FhEWR itM§¦§©§¦¤Ÿ©£¦

oi`W iR lr s`W ,wzPd mFwn lr xrY©©©§©¤¤¤©©¦¤¥
mFwOd lr xrYd xiari m` ,xrU FA¥¨¦©£¦©©©©©¨
ginvdl dAq dPde ,xFrd xxBzi `Edd©¦§¨¥¨§¦¥¦¨§©§¦©
oihhg ilrA KxC oMW ,xrU FA¥¨¤¥¤¤©£¥£¨¦
odizFxrU oixiXOd lke W`xAW¤¨Ÿ§¨©©¦¦©£¥¤
odA zFUrl mbe `Edd mFwOd xxbl¦§Ÿ©¨©§©©£¨¤

.zFkEzg zFxEag lnf`Ä¦§¥££
ìáàmipdM zxFzA(o`M):EWxCúàå £¨§©Ÿ£¦¨¨§§¤

,çlâé àì ÷úpä,FA WI dn ike ©¤¤Ÿ§©¥©§¦©¥
`N` ,EPOn xrVd wYp `lde ,xnFlM§©©£Ÿ¦©©¥¨¦¤¤¨
gNbn ,cviM `d ,gNbi `l wzPl KEnq̈©¤¤Ÿ§©¥©¨¥©§©¥©
KEnq zFxrU iYW giPnE Fl dvEg¨©¦©§¥§¨¨

Edfe .dUR m` xMp `dIW icM wzPl©¤¤§¥¤§¥¦¨¦¨¨§¤
`wzp ipxgq gNbie :qElwp` mBxYW¤¦§¥ª§§¦©©¨¢¨¥¦§¨
lkA giPIW ,gNbi `l `wzp mircE§¦¦§¨¨§©©¤©¦©§¨
odA xiMdl zFxrU iYW eiaiaq§¦¨§¥§¨§©¦¨¤

.oFiURd©¦§
äéäéåmrh,úàz` ceC WBIe :FnM §¦§¤©©¤§©¦©¨¦¤

mFlWl mdl l`WIe mrd̈¨©¦§©¨¤§¨
(`k l `Îl`EnW)`A `le mdl KEnq `AW , §¥¤¨¨¨¤§Ÿ¨

xqgie "mr" mrhM Fnrh F` .FkFzA§©£§©©¦§¤§©
wzPd mr xW`e ,xn`i ,"xW`" zNn¦©£¤Ÿ©©£¤¦©¤¤

.miAx EdFnke ,gNbi `lcl dxez Ÿ§©©§¨©¦



נז rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"k iyiy meil inei xeriy

(æì)Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּדֹומה  "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֵֶַַָָָֹֹצהב?

הּזהב  אורפל"א לתבנית "זהב", ּכמֹו "צהב", , ְְְִַַָָָָֹֹ

‰Ô‰k.ּבלע"ז  B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑ טמא הא ְַַ»¿ƒ¬«…≈ֵָָ
טהֹורׁשּטהרֹו לא ז)הּכהן, .(מו"ק ֲִֵֶַָֹֹ

(çì)úøäa íøNa-øBòá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ
:úðáì úøäa¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ

i"yx£˙¯‰a∑ חברּבּורֹות. ∆»…ְֲַ

(èì)úBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´
ñ :àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

i"yx£˙·Ï ˙B‰k∑ ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן .ׁשאין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
˜‰a∑ ׁשּקֹורין אדם, אדם ּבבׂשר הּנראה לבן ּכמין …«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ּכאיׁש ּבהק, קרּוי אדמימּותֹו, חברּבּורֹות ּבין ְְְֲִִֵַַַָֹרוש"ו,
צח  ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ׁשּבין .עדׁשן ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ß 'a xc` h"k iyiy mei ß

(î):àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«
i"yx£‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜∑,נתקין מּטמאת טהֹור ≈≈«»ְְִִַָָֻ

ׂשער,ׁשאינֹו מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּומחיה  לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור נגעי ּבסימני ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָאּלא

.ּופׂשיֹון  ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr fk jxk zegiy ihewl)

עֹור  נגעי ּבסּמני אּלא . . וזקן ראׁש ּבסּמני נּדֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשאינֹו
מ)ּבׂשר יג, ראׁשֹו"(רש"י ׁש"יּמרט ללּמד ׁשּבא מפרׁש אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּכ" רׁש"י מפרׁש הּוא" "נתק על עּמֹו: ונּמּוקֹו מטּמא. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
נֹוצר  אינֹו ׁשהּנגע היינּו ׂשער", ׁשּבמק ֹום נגע ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשמֹו
מּׁשם  "ׁשּנּתק ׁשּכתב ּכהרמּב"ן, (ּודלא ּדוקא ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹמּנׁשירה

ׂשער). נׁשירת ענינֹו ּבּזקן אֹו ּבראׁש ׁשּנגע היינּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׂשער",
ׁש"יּמרט  לֹומר סברא אין נגע, אינּה ׂשערֹות ׁשּנׁשירת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּכיון
אּלא  זה; את לׁשלל צר ואין טמאה, סּמן הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֻראׁשֹו"

ׁשל ּדינֹו מלּמד זה.נגעהּכתּוב ּבמקֹום ׁשּנֹולד ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ

(àî)øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬
:àeä«

i"yx£ÂÈt ˙‡tÓ Ì‡Â∑ ּומּׁשּפּוע ּבּכלל, ּומּכאן ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת" קרּוי אחֹוריו ּכלּפי .קדקד ְְֲֵַַַָָָָֹ

(áî)ícîãà ïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úòøö̈©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Ô·Ï Ú‚ÌcÓ„‡∑?הּמראֹות ׁשאר מּנין .ּפתּו ∆«»»¬«¿»ְְִִַַַָָ
– ּבׂשר" עֹור צרעת "ּכמראה ּכמראה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְְֵֵַַַַַַָָָ

ּכיֿיהיה  "אדם ּבׂשר': 'עֹור ּבפרׁשת האמּור ְְִִֶַַַַָָָָָָָָָהּצרעת
ּבארּבע  ׁשּמטּמא ּבֹו? אמּור ּומהּו ְְְְְֵֶַַַַָָבעֹורֿבׂשרֹו".

צרעת  ּכמראה ולא ׁשבּועֹות, ּבׁשני ונּדֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹמראֹות
ולא  אחד, ּבׁשבּוע נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹהאמּור
ּבארּבע  מטּמאין ׁשאין ׂשער, מקֹום ׁשל נתקין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכמראה

ותֹולדּתּה ּבהרת ותֹולדּתּה, ׂשאת .מראֹות: ְְְְְְֵֶֶַַַַָָ

ˆÁÓלז  Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙ Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙ Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

ÔB‰¯Òaלח  CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰a«¬»«¬»«¿»

Ô¯‰aלט  ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
ÈÎc ‡kLÓ· È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈¿«¿»¿≈

:‡e‰

ÈÎcמ  ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈««¿«≈≈¿«¿≈
:‡e‰

¯dLÈמא  ¯ÚN ¯zÈ È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

·‚d˙eLBÏמב  B‡ d˙eÁ¯˜· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿»»≈ƒ¿≈
‡È‰ ‡È‚Ò ˙e¯È‚Ò ˜BnÒ ¯eÁ LzÎÓ«¿«ƒ»«¿ƒ»¿»ƒ

:d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a¿»»≈ƒ¿≈



rixfzנח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"k iyiy meil inei xeriy

(âî)äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNä¨«

(ãî)ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−
:Bòâð BLàøa§Ÿ¬¦§«

i"yx£BÚ‚ BL‡¯a∑ לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְִִִִֵֶַַָָ
יטּמאּנּו",ׁשאר  "טּמא ּתלמּודֿלֹומר: המנּגעים? ְְְְְִֵֶַַַַַָָֻ

יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על ּכּלן. את ְְְִֵֶַַָָָָֻֻלרּבֹות
וגֹו'" .פרמים ְְִֻ

(äî)íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé BLàøå|àîè §ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−

:àø÷é¦§¨«
i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑ קרּועים.Úe¯Ù∑ ׂשער ŒÏÚÂ.מגּדל ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«

‰ËÚÈ ÌÙN∑ ּכאבל.ÌÙN∑ גרינו"ן הּׂשפתים, ׂשער »»«¿∆ְֵָ»»ְְִַַַָ
È˜¯‡.ּבלע"ז  ‡ÓË ‡ÓËÂ∑ טמא ׁשהּוא ,מׁשמיע ְַַ¿»≈»≈ƒ¿»ְִֵֶַַָ

מּמּנּו ה)ויפרׁשּו .(מו"ק ְְְִִֶ

(åî)ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
ñ :BáLBî äðçnì õeçî áLé¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑ יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְִִִֵֶָֹ
טמאים  מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעּמֹו.

הרע  ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא הֹואיל ּבדד? ּבין ליׁשב ְְְִִִֵֵֵָָָָָ

יּבדל  הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו ıeÁÓ.איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵַָƒ
‰ÁnÏ∑לׁשלׁש סז)מחנֹותחּוץ .(פסחים ««¬∆ְֲַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl jxk zegiy ihewl)

יּבדל הּוא אף . . הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא (רש"י הֹואיל ְְְִִִִֵַָָָָ
מו) ּתענּוג יג, מקּבל הּׁשם־יתּבר עינים': 'מאֹור ּבספר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכתב

אפ  מּיׂשראל, אחד לׁשֹון מּכל ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע ּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מבּטל  הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרע
ּומהּפ . . ּכביכֹול עצבּות מּדת ּבֹו ּומביא . . הּבֹורא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּתענּוג
עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמענג

(æî)Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−
:íézLt ãâáa§¤¬¤¦§¦«

LzÎÓ‡מג  ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

dp·‡ÒÈמד  ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה  È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו  ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

e¯È‚Òמז  LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úòøö òâð Bá äéäé ék ãâaäå (æî)§©¤¤¦¦§¤¤©¨¨©
`le ,llM raHA EPpi` oiprd df¤¨¦§¨¥¤©¤©§¨§Ÿ
la` .miYAd irbp oke ,mlFrA dedŸ¤¨¨§¥¦§¥©¨¦£¨
gEx didi ,'dl minlW l`xUi zFidA¦§¦§¨¥§¥¦©¦§¤©
mtEB cinrdl cinY mdilr mXd©¥£¥¤¨¦§©£¦¨
xW`ke ,aFh d`xnA mdiYaE mdicbaE¦§¥¤¨¥¤§©§¤§©£¤
dEdzi ,oFre `hg mdn cg`A dxwi¦§¤§¤¨¥¤¥§§¨¦§©¤
,FziaA F` FCbaA F` FxUaA xErM¦¦§¨§¦§§¥

.eilrn xq mXd iM zF`xdl§©§¦©¥¨¥¨¨
CëìeaEzMd xn`(cl ci oNdl)iYzpe : §¨¨©©¨§©¨§¨©¦

,mkzGg` ux` ziaA zrxv rbp¤©¨©©§¥¤¤£ª©§¤

dPde .`Edd ziAA mXd zMn `id iM¦¦©©©¥©©¦©§¦¥
zlgp `idW ux`A `N` bdFp EPpi ¥̀¤¥¤¨¨¨¤¤¦©£©

xn`W FnM ,'d(mW)ux` l` E`az iM : §¤¨©¨¦¨Ÿ¤¤¤
oi`e ,dGg`l mkl ozp ip` xW` orpM§©©£¤£¦Ÿ¥¨¤©£ª¨§¥
la` ,rwxw zaFg FzFid ipRn xaCd©¨¨¦§¥¡©©§©£¨
`N` `Edd oiprd `ai `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¨Ÿ¨¦§¨©¤¨
cAkPd mXd xW` zxgaPd ux`Ä¨¤©¦§¤¤£¤©¥©¦§¨

.DkFzA okFW¥§¨
øBúáeúmipdM(mW)oi`W cFr EWxC §©Ÿ£¦¨¨§¤¥

xg` `N` `Ohn ziAd©©¦§©¥¤¨©©
cg`e cg` lM `dIWe ,wENge WEAM¦§¦§¤§¥¨¤¨§¤¨

daXizp f` iM ,mrHde .FNW z` xiMn©¦¤¤§©©©¦¨¦§©§¨
dxWze 'd z` zrcl mdilr mYrC©§¨£¥¤¨©©¥§¦§¤
irbpA aWFg ip` oke .mkFzA dpikW§¦¨§¨§¥£¦¥§¦§¥
`le ,ux`A `N` Ebdpi `NW micbAd©§¨¦¤Ÿ¦§£¤¨¨¨¤§Ÿ
`l iM ,ux`l dvEg odn hrnl Kxvdª§©§©¥¥¤¨¨¨¤¦Ÿ

.mlFrl mW Erx`i¤¤§¨§¨
éðtîe`N` mibdFp mpi` cFr df ¦§¥¤¥¨£¦¤¨

,mirEavA `l mipal micbaA¦§¨¦§¨¦Ÿ¦§¦
`Edd xErMd `ivFd raSd ilE` iM¦©©¤©¦©¦©
rAv` `le ,FrahM `Edd mFwOA©¨©§¦§§Ÿ¤§©
iciA mirEaSd KkitlE ,`id midl ¡̀Ÿ¦¦§¦¨©§¦¦¥



נט rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"k iyiy meil inei xeriy

(çî)øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½
:øBò úëàìî-ìëa Bà−§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑ ּפׁשּתים ׁשל ,ׁשל אֹו «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶ
·BÚ¯.צמר  B‡∑ מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור .זה ֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ

¯BÚ ˙Î‡ÏÓŒÏÎa B‡∑ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור זה ¿»¿∆∆ֲֶֶַָ
.מלאכה  ְָָ

(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

:ïäkä-úà äàøäå àeä®§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים ∑‡„ÌcÓ.ירק .אדם ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬
íéîé: ¨¦«

(àð)àøåòâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
äNòé-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬
:àeä àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì øBòä̈−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«

i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑ סּלֹון" כח)ממאיר"לׁשֹון ּתהנה (יחזקאל ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.הימּנּו' ֵֶ

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤
-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà øîva©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤
:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék òâpä Bá äéäé¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«

i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ ּפׁשּתים ׁשל אֹו צמר ,ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְִִֶֶֶֶ
ואניצי  צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָזהּו
ּבאׁש "הוא ּתלמּודֿלֹומר: עּמֹו? ויׂשרפם ְְְְְִִִִֵֵַַָָּפׁשּתן
מה  אםּֿכן, עּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּתּׂשרף"

את  להֹוציא בּפׁשּתים"? אֹו "ּבּצמר ְְְִִִֶֶֶַַַַּתלמּודֿלֹומר:
ׁשּבֹו אחרהאמרּיֹות מּמין ׁשהן סח), אמרּיֹות,(פסחים . ְְִִִִִִֵֵֶֶַָ

אמרא  ּכמֹו ׂשפה, .לׁשֹון ְְְִָָָ

ÓÚÏe¯‡מח  ‡zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

‡Bמט  ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ  ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

È˙נב  B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯ea ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oFrnW iAx ixacM oi`Ohn minWmirbp) ¨©¦§©§¦§¦§¥©¦¦§§¨¦

(b"n `"it.
ìòåaEzMd Fxifgi df ipRn ,hWRd KxC §©¤¤©§¨¦§¥¤©§¦©¨

xFrA F` cbAA wEqtE wEqR lkA§¨¨¨©¤¤¨
.qp xaCd iM ,axra F` izXa F`©§¦¨¤¤¦©¨¨¥
zxFzA mNke miWxcn mdA EpizFAxlE§©¥¨¤¦§¨¦§ª¨§©

.mipdMgn dxez Ÿ£¦
.àåä úøàîî úòøö ék (áð):oFWl ¦¨©©©§¤¤¦§

xi`nn oFNq(ck gk l`wfgi), ¦©§¦§¤§¥

FWxcnE(o`M k"z)`NW dx`n Fl oY ¦§¨¨¥§¥¨¤Ÿ
qElwp`e .i"Xx oFWl ,EPOn dpdY¥¨¤¦¤§©¦§ª§§
:on oM F`UrW ,`xfgn zExibq :mBxY¦§¥§¦§©§¨¤£¨¥¦

zinx`A oixFw oMW ,xi`nn oFNq¦©§¦¤¥¦©£¨¦
`xfgM ,ixfg miai`kOd mivFTl©¦©©§¦¦¦§¥§¦§¨

`xnrC `aabA(.g zFkxA)iliwW , ¦§¨¨§©§¨§¨§¦¦
ixfg` icWe KzEaih(:bq zAW)zn`de . ¦¥§¨¦©¦§¥©¨§¨¡¤

`idW xnFlM ,dx`n oFWl `EdW¤§§¥¨§©¤¦
xW`M ziAaE cbAA midl` zllw¦§©¡Ÿ¦©¤¤©©¦©£¤

iYxMfd(.fn wEqtA)xn`W WxcOde , ¦§©§¦§¨§©¦§¨¤¨©
oke .oFWNd xEYIn d`pdA xEq` `EdW¤¨©£¨¨¦¦©¨§¥
z` uzpEn cnlpe ,rBpnd ziaA oiCd©¦§¥©§ª¨§¦§©¦§¨©¤

ziAd(dn ci oNdl). ©©¦§©¨

CëåinlWExi dlxr zkQnA iz`vn §¨¨¨¦§©¤¤¨§¨§©§¦
(b"d b"t)o`UrW zFrBpnd mipa` :£¨¦©§ª¨¤£¨¨

,oz`nh icin Elr ipY iIPY z` ,ciq¦¦©¨¥¨¦¨¦¥ª§¨¨
,oz`nh icin Elr `l ipY iIPY zi`e§¦©¨¥¨¦Ÿ¨¦¥ª§¨¨
xn`C o`nE ,zFxYn Elr xn`C o`n̈§¨©¨ª¨¨§¨©

:aizkC ,zFxEq` Elr `lúòøö Ÿ¨£¦§¦¨©©
àåä úøàîî(cn ci oNdl)dx`n FA oY , ©§¤¤¦§©¨¥§¥¨

iAx mWA xn` EdA` iAx .FA dpdY l`e§©¥¨¤©¦©¨¨©§¥©¦
uEg xYn oxt` mitxUPd lM ,opgFi¨¨¨©¦§¨¦¤§¨ª¨
xA `Ig iAx aizi` .dxf dcFar xt`n¥¥¤£¨¨¨¦¦©¦¦¨©
Fpi` ziAd xt` ixd ,opgFi iAx iOw iqFi¦©¥©¦¨¨£¥¥¤©©¦¥
,xEq` `nize dxf dcFar zngn `Ä¥£©£¨¨¨§¥¨¨
diA aizkC ,`id dIpW dil xn`̈©¥©¦¨¦¦§¦¥

.dvizpbp dxez §¦¨



rixfzס zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(âð)ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá Bà: ¬©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ ּבלבד ∑‡˙ הּנגע מקֹום ?יכֹול ≈¬∆«»«ְְִֶַַַָ
הּבגד  ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את ְֲֵֶֶֶַַַַַָָָּתלמּודֿלֹומר:

"הּנגע"ּכּלֹו ּתלמּודֿלֹומר: ּכּבּוס? ּכיצד?טעּון הא . ְִֵַַַַַָָָֻ
עּמֹו הּבגד מן .יכּבס ְִִֵֶֶַַ

ß oqip '` ycew zay ß

(äð)éøçà ïäkä äàøå|äpäå òâpä-úà ñakä §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làä¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Òak‰ È¯Á‡∑ העׂשֹות ‰Ú‚p.לׁשֹון CÙ‰Œ‡Ï «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«
BÈÚŒ˙‡∑מּמראיתֹו הכהה NÙŒ‡Ï‰.לא Ú‚p‰Â∑ ∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»

צרי ואין טמא. ּפׂשה, ולא הפ לא ׁשאם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשמענּו,
ּופׁשה  הפ לא מה לֹומר יֹודע איני ּפׁשה, ולא הפ . ְִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹ

לֹו הּנגע",יעׂשה את "והסּגיר ּתלמּודֿלֹומר: ? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָמּכלֿמקֹום,
הּמקרא  ליּׁשב ּכאן ּורמזּתיה ּכהנים', ּב'תֹורת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹּכדאיתא

אפניו  ‰Â‡.על ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב :(שמואל ְַָָ¿∆∆ƒְְָֻ
ׁשּמראיו  נגע היא, ׁשפלה ּכלֹומר הּפחתים", ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ"ּבאחת

·‚BzÁa.ׁשֹוקעין  B‡ BzÁ¯˜a∑:ּכתרּגּומֹו ְִ¿»«¿¿««¿ְְַ
בחדתּותּה אֹו יׁשנים.∑˜¯BzÁ.ּבׁשחיקּותּה ׁשחקים ְְִִֵֵַָ»«¿ְְִִָָ

לפריחה  מּנין ל'גזרהֿׁשוה': ׁשהצר ה'ּמדרׁש' ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּומּפני
וגּבחת" "קרחת נאמרה טהֹורה? ׁשהיא ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָּבבגדים
ּלהּלן  מה ּבבגדים. וגּבחת" "קרחת ונאמרה ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָָָּבאדם,
טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן אף טהֹור, – ּבכּלֹו ְְַַַָָָָָֻֻּפרח
ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". "קרחת לׁשֹון הּכתּוב אחז ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָלכ
וגּבחת  יׁשנים, לׁשֹון - קרחת מׁשמעֹו: זהּו ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָותרּגּומֹו,
ּבקדמּותֹו, אֹו ּבאחריתֹו נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון -ְְְְְְֲֲִִִִַַָָ
ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון והּגּבחת אחֹורים לׁשֹון ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָׁשהּקרחת
ּכל  והּקרחת, וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשּכתּוב:
ּב'תֹורת  מפרׁש ּכ ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּׁשֹופע

.ּכהנים' ֲִֹ

(åð)ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´
éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å BúàŸ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−

:áøòä-ïî Bà¬¦¨¥«¤
i"yx£B˙‡ Ú¯˜Â∑ הּבגד מן הּנגע מקֹום .ויׂשרפּנּויקרע ¿»«…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

(æð)Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬

:òâpä Ba-øLà£¤−©¨«©
i"yx£‡Â‰ ˙Á¯t∑ וצֹומח החֹוזר epÙ¯Nz.ּדבר L‡a∑ הּבגד ּכל .את …««ƒְֵֵַַָָ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ

(çð)øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà ãâaäå§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ
:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñå ñaëz øLà£¤´§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«

LzÎÓ‡נג  ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד  d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

Â‰‡נה  ‡LzÎÓ ˙È e¯eÁc ¯˙a ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡¯·z dp„˜Bz ‡¯ea ‡e‰ ·‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈

a˙¯נו  ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז  ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d· Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯ea¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח  ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙eÈz ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈



סי rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑ עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו אם ¿»≈∆«»«ְְְִִִִֶַַָ

לגמרי  הּנגע מּמּנּו סר ÈL˙.ּכהן, ÒaÎÂ∑ לׁשֹון ְְִֵֵֶֶַַַָֹ¿À«≈ƒְ
לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה 'ּכּבּוסין' ׁשל ּתרּגּום ְְְְִִִִֶֶַָָָָטבילה.

לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו מּזה, חּוץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ"ויתחּור".
לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל וכן 'ויצטּבע'. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּתרּגּומֹו

'וּיצטּבע' .מתרּגמין ְְְְִִַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr f jxk zegiy ihewl)

טבילה נח)לׁשֹון יג, ׁשל (רש"י הּמּטרה את לבאר אפׁשר ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּפנים. ּבׁשני זה הסרתא ּכּבּוס מׁשמעּותּההּנגע . זה ּולפי , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לּבּון. הסרתב – ואז טמאת. הּבגד, ּבכל ׁשהתּפּׁשטה הּנגע ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
"וכּבס ׁשּנאמר ּומּמה טבילה. – מׁשמע ׁשנית מׁשמעּותּה " ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש לראׁשֹון ּבהמׁש ּבא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא

הראׁשֹון  הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלׁשֹון
לׁשֹון  הּוא אם א הּטמאה. את והּׁשני הּנגע, את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻמסיר
רק  הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא – ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ'לּבּון'

ִֵַהּׁשני.

(èð)øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ|íézLtä Bà ÂŸ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À
Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä Bà³©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬

ôôô :Bànèì§©§«

סימן. בני"ה פסוקים, תזריע ס"ז פרשת חסלת

ÓÚ¯נט  Le·Ïa e¯È‚Ò LzÎÓ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿«¿«¿ƒƒ¿¬«
Ô‡Ó Ïk B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡zÎ B‡ƒ»»ƒ¿»«¿»»«

Ù Ù Ù :d˙e·‡ÒÏ B‡ d˙eÈk„Ï CLÓcƒ¿»¿«»≈¿«¬≈

åìø ¯ æëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

מר עזריאל שי'

שלום וברכה!

בנועם מקבל הנני ידיעות מהרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מזקני רבני אנ"ש מוה"ר ישראל נח 
שי' בעליניצקי, על דבר יחסו של כבודו אליו טפולו בעניניו והעולה על כולנה שימת לבו לכל המצטרך 

להרב מוהרי"נ שי'.

משא"כ  בשש,  מתברך  כו'  פרוטה  הנותן  אשר  ע"ב(  ט'  בתרא  )בבא  רז"ל  מאמר  ידוע  וכבר 
המפייסו מתברך באחד עשר, ואם בכלל דרשו רבותינו ז"ל ורפא ירפא מכאן שנתנה תורה רשות לרופא 
לרפאות אלא שהי' חשש בדבר שאולי יסמכו על הרופא בעצמו וישכחו אלקה עשהו שמטעם זה גנז 
יחזקי' ספר רפואות לדעת כמה מפרשים, הנה כשהרופא עצמו יודע אשר הוא הוא שלוחו של הרופא 
חולי כל בשר ומפליא לעשות הוא ה' אלקינו, הרי ממילא אין מקום לחשש זה ורפואותיו מצליחות 
למכאובי  רפואה  להביא  הנכון  השליח  להיות  כבודו  במעשי  והצלחה  ברכה  ישלח  והשי"ת  ביותר, 
בעניניו הפרטים תומשך  גם  ושכר מצוה מצוה אשר  לידו,  האנשים אשר ההשגחה העליונה מביאם 

ברכה והצלחה להמצטרך לו לזוגתו ולילידיהם שיחיו בגשמיות וברוחניות.

בכשרות  לטובה,  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבא  הפסח  חג  את  שיחוג  אסיים,  דיומא  ומענינא 
ובשמחה, הוא וכל בני ביתו שיחיו.

בברכת החג.



סב

יום ראשון - כ"ד אדר ב'
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז אדר ב'
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה אדר ב'
מפרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח אדר ב'
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו אדר ב'
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט אדר ב'
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' ניסן
פרק כ

מפרק א עד סוף פרק ט

לשבוע פרשת תזריע תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 
כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 
בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 
עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 
מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



סג 'a xc` d"kÎc"k ipyÎoey`x mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ד ראשון יום
פרק לח יום ראשון ֿשי כ "ד ֿכ "ה אדר ב ' ,100 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá åìëùå

ב' אדר כ"ה שי יום
,100 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"aeøôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
¯lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda dpd -ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae seba ¨§©©¤

ãò ,Ck ìk úèòeî¤¤¨©©
çk elôà Ba ïéàL¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãb,oky ¨¨©
ÎlkÎlr zi`xp gneva
ly zniieqn drepz mipt
lcb `edy jka ,zeig
`ed oi`e ,lecbl ohwn
.mnec enk inzq xneg

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd
,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö¥©©§©¥
mda oi`y mixacÎ "mnec"
genvl gek `le miig
xac lk - "gnev" ,heaple
- "ig" ,haepe gnevy
- "xacn" ,miig mi`exa
ea yiy mc`d z` oiivnd

:ode ,lky'ã ãâðk§¤¤
ä"éåä íL úBiúBà¦¥£¨¨
epnnL ,àeä-Ceøä¤¦¤

¯ .íéòtLîzrax` lk ª§¨¦
milawn ,mi`xapd ibeq

beq lk ,`edÎjexa 'ied my zeize` rax`n mzeige mzrtyd
.zxg` ze`núëLîäå äøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨§©§¨©

úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL úeiçä©©¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©
¯ ,øaãîe éça úLaìîälkay dx`dd dnec dpi`y myke ©§ª¤¤§©§©¥

,efl ef dl`d mibeqd on cg`¯ ïlëaL óàzrax` lka ©¤§ª¨
,mixen`d mibeqd¯ äåL ãçà øBà,z`hazn d`eeydde ¤¨¨¤

¯ ,íéðt øzñä úðéçáa,mleka zxzqen xe`d zeinipty ¦§¦©¤§¥¨¦

¯ dâð Leáì àeäL ïlëa ãçà Leáìa Laìîe,z`f lkae §ª¨¦§¤¨§ª¨¤§Ÿ©
dx`ddl ,deey gneve mnecay zeigd zkynde dx`dd oi`
ygena mi`ex xacnae iga ,oky .xacne igay xe`d zkyndle
epcnly itk ,zewl` `id zeigdy xkip `ly wx ,miig mdy
myke ,hexita lirl
dx`dde zeigdy
gnevae mnecay ziwl`d
llk oeince jxr odl oi`
ziwl`d dx`ddle zeigl

- xacnae igayïéà Ck̈¥
ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥
øBà úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
BðBöø úeiîéðt àeäL¤§¦¦§
íéðt øzñä éìa Cøaúé¦§¨¥§¦¤§¥¨¦
äøéànä ,ììk Leáìe§§¨©§¦¨
úBöîa úLaìîe§ª¤¤§¦§
ïëå ,Lnî úBiNòî©£¦©¨§¥
øeaãa úBéeìzä úBöîa§¦§©§§¦
,äðek éìa íéúôN éeháå§¦§¨©¦§¦©¨¨

¯ àeäL,xeaicdáLçð ¤¤§¨
økæpk Lnî äNòîk§©£¤©¨©¦§¨

¯ ,ìéòìdkynde dx`d §¥
,oeilrd oevx zeiniptn ,ef
zeevna zkynpd
zeevnae zeiyrnd
zeyrp odyk ,xeaicay
jxr odl oi` ,dpeek ila

,llk oeinceäøàää éaâì§©¥©¤¨¨
úLaìîe äøéànä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥¨©§¦¨§ª¤¤
éãk ïúiNòa ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥©£¦¨¨§¥
.ãçà BðBöøe àeäL ,BðBöø íei÷ éãé-ìò Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤§¤¨

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå,úBëøa øàLe äéúBëøáe òîL §¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨§¨§¨
¯ .Cøaúé Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaLefy ¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§¦§¨¥

eli`e ,sebl aygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd
.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd

äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨
Cøaúé Ba íãàä ìëNå§¥¤¨¨¨¦§¨¥
äìòîì dîöò ãvî àéä¦¦©©§¨§©§¨
úBönä íei÷ úe÷ácî¦§¥¦©¦§

,Lnî ìòôa úBiNòî©£¦§Ÿ©©¨
¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
,d"awda zewiacdy
ici lr ,icedi ly eytpa
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ëíéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá é
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
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a'סד xc` d"k ipy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå
'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

" dilr mixne`y efk zewiac `id ,zeiyrn zeevn meiwepycw
dz` cg`zdl dy` miycwnyk enk ,lynl ,dfy ,"eizeevna
ici lr d"awd mr icedi ly ezecg`zd `id jk - xenb cegia
icedi ly ezceare egeka ziyrp dpi` ef zecg` .zeevn meiw

ezceara ixdy ,cala
did `l ,cala zinvrd
zewiacl ribn mrt s`
jka yi `l` ;d"awda efk
cqge dwcv meyn
miiwl epeeivy d"awdn
epa ozp `teb jkae ,zeevn
cg`zdle cgiizdl gekd
ici lr jxazi ez`
,oaen ,ixd .devnd
,zewiac ly dceardy
zpeeka ,lkye daygna
mipipr x`ya e` zeevnd
xyt` i` ,mixkfpd
dpeilr dlrn dl didzy
meiwa zewiacdn xzei
,xen`k ,d`ad ,zeevnd
j` .d"awdn gek zpizpa
zeevnd zpeeka zeticrd
,dpeek ila oneiw iabl
mvra `l) z`hazn
zx`da (m`Îik ,zewiacd
enk ,oky) oeilrd oevxd

adyrna mb jk ,zeevndzpeekly epevx miiw ,zeevnd
(ly zewiac)a dxi`nd oeilrd oevxd ly dx`dd - (d"awd

zpeekoevxd zx`d xy`n daxda dlrnl `id ,zeevnd
a dxi`nd oeilrdmeiwzepeilr .(dpeek ila) envrlyk zeevnd

.sebd lr dnypd zepeilrl dnec efïk-íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥
¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöø,d"awd mrúðeëå äáLçîe ìëNa §¦§¨¥§¨§¨§¥¤©£¨¨§©¨©

øàLe älôúe òîL úàéø÷ úðeëáe úBiNòî úBönä©¦§©£¦§©¨©§¦©§©§¦¨§¨
¯ ,úBëøaoeilrd oevxdn dx`d ,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp §¨

-,Bæ äðeëa úLaìîe äøéànä äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤©§¦¨§ª¤¤§©¨¨
ø úøàäî äìòî äìòîì õ÷ ïéàì äìBãb àéäïBéìòä ïBö ¦§¨§¥¥§©§¨©§¨¥¤¨©¨¨¤§

¯ ïîöò úBönä íei÷a úLaìîe äøéànämiiwn `edy ©§¦¨§ª¤¤§¦©¦§©§¨
¯ ,äðek éìa øeaãáe äNòîaoevxd zx`day zepeilrde §©£¤§¦§¦©¨¨

:`id ,cala dyrnay dx`dd iabl ,"dpeek"ay oeilrdìãâk§Ÿ¤
,äîLpä Leaìîe éìk àeäL ,óebä ìò äîLpä øBà úìòî©£©©§¨¨©©¤§¦©§©§¨¨
¯ .dúðeëì Leaìîe éìk àeäL dîöò äåönä óeb Bîk§©¦§¨©§¨¤§¦©§§©¨¨¨

z` mincn ,okldyrnd z`e ,"seb"l - devnddpeek-
."dnyp `la sebk `id dpeek `la devn"y mixne`e ,"dnyp"l
¯ ãçà ïBöø Laìî ,dúðeëáe äåöna ,ïäézLaL óàå§©¤¦§¥¤©¦§¨§©¨¨¨§ª¨¨¤¨

,oeilrd oevxdéepL íeL éìa ,úeèéLtä úéìëúa èeLẗ§©§¦©§¦§¦¦
¯ ,íBìLå-ñç éeaøåepyi jkay xnel jiiy `l ixd ,ok m`e §¦©§¨

,oeilrd oevxdn zegt e` xzei¯ ãçéîe,oevxdBúeäîa §ª¨§¨
äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯ ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥§©§¦©¦©©¦¥©¤¨¨

¯,ytpa zelbzdde.úeèMtúäå íeöîö úðéçáa äåL dðéà¥¨¨¨¦§¦©¦§§¦§©§
¯z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd ,devnd meiwl qgiay

ytp zewiaca ielb ote`a
,eli`e .d"awda mc`d
dx`dd ,zeevnd zpeeka
zehytzda `id
zewiaca ,xzi zelbzdae
ez` elkye ezaygn

.jxaziääâäddbda)
,owfd epax xiaqn ,d`ad
zexitqa ,yxeyay

,zepeilrdzpeekzeevnd
,"xe`" zbixcna `id

eli`eseb- zeevnd
,oky ."milk" zpigaa
zexe` ixd mpyi zexitqa
heyt `ed xe`d ,milke

e,ilkd iabl leab ila
xcba xcben xak `edy
cqg e` dnkg ly
xcba zeidl ick .dnecke
yi - 'eke cqge dnkg
,ixd .mevnvd oipra jxev
zpigaa `ed "xe`"y
zpigaa "ilk"e ,zehytzd

l qgia mb jk .mevnvzpeekle zeevndsebjke - zeevnd
:ddbda xaqenúBönä úðekL ,'íéiç õò'a áeúkL Bîëe)*§¤¨§¥©¦¤©¨©©¦§

úBâøãî ïä úBöîä óeâå ,øBà úâøãîa àéä äøBz ãeîìúå§©§¨¦§©§¥©§©¦§¥©§¥
íeöîö éãé-ìòL ,íeöîö úðéça íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥§¦©¦§¤©§¥¦§

¯ :(ï"ç éòãBéì òeãik ,íéìkä eeäúð øBàä,dxzqp dnkg ¨¦§©©¥¦©¨©§§¥¥
oia lcadd mb jkzpeekoial zeevndsebqgia ,zeevnd

dnec dpi`y myky epcnl ,mipt lk lr .(zehytzde mevnvl
dnec dpi` jk ,xacnae igay zeigl gneve mnecay zeigd

a dxi`nd oeilrd oevxd zx`dseboevxd zx`dl ,devnd
a dxi`nd oeilrdzpeeklynay myky cnlp dzr .devnd

mibeq drax`e ,xacne ig ,gnev ,mnec :mibeq drax` mpyi
ig (a gneve mnec (` :miillk miwlg ipyl miwlegn dl`
:oldlck - zeevnd zpeeke zeevn ly lynpa mb jk - xacne

¯ ú÷ìçðå,zeevnd zpeeke zeevnék ,úBâøãî òaøàì ïk-íb §¤§¤¤©¥§©§©©§¥¦
úBöî ïäL ,úBâøãî ézL ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä óeâ©¦§©§¨©¨¥§¥©§¥¤¥¦§

¯ Lnî úBiNòîwx xeaicd ixdy ,xeaic ici lr `lyaygp ©£¦©¨
,dyrnk¯ úBieìzä úBöîe,oneiwaBîk ,äáLçîe øeaãa ¦§©§§¦©£¨¨§

¯ ïBænä úkøáe älôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìzony ©§¨§¦©§©§¦¨¦§©©¨
,dxezd¯ ;úBëøa øàLeel` zebixcn izy ,opaxcny §¨§¨

odizy od - jci`n daygne xeaice ,cgn dyrn - zeevna
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íéøîà éèå÷éì
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
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סה 'a xc` e"k iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כ"ו שלישי ב'יום אדר
,`p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúòãù éî éë,102 'nr cr.ì"æðë åðéúåùôðá

ly beqaseb;zeevnd¯ ,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä úðeëå§©¨©©¦§§¨§¨¦§¨¥
,zeevnd meiw ici lr

¯ àéäL,dpeekdäîLðk ¤¦¦§¨¨
¯ ,óebì,devnd ly ©

ì ïk-íb ú÷ìçðézL ¤§¤¤©¥¦§¥
ézL Bîk ,úBâøãî©§¥§§¥
ïäL äîLpä úBâøãî©§¥©§¨¨¤¥

¯ .øaãîe éç :ïäL ,éøîçä óebaa mb jkzpeekdpyi ,zeevnd ©©¨§¦¤¥©§©¥
,lynl ,`idy dpeek
,ig lra ly dnypk
,xzei dpeilr dpeek dpyie
xacn ly dnypk `idy
itke - lkyÎxa `edy

:oldl x`aziy

,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé-ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúëLîä©§¨©

óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
¯ BLôð ìò àeä-Ceøä©©§

,Ba ä÷áãì:xnelk - §¨§¨
waczdl zevxl ezpeek
cenil ici lr ,d"awda
d`a ,zeevn meiwe dxez
dligz opeazdy ,jkn
ef zeppeazd .'d zelcba
- dad`e d`xi ea dxvi
weac zeidl oe`nv
jxcdy oeeikne ;d"awda
wx `id 'da zewaczdl
meiwe dxez cenil ici lr
dvex `ed okl - zeevn
miiwle dxez cenll
dpeek jezn zeevn
,d"awd mr waczdl
ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥

äðek éøä ¯ Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥§©¨¨¦§©¥§¨¥£¥©¨¨
àeäL ,øaãnä úîLð Bîk ,ìLî-Cøc-ìò ,Bæ,"xacn"d - ©¤¤¨¨§¦§©©§©¥¤

.øaãé úòãáe äøéçáe ìëN ìòa,ely "dpeek"d mb jk - ©©¥¤§¦¨§©©§©¥
elkya ixd ,oky .ezxigae ezrcn d`a - d"awda weac zeidl

.d"awda weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpa xvi `edéîe¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥¨

,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàä ãéìBäìlbeqn epi`y in - §¦¨©£¨¦¦¨§¦§©¦
,jxazi ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad` ciledl

;jk myl dxvw ezrc okyïëåz` xevil leki `ed oi` - §¥
,Baìa 'ä ãçôe Bçîa äàøiäxxerl ickn xvw elky ik - ©¦§¨§Ÿ©©§¦

ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd ici lr- (egena d`xie) e
zenily ,ixd ?zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti` ,cvik
zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn ly dneiw
z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln zexnyidd

dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax xiaqn - ?'d
dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd dad`dn
g"i wxta epcnly itk) d`xi mb daxwa zllek ,ef zxzeqn
`edy ici lr ,zeevne dxez miiwn `ed :xnelk .(h"i wxtae
dad`d z` ekeza xxern
oi`y zexnle .zxzeqnd
z` `iadl leki `ed
zxzeqnd dad`d
dielb dad`l dktdle
dlbzn `id la` - eala
xacd yexite ,egena
ielb oevx miiw egenay
df xac .d"awda waczdl
dxez cenll eze` `ian
ick ,zeevn miiwle
,jk ici lr ,el didzy
oeeikne .d"awda zewiac
mpi` ef dpeeke df oevxy
elkyn elv` mi`a
ici lr `l` ,ezeppeazde
dad`d zexxerzd
(zxzeqnd) zirahd
,df ixd - eznypay
znypk ,lynl ,jk meyn
`le) zeirah od ez`xie ezad`e ,lky lra epi`y ,ig lra
- epcnl dzr dfy mixacd zernyn idef - (elkyn "zeclep"
dad` ,ezeppeazd ici lr ,ekeza ciledl dxvw ezrcy iny

- "eala 'd cgte egena d`xi"e "eal zelbzda"øëBfL ÷ø©¤¥
dàéöBîe ,Baìa úøzñîä úéòáhä äáäàä úà øøBòîe§¥¤¨©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¦¦¨

,íéðt-ìk-ìò çîa éelbä ìà álä øzñäå íìòääîm` - ¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦©Ÿ©©¨¨¦
,ixd ,eala d"awdl dielb dad` zybxdl `iadl egeka oi`

,ef dad` dlbn `ed egena ixd miptÎlkÎlrBðBöø äéäiL¤¦§¤§
úîàa øeîb éevøa ävøúîe íékñî Baì úBnìòúå BçîaL¤§Ÿ§©£ª¦©§¦¦§©¤§¦¨¤¡¤

,'ä ãeçé ìò Lnî ìòôa BLôð øñîì ,Bzîàì,xnelk - ©£¦¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨©¦
,eal zenelrz ly dpigad on oke ,egena ely dgpdd zpigan
xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alay zxzeqnd dad`d ly

- z`fe .'d cegi lr eytpúéäìàä BLôð Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨©§¨¡Ÿ¦
,äéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn -Bãeçéa ïììëìe §¤¨§¨§¨§¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî
.øáãîå éç ïäù

çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë
äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
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ב' אדר כ"ז רביעי יום
,102 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôîå .èì ÷øô,104 'nr cr.äîöò äåöî àéä

äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöø àeäL ,Búeãçàå§©§¤¨¨¤§©§ª¨§©§¨
,úBöîä íei÷áe- zeevn meiwe dxez cenil ici lr ik - §¦©¦§

,d"awd mr diyeale ziwl`d ytpd micg`zn;ìéòì økæpk©¦§¨§¥
evxe zeidy -zeidl `le ,d"awda weac zeidl `ed dnypd o

drya ixd ,epnn cxtp
z` milbne mixxerny
`id ,zxzeqnd dad`d
dxezd cenill d`ian
ick ,zeevnd meiwle
zeidl ,epevx z` rval

;d"awda weacíâå§©
äàøiäick zyxcpd - ©¦§¨

lr xearln xnyidl
,dyrzÎ`lÎzevnäìeìk§¨

,dazxzeqn dad`a - ¨
,efìa÷ìler ,envr lr - §©¥

Ba ãøîì àlL Búeëìî©§¤Ÿ¦§Ÿ
;íBìLå-ñçici lr - ©§¨

;dyrzÎ`lÎzevn ly dxiarBæ äðeëáedad`dn d`ad - §©¨¨
,icedi lk znypay zeirahd d`xideòøî øñ àeä`ed - ¨¥¨

,dxiar xearln envr xney,áBè äNBòåÎzevn meiwa - §¤
,dyràìa ,Bcáì úBlnä Leøôa Cøáîe ìltúîe ãîBìå§¥¦§©¥§¨¥§¥©¦§©§Ÿ

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi el didzy ila -Baì úelbúäa §¦§¦§¦§©¦
Bçîef` eid ,egenae eala dad`e d`xi el eid m` ,oky - Ÿ

zeigd ybxda mb `l` ,zelnd yexita wx `l ezlitze ecenil
- d`xie dad` lyBæ äðek éøädxezd cenil zrya el yiy - £¥©¨¨

ef dpeeke df oevxy ,d"awd mr waczdl ick ,zeevnd meiwe
lkyd cvny d`xie dad` jezn ,xen`k ,elv` mi`a mpi`

df ixd ,zxzeqnd dad`d on `l` ,zeppeazddeìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨
,åéúBcî ìëå ,äøéçáe ìëN ìòa BðéàL éçä úîLð Bîk- §¦§©©©¤¥©©¥¤§¦¨§¨¦¨

,igÎlrad lyBúáäàå BúBà íé÷éfnä íéøácî Búàøé ïäL¤¥¦§¨¦§¨¦©©¦¦§©£¨
ïä ,Bìöà íéáäàpä íéøácì,elld zecnd -íéiòáè ÷ø ©§¨¦©¤¡¨¦¤§¥©¦§¦¦

Bìöà,ig lra lv` -àìå ¤§§Ÿ
ze`a opi`e -Búðéaî¦¦¨

-Cøc-ìò ïä Cëå ;Bzòãå§©§§©¥©¤¤
äáäàäå äàøiä ìLî̈¨©¦§¨§¨©£¨
úBøzñnä úBiòáhä©¦§¦©§ª¨

,ìàøNé ìk áìaod mb - §¥¨¦§¨¥
lky ly "xvez" opi`
zeniiw `l` ,dxigae
ly eznypa irah ote`a

,l`xyin cg` lkïä ék¦¥
,eðéúBáàî eðì äMøé§ª¨¨¥£¥
,eðéúBLôða òáè Bîëe§¤©§©§¥

:ìéòì økæpk,g"i wxta - ©¦§¨§¥
lkl eyixed zea`dy
dnyp dze`ae ,dyecw ly dnyp - ("mler cr") mdiclin cg`
.d"awdl (d`xi mb dkeza zllekde zxzeqnd) dad`d dpyi
zlynp `id okl ,zirah `l` ,zilky dpi` ef dad`y oeeikne

ay ,ixd .igÎlra ly dnyplseb:zebixcn izy opyi ,zeevnd
mnecl zeleynd ,daygne xeaicay zeevne zeiyrn zeevn
dpeekd .xacne ig :mipipr ipy ok mb zeevnd zpeekae ;gnevle
,"xacn" ly eznyp enk `id zeppeazdde lkyd on d`ad
zxzeqnd dad`d on d`ad dpeekde ,dxigae lky lra `edy
ly eznyp enk ,lynÎjxcÎlr ,`id - (d`xi mb dlelk dae)

.igÎlra

.èì ÷øtmincn ,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z`ziiyrz`e ,"seb"l devndzpeekxiaqd ok ."dnyp"l - devnd

ly zebixcn izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy

dpeekdyk .mc`ay dnypde igÎlraay dnypd :miig minvra dnyp

weac zeidl ,devna oevxde

ziiyr ici lr d"awda

ici lr mc`a exvep ,devnd

,'d zelcba ezeppeazde elky

ieliba dad`d z` ea mxxera

mr cg`zdl oevxe ,eala

dnypk ,lynl ,md ,df oevxe ef dpeek ixd - zeevne dxez ici lr d"awd

icn xvw elky m` ,eli`e ;dxigae lky lra `edy ,"xacn" ,mc` ly

epevxe - dfk oevxe efk dad` xxerl ,ely "zeppeazd"d geka oi`e

zexxerzdn mi`a ,(ely zeevnd meiway "dnyp"d :xnelk) ezpeeke

d"awdl zxzeqne zirah dad` dze` ,eay "zxzeqn dad`"d

,md ,ef dpeeke df oevx ixd - l`xyin cg` lka zea`dn dyexiay

a ly dnypk ,lynl"zeclep" opi` ,ez`xie ezad` ,eizecn lky ,igÎlr

xiaqn ,cenll micner ep` eze` ,df wxta .zeirah `l` ,dpade lkyn

od mz`xie mzad`y - mik`ln mb ixd ,mrh eze` iptny ,owfd epax

lkydn zexvep `le zeirah

.zendae zeig mya mi`xwp -

íéàø÷ð ïk-íb äæ éðtîe¦§¥¤©¥¦§¨¦
úBiç íLa íéëàìnä©©§¨¦§¥©

:áéúëãk ,úBîäáe- §¥§¦§¦
aezky enk1:äéøà éðôe"§¥©§¥

,'Bâå "ìàîOäî øBL éðôe 'Bâå ïéîiä ìàipt"a xaecnd - ¤©¨¦§§¥¥©§Ÿ§
mik`lndy ixd .dpeilrd "dakxn"ay "xey ipt"e "dix`
lke .zendae zeig ly zeny md dl`e ."xey"e "dix`" mi`xwp

- ?dnl jkíðéàL éôìmpi` mik`lnd - "ycewd zeig" - §¦¤¥¨
,äøéça éìòa,mc`a zniiwd ziytgd dxigad mdl oi` - ©£¥§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå
åéúåãî ìëå äøéçáå ìëù ìòá åðéàù éçä úîùð
íéøáãì åúáäàå åúåà íé÷éæîä íéøáãî åúàøé ïäù
åúòãå åúðéáî àìå åìöà íééòáè ÷ø ïä åìöà íéáäàðä
úåøúåñîä úåéòáèä äáäàäå äàøéä î"ã ìò ïä êëå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïä éë ìàøùé ìë áìá

:ì"æðë åðéúåùôðá

éðôîå èì ÷øôíùá íéëàìîä íéàø÷ð ë"â äæ
äéøà éðôå 'éúëãë úåîäáå úåéç
íðéàù éôì 'åâå ìàîùäî øåù éðôå 'åâå ïéîéä ìà
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סז 'a xc` f"k iriax mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

,rxa e` aeha xegalíúáäàå íúàøéå,d"awdl -àéä §¦§¨¨§©£¨¨¦
,íäì úéòáèmzpad ici lr ,oze` xxerl mikixv md oi`e - ¦§¦¨¤

,'d zelcba zilkydúLøt "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¨©
.ñçðétokl ,raha mda zereaw mzad`e mz`xiy oeeikne - ¦§¨

odizecnl mileyn md
zeig ly zeirahd

.zendaeúìòî ïëìå- §¨¥©£©
,zbixcneíé÷écvä©©¦¦

,íäî äìBãb- §¨¥¤
mik`lndn2,øBãî ék¦§

àeä íé÷écvä úBîLð¦§©©¦¦
øBãîe ,äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨§
íìBòa íéëàìnä©©§¨¦§¨

.äøéöéämler"e - ©§¦¨
dlrnl `ed "d`ixad
itk ,"dxivid mler"n
dad`dy ,oldl xaqeiy
,lkyd on ze`ad d`xide
,"d`ixad mler"l zekiiy
dbydd mler `edy
dad` eli`e :dpadde
zekiiy zeirah d`xie

"ddbd"a .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"lxiaqn ,d`ad
,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dny ,owfd epax
mnewny mik`ln mb mpyi ,j` .mzq mik`lna xaecnd
ze`ad d`xie dad`a `ed ,mzcear ote` ik ,"d`ixad mler"a

.'d zelcba dlecbd mzpadneðéäå)* ääâäepcnly dn - §©§
:`ed xaecnd ,"dxivid mler"a md mik`lndyíúña¦§¨
äàéøaä íìBòa íéðBéìò íéëàìî Lé ìáà ,íéëàìîepiid - ©§¨¦£¨¥©§¨¦¤§¦§¨©§¦¨

dl`n,íéiìëN eîéçøe eìéçãa íúãBáòLdad`e d`xi - ¤£¨¨¦§¦§¦¦§¦¦
,zeilkyéðéî éðL LiL ,íL "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¤¥§¥¦¥

íéiòáè :Lãwä úBiçd`xie dad` jezn `id mzceary - ©©Ÿ¤¦§¦¦
,zeirah,íéiìëNåd`xie dad` jezn `id mzceary - §¦§¦¦
,zeilky:('íéiç õò'a áeúkL Bîëe,epcnl o`k cr - §¤¨§¥©¦

d`xie dad`a mzceary ,miwicvd zenyp ly onewny
mzad`y ,mik`lnd mewne ;"d`ixad mler"a `ed ,zeilky
xaqez - oldl ."dxivid mler"a `ed ,"zeirah" mz`xie
zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky d`xie dad` ly zekiiyd

:"dxivid mler"l ,zeirah d`xie dad`íäéðéaL ìcáääå- §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxivid mler"l "d`ixad mler" oiaäøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcî íL úBøéàî`le - §¦¨¦¨¤¥¨§©¨
,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkg zepigaïäL- ¤¥

:zecnd,'eë Búàøéå Bãçôe Búáäàod ,d`xie cgt ,dad` - ©£¨©£§¦§¨

ly zecnd x`y mb my zexi`n jk ."dxeab"e "cqg" ly zecn
.d"a seqÎoi`'íéðewú'a] áeúkL Bîëe,'xdef ipewiz'a -õò'å §¤¨©¦¦§¥

ðp÷î ïéøéôñ úéLc ['íéiç.äøéöéa ïé,zexitqd yy - ©¦§¦§¦¦§©§¦¦¦¨
ik ,"dxivid mler"a ,zexi`n ,zeppwn "ceqi" cr "cqg"n
ly mitevxtd drax`
,xnelk ,"zeliv`d mler"
ody itk zexitqd xyr
drax`l zewlgzn
(`) - miillk miwlg
xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg
(c) ,(zecn=) "oitp`
zexi`n - zekln
:zenlerd zrax`a
,"d`ixa" ,"zeliv`"
mde ,"diyr" ,"dxivi"
lkay zewl`d mieedn
"zeliv`d mler"a :mler
"dnkg"d zxitq dxi`n
lehiad zilkz ,okle -
mler"a `id ,zewl`l
ybxen my ik ,"zeliv`d
`ed ,`edÎjexa seqÎoi`y
ddbda epcnly itk ,"dnkg"n d`a ef dybxd .ezlef oi`e ecal
dxi`n ,"`qkd mler" `xwpd ,"d`ixad mler"a ;d"l wxta
mik`lnde zenypdy ,dbydd mler `ed okle ,"dpia"d zxitq

ayeze`,"dxivid mler"a ;milecb dbyd ilra md mler
okle ,"oitp` xirf" ,"zeliv`d mler" ly zexitqd yy zexi`n
;zecnd zcear `id - "dxivid mler" ly mi`xapd zcear
d`a my dcearde ,"zekln"d zxitq dxi`n ,"diyrd mler"a
"dxivid mler"ay ,ixd - .miny zekln ler zlaw jezn

.`edÎjexa seqÎoi` ly zecnd zexi`nàéä úàæ ,ïëìå§¨¥Ÿ¦
íéëàìnä úãBáò:"dxivid mler"a mnewny -íîBé ,ãéîz £©©©§¨¦¨¦¨

,'eëå ãçôå äàøéa ãîòì ,eè÷Lé àì äìéìå,d"awd iptl - ¨©§¨Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ§¦§¨¨©©§
,ìàîOänL ìàéøáb äðçî ìk eðéäå"dxeab"d zpigany - §©§¨©£¥©§¦¥¤¥©§Ÿ

d`xi jezn ezcear caer l`ixab dpgny - "l`ny" z`xwpd
;cgte.'eë äáäàä àéä ìàëéî äðçî úãBáòåzceare - ©£©©£¥¦¨¥¦¨©£¨

,xen`k ,oky .d"awdl dad` jezn cinz `id ,l`kin dpgn
,okle ,`edÎjexa seqÎoi` ly eizecn zexi`n "dxivid mler"a
`id ,"dxivid mler" ly mik`lnde mi`xapd ly mzcear mb

.zecnd oipra cinzíL úBøéàî äàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨§¦¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Bzòãå Búðéáe Búîëçzepiga - ¨§¨¦¨§©§¤¥¨

iv`d mler" ly zrcÎdpiaÎdnkg,"zelïäLÎdpiaÎdnkg - ¤¥
,zrc,ïäì LøLå íàå úBcnä øB÷îepcnly itk ,zecnl - §©¦§¥§Ÿ¤¨¤
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øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë
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éë àåä íäéðéáù ìãáääå
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ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]

íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎ העובדים מעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין
[שזה  טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוקף אינן שכליים ‰„Â"¯שלהם
המלאכים  מדרי' ה"ז טבעיים שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו" גם [ובמילא
בלבבך  לכאו"א אליך דקרוב מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'. ארי' דפני דהמרכבה
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.'b wxta'íéðewz'a àúéàãëå:'xdef ipewiz'a aezky enke - §¦§¦¨©¦¦
äàlò àîéàc,zeliv`c "dpia" zxitq -àðp÷îzppwn - §¦¨¦¨¨§©§¨

`xwpd ,"d`ixad mler"a dxi`ne,`qkd mler ,"`iqxek"
.äàéøaä íìBò àeäL ,àiñøëa ïøéôñ úìúaod el`e - ¦§©§¦¨§ª§©¨¤¨©§¦¨

zrcÎdpiaÎdnkg
."zeliv`"ayïëìå- §¨¥

"d`ixad mler"ay iptn
Îdnkg zepiga zexi`n
,seqÎoi` ly zrcÎdpia

oklàeämler" -
,"d`ixadúBîLð øBãî§¦§

'ä éãáBò ,íé÷écvä©©¦¦§¥
,eîéçøe eìéçãa- ¦§¦§¦

,dad`e d`xiaúBëLîpä©¦§¨
úlãâc úòãå äðéaä ïî¦©¦¨§©©¦§ª©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
àø÷ð Bæ äáäàL¤©£¨¦§¨

,"àaìc àúeòø"oevx - §¨§¦¨
dlrnly oevxd enk `lye ,lkyd ici lr xxerzpy ,ald ony

,lkydnLeáì äNòð "àaìc àúeòø"îe ;ìéòì økæpk©¦§¨§¥¥§¨§¦¨©£¤§
,ïn÷ìãk ,ïBéìòä ïãò-ïâ àeäL ,äàéøaä íìBòa äîLpì- ©§¨¨§¨©§¦¨¤©¥¤¨¤§§¦§©¨

,oldl x`aziy itkøäæa áeúkL Bîëezyxt -.ìä÷iå- §¤¨§Ÿ©©©§¥
lkyd on ze`ad d`xie dad` jezn ozceary zenypdy ,ixd
ob" `edy ,"d`ixad mler"a onewn - 'd zelcba zeppeazdde
ocr ob"e ,"dxivid mler"a `ed "oezgzd ocr ob" ik ,"oeilrd ocr
,`ed "ocr ob" ly epipr ,recid itke ,"d`ixad mler"a - "oeilrd
mzbyde mzpadn `a df beprz ."dpikyd eifn oipdpe oiayei"y

rd xear xkyd edfe - 'd zelcbdbyda dxeywd dcea
mipeekzn jkay ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d zelcba zeppeazde

zbixcna ody zenyp oze`lynn dnypmzbydy dl` -
wx `le ;"zelcbc oigen" zpigak zx`ezn xzeia dlrpd
mb `l` ,"d`ixad mler"l zekiiy mdl yi mlkye mzbyd
."d`ixad mler"l zekiiy odl yi ,mz`xie mzad` ,mdizecn

y cr ,mdly lkyae oigena zellkp odizecn mb ,iklkmzcear

dlrp dppi` ozbydy zenyp ,eli`e ."oigen zcear"k zx`ezn
,lkye zeppeazd ici lr ze`a oz`xie ozad`y zexnl ixd ,efk
dad`d zecn z` xevile xxerl ynyn lkydy wx df ixd
,okle - "zecnd zcear" `id ozcear xwir la` ,d`xide
,el` zenyp zekiiy
`edy ,"dxivid mler"l
okyÎlkne .zecnd mler
ozceary zenyp oze`y
dad`" jezn `id
zecnd - "zxzeqn
on ze`a opi`y ,zeirahd
i`cea ,oigend one lkyd
`ed onewny i`ceae
wx ;"dxivid mler"a
zeler miniieqn mipnfa
ocr ob"a el` zenyp mb
mler"a ,"oeilrd

."d`ixad
Cà,"d`ixa"a `ed ,miwicvd zenyp "xecn"y ,epcnly dn - ©

,Lnî úBîLð à÷åc eðéä,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e - ©§©§¨§¨©¨
aezky enk3,"mpiaz icy znype" :úeìãâc ïéçî úðéça ïäL¤¥§¦©Ÿ¦§©§

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd - ¥¨
milyn ilae dbyd iyeal ila ,`edy enk zewl` zepian ody
dl yiy ,"oigend zcear" `id ozcear okle ,dxaqd ly
mler"ay "oeilrd ocr ob"le ,"d`ixad mler"l zekiiy

."d`ixad,íé÷écvä ìL çeøä úðéça ìáà`id mzceary - £¨§¦©¨©¤©©¦¦
,'d zelcba mzbyd mb ,oky .zecnd zcear ,"gex"d zcear
,"dnyp" ly dbxca mdy dl` ly dbydd ote`l dribn dpi`

zcear lky jkoigend mb ik ,"zecnd zcear"k zx`ezn m
.zecnd ixxernk mynya ,zecnl mikiiy mdlyìk øàL ïëå§¥§¨¨

eîéçøe eìéçãa 'ä úà eãáòL ìàøNé úBîLðd`xia - ¦§¦§¨¥¤¨§¤¦§¦§¦
,dad`eìàøNé úeììk áìa úBøzñîädad` jezn `le - ©§ª¨§¥§¨¦§¨¥

- lkyd on ze`ad d`xieì úBìBò ïéà,íLocr ob"l - ¥§¨
,"d`ixad mler"ay "oeilrd,ãáì Lãç-Làøå úaLa ÷ø- ©§©¨§ŸŸ¤§©
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íéøîà éèå÷éì
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã
êà ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ
úåìãâã ïéçåî 'éçá ïäù ùîî úåîùð à÷ååã åðééä
ìë øàù ïëå íé÷éãöä ìù çåøä 'éçá ìáà ä"á ñ"à
úåøúåñîä åîéçøå åìéçãá 'ä úà åãáòù ìàøùé úåîùð
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá
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אינו  לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר)
זה אין הרי המלאכים? עבודת בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע להסביר ÏÏÎמובן: בינונים", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו

הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר הוא ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין
אף  למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה
שרבנו  לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של לאמיתו ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד ויראה‡Ï‰הזקן אהבה מתוך היא -ÂÈÚ·Ë˙שעבודתם המסותרת האהבה מתוך ,
של "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה אחד ",·ÌÈÂÈדבר לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד  להסביר הן ומטרתו  שנקודתו

ש  לחשוב יטעה לא שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים Â˙‡¯ÈÂמישראל Â˙·‰‡ אהבה -
הבא  ומצוות, תורה קיומו כלומר, שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה
ויראה  אהבה של זו שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך",
ולא  מדות  של  עבודה זוהי - אלא זו : עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, Ô˘Èשל
ב  תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) הטבעיות ˙Û˜Âאהבה והיראה האהבה שכן, ,

שכל  בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה עלֿדרך הן ישראל בבני
ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים מישראל ח.3.אחד לב, איוב
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seqa) aezkk ,zenlerd lk ziilrl onfd md ycegÎy`xe zay
`eai ,ezaya zay icne eycga yceg icn dide" :(diryi xtq
el` zenyp mb zeler dl` mipnfa - "'ebe zeegzydl xya lk

,"oeilrd ocr ob"lïãò-ïâì ïBzçzä ïãò-ïbnL ãenòä Cøc¤¤¨©¤¦©¥¤©©§§©¥¤
ïBéìòä4íìBò àeäL , ¨¤§¤¨

ïãò-ïb àø÷pä äàéøaä©§¦¨©¦§¨©¥¤
'ä ìò âpòúäì ,ïBéìòä̈¤§§¦§©¥©

,äðéëMä åéfî úBðäìå- §¥¨¦¦©§¦¨
zewl`n d`pdde beprzd
ocrÎob"a xwira md
mler"ay "oeilrd
.dbydd mler - "d`ixad
dnypl yiy beprzd ,oky
dzbydn `a ,zewl`n
dnk cr ,zewl` dzpade

; - biydl xyt`yïéà ék¦¥
ìëNì âeðòúå äàðä£¨¨§©£§¥¤
äîa àlà àøáð¦§¨¤¨§©
òãBéå ïéáîe ìékNnM¤©§¦¥¦§¥©

,Búðéáe BìëNa âéOîe- ©¦§¦§¦¨
"rceie" ,"oian" ,"likyn"
Îdnkg zegekl zepeekn -

,zrcÎdpiaóBñ-ïéà øBàî âéOäìe ïéáäì Bì øLôàM äî©¤¤§¨§¨¦§©¦¥¥
,àeä-Ceøaxe` zebiyne lkya zepian el` zenypy dne - ¨

:`a ,"d`ixad mler"ay "oeilrd ocrÎob"a `edÎjexa seqÎoi`
Cøaúé Búðéáe Búîëç éãé-ìò"dnkg"d zexitq ici lr - ©§¥¨§¨¦¨¦§¨¥

znkg ze`xwpd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"deezpiaee,
.äàéøaä íìBòa íL úBøéànä,zexi`n "d`ixad mler"a - ©§¦¨§¨©§¦¨

,"zeliv`"c "dpia"e "dnkg" zexitq ,xen`kzenypd okle
,`edÎjexa seqÎoi` xe` zebiyne zepian "oeilrd ocr ob"ay
x`y mb zeler ycegÎy`xe zayae .odly "beprz"d `a dfne
`ad beprzd odl didi od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd

.dbydnelà úBîLð úBëBfM äîejezn z"iyd z` ecary - ©¤§¨¥
,zeirah d`xie dad` zecn,íéëàìnäî äìòîì úBìòì- ©£§©§¨¥©©§¨¦

llba ,"dxivid mler"a ,xen`k ,`ed mik`lnd ly mnewn
miler md mrtÎi`y mixne` ep` oi`e ,zeirah zecna mzcear

- "d`ixad mler"leãáòL óà,zenyp oze` -eìéçãa ©¤¨§¦§¦
eîéçøe,dad`e d`xia -,ãáì íéiòáèdad` beq eze`a - §¦¦§¦¦§©

zenypl qgia ,`eti` ,recn - mik`lnd enk zeirah d`xie
mler"l micgein mipnfa zeler ody mixne` ep` ,el`

- `l` ?"d`ixadíälL eîéçøe eìéçc éãé-ìòL éðtî ,eðéä©§¦§¥¤©§¥§¦§¦¤¨¤
,zenyp oze` ly dad`e d`xi -àéôkúà,dztkp --àøèñ ¦§©§¨¦§¨

"òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,íôeâa úLaìîä àøçàrpnidl - ¨¢¨©§ª¤¤§¨¥¦§¦©¥¨
,jk ici lre ,rx zeyrlnìe úBåàzä Laëì,ïøaLde`zd - ¦§Ÿ©©£§©§¨

e` xeaica ,dyrna lret icil `eal dl mipzep `lyk zxayp
d`xidn d`vezk `ay xac - dxiar ly daygna elit`

,odly"áBè äNòå" úðéçáa ïéáemiyrne zeevn zeyrl - ¥¦§¦©©£¥
ly ytp `idy ,zindad ytpd ly oevxde rahd cbpk miaeh
oipr ."`xg`Î`xhq"
odl `a "aeh dyre"d
,d"awdl ozad`n xwira

íäå ,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥§¥
mlera ozeida zenypd

,dfdäøéça éìòa eéä̈©£¥§¦¨
íBìLå-ñç òøa øçáì¦§Ÿ§©©§¨
àéôkàì ,áBèa eøçáe¨£§§©©§¨

àøçà-àøèñìzetkl - §¦§¨¨¢¨
,"`xg`Î`xhq"d z`
àø÷é à÷lzñàì§¦§©§¨§¨¨

éøa-àLã÷c,'eë àeä-C §ª§¨§¦
ly eceak mnexziy -
lka ,lekiak ,d"awd

,zenlerdøBàä ïBøúék§¦§¨
,'eë`ad xe`d oexzik -

lr oky ,`wec jyegd on
jyegd z` ozxiay ici

,dyecwd xe`a oexzi ekiynd ,"`xg`Î`xhq"d lyøkæpk©¦§¨
.ìéòìeid ,zenyp oze`a ,d`xie dad`dy zexnl ,ixd - §¥

ozad`a zeevne dxez oneiwy oeik ,j` ,zeilky `le zeirah
dlrnl `id ozcear okl ,dxiga ici lr odl `a ,oz`xie
ozekf o`kne .dxiga ilra mpi`y mik`lnd ly mzcearn
oi`y xac ,"oeilrd ocr ob"a ,miniieqn mipnfa ,zelrl
epcnly dny ,owfd epax xiaqi ,oldl .el mikef mik`lnd
`ed ,zeilkyd d`xide dad`d zelra zenypd ly onewny

amlerd`xide dad`d zelra zenypd ly onewne ,d`ixad
a `ed ,zeirahdmler.onvr zenypl qgia xaecn - dxivid

d xyra zellkp ,zenypd ly dcearde dxezd ,eli`ezexitq,
zexitqd xyr .dcear dze`e dxez dze` elr ea mlerd ly
od - mlerd ly zexitqd xyra dilrd ici lre ,zewl` od
`ed zenypd ly onewn eli`e .ynn d"a seqÎoi`a zecg`zn
ly `le "mler" ly oipr mdy ,zenlerd ly "zelkid"a
- mler eze` ly cala dpikyd eifn `ed obeprze ,zewl`
ecnl ody dxezdn "eif" zenyp oze`l dlbzn :xnelk
zepian ode .dfd mlera dhnl ozeida eniiw ody zeevndne
dfe ,dx`dd zedn z` zepian od ,zizin` dbyda "eif" eze`
:"`ipz"d oeylae ."ocr ob" ly `ltpd beprzd z` oda xvei

,ïúãéîò íB÷îe úBîLpä øBãîa àeä äæ ìk ,äpäå- §¦¥¨¤¦§©§¨§£¦¨¨
zrya enk - reawd ozcinr mewnn dlrnly mewna minrtl
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íéøîà éèå÷éì
íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
äî åúðéáå åìëùá âéùîå òãåéå ïéáîå ìéëùîù äîá
åúîëç é"ò ä"á ñ"à øåàî âéùäìå ïéáäì åì øùôàù
úåëåæù äîå äàéøáä íìåòá íù úåøéàîä 'úé åúðéáå
åãáòù óà íéëàìîäî äìòîì úåìòì åìà úåîùð
åìéçã é"òù éðôî åðééä ãáì íééòáè åîéçøå åìéçãá
ïéá íôåâá úùáåìîä à"ñ àéôëúà íäìù åîéçøå
'éçáá ïéáå ïøáùìå úååàúä ùåáëì òøî øåñ 'éçáá
å"ç òøá øåçáì äøéçá éìòá åéä íäå ì"ðë áåè äùòå
ä"á÷ã àø÷é à÷ìúñàì à"ñì àéôëàì áåèá åøçáå

àåä äæ ìë äðäå ì"ðë 'åë øåàä ïåøúéë 'åëøåãîá
úåììëð ïúãåáòå ïúøåú êà ïúãéîò íå÷îå úåîùðä
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם (ומזה עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :
שיש  קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי'
ידי  על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה, להקשות

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הן כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם ומכאן ה"עמוד";
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.miycg iy`xe zezay inia "d`ixad mler"a oziilroeylae
:`"hily x"enc` w"kozcinr mewn"'`l minrtl edfy -

oxecny s` d`ixal zelerc g"xe zaya enke) oxecna
."(dxiviaà,úBøéôñ øNòa Lnî úBììëð ïúãBáòå ïúøBz C ©¨¨©£¨¨¦§¨©¨§¤¤§¦

ïäL,zexitqd xyr - ¤¥
øBàå ,úeäìà úðéça§¦©¡¨§

ïäa ãçéúî óBñ-ïéà- ¥¦§©¥¨¤
,zexitqd xyraúéìëúa§©§¦

;ãeçiäÎoi`d xe`d - ©¦
,mlera xi`nd iteq
ly zexitqd mr cg`zn
zilkza mler eze`

;cegideðéäåep`y dn - §©§
dxezdy mixne`
zellkpe zeler dcearde
df ixd ,zexitqd xyra
äàéøác úBøéôñ øNòa§¤¤§¦¦§¦¨

,íéiìëN eîéçøe eìéçc éãé-ìò.zeilky dad`e d`xi - ©§¥§¦§¦¦§¦¦
od ,zeilky d`xie dad` jezn zeyrp dcearde dxezdyk

,"d`ixad mler" ly zexitqd xyra f` zellkpøNòáe§¤¤
;íéiòáè eîéçøe eìéçc éãé-ìò äøéöéc úBøéôñd`xi - §¦¦¦¨©§¥§¦§¦¦§¦¦

d`xie dad` jezn zeyrp dcearde dxezdyk ,zeirah dad`e
,"dxivid mler" ly zexitqd xyra f` zellkp od ,zeirah
ïäa úBãçéîe úeìéöàc úBøéôñ øNò úBLaìî ïëBúáe§¨§ª¨¤¤§¦©£¦§ª¨¨¤

,úéìëúazeyalzn ,"zeliv`d mler" ly zexitqd xyr - §©§¦
oci lre ,"d`ixad mler" zexitq xyra ,zilkza zecg`zne

,"dxivid mler" zexitq xyra mbúeìéöàc úBøéôñ øNòå§¤¤§¦©£¦
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úéìëúa úBãçéîliv`dy - §ª¨§©§¦§©£¦¨¥¨

iabl mixne`y enk - "zeliv`d mler" zexitq xyr z` dlibe
xyry - mliv`ne milv`p iabl mixne` jk ,m`xeae mi`xap
,ixd .oliv`n mr zilkza zecge`n "zeliv`d mler" zexitq
ody ici lr ,dfd mlera ozeida zenypd ly dcearde dxezdy
- "d`ixad mler" e` ,"dxivid mler" zexitq xyra zellkp

.`ed jexa seqÎoi`d mr zecg`zn od,úBîLpä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©§¨
,ozceare ozxez `le ,onvrlyk -úeäìàa úBììëð ïðéà¥¨¦§¨¤¡¨

äàéøác ïéøBãîe úBìëéäa úBãîBò àlà ,úBøéôñ øNòc§¤¤§¦¤¨§§¥¨§¦¦§¦¨
,äøéöé Bà,"yi"e "mler" ly oipr md "mixecn"e "zelkid" - §¦¨

,zexitqd enk zecg`zde lehia zpigaa mpi`eïéðäðå- §¤¡¦
,zenypdàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà àeä ,äðéëMä åéfî¦¦©§¦¨¥¨

,äøéöéc Bà äàéøác úBøéôñ øNòa ãçéîä"dpikyd eif" - ©§ª¨§¤¤§¦¦§¦¨¦¦¨
xyra cge`nd `edÎjexa seqÎoi` xe` `ed - "oipdp" od epnn
,"dxivid mler" zexitq xyra e` "d`ixad mler" zexitq

Lnî ïúãBáòå ïúøBz åéæ àeäåzxez ly eifd -ozceareoly §¦¨¨©£¨¨©¨
,zenyp oze`àéä ¯ äåöî øëN ék ,[éø óc ìä÷iå øäæ ïiò]©¥Ÿ©©©§¥©¦§©¦§¨¦

:dîöò äåöîzecge`nye ,miiw mc`y zeevnde dxezdny - ¦§¨©§¨

- ocr oba dnypl ,"eif" dlbzne jynp ,`edÎjexa seqÎoi` mr
xyt` o`kn .zeevnde dxezd meiw ly xkyd `ed beprzde
,dfd mlera miiwn icediy devn ly dzexwie dzelcb oiadl
cala dx`de eifn m` - d"awd z` ezceare dxez ecenil lye
yi ,dceare dxez ly
dfk `ltp beprz dnypl
beprzd zelcb !ocr oba
epinkgy dnn micnl ep`
rbepa mixne` l"f
epeciy aheny ,"xg`"l
lkeiy ick ,mepdiba eze`
,"iz`c `nlr"l `eal
ly xkyl - `ad mlerl
mii`ck :xnelk ."ocr ob"
mdilr) mepdib ixeqi lk
ixeqi lky o"anxd xne`
,dpy miray jyna aei`
zg` dry elit` mepdiba ytpd ixeqil llk jxr mdl oi`
okn xg`l elkeiy calae ,((a"i wxt "daeyzd zxb`" onwlcke)
df beprz `hazn ,xen`ke ."ocr ob"ay `ltpd beprzl ribdl
.dcearde dxezd ly "dx`d"e "eif"n zipdp dnypdy ,jka
helwl dnypd geka did `l devnde dxezd mvr z` ,oky
ly "mvr"d .oznerl ixnbl zlhazn dzid `id ,"ocr ob"a
cizrl wx dlbzi ,dfd mlera dniiw dnypdy zeevnde dxezd
oaen jka .cala dx`de eif ,xen`k ,xi`n "ocr ob"a .`eal

l"f epinkg xn`n5miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" :
,"ocr ob"a ,`ad mlera ik ,"`ad mlerd iig lkn dfd mlera
,eli`e .dzceare dzxez ly cala dx`de eifn dnypd zipdp
,dcearde dxezd ly "mvr"d z` dl yi ,dfd mlera dzeida
ocrÎobay dlrnd .envr d"awd mr zcg`zn `id eci lry
,zizin` dbyda "eif"d z` zhlew `id myy jka wx z`hazn
ly zednd zbyde - eifd ly ezedn z` my dbiyn `id
dti" :l"f epinkg xn`n yexit edf .`ltp beprz znxeb ,zewl`

ly zg` drygex zxew- "dfd mler iig lkn `ad mlera
zxew ,oky - dfd mlera dcearde dxezdn gexd zxew ,llek
dnypd my ,`wec "ocr ob"a miiw izin`d beprzde gexd
owfd epaxy ixg` .zednd zbyda zewl` dpiane dbiyn
`id ozceary zenypd mewn `ed "d`ixad mler"y ,xiaqd
zenypd mewn - "dxivid mler"e ,zeilky d`xie dad` jezn
jiynn `ed - zeirah d`xie dad` jezn `id ozceary
miwicv ly zenypd mewn `ed "zeliv`d mler"y xiaqdl
.zeilky d`xie dad`n mb dlrnl `id mzceary milecb
mdipipr lky ,"dakxn" zpigaa `id miwicv mze` ly mzcear
xg` oevx mda miiw did `le ,d"awdl lehiad zilkza eid

.cala oeilrd oevx `edy dn `l` ,llk
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íéøîà éèå÷éì
ïäá ãçééúî ñ"à øåàå úåäìà 'éçá ïäù ñ"éá ùîî
åîéçøå åìéçã é"ò äàéøáã ñ"éá åðééäå ãåçéä úéìëúá
ïëåúáå 'ééòáè åîéçøå åìéçã é"ò äøéöéã ñ"éáå íééìëù
'éöàã ñ"éå úéìëúá ïäá úåãçåéîå 'éöàã ñ"é úåùáåìî
'åîùðä ë"àùî ä"á ñ"à ïìéöàîá úéìëúá úåãçåéî
úåìëéäá úåãîåò àìà ñ"éã úåäìàá úåììëð ïðéà
àåä äðéëùä åéæî ïéðäðå äøéöé åà äàéøáã ïéøåãîå
åéæ àåäå 'éöéã åà äàéøáã ñ"éá ãçåéîä ä"á ñ"à øåà
äåöî øëù éë [é"øã ìä÷éå øäæ 'ò] ùîî ïúãåáòå ïúøåú

:äîöò äåöî àéä
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יז.5. ד, אבות



עי 'a xc` h"kÎg"k iyiyÎiying mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ח חמישי יום חמישי ֿשישי כ "ח ֿכ "ט אדר ב 'פרק לט יום
,104 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìéöàä íìåòå,104 'nr cr.ùîî úå÷ìà

ב' אדר כ"ט שישי יום
,104 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ íåöîö äðäå,bp 'nr cr.íúãåáò úàæ

äðáääå äâOääå ìëOäî äìòîì àeäL úeìéöàä íìBòå§¨¨£¦¤§©§¨¥©¥¤§©©¨¨§©£¨¨
,àøáð ìëNìly dnyp lynl enk ,ipgex `xap mb ,oky - §¥¤¦§¨

"zeliv`d mler"e ,"`xap" z`f lka `ed ,"d`ixad mler"
:xac ly enrh .ezbydn mb dlrnl `edBúðéáe Búîëç ék¦¨§¨¦¨

óBñ-ïéà ìL Bzòãå§©§¤¥
íL úBãçéî àeä-Ceøä§ª¨¨
,ãeçiä úéìëúa Ba§©§¦©¦
,àìôðå íeöò ãeçéa§¦¨§¦§¨
æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤Ÿ
íìBòaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¨
íL ék .äàéøaä©§¦¨¦¨

,"d`ixad mler"aeãøé̈§
,íeöîö úðéçáa øéàäì§¨¦¦§¦©¦§
ly zrcÎdpiaÎdnkg -
,"zeliv`d mler"
ezpiae eznkg" ze`xwpd
Îjexa seqÎoi` ly ezrce

dcna envnhvdy ixg` wx ,"d`ixad mler"a zexi`n ,"`ed
,efkíéàøáð íéìëN eìëeiL éãkzenypd ly lkyd - §¥¤§§¨¦¦§¨¦

,"d`ixad mler" ly mik`lndeïäî ìa÷ì,ly oipr - §©¥¥¤
Bæéà âéOäìe ïéáäìe ,'ä úà òãéì ,úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¥©¤§¨¦§©¦¥
íéìëN çk éôk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa äâOä©¨¨§¥¨§¦Ÿ©§¨¦

eìhaúé àlL ,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéàøápä©¦§¨¦¤¥©£¥§§©§¦¤Ÿ¦§©§
,íúeàéöîaefn dxizie ,xen`d mevnvd ila -6:eéäé àìå ¦§¦¨§Ÿ¦§

àeäL íLøLå íøB÷îì eøæçé ÷ø ,ììk íéàøáð øãâa§¤¤¦§¨¦§¨©©§§¦§¨§¨§¨¤
.Lnî úeäìà úðéçaly zrcÎdpiaÎdnkg zexitq eli` - §¦©¡¨©¨

eid ,"zeliv`d mler"
mler"a zexi`n
,mevnv ila ,"d`ixad
mler" ly mi`xapde
milawn eid "d`ixad
zewl` oiadl dbyd odn
zexitq cvn `idy itk
enk "zeliv`d mler"
f` eid - mvra ody
milha mi`xap mze`
geka oi` ik ,ze`ivna
xe` "helwl" mzbyd
did okl .dfk dlrp
ly zrcÎdpiaÎdnkg zx`de zcixi jildza mevnvd
geka yi ,mevnvd ici lr wxe ."d`ixad mler"a ,"zeliv`"
seqÎoi` xe`a dpade lky helwle lawl ,`xapd ly elky
xe` oiadle biydl leki `xap ly lkyy dnk cr ,`edÎjexa

.seqÎoi`

enk ,od zrcÎdpiaÎdnkg zexitq ea ,"zeliv`d mler"a ,j`
dbyd odn lawl mi`xap ly mlky geka oi` - mvra ody

:owfd epax oeylae - `edÎjexa seqÎoi` xe`aíeöîö ,äpäå§¦¥¦§
äæ,envnhvp "zeliv`" ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqy dn - ¤

mler"a xi`dl ick
,"d`ixadúañ àéä¦¦©

íL úBøéànL äøàää©¤¨¨¤§¦¨
ìL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤

àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
ly zrcÎdpiaÎdnkg
,"zeliv`d mler"
íìBòa elà úBîLðì¦§¨¥§¨

,äàéøaällba ,oky - ©§¦¨
mevnv ici lr `a xe`dy
lawl zenypd zeleki -

.`edÎjexa seqÎoi` xe`a dbyd odl didzy ,epnn-ïéàM-äî©¤¥
íðéàL ,úeìéöàa ïkzrcÎdpiaÎdnkg zexitq - ¥©£¦¤¥¨

opi` ,"zeliv`"ayCk ìk íeöîö úðéçáaxacdy itk - ¦§¦©¦§¨©

,"zexitq" ly oipr ozeida ,z`f lka ,ixdy ."d`ixad mler"a
enk dfk mevnv `l `l` ,miieqn mevnv meyn jka xak yi

okle ,"d`ixad mler"a `edyíéàøáð íéìëNì øLôà éà¦¤§¨¦§¨¦¦§¨¦
,ïäî ìa÷ì."zeliv`"ay zexitqdn -àzáLçî úéì ïëìå §©¥¥¤§¨¥¥©£©§¨

.ììk íL àñéôz ïBäìéc¦§§¦¨¨§¨
ly "daygn"l oi` -
"dqitz" mi`xapd
.llk my (dbyd)
ly dbydde daygnd
llk zeleki opi` mi`xap
xi`nd xe`d z` "helwl"

."zeliv`"aàeä ïëì- ¨¥
,"zeliv`d mler"øBãî̈

,íéìBãbä íé÷écvì©©¦¦©§¦
äìòîì àéä íúãBáòL¤£¨¨¦§©§¨

eîéçøe eìéçc úðéçaî elôà äìòî,dad`e d`xi - ©§¨£¦¦§¦©§¦§¦
íìBòL Bîk ,Cøaúé Búlãâa úòãå äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨¨©©¦§ª¨¦§¨¥§¤¨
ìëNì úòãå äðéa úðéçaî äìòî äìòîì àeä úeìéöàä̈£¦§©§¨©§¨¦§¦©¦¨¨©©§¥¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìòîì àåäù úåìéöàä íìåòå
åúîëç éë àøáð ìëùì äðáääå äâùääå ìëùäî
úéìëúá åá íù úåãçåéî ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå
õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá àìôðå íåöò ãåçéá ãåçéä
íåöîö 'éçáá øéàäì åãøé íù éë äàéøáä íìåòáî
úà òãéì ã"áç ïäî ìá÷ì 'éàøáð íéìëù åìëåéù éãë
çë éôë ä"á ñ"à øåàá äâùä åæéà âéùäìå ïéáäìå 'ä
àìù úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéàøáðä íéìëù
÷ø ììë íéàøáð øãâá åéäé àìå íúåàéöîá åìèáúé
.ùîî úåäìà 'éçá àåäù íùøùå íøå÷îì åøæçé

íù úåøéàîù äøàää úáñ àéä äæ íåöîö äðäå
.äàéøáä íìåòá åìà úåîùðì ä"á ñ"à ìù ã"áç
à"à ë"ë íåöîö 'éçáá íðéàù úåìéöàá ë"àùî
àúáùçî úéì ïëìå ïäî ìá÷ì íéàøáð íéìëùì
íéìåãâä 'é÷éãöì øåãî àåä ïëì ììë íù àñéôú ïåäìéã
åîéçøå åìéçã 'éçáî 'éôà äìòî äìòîì àéä íúãåáòù
íìåòù åîë 'úé åúìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä
ìëùì úòãå äðéá 'éçáî äìòî äìòîì àåä úåìéöàä
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שיתבטלו 6. דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא
וליכלל" כו' "וליבטל וכדלקמן נבראים), גדר יהיו... לא הם מזו... ויתירה ˘ËÈÏ"‡.ממציאותן, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ Ù"Ú



oqipעב '` ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  א' קודש שבת יום
,bp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùøùù éî êà,bp 'nr cr:[ç"éì òåãéë

,àøáðd`xide dad`dn dlrnl daxd `id mzcear mb jk - ¦§¨
;lkyd on ze`adäúéä íúãBáò àlà7äákøî úðéçáa ¤¨£¨¨¨§¨¦§¦©¤§¨¨

-Ceøa óBñ-ïéàì Lnî©¨§¥¨
åéìà ìèaìå ,àeä§¦¨¥¥¨
ììkäìe ,úeàéöîa¦§¦§¦¨¥
ìëå íä ,Cøaúé BøBàa§¦§¨¥¥§¨
íei÷ éãé-ìò ,íäì øLà£¤¨¤©§¥¦
-ìò ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§©

:eøîàL Cøcepinkg - ¤¤¤¨§
l"f8:ïä ïä úBáàä"¨¨¥¥

eðéäå ,"äákønä:`ed ,"dakxn"k mix`ezn zea`dy dn - ©¤§¨¨§©§

.íúãBáò úàæ äúéä íäéîé ìkL éôìcinz eid zea`d - §¦¤¨§¥¤¨§¨Ÿ£¨¨
md ,zeevne dxez mneiw ici lr :"dakxn" ly zelhazda
lk lre mnvr lr ,mixvei
zbxc z` mdipipr
dpeilrd zelhazdd
oi`y jk ,d"awdl xzeia
`l` ,llk xg` oevx mdl
- 'd oevx `edy dn wx
miwicv ly mnewn okle
mler"a `ed dl`

.lehia ly beq eze` ybxen ea ,"zeliv`d

,Bæ änz äãBáò ìéëäî ïè÷ BúîLð LøML éî Càly - ©¦¤Ÿ¤¦§¨¨¨¥¨¦£¨©¨
,"dakxn" zpigaBúãBáòa Cøaúé BøBàa ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥©£¨

,úeòéá÷acenrl -cinz,jxazi exe`a zellkzde lehiaa÷ø ¦§¦©
úlôúa Bîëe ,äìòîì ïBöø úò íäL íézòå íé÷øôì¦§¨¦§¦¦¤¥¥¨§©§¨§¦§¦©

àéäL äøNò-äðBîL§¤¤§¥¤¦
,úeìéöàazrax` oky - ©£¦

mleqay mialyd
zrax` cbpk md ,dlitzd
dlitzd wlg :zenlerd
`ed ,"xn`y jexa" cr
;"diyrd mler" zpigaa
zpigaa - "dxnfc iweqt"
z`ixw" ;"dxivid mler"
mler" zpigaa - "rny
"dxyr dpeny" :"d`ixad
mler" zpigaa -

,"zeliv`d,daL úBàåçzLäa èøôáeÎdpenya mirxekyk - ¦§¨§¦§©£¨¤¨
,dxyráeúkL Bîk] úeìéöà úðéçáa àéä äàåçzLä ìkL¤¨¦§©£¨¨¦¦§¦©£¦§¤¨

úaL úìa÷a 'íéiç õò éøô'azpigaa od ze`eegzyddy - ¦§¦¥©¦§©¨©©¨
"zeliv`"àéä ék ,[,`id d`eegzydd -BøBàa ìeha ïéðò ¦¦¦§©¦§

,Lnî àìk dén÷ áéLç úBéäì ,Cøaúéiptl aeyg zeidl - ¦§¨¥¦§¨¦©¥§¨©¨
;ynn `lk ,d"awdïk-íb éæàxenb lehia zpigaa cneryk - £©©¥

,llka "dxyr dpeny" zrya lynl enk ,"mizre miwxtl" wx
,hxta "dxyr dpeny"ay ze`eegzydaeBúîLð úeòéá÷ øwò¦©§¦¦§¨

äàéøaä íìBòa àeä- §¨©§¦¨
xywa o`k xaecn ,oky
`id dzekiiyy ,dnypl

,"d`ixad mler"l÷ø]©
ïBöø úòa íé÷øôì¦§¨¦§¥¨
úeìéöàì BúîLð äìòz©£¤¦§¨©£¦
,"ïéá÷eð ïééî" úðéçáa¦§¦©©¦§¦

:[ï"ç éòãBéì òeãikwx - ©¨©§§¥¥
eznyp dlrz ,oevx zrya
ici lr ,"zeliv`d mler"l
itk ,dhnln zexxerzd
zxez icnell recid
ly onewnl xywa milcad dyly lr epcnl o`k cr .dlawd
epax xiaqn ,oldl .ozcear xky z` zelawn od mda ,zenypd
zedn z` oiap ,ozcear xear zelawn zenypdy xkydny ,owfd

:dnvr dceard
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä

.íúãåáò úàæ

ìéëäî ïè÷ åúîùð ùøùù éî êà
åúãåáòá 'úé åøåàá ììëéìå ìèáéì åæ äîú äãåáò
äìòîì ïåöø úò íäù íéúòå íé÷øôì ÷ø úåòéá÷á
èøôáå úåìéöàá àéäù äøùò äðåîù úìôúá åîëå
úåìéöà 'éçáá àéä äàååçúùä ìëù äáù 'åàååçúùäá
åøåàá ìåèéá ïéðò àéä éë [úáù 'ìá÷á ç"òøôá ù"îë]
úåòéá÷ ø÷éò ë"â éæà ùîî àìë äéî÷ áéùç úåéäì 'úé
ïåöø úòá íé÷øôì ÷ø] äàéøáä íìåòá àåä åúîùð
:[ç"éì òåãéë ð"î 'éçáá úåìéöàì åúîùð äìòú
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.7- זה" וכלפני 'היא' צ"ל ˘ËÈÏ"‡."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8.ב רי, ח"א זהר ו. מז, רבה בראשית

oqip '` ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  א' קודש שבת יום
,bp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùøùù éî êà,bp 'nr cr:[ç"éì òåãéë

,àøáðd`xide dad`dn dlrnl daxd `id mzcear mb jk - ¦§¨
;lkyd on ze`adäúéä íúãBáò àlà7äákøî úðéçáa ¤¨£¨¨¨§¨¦§¦©¤§¨¨

-Ceøa óBñ-ïéàì Lnî©¨§¥¨
åéìà ìèaìå ,àeä§¦¨¥¥¨
ììkäìe ,úeàéöîa¦§¦§¦¨¥
ìëå íä ,Cøaúé BøBàa§¦§¨¥¥§¨
íei÷ éãé-ìò ,íäì øLà£¤¨¤©§¥¦
-ìò ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§©

:eøîàL Cøcepinkg - ¤¤¤¨§
l"f8:ïä ïä úBáàä"¨¨¥¥

eðéäå ,"äákønä:`ed ,"dakxn"k mix`ezn zea`dy dn - ©¤§¨¨§©§

.íúãBáò úàæ äúéä íäéîé ìkL éôìcinz eid zea`d - §¦¤¨§¥¤¨§¨Ÿ£¨¨
md ,zeevne dxez mneiw ici lr :"dakxn" ly zelhazda
lk lre mnvr lr ,mixvei
zbxc z` mdipipr
dpeilrd zelhazdd
oi`y jk ,d"awdl xzeia
`l` ,llk xg` oevx mdl
- 'd oevx `edy dn wx
miwicv ly mnewn okle
mler"a `ed dl`

.lehia ly beq eze` ybxen ea ,"zeliv`d

,Bæ änz äãBáò ìéëäî ïè÷ BúîLð LøML éî Càly - ©¦¤Ÿ¤¦§¨¨¨¥¨¦£¨©¨
,"dakxn" zpigaBúãBáòa Cøaúé BøBàa ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥©£¨

,úeòéá÷acenrl -cinz,jxazi exe`a zellkzde lehiaa÷ø ¦§¦©
úlôúa Bîëe ,äìòîì ïBöø úò íäL íézòå íé÷øôì¦§¨¦§¦¦¤¥¥¨§©§¨§¦§¦©

àéäL äøNò-äðBîL§¤¤§¥¤¦
,úeìéöàazrax` oky - ©£¦

mleqay mialyd
zrax` cbpk md ,dlitzd
dlitzd wlg :zenlerd
`ed ,"xn`y jexa" cr
;"diyrd mler" zpigaa
zpigaa - "dxnfc iweqt"
z`ixw" ;"dxivid mler"
mler" zpigaa - "rny
"dxyr dpeny" :"d`ixad
mler" zpigaa -

,"zeliv`d,daL úBàåçzLäa èøôáeÎdpenya mirxekyk - ¦§¨§¦§©£¨¤¨
,dxyráeúkL Bîk] úeìéöà úðéçáa àéä äàåçzLä ìkL¤¨¦§©£¨¨¦¦§¦©£¦§¤¨

úaL úìa÷a 'íéiç õò éøô'azpigaa od ze`eegzyddy - ¦§¦¥©¦§©¨©©¨
"zeliv`"àéä ék ,[,`id d`eegzydd -BøBàa ìeha ïéðò ¦¦¦§©¦§

,Lnî àìk dén÷ áéLç úBéäì ,Cøaúéiptl aeyg zeidl - ¦§¨¥¦§¨¦©¥§¨©¨
;ynn `lk ,d"awdïk-íb éæàxenb lehia zpigaa cneryk - £©©¥

,llka "dxyr dpeny" zrya lynl enk ,"mizre miwxtl" wx
,hxta "dxyr dpeny"ay ze`eegzydaeBúîLð úeòéá÷ øwò¦©§¦¦§¨

äàéøaä íìBòa àeä- §¨©§¦¨
xywa o`k xaecn ,oky
`id dzekiiyy ,dnypl

,"d`ixad mler"l÷ø]©
ïBöø úòa íé÷øôì¦§¨¦§¥¨
úeìéöàì BúîLð äìòz©£¤¦§¨©£¦
,"ïéá÷eð ïééî" úðéçáa¦§¦©©¦§¦

:[ï"ç éòãBéì òeãikwx - ©¨©§§¥¥
eznyp dlrz ,oevx zrya
ici lr ,"zeliv`d mler"l
itk ,dhnln zexxerzd
zxez icnell recid
ly onewnl xywa milcad dyly lr epcnl o`k cr .dlawd
epax xiaqn ,oldl .ozcear xky z` zelawn od mda ,zenypd
zedn z` oiap ,ozcear xear zelawn zenypdy xkydny ,owfd

:dnvr dceard
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä

.íúãåáò úàæ

ìéëäî ïè÷ åúîùð ùøùù éî êà
åúãåáòá 'úé åøåàá ììëéìå ìèáéì åæ äîú äãåáò
äìòîì ïåöø úò íäù íéúòå íé÷øôì ÷ø úåòéá÷á
èøôáå úåìéöàá àéäù äøùò äðåîù úìôúá åîëå
úåìéöà 'éçáá àéä äàååçúùä ìëù äáù 'åàååçúùäá
åøåàá ìåèéá ïéðò àéä éë [úáù 'ìá÷á ç"òøôá ù"îë]
úåòéá÷ ø÷éò ë"â éæà ùîî àìë äéî÷ áéùç úåéäì 'úé
ïåöø úòá íé÷øôì ÷ø] äàéøáä íìåòá àåä åúîùð
:[ç"éì òåãéë ð"î 'éçáá úåìéöàì åúîùð äìòú
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zenai(iyiy meil)

lrady cirnd cr :dpyna epipy,úîcirny e`,åézâøäe` ¥£©§¦
.BzLà úà àOé àì ,eäeðâøäc rnyn :`xnbd dywneäéð àeä- £©§Ÿ¦¨¤¦§¦

`ed dxizdl cirny envr crdì àä ,BzLà úà àOé àìcmc` §Ÿ¦¨¤¦§¨§
àNpz øçà.ef zecr it lrå,dyw,óñBé áø øîàäcirdy créðBìt ©¥¦¨¥§¨¨©©¥§¦

éðòáøxekf akynaéñðBàì,[igxk lra-]àeä[raxpd-]åcr cer §¨©¦§§¦§
Bâøäì ïéôøèöî øçàipelt crd xne` m` la` .mzecr it lr ©¥¦§¨§¦§¨§

ipraxéðBöøìeixacl ixdy ,ezecra on`p epi` [iznkqda-]òLø ¦§¦¨¨

àeä,epevxl raxpy meynäøîà äøBzäå(` bk zeny)Eãé úLz ìà' §©¨¨§¨©¨¤¨§
,'ñîç ãò úéäì òLø íòji` ,dyw ok m`e .zecrl leqt ryxy ¦¨¨¦§Ÿ¥¨¨

ryx `ed eixacl `ld ,lrad z` bxdy cirdl gvexd on`p
.zecrl leqteàîéz éëå,uxzlúeãò éðàLa lrad zzinäMà §¦¥¨¨¥¥¦¨

ïðaø da eìéwàcxyk ryx s`e ,zecr ileqt elit` da exiykde §©¦¨©¨¨
,ef zecrl,äMðî áø øîà àäå§¨¨©©§©¤
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עג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zenai(iyiy meil)

lrady cirnd cr :dpyna epipy,úîcirny e`,åézâøäe` ¥£©§¦
.BzLà úà àOé àì ,eäeðâøäc rnyn :`xnbd dywneäéð àeä- £©§Ÿ¦¨¤¦§¦

`ed dxizdl cirny envr crdì àä ,BzLà úà àOé àìcmc` §Ÿ¦¨¤¦§¨§
àNpz øçà.ef zecr it lrå,dyw,óñBé áø øîàäcirdy créðBìt ©¥¦¨¥§¨¨©©¥§¦

éðòáøxekf akynaéñðBàì,[igxk lra-]àeä[raxpd-]åcr cer §¨©¦§§¦§
Bâøäì ïéôøèöî øçàipelt crd xne` m` la` .mzecr it lr ©¥¦§¨§¦§¨§

ipraxéðBöøìeixacl ixdy ,ezecra on`p epi` [iznkqda-]òLø ¦§¦¨¨

àeä,epevxl raxpy meynäøîà äøBzäå(` bk zeny)Eãé úLz ìà' §©¨¨§¨©¨¤¨§
,'ñîç ãò úéäì òLø íòji` ,dyw ok m`e .zecrl leqt ryxy ¦¨¨¦§Ÿ¥¨¨

ryx `ed eixacl `ld ,lrad z` bxdy cirdl gvexd on`p
.zecrl leqteàîéz éëå,uxzlúeãò éðàLa lrad zzinäMà §¦¥¨¨¥¥¦¨

ïðaø da eìéwàcxyk ryx s`e ,zecr ileqt elit` da exiykde §©¦¨©¨¨
,ef zecrl,äMðî áø øîà àäå§¨¨©©§©¤
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oqipנו yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð ç"ø ,ùãå÷ úáù

çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©
éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå :íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
øNr éðLe áö úìâr-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå :íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´
äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬
úàå úBìârä ézL | úà :íiåìä-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå :Búãár£«Ÿ̈«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ
ïúð ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøà | úàå :íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úraøà©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬¢−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå :eàOé óúka íäìr£¥¤½©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå :çaænä éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ
ähîì áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå :çaænä úkðçì íðaø÷-úà¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈§©¥¬

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷å :äãeäéøæî dì÷Lî äàîe íéLì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷ §¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ר"ח קודש שבת ליום

äãeäé§¨

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן

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

:zexen`d zeiyewd izy lr sqep uexiz d`ian `xnbdúéòa éàå§¦¨¥
,àîéàe ,`ivei micra `weecy xaeq ax xaeq mlerlàúééðúî éðä ¥¨¨¥©§§¨¨

dy`d z` mi`iveny zexaeqd lirl e`aedy zeziixad izy -
zhiy ,cala lew it lr orhpdn,àéðúc .àéä éaølrad d`x m` ©¦¦§©§¨

d z`àöBé ìëBøziad onåd z`äMàely,éaø øîà ,øðéña úøâBç ¥¥§¦¨¤¤§¦¨¨©©¦

øácä øòBëîe ìéàBäenr zepfl ick xpiqd z` dxizdy d`xpe ¦§¨©¨¨
,eze` dxbg okn xg`leàöz`vne lkexd `vi m` oke .dlran ¥¥

lradälkä ïî äìòîì ÷Bø,dhind iab lry dlikd bba -øîà §©§¨¦©¦¨¨©
øácä øòBëîe ìéàBä éaøitlk dwwx enr dzpify dryay d`xpe ©¦¦§¨©¨¨

,dlikd bb.àöz¥¥
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היום יום . . . עד

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ֵ ָבה - ַהּשׁ ְחׁשָ ּמַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵר ּבַ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. 
- כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו 

ליחידות לשאול דרך בעבודה.

ְלִליָאְזָנא  אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ֵמַרּבֵ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ם  ְתּגָ ּפִ ר:  ִסּפֵ ֵמהָארָאדָאק  ַכי  ָמְרּדְ ר'  ֶהָחִסיד 
ֶזה  ֹאֶפן  ֵהֵבאנּו  ׁשֶ ַעד  ֶזה,  ּבָ ָעַבְדנּו  ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ לֹשׁ  ׁשָ ּכְ ר".  ְמֻיּתָ  – ר  ּתָ ְוַהּמֻ ָאסּור,   – "ָהָאסּור  ָהָיה: 

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ּבְ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות  ַכׁשְ ּבְ ְוִחּנּוָכם,  ִרים  ְיׁשָ ּדֹור  ַהֲעָמַדת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ִויסֹוד  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹקי  ַעם  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ּכָ
ְמָרם  ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ָהֹאֶכל, ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשׁ

ּוְלָעְבָדם.

ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ּוְבִחּנּוְך ַעל  ִית  ַהּבַ ַהְנָהַגת  ּבְ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ַחּיֵ ּבְ ּוְתעּוָדָתּה  א חֹוָבָתּה  ַמּלֵ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ
ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ָעֶליָה ַהּכָ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

וימותו. רצוא בלי שוב.  משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' 
דער אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך 
דערהערען אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא 
בלי שוב, היא מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, 
אותיות נראה, ובכחות הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עה היום יום . . . 
לפרוכת שהוא לפני הצמצום, דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, 
איז פאראן א כפורת, א כוונה פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, 
אשר על כן ולא ימות, זָאל מען ניט בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על 
הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער 
ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז 

יבוא אל הקדש.

מּותּו". 'ָרצֹוא'  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהרֹן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים  ַחּיָ ָוָזְך.  ָנִקי   – ְטָהרּו"  "ּתִ ים  ְלַהְקּדִ ָצִריְך  ה'"  "ִלְפֵני  ים  ׁשִ ִנּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִהיא,  ָהֱאֶמת  'ׁשֹוב'.  ִלי  ּבְ
ִלי 'ׁשֹוב' ִהיא  יֹוֵתר, ְו'ָרצֹוא' ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ְלַהְפִנים ּבְ
ּוְבֹכחֹות   – ִנְרֶאה  אֹוִתּיֹות   – ְלַאֲהרֹן  ּיֹאַמר  ׁשֶ ב(,  טז  ְקָרא  )ַוּיִ ה  ֹמשֶׁ ֶאל  ה'  ִצּוּוי  א  ּבָ ֶזה  ְוַעל  ִמיָתה. 
ְמצּום,  ַהּצִ ִלְפֵני  הּוא  ׁשֶ רֶֹכת,  ַלּפָ ית  ִמּבֵ ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלבֹוא  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵלאֹמר:  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ
ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ׁשֶ ָרה,  ַהְסּתָ ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ ּפֶֹרת",  ָנה "ּכַ ֶיׁשְ ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ַעל ָהָארֹן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה",  ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש 
ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל  ּבֶ י  ְלַבד, "ּכִ ּבִ 'ָרצֹוא'  ּבְ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ן ]ָהַאְזָהָרה[ "ְולֹא ָימּות",  ּכֵ ר ַעל  ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ַהּכַ
ַע ֶאת ַמה  ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשֹון ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ַהּכַ

ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ֶ ַהֲחִסידּות מֹוָרה, לֹא ֶאת ַמה ּשׁ ֶ ּשׁ

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער 
אינגעל זָאל לערנען - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז 

פאר דער ישיבה.

ֵנס ְלתֹוָרה  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה(: ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶלד ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ּדְ ים טֹוִבים". ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א 

חובת גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַהִהְתַוֲעדּויֹות  ַאַחת  ּבְ
ַלֲעׂשֹות  ִמּיּות  ׁשְ ֵמַהּגַ ְל"ַאִין",  ׁש"  ִמ"ּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ִויהּוִדים  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל 

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עו
ָלה  ַמּטָ זֹוִהי   – ְלרּוָחִנּיּות  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ְוֶאת  רּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ ַלֲעׂשֹות  ָהֲעבֹוָדה  רּוָחִנּיּות. 

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ֶזה ְמֻחּיָ ית. ּבָ ִאיׁשִ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ֲהִנים ּוְלִוּיִ ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֹ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ָרצֹון"  ִהי  ַה"ּיְ לֹאַמר  ַהּכֵֹהן  ֵטיין  הֹוְרְנׁשְ ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ְלִגיסֹו  ה  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַאַחר ַהּנָ ׁשֶ

שבת
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zenai(ycew zay meil)

:zeig`dìò äøeñà ïäî úçà äúéämaidãçàäa,äåøò øeqéàoebk ¨§¨©©¥¤£¨©¨¤¨¦¤§¨
xeqi`a eilr dxeq`e ,iel ly ezeng m` e` ezeng lgx dzidy

iel ixd ,zxkda øeñàlgxaa øzeîed`l,dúBçàlgx oky ¨¨¨§£¨
oi` `linne ,dvilgn oiae meain oia ixnbl epnn dxeht dexrd

.ezwewf zeg`l zaygp d`l dzeg`åeig` mle`éðMädcedi §©¥¦
,ïäézLa øeñàm` la` .ezwewf zeg` `id odn zg` lky meyn ¨¦§¥¤

a wx iel lr dxeq` lgx dzidäåöî øeqéàly opaxc xeqi`a - ¦¦§¨
,zeixrl zeipyäMeã÷ øeqéàå,[a xeiv] zxk ea oi`y e`l xeqi` - §¦§¨

dzeg` mbe `id mb,úîaééúî àìå úöìBçlgx mb dxezd on oky ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
dzeg` ok lre ,meaia el dxeq` `id opaxcn wxe ,ezwewf `id

.ezwewf zeg` meyn eilr dxeq`
:zeig`d zg`a xzen mig`dn cg` lk eay ote` d`ian dpynd

ìò äøeñà ïäî úçà äúéäg`äæaå äåøò øeqéàzeg`däiðMä ¨§¨©©¥¤£¨©¤¦¤§¨§©§¦¨
ìò äøeñàg`äæa,äåøò øeqéàiel ly ezeng lgx dzidy oebk £¨©¤¦¤§¨

lgx ,[b xeiv] dcedi ly ezeng d`leäæì äøeñàä[iell-]úøzeî ¨£¨¨¤¤¤
äæìzeg` d`l ixdy ,dcedil -`linne dcedil dwewf dpi` d ¨¤

,ezwewf zeg` dpi` lgxåd`l okäæì äøeñàä[dcedil-]úøzeî §¨£¨¨¤¤¤
äæì`id dzeg` lgx ixdy ,ezwewf zeg` dpi`y itl ,iell - ¨¤

.el dwewf dpi`e ezeng
:dpynd zniiqnådkldàéä Bædnl yexiteøîàLlirl dpyna §¦¤¨§

(.k),dúBçàdexrd lydzîáé àéäLkig`l d`eyp `idyk ± £¨§¤¦§¦§¨
,mig`d x`y iptl meail dnr cgi zltepe dlraBà úöìBç Bà¤¤

úîaééúîdexrdy meyn ,ezwewf zeg` meyn eilr dxeq` dpi`e ¦§©¤¤
.meail dwewf dpi`

àøîâ
izyl mi`eyp eid mdn mipyy mig` drax` :dpyna epipy
:`xnbd dgiken .zenaiizn `le zevleg el` ixd ,ezne zeig`

dpéî òîLy epzpyn ixacnäwéæ Lédwifa `xneg yiy - §©¦¨¥¦¨
,dxezd on eilr dxeq` ezy` zeg`y myke ,zeyi`k daiygdl

.ezwewf zeg` z` s` minkg exq` okäwéæ ïéà éàcoi` m`y ± §¦¥¦¨
,zeyi`k zaygp meai zwiféãkî[ixd-]éðäzeig` ipyéza éøzî ¦§¦¨¥¦§¥¨¥

ïééúà÷,xg` g`n meail dltp zg` lke ,ze`a od miza ipyn ± ¨¨§¨
ok m`eàãç íaééì éàä,odn zg` iel maii ±àãç íaééì éàäå± ©¦©¥£¨§©¦©¥£¨

.dzeg` z` maii dcedie
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`ed meaia zexq`p zeig`døáñ÷c íeMîyúåöî ìháì øeñà ¦§¨¨©¨§©¥¦§©
ïéîáézevnn xhtdl dl mexble dnaid zwif z` riwtdl xeq` - §¨¦

meyn ,odn zg` s` maii `ly minkg epwiz jkitl .dvilg
eyygyCãéà úééî ãç íaééîcà àîìciel maiiy xg`l `ny ± ¦§¨©¦§©¥©¨¦¦¨

,d`ll uelgl e` maiil witqiy iptl dcedi eig` zeni ,lgx z`
å`vnpìháî÷d`ln,ïéîáé úåöîlgx z` iel maiiy xg`l ixdy §¨§©¥¦§©§¨¦

xeiv] dvilge meain dxhtpe ezy` zeg` zexr d`l eilr dzyrp
ote`ae ,dl uelgi `l` lgx z` maii `ly minkg epwiz ok lr .[c
zeg` `l` dpi` oky ,d`ll mb iel uelgi dcedi zeni m` s` df

.dvilga zaiigy ezvelg
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,zeig`d ilra oernye oae`xéîð,df oic eprinydl dpynd dlki ©¥

jkay meyn odn zg` s` mail iell xeq`yz` dyer `ed
.oinai zevn dpnn lhane dexrl dzeg`

dhwpy dne ,df oic bdep mig` dylya mb ok` :`xnbd zvxzn
jxca 'drax`' dpyndàéòaéî àì .ïðéøîà÷ àéòaéî àìoi`-] Ÿ¦©§¨¨©§¦©Ÿ¦©§¨

a [xnel jixvàúìziyilyl xeq`y mdn mipy ezny mig` §¨¨
meyn ,odn zg` s` maiilca zg`d z` maii m`äìèa éàcå §©©¨§¨

ïéîáé úåöî.eilr dexr dzyrpy itl dipyd zeg`dnìáà ¦§©§¨¦£¨
aäòaøàyeygl oi`y xnel mewn yi mdn mipy ezny mig` ©§¨¨

oiicr zg`d z` maiiy xg`l s`y meyn ,oinai zevn lehial
e ,dzeg`l uelgl e` maiil eig` lekiäúéîìwitqiy mcew ely §¦¨

uelgl e` maiilïì òîLî à÷ .ïðéLééç àìdrax`a s`y ,epzpyn Ÿ©§¦©¨©§©¨
zevn lhazze eig` zeni `ny odn zg` mail eilr exq` mig`

.dzeg`n oinai
:`xnbd dywn aeyéëä éàeyygy meyn `ed xeqi`d mrh m` ± ¦¨¥
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á"ôùú'ä 'á øãà ã"ë ïåùàø íåé העבד  עם בכבוד להתנהג

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰ãáòa ãáòì øzîª¨©£Ÿ§¤¤
éëøãå úeãéñç úcî ,Ck ïécäL ét ìò óàå .Cøôa éðòðk§©£¦§¤¤§©©¦¤©¦¨¦©£¦§©§¥
ìkî eä÷Léå eäìéëàéå ...÷ãö óãBøå ïîçø íãà äéäiL äîëçä©¨§¨¤¦§¤¨¨©§¨§¥¤¤§©£¦¥§©§¥¦¨
ìkî ãáòì ïéðúBð eéä íéðBLàøä íéîëç .eä÷Lî ìkîe Bìëàî©£¨¦¨©§¥£¨¦¨¦¦¨§¦¨¤¤¦¨
úBðBæî ìò íéãáòäå úBîäaä ïBæî ïéîéc÷îe ...ìéLáúå ìéLáz©§¦§©§¦©§¦¦§©§¥§¨£¨¦©§

.ïîöò©§¨
להבין: יש 

– בעליהן לסעודת הבהמות  מזון להקדים  – זו הנהגה א.

בגמרא א)מובאת  מ, שיאכל (ברכות לאדם  "אסור  דין: כהוראת 

הרמב "ם  הביאה ומדוע  לבהמתו" מאכל שיתן zbdpdkקודם 
ולהאכיל  להקדים שיש  נאמר  בגמרא  ב . הראשונים ? חכמים 

עבדים ! גם  הוסיף הרמב "ם  ואילו הבהמות , את

והביאור :

כדי הבהמות  עם  להנהגה  העבדים  את צירף  הרמב "ם 

מידת היא  כנעני עבד עם  וברחמים  בחסד שההנהגה  להדגיש 

להקדים סיבה  אין שכל  פי  על  כי  הדין , משורת  לפנים  חסידות 

את לשמש  נבראו הבהמות  שהרי לסעודתו, בהמתו  מזונות

ב)האדם פב, ואחר(קידושין קודם  לאכול עליו  הדין ומשורת  ,

ורחמים מחסד נובעת  זו  שהנהגה  אלא  בהמתו את  להאכיל כך 

האדם . של

תורה שהתירה  מה  גם  כי  מובן  בהמתו, כלפי זו  ומהנהגה 

פרך בעבודת  כנעני עבד ה"ו)להעביד פ"א משום(לעיל זה  הרי ,

מיוחדים שהם  בזויים  "דברים  גם  כוללת  העבד שעבודת

העבדים " ה"ז)לעשיית  הוא(שם ה 'עבדות' ממהות  וחלק 

מקום יש  ולכן  בזויים , דברים  מלעשות ימנע  לא  שהעבד

עבד. היותו  את  שירגיש  כדי בפרך  להעבידו

אך  בפרך, להעבידו  מותר  לחוד  החכמה ' 'דרכי מצד  ואכן 

עבדו, כלפי  גם ברחמים  מתנהג צדק ' ורודף  'רחמן שהוא  מי

מזונותיו מקדים ואף  ובמשקה  במאכל אליו אותו  משווה 

לסעודתו.

הרמב"ם  שכתב ההלכה)וזהו להידמות(בהמשך שציוונו

להתנהג היינו מעשיו ', כל על  ש 'רחמיו הקב"ה  של למידותיו 

כפי אלא  אדם בני טבע פי על המחויב לפי רק לא  ברחמים

מזון ולהקדים  אנושי , מגדר למעלה שהיא הקב "ה  של מידתו

ביותר . מכובד באופן עבדו  עם  ולהתנהג  לסעודתו בהמתו

(73 'nr ,fl zegiy ihewl)

á"ôùú'ä 'á øãà ä"ë éðù íåé בעליו  רשות ללא מצוה בחפץ השתמשות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éàMø ìàBMä ïéàå§¥©¥©©
äåöî äNBò Ba àøBwä ìkL ,äøBz øôñ ìàL elôà ;ìéàLäì§©§¦£¦¨©¥¤¨¤Ÿ©¥¤¦§¨
äéäiL éðBöø ïéà' :Bì øîBà äæ éøäL ...øçàì epìéàLé àì YŸ©§¦¤§©¥¤£¥¤¥¥§¦¤¦§¤

.'øçà ãéa éðBã÷t¦§¦§©©¥
הריטב "א  ב)והקשה  כט, מציעא :(בבא

בגמרא ב),אמרו  ד, בדוק(פסחים שהוא  בחזקת  בית  השוכר 

לאדם(מחמץ) לו נוח  כי טעות  מקח  זה  אין  בדוק, שאינו ומצאו 

בממונו מצוה הבית)שיקיימו את שיבדוק אדם לשכור מוכן ואם(והוא .

בו ! לקרוא  תורה  ספר  להשאיל  מתנגד אינו ודאי  כך,

יוכל  עצמו  שהוא כדי  ממון להוציא לאדם  נוח  ותירץ :

שאחרים כדי ממון  להפסיד מוכן  אינו  אבל מצוה , לקיים 

מצוה . יקיימו

חדש ' סק"י)וה'פרי  י"ז סי' אברהם' 'מגן וראה סק"ג. תלז סי' (או"ח

ושכרחילק בממונו מצוה  שיקיימו  לו נוח  מועט, בהפסד  :

בו שיהא יתכן  תורה ספר  בהשאלת  אבל  מועט, הבדיקה 

רש "י  שפירש  כמו מרובה, מאי)הפסד  ד"ה שם נוח (ב"מ "שהוא 

לו. נוח זה  ואין וקריעה " בטשטוש  להתקלקל

הריטב "א  שם)והוסיף  ב"מ החדשים, הריטב"א בספר(חי' רק  :

קפידא דאיכא  "כיון  הבעלים  מדעת  שלא  לשאול אין תורה 

כי בהפסדו, שכרו  יצא  דהא  ליה, ניחא  לא  הספר  לקלקול

לקלקול  חשש  אין  אם  אך ספר " לו  יהיה לא  מחר או  היום

"כגון מצוה  לקיים  כדי  בעלים  מדעת  שלא  לשאול  יכול ודאי

רשאי הכנסת , בבית חברו של תפילין או טלית  מצא  אם 

למקומן". ולהחזירן שם  להניחן

יוסף ' ה 'נמוקי הרי"ף)אך בדפי ב מד, בתרא להניח (בבא אוסר 

הריטב "א על ותמה  בטליתו, להתעטף  או  חברו של תפילין 

שהרי לתפילין, תורה  ספר  בין  שם)שחילק  תפילין(ב"מ המוצא 

דמיהן " את ש "שם  משום  רק  להניחם  לו התירו (היינו בשוק 

כשימצאנו) התפילין לבעל לשלם כמה לדעת כדי שווים את אםשאומד אבל

שאסור אבדה  כל כמו – יניח  לא  דמיהן, את  שם לא 

מצוה . משום  התירו  ולא בה  להשתמש 

ערוך' ב 'שלחן נפסק ס"ד)ולהלכה , יד סי' ליטול (א"ח "מותר :

עליה " ולברך חברו הרמ"א)טלית בתפילין".(והוסיף הדין "והוא

הב "ח מיישב  יוסף ' ה'נמוקי  קושיית שם)ואת שלהניחם(א"ח

mei lkaמשתמש כאשר ורק שווים , את  אמד אם  רק  התירו 

חברו של  כתבi`xw`aבתפילין וכן מצוה . משום  התירו 

סי"ב)אדה"ז  להתלבש (שם "מותר  :`nlra i`xw`aבתפילין

ללמוד  "אסור  חברו  של ספרים אבל  מדעתו" שלא  חברו  של

החשש בגלל בעלמא " באקראי אפילו  מדעתו  שלא בהן

משמושם". מרוב "שיקרעו

á"ôùú'ä 'á øãà å"ë éùéìù íåé חייב? מתי - השכירות מתנאי ששינה שוכר

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰äîäaä úà øëBOä©¥¤©§¥¨
éñBäå ,òeãé ì÷Lî äéìò úàNìéñBä íà Y BàOî ìò ó÷ìç ó ¨¥¨¤¨¦§¨¨©§¦©©¨¦¦¥¤

ìMîY ïàkî úBçt ;áiç Y äúîe Bnò ÷ñtL øeòMä ìò íéL ¦§Ÿ¦©©¦¤¨©¦¥¨©¨¨¦¨
.úôñBzä øëN ïúBð ìáà ,øeèẗ£¨¥§©©¤¤
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משנה ': ה'מגיד  וכתב

לשאת המשכיר  עם  וסיכם  בהמה  השוכר  הרמב "ם, לדעת

הוסיף אם  – ומתה זה  משקל על והוסיף  מסוים משקל עליה 

כזו שבהמה  אף  המוסכם , מהמשקל שלושים  חלקי  אחד 

כזה משקל לשאת  התוספת),רגילה עם המשא על (של שהוסיף  כיון

על  הוסיף  אם  גם הרמב "ן , לדעת  אך לשלם . חייב  המוסכם,

המוסכם  כן)המשקל לעשות רשאי אינו שלכתחילה אין(אף עוד כל  –

את לחייב  אין  לשאת, יכולה  כזו  שבהמה  המשקל מעל זה

כזה . משא  לשאת  רגילה  הבהמה  שהרי השוכר 

יוסף ' ח)וה 'בית  שח, סי' תלמידי(חו"מ שיטת  את הביא 

הרשב "א :

אתxikyndאם  לו משכיר  שהוא  במפורש  לשוכר אמר

על  הוסיף והשוכר  מסוים , במשקל משא  לנשיאת  הבהמה 

יכולה כזו  שבהמה אף השוכר חייב  – ומתה  שסוכם המשקל

יודע וודאי המשכיר  כי התוספת , עם  המשא  את  גם לשאת

שסוכם , המשקל מעל לשאת  יכולה  ואינה  חלשה  שבהמתו 

רק אם  משאxkeydאבל לנשיאת  בהמתך לי  'השכר אמר 

מסוים ' מיכול במשקל הרגילה)(פחות אףתה – שתק והמשכיר 

חייב אינו מתה  הבהמה  אם  זה , משקל על  השוכר  שהוסיף 

כזו. בהמה  של הרגילה  יכולתה  מעל הוסיף  אם  אלא 

החושן ' הנמוק"י)וה 'קצות  ע"פ סק"א, שח ביאר :(סי'

על  כשהוסיף חייב  שהשוכר  היא  הרמב "ם  דברי משמעות 

שסוכם לשאת)המשקל יכולה כזו שבהמה המשקל עדיין שהוא גם(אף ,

dkxckאם  dzn המשקל ידי על שנגרמה  הוכחה  כל ואין

שאין וסובר חולק  הרמב "ן כזה  במקרה  ודווקא  הנוסף .

אם אבל כזה , משקל לנשיאת רגילה  שהבהמה  כיון  לחייבו 

גם הנוסף , מהמשקל כתוצאה  מתה  שהבהמה  הוכחה  ישנה 

חייב . השוכר הרמב "ן  לדעת 

á"ôùú'ä 'á øãà æ"ë éòéáø íåé מלחמה  או מגיפה בשעת למורה תשלום

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìa÷îä Bà øëBOä©¥©§©¥
áøì äæ øác òøà íà Y äôczLð Bà áâç dìëàå ,Bøáçî äãN̈¤¥£¥©£¨¨¨¨¦§©§¨¦¥©¨¨¤§Ÿ
ãñôää éôì ìkä ,Bøeëçî Bì äkðî ,øéòä dúBà ìL úBãOä©¨¤¨¨¦§©¤¥£©Ÿ§¦©¤§¥
Bì äkðî Bðéà Y úBãOä áøa äknä äèLt àì íàå .BòøàL¤¥§§¦Ÿ¨§¨©©¨§Ÿ©¨¥§©¤

.Bøeëçî¥£
של  במזלו לתלותו יש  בשדה, פרטי  נזק  אירע  כאשר 

שאינו למרות  השכירות  דמי  מלוא  את  לשלם  ועליו  השוכר ,

מדינה , מכת  זוהי אם  אולם  המושכר . בנכס  להשתמש  יכול 

השכירות מדמי ינכה  ולכן השוכר של במזלו  זאת  לתלות  אין 

בנכס . להשתמש  יכול שאינו הזמן תמורת  היחסי החלק  את 

מבאר הנזק , את  לספוג  צריך הבית  שבעל  הדבר  ובטעם 

השולחן ' ס"ד)ה 'ערוך  שלד סי' היא (חו"מ מדינה  "מכת  כי ,dxifb
zecyd ilra lrולא הנזק סובלים  הם  – פשעו  שלא  ואף  ,

הפועלים".

מעבודתו לשבות  שנאלץ  מלמד לעניין  מכאן שלמדו  ויש 

היא והגזירה  מאחר  כי תורה , לימוד על  המושל  גזירת מחמת 

שכרו  כל  את  לו לשלם  הבית בעל על מדינה , רמ"א מכת  (ראה

שם) וט"ז ס"א שכא סי' .חו"מ

המדינה מכת  כאשר  רק אמורים  הדברים  כי שכתבו יש  אך

הפועל  את  להעסיק  הבית בעל של באפשרות  (וכגון פגעה 

ללימודים) להגיע יכולים אינם שהתלמידים המלמד, של לאבמקרה אך  ,

לעבוד  הפועל  של באפשרותו  פגעה  המדינה  שמכת  במקרה 

י) שלד, השולחן .(ערוך

של  שהטעם וסוברים  הדין עצם  על החולקים  יש  אמנם

לא כי  הבית , בעל על  האחריות  את  מטיל אינו  מדינה ' 'מכת 

לבעל  מלשלם  נפטר השדה  ששוכר  אלא זו בהלכה  מצאנו

מצאנו לא אבל בה , לעבוד  היה יכול שלא הזמן בעבור  הבית 

lretl mlyl aiigzi ziad lray!עבד שלא הזמן  (ראה בעבור 

א) שלד, המשפט .נתיבות

של  שמזלו  לומר ואין  מאחר  זה, במקרה  כי אומרים ויש 

ויחלקו בנזק  שניהם  יישאו  חברו, של  ממזלו יותר  גרם  אחד 

ס"ו)בהפסד  שכא סי' סמ"ע בתקופת(ראה סופר ' ה 'חתם הורה  וכן

ונראה מאחר כי רב , זמן הלימודים  להשבתת  שגרמה  מלחמה 

ההפסד  ולחלק  פשרה  לעשות  ראוי  בשווה , גרם  שניהם  שמזל

לשכירים ושילם  החמיר  עצמו כלפי  ומכלֿמקום  שניהם , בין 

מלעבוד! מהם שנמנע הזמן בעבור מלא תשלום (ספר שלו

נא) עמ' סופר, לחתם .הזיכרון

á"ôùú'ä 'á øãà ç"ë éùéîç íåé לוקה? אינו מדוע - שכיר שכר המאחר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ïzì äNò úåöî¦§©£¥¦¥
æa øéëOä øëNàìa øáBò Y Bpîæ øçàì Bøçà íàå ...Bpî §©©¨¦¦§©§¦¥£§©©§©¥§Ÿ

åàì ìò ïé÷Bì ïéàå ."LîMä åéìò àBáú àìå" :øîàpL ,äNòú©£¤¤¤¡©§Ÿ¨¨¨©¤¤§¥¦©¨
ì áiç àeä éøäL ,äæ.ílL ¤¤£¥©¨§©¥

תשלומין חיוב יש  עבירה  באותה  כאשר  מלקות חיוב אין

ה"א) פי"ח עדות .(הל'

צבי' ה 'חכם  כו)כתב  לבאר(סי' היה  יכול שהרמב"ם 

– אחר מטעם  גם לוקה  אינו  שכיר שכר תשלום  שבאיחור 

משני אחד  שנקט אלא  מעשה ', בו  שאין 'לאו שזהו משום 

הטעמים .

המלך' בירב)וה'שער  מהר"י בשם ה"ג, פ"א ומצה חמץ ביאר(הל'

כי מעשה  בו  שאין לאו שהוא  הטעם  את נקט  לא  שהרמב "ם

מיד  שלקח כגון במעשה , האיסור  על לעבור אפשרות  יש 

שעה ובאותה  עבורו  לשלם  מבלי  לו  שתיקן  החפץ  את  האומן

חמה  עליו  משתשקע  רק  שעובר ואף מעשה . עושה  (להלן הוא 

הלקיחה ה"ג) ידי  על בא  שתחילתו כיון  ביד , שהכלי זמן "כל (כי

עובר") אינו מעשה '.האומן בו שיש  כ'לאו נחשב 

חושב ' ה 'מעשה ה'שיבת והקשה  הקשה וכן הנ"ל, שעה"מ על (הגהות

סק"ב) ק סי' 'מעשה 'ציון' נחשבת  מהאומן החפץ  לקיחת  אמנם  :

שלו, הוא  החפץ שהרי לאו שום  על  עובר  אינו  זה במעשה  אך



עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עובר משלם ואינו עבודתו שכר  לו לשלם  שצריך כיון  ורק 

מעשה . כל בו  אין התשלום אי  אך  הלאו, על

אש ' ה 'עמודי סק"ח)וביאר  א :(סי'

חדש ' ה'פרי סק"א)כתב  תצו סי' 'לאו(או"ח הרמב "ם  שלדעת 

יש מדאורייתא , מלקות  חיוב  בו  שאין  אף מעשה', בו  שאין 

הניתן 'לאו  אך מרדות ', 'מכת  בו  לחייב  חכמים  בידי  כח

הלאו, את 'מתקן' הוא  התשלום  בפעולת  הרי לתשלומין',

מרדות '. 'מכת  עליו לוקים  אין – היתר  נעשה  שבכך וכיון 

שכיר שכר  שהמאחר  הטעם  את  הרמב "ם  הביא לא  ולכן 

היה עדיין כי – מעשה ' בו שאין  'לאו  שהוא משום  לוקה  אינו

שניתן משום  לוקה  שאינו  כתב  אלא מרדות ', 'מכת  חייב

גם חייב  אינו – הלאו  את ל'תקן' שאפשר  וכיון לתשלומין,

מרדות '. 'מכת 

á"ôùú'ä 'á øãà è"ë éùéù íåé מעשה? נחשב דיבור האם

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰äîäaä òðBnä ìk̈©¥©©§¥¨
.ä÷Bì ,ìB÷a dîñç elôà ...ä÷Bì Y dzëàìî úòLa ìëàlî¦¤¡Ÿ¦§©§©§¨¤£¦£¨¨§¤

בגמרא  נחלקו זה  ב)בדין  צ, חסם(ב"מ שכאשר אומרים יש  :

בכך  שעבר  אף  על קול, הרמת  באמצעות מלאכול הבהמה  את 

לאו על  לוקים אין שכן לוקה , אינו תחסום ', 'לא  איסור  על 

נחשב – פיו' 'עקימת – שדיבור  אומרים  ויש  מעשה. בו שאין 

הרמב "ם . פוסק וכן כך , על לוקים  ולכן כמעשה 

סנהדרין בהלכות  ה"ב)מאידך , את(פי"ח הרמב"ם  מונה 

כגון שבדיבור , איסורים  ובכללם מעשה , בהם שאין  האיסורים 

סתירה זו הרי ולכאורה  ה ', בשם  חברו  ומקלל לשקר  נשבע 

כמעשה ! נחשב שדיבור זו להלכה 

והביאור :

בעקבותיו גורר הוא  כאשר  רק  כמעשה נחשב הדיבור

כך  ועלֿידי  הבהמה על קולו המרים כגון  מעשיות , תוצאות 

אין המקלל או  הנשבע אך לאכול, בלא  תדוש  שהיא  גורם

נחשב זה  דיבור  אין ולכן מעשיות  השלכות שום  לדיבורו

כמעשה .

שפעולת הכוונה  אין מעשה', הוי  פיו 'עקימת  שאמרו  ומה 

שמאחר אלא  עליו שלוקין כמעשה נחשבת עצמה  הדיבור 

על  הנגרמת  התוצאה  את  לראות  ניתן למעשה , קרוב  והדיבור

הליכת שפעולת ונמצא  הדיבור , של כהמשכו הדיבור ידי 

לוקה ולכן  האדם  של הדיבור פעולת כהמשך נחשבת  הבהמה 

שום גורר  שאינו  דיבור  על  לחייב אפשר  אי  אך כך, על 

מעשית עמ'תוצאה  חי"א שיחות לקוטי שם. ב"מ תוספות ע"פ משנה, (מגיד

(83.

á"ôùú'ä ïñéð 'à ùãå÷ úáù צדקה  כספי על אחריות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL éî¦¤¦§¦
eáðâðå íäa òLôe ,íééeáL ïBéãt ìL Bà íéiðò ìL úBòî Bìöà¤§¨¤£¦¦¤¦§§¦¨©¨¤§¦§§

ì" :øîàpL ,øeèt YïBîî àeä éøäå ;íéiðòì ÷lçì àì ,"øîL ¨¤¤¡©¦§ŸŸ§©¥©£¦¦©£¥¨
.íéòáBz Bì ïéàL¤¥§¦

שפטור אומרים  יש  זה : דין בביאור  ראשונים  ונחלקו

אף שכן תובעים ' לו שאין  'ממון בגדר  הן אלו שמעות  משום 

דווקא נועדו  לא  שהרי  אותן לתבוע  יכול אינו מהעניים  אחד 

הראשונים)בעבורו רוב דעת וכן ב, צג, ב"ק .(רש"י

העומד  ממון  שכל היא, הכתוב  שגזירת  סוברים  ויש 

אם אף  שמירה  מחיובי  התורה  אותו  פטרה  לעניים להתחלק 

מנת על שלא  לשומר  ניתן  שהכסף  כגון  תובעים , לו יש

אותו שיחלק  למפקיד להחזירו כדי אלא  לעניים לחלקו

טז)בעצמו שומרים, אפרים במחנה הובא .(ראב"ן.

שאין 'ממון  משום  הוא  שהפטור בפירוש  כותב והרמב "ם

על  לו  ניתן שאם  משנה' ה'לחם  כתב  זה  ולפי  תובעים '. לו

חייב . למפקיד, להחזירו  מנת 

אפרים ' ה 'מחנה  חילק(שם)אך  לא והרמב "ם מאחר כי  כתב 

על  אצלו  כשהופקד אף  פטור , אופן  בכל שלדעתו  נראה  בזה ,

שייך  אינו שהכסף משום  הוא, והטעם  למפקיד. להחזירו מנת 

להחליט  הזכות  היינו הנאה ', 'טובת אלא  בו לו ואין  למפקיד

זכות עליו  שיש  כממון נחשבת  אינה זו וזכות  אותו , לתת  למי

תביעה .

שאין במעות  אמור זה שדין הרמב "ם  לדעת  להבין : ויש 

והרי שפטור, מהכתוב  ללמוד הוצרכו למה  תובעים , להן

זאת ? שיתבע מי  אין בלאו ֿהכי

את לתבוע  יכולים  אינם  בעצמם  העניים  אמנם  והביאור :

השומר את  לתבוע  יוכל שהמפקיד  לומר  היה  ניתן  אך  הממון,

מצות את  לקיים שיוכל  כדי העניים מעות  את  לו  להשיב 

שפטור מהכתוב למדנו  וזאת שם)הצדקה . אפרים .(מחנה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zenai(oey`x meil)

eìòa íàå'carica.'eð÷m`y ,dxezd on epi` meaia mxeqi`y ixd §¦¨£¨
.dvilgn odizexv z`e oze` exhte odizenai z` epw ji` ok `l

:`xnbd dwiqnàzáeézdpnn gkene ,`ax ixacl ef `ziixan `id §§¨
dpey`x d`ia dxifb ,opaxcn `l` epi` oie`l iaiig meai xeqi`y

dipy d`ia eh`.
:df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïäk úàéa ,øîzéà¦§©¦©Ÿ¥

äðîìàa ìBãbda ewlgp ,meail eig`n el dltpyéaøå ïðçBé éaø ¨§©§¨¨©¦¨¨§©¦
,øîà ãç .øæòìàe meai z`ia ef oi`úøèBt dðéàz`e dze`dúøö ¤§¨¨©¨©¥¨¤¤¨¨¨

.dxezd on dxeq` `idy itl ,dvilgd on,øîà ãçådpew ef d`ia §©¨©
e caricaúøèBtz`e dze`dúøöon zxzen `idy itl ,dvilgn ¤¤¨¨¨

.dxifb meyn `l` dxeqi` oi`e ,dxezd
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' ב



micarפ zekld - oipw xtq - 'aÎxc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoqip '`Î'aÎxc` c"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà ã"ë ïåùàø íåé

-oipwxtq
micar zFkld¦§£¨¦

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) עבד חצי והמשחרר שחרור, דיני כמה עוד בו ביאר

חורין. בן וחצי עבד חצי

.‡Ëb2˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯e¯ÁL3BÈa ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈
ÂÈB„‡ ÔÈ·Ï4,CÎÈÙÏ .˙eÎÊ Ba ÔB„‡Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ , ¿≈¬»¿…ƒ»≈»»¿¿ƒ»

·˙Bk‰5CÓˆÚ :Bc·ÚÏ6ıeÁ ,CÏ ÔÈÈe˜ ÈÒÎ ÏÎÂ «≈¿«¿«¿»¿»¿»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ˙ÈlhÓ ıeÁ B‡ ,ÈBÏt ÌB˜nÓ7‰Ê ÔÈ‡ - ƒ»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆

˙¯Bk8„·Ú‰ ÔÈ‡ - Ë‚ BÈ‡L CBzÓe ;ÏËa Ëb‰Â , ≈¿«≈»≈ƒ∆≈≈≈»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ,¯¯ÁLÓ¿À¿»¿…»»ƒ«¿»ƒ¿¿≈…«≈

.‰Êa»∆

אשי.2) רב של מימרא ט. סופי 3)גיטין באופן חותך
מהלכות 4)ומוחלט. א (פרק אשה בגט שאמרו כמו

א). הלכה בכמה 5)גירושין והובאה ח משנה ג פרק פאה
בתלמוד. נכסיו 6)מקומות כל "הכותב שם: במשנה

לפי  אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע שייר - לעבדו
"כל  הכותב בין הבדל אין כורת", זה ש"אין דלהלן הטעם
להלן  וראה נכסי", וכל "עצמך הכותב לבין סתם, נכסיו"

רש"י. שאמרו 7)בדעת שמה קמט: בתרא בבבא אמרו כן
הדין  והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע "שייר במשנה

מטלטלין. זה,8)לשייר בשיור ספק שאין פי על אף
כן  פי על אף העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי
ט. שם ורש"י גט. אינו בגט, שהוא שיור איזה שיש כיוון
שמא  הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור
"עצמך  מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון

לעבד. כוונתו אין וודאי שהרי מקלקל השיור אין ונכסי"

.·„·Ú9ÔÈÈe˜ ÈÒÎe CÓˆÚ :Ba ·e˙ÎÂ ,Ë‚ ‡È·‰L ∆∆∆≈ƒ≈¿»«¿»¿»«¿ƒ
‰˜ BÓˆÚ - CÏ10ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰Â , »«¿»»«¬≈∆ƒ¬»«¿»ƒ

¯‡Lk ,ÂÈÓ˙BÁa Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ‰˜ ‡Ï…»»«∆ƒ¿«≈«≈¿¿»ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯ËM‰11ÈÒÎ Ïk :Ba ·e˙k ‰È‰ Ì‡12ÔÈÈe˜ «¿»¿≈ƒ»»»»¿»«¿ƒ

Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ÌÈÒÎp‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ ‰˜ - CÏ»»»«¿¿…»»«¿»ƒ«∆ƒ¿«≈«≈
¯eac‰ ÌÈ˜ÏBÁL .ÂÈÓ˙BÁa13,‰˜ BÓˆÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«¿»»

CÈ¯ˆ BÈ‡Â B¯e¯ÁL Ë‚ ‡È·‰Ï ÔÓ‡ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¡»¿»ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ
‡l‡ Ì˙B‡ ‰B˜ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;BÓi˜Ï¿«¿¬»«¿»ƒ∆≈»»∆»∆»
.¯ËM‰ Ìi˜˙iL „Ú Ì˙B‡ ‰˜È ‡Ï ,‰¯e¯a ‰È‡¯aƒ¿»»¿»…ƒ¿∆»«∆ƒ¿«≈«¿»

בברייתא.9) ח: נאמן 10)שם גיטו, המביא עבד שהרי
(למעלה  לקיימו צריך ואינו נחתם ובפני נכתב בפני לומר

ז). הלכה ו רבא.11)פרק ידי על שנפתרה בעייה שם,
העבד 12) קניין והכל, נפרדים, דיבורים שני אין שכאן

אחד. בדיבור כלול למונח 13)והנכסים, עברי תרגום
(שם). דיבורא" "פלגינן הידוע: התלמודי

.‚¯¯ÁLÓ‰14a ÌÈ„·Ú ÈLe˜ ‡Ï - „Á‡ ¯ËL «¿«¿≈¿≈¬»ƒƒ¿»∆»…»

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÔÓˆÚ15. «¿»∆»¿ƒ¿»¿»∆»¿∆»
CÎÈÙÏ16„Á‡ ¯ËLa ÂÈ„·Ú ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰ , ¿ƒ»«≈»¿»»ƒ¿≈¬»»ƒ¿»∆»

Ì‡Â .e˜ ‡Ï ÔÓˆÚ Û‡ -17,e˜ - ˙B¯ËL ÈLa ·˙k ««¿»…»¿ƒ»«ƒ¿≈¿»»
·˙kLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯¯ÁLÓe¿«¿¿ƒ∆∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÌÈe˙ ÈÒÎ Ïk :Ì‰ÈMÓ ¯ËL ÏÎa¿»¿»ƒ¿≈∆»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

Ï·‡ ;È„·Ú18,Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁ :·˙k Ì‡ ¬»«¬»ƒ»«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
e˜ ‡Ï ˙B¯ËL ÈLa Û‡ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁÂ«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»…»

Ba ¯iL È¯‰Â ,ÌÈÒÎ ÏÏkÓ „·Ú‰L .ÌeÏk19,BÈˆÁ ¿∆»∆∆ƒ¿«¿»ƒ«¬≈ƒ≈∆¿
ÔÓ ‰˜ ‡Ï ,¯¯ÁzL ‡lL ÔÂÈÎÂ ;¯e¯ÁL ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿¿≈»∆…ƒ¿«¿≈…»»ƒ

.ÌeÏk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ¿

מב.14) ספר 15)גיטין לה "וכתב נאמר שבאשה שכשם
ופרק  פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות"
עבד  של שחרור בגט כן כמו יט) הלכה גירושין מהלכות ד

אחד). בשטר המתחיל דיבור מב. שם ברייתא 16)(רש"י
השני.17)שם. וכפירוש וטריא, בשקלא המשך 18)שם

השני. הפירוש ולפי שם, שיור 19)הברייתא יש והרי
ד. הלכה להלן וראה ואחד. אחד כל של בשטר

.„¯¯ÁLÓ‰20„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ¯ËLa Bc·Ú ÈˆÁ «¿«¿≈¬ƒ«¿ƒ¿»…»»»∆∆
BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ Ï·‡ .‰È‰Lk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,BÈˆÁ∆¿«¬≈∆∆¿∆»»¬»ƒƒ¿≈∆¿
BÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Á˜lL ÔB‚k ,ÛÒÎa¿∆∆¿∆»«¬ƒ»»«¿»¿«¿≈∆¿
‰na .ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡ˆÓÂ ,‰˜ -»»¿ƒ¿»∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«∆
;BÈˆÁ ÁÈp‰Â ¯ËLa BÈˆÁ ¯¯ÁMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒƒ«∆¿

Ï·‡21BÈˆÁ ¯¯ÁML B‡ ,BÈˆÁ ¯ÎÓe BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ ¬»ƒƒ¿≈∆¿»«∆¿∆ƒ¿≈∆¿
B˙eL¯Ó Blk „·Ú‰ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰zÓa BÈˆÁ Ô˙Â22 ¿»«∆¿¿«»»ƒ¿»»»∆∆À≈¿

Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‰Ê È¯‰Â ,BÈˆÁ „·Ú‰ ‰˜ -»»»∆∆∆¿«¬≈∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÎÂ .ÔÈ¯BÁ23Ô‰Ó „Á‡ ¯¯ÁLÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú ƒ¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ¿ƒ¿≈∆»≈∆

·Ú‰ ‰˜ - ¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa ,B˜ÏÁBÈˆÁ „24, ∆¿≈¿∆∆≈ƒ¿»»»»∆∆∆¿
.ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ

של 20) וכפירושו כרבי, ולא כחכמים בברייתא, מא: שם
שאינה  אשה מגט שלמדו מפני בשטר, שהמדובר רבה,

לחצאין. רבה.21)מתגרשת של מימרא מה. שם
ששיחרר 22) לפני חציו נתן או חציו שמכר כגון והמדובר

לעצמו, שיור שום היה לא השחרור שבשעת באופן חציו,
הר"ן). בשם משנה (כסף אחד בשטר זה כל שכתב כגון או

רבינא.23) של מימרא מב. מא: שייר 24)שם לא שהרי
כלום. בחלקו

.‰·˙Bk‰25ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :˙¯aÚÓ B˙ÁÙLÏ «≈¿ƒ¿»¿À∆∆¬≈«¿«ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - „·Ú C„ÏÂe26È¯‰ .27C„ÏÂe ‰ÁÙL z‡ ¿»≈∆∆¿»»«»ƒ¬≈«¿ƒ¿»¿»≈

¯¯ÁLnL ÈÓk ‰fL ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ…»«¿∆∆¿ƒ∆¿«¿≈
.dÈˆÁ∆¿»

הגלילי.25) יוסי כרבי ולא וכחכמים בברייתא. סט. קידושין
עבד 26) חצי משחרר של דין לזה ואין עבד. והוולד,

זה  הרי השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא
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ירך  "עובר אלא אמרו שלא כבסמוך, חצייה" "משחרר
"אם  אמרו לא אבל האם, אחרי נמשך העובר כלומר, אמו",
ולחם  (רדב"ז וולדה אחרי נמשכת אינה שהאם עוברה", ירך

מדברי 27)משנה). הפוכה שהיא ברייתא כה: תמורה
הסובר  כרבי, העמידוה וטריא בשקלא ששם אלא רבינו,
כחכמים. שפסק לשיטתו, ורבינו עבד, חצי לשחרר שאפשר

.Â‰ÁÙL28‰Ùe¯Á29¯‡Lp‰ dÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ¿»¬»ƒ»»¿«¿≈∆¿»«ƒ¿»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â30¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ -31ÔÈa ¿≈»∆≈∆ƒ¿»¬≈∆¿«¿≈≈
Û‡L ,¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa32d¯e¯ÁL ¯ÓBb ÛÒk‰33. ¿∆∆≈ƒ¿»∆««∆∆≈ƒ¿»

מג:28) חורין 29)גיטין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
וכן  יז) הלכה אישות מהלכות ד (פרק עברי עבד שקדשה

כאן. הראב"ד העברי,30)כתב העבד הראשון, לבעלה
בשמו  חמא בר יוסף כרב ולא נחמן רב בשם זירא וכרבי

טז. הלכה שם אישות בהלכות ועיין שם) שאין 31)(גיטין
חצייה. אלא בה לו אין שהרי בשחרור, שיור שום כאן

כרבי 32) ולא כמותו הלכה שנפסקה כרבי, לט: גיטין
רבי 33)שמעון. משום שאמר שמעון רבי מדברי להוציא

לט:) (שם בה" גומר הכסף ואין בה גומר ש"שטר עקיבא
שמעון. כרבי הלכה שאין יוחנן, רבי שם פסק וכן

.ÊÈÓ34BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒƒ¿≈
‰ÁÙLa ‡Ï ¯zÓ35ÔÈ¯BÁ ˙·a ‡ÏÂ36Ba¯ ˙‡ ÔÈÙBk - À»…¿ƒ¿»¿…¿«ƒƒ∆«

ÈˆÁa ÂÈÏÚ ¯ËL ·˙BÎÂ ,ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆∆ƒ¿≈¿»»»«¬ƒ
LÈ‡‰L ÈtÓ ,„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÓ„»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ37‰ÁÙM‰ Ï·‡ ;38¯‡Mz - ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»«ƒ¿»ƒ»≈
‡È‰L ˙BÓk39dÓˆÚ ˙‡Â „Á‡ ÌBÈ da¯ ˙‡ ˙„·BÚÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«»∆»¿∆«¿»

„Á‡ ÌBÈ40da e‚‰ Ì‡Â .41- ¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÈ‡ËBÁ‰ ∆»¿ƒ»¬»«¿ƒƒ¿«∆¿≈
ÈˆÁa ¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,¯¯ÁLÏ da¯ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆«»¿«¿≈¿≈»∆»¿»«¬ƒ

.‰ÈÓ„»∆

להם.34) הודו הלל בית שאף שמאי, כבית משנה מא: שם
חירות.35) צד בו שיש שבו,36)מפני העבדות מצד

שם). (במשנה ורבייה" לפרייה אלא העולם נברא לא "והלא
ב.37) הלכה אישות מהלכות ט"ו האשה 38)פרק שאין

שם). אישות (הלכות ורבייה פרייה על גיטין 39)מצווה
הלל.40)מג: בית לדברי עבד לגבי במשנה מא. שם
ו.41) הלכה ט פרק ולהלן לח: ולח. מג: שם

.ÁÈÓ42Ba¯ „ÓÚL ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆»««
˙Èa B˙B‡ etÎÈ ‡lL È„k ,ÔËw‰ B·Ï BÈˆÁ ‰˜‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«»»¿≈∆…ƒ¿≈
,ÒBtB¯ËBt‡ ÔËwÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - B¯¯ÁLÏ ÔÈcƒ¿«¿¿«¬ƒƒ≈ƒ«»»«¿

·˙BÎÂ43¯ËL BÏ ·˙BÎÂ ,¯e¯ÁL Ëb ÒBtB¯ËBt‡‰ BÏ ¿≈»«¿≈ƒ¿¿≈¿«
BÏ LÈÂ ,„·Úa ÔËw‰ C¯Ëˆ Ì‡Â .ÂÈÓ„ ÈˆÁa ·BÁ«¬ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«»»»∆∆¿≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚44,˙BÚÓa epnÓ B˙B‡ «¿ƒ»»«¿ƒƒƒ∆¿»
·B¯˜ ÔË˜ ÏL BzÚcL45.˙BÚÓ Ïˆ‡ ∆«¿∆»»»≈∆»

מסויימת.42) עובדה רקע על פפא רב של מימרא מ. גיטין
כותב,43) מי צויין ולא "וכתב", סתמית: בלשון נזכר שם

הכוונה  ראשונים, ועוד הרי"ף דעת והיא רבינו ולדעת
אפוטרופוס  שאין פי על ואף הכותב. שהוא לאפוטרופוס,
מהלכות  יא ופרק נב. (גיטין לחירות עבדים להוציא רשאי

לבנו  להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח) הלכה נחלות
לשחררו  לאפוטרופוס ונתנוהו דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב). המתחיל דיבור מ: שם מרחיקין.44)(תוספות
"קרובה".45) תימן: יד בכתב

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL46·˙kL47„ÓÚÂ ,Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk48 ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«¿¿»«
¯ÊBÁ -49‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈÒÎpa ≈«¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»

ÔÈ¯BÁ Ôa ÌL ÂÈÏÚ50. »»≈∆ƒ

נחמן,46) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
כב. הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח פרק למעלה וראה

קניין.47) בלי מרע שכיב כדין 49)והבריא.48)כדין
יד). הלכה שם זכייה (הלכות מרע פי 50)שכיב על ואף

זכייה  (הלכות מיתה לאחר אלא אינה מרע שכיב שמתנת
ו  פרק (למעלה מיתה לאחר שחרור גט ואין ב) הלכה שם
מאחר  בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה
כוונת  גם כן הייתה ובוודאי חורין, בן שם עליו שיצא

מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחוצהֿלארץ 1) או לגוי כנעני עבד המוכר דין בו נתבארו

עבדו. והמפקיר שברח, ועבד ולסוריא,

.‡¯ÎBn‰2Ôa ‡ˆÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ˙‡ «≈∆«¿¿≈»ƒ»»∆
ÔÈ¯BÁ3ÔÈÙBÎÂ ;4„·BÚ‰ ÔÓ B˙B˜ÏÂ ¯ÊÁÏ Ba¯ ˙‡ ƒ¿ƒ∆««¬…¿ƒ¿ƒ»≈

·˙BÎÂ ,ÂÈÓ„a ‰¯OÚ „Ú ÌÈ·ÎBk5¯e¯ÁL Ë‚ BÏ »ƒ«¬»»¿»»¿≈≈ƒ¿
elÙ‡ B¯ÎÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .‡ˆBÈÂ¿≈¿ƒ…»»»≈»ƒ¿»¿¬ƒ

ÈÓ„a ‰¯OÚa¯˙È B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Â6‰Ê Ò˜e .7 «¬»»¿»»≈¿«¿ƒ»≈¿»∆
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Â B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡8. ≈ƒ¿»ƒ∆»¿≈ƒÀ¿ƒ

Ì‡Â9¯ÈÊÁ‰Ï L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ ˙Ó ¿ƒ≈«≈≈¿ƒ∆«≈¿«¬ƒ
¯e¯ÁLÏ „·Ú‰ ˙‡10. ∆»∆∆¿ƒ¿

וברייתא.2) משנה מג: שיצא 3)גיטין לומר, ורוצה שם.
משעבודו  לא אבל היהודי, האדון של משעבודו חורין בן
מהגוי  לפדותו הראשון האדון את כופים אלא הגוי, של
לחירות  יצא הגוי מן ברח אם וכן לחירות, יוצא והוא
וכן  שחרור. גט שצריך להלן וראה רש"י). בשם (כסףֿמשנה
לחירות  שיצא יג), הלכה (להלן עבדו במפקיר גם מצאנו

שחרור. גט בן 4)וצריך יהושע רבי של מימרא מד. שם
שם. השני הלשון וכפי בברייתא.5)לוי, מג: שם

דוקא.6) שעשרה מד. בדמיו.7)שם עשרה עד [לפדותו
שאע"פ  הקנסות, בכל הוא שכן לחירות, יצא - ברח אם אבל
מידו  מוציאין אין תפס אם - מומחין בב"ד אלא דנין שאין
בעצמו  העבד תפוש וכאן יז), הלכה סנהדרין מהלכות (פ"ב
הלכה  ולהלן שם, בכסףֿמשנה יז הלכה פ"ה למעלה (וראה
שקנסו  שקנס וסוברים, זה על חולקים ויש בלחםֿמשנה). ד
אע"פ  הדין בתי בכל דנין לתורה, סייג לעשות חכמים
לדברי  ראיה יש אבל מא). סימן שם (רא"ש מומחים שאינם
של  בקנס כז: בבבאֿקמא שאמרו ממה ורבינו, הרי"ף
אע"פ  בבבל אותו גובין שאין חמש, ובעיטה שלוש רכובה
לחושןֿמשפט  הגר"א ביאורי וראה מדרבנן. אלא שאינו

כה]. ס"ק א, (הלכות 8)סימן הקנסות כבכל סמוכים.
הרי"ף  כתב כן שם), ה פרק ולמעלה ח, הלכה שם סנהדרין
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גאון. בשם מד:9)שם שם שנפשטה [כלומר,10)בעיא
האב  על היה זה שקנס לחירות, יצא ברח אם אבל לפדותו.
ד"ה  מד: בגיטין ה'תוספות' שכתבו כמו המכירה, בעת מיד

לארץ]. לחוצה

.·‰ÂÏ11BÏ Ú·˜ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Bc·Ú ÏÚ »»««¿ƒ»≈»ƒƒ»«
,EÏ ÌlL‡ ‡ÏÂ ÈBÏt ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ¿«¿»«ƒƒƒ«¿«¿ƒ¿…¬«≈¿

„iÓ ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „·Ú Ûe‚ ‰˜z12Ì‡Â ; ƒ¿∆∆∆∆¬≈∆»»«≈ƒ»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈ„È ‰OÚÓ ‰˜z :BÏ ¯Ó‡13. »«ƒ¿∆«¬≈»»…»»«≈

B‡·b14B·BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ15ÔB„‡‰ ÏÚ e‡aL B‡ , ¿»≈»ƒ¿∆»«»»
- Bc·Úa Ô„iÓ BÓˆÚ ‰„Ùe ,B‚¯‰Ï eL˜·e ÌÈ¯ˆÓ¿≈ƒƒ¿¿»¿»»«¿ƒ»»¿«¿

BBˆ¯a ‡lL epnÓ Á˜ÏpL ÈtÓ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï16. …»»«≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿

בברייתא.11) מג: השקלאֿוטריא 12)שם מתוך יוצא כן
תקנה 13)שם. לו: אמר לא שאם שם, בסוגיא מפורש כן

קנסוהו. לא - ידיו) (=מעשה סירותיו אלא: שם 14)גופו,
בברייתא. שזה 15)מד. בלי מישראל, לו שהגיע חוב

העבד. את לו לקנס.16)משכן מקום כאן ואין

.‚¯ÎÓ17È„·ÚÓ „Á‡Ï Bc·Ú18,ÂÈÏB„bÓ B‡ CÏn‰ »««¿¿∆»≈«¿≈«∆∆ƒ¿»
,˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ - Ì‰Ó ‡¯È˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»≈≈∆»»»∆∆«≈

¯Á‡ ÔBÓÓa BÒiÙÏ ÏBÎÈ ‰È‰L ÈtÓ19. ƒ¿≈∆»»»¿«¿¿»«≈

שם.17) רב, של רבינו 18)מימרא של פירושו זהו
שם. ו'תוספות' ברש"י וראה שם, "פרהנג" למילה:

בגמרא.19) שם

.„B¯ÎÓ20ıeÁ B¯ÎÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿≈»ƒƒ¿ƒ¿»
BzÎ‡ÏnÓ21˙Bˆn‰ ÔÓ ıeÁ ,22ÌÈÓÈÂ ˙B˙aMÓ ıeÁ , ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ

ÌÈ·BË23‡Ï B‡ ¯¯ÁzL Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»≈ƒƒ¿«¿≈…
ÂÈÓ„ È„k „·Ú‰ ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL24Ba¯Ï25, ƒ¿«¿≈¿ƒ»ƒ»«»∆∆¿≈»»¿«

ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ ˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆiL È„k¿≈∆≈≈»∆«≈ƒ«»≈»ƒ≈
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ»

נפתרו.20) שלא בעיות מד. שלא 21)שם כלומר,
להוליד  לשפחתו להשיאו אלא מכרו שלא בו, ישתעבד

רש"י). בשם (כסףֿמשנה יתבטל 22)וולדות שלא כלומר,
העבד. בהן שחייב המצוות משמירת 23)מן מופקע שאינו

ויוםֿטוב. עד 24)שבת אותו שקנסו שאע"פ מזה, [נראה
"אין  כאן רבינו אמר לא - א) הלכה (למעלה בדמיו עשרה
דמיו  מכדי יותר אבל דמיו", "כדי אלא מידו" מוציאין
שבמקום  להראב"ד רבינו שמודה ומכאן מידו. מוציאין
דמיו  בכדי ורק בקנס, מועילה תפיסה אין ממון חסרון שאין
מממונו  ויכחישו בפרך ירדנו שהגוי שמה תפיסה, מועילה
אין  דמיו מכדי ליותר ביחס אבל להלן), (ראה החסרון זהו
פ]. רסז סימן ליו"ד מהרש"א בגליון וראה חסרון. כאן

מרבו.25) הגוי,26)כלומר: מן ברח שאם ומכלֿשכן
תפוס  הוא שהרי ב). הערה למעלה (ראה לחירות שיצא
אם  מועיל מה כן, לא שאם ו). הערה למעלה (ראה בעצמו
וראה  ראשון? לרבו הוא משועבד הרי הגוי, מן עצמו יפדה
קנד. ס"ק רסז סימן ליו"ד הגר"א ובביאורי בלחםֿמשנה
תפיסה  מועילה שלא וסובר הדין, עצם על חולק והראב"ד
אלא  יז) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ה טו: (בבאֿקמא בקנס

בגמרא  מצאנו שלא מזה שמקורו [ונראה ממון, שחסרו למי
תם  שור של נזק בחצי אלא בקנס תפיסה שמועילה
שאינם  אלא כיס חסרון בהם שיש ופד.) טו: (בבאֿקמא
(ראה  כיס חסרון בו ואין שכיח שהוא בדבר ואילו שכיחים,
וייתכן  מועילה]. תפיסה שתהא מצאנו לא בזה - פד:) שם
אלא  כג), הערה למעלה (ראה בזה לו מודה רבינו גם כי
ישראל  מרבו יותר בפרך בו רודה שהגוי שמה סובר שהוא
(כסףֿ מזה גדול חסרון לך אין ובממונו, בגופו ומכחישו

מא. והערה ז הלכה להלן וראה מגדלֿעוז), בשם משנה

.‰‰„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ¯ÎBÓ „Á‡∆»≈«¿¿≈»ƒ≈¬»
·LBz ¯‚Ï B¯ÎnL B‡ ,‰¯Ê27È˙eÎÏ elÙ‡ ,28È¯‰ - »»∆¿»¿≈»¬ƒ¿ƒ¬≈

¯ÓeÓ Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê29‰Ê È¯‰ - ∆»»«≈¿»¿ƒ¿»≈»¬≈∆
È„k ,ÔBL‡¯ Ba¯Ó ÂÈÓ„ È„k ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ»≈¿ƒ»ƒ»«¿≈»»≈«ƒ¿≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯Óen‰ „iÓ Ô‰a ˙‡ˆÏ30. »≈»∆ƒ««»≈ƒƒƒ»

לעבוד 27) שלא עליו שקיבל גוי והוא שנפתרה. בעיא שם,
רבינו,28)עבודהֿזרה. ברם נפתרה. שלא בעיא שם

לעכו"ם  נחשב ואז הגזירה, שאחרי כותי על מדבר כנראה,
היתה, בגמרא והבעיא ו). הלכה פ"ו למעלה (ראה גמור

(כסףֿמשנה). הגזירה שלפני הזמן על ספק, שם 29)ללא
נפתרה. שלא ד.30)בעיא בהלכה למעלה כמבואר

.Â¯ÎBn‰31ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Bc·Ú32; «≈«¿¿»»»∆»»∆ƒ
ÔÈÙBÎÂ33e„·‡Â ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ ÈM‰ Ba¯ ˙‡ ¿ƒ∆««≈ƒƒ¿…≈ƒ¿¿»¿
ÌÈÓc‰34ÈtÓe .35?Bc·Ï Á˜Bl‰ Ô‡k eÒ˜ ‰Ó «»ƒƒ¿≈»»¿»«≈«¿«

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡Ï ,‰Ê Á˜Ï ‡Ï el‡L∆ƒ…»«∆…»»»∆∆¿»»»∆
‡È¯eÒÏ Bc·Ú ¯ÎBn‰36BkÚÏ elÙ‡Â ,37¯ÎBÓk - «≈«¿¿¿»«¬ƒ¿«¿≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ38. ¿»»»∆

במשנה.31) מג: שהוציאו 32)גיטין על חכמים קנסוהו
לחוצה  כשמכרו אלא קנסו [ולא שם). (רש"י לארץ לחוצה
להלן  ראה קנסוהו, לא - לשם והוציאו יצא אם אבל לארץ,

מא). שחרור".33)הערה גט "וצריך בברייתא: מד: שם
"וכופין  מפורש: בסוריא, עבד מוכר בענין שם [ובגמרא

רב 34)אותו"]. שהסבירה וכמו שמואל, של מימרא שם,
יוסף.35)יוסף. רב ותשובת אביי שאלת מה. שם

שנפתרה.36) בעיא ח. ארץ 37)שם בתחום שחציה
ואשקלון). ד"ה ב. שם ('תוספות' מדייק 38)ישראל כן

שעכו  ב. שם במשנה מאיר, רבי מדברי אבא בר חייא רבי
עבדים. מכירת לענין כחו"ל

.ÊÏ·a Ôa39BzÚ„Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰M‡ ‡OpL ∆»∆∆»»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿
¯ÊÁÏ40˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,41È¯‰ - «¬…¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿»¬≈

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ì˙B‡ ‰¯ÎnL ÈÓk Ì‰ Ì‡ ,˜ÙÒ el‡≈»≈ƒ≈¿ƒ∆»¿»»¿»»»∆
È¯‰L ,BÏ ÔÈ¯eÎÓk ÔÈ‡ B‡ ,˙B¯t‰ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿ƒ∆¬≈

dlL Ûeb‰42. «∆»

בתיקו.39) שנשארה בעיא מד: לארץ.40)שם לחוצה
בפט"ז 41) (ראה עליו שאחריותם ברזל צאן נכסי של

ועיין  והמאירי, רש"י פירשו כן א). הלכה אישות מהלכות
לאשה 42)אורֿשמח. חוזרים הם מת, או גרשה אם שהרי

לא  לארץ לחוצה הוצאתם עצם שעל ומכאן שם). (רש"י
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לארץ  לחוצה מכירה כאן אין אם לחירות, להוציאו קנסוהו
אין  העבד תפס שאם רבינו כתב לא וכאן שם). (מאירי
יש  ששם לפי ד, בהלכה למעלה שכתב כמו מידו, מוציאין
ולא  ממון חסרון אין לישראל שמכרו וכאן, ממון. חסרון
באורֿ ועיין כה, הערה למעלה (ראה התפיסה מועילה

שמח).

.Á„·Ú43- ÌL B¯ÎÓe ,‡È¯eÒÏ Ba¯ ¯Á‡ ‡ˆiL ∆∆∆»»«««¿¿»¿»»
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45‡ˆiLk ƒ≈∆¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ‡lL ˙Ó ÏÚ Ba«̄«¿»∆…«¬…¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ
‡ˆÈ - ÌL B¯ÎÓe ,ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÈÂ ,¯ÊÁÏ Ba¯ ˙Úc««««¬…¿»»«¬»¿»»»»

˙e¯ÁÏ46.B¯¯ÁLÏ Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ , «≈¿ƒ∆«≈«¿«¿¿

חייא.43) דרבי ברייתא שם, עם 44)גיטין לחירות לצאת
לחזור, עלֿמנת ושלא יצא שמדעתו אחרי לחו"ל, המכירה

להלן. שם.45)ראה בשקלאֿוטריא של 46)כן מימרא
יוחנן. רבי בשם שם אבהו רבי

.Ë„·Ú47˙‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ ¯Ó‡L ∆∆∆»««¬¿∆∆ƒ¿»≈ƒ∆
e‰eÏÚiL ÈÓÏ B˙B‡ ¯kÓÈ B‡ ,BnÚ ˙BÏÚÏ Ba«̄«¬ƒƒ¿…¿ƒ∆«¬

ÌLÏ48ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»»≈¿»»»∆≈»
‰ˆ¯iL „Ú ,Bc·Ú ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï49,ÔÓÊ ÏÎa - ‰Ê ÔÈ„Â . ¿ƒ∆«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¿»¿«

‰f‰ ÔÓfa elÙ‡50ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ı¯‡‰L51. ¬ƒ«¿««∆∆»»∆¿«¿≈»ƒ

ישראל",47) לארץ מעלין "הכל במשנה: קי: כתובות
רש"י  ועיין עבדים". לאתויי - מעלין "הכל בגמרא ואמרו

אחר. באופן שפירש המילה 48)שם את רבינו פירש כן
ויעלהו. לאחר ימכרהו או יעלהו בעצמו הוא או "מעלין":

להוציאו 49) איֿאפשר לא"י מחו"ל ברח שאפילו אמרו שם
בחוצה  מעולם היה לא אם וכלֿשכן י), הלכה להלן (ראה

ברח 50)לארץ. שעבד במעשה מה. בגיטין נראה [כן
לחירות, שיצא למעשה הלכה בו ופסקו לארץ, מחוצה
דין  נוהג הזה בזמן שגם הרי אמי, רבי לפני היה זה ומעשה

לעולם 51)זה]. יב: הלכה מלכים בהלכות בפ"ה כתב כן
שכל  - גויים שרובה בעיר אפילו ישראל, בארץ אדם ידור
בפי"ג  ועיין עבודהֿזרה, עובד כאילו לחוץֿלארץ היוצא

יט. הלכה אישות מהלכות

.È„·Ú52ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ»»»∆»»∆≈«¬ƒƒ
¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .˙e„·ÚÏ BÏ53Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï : ¿«¿¿»»∆¡«…«¿ƒ∆∆∆

¯ÓB‡Â .ÂÈ„‡54·zÎÈÂ ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎiL ,Ba¯Ï ¬…»¿≈¿«∆ƒ¿…≈ƒ¿¿ƒ¿…
Ì‡Â .BÏ ÔzÈÂ B„È ‚ÈOzL „Ú ,ÂÈÓ„a ·BÁ ¯ËL BÏ55 ¿«¿»»«∆«ƒ»¿ƒ≈¿ƒ

B„eaÚL ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈ˜ÙÓ - B¯¯ÁLÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»»»¿«¿¿«¿ƒƒ≈ƒƒ¿
Â ÂÈÏÚÓ.BÏ CÏÈ ≈»»¿≈≈

שם.52) שם.53)גיטין יאשיה, בר אחי רבי דרש כך
שם.54) אמי, רבי אמר במעשה 55)כן אמי רבי פסק כך

שם. שהיה,

.‡È‰Ê „·Ú56˜„ˆ ¯‚ ‡e‰ È¯‰ - ı¯‡Ï Á¯aL57. ∆∆∆∆»«»»∆¬≈≈∆∆
,B˙B‡ ‰p‡nL ÈÓÏ ˙¯Á‡ ‰¯‰Ê‡ ·e˙k‰ BÏ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«»«¿»»«∆∆¿ƒ∆¿«∆

ÈtÓ58ÂÈÏÚ ‰eˆÂ ,¯b‰ ÔÓ ¯˙BÈ Áe¯ ÏÙL ‡e‰L ƒ¿≈∆¿««≈ƒ«≈¿ƒ»»»
EÈ¯ÚL „Á‡a Ea¯˜a ·LÈ EnÚ :¯Ó‡pL ·e˙k‰«»∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿¿««¿»∆

ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ Û‡ BÊ - epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha59˙‡ˆÓ . «…∆«»«¿»ƒƒ¿≈»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ‰f‰ ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰L ,„ÓÏ»≈∆«¿«∆∆«≈«∆≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ ÌeMÓ60‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe , ƒ¿…ƒ∆¬ƒƒ¿≈…
‰B˙61‡ÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ ÔÎÂ .epBz ‡Ï ÌeMÓe , ∆ƒ…∆¿≈≈ƒ¿…

epˆÁÏ˙62‰ÈB‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,63. ƒ¿»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿«»»

לפני 56) המדובר כי תקסט, מצוה חינוך' ב'מנחת ראה
תוננו". ד"לא לאו על עליו עוברים ואז אותו, ששחררו

רנה.57) לאֿתעשה המצוות' ב'ספר כתב לשון 58)כן כן
שם. המצוות' ב'ספר גם הביאו 59)רבינו 'ספרי', לשון

שם. בכללם 60)רבינו הגר ואף ישראל, בכל נאמר זה
טו). הלכה מכירה מהלכות פי"ד למעלה (ראה

בגר 61) דברים באונאת רבינו הביא שם, מכירה [בהלכות
באונאת  הנאמר אחיו" את איש תונו "אל הפסוק את גם
דברים, אונאת בכל ממון אונאת גם ישנה שבגר לפי ממון,
שם  (ראה ממון גם מזיקו הוא דברים אונאת שעלֿידי
שהוא  אףֿעלֿפי עבד ואולי אורֿשמח). בשם סה בהערה
ה  הלכה פ"ה למעלה וראה פח. (בבאֿקמא "אחיך" בכלל
עבד  שקנה מה שהרי ממון, אונאת בכלל אינו מט) והערה
שכאן  חינוך' ה'מנחת בשם נה הערה למעלה (ראה רבו קנה
אף  שם, חינוך' ה'מנחת שלדעת אלא השחרור, לפני מדובר
שם  והאורֿשמח שם). עיין כמופקר, הוא הרי השחרור לפני

לחםֿמשנה]. ועיין בזה, הרגיש שהרי 62)לא עיון, [צריך
מכירה, בהלכות כמפורש ממון, באונאת עוסק זה פסוק

שם.63)שם]. מכירה, בהלכות

.·È‰Bw‰64Ì˙Ò ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú65‡ÏÂ , «∆∆∆ƒ»≈»ƒ¿»¿…
ÌÈ„·Ú‰ ˙BˆÓ Ïa˜Ïe ÏeÓÏ ‰ˆ¯66BnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - »»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿«¿¿ƒƒ

B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ…»»≈¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ67‰˙‰ Ì‡Â .68 ¿≈»ƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿»

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏBnÈ ‡lL ‰lÁz ÂÈÏÚ „·Ú‰69 »∆∆»»¿ƒ»∆…ƒ¬≈∆À»¿«¿
B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎBÓe ,B˙ei‚a ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆¿«¿¿≈»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ70,˙e„·Ú ÌLÏ Ï·ËÂ ÏnL „·Ú ¿»»»∆¿≈∆∆∆»¿»«¿≈«¿
˙BÒÈbÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â71ÏBÎÈ Ba¯ ÔÈ‡Â , ¿««»ƒƒ«¿«¿»¿≈«»

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÈ„a ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ÈÈ„a ‡Ï B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»≈¿…¿ƒ≈À»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÂÈÓc ÏhÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -72, ¬≈∆À»ƒ…»»ƒ»≈»ƒ

˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ73ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿≈«¬∆¿«¿»∆¿≈»ƒƒ¿≈
.Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L∆¿«ƒƒ»»

וכתנאֿקמא 64) לוי בן יהושע רבי של מימרא מח: יבמות
אלעזר. בן שמעון כרבי ולא עמו 65)בברייתא התנה שלא

להלן. ראה ימול, שלא תחילה חייב 66)העבד שהעבד
כנשים. (פ"א 67)במצוות אצלו לקיימו לו שאסור לפי

הלכה  ביאה איסורי מהלכות ופי"ד ו, הלכה מילה מהלכות
לפי  איסור, בה אין לארץ לחוצה או לגוי והמכירה ט).

מצוות. קיבל ולא מל לא רבין 68)שעדיין של מימרא
שם. אילעאי, רבי שבע 69)בשם עליו שיקבל "ובלבד

גר  מקבלין ואין - תושב כגר ויהיה נח בני שנצטוו מצוות
ופי"ד  מילה, מהלכות (פ"א נוהג" שהיובל בזמן אלא תושב

ו  שם, ביאה איסורי כסףֿמשנה).מהלכות גיטין 70)עיין
אמי. רבי של מימרא ליסטים.71)מד. של חבורות
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לגוי.72) עבד למכור אסור אחר שבאופן בתי 73)אע"פ
(רש"י). מחשיבם הוא שבזה ואע"פ דין.

.‚È¯È˜Ùn‰74Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Bc·Ú ««¿ƒ«¿»»«≈¿»ƒ≈
¯e¯ÁL75Ì‡Â .76·˙Bk L¯Bi‰ - B¯È˜Ù‰L ÔB„‡‰ ˙Ó ƒ¿¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ«≈≈

.¯e¯ÁL Ë‚ BÏ≈ƒ¿

ושם 74) רב, בשם אבין בר חייא רב של מימרא לח: שם
יוחנן. רבי בשם עולא של מימרא רבו 75)לט. את וכופין

.(163 עמוד לח: (מאירי יד הלכה כדלהלן כך, על
כאמימר.76) ולא כמותו, הלכה שנפסקה כרבינא, מ. שם

.„È„·Ú77epnÓ L‡È˙ Ì‡ ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ≈»¬ƒƒƒ¿»≈ƒ∆
ÔÈÙBÎÂ ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ba¯78Ë‚ BÏ ·˙BÎÂ Ba¯ ˙‡ «»»«≈¿ƒ∆«¿≈≈

.¯e¯ÁLƒ¿

יוחנן,77) רבי בשם אבא בר שמן רב של מימרא לח. שם
אביי. שיטת לפי בשקלאֿוטריא שהוסיפו וכהסתייגות

ישראלית.78) לשאת שיוכל כדי

.ÂË„·Ú79- ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ Ì‡ :‰aLpL ∆∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆«ƒ
‰ Ïk‡e‰ È¯‰Â ,Ba „aÚzLÈ „·Ú ÌLÏ B˙B‡ ‰„Bt »«∆¿≈∆∆ƒ¿«¿≈«¬≈

Ì‡Â ;BlL80Ôa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t ∆¿ƒ»»¿≈∆ƒ¬≈∆∆
‰„Bt‰ - ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ ‡Ï Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ∆«ƒ«∆
;Ba¯Ï ¯ÊBÁÂ ,Ba¯Ó BBÈ„t ÏËB „·Ú ÌLÏ B˙B‡¿≈∆∆≈ƒ¿≈«¿≈¿«
‡Ïa ÔBL‡¯‰ Ba¯Ï ¯ÊBÁ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t Ì‡Â¿ƒ»»¿≈∆ƒ≈¿«»ƒ¿…

.ÌeÏk¿

רבא.79) של וכפירושו תנאֿקמא כדעת במשנה, לז: גיטין
גאון. בשם שם הרי"ף כתב פ"ג 80)וכן גיטין תוספתא

כרבן  ולא כתנאֿקמא (327,6 עמ' פ"ד צוקרמנדל (הוצאת
נתייאש  בשלא הראשונים ופירשוה גמליאל. בן שמעון

לרבו. הוא חוזר ולפיכך ממנו,

.ÊË„·Ú81È˜È˙Bt‡ Ba¯ B‡OÚL82,B·BÁ ÏÚ·Ï ∆∆∆¬»««≈≈¿««
¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ - B¯¯ÁLÂ83ÔÈÙBÎÂ ,84B·BÁ ÏÚa ˙‡ ¿ƒ¿¿¬≈∆¿À¿»¿ƒ∆««

B¯¯ÁLÏ85Ba ÚbÙÈ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ ‰Ê Ìb . ¿«¿¿«∆ƒ¿≈ƒ»»∆…ƒ¿«
.‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¿…««¿ƒ«»

במשנה.81) מ: המשניות:82)גיטין בפירוש רבינו לשון
גובה  החוב בעל שאין כלומר, תקנה", פה מורכבת, "מילה

ממנו. מוציא 83)אלא שהשחרור (שם), רבא של מימרא
שעבוד. שם.84)מידי חייב 85)משנה, המשחרר אבל

מהלכות  (פ"ז ממונו לאבד גרם שהרי חוב, לבעל לשלם
יא). הלכה ומזיק חובל

.ÊÈ„·Ú86Ba¯ B‡ÈO‰L87ÔÈ¯BÁ ˙a88ÁÈp‰L B‡ ,89 ∆∆∆ƒƒ««ƒ∆ƒƒ«
BL‡¯a ÔÈlÙz Ba¯ BÏ90Ba¯ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,91˙B¯˜Ï «¿ƒƒ¿…∆»««ƒ¿

ÔÈ˜eÒt ‰LÏL92Ïk ÔÎÂ ,¯eaˆ ÈÙa ‰¯Bz ¯ÙÒa ¿»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿≈…
Ôa ‡l‡ Ô‰a ·iÁ BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿»ƒ∆≈«»»∆∆»∆

ÔÈ¯BÁ93˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -94ÔÈÙBÎÂ ,95BÏ ·zÎÏ Ba¯ ˙‡ ƒ»»«≈¿ƒ∆«ƒ¿…
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙBkL ¯„ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .¯e¯ÁL Ë‚≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆∆∆ƒ»»∆

ÌÈ„·Ú‰96ÌÈ¯„a e¯‡aL BÓk ,97:Ba¯ BÏ ¯Ó‡Â , »¬»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿»««
CÏ ¯ÙeÓ98˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -99B˙B‡ ‰Ùk ‡lL ÔÂÈkL ; »»»»«≈∆≈»∆…»»

ÚÈ˜Ù‰L BzÚ„ ‰lb ,B˙BtÎÏ BÏ LiL ÌB˜Óa¿»∆≈ƒ¿ƒ»«¿∆ƒ¿ƒ«
ÏÎa Bc·Ú ¯¯ÁLÓ‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ .B„eaÚLƒ¿ƒ»¬ƒ≈∆«¿«¿≈«¿¿»
BÏ ¯‡L ‡lL ÔÚÓLnL ÂÈtÓ ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰Â ,ÔBLÏ»¿ƒ¿»ƒƒƒ∆«¿»»∆…ƒ¿«
BÈ‡L - ‰Ê ¯·„Ï BaÏa ¯ÓbLÂ ,ÏÏk „eaÚL ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿»¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆≈

a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,B »«¬…¿ƒƒ¿…≈ƒ¿
‰ÂÏ Ì‡ Ï·‡ .·˙k ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡100,Bc·ÚÓ ««ƒ∆¬«ƒ…»«¬»ƒ»»≈«¿

Ba¯ ÈÙa ÔÈlÙz ÁÈp‰L B‡ ,ÒBtB¯ËBt‡ e‰OÚL B‡∆»»«¿∆ƒƒ«¿ƒƒƒ¿≈«
Ba¯ ÈÙa ˙Òk‰ ˙È·a ÌÈ˜eÒt ‰LÏL ‡¯wL B‡∆»»¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈«

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ101. ¿…ƒ»…»»«≈

רבי.86) בשם אשי רב של מימרא ומ. לט: שם
מ.87) שם הוא כן אשה, לישא לו עזר עבד 88)כלומר,

אם  באיסור, העבד את מכשיל האדון היה ולא בה, אסור
גט  הוא מעוכב שעדיין ואע"פ לשחררו. עתה שכוונתו לא
שחרור  גט שיקבל עד חורין בבת הוא אסור ועדיין שחרור,
מבעבד  שחרור גט במעוכב האיסור יותר קל זאת בכל -

במאירי). איתא וכן (אורֿשמח, של 89)גמור מימרא שם,
שילא. רב בר רבה שפירשה מה לפי לוי, בן יהושע רבי

מצותֿעשה 90) שהרי תפילין, להניח העבדים דרך שאין
כן  אמרו [ולא שם). ו'תוספות' (רש"י היא גרמא שהזמן
"וראו  י) כח, (דברים נאמר שעליהם שבראש, בתפילין אלא
"אלו  - ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל
ככל  דינם יד של תפילין אבל ו.), (ברכות שבראש" תפילין
לחירות, ידן על יוצא העבד שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה

שם]. ה'תוספות' שכתבו נאמר 91)כמו בברייתא שם
יצא  לא רבו בפני בביתֿהכנסת פסוקים שלשה קרא שאם
שבתפילין  שכשם תפילין, מדין רבינו כן למד אבל לחירות,
לחלק  יש כן כמו רבו, לו הניח לבין בעצמו הניח בין חילקו
(כסףֿ לקרוא רבו לו אמר לבין בעצמו קרא בין בקריאה

פחות 92)משנה). קורא בציבור לתורה העולה שאין
ג). הלכה תפלה מהלכות (פי"ב פסוקים משלשה

מיימוניות 93) (הגהות לתורה כנענים עבדים לקרוא שאין
ט). אות יז הלכה שם, תפלה גילה 94)הלכות כלומר,

להלן. רבינו שכתב כמו משחררו, שהוא זו בפעולה דעתו
אורֿשמח. ועיין הפקירו, כאילו זה מ.95)והרי שם
הרי"ף. גירסת לפי רבי למימרת כלומר,96)בסמיכות

ביטולם. על לכפותו הרב ושיכול העבד על שחלים נדרים
יח.97) הלכה נזירות מהלכות בעבד 98)פ"ב הפרה לשון

יש  אך האדון, ולא מפירים והאב הבעל רק כי יעילה, אינה
לכפותו. רוצה אינו כי האדון מצד דעת גילוי נזיר 99)בזה

נזירותו". ומשלים לחרות יצא לעבדו, "היפר במשנה: סב:
אחרת. ושיטה גירסא מ.100)ולראב"ד כיון 101)גיטין

הרב. ולא בעצמו, כן עשה שהעבד

.ÁÈ¯eÒ‡Â‰¯Bz Bc·Ú ˙‡ „nÏÏ Ì„‡Ï102Ì‡Â . ¿»¿»»¿«≈∆«¿»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - B„nÏ103. ƒ¿…»»«≈

כח.102) כתובות במס' לוי, בן יהושע רבי של מימרא
רבו 103) לו אמר אם שדווקא למעלה, מהמבואר נלמד

באופן  אבל לחירות, יצא ציבור בפני תורה בספר לקרוא
ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה לא. - אחר

.ËÈÁ˜Bl‰104Ì„˜Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «≈«∆∆ƒ»≈»ƒ¿»«
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„·Ú‰105‡ˆÈ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ba¯ ÈÙa Ï·ËÂ »∆∆¿»«ƒ¿≈«¿≈∆ƒ»»
˙e¯ÁÏ106L¯ÙÏ CÈ¯ˆ - Ba¯ ÈÙa ‡lL ;107. «≈∆…ƒ¿≈«»ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ108BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ109.ÌÈna ¿ƒ»»ƒ«¿»¿««ƒ

בשם 104) גוריא בר חמא רב של מימרא מו. מה: יבמות
בסמוך. וראה הגיורת. בלוריא בענין שם וברייתא רב,

שאמר 105) בלי חירות, לשם בלבו וחשב מעשה שעשה
בפיו. הגוף 106)מפורש קנין בעבד היה לא שלגוי לפי

הקנה  זה ואת ה), הלכה פ"ט (לקמן ידיו למעשה אלא
השעבוד, את מפקיעה חירות לשם העבד וטבילת לישראל.
מפקעת  כן חוב, בעל שעבוד מידי מפקיע שהקדש שכשם
שטבילה  [ואע"פ שם). (גמרא שעבודו את ישראל קדושת
מהלכות  (פי"ג ישראל לכלל אותו מכנסת אינה מילה בלי
בדת  קצת ונכנס שהתחיל כיון - ו) הלכה ביאה איסורי
אלא  ד"ה עא. ביבמות הרשב"א כתב זה (כעין יהודית
זו  התחלה של בכוחה יש - טבל) ולא מל לענין לאתויי,

השעבוד]. את שם,107)להפקיע רבא של מימרא
שם. הרי"ף העבד.108)וכגירסת את להקדים בכדי

השעבוד,109) כסמל הטבילה בעת מלאכה עול עליו לתת
ד"ה  שם (רש"י העבד של והאמירה הכוונה תועיל לא שאז

לתקפו).

.ÎÏ‡¯OÈ110Û˜zL111ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ112B‡ , ƒ¿»≈∆»«≈»ƒ»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜BÈz ‡ˆÓ113BÏÈaË‰Â ,114¯b ÌLÏ115 »»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈≈

¯‚ ‰Ê È¯‰ -116„·Ú ‰Ê È¯‰ - „·Ú ÌLÏ ;117ÌLÏ ; ¬≈∆≈¿≈∆∆¬≈∆∆∆¿≈
ÔÈ¯BÁ Ôa118ÔÈ¯BÁ Ôa ‰Ê È¯‰ -119. ∆ƒ¬≈∆∆ƒ

תינוק 110) וכו' "מצא א: הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
לשום  עבד, לשום מוהלו את עבד לשום הטבילו מושלך,
[וכל  (אורֿשמח). חורין" בן לשום מוהלו את חורין בן
מח, יב, בשמות הפסוק על הגדול במדרש נעתקה זו הלכה
אפשטיין]. רי"נ הוצ' שם דרשב"י במכילתא וראה

להלן 111) וראה הקטן, של בעלֿכרחו היא [תקיפה
דלהלן.112)בתינוק]. תינוק מצא כעין הורים, לו שאין

להלן  (ראה ההפקר מן כזוכה זו תקיפתו עלֿידי בו [וזכה
נקנה  קטן שעבד א, הלכה פ"ה לעיל ועיין ד). הלכה פ"ט
זוכה  שגדול לפי "קטן", לכתוב ודקדק בהמה. כמו במשיכה

הפקר]. ואינו לתקיפה,113)בעצמו, זקוק אינו [בתינוק
אחרת]. מציאה כבכל בו זוכה אלא כרחו, בעל

אינה 114) גר", זה הרי גר לשם "והטבילו הפיסקא
שם. גר,115)בירושלמי שיהיה זו בטבילה שכיון היינו,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר בעבדותו ישאר ועדיין
מילה,116) אחריה תבוא שאם זו, טבילה הועילה כלומר,

איסורי  מהלכות בפי"ד במגידֿמשנה (ראה גמור גר יהיה
[ואע"פ  גר). זה הרי - מילה קודם טבל שאם ה, הלכה ביאה
מהלכות  (פי"ג ביתֿדין דעת על אותו מטבילין קטן שגר
בחזקה  או במשיכה אותו שקנה כיון ז) הלכה ביאה איסורי
ביתֿדין, דעת על שלא אפילו לגיירו ויכול שלו, הוא הרי
ו), הלכה (שם גירות ככל ביתֿדין לפני הדבר שיהיה בתנאי
יכול  ביתֿדין, דעת על שהטבילוהו קטן שגר אע"פ ולפיכך,
הלכה  מלכים מהלכות ופ"י יא. (כתובות כשהגדיל למחות
שזכות  מפני אלא היה לא הביתֿדין של תקפו שכל מפני ג),
כאן, - שם) ביאה איסורי והלכות שם, (כתובות לו היא

זה  יהא ואפילו כבממונו, בו לעשות רשאי בקנין, בו שזכה
לחםֿ ועיין כשיגדיל, למחות יכול אינו ולפיכך לחובתו.
בו  להשתעבד הוא רשאי לשחררו כיון שלא ומכיון משנה.
בעבד  נקנה אינו שהגר ואע"פ להרדב"ז). תפארת' ('יקר
שכיר]. כפועל בו משתעבד - ב) הלכה פ"א (למעלה עברי

הנ"ל.117) כבירושלמי עבד, לשם למולו וצריך
ראה 118) לשחרור, וגם לגירות גם זו בטבילה שכיון [היינו,

עבדו  שהמשחרר אומר "אני רבינו: שכתב יז, הלכה למעלה
לו  נשאר שלא שמשמען מפיו דברים והוציא לשון, בכל
וכאן  שחרור", גט לו לכתוב אותו כופין - כלל שעבוד עליו
אלא  לו קנוי שאינו מפני שחרור, שטר לכתוב צריך אינו
ה  הלכה פ"ט להלן ראה טבל, שלא זמן כל ידיו, למעשה
וקדם]. ד"ה מה: ליבמות רשב"א ועיין בכסףֿמשנה,

חורין,119) בן גם הוא הרי גר, שהוא ממה חוץ כלומר,
וצריך  להרדב"ז). תפארת' ('יקר בו להשתעבד רשאי ואינו
בירושלמי  כמפורש גירותו, להשלמת חורין בן לשם למוהלו

הנ"ל.

.‡Î¯b120ÂÈÙÏ eÏ·ËÂ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú eÓ„wL121 ≈∆»¿¬»»¿ƒ¿»¿»¿¿»»
.ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ e˜ -»«¿»¿≈ƒ

ביבמות 120) זו הלכה ומקור להתגייר]. שעומד גוי [כלומר,
וכגירסת 121)שם. "בפניו", רומי: ובדפוס תימן, בכ"י

לחםֿמשנה  ועיין יט. בהלכה למעלה ראה שם, הרי"ף
ומה  יט, בהלכה למעלה רבינו שכתב מה שזהו שהעיר

זו? בהלכה חידש

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כנענית,1) שפחה על שבאו גוי או ישראל דין רבינו בו כלל

לעבוד  ומותר כנעני עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי וקניין
בפרך. בו

.‡Ï‡¯OÈ2Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒ
B˙ÁÙL ‡È‰L3ÈÚk „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ -4¯·c ÏÎÏ5; ∆ƒƒ¿»¬≈∆«»»¿«¬ƒ¿»»»

¯‡Lk ,ÌÏBÚÏ Ba ÌÈLnzLÓe ,‰˜Â ¯kÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ„·Ú‰6. »¬»ƒ

משום 2) כמותה, שפחה ולד כי במשנה, סו: קידושין
(שם  לאדוניה" תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות שנאמר

על 3)סח:). שבא "הרב שם: במכילתא מפורש כן
(כסףֿמשנה). עבדים" שילדיה תימן:4)שפחתו בכ"י

כנעני". שחררה,5)"עבד שמא כלל חוששין אין כלומר,
בנו  אינו הוא כי לאחיו, אשתו תתייבם בנים בלא מת ואם
ולא  ד. הלכה חליצה מהלכות בפ"א רבינו שכתב כמו כלל,
(פ"י  להתייבם לה ואסרו שחששו הגאונים מקצת כדעת
"יש  כדעת שלא ועלֿאחתֿכמה יט) הלכה גירושין מהלכות

לחם  ועיין (שם), שחררה שוודאי שהורה" ֿמשנה.מי
הכנענים.6)

.·¯b ÔÓ B‡ ,Ï‡¯OiÓ ÈÚk „·Ú ‰Bw‰ „Á‡∆»«∆∆∆¿«¬ƒƒƒ¿»≈ƒ≈
,e„È ˙Áz Le·k ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÓ B‡ ,·LBz»ƒ≈»ƒ∆»««»≈

˙Bn‡‰ ¯‡MÓ „Á‡Ó B‡7BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ BÏ LÈ , ≈∆»ƒ¿»»À≈ƒ¿…∆«¿
ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,„·ÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈¿∆∆«¬≈∆∆¿«¬ƒ¿»»»¿≈
ÌzÁtLnÓe e˜z Ì‰Ó :¯Ó‡pL ;ÂÈ˙B·e ÂÈa ¯ÎBÓ≈»»¿»∆∆¡«≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
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el‡Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÌÎˆ¯‡a e„ÈÏB‰ ¯L‡ ÌÎnÚ ¯L‡¬∆ƒ»∆¬∆ƒ¿«¿¿∆¿»∆»≈≈
.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

"וכן 7) כאן: נוסף תימן, [ובכ"י ידינו. תחת כבושות שאינן
משאר  אחד או ידינו תחת כבוש שהוא הגוי או תושב גר
דילוג  עלֿידי הדברים נשמטו שלנו ובספרים האומות".
האומות", "משאר - האומות" "משאר הדומות טעות מחמת
מן  עבד קונה בין הבדל שאין רבינו בדברי מפורש זה ולפי
(יבמות  אחא רב וכדעת לעבד, עצמו המוכר גוי לבין הגוי
כרב  ולא טבילה, אחרי אלא גופו קונה אינו שלעולם שם)
מיד. קנוי גופו - לישראל הנמכר שגוי (שם) הסובר אויא
ובלחםֿמשנה  שם בכסףֿמשנה ועיין ה, הלכה להלן וראה

כאן].

.‚„Á‡8elL ˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ˙Bn‡‰ ÔÓ9 ∆»ƒ»À∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ∆»
Úk „·Ú Ôa‰ È¯‰ -È10e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈«≈∆∆¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆ƒ

ÌÎˆ¯‡a11ÔÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡aL elL „·Ú‰ Ï·‡ . ¿«¿¿∆¬»»∆∆∆»∆»«««ƒ
e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;„·Ú Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙Bn‡‰»À≈«≈∆∆∆∆¡«¬∆ƒ

ÒÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·ÚÂ ,ÌÎˆ¯‡a12. ¿«¿¿∆¿∆∆≈««

רבי 8) של למימרא בסמיכות שהובאה ברייתא עח: יבמות
איסורי 9)יוחנן. מהלכות (פט"ו שפחות לשם שטבלה

ו). הלכה במכילתא 10)ביאה וראה השפחה. לאדון שייך
האשה  הפסוק על ד) כא, (שמות משפטים פ' דרשב"י
בין  עברי) העבד (מן ממנו בין שיולדת, בנים "כל וילדיה:
שם  שלמה' ב'תורה וראה עבדים". אלו הרי - אחר ממקום

צג. כלומר 11)לסימן לאחוזה", לכם "והיו וגומר
הולידו  התושבים מבני אחד שאם לומר, רוצה לעבדים.

שלכם. כנעני עבד הוולד הרי שלכם, זה 12)משפחה ואין
בעבד  מודים הכל סב. ביבמות מפורש וכן הולידו". "אשר
פסק  וכן (שם). יחס לו יש הגוי אבל (=יחס). חייס לו שאין
כתב  זו, הלכה וכעצם ו. הלכה אישות מהלכות בפט"ז רבינו
הרי  העבד מן שהבא שם, ביאה איסורי בהלכות גם רבינו
קשר  לזה ואין עבד. הוא הרי השפחה מן והבא כאמו, הוא
הזכר", אחר הלך "באומות סז: בקידושין שאמרו מה עם
כא: הלכה יב פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כן ופסק
שנשא  מצרי וגר עמוני. הוולד - מצרית שנשא עמוני ש"גר
אחר  הלך באומות - הכלל ו"זה מצרי", הוולד - עמונית
אבל  יחס, להם שיש בגויים אלא אינו זה שכל - הזכר"
לחםֿמשנה. ועיין הנקבה, אחר הלך - יחס לו שאין בעבד

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏÓ13‡È·‰Â ,‰ÓÁÏÓ ‰OÚL ∆∆≈»ƒ∆»»ƒ¿»»¿≈ƒ
CÏiL ,‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ ‰L¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;d¯ÎÓe ‰È·Lƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈≈
‡È·iL ,‰ÓÁÏÓ BnÚ ‰OBÚ ‡È‰L ‰n‡Ó ·‚ÈÂ¿ƒ¿…≈À»∆ƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒ
ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÓˆÚÏ ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…¿«¿¿≈ƒ»ƒ»∆»ƒ∆…ƒ≈

Ó B‡ ,¯ÎnÈ - Òn‰‰OÚÈ ‡Ï B‡ CÎÂ Ck ‰OÚL È ««ƒ»≈ƒ∆»»»¿»…«¬∆
- el‡ ÔÈÈ„a Á˜Ïp‰ „·ÚÂ ,ÔÈc ÂÈÈ„ È¯‰ ;¯ÎnÈ -ƒ»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿ƒƒ≈

.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

ומו.13) מה: יבמות

.‰‡Ï - ˙e„·ÚÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»≈»ƒ¿«¿…

ÂÈ„È ‰OÚÓ ‡l‡ Ba BÏ ÔÈ‡Â ,BÙe‚ ‰˜14Èt ÏÚ Û‡ . »»¿≈∆»«¬≈»»««ƒ
Ï‡¯OÈÏ Èe˜ BÙe‚ È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ Ì‡ ,ÔÎ15. ≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¬≈»¿ƒ¿»≈

יצא 14) חורין, בן לשם וטבל וקדם לישראל מכרו ואם
יט). הלכה פ"ח (למעלה לשם 15)לחירות הטבילו אם

עצמו, בגוי מהֿשאיןֿכן השני), בפירוש (כסףֿמשנה עבדות
לגופו. קנהו לא עבדות לשם הטבילו אם שאף

.Â‰M‡‰16elÙ‡ ,ÌÈ„·Ú ‰B˜ dÈ‡Â ,˙BÁÙL ‰B˜ »ƒ»»¿»¿≈»»¬»ƒ¬ƒ
ÌÈpË˜17„LÁ‰ ÈtÓ ,18BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ‰˙˜ Ì‡Â . ¿«ƒƒ¿≈«¬»¿ƒ»¿»»¬≈

˙B˜Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .LÈ‡Î ÌÙe‚ ‰˙»̃¿»»»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈»¬»ƒ¿
‰ÏÚÓÏe ÚLzÓe ÌÈL ÚLz Ôa „·Ú ‡l‡19ÔÎÂ .20 ∆»∆∆∆≈«»ƒƒ≈«¿«¿»¿≈

¯eÒ‡21- B¯¯ÁLÓ‰ ÏÎÂ ,ÈÚk „·Ú ¯¯ÁLÏ Ì„‡Ï »¿»»¿«¿≈∆∆¿«¬ƒ¿»«¿«¿¿
Ì‡Â ;e„·Úz Ì‰a ÌÏÚÏ :¯Ó‡pL ,‰OÚa ¯·BÚ≈«¬≈∆∆¡«¿…»»∆«¬…¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,¯¯ÁLÓ - B¯¯ÁL22ÔÈÙBÎÂ ,23B˙B‡ ƒ¿¿¿À¿»¿∆≈«¿¿ƒ
ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa ¯e¯ÁL Ëb ·zÎÏ24e¯‡aL25¯zÓe . ƒ¿…≈ƒ¿¿»«¿»ƒ∆≈«¿À»

Ì‰È¯·c ÏL ‰ÂˆÓÏ elÙ‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï B¯¯ÁLÏ26. ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆
˙Òk‰ ˙È·a ‰¯OÚ eÈ‰ ‡lL ÔB‚k27‰Ê È¯‰ - ¿∆…»¬»»¿≈«¿∆∆¬≈∆

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈn‰ Ba ÌÈÏLÓe Bc·Ú ¯¯ÁLÓ¿«¿≈«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈
‰Êa28‰ÁÙL ÔÎÂ .29,¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÚ‰ da ÔÈ‚‰BpL »∆¿≈ƒ¿»∆¬ƒ»»»ƒ¿«∆¿≈

da¯ ˙‡ ÔÈÙBk - ÌÈ‡ËBÁÏ ÏBLÎÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒƒ∆«»
Ïk ÔÎÂ .ÏBLÎn‰ ¯eÒÈÂ ‡OpzL È„k ,d¯¯ÁLÓe¿«¿¿»¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

יכולה 16) שאינה וכתנאֿקמא, בברייתא, עא. בבאֿמציעא
רשב"ג, לדעת בניגוד כנעניים, ולא עבריים לא לקנות
הלכה  פ"א למעלה וראה כנעניים, עבדים לקנות לה שמתיר

ביאה 17)ב. אסורי מהלכות כב בפרק רבינו כתב כן
הברייתא  לפרש שחשבו שם בגמרא נראה וכן טז, הלכה
וכידוע, שפחות, גם נזכרו שם והרי עבריים, בעבדים הנ"ל
למעלה  (ראה קטנה בהיותה אלא נמכרת עבריה שפחה אין
הם  שם הנזכרים שעבדים הואֿהדין כן ואם א), הלכה פ"ד
אלמנה  שהרי ועוד, מה) ס"ק רסז סימן ביו"ד (הגר"א קטנים
קטן  ועבד שם), (בבאֿמציעא החשד מפני כלב לגדל אסורה
כב  סימן באה"ע (הגר"א מכלב זה לענין חשוד פחות אינו

כה). ארעא".18)ס"ק אורח לאו "אשה שם: בגמרא כן
מהלכות 19) (פ"א לביאה ראוי אינו - תשע מבן שבפחות

לא  בלבד, חששא אלא כאן שאין ומכיון ג). הלכה אישות
(כסףֿ עבירה לידי ויבואו יגדל שמא לחשוש החמירו

('טור'). בזה מחמירים ויש אינה 20)משנה), "וכן" תיבת
(כסףֿמשנה. שלמעלה מה עם קשר לה שאין שנראה נוחה.

כב). הערה להלן רב 21)וראה של מימרא לח. גיטין
שמואל. בשם אֿג.22)יהודה הלכות ה פרק למעלה

צריך 23) ולמה שחררו, הרי תמוהה: הזאת הפיסקא [כל
לשחרור  עוד הוא שזקוק כשהפקירו, מדובר ואם לכופו?
- עד) הערה יג הלכה ח פרק (למעלה כך על אותו וכופין
ואמנם  ממש? שחרור על ולא הפקר על לדבר הכריחו מי
ובכ"י  הזו, הפיסקא כל חסרה מוזיאום, בריטיש בכ"י
שחרור". גט לכתוב אותו "וכופין המלים חסרות אוקספורד
קונה  "האשה בענין למעלה שייכת זו שפיסקא ונראה
בטעות  ונכנסה שם ונשמטה עבדים". קונה ואינה שפחות
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אותה"). "וכופין בה להגיה שיש (אלא במקומה שלא כאן
שכופין  כשם לשחררה, אותה כופים חשד, שיש שכיון
כדעת  (דלא דלהלן הפקר, מנהג העם בה שנוהגין בשפחה
ולפי  עיי"ש). לשחררן לה שאסור שמז) מצוה (סוף ה'חינוך'
שכשם  יט) הערה למעלה (ראה "וכן" תיבת מיושבת זה
גם  התירו כן חשד, בה שיש בשפחה לשחרר וכפו שהתירו

דלהלן]. בשפחה כן וכמו מצוה, דבר כבכל 24)בכל [צ"ל
בדין 25)הדרכים]. ו, והלכה א הלכה ח פרק [למעלה

לשחררו]. שכופין לחוצהֿלארץ או לגוי עבדו המוכר
שנכנס 26) אליעזר ברבי "מעשה לח: וגיטין מז: ברכות

והשלימו  עבדו ושיחרר עשרה, מצא ולא לביתֿהכנסת
כ. סימן פ"ז לברכות ברא"ש וראה ציין 27)לעשרה",

משום  אלא התירו שלא שם שמבואר כמו זו מצוה רבינו
לחםֿמשנה. ראה דרבים. כמה 28)מצוה בזה תמהו

מן  מצותֿעשה תדחה דרבנן שמצוה יתכן איך ראשונים,
אינו  כנעני עבד לשחרר האיסור שכל שכתבו, ויש התורה?
"לא  משום בזה ונגעו העבד, לטובת כן עושה אם אלא
כן  עושה אם אבל חינם, מתנת לו לתת שאסור תחנם"
שום  בזה אין מנין, לצירוף לו שצריך כגון עצמו, לצורך

שם). בגיטין (הר"ן ולא 29)איסור כרבינא לח. גיטין
ז. הלכה ז פרק למעלה וראה כאביי.

.ÊÏBÎÈ30ÈÈ‡Â ÈnÚ ‰OÚ :ÈÚk Bc·ÚÏ ¯ÓBÏ ·¯‰ »»««¿«¿¿«¬ƒ¬≈ƒƒ¿≈ƒ
ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÈÂ CÏÈ ‡l‡ ,CÊ»»∆»≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ
ÌÈ„·Ú‰ ˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ Ï‡¯OiL ;‰˜„v‰«¿»»∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¬»¬»ƒ

Ì‰ÈÈaL31ÔÈ‡L ;ÂÈ„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ«¬»»∆≈
‡Ï Ì‡Â ,ÌBÓÓ ¯ÓLÏ ÌÈÏB„‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿…»»¿ƒ…
,e˙eÓÈ B‡ eÁ¯·È Ì‰ - Èe‡¯k Ì˜LÈÂ ÂÈ„·ÚÏ ÏÈÎ‡È«¬ƒ«¬»»¿«¿≈»»≈ƒ¿¿»
Ï·‡ .Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ Ì„‡Â¿»»»«»«¿»≈ƒ»»»¬»
·iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙¯B˙a BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿«ƒ¿≈¿«»

Ô‰È˙BBÊÓa32‡Ï Ì‡L ;Ì˙B‡ ÒÈÎ‰ Ôk ˙Ó ÏÚL , ƒ¿≈∆∆«¿»≈ƒ¿ƒ»∆ƒ…
·iÁ BÈ‡ È¯‰Â ,eÁ¯·ÈÂ e˙eÓÈ - Ì˙B‡ ÔeÊÈ»»»¿ƒ¿¿«¬≈≈«»

Ô˙eÈ¯Á‡a33. ¿«¬»»

הגמרא.30) במסקנת יב: ושם במשנה יא: שם 31)שם
וראה  העבדים", על מרחם חורין, בני על שמרחם "מי יב.

שם. מה:32)ברש"י פרשה בבראשיתֿרבה מפורש כן
חייב  והיה היתה, מלוג שפחת מצרית, שפחה "ולה
שהכניסה  מלוג, עבדי דין כי ויתכן (אורֿשמח). במזונותיה"
הבעל  אין שלאשה שכשם עצמה, האשה כדין האשה, לו
מהלכות  (פי"ב למזונותיך ידיך מעשה צאי לומר יכול
ועיין  מלוג, לעבדי כן לומר יכול אינו כך ד), הלכה אישות

ומגידֿמשנה. ברזל 33)ראב"ד צאן מנכסי בעבדים אבל
אין  - א) הלכה אישות מהלכות (פט"ז באחריותם שחייב

כן. הדין

.ÁC¯Ùa ÈÚk „·Úa „·ÚÏ ¯zÓ34Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿««ƒ
Ì„‡ ‰È‰iL ,‰ÓÎÁ ÈÎ¯„Â ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,Ck ÔÈc‰L∆«ƒ»ƒ«¬ƒ¿«¿≈»¿»∆ƒ¿∆»»
‡ÏÂ ,Bc·Ú ÏÚ BlÚ „ÈaÎÈ ‡ÏÂ ,˜„ˆ Û„B¯Â ÔÓÁ«̄¬»¿≈∆∆¿…«¿ƒÀ««¿¿…
.‰zLÓ ÏkÓe ÏÎ‡Ó ÏkÓ e‰˜LÈÂ e‰ÏÈÎ‡ÈÂ ,BÏ ¯ˆÈ»≈¿«¬ƒ≈¿«¿≈ƒ»«¬»ƒ»ƒ¿∆
ÏÈL·z ÏkÓ „·ÚÏ ÔÈ˙B eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ»¿ƒ»∆∆ƒ»«¿ƒ

ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÏÈL·˙Â35˙BÓ‰a‰ ÔBÊÓ ÔÈÓÈc˜Óe , ¿«¿ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈
ÌÈ„·Ú‰Â36ÈÈÚk :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .ÔÓˆÚ ˙cÚÒÏ ¿»¬»ƒƒ¿À««¿»¬≈≈¿≈≈

.dz¯·b „È Ï‡ ‰ÁÙL ÈÈÚk ,Ì‰ÈB„‡ „È Ï‡ ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆«¬≈∆¿≈≈ƒ¿»∆«¿ƒ¿»
ÔÎÂ37Ô¯ÒÓ ˙e„·ÚÏ ;ÌÈ¯·„a ‡ÏÂ ,„ia e‰f·È ‡Ï ¿≈…¿«≈«»¿…ƒ¿»ƒ¿«¿¿»»

,ÒÚÎÂ ‰˜Úˆ ÂÈÏÚ ‰a¯È ‡ÏÂ .‰Le·Ï ‡Ï ,·e˙k‰«»…¿»¿…«¿∆»»¿»»»««
L¯ÙÓ ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚË ÚÓLÈÂ ˙Áa BnÚ ¯a„È ‡l‡∆»¿«≈ƒ¿««¿ƒ¿««¬»¿≈¿…»
Ò‡Ó‡ Ì‡ :Ô‰a ÁazL‰L ÌÈ·Bh‰ ·Bi‡ ÈÎ¯„a¿«¿≈ƒ«ƒ∆ƒ¿««»∆ƒ∆¿«
ÈOÚ ÔËa· ‡Ï‰ .È„nÚ Ì·¯a È˙Ó‡Â Èc·Ú ËtLÓƒ¿««¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ¬…«∆∆…≈ƒ

ÔÈ‡Â .„Á‡ ÌÁ¯a epeÎÈÂ ,e‰OÚ38˙efÚ‰Â ˙ei¯ÊÎ‡‰ »»«¿∆»∆∆∆»¿≈»«¿¿ƒ¿»«
;‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ¿»∆»¿¿≈»ƒ¿≈¬»»»
ÚÈtL‰L ,Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL BÚ¯Ê Ï·‡¬»«¿∆«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,‰¯Bz‰ ˙·BË ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰ÏÌ˙B‡ ‰eˆÂ »∆«»»««»¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ Ì‰ ÌÈÓÁ¯ - ÌÈ˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁa¿Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒ«¬»ƒ≈««…
˙Bnc‰Ï eevL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈ˙BcÓa ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆«»»∆ƒ»¿ƒ«

Ì‰a39ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ,40ÏÎÂ . »∆≈¿«¬»«»«¬»¿»
ÌÁ¯Ó‰41ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó - «¿«≈¿«¬ƒ»»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ

Ea¯‰Â EÓÁ¯Â42. ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

"dnkgd ikxce zeciqg zcn jk oicdy t"r`e

מספיק, זה אין החכמה בדרכי שינהג שאף מדבריו ומשמע
החסידות. לדרכי גם צריך ברחמנות בעבד לנהוג ובכדי

הראשונים  שהחכמים הרמב"ם שהוסיף מה פי על זה ויובן
מקדימ  עצמן,היו לסעודת והעבדים הבהמות מזון ין

ובפרט  לעבדים, בהמות כאן הוסיף מדוע ולכאורה
ואותו  חסידות, מדת ולא דין הוא לבהמות המזון שהקדמת
לבהמתך  בשדך עשב "ונתתי מהפסוק הגמרא לומדת

הבהמה. מאכל הכתוב שהקדים ושבעת" ואכלת
בא  עבדים עם בהמות הרמב"ם שצירף שבזה לומר ויש
בגדר  היא כנעני עבד עם וברחמים בחסד שהנהגתו ללמד
השכל  מצד הנה כי החכמה. מדרכי רק ולא חסידות מדת
כל  לעשות העבד שתפקיד שמכיון לחשוב האדון יכול
כי  חסד לו  להטות שאין הרי ביותר, הבזויות גם העבודות
לא  זה ולעניין ותפקידו, מקומו את לשכוח עלול בכך
מוגבלים  רחמים הם כי ורחמים חסידות מדת גם תועיל
שיגרמו  בעניינים כנעני עבד על חלים ואינם הנברא מצד

עבודתו. לעבוד שלא לו
מזון  מקדימין היו הראשונים שחכמים הרמב"ם הוסיף לכך
שהוא  מי שאף ופשוט מובן כי עצמן, לסעודת הבהמות
עליו  רחמיו אין חיים, בעלי על לרחם ויתעורר וחסדן רחום
על  מרחמים שהיו וזה ביתו, בני על מרחמיו יותר

שז  אלא הטבעיים הרחמים מצד זה אין סוג בהמותיהם הו
רחמים. של אחר

הקב"ה  להם "שהשפיע הרמב"ם כאן שהוסיף מה וזהו
צדיקים,טובת ומשפטים בחוקים אותם וציוה התורה,
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אלא  טבעיים אינם אלה שרחמים הכל" על הם רחמנים
התורה. דרך הקב"ה ידי על לישראל שהושפעו

(72 'r f"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

ciaki `le ... dnkgd ikxce zeciqg zcn jk oicdy t"r`e"
"..ecar lr eler

היא  לעבדו להצר שלא זו הנהגה אם להבין, צריך ולכאורה
יאכיל  לא ש"אם קודמת בהלכה שכתב כמו החכמה מדרכי
ממון  על חס ואדם ימותו או יברחו כראוי וישקם לעבדיו
הרי  החסידות, מדת של הטעם גם צריך מדוע עצמו"
מדת  שהקדים ובפרט זו, הנהגה מחייבת לבד החכמה

החכמה. לדרכי החסידות
מיותר  סבל שגורם דעתו על להעלות כדי הוא: והביאור
צריך  בכך, ורגיל עבד הוא טבעו שמצד לחשוב ולא לעבד

החסידות. למדת
אחר  באופן לעבד מתייחס החסידות, מדת בו וכשיש
איוב  בדרכי מפורש "וכן הרמב"ם: שממשיך כפי לגמרי,
ואמתי  עבדי משפט אמאס אם בהם שהשתבח הטובים
אחד" ברחם ויכוננו עשהו עושני בבטן הלא עמדי בריבם
שאם  החכמה דרכי מצד גם מבין זה, עניין שמרגיש ומתוך

יברח. או ימות וישקהו, יאכלהו ולא לו יצר
שאפילו  הרמב"ם, מדברי שלמדים ה' בעבודת וההוראה
ו"עבדא  כנעני עבד של ומצב במעמד שנמצא יהודי
ודרכי  החסידות מדת שמצד הרי לי'" ניחא בהפקירא
וצדק  רחמים מתוך עמו להתנהג הקב"ה צריך החכמה

כו'. מאכל מכל ולהשקותו להאכילו
ועוד  העבד, של מזונו את להקדים שצריך אלא עוד ולא
לחמי  "קרבני - ישראל של עבודתם על שמתענג לפני
שלו  התענוג ענייני כל ליהודי נותן נחוחי" ריח  לאשי

ח"ו. בפרך מעבידו שאינו ופשיטא
(bk oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

ve dxezd zaeh d"awd mdl ritydy"mihtyne miwega me
."lkd lr md mipngx - miwicv

ביאה איסורי בהלכות הי"ז)אבל הם (פ"ט שרחמנים כתב
הכוונה  כאן כי התורה לציווי שייך שזה הזכיר ולא מטבעם
איסורי  בהל' אבל עבדו, עם רחמים של להנהגה הציווי על
ולכן  הישראלי, איש בלב המצוי לרגש היא הכוונה ביאה

התורה. ציווי הזכיר לא
(40 'rd 64 'r l"g y"ewl it lr)

וכתב 34) פרך. עבודת היא מה ו, הלכה פ"א למעלה ראה
כנעני, בעבד בפרך לעבוד שמותר משמע, שכן בכסףֿמשנה
עברי. בעבד אלא פרך עבודת על התורה הזהירה שלא מזה
תרדה  "לא בֿג): הלכה ז פרשה (בהר בספרא מפורש [וכן
צריך, אינו והוא הזה הכוס החם לו תאמר שלא בפרך, בו

תאמרו  שמא וכו'. הגפן תחת עדור וכו' הכוס את לי הצין
תלמודֿלומר  נשתמש? במה אלו, כל את לנו ואסרת הואיל
הגויים"]. מאת לך יהיו אשר ואמתך "ועבדך

אכל 35) יוחנן "רבי ד): הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי
שלו), כנעני לעבד (=ונתן לעבדיה ויהיב (=בשר) קופד
הלא  אנפשיה וקרי לעבדיה, ויהיב יין) (=שתה חמרא שתי

רחמים". במידת הבא - עשהו עושני בברכות 36)בבטן
שיתן  קודם שיאכל לאדם אסור רב, אמר יהודה רב "אמר מ.
והדר  לבהמתך, בשדך עשב ונתתי שנאמר לבהמתו, מאכל
כן  למד - שם נזכרו לא שעבדים ואע"פ ושבעת". ואכלת
שהביא. בתהלים הפסוק על והסתמך הסברא, מן רבינו

שמואל.37) של מימרא מז. מימרא 38)נדה לב: ביצה
בידוע  הבריות, על המרחם "כל מרינוס: בר שבתאי של
וכו' מרחם שאינו מי וכל אבינו, אברהם של מזרעו שהוא

אבינו". אברהם של מזרעו שאינו הכלל 39)בידוע לפי
קלג: (שבת וכו'" רחום אתה אף רחום, הוא מה הידוע:

ו). הלכה דיעות מהלכות בבבאֿמציעא 40)ופ"א [ראה
בבעליֿחיים]. גם מדבר זה שפסוק קנא:41)פה. שבת

ברבי. גמליאל רבי בשם את 42)ברייתא רבינו הביא ולא
כדי  וכו'" מרחם שאינו "וכל הברייתא: של השלישי הצד

טוב. בדבר לסיים

ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ
.ÔÈ˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ ÌÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿≈»»¿≈∆ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿»¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
- ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰ÚLz - ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬»ƒƒ¿»¿»ƒ

á"ôùú'ä 'á-øãà ä"ë éðù íåé
E˜„ˆ ÈËtLÓ È„ÓÏa ,··Ï ¯LÈa E„B‡¿¿∆≈»¿»¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿∆

xVr dWlW xtq¥¤§¨¨¨
mihRWn xtq `Ede§¥¤¦§¨¦

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»
.‚ .ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .· .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈»ƒ»
.‰ .ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .„ .‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿≈¿ƒ¿»

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«¿«
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1¯ÈÎO ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ

BÓBÈa ¯ÈÎO ¯ÎO ÔzÏ (· .¯ÎO ¯ÓBLÂ2‡lL (‚ . ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿∆…
BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎO ¯ÎO ¯Á‡È3ÏÎ‡iL („ .4¯ÈÎO‰ ¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…««»ƒ

Ba ‰OBÚL ¯aÁÓ‰ ÔÓ5ÔÓ ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL (‰ . ƒ«¿À»∆∆∆……««»ƒƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯aÁÓ‰6B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL (Â . «¿À»ƒ¿«¿»»∆…ƒ«»ƒ¿»

.BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL (Ê .ÏÎ‡iM ‰Ó ÏÚ ¯˙È»≈««∆…«∆…«¿…¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, דברים
כג,4)שם.3) (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה

מלאכתו.5)כהֿכו). מלאכתו 6)ונגמרה נגמרה ולא
מלאכה"]. גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואחריות 1) בתורה שנאמרו השומרים סוגי ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה

.‡‰¯Bza e¯Ó‡ ÌÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡2ÔÈÈ„ ‰LÏLe , «¿»»¿ƒ∆∆¿«»¿»ƒƒ
Ì‰Ï LÈ3ÌpÁ ¯ÓBL :ÔÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â .4, ≈»∆¿≈≈»«¿»»¿ƒ≈ƒ»

Ï‡BM‰Â5¯ÎO ‡OBÂ ,6¯ÎBO‰Â ,7. ¿«≈¿≈»»¿«≈

וֿיד.2) כב, והשוכר 3)שמות שכר נושא - מהם ששניים
ב. הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם אחד דין -

בהלכה 4) בסמוך וֿח. כב, (שם בחינם לשמור עליו שקיבל
נאמרה). חינם בשומר זו שפרשה יתבאר, יגֿיד.5)ב שם

ב 6) בהלכה טֿיב. (שם בשכר לשמור עליו שקיבל שומר
נאמרה). שכר בשומר זו שפרשה יד.7)יתבאר שם

.··‚pL ,ÌpÁ ¯ÓBL :Ô‰lL ÔÈÈ„ ‰LÏL Ô‰ el‡Â¿≈≈¿»ƒƒ∆»∆≈ƒ»∆ƒ¿«
Ò‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·‡ B‡ epnÓ ÔB„wt‰«ƒ»ƒ∆»«¿≈»ƒ«ƒ∆¡«

ÏB„b Ò‡ ÔB„wt‰8B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L ÔB‚k , «ƒ»…∆»¿∆»¿»¿≈»≈»
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓML ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈaL9, ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»∆»«¿∆∆«¿ƒ

¯eËÙe10·¯˜Â ,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿«
ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa11,Ïk‰ ÌlLÓ - Ï‡BM‰ . ««««ƒ∆»¡…ƒ«≈¿«≈«…

Ò‡ BÚ¯‡L ÔÈa ·‚ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ „·‡L ÔÈa≈∆»««»»«»ƒ¿«≈∆≈¿…∆
‰fÓ ÏB„b12B‡ ‰Ïe‡M‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙nL ÔB‚k , »ƒ∆¿∆≈»«¿≈»«¿»

B‡ ¯aLÂ :Ï‡BLa ·e˙k CkL ;˙ÈaL B‡ ‰¯aLƒ¿¿»ƒ¿≈∆»»¿≈¿ƒ¿«
ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó13B‡ ¯ÎO ‡OB . ≈¿»»≈ƒ«≈¿«≈≈»»

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc Ì‰ÈL - ¯ÎBO‰14B‡ ·‚ Ì‡ : «≈¿≈∆ƒ∆»≈»∆ƒƒ¿«
È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÏËpL B‡ ¯eÎO‰ ¯·c‰ „·‡»««»»«»∆»«»»«¿ƒ»¬≈

ÌÈÓlLÓ el‡15ÔB‚k ,‰fÓ ÏB„b Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â ; ≈¿«¿ƒ¿ƒ≈¿…∆»ƒ∆¿
B‡ ˙ÈaL B‡ ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËÙe ,‰Ò‡pL ÔÈÚaL el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë16. ƒ¿¿»¬≈≈ƒ¿»ƒ∆∆∆¿»¿ƒ
˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ ‰aL B‡ ¯aL B‡ ˙Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿«ƒ¿»≈…∆¿«
ÂÈÏÚ·Ï ÌlLÈ ,BnÚÓ ·bÈ ·b Ì‡ :·È˙Îe ;'B‚Â ÈÈ¿»¿¿ƒƒ»…ƒ»≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

'B‚Â17¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .18.Ïk‰ ÏÚ ÚaL - ÌpÁ ¯ÓBL : ¿ƒ¿≈»≈≈ƒ»ƒ¿»««…
˙ÚLa ‰˙n‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÌlLÓ - Ï‡BM‰Â¿«≈¿«≈∆«…ƒ«≈»ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,‰Î‡ÏÓ19- ¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB . ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈»»¿«≈
ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,‰·b‰ ˙‡Â ‰„·‡‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ∆»¬≈»¿∆«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«
‰˙Óe ‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»≈»

Ìia ‰Ú·hL ‰ÈÙÒa ¯·c‰ „·‡L B‡ ,‰Ù¯Ëe20B‡ , ¿≈»∆»««»»ƒ¿ƒ»∆»¿»«»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï21¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿…«≈»≈ƒ¿»

ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡22. √»ƒ«¿ƒ

שמר 9)גמור.8) שלא חינם ששומר בשמירתו, פשע ולא
כך  שארעו נשבע וכן גמור. באונס אפילו לשלם חייב כראוי
השתמש  שלא (פירוש, יד שלח ושלא ברשותו, ואינו וכך
(בבא  אותו הפוטר המאורע שארעו קודם עצמו) לצורך בו
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק ראה ו.). מציעא

מד:).10) (שבועות (בבא 11)מלשלם חז"ל ואמרו
לשבועה  זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:) מציעא
כאן  מדבר הכתוב חינם שבשומר נתפרש לא [בתורה היא
בפרשה  התורה שחייבה ממה צד:) (שם חז"ל זאת ולמדו
מלשלם, ופטרתו אבד או כשנגנב בשבועה השומר את זו
על  בתשלומים התורה חייבה טֿיב) (שם שנייה ובפרשה
הנאה  כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה, גניבה
השנייה  והפרשה מלשלם, שפטור הוא - משמירתו
שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם המחייבת

ואבידה.12) שהשואל 13)מגניבה בתורה נתפרש לא
וחומר  מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  בגניבה וחייב ומתה משבורה שפטור - שכר משומר
דין  אינו ומתה, בשבורה שחייב שואל בסמוך), (כמבואר
וחומר  קל הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב שכן) כל (לא
שכתוב  ממה (שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין
הפרשה  עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי
נוסף  באונסים גם מתחייב שהשואל ומוסיפה, לה שקדמה
לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה חיובי על

דין 14) פורש שלא - שהשוכר פ:), (שם יהודה כרבי
נהנים  ששניהם מפני שכר. כשומר דינו - בתורה שמירתו
שכר  מקבל שכר השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה
דינם  לפיכך - לצורכו בו משתמש והשוכר שמירתו בעד

מאורע 15)שווה. כל על באחריות חייב שכר שהשומר
והרי  - בשמירה לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע
כל  ושמרו ישב אילו למנוע היה בידו האבידה או הגניבה

אלו 16)היום. אונסים למנוע השומר ביד אין שהרי
ולא  שיסתכן, מבלי למנוע אפשר אי שבוייה אונס ואפילו
בסכנה. הכרוכה שמירה השומר על תורה הטילה

נתפרשה 17) שלא ואבידה ישלם". לא "הטריפה וכתוב
מה  מגניבה: וחומר בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה
לפשיעה  שקרובה אבידה משלם, - לאונס שקרובה גניבה
לחיסרון  האבידה את לייחס יותר קרוב כלומר, שכן. כל לא

שמ  והשומר אחרים ידי על שנגנבה מגניבה רו בשמירה,
בידו  שהיה מפני בגניבה, חייב הוא ואם השומרים, כדרך
על  שחייב וחומר קל מעולה, שמירה ידי על למנוע
השומר  את המחייבת שהפרשה למעלה [נתבאר האבידה.

נאמרה]. שכר בשומר - ואבידה שאמרנו 18)בגניבה ממה
ג  חלק נבוכים במורה הוא. כך דיניהם שחלוקת למד, אתה
לשונו: וזה שומרים" "ארבעה דיני רבינו מסביר מב פרק
תועלת  שאין חינם, ששומר והוא, מבואר, בו היושר ואופני
מן  פטור הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו
ושואל  הממון, בעל מכיס הוא בו שיארע נזק וכל הכול.
חייב  אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת
נושא  אבל השואל. מכיס הם המתחדשים הנזקים וכל בכול,
ובעל  השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר
שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון,
השומר  מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא מה
שלא  מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא
והם  למונעם, תחבולה שאין והנזקים מעולה, שמירה שמר

הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה בפרק 19)שבורה
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות כט:20)א מציעא בבא

וצג:21) בסכנה.22)שם, כרוכה שהצלתם
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.‚„È˜Ùn‰23B‡ ,¯ÎOa ÔÈa ÌpÁa ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ»≈¿»»
˙‡ ¯ÓBM‰ Ï‡L Ì‡ ,B¯ÈkO‰ B‡ BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»««≈∆

ÌÈÏÚa‰24L ¯·c‰ ÌÚ25¯ÓBM‰ È¯‰ - Ô¯ÎO B‡ Ô‰l «¿»ƒƒ«»»∆»∆¿»»¬≈«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt26ÚLt elÙ‡ .27„·‡Â ¯ÓML ¯·ca »ƒ¿¬ƒ»««»»∆»«¿»«

¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈLt‰ ˙ÓÁÓ28Ì‡ : ≈¬««¿ƒ»¬≈∆»∆∆¡«ƒ
.B¯ÎOa ‡a ‡e‰ ¯ÈÎO Ì‡ ,ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa¿»»ƒ…¿«≈ƒ»ƒ»ƒ¿»
Ô¯ÎO B‡ ÌÈÏÚa‰ Ï‡MLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ¿»»
ÌL ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÙÁ‰ ÏËpL ˙Úa¿≈∆»««≈∆««ƒ∆≈«¿»ƒ»
ÏË Ï·‡ .Ò‡pL ˙Úa B‡ ‰„·‡‰Â ‰·b‰ ˙Úa BnÚƒ¿≈«¿≈»¿»¬≈»¿≈∆∆¡«¬»»«
¯ÎO Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯ÓBL ÂÈÏÚ ‰OÚÂ ıÙÁ‰«≈∆¿«¬»»»≈¿ƒ»¿««»»«
ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÏ‡L B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿≈»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
;ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eÓM‰ ¯·c‰ Ò‡pL ˙Úa ÌL»¿≈∆∆¡««»»«»¬≈∆¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»≈ƒ«≈¿«≈ƒƒ«¿»

e„ÓÏ29BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰ ˙ÚLa BnÚ ‰È‰ : »¿»»ƒƒ¿««¿≈»««ƒ∆≈
n‰Â ‰·b‰ ˙Úa˙ÚLa BnÚ ‰È‰ ‡Ï ;¯eËt - ‰˙È ¿≈«¿≈»¿«ƒ»»…»»ƒƒ¿«

B‡ ‰˙Èn‰ ˙Úa BnÚ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰«¿≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈«ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .·iÁ - ‰i·M‰30ÔlkL , «¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿»«¿ƒ∆À»

¯eËt - ÌÈÏÚaa ‰ÚÈLt elÙ‡ .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚaa31. «¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ»«¿»ƒ»

שם 23) ובגמרא צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין
בשומרים. הדין שהוא למדו החפץ 24)(צה.) בעל

השואל. או עבודה 25)שהופקד באותה לעשות דוקא לאו
מלאכה  שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו אפילו אלא עצמה,
צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת

(ראה 26) השומרים משבועת גם שפטור משמע, מלשונו
ובקצות  ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה
ראייה  והביא בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן
שחייב  ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי בשבועה
פסק  לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אולם
ברשותו. ושאינו יד בו שלח שלא שבועה שחייב

לקולא 27) רבינו ופסק שם. ורבינא אחא רב מחלוקת
מיימוניות  הגהות (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע,

מפורש 29)בשואל.28)כאן). אינו זה דין כלומר,
כך  לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה,
אין  "בעליו אומר אחד כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן
ולא  שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו
אחד  וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת
שיהיה  שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר:
מהם  באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו
באחת  מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים חייב.
פירשה  ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם
ששעת  ומסתבר, פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה
האונס  חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה

ומזונותיה. בפרה שכר 30)והטיפול שומר חינם, שומר
ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו
שאר  דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו
השומרים  שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים,

פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים בכל

.„Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙lÁ˙a ÚLtL ¯ÓBL Ïk»≈∆»«ƒ¿ƒ»««ƒ∆∆¡«
¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÙBÒa32È‡M¯ Ï‡BM‰ ÔÈ‡Â . ¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈«≈««

ÏÈ‡L‰Ï33B· ‡¯BwL ÏkL ,‰¯Bz ¯ÙÒ Ï‡L elÙ‡ . ¿«¿ƒ¬ƒ»«≈∆»∆…∆≈
¯Á‡Ï epÏÈ‡LÈ ‡Ï - ‰ÂˆÓ ‰OBÚ34¯ÎBO‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿»…«¿ƒ∆¿«≈¿≈≈«≈

‡Ï - ‰¯Bz ¯ÙÒ B¯ÈkO‰ elÙ‡ .¯ÈkO‰Ï È‡M«̄«¿«¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ≈∆»…
¯Á‡Ï ep¯ÈkOÈ35ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L . «¿ƒ∆¿«≈∆¬≈∆≈≈¿ƒ

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL36¯ÓBM‰ ¯·Ú .37¯ÒÓe ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈»««≈»«
ÈM‰ ¯ÓBM‰ d¯ÓML ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ :ÈL ¯ÓBLÏ¿≈≈ƒƒ≈≈ƒ∆¿»»«≈«≈ƒ

Ò‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k38,ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ¯eËt - ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«»«≈»ƒ
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ò‡pL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L39·iÁ - ∆¬≈≈≈ƒ∆∆¡«¿ƒ≈»≈ƒ«»

¯ÒnL ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰«≈»ƒ¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆»«
‡e‰ ‰OÚÈÂ ,¯Á‡ ¯ÓBLÏ40ÈM‰ ¯ÓBM‰ ÌÚ ÔÈ„41. ¿≈«≈¿«¬∆ƒƒ«≈«≈ƒ

¯ÎO ¯ÓBLÏ ¯ÒÓe ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡42 ¬ƒ»»»ƒ≈ƒ»»«¿≈»»
ÔÓ‡ ‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏ ıÙÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ È¯‰L ;·iÁ -«»∆¬≈≈¿«««≈∆««»∆¡»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ú·M‰Ï ÈÏˆ‡43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆¿ƒ¿ƒ»«¿∆≈∆¡»¿ƒ»ƒ»»
„ÈÓz „È˜Ù‰Ï ÌÈÏÚa‰ C¯„44‰Ê ¯·c45¯ÓBM‰ Ïˆ‡ ∆∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆≈∆«≈

;ÌlLlÓ ¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰«≈ƒ¬≈∆«≈»ƒ»ƒ¿«≈
Ìz„˜Ù‰L ¯·c‰ ‰Ê :ÌÈÏÚaÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈«¿»ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿∆

LÓ‡ ,ÌzÏ‡L‰ B‡ ÈÏˆ‡46B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ì˙ÈÈ‰ ∆¿ƒƒ¿«¿∆∆∆¡ƒ∆«¿ƒƒ
È‡ Èz„˜Ù‰L ‰Ê Ïˆ‡47BÏˆ‡48‡e‰Â .49ËÚÓÈ ‡lL ≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ∆¿¿∆…¿«≈

B˙¯ÈÓL ËÚÓÈ „ˆÈk .B˙¯ÈÓL50„˜ÙÓ ‰È‰L ÔB‚k ? ¿ƒ»≈«¿«≈¿ƒ»¿∆»»À¿»
¯ÎOa BÏˆ‡51B‡ ;ÌpÁa ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â , ∆¿¿»»¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒ»

ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,BÏˆ‡ Ïe‡L ‰È‰L∆»»»∆¿¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ
B˙¯ÈÓL ËÚÓe ÏÈ‡B‰ .¯ÎOa52‡e‰ ÚLBt - ¿»»ƒƒ≈¿ƒ»≈«

ÌlLÓe53ÌÈÏÚaa ¯ÎOL B‡ Ï‡ML Èt ÏÚ Û‡ .54- ¿«≈««ƒ∆»«∆»««¿»ƒ
¯ÓBL „ÈÏ B„iÓ ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‡ÈˆB‰ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ«»»«»ƒ»¿«≈

¯Á‡55. «≈

ג.32) הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד בפרק
השואל 33) "אין א: הלכה ג, פרק מציעא בבא תוספתא

זה  ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי
נותן  כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים
מפני  בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית בעל לו
ביד  פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו

דתיעביד 34)אחר. לאינש ליה "ניחא אומרים אנו ואין
שתיעשה  אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה
שהרי  הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו") מצוה
כשישתמש  יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין

כט:). שם (גמרא כט.36)שם.35)בו על 37)גיטין
הבעלים. בטענה 38)רצון לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

בסמוך) (ראה בשבועה עליו נאמן השני השומר שאין
בבא  (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש  שבמקום
שיהיה  רצוני "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא
השומר  על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד פקדוני
חייב  אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה

משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב כאן ויש
הראשון.40) השומרים.41)השומר שבועת משביעו
שמירה 42) לשמור חייב שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף

חינם. שומר משמירת מעולה כדברי 43)יותר בשבועה.
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שהרי  להישבע, יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא
לשלם  הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו
זה  הרי - האונס את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים.

משנה). (מגיד ופטור קרובות.44)נשבע לעיתים
זה.45) פיקדון של והכוונה 46)כערכו "אמש" דוקא  לאו

קצר. זמן לפני בנאמנותו 47)- שינוי שום חל לא כלומר,
הדבר שאין השני, השומר של שתשתנה ובמצבו מצוי

שנעשה  נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו בןֿלילה
הראשון  השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד,
להפקיד  רגילים היו שהבעלים בטענה עצמו את לפטור יכול

משנה). (כסף שם).48)אצלו (רי"ף וייפטר השני ויישבע
אצל 49) להפקיד רגילים הבעלים היו שאם שאמרנו מה

הראשון. פטור אפילו 50)השני חייב, הראשון ויהא
אצלו. להפקיד רגילים שהבעלים למי בתורת 51)שמסרו

בגניבה  לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר שכירות,
כט). קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה

שכר 52) לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי
אם  וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה
יותר  שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו גילה לשואל מסרו

שוכר. משמירת שאירע 53)מעולה טוען השני אם אפילו
שכר  בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב אינו שהראשון אונס
שמסר  בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר
הראשון  את פוטרת שבועתו אין - זה על ונשבע לשוכר
התחייבתי  לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים,
למעלה, אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל
שאינו  לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד שברגיל
בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין
למעשה  מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
השמירה  דיני השני, לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה
השני  נעשה וכאילו זה, מסוג שומר לגבי התורה שקבעה
לשני  להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו
לא  שמירתו שמיעט במקום אבל לראשון, כמו בשבועה
היו  לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה
מצד  כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים
לשני  להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון,

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות ואמרנו 54)בשבועה
פטרה  שהתורה פטור, בבעלים שפשיעה ג, בהלכה למעלה

שהוא. תשלום מכל רק 55)אותו פוטרת בבעלים ופשיעה
נשאלו  או נשכרו שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים
שברשות  מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו
על  חייב הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר שלא השני,
שהמדובר  לפרש ואין משנה), (מגיד השני שברשות האירוע
לו  אסור שכר ששומר מפני שכר, לשומר שמסר בשואל
ויוצא  מלאכה מחמת במתה חייב ולפיכך בפיקדון להשתמש
בו  פטורים ששניהם שהוא, מאורע כל לך שאין מזה
זה  לביאורו ובהתאם כט. קטן סעיף שם המשפט (נתיבות
במקום  "שוכר" כו סעיף שם ערוך בשולחן מגיה הוא
בזה  יש לגמרי פטור שבבעלים פי על ואף שכר"). "שומר
מן  רק פוטרת בבעלים ששמירה מפני בשמירתו, מיעוט
(נתיבות  מעולה שמירה מחובת לא אבל בלבד, התשלומים

ל). קטן סעיף שם המשפט

.‰da ¯ËtiL ‰È‡¯‰ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ»¿»»∆ƒ»≈»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÔÈ„k ÔBL‡¯ ¯ÓBL56. ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»
BÏˆ‡ ‰¯eÓM‰ ‰Ó‰a‰ Ô˙pL ¯ÎO ¯ÓBL ?„ˆÈk≈«≈»»∆»««¿≈»«¿»∆¿
‰˙nL ÌÈ„Ú ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡ ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ¿≈ƒ»ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ≈ƒ∆≈»
ÔÎÂ .¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«¿»¬≈«≈»ƒ»¿≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk57. …«≈»∆

פטור 56) שנאנס עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
הפיקדון  בעל של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר
בפשיעה  "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני, אצל להפקיד
באונס  וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני באונס", וסופו
בין  סיבתי קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא חייב
לפשיעה  לייחס כשאין המדובר וכאן האונס ובין הפשיעה
רצא  סימן משפט חושן (ש"ך בסוף שבא לאונס סיבה שום

משנה). לחם וראה מו קטן פוקד 57)סעיף שהיה באונס
העיר. כל ושדד גייס שבא כגון הראשון, השומר את גם

.Â¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBL58,B˙¯ÈÓLa ÛÈÒB‰Â , ≈∆»«¿≈«≈¿ƒƒ¿ƒ»
‰‰ - ‰˙ÓÂ‰‡59‰¯t ¯ÎBO‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ »≈»«¬»»«¿»ƒ≈««≈»»

dk¯„k ‰˙Óe ,¯Á‡Ï dÏÈ‡L‰Â B¯·ÁÓ60„Èa ≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿«≈≈»¿«¿»¿«
ÈÓ„ e¯ÊÁÈ - Ïka ·iÁ Ï‡BM‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈«»«…«¿¿¿≈
‰¯BÁÒ ‰OBÚ ¯ÎBO‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ ‰¯t‰«»»«¿»ƒ∆≈∆«≈∆¿»

B¯·Á ÏL B˙¯Ùa61B„Èa ‰È‰ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆¬≈¿≈…«≈»∆»»¿»
¯ÓBM‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ·Ï ¯Á‡ „Èa BÁlLÂ ,ÔB„wtƒ»¿ƒ¿¿««≈ƒ¿»»ƒ¿«≈

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ÔBL‡¯‰62,ÌÈÏÚa‰ „ÈÏ ÚÈbiL „Ú »ƒ«»¿«¬»«∆«ƒ«¿««¿»ƒ
- ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ƒ»«¬…¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ

¯ÈÊÁÓ63Ô¯Ùk ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â .64BÈ‡ - «¬ƒ¿ƒÀ¿««≈»ƒ«¿»≈
ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ65ÏÚ Û‡ , »¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ««

ÔBL‡¯ ÏL B˙eÈ¯Á‡a ÔB„wt‰ ÔÈ„ÚL Èt66. ƒ∆¬«ƒ«ƒ»¿«¬»∆ƒ

השמירה 58) את למסור לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון
ב). קטן סעיף שז סימן משפט חושן (ש"ך לאחרים

פטור.59) והראשון לשלם חייב שהשני הפסד כשאירע
אירע 60) שהאונס לישבע הראשון שביכולת או עדים בפני

יסכים  שהשני הדעת, על מתקבל הדבר אין כי בנוכחותו,
בזה. כלום ירוויח לא שהרי כדרכה, שמתה להישבע

בדין 61) חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי רבי כדברי
(במקרה  למשכיר השוכר יישבע אומר קמא תנא זה:
כדרכה  שמתה להישבע) וביכולתו בנוכחותו אירע שהאונס
ישלם  והשואל באונסין), חייב אינו השוכר כי (ופטור
של  בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי רבי אמר לשוכר.
הפרה  הרי כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו?
כאילו  לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה
השאיל  כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא
בעל  הוא המשכיר - ומעתה המשכיר בשליחות הפרה את

שם). (רא"ש השואל של בדרך 62)דינו הפיקדון של
להפקיד  רגיל הפיקדון בעל היה אם אבל הבעלים, לבית
(כמבואר  הפיקדון מאחריות המשלח ונפטר השליח אצל
משנה). (מגיד הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל

הבעלים 63) זכו ולא מרשותו הפיקדון יצא לא כלומר,
הדין  שבמלוה פי על ואף לשליח. שמסרו במה ִבפיקדון
ולוה  מלוה מהלכות ט"ז פרק (ראה למלוה זכה ַשהשליח 1
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שאין  אומרים שאנו מפני בפיקדון, כן הדין אין ב) הלכה
תסולק  שלא כדי השליח, בזכיית המפקיד של רצונו
יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו ויהא הנפקד, של אחריותו

להחזיר 64) לשומר תבעוהו כבר שהבעלים זה, בפיקדון
וכפר. שרצונו 65)הפיקדון הדעת על מתקבל זה שבמקרה

זכה  ולפיכך הזה השומר יד מתחת להוציאו המפקיד של
שם). (גיטין השליח ליד כשהגיע ברייתא 66)בפיקדון

על  לו לשלוח ציווה לא שהמפקיד מפני מנמק, ורש"י שם.
השליח. ידי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ולא 1) במטלטלין, אלא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר

משיכה  שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים,
שהפקיד, קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים,
שמירת  כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין

החפץ.

.‡‰Úa¯‡a ‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ»¬ƒ«»¿«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰2ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÏËÏhÓa ‡l‡ ÔÈ‡ , «¿ƒ≈»∆»¿ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿∆

e‡ˆÈ - ‰Ó‰a ÏÎÂ ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk :¯Ó‡pL .ËBÈ„‰3 ∆¿∆∆¡«∆∆≈ƒ¿»¿≈»»¿
˙BÚ˜¯˜4˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ,ÌÈ„·Ú‰ e‡ˆÈÂ .5e‡ˆÈÂ . «¿»¿»¿»¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËM‰6,˙BLc˜‰ e‡ˆÈÂ . «¿»∆≈»»¿»¿∆¿≈
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL7È„·BÚ ÈÒÎ e‡ˆÈÂ . ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿ƒ¿≈¿≈

ÌÈ·ÎBk8ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ .9˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰ : »ƒƒ»»¿¬»ƒ»¬»ƒ¿«¿»
BÈ‡ Ô‰lL ÌpÁ ¯ÓBL - ˙BLc˜‰‰Â ˙BÚ˜¯w‰Â¿««¿»¿«∆¿≈≈ƒ»∆»∆≈

¯ÎBO B‡ ¯ÎO ‡OBÂ ,ÚaL10ÌlLÓ BÈ‡11Ì‡Â . ƒ¿»¿≈»»≈≈¿«≈¿ƒ
B„iÓ e˜12Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -13. »ƒ»«»¿«¬»»

ãycew zegiyn zecewpã

"...oilhlhna `l` mpi` ... mixen`d mipic dyely"

ויצאו  לקרקעות, שהוקשו העבדים ויצאו קרקעות "...יצאו
חינם  שומר .. ההקדשות ויצאו ממון, גופן שאין השטרות

משלם". אינו שוכר או שכר ונושא נשבע אינו שלהם
ההקדשות  על שנשבעין חכמים "ותקנו ב' בהלכה וממשיך
יזלזלו  שלא כדי תורה, של כעין השומרים שבועת

בהקדשות".
עניין  הוא בקדשים לזלזל שלא הזהירות להבין, וצריך
שלא  היינו המקדש, לעבודת זר יקרב שלא בתורה מפורש

בקדשים. יזלזלו
ההקדשות,והלא על משבועה חינם שומר פטרה התורה

על  שבועה ולתקן להוסיף חכמים ראו טעם ומה
ההקדשות.

והסייגים  הגזירות ככל היא זו שתקנה בזה, והביאור
ובדורות  הדורות, ירידת מצד שני בית בימי שנתחדשו
ירידת  אחר ורק זו, בזהירות צורך היה לא שלפני־זה
התקנה  כולל וגזירות, סייגים לתקן חכמים הוצרכו הדורות

ההקדשות. על נשבע חינם שומר להיות
(a oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) בפרק דבר 4)נתמעטו.3)שנתבארו שאינם
וכלים. ככסף "והתנחלתם 5)המיטלטל בהם שכתוב

לאחוזה. הוקשו - מו) כה, (ויקרא אחוזה" לרשת אותם
וכשנדע 6) בהם, שכתוב למה (הוכחה) לראיה אלא שאינם

ממון  שווי לגופו שאין ערך, לשטר יהיה לא - הראיה בירור
כלל  במידת זה כל למדו נז: בבבאֿמציעא וכלים. ככסף
נדרשת  שהתורה המידות משלושֿעשרה (אחת וכלל פרט
דבר  כל - (משמע כלל - רעהו" אל איש יתן "כי בהן):
כלים  או כסף (משמע פרט - כלים" או "כסף שהוא),
שאפשר  דבר כל - (משמע וכלל חזר - "לשמור" בלבד),
הפרט. כעין אלא דן אתה אי וכלל, ופרט כלל לשמרו),
שנזכרו  לדברים הדומה דבר לכל התכוונה התורה פירוש,
ממון. וגופו למקום ממקום המיטלטל דבר היינו בפרט,

(שם).7) רעהו אינו - "רעהו"8)והקדש בכלל שאינן
משפטים). במשנה.9)(מכילתא נו. אמנם 10)שם

הואֿהדין  אבל שכר, ושומר חינם שומר רק במשנה הוזכרו
שדינו  ב, הל' א, בפרק נתבאר השוכר ושואל. לשוכר
ושומר  חינם שומר לדיני דינו הוקש והשואל שכר, כשומר
"וכי  בו: שכתוב במה לו, הסמוכה בפרשה הכתובים שכר
וראה  - כד סי' ו פרק שבועות (רא"ש החיבור בוא"ו ישאל"
ההלכה, בתחילת רבינו כתב וכן יב). הערה בפ"א לעיל
למשנה  ובפירושו השומרים. בארבעת הוא זה שדין
השוכר  הוזכרו לא למה רבינו מבאר מב: בשבועות
וכו' הקרקעות בדין זו במשנה שכללו מפני שהוא והשואל:
שואל  דין להזכיר מקום אין ובהקדש ההקדש, דין גם
הוזכרו  לא ולכן ושכירות, שאלה בהם אסור שהרי ושוכר,

וכו'. הקרקעות בדיני את 11)גם הפסיד לא שכר ושומר
(מגידֿמשנה). כדין 12)שכרו חייב שיהא סודר, בקנין

מטלטלין. נח.13)שמירת ב"מ

.·ÌÈÓÎÁ ew˙Â14˙Úe·L ˙BLc˜‰‰ ÏÚ ÔÈÚaLpL , ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ««∆¿≈¿«
M‰‰¯Bz ÏL ÔÈÚk ÔÈ¯ÓB15eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k , «¿ƒ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿

.˙BLc˜‰a«∆¿≈

תורה 15)שם.14) כשספר נשבע כלומר, חפץ. בנקיטת
ח. הל' שבועות מהל' פי"א ראה בזרועו.

.‚‡ˆBiÎÂ ÌÈ„·Úa ¯ÓBM‰ ÚLt Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««≈«¬»ƒ¿«≈
Ô‰·16¯eËt BÈ‡L .ÌlLÏ ·iÁ -17ÌÈ„·Úa »∆«»¿«≈∆≈»«¬»ƒ

‰˙Óe ‰„·‡Â ‰·b ÔÈcÓ ‡l‡ ˙B¯ËLe ˙BÚ˜¯˜Â¿«¿»¿»∆»ƒƒ¿≈»«¬≈»≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ ÌpÁ ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡L , ¿«≈»∆∆ƒ»»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒ

˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú·e ,Ú·MÈ - e„·‡ B‡ e·‚Â¿ƒ¿¿»¿ƒ»««¬»ƒ¿«¿»
‰Úe·MÓ ¯eËt - ˙B¯ËLe19¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ»»≈

¯eËt ,ÔÈÏËÏhÓa ‰„·‡Â ‰·b ÌlLnL ,¯ÎO»»∆¿«≈¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿¿ƒ»
el‡a ÌlLlÓ20.ÌlLÏ ·iÁ - da ÚLt Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«≈¿≈¬»ƒ»«»«»¿«≈

‡e‰ ˜ÈfÓ - ÚLBt‰ ÏkL21ÔÈc ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡Â , ∆»«≈««ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .ÔÈÏËÏhÓ ˜Èfn‰ ÔÈ„Ï Ú˜¯˜ ˜Èfn‰««ƒ«¿«¿ƒ««ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¡∆

È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÈ·nÏ ‰Ê22: ∆«¿ƒƒ¿≈»»¿≈««
˙eÒÈ¯‡a ÔÈa ,¯ÓBLÏ BÓ¯k ¯ÒBn‰L23ÔÈa ∆«≈«¿¿≈≈«¬ƒ≈

¯ÓÊÈ B‡ ¯tÁiL BnÚ ‰˙‰Â ,ÌpÁ ˙e¯ÈÓLa24B‡ ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ∆«¿…ƒ¿…
˜a‡È25·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ÚLÙe ,BlMÓ26ÈÓk ¿«≈ƒ∆»«¿…»»«»¿ƒ
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ÌÈ„ia „ÈÒÙ‰L27„ÈÒÙ‰L ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿≈…«≈»∆∆ƒ¿ƒ
.ÌÈt Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈ„ia«»«ƒ«»«»»ƒ

ושטרות.16) את 17)קרקעות התורה פטרה לא כלומר,
גדולים.18)השומר. שמיעטה 19)אונסים מה כלומר,

מתורת  הנובעים לחיובים הכוונה וכו' קרקעות תורה
שבועה  התורה עליו שהטילה חנם בשומר כגון שמירה,
אבל  שבועה, בלא נאמן ובקרקעות השומרים, כדרך ששמר
לשלם  חייב - שפשע בהודאתו או עדים ע"י לנו כשידוע

בסמוך). וכו'.20)(כמבואר פטרה 21)בקרקעות ולא
כלומר, שמירה, מדיני אלא וכו' בקרקעות השומר את תורה
הפסדים  ומתשלום פשע, שלא השבועה מן אותו פטרה
ואבידה, גניבה כגון שמירה, ממיעוט כתוצאה הבאים
פשיעה  אבל ההפסד, מונע היה מעולה שמירה שמרו שאילו
שמירה  מדיני אינו החיוב - שמירה מחוסר תוצאה שהיא
בפירוש  עליו שקיבלו - שמירתו שסילק במה שהרי בלבד,
שיש  ואף כמזיק. לדונו ויש הפקדון ואבדן להפסד גרם -
נו:): (בבאֿמציעא המשנה בלשון כשנדייק זה דין ללמוד
כללו  ולא משלם" אינו שכר שומר נשבע, אינו חינם "שומר
משלמים  אינם ושניהם ביחד, שכר ושומר חינם שומר דין
תורה) שחייבתו מהשבועה רק פטור חינם ששומר (ומשמע
גם  - תשלומין המחייבת הפשיעה על אבל במטלטלין,
רש"י  בפירוש הוא וכן מגידֿמשנה, (ראה חייב בקרקעות
מפני  לי", "יראה רבינו: כתב מכלֿמקום שם), המשנה על
נוסחה  שהמשנה לומר, שיש ברורה, אינה זו שהוכחה
בתורה, האמורים שכר ושומר חינם שומר דיני עלֿפי
- בשבועה שחייב חינם בשומר בתורה שנאמר מה כלומר,
על  שמשלם שכר בשומר שנאמר ומה פטור, בקרקעות
הבדל  אין עצמו בדין אבל פטור, בקרקעות - ואבידה גניבה
חיוביהם  מכל פטורים ושניהם שכר, לשומר חינם שומר בין
סי' הזהב בפרק רא"ש (ראה הפשיעה על אפילו בקרקעות,
"יראה  וכתב: סברא, על הדין את רבינו מבסס ולכן כא)
רבינו, סברת על הראשונים מן כמה חלוקים ואמנם לי".
ממש  בידים המפסיד כמזיק הפושע את לדון שאין ואומרים

שם). ורא"ש כאן, הראב"ד השגת הכוונה 22)(ראה
מב: שבועות למסכת בחידושיו מיגש, המקבל 23)להר"י

שתוציא  מה כפי הפירות מן חלק בשכר לשומרה שדה
יותר 24)השדה. שגדלו או היבשים הענפים את לכרות
האילנות.25)מדאי. שרשי על אבק את 26)לפזר

(מגידֿמשנה). עיבדו שלא במה הכרם לעצי שגרם ההפסד
הוא.27) כמזיק - שהפושע

.„elÙ‡ ,¯ÓLÏ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·„ B¯·ÁÏ ¯ÒBn‰«≈«¬≈»»«¿À»««¿«ƒ¿…¬ƒ
¯ˆa‰Ï ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú eÈ‰28Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ -29 »¬»ƒ»¿¿ƒ»≈¬≈≈¿«¿«

ÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a30. ¿ƒ«¿ƒ

כלל.28) לקרקע צריכים ואינם צרכם, כל שנתבשלו
בגמרא).29) מג. ובדף במשנה, מב: (שבועות כחכמים
שאינו 30) שמירה, בתורת כשמסרו אלא אינו זה דין כלומר,

בקרקע, מחוברים שהן כמו לשומרם אלא לתולשם מוסרו
בדין  אבל כקרקע, דינם להיבצר העומדות ענבים אפילו לכן
כדין  להבצר העומדות הענבים את אנו דנים וממכר מקח
מהלכות  פ"א ראה לתולשם. עלֿמנת מכרם שהרי מטלטלין,

וכסףֿמשנה  ומגידֿמשנה ואונאה. קנין לענין הי"ז, מכירה
לענין  ה"ד ונטען טוען מהלכות בפ"ה רבינו גם וראה שם,

שם. בשבועות לרבינו, המשנה פירוש וראה שבועה.

.‰e‰„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰ „È˜Ù‰31ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿ƒ∆¿≈¿««»»»«¬≈Àƒ
¯ÓBM‰ „iÓ BÏËpL ˙Úa32,ÔÈlÁ BÏÈ‡L‰L B‡ ; ¿≈∆¿»ƒ««≈∆ƒ¿ƒÀƒ

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â33„·BÚ ÔÎÂ ;Ï‡BM‰ „Èa ‡e‰Â ¿««»ƒ¿ƒ¿¿««≈¿≈≈
Ô‰a ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â „È˜Ù‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿«≈»≈≈»∆
ÈÒÎ ÔÙBÒÂ Ô˙lÁz ‰È‰zL „Ú ,ÔÈ¯ÓBM‰ ÈÈc Ïk»ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÒÎÂ ËBÈ„‰34. ∆¿¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

השומר.31) ביד הפקדון,32)והוא מחזיר כשהשומר
השומר. ברשות שבורה אונס בפקדון המשאיל.33)ואירע

בזמן 34) אלא לי אין ו: כב, משפטים דרשב"י מכילתא
וחולין  ופדאו הקדש לגיזבר נתן . . . הקדש לו שנתן
ואחרֿכך  הגוי לו שנתן או . . . לי אין . . . מנין והקדישן
- שניהם" דבר יבוא האלהים "עד לומר: תלמוד - נתגייר

שוה. נתינה לשעת תביעה שעת כשתהא

.ÂÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡35ÔÈa , ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»¿ƒ«¿ƒ≈
.‰M‡‰ „Èa ‰È‰L B‡ ‰M‡ ÏL ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‰È‰L∆»»«»»«»∆ƒ»∆»»¿«»ƒ»

אלא 35) לי אין איש" יתן "כי ט. שם דרשב"י מכילתא
ובין  איש בין "ישלם" לומר תלמוד מנין? אשה "איש",

אשה.

.Ê‰Ê È¯‰ - BÏÈ‡L‰ B‡ ÏB„b „Èa „È˜Ù‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆
ÔËwÏ ÌÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ÏB„b‰36e¯B‰ . «»ƒ¿»¿««¿ƒ«»»

È˙Ba¯37ÔËw‰ ˙ÚËa ÚaL ‰Ê ÔÈ‡L ,38È„k ««∆≈∆ƒ¿»¿«¬««»»¿≈
ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡ :¯Ó‡pL39ÏkL ; ∆…«≈ƒ¿»ƒ««¬«»»∆»

‡È‰ ‡nL ˙Úe·L Ô˙Úe·L - ÔÈ¯ÓBM‰40. «¿ƒ¿»»¿«∆»ƒ

נשבעין 36) "אין לח:) (שבועות ששנינו למה מנוגד זה ואין
בסמוך. כמבואר וקטן" שוטה חרש טענת הכוונה 37)על

מ. לשבועות בחידושיו מיגש, של 38)להר"י טענתו לא
השומר. על השבועה מטילה זה 39)הקטן על שיחול כדי

הטילה  התורה אלא קטן, טענת על נשבעין שאין הכלל
הטענה. מכוח לא שבועה אין 40)חובת 'שמא' וטענת

שבועה, לחייב יפה נשבעים כוחה השומרים שבועת ולפיכך
ומגידֿמשנה). ראב"ד, (ראה לקטן גם

.Á˙BÁB˜Ïa ‰ÎÈLÓ ÌÈÓÎÁ ewzL C¯„k41Ck , ¿∆∆∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈ¯ÓBLa ‰ÎÈLÓ ewz42ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ . ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ»≈«¬≈¿…ƒ

ÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ê43ÌpÁ ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ -44. ∆¿»«««¿»«¬≈∆≈ƒ»
Ì˙Ò Áp‰ B‡ ,EÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡45:BÏ ¯Ó‡L B‡ , »«««¿»∆««¿»∆»«

EÈÙÏ ˙Èa‰ È¯‰46¯ÓBL ‡ÏÂ ÌpÁ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡ - ¬≈««ƒ¿»∆≈…≈ƒ»¿…≈
¯ÎO47ÌÈ¯ÁÓ Ï·‡ ;ÏÏk ‰Úe·L ·iÁ BÈ‡Â ,48ÏÚ »»¿≈«»¿»¿»¬»«¬ƒ«

Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ BlL ÔB„wt‰ Á˜lL ÈÓƒ∆»««ƒ»∆¿…«¬ƒƒ¿»»¿≈…
¯ÈkOn‰ B‡ ÏÈ‡Ln‰ B‡ „È˜Ùn‰ „Á‡ .‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆∆»««¿ƒ««¿ƒ««¿ƒ

ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡49LÈ „Á‡ ÔÈc - ÌÈ„Úa ‡lL B‡ ∆¬≈¿≈ƒ∆…¿≈ƒƒ∆»≈
Ô‰Ï50‰Ê ‰„B‰L ÔÂÈk .51B‡ BÏ ¯ÓML BÓˆÚ ÈtÓ »∆≈»∆»∆ƒƒ«¿∆»«

;ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - epnÓ Ï‡ML∆»«ƒ∆¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ
'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L52B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿
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ÌlLlÓ53B‡ „˜Ùn‰ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡ . ƒ¿«≈¬ƒ»»«»»«»«À¿»
ÂÈÏÚ ÚaL ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ¯kOn‰54, «À¿»»∆¿»¬≈∆«≈ƒ¿»»»
˙ˆ˜Óa ‰È„B‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â55. ¿≈∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»

משיכתו.41) עם לידו החפץ עבר מחבירו, דבר שהקונה
טו. הל' מכירה מהל' פי"ב פעולת 42)ראה משעת

השמירה, מהסכם בו לחזור יכול המפקיד אין המשיכה,
צט.). (בבאֿמציעא הפקדון באחריות השומר ונתחייב

ברשותי.43) בקנין 44)כלומר, לשמירה הפקדון שקנה
מכירה). מהל' פ"ד (ראה מט:46)שם.45)חצר שם

אלא 47) שמירה קבלת משמעות אלו בלשונות שאין
אבל  ברשותו חפציו להניח לו מרשה כלומר, רשות, העמדת

צט:). (שם בעצמו הוא הגאונים 48)שישמרם מתקנת
שבועה  חיוב שאין במקום חרם להטיל לתובע שיש הוא,

(מגידֿמשנה). הנתבע שהפקיד 49)על מעידים שעדים
נגנב 50)אצלו. בטענת שבועה, בלי נאמנים אינם שניהם

נאנס. בעדים.51)או שלא אצלו שהפקידו זה אף כלומר,
"מתוך",52) היא: זו ארמית מילה של המילולית המשמעות

מתוך  כזה: הגיוני שיקול לביטוי משפטי כמונח ונתקבלה
להאמין  נותן שהדין טענה לטעון היה יכול והנתבע (הואיל)
להאמין  נוטה הדעת - אחרת טענה השמיע והוא לו,
הטענה  לטעון יכול היה לשקר רצה אלמלי שהרי לדבריו,

הדין. מן לו להאמין מטילים 53)שיש אנו לכך כלומר,
לטעון  היה יכול שהרי "מיגו", לו שיש אף שבועה עליו
אצלו  הפקידו אם - השבועה מן אותו הפוטרת אחרת טענה
- ולטעון בכלל השמירה קבלת לכפור יכול בעדים, שלא
בידינו  כלל הרי שבעדים, זה ואף מעולם, דברים היו לא
צריך  אין בעדים חבירו אצל "המפקיד מה:): (שבועות
"החזרתי", לטעון: היה בידו ולכן בעדים", לו להחזיר
משבועת  אלו בטענות שפטורים יב הלכה בסמוך כמבואר
מועיל  ש"מיגו" מפני שבועה, אותו מחייבים - השומרים,
במקום  לשלם הנתבע את לחייב שאין מתשלומין, לפוטרו
את  לפטור אין אבל לטענתו, המסייע "מיגו" לו שיש
לברר  באה השבועה שהלא ב"מיגו", שבועה המחויב
ה"מיגו", של מהבירור עדיף זה ובירור הטענה, אמיתות
שקר, שבועת איסור חומר מפני האמת על שיודה שאפשר
אע"פ  בשבועה טענתו לאמת המחויב את לפטור אין ולפיכך
הוא  זה דין מקור ובט"ז. א ס"ק רצו (סמ"ע "מיגו" לו שיש
בבבאֿ הסוגיא עפ"י מה: שבועות מיגאש, הר"י מדברי

ע.). שלא 54)בתרא מ.) (שבועות מיגאש הר"י כדברי
מודה  בשבועת אלא כסף" שתי "הטענה לח:): (שם אמרו
משתי  פחות טענה ואין הטענה מפני באה שהיא במקצת
בדיני  חייב שהוא וכמו השומרים. בשבועת לא אבל כסף,
בשמירתו  יפשע אם פרוטה שוה שהוא פקדון כל על שמירה
פרוטה, שוה שהוא פקדון כל של בשבועה גם הוא חייב -
לו" נזקקין ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה "פחות אבל

ה"ו). פ"ג ונטען טוען בהלכות רבינו כלומר,55)(לשון
שבועה. חייב 'נאנסו' אצלו שהופקד מה כל על טוען ואפילו
חמא  בר כרמי ולא קז.) (בבאֿקמא יוסף בר חייא כרבי -
במקום  אלא בשבועה מתחייב השומר שאין האומר (שם)
הודה, ובאחד כפר, באחד דברים, שלשה אצלו שהופקדו
במקצת  כפירה צריכים שהשומרים נאנס, טוען ובאחד

הסוגיא  כסתימת יוסף, בר חייא כרבי פסק במקצת. והודאה
ע. בבבאֿבתרא

.Ë,‰Úe·MÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï ÌpÁ ¯ÓBL ‰˙Ó«¿∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
ÌlLlÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï - Ï‡BM‰Â56ÏÚa ‰˙Ó ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈«¿∆««

˙BÈ‰Ï ¯ÎBOÂ ¯ÎO ‡OB B‡ ÌpÁ ¯ÓBL ÏÚ ÔB„wt‰«ƒ»«≈ƒ»≈»»¿≈ƒ¿
Ï‡BLk Ïka ÔÈ·iÁ57˙BÚe·La B‡ ÔBÓÓa È‡z ÏkL . «»ƒ«…¿≈∆»¿«¿»ƒ¿

ÔBÓÓ ÏL58ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ìi˜ -59ÌÈ„Ú ‡ÏÂ60. ∆»«»¿≈»ƒƒ¿»¿…≈ƒ

צד.56) (שם),58)שם.57)בבאֿמציעא יהודה כרבי
בתורה  שכתוב מה על מתנה אדם - שבממון שבדבר האומר
כמחילה. הוא והתנאי למחילה, ניתן שהממון קיים, ותנאו -

"בההיא 59) מידו קנו בשלא אפילו האומר (שם) יוחנן כרבי
גמר  הוא, מהימנא דאיניש קלא, ליה נפיק דקא הנאה
כאדם  שם עליו שיוצא ההנאה (מפני נפשיה" ומשעביד
הקנין  אין כלומר, עצמו), ומשעבד מתחייב הוא - נאמן
הצדדים, שני של הגמורה הסכמתם לגילוי אלא משמש
קובעים  אנו הקנין בלי שגם בקנין, צורך כאן אין ולכן
מרצונו  הזאת ההתחייבות את עצמו על קיבל שהשומר
נאמן. כאדם שמתפרסם ההנאה בגלל המלא,

שאין 60) בעדים, צורך אין - מודים ששניהם שבמקום
בדבר סה:)העדים (קידושין השקרנים מפני אלא שבממון

ששיקרו. להוכיח אפשרות שתהא כלומר

.È‰Ê ÔÚË61È‡z ÌL ‰È‰L :62‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â , »«∆∆»»»¿«¿«≈≈…
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ¯ÓBM‰ ÚaL - È‡z ÌL ‰È‰63, »»»¿«ƒ¿»«≈¿««¿ƒ

ÏbÏ‚Óe64.È‡z ÌL ‰È‰ ‡lL da ¿«¿≈»∆…»»»¿«

כשואל.62)המפקיד.61) להיות השומר שהתחייב
שומר.63) מדין לישבע לדרוש 64)שחייב זכאי תובע, כל

בה  שחייב השבועה שאגב שבועה, לו שנתחייב מהנתבע
זה  ממון. אותו המחייבות שלו אחרות טענות על גם ישבע
יב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה שבועה" "גלגול נקרא

.‡ÈÈz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L ÔÚË»«∆ƒ¿ƒ∆¿¿∆≈…»«¿ƒ
¯ÓBL BÏ È˙ÈOÚ ‡ÏÂ ,EÈÙÏ Áp‰ ‡l‡65ÚaL - ∆»««¿»∆¿…«¬≈ƒ≈ƒ¿»

˙q‰66BÏa˜ ‡lL67BÊ C¯„a ‡l‡68ÏÏBÎÂ , ∆≈∆…ƒ¿∆»¿∆∆¿≈
„È Ba ÁÏL ‡lL :B˙Úe·La69,ÌÈ„ia B„a‡ ‡ÏÂ , ƒ¿»∆…»«»¿…ƒ¿«»«ƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰iL BÏ Ì¯bL Ì¯‚a ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¿»∆»«∆ƒ¿∆«»¿«≈

ח.65) בהל' למעלה שנתבאר שתיקנו 66)כמו שבועה
וחלוק  בכל. הכופר את לחייב מג:) (קידושין הגמרא חכמי
בזרועו, כשספרֿתורה שנשבע הדיינין משבועת דינה
מהל' פי"א (ראה ספרֿתורה אוחז אינו היסת והנשבע
בתורה  נאמרה השומרין ושבועת יג). זֿח, הל' שבועות
שנגנב  אלא המפקיד כטענת הפקדון שקיבל בעצמו כשמודה
חכמים  כלומר הסתה, מלשון הוא היסת, נשבה. או מת או
השבועה  באמצעות - להודות בכל, הכופר את מסיתים
רש"י  שפירש מה וראה היסת. בד"ה ה. בבאֿמציעא (רש"י

היסת). ערך ובערוך היסת, בד"ה מ: שלא 67)בשבועות
לרשותו. לפניך".68)בא לגוזלה,69)"הנח בכוונה

(ראה  באונסין ומתחייב גזלן בזה נעשה - כך עשה שאם
יא). הל' גזילה מהל' בסיבתו 70)פ"ג שבא ההיזק על

זֿיא). הל' ומזיק חובל מהל' פ"ז (ראה מזיק מדין
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.·ÈB‡ ,EÈz¯kO‰ B‡ ,EÈzÏ‡L‰ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ¿«»≈…»¿»ƒ≈»
‰˜lzÒÂ ,CÏ Èz¯ÊÁ‰ Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡L∆»«≈»»¬»∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
Úa˙p‰ È¯‰ - ‰ÚÈ·z eÈÈa ‰¯‡L ‡ÏÂ ,‰¯ÈÓM‰«¿ƒ»¿…ƒ¿¬»≈≈¿ƒ»¬≈«ƒ¿»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL71¯ËÙÂ72ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡73„È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ËL ÌL ‰È‰ ‡lLk ¬ƒ¿∆…»»»¿»¬»ƒƒ¿ƒ

CÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ËLa ÏÈ‡L‰ B‡ ¯ÈkO‰ B‡ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆¡«¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ -74CBzÓ .75ÏBÎiL ¬≈«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆ƒ∆»

‰˙Ó - Ï‡BM‰Â ,„·‡ B‡ ·‚pL ÌpÁ ¯ÓBL ¯ÓBÏ«≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿«≈≈»
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa76Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,77ÌLÎe ;78 ƒ¿«¿»»∆¡»«∆¡«¿ƒ¿≈

,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL - Ò‡pL ÔÚË Ì‡L∆ƒ»«∆∆¡«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈∆
ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk Ú·MÈ - Èz¯ÊÁ‰ ÔÚË Ì‡ Ck»ƒ»«∆¡«¿ƒƒ»«¿≈∆»ƒ

Ú·Bz‰ „Èa ¯ËL ÌL LÈÂ79?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈»¿»¿««≈««∆¿»ƒ¬ƒ
CÈ¯ˆ ‡ÏÂ ,eÒ‡ ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ‰È‰Lk¿∆»»«≈»ƒ¿…¿«∆∆¿¿…«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï B˙B‡80B˙ÚË ÏÚ81·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»»««¬»¬»ƒ»»«»
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï82¯‡a˙iL BÓk ,83BÈ‡ - ¿»ƒ¿»»««¬»¿∆ƒ¿»≈≈

Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡84¯ËM‰ ÏÚa Ú·MÈ ‡l‡ , ∆¡»«∆¡«¿ƒ∆»ƒ»««««¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a85ÌlLÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡lL86ÈÓ EÏ ÔÈ‡ . ƒ¿ƒ«≈∆∆…∆¡ƒƒ«≈≈¿ƒ

ÚaLpL87˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ CÎÂ Ck ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ∆ƒ¿»ƒ∆»«»¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«
¯ËL ÂÈÏÚ LiL „·Ïa ¯ÓBM‰ ‰Ê ‡l‡ ,ıÙÁ88Ï·‡ ; ≈∆∆»∆«≈ƒ¿«∆≈»»¿»¬»
¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ÔÈ„a ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡L89ÔÈ‡ - ¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«≈»

˙q‰ ‡l‡ ÔÈÚaL90. ƒ¿»ƒ∆»∆≈

הוא.71) בכל כופר -72)שהרי בעדים הפקידו ואפילו
צריך  אין בעדים חבירו אצל שהמפקיד החזרתי, לטעון נאמן

מה:). (שבועות בעדים לו -73)להחזיר החזרתי שהטוען
היסת. השבועה 74)נשבע בשעת בזרועו ספרֿתורה אוחז

ח).( הל' שבועות מהל' אנו 75)פי"א אין לפיכך כלומר,
בידי  הנמצא שהשטר אףֿעלֿפי לשלם, אותו מחייבים
החזיר  שאלמלי הפקדון, להחזרת תביעתו מחזק המפקיד

בחזרה. שטרו מקבל היה פטורים 76)הפקדון ויהיו
ב. הל' בפ"א למעלה כמבואר כלומר,77)מלשלם,

שביד  השטר של הוכחתו תוקף את מערער זה "מיגו"
ביד  מלהשאירו נזהר אינו שהשומר אומרים שאנו המפקיד,
ג). ס"ק רצו (סמ"ע ה"מיגו" על סומך שהוא מפני המפקיד

חפץ,78) בנקיטת שבועה אותו משביעים אנו לכך כלומר,
שטר. בלי בפקדון כמו היסת נשבע כלומר,79)ואינו

ה"מיגו" מפני אלא מתערער אינו השטר של ההוכחה תוקף
היה  כך טען אילו והרי נאנסו, או נגנבו לטעון שיכול
המסתמכת  טענתו אין ולכן חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב
חסדא  (כרב חפץ בנקיטת משבועה פוטרתו ה"מיגו" על

ע.). ופטור.81)עדים.80)בבבאֿבתרא ונשבע
מצויים 82) אדם שבני במקום קרה שהאונס טען אם כגון
אלא 83)שם. בשבועה נפטר שאינו א, הל' ג בפרק להלן

עדים. להביא אותו גם 84)מצריכים שהרי בעדים, אלא
עדים. להביא אותו מצריכים - נאנסו כדין 85)כשטוען

ב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים
המפקיד 86) ביד שהשטר מה על סומכים שאנו אף כלומר,

את  רואים אנו אין - החזרתי לטעון נאמן השומר שאין

בלא  שנאמינו כך כדי עד החזיר שלא ברורה כהוכחה השטר
סיבה  מאיזו המפקיד ביד השטר נשאר שאולי שבועה,
החזרת  בשעת השטר החזיר לא שהמפקיד שאפשר - שהיא
יחזירנו, ולמחרֿמחרתיים בידו כעת שאינו בנימוק הפקדון,
לאפשרות  זו דוגמא טז: בבאֿמציעא (ראה האמינו והשומר
ליה  דאמר והוא א"א כותב: כאן והראב"ד השטר). השארת
שלים  זיל לכתחילה אנן אבל לך, החזרתי שלא לי אישתבע
כשהנפקד  אלא המפקיד את משביעים שאין ליה, אמרינן
לשלום". "לך לו אומר הדין בית אבל השבעתו, דורש
לא  שהשומר גמורה, כהוכחה השטר את לראות שיש דעתו,
הלכות  (ראה פרעתי טוען והלווה בשטר במלוה כמו החזיר
רבינו  דעת שגם כתב והמגידֿמשנה ה"ב). פי"ד ולוה מלוה
שיש  במקום הכוונה השטר, בעל ישבע שאמר ומה הוא, כך
ולוה  מלוה בהלכות רבינו שפסק וכמו השומר, מצד דרישה
ובאבןֿהאזל  (ובאורֿשמח מא. שבועות הגמרא ע"פ שם,
את  משביעים הנפקד דרישת בלי שגם רבינו, בדעת כתבו
עיי"ש). הלוואה, דין ובין שומר דין בין ומחלקים המפקיד,

מלשלם.87) ה"מיגו"88)ופטור טענת על שגם מפני
חפץ. בנקיטת שבועה האומן 89)חייב מן התובע כגון

לתקן  לו שמסרו שאחר טוען והאומן לתקן, לו שמסר כלי
דברים  היה לא לומר שיכול מתוך נאמן, האומן - לו מכרו
ח). בפרק ושם ב, הל' ונטען טוען מהל' פ"ט (ראה מעולם

אינו 90) - מעולם דברים היו לא - ה"מיגו" טענת על שהרי
היסת. אלא חייב

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אונס 1) זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

או  גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים
טרף. חיות מציפורני

.‡¯ÓBL2‰¯e·L ÔB‚k ,ÏB„b Ò‡ Ò‡pL ÔÚhL ≈∆»«∆∆¡«…∆»¿¿»
- ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L ÌB˜Óa Ò‡ Ì‡ :‰˙Óe≈»ƒ∆¡«¿»∆»≈ƒ¿ƒ»

‰È‡¯ B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ3Û‡ ¯ËtÈÂ ,Ò‡pL B˙ÚË ÏÚ «¿ƒƒ¿»»««¬»∆∆¡«¿ƒ»≈«
ÌÈ¯ÓBL ˙Úe·MÓ4.ÌlLÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈

‡‰ .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z ÈÈ ˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈…∆¿«¿»ƒ¿∆≈¿≈∆»
,‰Úe·L ÌL ÔÈ‡ - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡L ÌB˜Óa¿»∆∆¿»¿»ƒ¿»»≈»¿»
Ò‡pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌlLÈ B‡ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ ‡l‡∆»»ƒ¿»»¿«≈¬»ƒ»«∆∆¡«
ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ

¯ËtÈÂ Ò‡pL Ú·MÈ ‡l‡ ,‰È‡¯ B˙B‡5‡È·‰ Ì‡Â . ¿»»∆»ƒ»«∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
.‰Úe·M‰ ÔÓ Û‡ ¯ËÙ - da ÚLt ‡lL ÌÈ„Ú≈ƒ∆…»«»ƒ¿»«ƒ«¿»
d¯aLÂ ,¯ÎOa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿∆»∆≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ e‡·e .‡ÊBÁÓ ÏL ˜eMa6˜eL :e¯Ó‡Â , «∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿
ÈeˆÓ Ì„‡ Èa - ˙È·Á‰ Ba ‰¯aLpL zÚhL ,‰ÊÔÈ ∆∆»«¿»∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈»»¿ƒ

zÏ˜˙ ‡l‡ ,zÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·z B‡ ;ÌL»»ƒ¿»»∆…»«¿»∆»ƒ¿«¿»
zÏÙÂ7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÓc ÌlLz B‡ , ¿»«¿»¿«≈»∆»¿≈…«≈»∆

שכר.2) שומר ובין  חינם שומר שכיון 3)בין עדים.
עדים  יש בוודאי מצויים, אדם שבני במקום אירע  שהאונס
עדים. להביא אותו מחייבים ולפיכך האונס, שראו

בה 4) השתמש (שלא יד בה שלח שלא בה, פשע שלא
ברשותו. ושאינה (בבא5ֿ)לצרכו) יהודה בן איסי כדברי
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פג.). (שם).6)מציעא רבא לפני פטור 7)עובדא ותהא
כמבואר  האונס, כדין חכמים דנוהו שהנתקל - מלשלם

ב. הל' בסמוך

.·‰¯aLÂ ,¯ÎOa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙È·Á ¯È·Ún‰8 ««¬ƒ»ƒƒ»¿»¿»»¿ƒ¿¿»
È¯‰Â ,ÏB„b Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌlLiL ‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc -ƒ»∆¿«≈∆≈∆…∆»«¬≈

‡e‰L ‰„·‡Â ‰·‚k ‰¯È·M‰9Ô‰a ·iÁ10Ï·‡ ; «¿ƒ»ƒ¿≈»«¬≈»∆«»»∆¬»
da ÚLt ‡lL ‰Úe·L ·iÁ ‰È‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz11. ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆«»¿»∆…»«»

˙È·Á ¯È·ÚiL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ÌlLÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈¿«≈≈¿»»∆«¬ƒ»ƒ
B¯·ÁÏ12Ba eOÚ CÎÈÙÏ ,13˙˙ÈÓk ˙È·Á‰ ˙¯È·L «¬≈¿ƒ»»¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«

d˙¯È·Le ‰Ó‰a‰14ewz „BÚÂ .15Ì‡L :‰Ê ¯·„a «¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿¿»»∆∆ƒ
ÌÈL d˙B‡ e‡O16ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰¯aLÂ ,ËBÓa »¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¬ƒ

ÏB„b ‰Ê ÈBOÓe ÏÈ‡B‰ .‰ÈÓ„17Èa‚Ï Ï˜Â „Á‡ Èa‚Ï »∆»ƒ«∆»¿«≈∆»¿«¿«≈
Ò‡k ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL18Ò‡ BÈ‡Â19ÔÈÓlLÓe , ¿«ƒ¬≈¿…∆¿≈…∆¿«¿ƒ

da eÚLt ‡lL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,‰ˆÁÓ20‰¯aL . ∆¡»ƒ≈≈ƒ∆…»¿»ƒ¿¿»
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa‰e¯aL ‡lL ÔÈÚaL - ÔÈÈeˆÓ ¿»∆≈»≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»

ÏÎÏ ‰È‰ ‡Ï È¯‰L .‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓe ,‰ÚÈLÙaƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¬ƒ»∆»∆¬≈…»»¿»
ÈÙa B¯È·Ú‰Ï ÏBÎiL ÈBOÓ ‡l‡ ¯È·Ú‰Ï „Á‡∆»¿«¬ƒ∆»«∆»¿«¬ƒƒ¿≈

„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .BÓˆÚ21˙È·Á ¯È·Ú‰L „Á‡‰L , «¿ƒ»«»»≈∆»∆»∆∆¡ƒ»ƒ
‡e‰L - d¯È·Ú‰Ï ÌÈÏaq‰ Ïk C¯c ÔÈ‡L ,‰ÏB„b¿»∆≈∆∆»««»ƒ¿«¬ƒ»∆

.Ïk‰ ÌlLÓ - B„Èa ‰¯aL Ì‡Â ;ÚLBt≈«¿ƒƒ¿¿»¿»¿«≈«…

ונשברה.8) ונפל המעביר שכר.9)שנתקל שומר
בשמירה 10) האבידה או הגניבה אונס למנוע שבידו מפני

זהירות  בהליכתו נזהר היה אילו השבירה, וכן מעולה,
וכל  שבירתה. מונע היה - מכשול על יעלה שלא יתירה,
- פשע שלא נשבע חינם שומר אבל שכר, בשומר זאת
פושע, אינו שנתקל שם חכמים כדעת התורה, מן ופטור

פטור. - פשע שלא חינם וכדעת 11)ושומר במשנה, שם
בה. פשע שלא היא ששבועתו רבי 12)הרי"ף, מאמר שם,
יוחנן. רבי בשם אבא בר במעביר.13)חייא דנו

נשבע 14) אלא מלשלם פטור שכר ושומר גדול, אונס שהוא
ב. הל' בפ"א למעלה חייא 15)כמבואר רבי תקנת שם,

יוסף. לנושאו.16)בר לאחד היה שקשה כובדה, מפני
שיהיו 18)כבד.17) בדין והיה לשנים, הוא קל משא הרי

לפטור 19)פטורים. דעת שיקול יש זה במקרה כלומר,
לדון  יש לשנים קל שהמשא מפני אחד: מצד ולחיוב,
כבד  שהמשא מה שני: ומצד פטורים; ויהיו כאונס התקלה
לומר  מקום שיש כפשיעה, התקלה לדון יש אחד בשביל
על  סומך אחד שכל שנים, שהם מפני דוקא באה שהתקלה
מעליו  המשא להקל כדי קצת, נח שאחד ופעמים חבירו,
חייבים  יהיו כך ומשום אחד, על המשא עומס כל ונופל
ולהעביר  להתחבר להם היה שלא החבית, דמי כל לשלם
"שהרי  בסמוך: רבינו שמבאר וכמו אחת, בבת כבד משא
בפני  להעבירו שיכול משוי אלא להעביר אחד לכל היה לא
יש  וכן דש, סי' (לבוש דמיה חצי משלמים הם ולכן עצמו",

המגידֿמשנה). דברי השבועה,20)לפרש מן ופטורים
א. בהלכה שנתבאר מחצה 21)כמו מחייבים שאנו מזה

משאוי  לקבל לו היה שלא ואומרים: המשא, כבידות מפני
לנושאו. לאחד שקשה כבד

.‚·iÁ˙Â ,ÈÂÁÏ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯aML Ïaq‰««»∆ƒ≈»ƒ∆«ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈

ÌlLÏ22‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,23,‰Úa¯‡ ˜eM‰ ÌBÈa ¿«≈«¬≈ƒ»»¿««¿»»
- ˜eM‰ ÌBÈa e¯ÈÊÁ‰ Ì‡ :‰LÏL ÌÈÓi‰ ¯‡L·eƒ¿»«»ƒ¿»ƒ∆¡ƒ¿«
.‰Úa¯‡ BÏ eÓlLÈ B‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ«»ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿«¿»»
Ì‡ Ï·‡ ;˜eM‰ ÌBÈa ¯kÓÏ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»»«ƒƒ¿…¿«¬»ƒ
¯‡La BÏ e¯ÈÊÁ‰ .‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÈ BÏ ‰È‰»»«ƒ«¬ƒƒ¿»∆¡ƒƒ¿»

‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÓi‰24ÔÓÊ ÏÎa BÏ ÔÈkÓe .25, «»ƒ«¬ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«
d˙¯ÈÎÓa Á¯BË ‰È‰L Á¯Ë26‰È‰L ·˜p‰ Ì‚Ùe , …«∆»»≈«ƒ¿ƒ»»¿««∆∆∆»»

˙È·Á‰ ·˜B27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈∆»ƒ¿≈…«≈»∆

מצויים 22) שהעדים במקום או בפשיעתו, שנשברה כגון
הי"ט). (ראה עדים הביא המוכרה 23)ולא לחנוני

התשלומים,24)בקמעונות. בהפרשי רבינו שיטת
יין  חבית לחנוני להחזיר חייב שהסבל העיקרון על מבוססת
כשהוא  ולפיכך, התשלום, בזמן שוויה לפי החבית דמי או
משלם  - שלשה החנוני אצל ששוויה הימים, בשאר מחזיר
משלם  - למכור אחר יין לחנוני כשאין השוק, וביום שלשה.
חבית  לו מחזירים היו שאילו החנוני, אצל החבית שווי כפי
צט: בבאֿמציעא (מגידֿמשנה). בארבעה מוכרה היה יין,

הרי"ף. נוסחת הימים.25)כפי בשאר ובין השוק ביום בין
כפי 26) נקבע לארבעה, או לשלשה החבית מחיר כלומר,

קטנות, בכמויות בקמעונאות למוכרה יכול החנוני שהיה מה
החבית  כל דמי שמשלם - הסבל מתשלום לנכות יש ולכן
לחסוך  כדי פחות להרויח מוכן שהאדם ההפרש - אחת בבת

בקמעונאות. המכירה טורח שבנקיבת 27)מעצמו ההפסד
להוציא  החנוני היה שצריך ההוצאה כלומר החבית,
שהיא  - חרס של חבית היה אם - נקב לעשות אומן לשכירת
מפרשים' ה'יש כפירוש - (שם קמעונאית במכירה הכרחית

ט). ס"ק דש סי' הגר"א - ברש"י

.„·‡Ê ‰È‰ Ì‡ :epnÓ eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê e‡aL ,‰ÚB¯∆∆»¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ»»¿≈
Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡ - „Á‡28˙ÁÏLÓ ˙ÚLa elÙ‡ , ∆»≈∆…∆¬ƒƒ¿«ƒ¿««

ÌÈ·‡Ê29Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·‡Ê ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;30ÈL . ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¬≈∆…∆¿≈
˙BÁe¯ È˙MÓ e‡a elÙ‡ ,Ò‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·Ïk31eÈ‰ ; ¿»ƒ≈»…∆¬ƒ»ƒ¿≈»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ .Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÏÚ ¯˙È32È¯‰ - »≈«¿«ƒ¬≈∆…∆ƒ¿ƒ¿À»¬≈

ÌÈËÒÏ BÏ ‡·e ,ÔiÊÓ ‰ÚB¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ò‡ ‡e‰…∆«¬ƒ»»»∆¿À»»ƒ¿ƒ
BLÙ ¯ÒBÓ ‰ÚB¯‰ ÔÈ‡L ;Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ¯Á‡33 «≈¿À»¬≈∆…∆∆≈»∆≈«¿

ÒÏc¯a‰Â ¯Óp‰Â ·c‰Â È¯‡‰ .ÌÈËÒlk34- LÁp‰Â «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«…¿«»≈¿««¿¿»¿«»»
Ï·‡ ;Ô‰ÈÏ‡Ó e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈√»ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈¬≈∆¬»

ÌÎÈÏB‰ Ì‡35el‡ ÔÈ‡ - ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏ ƒƒ»ƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈≈
ÔÈÒ‡36.ÌlLÏ ·iÁÂ , √»ƒ¿«»¿«≈

אינו 28) אחד שזאב מפני עליו, פטור שכר ששומר גדול,
לגרשו. לרועה היה ואפשר אדם על מתנפל

ולא 29) כתנאֿקמא ישוב. למקום ומתקרבים שמתפרצים
אונס. אחד זאב גם משלחת שבשעת האומר יהודה, כרבי

יב).30) כב, (שמות בתורה האמורה טריפה הוא וזה
האומר 31) מאיר, רבי בשם הבבלי כידוע ולא שם, כת"ק

אונס. - רוחות משתי באו נשבה 32)שאם הוא וזה
ט). שם, (שמות בתורה לסכן 33)האמורה מחוייב אינו

כאן  יש שהרי אונס, זה אין מזויין ואינו ליסטים אבל נפשו,
בלי  אחד נגד אחד במאבק כרוכה סכנה ואין גבר, מול גבר
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בגמרא). (שם העדר ויציל הרועה יעמוד ולכן זיין, כלי
טז.).34) (בבאֿקמא את 35)צבוע הוליך הרועה

שם.36)הבהמות. בבאֿמציעא

.‰Ba ˙B¯b˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,·p‚ ‡ˆnL ‰ÚB¯∆∆»»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
e‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓ LLBÁ BÈ‡L B˙B‡¯‰Ïe¿«¿∆≈≈ƒ∆¿»«¬≈»
ÈÏk CÎÂ CÎÂ ,eÁ‡ ÌÈÚB¯ CÎÂ CÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿¿»¿»¿≈
Á˜ÏÂ BÁvÂ ÌÈËÒl‰ B˙B‡ ‡·e ,eÏ LÈ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»≈»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«
‰Ó‰a‰ ˙‡ CÈÏBn‰ „Á‡L ;·iÁ ‰ÚB¯‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»∆«»∆∆»«ƒ∆«¿≈»
ÌÈËÒl‰ ˙‡ ‡È·Ó B‡ ,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ

‰Ó‰a‰ ÌB˜ÓÏ B˙e¯b˙‰a37. ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

כרבא.37) שם,

.Â‰ÚB¯38BÏ ‰È‰L39‰Èe·M‰ B‡ ‰Ù¯h‰ ÏÈv‰Ï ∆∆»»¿«ƒ«¿≈»«¿»
˙BÏ˜Ó·e ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯a40ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯ ‡¯˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¬≈ƒ¿«¿¿…»»ƒ¬≈ƒ

¯ÓBL „Á‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï ˙BÏ˜Ó ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«¿¿«ƒ¬≈∆«»∆»≈
‡l‡ .¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ41‡¯B˜ - ÌpÁ ¯ÓBML ƒ»¿∆»≈»»∆»∆≈ƒ»≈

‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;ÌpÁa ˙BÏ˜Ó ‡È·Óe ÌÈÚB¯42.¯eËt - ƒ≈ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ…»»»
¯kOÏ ·iÁ - ¯ÎO ¯ÓBL Ï·‡43˙BÏ˜n‰Â ÌÈÚB¯‰ ¬»≈»»«»ƒ¿…»ƒ¿««¿

‰Ó‰a‰ ÈÓ„ È„k „Ú44Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,ÏÈv‰Ï È„k , «¿≈¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿≈¿≈«
˙Èa‰ ÏÚaÓ Ô¯ÎO45BÏ ‰È‰Â ,Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ…»»≈¿»»

·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯ÎO ‡ÏÂ ¯kOÏ46. ƒ¿…¿…»«¬≈∆≈«¿«»

לו.39)שם.38) היה רועים 40)שאפשר להזעיק
הטורף. את ולהבריח במקלות הם 41)מצויידים חלוקים

שכר. ושומר חינם שומר פטור,42)- - בשכר אלא בחינם
מעות  תמיד שיהיו חינם שומר של השמירה בקבלת שאין
מצא  לא אם ולכן מצילים, לשכור כדי אצלו, מצויים
לשכור. מחובתו זה שאין פטור, – בחינם מצילים

כל 43) בידו שיהיו היא, שכר שומר של השמירה חובת
להציל. שכר 44)האמצעים אם שאלו ובגמרא שם.

הבהמה  לבעל לו תועלת מה הבהמה, כדמי עולה ההצלה
בהמה  על בהמתו מעדיף הבהמה שבעל ותירצו, בהצלתה?
לטרוח  לו נוח לא וגם אצלו, כבר רגילה שהיא מפני אחרת,

שנטרפה. כבהמתו יפה בהמה שומר 45)ולחפש שמחובת
זה  אין אבל הפקדון, להצלת האפשרי כל לעשות שכר

(שם). בממונו להצילו (בהשגה)46)מחובתו והראב"ד
הבהמה, שווי דמי כל לשלם אותו מחייבים אנו שאין אומר,
הצלת  על להוציא צריך שהיה הסכום את מנכים אלא
דמי  להחזיר מחויב היה הבהמה בעל שהרי הבהמה,
אדם  כמה אומדים הבהמה, כדמי עולה השכר ואם ההצלה,
כזה  וסכום כבהמתו, בהמה לקנות יטרח ולא להוציא, מוכן
כך, רבינו דעת שגם אומר והמגידֿמשנה השומר. ישלם
יש  שמזה הבית, בעל משל שהשכר שכתב מה על וסמך

בלבד. ההפרש את משלם שהרועה ללמוד

.Ê- ¯ÎOa ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÈzÏv‰L :ÔÚhL ‰ÚB¯∆∆»«∆ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»
ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ ÚaL47BÈ‡L .48‡l‡ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ƒ¿»¿≈«∆»«∆≈»ƒ¿…∆»

Ô‰ÈÓ„ È„k „Ú49‰Ù¯Ë ¯ÓBÏ ‰È‰ ÏBÎÈÂ ,50Ú·MÈÂ . «¿≈¿≈∆¿»»»«ƒ¿¿»¿ƒ»«
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a51. ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

"המוציא 47) עט: (כתובות הבהמה הצלת על שהוציא

ויטול"). הוציא כמה ישבע וכו' אשתו נכסי על הוצאות
שהתובע  מקום שבכל למדים, אנו מכאן חננאל, רבינו וכתב
ונוטל, התובע נשבע יודע, אינו והנתבע שהוציא, 'ברי' טוען
הדין  שמן כאן, כמו ברשות כשהוציא אמורים? דברים במה

(מגידֿמשנה). בשכר להציל מחויב כלומר,48)הוא
אינו. ד.49)שהרי בהלכה למעלה יש 50)כמבואר

בשכר, שהציל עדים להביא צריך ואינו בשבועה, להאמינו
כל  וירוויח נטרפה, לטעון היה שיכול "מיגו", לו שיש מפני
להצלת  שהוציא לטענתו, להאמין יש ולכן הבהמה. דמי
מצויים  שעדים שבמקום ומכאן, דמיהן. כדי אפילו הבהמה
למעלה  כמבואר שנאנסו, "מיגו" לו אין שהרי נאמן, אינו -

ט). ס"ק שג סי' המשפט' ('נתיבות שנשבעין 51)ה"א
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"א כמבואר חפץ, בנקיטת

.ÁC¯cL ˙Úa ÔÈa ,¯ÈÚÏ ‡·e B¯„Ú ÁÈp‰L ‰ÚB¯∆∆ƒƒ«∆¿»»ƒ≈¿≈∆∆∆
Òk‰Ï ÌÈÚB¯‰52ÌÈÚB¯‰ C¯c ÔÈ‡L ˙Úa ÔÈ·e »ƒ¿ƒ»≈≈¿≈∆≈∆∆»ƒ

e‡·e ,Òk‰Ï53Ò¯„Â È¯‡ ,eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê54ÔÈ‡ - ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿»¿¬ƒ¿»«≈
ÏÈvÓ ‰È‰ ÌL ‰È‰ el‡ :ÌÈ¯ÓB‡55ÔÈ„ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒƒ»»»»»«ƒ∆»¿ƒ

- ˙BÏ˜Óe ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏÎÈ Ì‡ :B˙B‡ƒ»…¿«ƒ«¿≈ƒ«¿
·iÁ56¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,57- Úe„È ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡Â . «»¿ƒ»»¿ƒ≈«»»»«

ÌlLÏ ·iÁ58. «»¿«≈

שעה 52) באותה בשדה העדר להשאיר הרועים שנהגו
לעיר. או 53)ולהכנס זאבים התנפלות שראו עדים, העידו

מחיים 54)ליסטים. ואוכלה הבהמה, לדרוס דרכו ארי
למקום  ולסוחבה להמיתה דרכו והזאב שמוצאה. במקום

אוכלה. ושם גבורה 55)בטוח, רוח אצלו מתעורר היה
רוב  טבע כפי אותו דנים אנו אלא מציל, והיה בהם להלחם
שג  (סמ"ע ובזאבים בארי להלחם יוצאים שאינם האדם, בני

קו.). ב"מ וראה י. שעליו 56)ס"ק שכר, בשומר המדובר
שהרי  פשע, שלא אףֿעלֿפי ולכן מעולה, שמירה לשמור
בלי  ואבידה בגניבה כמו לדונו יש - להכנס הרועים דרך
שומר  אבל הונא), רב בר ורבה חסדא כרב (שם, פשיעה
שאין  מפני פטור, – להכנס הרועים שדרך בעת שנכנס חינם

(מגידֿמשנה). פשיעה דרך 57)זה שאין בעת אפילו
ולמה  שנאנסה, המעידים כעדים זה שהרי להכנס, הרועים
באונס" וסופו בפשיעה "תחילתו מדין אותו מחייבים אין
הלחםֿמשנה, בשם שם ביארנו ד')? הל' פ"א למעלה (ראה
האונס  את לייחס שיש במקום אלא נאמר לא זה שחיוב
להציל  בידו היה כשלא המדובר, וכאן לו. שקדמה לפשיעה
לפשיעה. קשר כל לו אין שהאונס נמצא שם, היה אם אפילו

לו: בבאֿמציעא ורי"ף י, הלכה בסמוך זה 58)ראה שהרי
לישבע, יכול ואינו ודאי, אונס כאן שהיה שבועה מחויב
וכל  לא, או להציל יכול היה אם ידוע הדבר אין שהרי
שג  סי' (ש"ך משלם - לישבע יכול ואינו שבועה המחויב

י). ס"ק

.Ë‰ÚB¯‰Â ,Ò‡ ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó≈»«¿≈»¿«¿»¬≈∆…∆¿»∆
¯eËt59dÙbÒ .60Ò‡ BÈ‡ - ‰˙ÓÂ61ezÙ˜z .62 »ƒ¿»»≈»≈…∆¿»«

ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï ‰˙ÏÚÂ63‰Ê È¯‰ - ‰ÏÙÂ ezÙ˜˙e , ¿»¿»¿»≈ƒ¿»«¿»¿»¬≈∆
Ò‡64‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÏÚL B‡ ,ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï dÏÚ‰ . …∆∆¡»¿»≈ƒ∆»¿»≈≈∆»

ezÙ˜zL Èt ÏÚ Û‡ ,dÚÓ ‡ÏÂ dÚÓÏ ÏÎÈ ‡e‰Â¿»…¿»¿»¿…¿»»««ƒ∆¿»«
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B˙lÁzL ÏkL ;·iÁ - ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ,‰ÏÙÂ¿»¿»≈»ƒ¿¿»«»∆…∆¿ƒ»
‰ÚÈLÙa65Ò‡a BÙBÒÂ66·iÁ -67¯È·Ú‰L ‰ÚB¯ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»¿≈∆∆∆¡ƒ

,dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÙÁ„Â ,¯Lb‰ ÏÚ ˙BÓ‰a‰«¿≈««∆∆¿»¬»««≈∆«¬∆¿»
˙ÏaLÏ ‰ÏÙÂ68·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯‰p‰69BÏ ‰È‰L ; ¿»¿»¿ƒ…∆«»»¬≈∆«»∆»»

‡l‡ ¯ÎO ÏËB ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L .˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»««««∆≈«≈≈»»∆»
‰lÁza ÚLÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ¯ÓLÏƒ¿…¿ƒ»¿À»¿ƒ»««¿ƒ»
˙Úa ÛBqa Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡k Ô¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿««««ƒ∆∆¡««¿≈

·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÙp‰70. «¿ƒ»¬≈«»

צג:59) "לענות 60)שם אחר. בעינוי או ברעב עינה
יד). ל, (במדבר נפש לסגפא אונקלוס: מתרגם נפש",

אח 61) מתה אפילו כאונס הבהמה מיתת דנים -אין זמן ר
לתלות  מקום שיש שסיגפה, מעת - שנה ואפילו חודש
וכיון  הבהמה, למיתת בסוף שגרם גופה החליש שהסיגוף
- בפשיעתו מתה שלא בוודאי לישבע יכול השומר שאין
ראה  לישבע. יכול ואינו שבועה מחויב כדין משלם זה הרי

נו. הערה ושחררה 62)למעלה הרועה, על הבהמה גברה
גבוה.63)עצמה. ובין 64)הר העליה בין שהרי,

באו. רועה של בעלֿכורחו – מההר שעליית 65)הנפילה
שתיפול, שאפשר בסכנה, כרוכה שם צוקין לראשי הבהמה

היא. פשיעה שתקפתו 66)ולכן - היתה באונס שהנפילה
צג,67)ונפלה. שם (משנה ד הל' בפ"א שנתבאר כמו

שם). ברי"ף וראה לו: שם בגמרא שפירשוה מה וכפי
הנהר.68) פפא.69)בזרם רב לפני (שם) עובדא
שם.70) חסדא, כרב

.Èda ÚLt71Ìb‡Ï ‰‡ˆÈÂ72- dk¯„k ÌL ‰˙Óe , »«»¿»¿»»¬«≈»»¿«¿»
ÔÈ‡L ;¯eËt73Ò‡ È„ÈÏ ‡B·zL dÏ ‰Ó¯b d˙‡ÈˆÈ »∆≈¿ƒ»»»¿»»∆»ƒ≈…∆

‰Ó ,¯ÓBL ˙È·a Èl ‰Ó - ‰˙Ó dk¯„Îe ÏÈ‡B‰ .‰Ê∆ƒ¿«¿»≈»«ƒ¿≈≈«
?Ìb‡a Èl74‰˙Óe ,Ìb‡‰Ó ·pb d·b Ì‡ Ï·‡ ƒ»¬«¬»ƒ¿»»«»≈»¬«≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ¯ÓBM‰ È¯‰ - ·pb‰ ˙È·a dk¯„k¿«¿»¿≈««»¬≈«≈«»««ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L75‡È‰ È¯‰ ,‰˙Ó ‡Ï elÙ‡L ; ∆≈ƒ»∆¬ƒ…≈»¬≈ƒ

‰„·‡76d˙‡ÈˆÈÂ ,·pb‰ „Èa77·b‰Ï dÏ ‰Ó¯b78. »¿»¿«««»ƒƒ»»»¿»»¿ƒ»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

כראוי.71) בפניה נעל שמורה 72)שלא שאינה מקום
וזאבים. גנבים את 73)מפני אנו פוטרים למה נימוק זה

לאגם  יציאתה שהרי - בפשיעה שתחילתו אע"פ השומר,
שתחילתו  ה"ד) (פ"א למעלה ואמרנו היתה, בפשיעתו

חייב. - באונס וסופו היה 74)בפשיעה השומר בבית גם
"תחילתו  אמרו ולא אותו. פוטרים ולכך אותה, פוקד המוות
לייחס  שיש במקום אלא חייב" - באונס וסופו בפשיעה
שהעביר  רועה כגון אחרֿכך, שבא לאונס יסוד לפשיעה
כרבא). לו: (שם לט בהלכה שנתבאר הגשר על עדרו

ואבידה.75) מגניבה הבעלים.76)שפטור מן
שקדמה 78)בפשיעה.77) הפשיעה מפני חייב, ולכן

השומר  את פוטרת אינה ברשות הבהמה ומיתת - לגניבה
הבהמה. למיתת שקדם מחיובו

á"ôùú'ä 'á-øãà å"ë éùéìù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להוליך 1) או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין יבאר

שוכר  ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ועבר מסויים משוי
עליה. להניח לו מותר מה בהמה

.‡¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2¯‰a dÎÈÏB‰Ï3dÎÈÏB‰Â , «≈∆«¬¿ƒ»»»¿ƒ»
‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :‰Ú˜aa4¯eËt -5ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒÀ¿¿»»««ƒ∆»««

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc6·iÁ - ‰nÁe‰ Ì‡Â ;7d¯ÎO . «««¿»ƒ¿ƒ«»«»¿»»
- ‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :¯‰a dÎÈÏB‰Â ,‰Ú˜aa dÎÈÏB‰Ï¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»»»ƒÀ¿¿»
‰nÁe‰ Ì‡Â ;‰Ú˜a‰ ÔÓ ¯‰a ¯˙È ˙e˜ÏÁ‰L ,·iÁ«»∆««¿»≈»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«»
ÈtÓ ,¯‰‰ ÔÓ ¯˙È ‰Ú˜aa ˙eÓÈÓÁ‰L ,¯eËt -»∆«¬ƒ«ƒ¿»»≈ƒ»»ƒ¿≈
˙ÓÁÓ ‰nÁe‰ Ì‡Â .ÌÈ¯‰‰ L‡¯a ˙·MnL Áe¯‰»«∆¿«∆∆¿…∆»ƒ¿ƒ«»≈¬«

‰ÏÚn‰8·iÁ -9˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««¬∆«»¿≈…«≈»∆¿≈«≈∆
‰¯t‰10,Ô˜w‰ ¯aLÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÂ ,¯‰a L¯ÁÏ «»»«¬»»¿»««ƒ¿»¿ƒ¿«««¿«

ÈÏk‰ ‡e‰Â11¯eËt ¯ÎBO‰ È¯‰ - Ba L¯BÁL12ÔÈ„Â , ¿«¿ƒ∆≈¬≈«≈»¿ƒ
eL¯ÁL ÔÈn‡‰ ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa13‰pL ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . «««»»ƒ»À»ƒ∆»¿¿≈ƒ…ƒ»

‰¯t‰ ÏÚa ÔÈc - Ô˜w‰ ¯aLÂ ,ÌÈÏÚa‰ ˙Úc ÏÚ««««¿»ƒ¿ƒ¿«««¿«ƒ«««»»
ÔÈn‡‰ ÌÚ14,¯‰a L¯ÁÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÏ d¯ÎO . ƒ»À»ƒ¿»»«¬«ƒ¿»¿»«»»

·iÁ ¯ÎBO‰ - Ô˜w‰ ¯aLÂ15ÌÚ ¯ÎBO ÏL BÈ„Â , ¿ƒ¿«««¿««≈«»¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈn‡‰16. »À»ƒ

עח.2) מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי על
מבהר,5)מעדה.4) מעוטה בבקעה החמור שמעידת

מהשינוי. תוצאה אינה שמעידתה שהשכירה 6)נמצא
(בגמרא  מאיר כרבי ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך
גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שם)
באונסים. אפילו שחייב כגזלן תנאי על עבירה כל כלומר,

גרם 7) שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח שמשב
(שם). החמימות להר.8)לריבוי בעלייתה שהתאמצה

יתירה.9) חמימות לה גרם החרישה.10)שהשינוי כלי עם
המחרישה.11) מעוטים 12)קנה בבקעה המכשולים כי

אינה  הקנקן ששבירת נמצא סלעים, בו שמצויים בהר מאשר
פ.). (שם מהשינוי הבית 13)תוצאה בעל תביעת כלומר,

להם  אין ואם הקנקן, נשבר שבסיבתם כלפיהם, מופנית
הפרה. בעל מפסיד שהאומנים 14)לשלם משמיענו,

שינה, לא שהשוכר פי על אף הפרה, לבעל לשלם חייבים
בהם  ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו
לאומנים  לטעון יכול הפרה שבעל מפני ונשברה, המחרישה

בסלעים. מנגיעה להישמר אתם פשע 15)מחוייבים שהרי
הקשה. הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה

למשכיר,16) ששילם מה לו להחזיר חייבים והם כלומר,
למעלה  שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם שהרי

משנה). (מגיד

.·?‰LÈ¯Á ˙Úa e¯aML ÔÈn‡‰ ÔÈ„ e‰Óe«ƒ»À»ƒ∆ƒ¿¿≈¬ƒ»
ÌlLÓ ÈÓ .ÔÈÓlLnL17˙Úa ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ ‰Ê ? ∆¿«¿ƒƒ¿«≈∆»≈∆«¿ƒ¿≈

‰LÈ¯Á‰18- ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ ‰„O‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«¬«¬
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„ÓÏna d˙B‡ ‚È‰n‰ :Ô˜w‰ ÈÓ„a ÌÈ·iÁ Ì‰ÈL19 ¿≈∆«»ƒƒ¿≈««¿«««¿ƒ»««¿»
ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰Â20. ¿»≈∆«∆ƒ

הבהמה 17) את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה
את  ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון
כלומר, משלם? משניהם מי רבינו: ושואל החרישה. עומק
שאפשר  למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי
של  השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא
האוחז  לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה
יותר  הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה,

לשבירתו. גרם הדרוש, לייחס 18)מן יש יותר כלומר,
מן  יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת

התלם. עיוות ידי על נשבר היה לא מקל 19)הדרוש
החורשת. הפרה את מכוונים זה 20)שבאמצעותו במקרה

במידה  במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס יש
גם  מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה,
להישבר  הקנקן עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות
(רש"י  חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי בספק והדבר

שם).

.‚˙ÈË˜a Le„Ï d¯ÎO21Á‰Â ,‰‡e·˙a L„Â ,‰˜Ï ¿»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿À¿¿»
˙ÈËw‰L ,·iÁ - ˙ÈË˜a L„Â ,‰‡e·˙a .¯eËt -»ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ«»∆«ƒ¿ƒ

˙˜ÏÁÓ22‰OÚÓ .23,B¯·ÁÏ ¯BÓÁ ¯ÈkO‰L ,„Á‡a «¿∆∆«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¬«¬≈
ÌÈn‰L ,„B˜t ¯‰ C¯„a Ba CÏz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â¿»«…≈≈¿∆∆¿«¿∆««ƒ
CÏ‰ .ÌÈÓ da ÔÈ‡L ,L¯ C¯„a ‡l‡ ,ÌL ÔÈÈeˆÓ¿ƒ»∆»¿∆∆»»∆≈»«ƒ»«
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,¯BÓÁ‰ ˙Óe ,„B˜t ¯‰ C¯„a¿∆∆¿«¿≈«¬¿…»»≈ƒ
:¯Ó‡ BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CÏ‰ C¯„ ‰Ê È‡a ÌÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«∆»≈«¿»«
BÓˆÚ ˙ÓÁÓe ,ÌÈÓ ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÈzÎÏ‰ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿»«¿ƒ¿…»»«ƒ≈¬««¿

ÌÈ„Ú LÈÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .˙Ó24ÌÈn‰L ≈¿»¿¬»ƒƒ¿≈≈ƒ∆««ƒ
ÏÚ ‰pL È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ÔÈÈeˆÓ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿¿ƒ«»¿«≈∆¬≈ƒ»«

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc25'¯wLÏ Èl ‰Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,26 «««¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«≈
.ÌÈ„Ú ÌB˜Óaƒ¿≈ƒ

שם.21) מחוספסות 22)משנה לא חלקות שהן מפני שם.
בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה -
גרם  השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן
למעידתה. בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה למעידתה,

ורבא.23) אביי לפני עובדא פא : ברור 24)שם כלומר,
מים  שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שינוי 25)שחזקת
למיתתה. רצה 26)שגרם שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

עדים  אין שהרי - נרש, בדרך שהלך אומר היה לשקר
יש  ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים
- עדים במקום פקוד. בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין
עדים  שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין

אומר. שהוא מה מכחישים

.„‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰27ÌÈ˙‡Ó ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï «≈∆«¿≈»¿»ƒ»∆»»«ƒ
ÔÈ¯ËÏ28ÏL ÔÈ¯ËÏ ÌÈ˙‡Ó ‡È·‰Â ,ÌÈhÁ ÏL ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ∆

,ÈBOnÏ ‰L˜ ÁÙp‰L ÈtÓ ;·iÁ - ‰˙ÓÂ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»≈»«»ƒ¿≈∆«∆«»∆««
ÁÙ Ô‰Ï LÈ ÔÈ¯BÚO‰Â29‡È·‰Ï d¯ÎO Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈»∆∆«¿≈ƒ¿»»¿»ƒ

Ô·z dÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,‰‡e·z30d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»»∆∆¬»ƒ¿»»

‰˙Óe ,ÌÈhÁ ÔÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ≈»
¯eËt -31.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

פ.27) רבינו 28)שם כתב ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;
ה. הלכה ומזיק חובל מהלכות ג שהשעורים 29)בפרק

משקל  משווה וכשהוא החיטים ממשקל פחות משקלם
השעורים  במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים
הנפח  לתוספת מיתתה לייחס יש ולפיכך, בנפח, ומרבה

כרבא). (שם במשאה הבהמה על שנפחה 30)המכבידה
חייב. - תבואה משל ראה 31)גדול לרעה. שינה לא שהרי

התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן

.‰‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎO32‡Ï - LÈ‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï·Èk¯È »«∆«¿≈»ƒ¿…»∆»ƒ…«¿ƒ
‰M‡ ‰ÈÏÚ33·Èk¯Ó - ‰M‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO . »∆»ƒ»¿»»ƒ¿…»∆»ƒ»«¿ƒ

ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰M‡ Ïk ‰ÈÏÚ ·Èk¯Óe .LÈ‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿ƒ»∆»»ƒ»≈¿«»≈
‰˜ÈÓ ‡È‰L ˙¯aÚÓ elÙ‡Â ,‰ÏB„b34. ¿»«¬ƒ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»

עט:32) תוכל 33)שם ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה
בבא  התוספתא על דוד חסדי (ראה ממכשול עליה לשמור

ז). פרק (מגיד 34)מציעא משא המוסיף היונק עם כלומר,
משנה).

.ÂÚe„È Ï˜LÓ ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35, «≈∆«¿≈»»≈»∆»ƒ¿»»«
ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡ :B‡OÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Â36ÏÚ ¿ƒ««»ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ«

·iÁ - ‰˙Óe ,BnÚ ˜ÒtL ¯eÚM‰37- Ô‡kÓ ˙BÁt ; «ƒ∆»«ƒ≈»«»»ƒ»
¯eËt38˙ÙÒBz‰ ¯ÎO ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,39Ì˙Ò ¯ÎO . »¬»≈¿««∆∆»«¿»

d˙B‡Ï ‰È„na Úe„i‰ Ï˜Lna ‡l‡ ‡OB BÈ‡ -≈≈∆»«ƒ¿»«»««¿ƒ»¿»
dk¯cL ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰Ó‰a¿≈»¿ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ¿∆«¿»
B‡ ‰˙Óe ,ÌÈLÏLe „Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÚËÂ ÌÈLÏL ˙‡OÏ»≈¿ƒ¿»«»∆»∆»¿ƒ≈»

·iÁ - ‰¯aL40‰ÈÙÒ ÔÎÂ .41„Á‡ da ÛÈÒB‰L ƒ¿¿»«»¿≈¿ƒ»∆ƒ»∆»
.‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ - ‰Ú·ËÂ ,d‡OÓ ÏÚ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ««»»¿»¿»«»¿«≈»∆»

ביניהם.35) שהוסכם מה להטעינה 36)כפי ששכרה כגון
ואחד. שלושים והטעין סאה רבינו 37)שלושים דברי

מכפי  יותר במשאה שהוסיף שכל שדעתו להתפרש ניתנים
כבד  משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה
בשכרו  המשא תוספת חיוב הדגים שהרי חייב, - מזה
להישכר  היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל
אם  מקום, מכל שכר, מוסיף היה אם שהטעינה למשא
והרשב"א  הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף
ודעתם  רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו
אין  הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון
לחייבו  אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס
מבאר, שח בסימן יוסף והבית בלבד. שכר בתוספת  אלא
ואמר  המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר
שהמשכיר  אומרים ואנו כזו, למשא לך משכירה אני לשוכר
הנהוג  כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע
והשוכר  מהנהוג נמוך משקל קבע ולכן מקום באותו
באה  ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף
שיקבל  מבלי להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד

פטור. הוסיף אם - מהמשכיר לייחס 38)רשות שאין
למותה. סיבה כזו המשא 39)לתוספת לפי שכרו שהרי
התוספת. שכר משלם המחייב 40)ולכן התוספת שיעור
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- מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא
וכו' חיטים לתך "להביא שם: במשנה שאמרו ממה למדנו
משאו  על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור
שלושה  וכו' מאיר רבי משום אומר סומכוס חייב? ויהא
הוא  שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין
עליה  הוסיף - קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין
הנהוגה  הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין, שלושה
משלושים  אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב,

מחייבת. - הנהוג שם.41)מן ברייתא

.ÊÛzk‰42ÛÈÒB‰L43„Á‡ ·˜ B‡OÓ ÏÚ44˜f‰Â , ««»∆ƒ««»«∆»¿À«
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÂÈ˜Êa ·iÁ - ‰Ê ‡OÓa45Ôa ¿«»∆«»ƒ¿»»∆««ƒ∆∆

‡On‰ „·Îa LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰Â ˙Úc46ÏÚ ‰ÏÚÈ - «««¬≈«¿ƒ¿…∆««»«¬∆«
„·k‰ ‰Ê ‡e‰ BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡nL ,BaÏ47. ƒ∆»≈¬«»¿∆«…∆

הסבל.43)סבל.42) ידיעת בלי משא 44)השוכרו
משלושים  אחד והוסיף קב שלושים הוא הממוצע האדם

קב). המתחיל דיבור שם לו 46)הסבל.45)(רש"י והיה
ואם  מייד, מעליו המשא ולפרוק משא עליו שהוסיף להבין

לכך. גרם בעצמו הוא - והוזק פרק על 47)לא עלתה לא
לחולשה  ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס דעתו
לאיתנו, יחזור מעט, שינוח שאחר וסבור, שתקפתו. זמנית

וא  המשא פרק לא (שם ולפיכך הנזק את השוכר גרם כן ם
אשי). כרב

.Á¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰48ÁÈp‰Ï BÏ LÈ - ‰ÈÏÚ ·k¯Ï «≈∆«¬ƒ¿…»∆»≈¿«ƒ«
B˙eÒk ‰ÈÏÚ49BÈ‚Ïe50C¯c‰ B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BBÊÓe51, »∆»¿¿ƒ¿»∆«∆∆

C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÔBÏÓ ÏÎa ¯ÊÁÏ ¯ÎBO‰53ÔBÏÓe ¿ƒ∆≈∆∆«≈«¬…¿»»»
ÏÚa ÂÈÏÚ ·kÚÓ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BBÊÓ ˙B˜Ïƒ¿¿»≈«∆¬≈¿«≈»»««
ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ÁÈp‰Ï ¯BÓÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ ÔÎÂ .¯BÓÁ‰«¬¿≈≈¿«««¬¿«ƒ«»∆»¿ƒ

˙BBÊÓ Ô·˙Â54¯ÎBO‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ¿∆∆¿∆«»≈«∆«≈
ÔBÏÓe ÔBÏÓ ÏÎa ˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ,·kÚÓ55. ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿¿»»»

‰˜È ÔÈ‡Ó ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ56ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ¿ƒ»ƒ≈»≈«ƒƒ¿∆«ƒ«»»
C¯c‰ d˙B‡ Ïk ÏL BzÓ‰a ˙BBÊÓe ÂÈ˙BBÊÓ57ÏÎÂ . ¿»¿¿∆¿∆»»«∆∆¿»

‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e ,Ì˙Ò ¯ÎBOa - ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ¿≈¿»¿»∆≈ƒ¿»
‚‰n‰ ÈÙÏ Ïk‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;Úe„È58. »«¬»¿»∆≈ƒ¿»«…¿ƒ«ƒ¿»

עט:48) למחוז 49)שם כשיגיע להם שיצטרך בגדים
בשם  שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי להחליף חפצו

המים.50)הריטב"א). חפצו.51)כד למחוז שיגיע עד
בכך.52) רגיל בדרכו.53)אינו פוגש בדפוס 54)שהוא

ומזונות. (ר"מ): אחר 55)רומא לחזר דרכו שהחמר
לילה. ללינת חונים שהם מקום בכל החמור ומזון מזונותיו

יישוב.56) במקום עוברים כמו 58)שם.57)שאין
כמנהג  "הכל פג.): (שם פועלים שכירות בעניין שאמרו

משנה). (מגיד המדינה"

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אם 1) אונס בהן ואירע ספינה או בהמה שוכר דין יבאר

ודין  אחרת, ספינה או בהמה לו להעמיד המשכיר חייב
ודין  לאחר, להשכירו השוכר ורצה קצוב לזמן בית משכיר
סתם  בית משכיר ודין לך משכיר אני כזה בית או זה בית

סתם. עלייה או

.‡‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2‰˙ÏÁÂ ,3B‡ ˙Èh˙L B‡ «≈∆«¿≈»¿»¿»ƒ¿«≈
dÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ‰Á˜Ïƒ¿¿»«¬««∆∆««ƒ∆≈»

¯ÊÁÏ4‰ÎÈÏ‰ C¯„ ‰Á˜Ï Ì‡ ,5¯ÈkOn‰ È¯‰ - «¬…ƒƒ¿¿»∆∆¬ƒ»¬≈««¿ƒ
EÈÙÏ ClL È¯‰ :¯ÎBOÏ ¯ÓB‡6B¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁÂ , ≈«≈¬≈∆»¿»∆¿«»ƒ≈¿»

ÌÏLÓ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8˙‡OÏ d¯ÎOLa »¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»≈
L ÈBOÓ ‰ÈÏÚ‰„t˜‰ ‡Ïa BÎÈÏL‰Ï ¯LÙ‡9Ï·‡ ; »∆»«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…«¿»»¬»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»»≈»∆»¿≈¿ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ì‡ , ¿«≈»∆«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ

¯BÓÁ epnÓ ¯ÎO11¯ÈÊÁÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »«ƒ∆¬¿ƒ…∆¡ƒ«¬ƒ
¯ÎO‰12da CÏ‰L ‰nk ¯ÎO ÏÚ BnÚ ·MÁÈÂ ,13. «»»ƒ«≈ƒ«¿««»∆»«»

שם:2) וגמרא עח. בבאֿמציעא בברקית,3)משנה,
עש  אותה שתקף או עוורון, הגורם בעיניה תבלול שעלה
למלאכה  היא ראויה ועדיין שם). (גמרא רגליה האוכלת

שי). סימן כשמואל.4)('טור' יצא 5)שם, לא כלומר,
בדרכים  נמצאים שהם הבהמות להחרים אלא המלך מן הצו

מגידֿמשנה). חננאל, רבינו וכפירוש כלומר,6)(שם,
אצלך, שכורה שהיא בזמן אלו מקרים בה שפגעו גרם גורלך
ראויה  כשהבהמה המדובר, שהיא. כמו לפניך היא והרי
גורמת  שהמחלה אלא מחלתה, למרות למלאכתה עדיין
זו  בהטרדה לראות אין בדרך, עיכוב וגם יתירה טירחה
את  לחייב שיהא כדי עד השכירות בתנאי חמור שינוי
המבואר  נשברה, או מתה כדין אחר חמור להעמיד המשכיר
סופה  שאין אע"פ המלך לעבודת בנלקחה וכן בה"ב. להלן
תנאי  כפי בה להשתמש השוכר ביכולת ואין לחזור,
הרי  המשכיר: אומר נלקחה, הליכה שבדרך כיון - השכירות
שהיתה  בזמן בדרכים הבהמה שנמצאה משום לפניך, שלך
נמצאת  היתה ואילו שתלקח, לה גרמת אתה אצלך, שכורה
על  החרמה צו יצא לא שהרי נלקחת, היתה לא ברשותי
העיכוב  חל שבסיבתך נמצא בבתים, הנמצאות הבהמות
חמור  לך להעמיד עלי מוטל ואין השכירות, תנאי למלא
חייב  - כללי הוא ההחרמה צו שאם יוצא, ומזה אחר.

(מגידֿמשנה). אחר חמור לו כפי 7)להעמיד בשלימות
ואין  בבריאותה, כשהיתה השכירות בחוזה שהוסכם המחיר
בריאה  בהמה שכירת במחיר שיש ההפרש בחלתה מחשבים
מנכים  אין המלך לעבודת בנלקחה וכן שוטה, או חולה לבין
נושא  השוכר אלא בה, הלך שלא הדרך בעד השכירות מדמי
שהיא  בזמן אלו למקרים גרם שמזלו מפני ההפסד, בכל
מגידֿמשנה). ראה פ"ז. שם (תוספתא לו שכורה

לפניך 8) שלך הרי המשכיר אומר - נשתטית או שבחלתה
ט). הערה להלן וראה - על 9)(מגידֿמשנה לדקדק מבלי

שביר, מחומר אינו שהמשא היינו המשא, נפילת מקום
ראויה  עדיין כן ואם ינזק, ולא מקום בכל להשליכו ואפשר
מחמת  - תיפול אם גם שהרי לה, שנשכרה למלאכה הבהמה
המשא  יוזק לא הפחתים מן באחת - חוליה  או שטותה

לפניך,10)שעליה. שלך הרי לומר יכול המשכיר ואין
שהרי  השכירות, בתנאי שינוי אלו במקרים לראות שיש
שעלולה  משום השכירות, תנאי למלא ראויה אינה הבהמה
באחת  תיפול אם הזכוכית, לכלי או לרוכב להזיק היא
המגידֿמשנה  ומבאר חוליה. או שטותה מחמת הפחתים
למשא  ובין סתם, למשא שכרו בין המחלק - זה דין שאין
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גם  בנלקחה, אבל נשטית. או בחלתה אלא - זכוכית כלי
שלך  הרי המשכיר: אומר זכוכית, לכלי או לרכיבה בשכרה
הרי  לו אומר - המלך לעבודת שבנלקחה הדין שהרי לפניך,
על  ה) הערה למעלה שביארנו (כמו מבוסס לפניך, שלך
שתלקח, לבהמה נגרם השוכר שבסיבת המשכיר, טענת
כלי  למשא או לרכיבה בשכרה גם יפה כוחה זו וטענה
את  השוכר אלעזר: בן שמעון רבי בשם עט. (שם זכוכית
ברגליה. או בעיניה (חלתה והבריקה עליה לרכוב החמור
אחר  חמור לו להעמיד חייב - שנשתטתה או עח:) שם ראה
דין  פירוש, דמי" כלרכוב - זכוכית וכלי פפא, רב אמר וכו'.

רכיבה). כדין זכוכית כלי נוסף:11)משא וונציא ובדפוסי
חייב  המשכיר כלומר, ששכר" כאותה אחרת בהמה "או
חמור  השכיר אם כגון לו, שהשכיר הבהמה כמין להעמיד
ה"ה: ז, בפרק בבאֿמציעא (בתוספתא סרס לו יעמיד לא -

ישנה  לא לחבירו, בהמה הבהמה.המשכיר את לו (המשכיר)
וכו'). הפרד על יושיבנו לא - חמור לו אפילו 12)השכיר

המשכיר. בחזקת והוא שכרו, השוכר לו הקדים
הכוונה 13) - אחר חמור להעמיד חייב שאמרו זה כלומר,

בעיסקת  שהוסכם כפי השכר בכל רוצה המשכיר שאם
הרי  לו לומר יכול ואינו אחר, חמור לו יעמיד - השכירות
בעיסקת  להמשיך ברצונו אין אם אבל לפניך, שלך
השכר  לשוכר ומחזיר (מגידֿמשנה) בידו הרשות השכירות,
בידו  ומעכב הבהמה, הלכה שלא הדרך שארית בעד שקיבל
במה  השוכר נהנה שהרי בה, הלך שכבר הדרך בעד השכר
בדרכו  להמשיך אחרת בהמה לשכור ובידו כאן, עד שהגיע

אילו). בד"ה וב'תוספות' עט. גמרא (ראה

.·‰¯aL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó14˙‡OÏ d¯ÎOL ÔÈa ,15 ≈»«¿≈»ƒ¿¿»≈∆¿»»»≈
Ì˙Ò ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,·k¯Ï d¯ÎOL ÔÈa16È‡ ≈∆¿»»ƒ¿…ƒ»«¬¿»¬ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - CÏ ¯ÈkOÓ17ÏkÓ «¿ƒ»«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ»

ÌB˜Ó18¯kÓÏ ¯ÎBOÏ LÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…∆¡ƒ≈«≈ƒ¿…
‰Ó‰a‰19¯ÎBO B‡ ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a da ÁwÏÂ ,20‰Ó‰a «¿≈»¿ƒ«»¿≈»«∆∆≈¿≈»

ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÓ„a21ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú , ¿»∆»ƒ≈¿»∆»ƒ««∆«ƒ««»
Ba ˜ÒtL22‰Ê ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ .23,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ∆»«»«¬∆¬ƒ«¿ƒ»

ÈˆÁa ‰˙Óe ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»ƒ¿≈¿ƒ≈»«¬ƒ
ÁwÈ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÁwÏ ‰ÈÓ„a LÈ Ì‡ :C¯c‰24, «∆∆ƒ≈¿»∆»ƒ«¿≈»«∆∆ƒ«
dlk ÈÓ„a elÙ‡ ¯ÎBO - ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â25, ¿ƒ≈¿»∆»ƒ«≈¬ƒƒ¿≈À»

‡Ï ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ˜ÒtL ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ««»∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆»…
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¯kOÏ ‡ÏÂ ÁwÏ26, ƒ«¿…ƒ¿…≈¿»∆¬ƒ«∆∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â27ÏÈ‡B‰ ,‡OÓÏ d¯ÎO . ¿≈»»∆»«¿…∆¿»»¿«»ƒ
·iÁ BÈ‡ - C¯c‰ ÈˆÁa ˙Óe ,‰Ê ¯BÓÁ BÏ ¯Ó‡Â¿»«¬∆≈«¬ƒ«∆∆≈«»
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ ,¯Á‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«≈∆»≈¿»∆¬ƒ«∆∆

B˙Ï· BÏ ÁÈpÓe28. «ƒ«¿≈»

כלל.14) למלאכה ראויה שאפשר 15)ואינה משא
הקפדה. בלא לו 16)להשליכו לספק עליו קיבל כן, ואם

רכיבתו. או משאו העברת שישלים עד משנה,17)חמור
עח. שצריך 18)שם ובין משלו, למשכיר יש אם בין

חייב  - משלו חמור למשכיר אין אם אפילו כלומר, לשכור.
- העמיד לא ואם לשוכר, ולהעמידו אחר חמור לשכור
כותב: למשנה, בפירושו (רבינו השכירות דמי כל מפסיד

לחםֿמשנה). ראה השכירות". מן דבר שום יחשב "לא
עד  חמור לספק עליו קיבל שהמשכיר דבר: של וטעמו
- התחייבותו מקיים אינו ואם שכירותו, מטרת שישלים
שכירות. דמי לו לשלם השוכר של התחייבותו גם פקעה

השוכר 19) וקנאה השוכר לרשות הבהמה שמסר שבזה
לאחר  גם נשתעבדה - השכירות תנאי בה למלא במשיכה
שהוסכם  כפי מלאכתו השלמת בנבילתה לממן מותה
לא  לרכיבה בשכרה חלתה בדין א) (בהל' למעלה בחוזה.
במקום  אלא זאת אמרו שלא למוכרה, לשוכר רשות ניתנה
אפשרות  ואין נשברה או מתה כגון תקנה, לבהמה שאין
הבהמה  את משעבדת שהשכירות אומרים ואנו לרפאותה,
לקיים  כדי נבילתה את למכור הוא רשאי כך ומשום לשוכר,
למכירה. היא עומדת כך ובין כך בין והרי השכירות, תנאי
לומר  סברא אין לרפאותה, היא שעומדת בחלתה, אבל
למוכרה, ביכולתו שיהיה לשוכר הבהמה שעבד שהמשכיר
ס"ק  שי סי' המשפט' ('נתיבות להימכר עומדת אינה שהרי

והואֿהדין 20)ד). זה, חמור בהשכירו כשמואל, עט. שם
סתם. כדי 21)בחמור מספיקים אינם הנבילה דמי אם

מספיקים  הנבילה דמי שאם משמע, אחרת. בהמה לקנות
המשכיר. חשבון על לשכור רשאי אינו - אחר חמור לקנות

מחייבים 22) אין - לשכור ולא ליקח לא בדמיה אין ואם
את  אלא עבד שלא מפני ההפרש, את להשלים המשכיר את
זה  ובמקרה (מגידֿמשנה). נכסיו שאר לא אבל החמור,
אחר, חמור לו מעמיד אינו אם שכרו כל המשכיר מפסיד

יז. הערה למעלה שביארנו אני 23)כמו זה חמור כלומר,
ימות. אם אחר חמור לך לספק עלי מקבל ואיני לך, משכיר

כששכרה 24) מותה לאחר אפילו לו משועבדת שהבהמה
למשא). שכרה בדין כז הערה להלן (וראה לרכיבה

כשמואל.25) שהגיע 26)שם, במה השוכר נהנה שהרי
(שם). כאן תביעת 27)עד לשוכר שאין אף כלומר, שם.

בגלל  המשכיר על להתרעם הוא רשאי המשכיר, על ממון
ואין  כחושה, בהמה לו שהשכיר בזה לו שעשה העוול
סלנטר  ישראל רבי (בשם האסורה חינם תרעומת תרעומתו

אור). נתיבות - ישראל אור בספר שאין 28)- למשכיר,
אחר  חמור לשכור או ליקח לשוכר משועבדת החמור נבלת
השכירות, בעת המשכיר שהתנה זה" "חמור שלשון בדמיה,
עד  אחר חמור לו להעמיד מתחייב שאינו משמעותה
שמשכירו  החמור מדמי לא אפילו מלאכתו, השוכר שישלים
למלאכה  אלא לשוכר החמור את משעבד שאינו ימות, אם
- לשוכר משועבדים החמור שדמי אמרו ולא עמו, שהתנה
זכוכית  לכלי או לרכיבה בשכרו אלא - זה" "בחמור אף
- השכירות מטרת השוכר פירש שלכך למעלה), (כמבואר
להשתמש  לא הוא רשאי סתם, למשא שבשכרו אע"פ
לו  משועבד החמור שיהיה כדי - שהיא מטרה לכל בחמור
מקפיד  זכוכית, לכלי או לרכיבה שהשוכר מיתתו, לאחר גם

בד  עיכובים לו יהיו רבינו שלא שי). סי' טוריֿזהב (ראה רכו
(לפי  שם שאמרו ממה משא, לבין רכיבה בין זה הבדל למד
לו  ומתה עליו לרכוב החמור את "השוכר הרי"ף): נוסחת
שרק  משמע וכו'", בדמיה יש אם רב אמר הדרך, בחצי
ראה  כרכיבה, שדינה זכוכית לכלי (או לרכיבה בשכרו
אם  אבל לשוכר, החמור דמי משועבדים ט) הערה למעלה
שאין  בהשגה, הראב"ד (ודעת לא - סתם למשא שכרו
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לשוכר, משועבד החמור ובשניהם למשא, רכיבה בין הפרש
אמרוהו). דוקא לאו עליו, לרכוב בגמרא שאמרו וזה

.‚‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰29:C¯c‰ ÈˆÁa BÏ ‰Ú·ËÂ , «≈∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒ«∆∆
d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»

Ì˙Ò ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰30BÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿ƒ»«ƒ¿»««ƒ∆»«
¯ÎO‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ¯ÎO‰31:BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ; «»»«¬ƒ»«»»∆¬≈∆≈

‰ÏB„‚ ‰„t˜‰L ,Èz¯ÎOL dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ÈÏ ‡·‰»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆»«¿ƒ∆«¿»»¿»
CÈÏB‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈÈ ‡È·‡ È‡Â ,BÊ ‰ÈÙÒa LÈ≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒƒ»»¿ƒ

da32d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . »»«¿ƒ»¿»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»
BÏ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰«≈¿ƒ»«ƒ∆««ƒ∆…»«
¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÎO‰ Ïk ÔzÏ ·iÁ - ÌeÏk ¯ÎO‰ ÔÓƒ«»»¿«»ƒ≈»«»»∆¬≈≈
ÏkÓ ‰ÈÙÒ EÏ ‡È·‡ È‡Â ,BÓˆÚ ÔÈi‰ ÈÏ ‡·‰ :BÏ»≈ƒ««ƒ«¿«¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»ƒ»

BÎÈÏB‡Â ÌB˜Ó33ÏL Á¯h‰ È„k ˙BkÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . »¿ƒ¬»»ƒ¿«¿≈«…«∆
C¯c‰ ÈˆÁ34‡L ,‰ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a Ïthn‰ ‰ÓB„ BÈ ¬ƒ«∆∆∆≈∆«ƒ«≈¿»««¿ƒ»

ÏË·e ·LBÈÏ35,¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . ¿≈»≈»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ
- ¯ÎO‰ Ô˙ Ì‡ :‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰ ¯ÎOÂ¿»««≈¿ƒ»«ƒ∆ƒ»««»»
ÔÈ‡L ;ÔzÈ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¬ƒ¿ƒ…»«…ƒ≈∆≈
‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…∆»¿»ƒ

BÓˆÚ ÔÈÈ36Ì˙Ò ÔÈÈÏ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ ¯ÎO .37el‡ È¯‰ - «ƒ«¿»«¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¬≈≈
¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ38. ¿ƒ«»»

עט.29) שירצה.30)שם יין חצי 31)כל בעד אפילו
משלם  שהשוכר אמרו שלא מחזיר, - הובל שכבר הדרך
במקום  אלא ב) א, הל' למעלה (כמבואר הדרך חצי שכר
- ואבד טבע היין הלא כאן אבל מטענו, מהובלת שנהנה
בד"ה  שם ב'תוספות' (ראה כלום לשלם לשוכר אין

למלא 32)אילימא). המשכיר ביד שאין ומאחר כלומר,
וביד  טבעה, שהרי - השכירות שבחוזה - זו ספינה - תנאי
להביא  ובאפשרותו שכרו, סתם ליין שהרי למלא, השוכר
ולכן  עצמו, על שקיבל מה את מקיים אינו המשכיר הרי יין,
אחרת  ספינה להציע יכול המשכיר ואין השכר. כל מחזיר
שיש  השכירות, בהסכם ולהמשיך שטבעה הספינה במקום
שבחוזה  - זו ספינה - תנאי על בהסתמכות זכות, לשוכר
בו  שנקבעו הפרטים כפי החוזה מילוי לתבוע השכירות,
השוכר, בטענת נימוק רבינו והוסיף שם). (רי"ף בשלימות
שטבעה  זו ספינה כלומר זו", בספינה יש גדולה "שהקפדה
פרטי  וכל ומצבה מבנה ובחנתי שבדקתי אחר שכרתיה
במקומה  שתעמיד אחרת ספינה לקבל מוכן ואיני הליכותיה,

משנהֿלמלך). מצד 33)(ראה החוזה, בקיום העיכוב והרי
שהוסכם. כפי הדרך כל בעד משלם ולכן בא, השוכר

הספינה 34) בהולכת לטרוח - הספן - המשכיר על שהיה
טבעה. חצי 35)אלמלא בעד התשלום לחשב יש כלומר,

שאדם  הסכום פחות - שכר בעדו מקבל שהמשכיר - הדרך
אלא  ולטרוח לעבוד יצטרך שלא כדי משכרו, לו שינכו מוכן

שם). (רי"ף ובטל יושב שלא 36)יהא מאחר כלומר,
- השכירות תנאי אחר למלא בידם השוכר, ולא המשכיר

המוחזק ביד המעות מחליטים התחתונה,אנו על התובע ויד
תנאו  קיים שלא מטעם המוחזק מן המעות להוציא שאין
התובע  ביד שאין ומאחר התובע, מצד נתקיימו אלאֿאםֿכן

שכרו. כל מפסיד - תנאו המשכיר 37)לקיים ורשאי

לא  שניהם אבל אחר, יין והשוכר - אחרת ספינה להעמיד
השכירות. תנאי השכר,38)מילאו השוכר הקדים אם

הקדים, לא ואם הנותר. הדרך חצי שכר מחזיר המשכיר
ואין  שם). (גמ' שנסעו הדרך חצי בעד משלם השוכר
לי  אין - זה ויין זו בספינה כמו - לטעון יכול המחזיק
לתובע  שיש מפני תנאו, מילא שהתובע לפני השכר להחזיר
אין  אבל יין, ולהביא התנאי למלא אני מוכן נגדית: טענה
תנאו  ממלא שהמשכיר לפני התנאי למלא עלי להטיל
שאני  ונמצא זאת, שיעשה מאמינו ואינני ספינה, להעמיד
אחד  שאם מזה, ויוצא יא) שם (רא"ש מעותי ומפסיד טורח
השכר  מוציאין - ממלא השני ואין תנאו מילא משניהם
(מגידֿמשנה  תנאו ממלא שאינו מאחר המוחזק, מן אפילו

הרמב"ן). בשם

.„d˜¯Ùe ,‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰39Ô˙B - C¯c‰ ÈˆÁa «≈∆«¿ƒ»¿»»«¬ƒ«∆∆≈
C¯c‰ Ïk ¯ÎO BÏ40¯ÈkOiL ÈÓ ¯ÎBO‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ¿«»«∆∆¿ƒ»»«≈ƒ∆«¿ƒ

¯ÎBO - ˜ÒtL ÌB˜n‰ „Ú BÏ d˙B‡41ÏÚ·Ï LÈÂ ; »««»∆»«≈¿≈¿««
˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰42‰¯BÁq‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .43 «¿ƒ»»»«¿…∆¿≈ƒ»«»«¿»

‰ÏÚÂ ,„¯ÈÂ ,C¯c‰ ÈˆÁa ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰ÈÙqaL∆«¿ƒ»¿ƒ«≈«¬ƒ«∆∆¿»«¿»»
¯ÎOe ÔBL‡¯‰ ÔÓ C¯c‰ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB - Á˜Bl‰«≈«≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ»ƒ¿«
ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰ ÏÚ·Ï LÈÂ ;ÔB¯Á‡‰ ‰fÓ ÈˆÁ‰«¬ƒƒ∆»«¬¿≈¿«««¿ƒ»»»
‡Ï ÔÈ„ÚL ¯Á‡ LÈ‡ ˙Úc ÏaÒÏ BÏ Ì¯bL ,˙ÓÚ¯z«¿…∆∆»«ƒ¿…««ƒ«≈∆¬«ƒ…

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba Ïb¯‰À¿«¿≈…«≈»∆

מהשכירות.39) השוכר בו חזר כלומר מטענו, הוריד
באמצע.40) בו לחזור יכול השוכר שאין שהותנה, כפי

בחצי  לה ופרקה הספינה את "השוכר עט: בבאֿמציעא
מעמיד  השוכר (שאין לאגוריה משכח דלא ואי וכו' הדרך
בעי  אגרא כוליה הספינה), שישכור במקומו אחר אדם
שם. הרי"ף פירש [כן לשלם). עליו הדרך, כל (שכר שלומי"
מי  השוכר מצא "ואם בסמוך: רבינו של מלשונו משמע וכן
מצא]. כשלא המדובר - הקודמת שבבבא משמע שישכיר",
הדרך  בחצי הטורח ערך מנכים ואין המלא השכר ומשלם
לנכות, אמרו שלא ג, בהלכה כמו - הספינה את הוליך שלא
יושב  - הספן - המשכיר והרי קיימת, הספינה כשאין אלא
זה  על הסתמך והוא קיימת, ספינתו הלא כאן אבל ובטל.
מטען  ימצא המטען את שם להוליך שקבעו שבמקום
אלא  הספינה, הפלגת למקום חוזר אינו ולכן חזרה, להובילו
בטל  יושב שאינו ונמצא המיועד למקום ריקנית מסיעה
שהמשנהֿלמלך  [ונראה נוסף). הסבר עם (מגידֿמשנה
בדבריו, נפלה שטעותֿסופר אלא זה, להסבר התכוון
שיא, בסימן ה'טור' ודעת "לדרכו"]. צ"ל "לביתו" ובמקום

הטורח. דמי מנכים כאן משכירו,41)שגם כלומר:
כמבואר  לאחר, בשכירות זכותו להעביר רשאי שהשוכר
רשאי  השוכר "אין שאמרו שזה ה), (בהלכה בסמוך

בספינה. ולא במטלטלין אלא אינו שגרם 42)להשכיר"
שכותב  (כמו בו הורגל לא שעדיין אחר איש דעת לסבול לו
לחייב  שיש אמרו, שם ובגמרא שם). רי"ף - בסמוך רבינו
ריעוע  דספינתא" "רפסתא בעד לשלם זה במקרה השוכר את
שהרי  שנית, ובהטענתה המשא בפריקת שמתרועעת הספינה
בעת  שהוסכם מכפי וטעינה סריקה לתוספת גרם השוכר
וכן  בסיבתו. שנגרם זה בהפסד לישא השוכר ועל השכירות.
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כאן, זה חיוב הזכיר לא שרבינו ונראה שם. הרי"ף פסק
זכות  לשוכר יש אם בבעיה אלא כאן דן שאינו מפני
הפסד  כל עליו מקבל כשהוא לאחרים הספינה את להשכיר
זה, ודין לא. או השוכרים, מהחלפת כתוצאה לספינה שיגרם
רבינו  בעיני נראה שהוא, הפסד בכל לישא השוכר שעל
המשנה'). 'מרכבת (ראה להזכירו צורך ואין מאליו כמובן

בד"ה 43) שם ה'תוספות' הביאו וכן הרי"ף. וכפירוש שם,
חננאל. רבינו בשם דפרקיה,

.‰ÔÓÊ „Ú B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓƒ»¬ƒ≈∆««¿ƒ«ƒ«¬≈«¿«
ÛBÒ „Ú ¯Á‡Ï ˙Èa‰ ¯ÈkO‰Ï ¯ÎBO‰ ‰ˆ¯Â ,·eˆ»̃¿»»«≈¿«¿ƒ««ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÈkOÓ - BpÓÊ44Èa ÔÈÓk ˙È· Èa LÈ Ì‡ , ¿««¿ƒ«¬≈ƒƒ≈¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿≈
‰MÓÁÏ ¯ÈkOÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙È·45. ≈¬»ƒ»«¿»»…«¿ƒ«¬ƒ»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL46- ¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ : ∆…»¿¬»ƒ≈«≈««¿«¿ƒ
‡‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡∆»ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈≈¿ƒ∆¿≈

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t47Ú˜¯˜a Ï·‡ ;48,‰ÈÙÒa B‡ ƒ¿ƒ¿««≈¬»¿«¿«ƒ¿ƒ»
dnÚ dÏÚa È¯‰L49Ôk ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -50:¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ∆¬≈«¿»ƒ»≈≈≈¿≈¬ƒ≈

¯ÈkO˙Â Á¯Ëz ‰nÏ :¯ÎBOÏ ˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«««««ƒ«≈»»ƒ¿«¿«¿ƒ
BÁÈp‰Â ‡ˆ ,Ba „ÓÚÏ ‰ˆ¯z ‡Ï Ì‡ ?ÌÈ¯Á‡Ï È˙Èa≈ƒ«¬≈ƒƒ…ƒ¿∆«¬…≈¿«ƒ
.¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e¯ÈÎOÓ ¯eËt ‰z‡Â¿«»»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿«≈

ÂÈÏÚaÓ ·BË ÚÓz Ï‡a ‰fL51B¯ÈkOÓ ‰z‡L „Ú ; ∆∆¿«ƒ¿«ƒ¿»»«∆«»«¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .B˙Èa ‰ÊÏ ÁÈpz ,¯Á‡Ï¿«≈«ƒ«»∆≈¿≈ƒ∆»∆≈»

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B¯ÎO ÔzÈÂ ,ÏÏk ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï52. ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈¿»«¿«
˙Ó‡ ‰Ê ÔÈcL ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ53. ¿…≈»∆ƒ∆ƒ∆¡∆

ומוסיף 44) ספינה. וכדין התנגדות, זכות למשכיר ואין
שעד  למשכיר, לו אין תרעומת אפילו שכאן המגידֿמשנה,
לו  שגרם מפני בספינה, אלא תרעומת לו יש אמרו לא כאן
בבית  אבל בו, רגיל שאינו איש דעת הנסיעה זמן כל לסבול
לו. אין תרעומת אפילו - השוכר עם דר המשכיר שאין -

הוא 45) גם אם אפילו בדיורים, להרבות רשאי השוכר שאין
ה"ט. שכנים מהלכות פ"ה ראה בבית, וגר ממשיך

כט.46) לשוכר 47)גיטין מקנה השכירות כלומר, שם.
ואין  השכירות, לתנאי בהתאם בחפץ להשתמש מליאה זכות
נשארת  במטלטלין אולם עקרונית, משפטית הגבלה כל בזה
שיכול  מפני זו, זכות להעברת התנגדות זכות למשכיר
השני  השוכר כי אחר, ביד פקדוני שיהא רצוני אין לטעון:
(ראה  נאנס ויטעון: החפץ את יעלים שלא אצלי נאמן אינו

ד). הל' פ"א העלמה.48)למעלה מציאות בה שאין
ספינתו.49) הוא ושומר השוכר, עם דר הספינה שבעל
לאחרים.50) משכירה השוכר ולכן זו, לטענה מקום אין
לעשות",51) ידיך לאל "בהיות וגו': כז. ג, במשלי כתוב

שהוא. הפסד לך גורם הדבר שאין שהם 52)כלומר,
הבית  שבעל מפני מטלטלין, כדין מושכר בית שדין סבורים,
ע"י  יוזק שלא לשמור יכול ואינו השוכר, עם ביחד דר אינו
זה  ואין הראשון, על כמו עליו סומך שאינו השני, השוכר
ע"י  יתקלקל שלא ושומר עמה שבעלה לספינה דומה

(ראב"ד). וסובר 53)השוכר זו, סברא דוחה רבינו
- השני השוכר שהרי טענה, אינה הבית לקלקול שהחשש

(מגידֿמשנה). ההיזק בעד לשלם יתחייב

.Â- ÏÙ B¯ÈkO‰L ¯Á‡Â ,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«

B˙B·Ï ·iÁ BÈ‡54LnzLpM ‰Ó ÏÚ ·MÁÓ ‡l‡ , ≈«»ƒ¿∆»¿«≈««∆ƒ¿«≈
¯ÈÊÁÓe Ba55˙e¯ÈÎO‰ ¯‡L BÏ56- B¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ¿»«¿ƒ¬»ƒ¿»

B˙BÓk BÏ ¯ÈkOÈ B‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ57. «»¿«¬ƒ«ƒ«≈«¿ƒ¿
B¯ÎÓ B‡ B¯ÈkO‰Â ‰ÊÏ B¯ÈkO‰L ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿»

Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ58˙e¯ÈÎO ÚÈ˜Ù‰L , ¿≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔBL‡¯‰59·iÁ ‰Ê È¯‰ -60¯Á‡ ˙Èa BÏ ¯ÈkO‰Ï »ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ«ƒ«≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙BÓk¿¿≈…«≈»∆

לו 54) לבנות התחייב ולא השכיר, זה בית שהרי קג. שם
חדש. השכר.55)בית השוכר הקדים אם המשכיר,

זמן  פרק בעד משלם שהשוכר הקדים, לא אם והואֿהדין
ונהנה. בו הבית 56)שדר אבני למכור רשות לשוכר ואין

ב  בהלכה למעלה כמו אחר, בית בדמיהם ולשכור ועציו,
במגידֿמשנה: מבואר ההבדל, וטעם לרכוב. זה חמור בדין
לשוכר  שעבד והמשכיר להמכר, עומדת נבלתו - שמת חמור
שהוא  זמן כל משמע זה" "בית אבל נבלתה, ואת החמור את
עומדים  שאינם והאבנים, העצים למכור ולא לדירה ראוי
להעמיד  לחייבו ואין מחדש. הבית לבנות אלא להמכר
השכירו. זה שבית מפני החדש הבנין את השוכר לרשות

זה 57) בבית אמרו שלא שהשכירו. וכצורתו הבית כמידת
במקום  אבל מאליו, הבית כשנפל אלא לבנותו חייב שאינו
בית  לו להעמיד חייב - השוכר הסכמת בלי סתרו שהמשכיר
(מגידֿ יסתור שלא לעכב יכול שהשוכר ופשוט, אחר.

ישראל.58)משנה). ואפילו אלים, חמסן,
הבית.59) מן להוצאתו 60)שהוציאהו שגרם המשכיר,

הבית. מן

.Ê¯ÈkO‰61Ì˙Ò ˙Èa BÏ62ÏÙ ˙Èa BÏ Ô˙pL ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿««∆»««ƒ»«
ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯Á‡ ˙Èa BÏ ÔzÈ B‡ B˙B·Ï ·iÁ -«»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈¿ƒ»»»»

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ - ÏÙpL ˙Èa‰ ÔÓ63. ƒ««ƒ∆»«≈«≈»¿«≈»»
˙Èa Èe¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â64˙Èa ‡l‡ ¯ÈkO‰ ‡lL . ¿∆ƒ¿∆»«ƒ∆…ƒ¿ƒ∆»«ƒ

Ì˙Ò65‰Êk ˙Èa :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .66EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ¿»¬»ƒ»««ƒ»∆¬ƒ«¿ƒ¿
ÏL BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ«»¿∆
ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;e‰‡¯‰L ‰Ê ˙Èa«ƒ∆∆∆¿»¿≈»«…»»ƒ¿«
ıÁ¯nÏ B‡ ˜eMÏ B‡ ¯‰pÏ ·B¯˜ ‰È‰iL ‡l‡ È¯·c¿»«∆»∆ƒ¿∆»«»»««∆¿»

B˙¯eˆÎe B˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Êk67. »∆∆»«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ»¿»
CÎÈÙÏ68ÏB„‚ epOÚÈ ‡Ï - ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ,69- ÏB„b ; ¿ƒ»ƒ»»»»…«¬∆»»

- ÌÈL ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï - „Á‡ ;ÔË˜ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆»»∆»…«¬∆¿«ƒ¿«ƒ
,Ba eÈ‰L ˙BBlÁ‰ ÔÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .„Á‡ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆∆»¿…ƒ¿…ƒ««∆»

Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¬≈∆∆»ƒ««¿≈∆

קג.61) וצורתו.62)שם מדתו קבע שם,63)ולא רי"ף
בגמרא. משמע בו 64)וכן שיש כלומר לדירה, שראוי

שם). (נמוקיֿיוסף אמות ארבע על אמות וביד 65)ארבע
שהוא  כזה קטן בית מתחילה לו להעמיד היה המשכיר
מעניקה  אינה הראשון הבית ונפילת עכשיו, לו מעמיד

חדשות. זכויות להשכיר 66)לשוכר המשכיר עליו שקיבל
כזה. לו: ואמר מסוים בית והדגימו בית, שם 67)לו

שהשכירו.68)בגמרא. אחר הבית נפל בני 69)אם יש
קטנה. דירה שמעדיפים שם.70)אדם

.ÁÌ˙Ò ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰71‰iÏÚ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -72. ««¿ƒ¬ƒ»¿»«»¿«¬ƒ¬ƒ»
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EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa Èab ÏÚL BÊ ‰iÏÚ :BÏ ¯Ó‡»«¬ƒ»∆««≈«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ¿
‰iÏÚÏ ˙Èa „aÚL È¯‰ -73‰˙ÁÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .74 ¬≈ƒ¿≈«ƒ«¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰iÏÚ‰75¯ÈkOn‰ ·iÁ - ¯˙È B‡ »¬ƒ»¿«¿»»¿»ƒ»≈«»««¿ƒ

ÎBO‰ È¯‰ - Ôw˙ ‡Ï Ì‡Â ;Ôw˙Ï˙Èaa ¯„Â „¯BÈ ¯ ¿«≈¿ƒ…ƒ≈¬≈«≈≈¿»««ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ76BÊ ˙BiÏÚ ÈzL eÈ‰ .Ôw˙iL „Ú77ÏÚ ƒ««««ƒ«∆¿«≈»¿≈¬ƒ«

‰BzÁza ¯c - ‰BÈÏÚ‰ ‰˙ÁÙÂ ,BÊ Èab78‰˙ÁÙ ; «≈¿ƒ¿¬»»∆¿»»««¿»ƒ¿¬»
B‡ ‰BÈÏÚa ¯e„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰BzÁz‰««¿»¬≈∆»≈ƒ»»∆¿»

˙Èaa79ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯c Ì‡Â ,¯e„È ‡Ï CÎÈÙÏ . ««ƒ¿ƒ»…»¿ƒ»≈ƒƒ
ÌMÓ B˙B‡80„Á‡a ‰OÚÓ .81˙ÈÏc :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L82 ƒ»«¬∆¿∆»∆»««¬≈»ƒ

¯˜ÚÂ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰f‰ ˜Ò¯t‰ Èab ÏÚL BÊ∆««≈««¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ¿¿∆¡«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ;BÓB˜nÓ ˜Ò¯t‰ ÔÏÈ‡ƒ«««¿≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÓÊ Ïk ˜Ò¯t‰ „ÈÓÚ‰Ï ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«»«»¿«¬ƒ««¿≈»¿«

˙Ói˜ ˙ÈÏc‰L83.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»ƒ«∆∆¿≈…«≈»∆

קטז:71) להעמיד 72)שם חייב לו, שהעמיד זו נפלה אם
אחרת. גבי 73)לו "שעל הוסיף: מה לשם כן, לא שאם

אנו  ולכן זו". "עלייה באמרו: הסתפק ולא זה", בית
הרי  - יתקנו ולא בעליה קלקול יארע שאם כוונתו, מפרשים
והולך. רבינו שמבאר כמו לשוכר, משועבד שלמטה הבית

על 75)נתקלקלה.74) טפחים ארבעה של שטח פני על
כשמואל). (שם, טפחים יכול 76)ארבעה אינו אבל ביחד,

לו  ויעמיד שלמטה בבית מדירתו יצא הבית שבעל לדרוש
שיעבדו. לא כן דעת שעל כולה, שלש 77)את בן בית

שעל  זו עליה לו: ואמר העליונה, הקומה והשכיר קומות
זה. בית ולדור 78)גבי לירד יכול ואינו התחתונה, בעלייה

דירת  לתקן בעלֿהבית את לאלץ כדי שלמטה, בבית
הבית העלי  בכלל התחתונה, העלייה שגם מפני יה,

מא). ס"ק שיב, סי' חו"מ (סמ"ע הוא ששיעבדו
או 79) העליונה לעלייה לדחותו יכול הבית בעל אם כלומר,

שם  "דא"ל קיז.) (שם בגמרא מבוארים הספק וצדדי לא.
הרי  לשוכר: אומר המשכיר כלומר, עלך". קבילת עלייה
מוסר  אני עלייה והרי בעלייה, לדור והסכמת שכרת, עלייה
קביל  לא עליות שתי עליה, קביל עלייה חד דילמא, "או לך,
טורח  עלי קיבלתי לטעון: יכול השוכר פירוש, עליה",
ולעלות  לטרוח מסכים איני אבל ראשונה, לקומה העלייה

שם. בתיקו שנשארה בעיה קומות. שהדבר 80)שתי מפני
השוכר  תפס שלא עוד וכל המוחזק, מן מוציאים אין בספק,
כשתפסה  אבל כניסתו. ממנו מונע הבית בעל הדירה,
להוציאו. זכות לבעלֿהבית ואין המוחזק, הוא הרי השוכר,
שהיא  העלייה רצפת כשנפחתה נאמרו, אלה דינים וכל
הוא  הקלקול שהרי התחתונה, העלייה של או הבית תקרת
אין  - העלייה קירות כשנפחתו אבל לו, המשועבד בבית
הבית  עם קשר לו אין זה קלקול כי לתקנם, חייב המשכיר

(מגידֿמשנה). קטז:81)המשועבד גפן 82)שם
האפרסק. עץ על גידלו ששעבד 83)שענפיה מפני

הוא  מחוייב זה", אפרסק "על באמרו לדלית, האפרסק
הקיימת. הגפן לדלית משענת שיהווה כדי למקומו להחזירו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכיר 1) וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר

משכיר  ודין לשוכר, להעמיד חייב הוא מה לחבירו בית

בית  משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין ונפחתה, עלייה
בסוף  לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או
ודין  לשביתה, או ללינה בית שוכר ודין הקצוב, הזמן
קודם  יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר
הוקרו  ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו,
או  מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו

הורישו.

.‡¯ÈkOn‰2‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa3LnzLÓ -4 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ¿«≈
‰ÈÏzÎ·e ‰ÈÊÈÊa5˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú6ÏL ıa¯z·e , ¿ƒ∆»ƒ¿»∆»««¿««««¿≈∆

¯ˆÁ7‰·Á¯·e ,8ÌÈza‰ È¯BÁ‡L9e‚‰pL ÌB˜Óe . »≈»¿»»∆¬≈«»ƒ»∆»¬
ÌÈÏ˙k‰ È·Úa LnzL‰Ï10È·Úa LnzLÓ - ¿ƒ¿«≈»√ƒ«¿»ƒƒ¿«≈»√ƒ

‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e .ÌÈÏ˙k‰«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«
‰È„n‰11˙BÓM‰Â12e¯Ó‡L C¯„k ,Ì‰Ï ÔÈÚe„È‰ «¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»∆¿∆∆∆»«¿

¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚa13. ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»

ו:2) ולא 3)בבאֿבתרא רבות, דירות המכיל גדול בנין
בחצר  קונה שהשוכר השימוש זכות השכירות' ב'חוזה פורש
מנהג  אין וגם הבירה, את המקיף בשטח הנמצאים ובמבנים

מקום. באותו שבכתלים 5)השוכר.4)מוסכם בחורים
הבירה. את המקיפים אמות,6)החיצוניים ד' של שטח

ששכר. הבית שממול הכותל לחלק החצר,7)מחוץ גינת
נחמן, (כרב האויר את לרענן ופרחים עשבים בה שמגדלים

פנוי.8)שם). מן 9)מגרש בית, שוכר שכל שם, כרבא
– אלו במקומות להשתמש רשות לו שיהיה דעת על הסתם

שוכר. הכותל.10)הוא בגג משתמשים עליה שוכרי
מנהג 11) שאין במקום נאמרו שלמעלה הדינים כלומר,

המקובל. המנהג כפי הכול - קבוע מנהג יש אם אבל ידוע,
דעת 12) על הסתם שמן השכירות, תנאי המגדירים המונחים

השכירות. נעשתה מהלכות 13)המנהג כ"ו פרק ראה
מכירה.

.·daL ˙Ù¯‰ ¯ÈkO‰ ‡Ï - Ì˙Ò B¯ˆÁ ¯ÈkOn‰14. ««¿ƒ¬≈¿»…ƒ¿ƒ»∆∆∆»

קב.).14) (בבאֿמציעא "חצר" המונח בכלל הרפת שאין

.‚B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰15,˙B˙Ï„ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈«»¿«¬ƒ¿»
˙‡ ˜fÁÏe ,eÏ˜Ï˜˙pL ˙BBlÁ‰ BÏ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«««∆ƒ¿«¿¿¿«≈∆

‰¯˜z‰16‰¯Bw‰ ˙‡ CÓÒÏÂ ,17˙BOÚÏÂ ,‰¯aLpL «ƒ¿»¿ƒ¿…∆«»∆ƒ¿¿»¿«¬
¯‚18ÏeÚÓe19Ô‰L ÌÈ¯·cÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ∆∆«¿¿…«≈»≈ƒ¿»ƒ∆≈

Ôn‡ ‰OÚÓ20ÌÈza‰ ˙·ÈLÈa ÏB„b ¯wÚ Ì‰Â «¬≈À»¿≈ƒ»»ƒƒ««»ƒ
˙B¯ˆÁ‰Â21‰˜ÚÓ ˙BOÚÏ ·iÁ ¯ÎBO‰ .‰ÊeÊÓe22, ¿«¬≈«≈«»«¬«¬∆¿»

‰ÊeÊn‰ ÌB˜Ó Ôw˙Ïe23BlMÓ24˙BOÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ»»«¬
ÌlÒ25·Ê¯Ó B‡26Bbb ÁÈË‰Ï B‡27‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - À»«¿≈¿»ƒ««¬≈∆∆

BÓˆÚ ÏMÓ28. ƒ∆«¿

קא:15) לבית.16)שם מכסה המשמשים הנסרים מערכת
עליהן.17) מונחים שהנסרים הבית, בריח 18)קורות

מבפנים. ופתיחתה הדלת לנעילת מבחוץ.19)המשמש
שעל 20) שם) לרי"ף (בפירושו יוסף' ה'נמוקי וכתב שם,

אף  השכירות, תקופת כל במשך אלו דברים לתקן המשכיר
רבינו, לשון נוטה ולזה השכירות. בשעת תקינים כשהיו
שנתקלקלו  כלומר שנתקלקלו", חלונות לו "ולפתוח שכתב
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נאמר  שזה כתב, הריטב"א ובשם השכירות. תקופת בתוך
משכיר  אני זה "בית לו אמר אם אבל סתם, בית לו באמרו
(וכן  השכירות תקופת בתוך כשנתקלקל לתקן חייב אינו לך"
ס"ק  הגר"א ובביאור עיי"ש א. סעיף שיד בסי' הרמ"א פסק

א). ס"ק החושן' וב'קצות דעת 21)ו, על הסתם, שמן
שכר. - לדירה ראוי הבית מצוות 22)שיהא שחובת שם,

ממעקה  פטור בו דרים שאין בית שהרי הן, הדר על אלו
רוצח  מהל' ופי"א יא, הל' מזוזה מהל' פ"ה (ראה ומזוזה

א). הל' נפש להכניס 23)ושמירת הבית, במזוזת חקיקה
המזוזה. את אבן,24)בה של היא הבית מזוזת אם אפילו

למ  ואמרנו אומן, מעשה היא שהם והחקיקה שהדברים עלה
שאין  דבר, של וטעמו לעשות. המשכיר חייב - אומן מעשה
שהרי  המזוזה, את להניח באבן מקום לחקוק הכרח כל
ולהעמיד  בנסר הקנה ולקבוע בקנה המזוזה לקבוע אפשר
הבית  למזוזת סמוך והמפתן המשקוף בין בצמצום הנסר את
(שם  לאומן צורך זה למעשה ואין ממקומו. יזוז שלא באופן

יוסף'). ו'נמוקי רש"י להשתמש 25)ע"פ כדי הבית לגג
נמוק"י). (ראה הבתים בישיבת עיקר בגג השימוש ואין בו,

ומשופע,26) בטיח המטוייח הגג אצל לכותל סמוכים נסרים
את  מרטיבים ואינם הנסרים על נופלים הגג שעל והמים
צריך  ואין מחזירה אדם כל הנסרים, וכשנופלים הכותל,

רש"י). ע"פ (שם לזה שנתהוו 27)אומן הסדקים להטיח
ואין  הסדקים, דרך לבית הגשם מי ידלפו שלא כדי בגג,

לזה. אומן אלא 28)צריך לתקן המשכיר על שאין שם,
הבית. בישיבת ועיקר אומן מעשה שהוא דבר

.„B¯·ÁÏ ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰29‰˙ÁÙÂ30‰Úa¯‡a31B‡ ««¿ƒ¬ƒ»«¬≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»
‰¯˜z‰ Ôw˙Ï ·iÁ - ¯˙È32‰·ÈÊÚn‰Â33;‰ÈÏÚL »≈«»¿«≈«ƒ¿»¿««¬ƒ»∆»∆»

‡È‰ ‰¯˜z‰ ˜efÁ ‰·ÈÊÚn‰L34. ∆««¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

ח,29) הל' בפ"ה למעלה שנתבאר סתם, עלייה לו ואמר
והולך  רבינו מבאר וכאן עלייה, לו להעמיד חייב נפלה שאם
שאינו  כשם - זו עלייה לו באמר אבל נפחתה, אם הדין מה
לתקנה  חייב אינו כן בנפלה, עלייה לו להעמיד חייב
לחםֿמשנה, ועיין קיז: שם הגמ' ע"פ (מגידֿמשנה בנפחתה

יז). סעיף שיב סי' בחושןֿמשפט נסר 30)וראה נשבר
כשמואל).31)ברצפתה. (שם, טפחים ארבעה על טפחים

לעלייה.32) רצפה המשמשת הבית הטיט 33)תקרת
ג, (נחמיה הכתוב מלשון והוא - התקרה על שטוחין והעפר
רבינו  פירש וכן שם, רש"י (ע"פ ירושלים" "ויעזבו ח)

שם). המשנה, העלייה,34)בפירוש בישיבת הוא ועיקר
עלול  והוא רפים, הרצפה כשנסרי בעלייה דר אדם שאין

ממקומו. נסר ישמט אם ליפול

.‰Ï·f‰35¯ÎBO ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¯ˆÁaL36CÎÈÙÏ . «∆∆∆∆»≈¬≈∆≈¿ƒ»
thÓ ‡e‰B‡ÈˆB‰Ï Ba Ï37- ‚‰Ó ÌL LÈ Ì‡Â . ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰38eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«««ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
˙BÓ‰a‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBO ÏL Ï·f‰ eOÚL ˙BÓ‰a‰«¿≈∆»«∆∆∆≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÏL39ÏL B¯ˆÁL ;¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL Ï·f‰ - ∆¬≈ƒ«∆∆∆««∆»≈∆¬≈∆
BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡40‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»»∆…ƒ«¿««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‰¯eÎO41. ¿»¿«¬≈ƒ

קב.35) שם הגמרא, וכפירוש קא: שם משנה,

ומבאר.36) רבינו שהולך כמו החצר, את השוכר מבהמות
כך  ומתוך הזבל את מפקיר שהשוכר אומרים אנו ואין
מדעתו  שלא לו קונה אדם של שחצירו בו, זוכה המשכיר
דבר  של וטעמו שם). הערה ראה זו, הלכה בסוף (רבינו
ובזכותו  לו, מושכר שהחצר מכיון בלחםֿמשנה: מבואר

זבלן. מפקיר אינו בהמותיו, שם לו 37)להחזיק כשאין
בו. א.38)צורך הל' למעלה בהמות 39)כמבואר זבל

זבלן  על מקפידים אינם בעליהם למקום, ממקום ההולכות
אותו. נמצא 40)ומפקירין שהחפץ לו ידוע כשאינו אף

יוסי  כרבי (שם ח הל' ומתנה זכיה מהל' פ"ד ראה בחצרו.
חנינה). במשנה,41)בר שאמרו מה פירשו שם, בגמרא

דאתי  ותורי דמשכיר, "בחצר המדובר - הבית בעל של הזבל
שאמרו  שזה רבינו, ומפרש אחרים). של (שוורים מעלמא"
לשוכר, המושכרת בחצר היא הכוונה דמשכיר", "בחצר
הפקר  חפצי לקנות הבעלים זכות מפקיעה השכירות שאין
(ראה  קצוב לזמן מכירה שכירות אמרו שלא בה, המונחים
לזכות  כלומר שכירותו, למטרת אלא א) הל' פ"ז להלן
והמשכיר  לו, קנוי אינו החצר גוף אבל בחצר, ההשתמשות
(מגידֿמשנה, הפקר חפצי לקנות החצר בעל להיות ממשיך
א, ס"ק שיג סי' החושן' 'קצות וראה שם. ולחםֿמשנה

רבינו). בדעת אחרת שיטה

.Â¯‡L B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ B‡ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ»≈∆¿»¬¿»
˙‡ˆÏ e‰ÙBk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÓB˜n‰«¿«¿«»¬≈∆≈»≈

˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BÏ ÔÈzÓÓ BÈ‡Â ,BpÓÊ ÛBÒa42¯ÎO . ¿¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ»»∆»»«
Ì˙Ò ˙Èa BÏ43„Á‡ ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :44; «ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒ∆»

‰˙È·LÏ45ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -46ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOÏ ; ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt47. »ƒ¿ƒ

פינוי 42) הודעת לשוכר למסור צריך המשכיר אין כלומר,
הגשמים, בימות ואפילו הזמן, כשיגיע מיד אלא מוקדמת,
המשכיר  שאין ז) הלכה (ראה אמרו לא כאן שעד מוציאו,
הודעה  בלי החמה ובימות כלל, הגשמים בימות מוציאו
בסתם, נעשית כשהשכירות אלא יום, שלושים של מוקדמת
בסמוך  (כמבואר לדור מקום לחפש לשוכר לאפשר כדי
קביעת  עצם - קצוב לזמן נעשית כשהשכירות אבל ז) הלכה
בירושלמי  אמרו וכן היא. הודעה - מסוים לזמן השכירות
בירושלמי  - השואל פרק בבבאֿמציעא הרי"ף (הביאו
זמנו  הגיע אפילו ידוע, לזמן השכירו "ואם אינו): לפנינו
ידיע  מידע טעמא? מאי מיד. מוציאו - הגשמים בימות
בטבת). הוא יציאתו שזמן הוא (יודע בטבת" דזמניה

בבאֿמציעא 43) תוספתא (וראה הירושלמי בשם שם רי"ף
הי"א). ח לילה 44)פרק דעת על - סתם ללינה שהשוכר

יונתן). הר' בשם קא: שם מקובצת' ('שיטה שוכר ויום
להכין 46)לשבת.45) כדי בכלל, השישי יום גם כלומר,

(שם). שבת שלושים 47)צרכי נמשכת נישואין ששמחת
כל  יום שלושים שעד ח.) כתובות (ראה שאמרו כמו יום,
ומברכים  היא, הנישואין מפני סתמא עושה שהחתן סעודה
מונעים  אין ד.): (שם אמרו וכן במעונו". "שהשמחה

יום. שלושים כל הכלה מן תכשיטים

.ÊÌ˙Ò B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰48B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»≈»¿ƒ
Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL BÚÈ„BiL „Ú49È„k ,50Lw·Ï «∆ƒ¿ƒƒ…∆¿≈¿«≈
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zexikyקו zekld - mihtyn xtq - 'aÎxc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ˆÈ ÌÈLÏM‰ ÛBÒÏe ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…ƒ¿∆À¿»«∆∆¿«¿ƒ≈≈
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na51˙BÓÈa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»ƒ

ÌÈÓLb‰52B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -53‚Á‰ ÔÓ54„ÚÂ «¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»¿«
ÁÒt‰55ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈLÏL BÏ Ú·˜ . «∆«»«¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿«ƒ

‚Á‰ ¯Á‡Ï „Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ÌBÈ ÌÈLÏM‰56BÈ‡ - «¿ƒ¬ƒ∆»¿««∆»≈
ÁÒt‰ È‡ˆBÓ „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ57‡e‰Â .58BÚÈ„BiL »¿ƒ«»≈«∆«¿∆ƒ

Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈk¯ka Ï·‡ ;˙B¯ÈÚa60„Á‡Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈ „Á‡ - »¬»¬»«¿«ƒ∆»¿««»¿∆»

L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»»…∆
Ì„wÓ61˙eÁa ÔÎÂ .62ÈÚa ÔÈa ÌÈk¯ka ÔÈa -,˙B¯ ƒ…∆¿≈«¬≈«¿«ƒ≈»¬»

Ì„wÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63. »ƒ¿ƒ¿≈»»…∆ƒ…∆

כל 48) בעד שכר קבעו שם. וגמרא קא: בבאֿמציעא משנה
שכירות  וסתם השכירות, גמר זמן קבעו ולא וחודש חודש

יום. משלושים פחות זמן 49)אינה לשוכר הודיע ואם
יום  שלושים אחר לפנותה שעליו לדירה, שנכנס לפני מסוים
(ש"ך  מגורו ימי שלושים גמר לפני להוציאו יכול אינו -

ז). ס"ק לשוכר.50)שיב מצויות 51)לאפשר שהדירות
- אחרת לדירה לעבור רוצים כשהם אדם בני שדרך -

החמה. בימות אדם 52)עוברים בני אין הגשמים שמפני
מצויות. הדירות ואין אחרת, לדירה אפילו 53)עוברים

קודם. הסוכות.54)הודיעו שאין 55)חג הפסח, מוצאי
אין  שהרי אחרת, דירה לו לחפש לשוכר מאפשרת ההודעה
שיפנה  - הפינוי הודעת לו הקדים אם אמנם מצויות. הדירות
מוציאו  החמה, בימות יום שלושים - החורף בתקופת הדירה

שקבע. אלול 56)ביום בכ"ד ההודעה לו שמסר כגון
שם). מקובצת' 'שיטה אסי:57)(ראה דרב מימרא שם.

שלושים  (מאותם) מהני הגשמים בימות אחד יום נכנס אם
ב  (שהודיעו עד יום החג מן להוציאו יכול אינו החמה) ימות

לפני  להגמר צריכים ההודעה ימי שלושים כלומר, הפסח.
להוציאו  מועילה ההודעה אין - כולם נגמרו לא ואם החג,

שם). (נמוקיֿיוסף הגשמים לפני 59)בתנאי.58)בימות
הקודמת, ההודעה סמך על להוציאו יכול ואינו פסח, מוצאי
שהרי  כלל, קיימת אינה כאילו אותה רואים שאנו  מפני
להודיעו  המשכיר צריך ולכן לדין, מנוגד יציאה זמן קבעה
וראה  ח. ס"ק שיב סימן (סמ"ע הפסח לפני שניה הודעה
רבינו). בלשון שמגיה מה טו, ס"ק שם הגר"א בביאור

אחר 60) נמשכים שרבים - בהם מצויות פנויות דירות שאין
כרכים. להקיף 62)שם.61)ישיבת החנוני שדרך

הן. ארוך לזמן והקפותיו לו 63)לצרכניו, לאפשר כדי
עיי"ש). רש"י, ע"פ – (שם הקפותיו את בינתיים לגבות

.ÁÌLk64·iÁ ¯ÎBO‰ Ck ,BÚÈ„B‰Ï ·iÁ ¯ÈkOn‰L ¿≈∆««¿ƒ«»¿ƒ»«≈«»
ÌÈL Ì„wÓ B‡ ,˙B¯ÈÚa ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï¿ƒƒ…∆¿ƒ«¬»ƒ…∆¿≈

ÔÎL Lw·iL È„k ,ÌÈk¯ka L„Á ¯OÚ65¯‡MÈ ‡ÏÂ , »»…∆»¿«ƒ¿≈∆¿«≈»≈¿…ƒ»≈
Èet B˙Èa66,˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¿ƒ…ƒ≈»»≈

¯ÎO‰ ÔzÈ ‡l‡67. ∆»ƒ≈«»»

שם.64) הגון.65)ברייתא אדם 66)דייר שימצא עד
הדירה. לו להשכיר -67)הגון השכר לשלם ממשיך

זכות  ויש חודש, עשר שנים תום עד - מהבית יצא אפילו

יכול  המשכיר ואין לאחר, זו לתקופה הבית להשכיר לשוכר
(רמ"א  ה הל' בפ"ה למעלה שנתבאר כמו בידו, לעכב

עיי"ש). יז סעיף שיב סי' בהגהותיו

.Ë‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯ÈkOn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈««¿ƒ»¿ƒ¿…
e¯˜e‰ Ì‡ ,Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰«≈»»≈«∆ƒƒ…∆ƒ¿
:¯ÎBOÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ¯ÈkOnÏ LÈ - ÌÈza‰«»ƒ≈««¿ƒ¿ƒ»»¿««≈

‰ÂLa ¯ÎO B‡68‡ˆ˙ B‡ ‡ˆÓzL „Ú69Ì‡ ÔÎÂ . ¿…¿»∆«∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
¯ÓBÏÂ ¯ÎO‰ ˙ÁÙÏ ¯ÎBOÏ LÈ - ÌÈza‰ eÏÊe‰¿«»ƒ≈«≈ƒ¿…«»»¿«
È¯‰ B‡ ,‰zÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏ ¯kO‰ B‡ :¯ÈkOnÏ««¿ƒ«¿≈ƒ¿««∆«»¬≈

EÈÙÏ E˙Èa70¯ÈkOn‰ ˙Èa ÏÙ .71- Ba ¯„ ‰È‰L ≈¿¿»∆»«≈««¿ƒ∆»»»
B˙ÈaÓ ¯ÎBO‰ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰72:BÏ ¯ÓB‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

‡ˆÓzL „Ú È˙È·a ·LBÈ ‰z‡ ‰È‰zL ÔÈ„a BÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»≈¿≈ƒ«∆ƒ¿»
ÌB˜Ó73È‡Â ,74˙eÎÊ ÏÚa ‰z‡ ÔÈ‡L ;C¯ca CÏLÓ »«¬ƒÀ¿»«∆∆∆≈«»««¿

ÈpnÓ ¯˙BÈ ‰Ê ˙È·a75. ¿«ƒ∆≈ƒ∆ƒ

עתה.68) ערכו השער 69)כפי כפי לשלם ברצונך אין אם
יוקר, הפרש - ממון להפסיד המשכיר על שאין עכשיו, של
בחוץ  מושלך יהא שלא הדייר, על להגן שמטרתה מהתקנה

שם). ההוזלה,70)(גמרא דין הוזכר לא שם בגמרא אמנם
ככוח  בהוזלו, יפה השוכר שכוח נותנת, הסברא אבל

(מגידֿמשנה). בהוקרו בין 72)שם.71)המשכיר מיד,
הגשמים. בימות בין החמה תהא 73)בימות שלא כדי

בדרך. בדרך.74)מושלך מושלך כבר אני והרי
היוקר 75) הפרש - אלו דינים שאין נראה, רבינו מלשון

בהלכה  המבואר בנו ומשיא המשכיר בית ונפילת וההוזלה,
סתם, כשהשכירו כלומר ההודעה, בתקנת אלא אמורים, - י
השכירות  את לבטל זכות ולשוכר למשכיר יש הדין שמיסוד
אלא  לשכירות, זמן קבעו לא שהרי שירצו, עת בכל
מקודם. להודיע והמשכיר, השוכר לטובת תיקנו, שחכמים
לפגוע  יפה התקנה כוח אין קצוב, לזמן בהשכירו אבל
מוציא  אינו ביתו נפל ואפילו המפורשים, השכירות בתנאי
בבית  זכות יותר לשוכר יש השכירות שבתקופת השוכר, את
כמו  היא, כמכירה קצוב לזמן שהשכירות המשכיר, מן
בשם  המגידֿמשנה כתב (וכן א הל' פ"ז להלן שיתבאר

יא). סעיף שיב סימן בשו"ע נפסק וכן הרשב"א,

.È‰M‡ B· ‡OÏ B·Ï ˙Èa‰ Ô˙76Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ : »«««ƒƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»≈«
BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰Â ,ÈBÏt ÔÓÊa Ô˙Á ‰OÚ BaL∆¿«¬∆»»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆¿»

B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï77; ¿ƒƒ…∆¿…ƒ≈»¿ƒ
„iÓ d‡OB ‡e‰ È¯‰Â ,‰M‡ BÏ ‰ncÊ ÂLÎÚ Ì‡Â78 ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ»«¬≈¿»ƒ»

‰Ê ‰È‰iL ÔÈ„a BÈ‡L ;B‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿ƒ∆≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆
B· ‰OÚiL ˙Èa ¯kOÈ ˙Èa‰ ÏÚa Ô·e ,B˙È·a ·LBÈ≈¿≈∆««««ƒƒ¿…«ƒ∆«¬∆

.‰p˙Á¬À»

להודיעו.77)שם.76) לו היה היה 78)שהרי ולא
קודם. להודיעו באפשרותו

.‡ÈÈM‰ ÔÈ‡ - BLÈ¯B‰ B‡ B˙ B‡ ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎÓ»«∆««ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ79B‡ »¿ƒ«∆ƒƒ…∆¿ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL Ì„wÓ80:BÏ ¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ È¯‰L ; ƒ…∆¿≈»»…∆∆¬≈«≈≈
B˙ÓÁÓ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÎfL ‰Ê ÁkÓ ¯˙È EÁk ÔÈ‡81. ≈…¬»≈ƒ…«∆∆»ƒ»¿«ƒ∆≈¬»
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לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם
אתה  אף כן - מוקדמת הודעה בלי להוציאני יכול היה לא

יכול. אינך

á"ôùú'ä 'á-øãà æ"ë éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחדשים 1) בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר

שכר  נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או
לזמן  בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר ומשכיר הדירה
פירותיו  מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע

ריחיים. שוכר ודין מדעתו, שלא חבירו לבית

.‡Á˜Óa ‰ˆ¯iL È‡z Ïk Ì„‡ ‰˙nL ÌLk¿≈∆«¿∆»»»¿«∆ƒ¿∆¿∆»
¯kÓÓe2‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;˙e¯ÈÎOa ‰˙Ó Ck , ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ3¯kÓÓ ÂÈÒÎa B¯kÓnL ÏÎÂ .‡È‰4, ƒ¿«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÎBO5¯kÓÏ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;˙e¯ÈÎO B˙e¯ÈÎO6Ck , ≈¿ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿…»

d˙B‡a „·Ïa ˙B¯t BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ .¯kOÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…∆»ƒ≈≈≈ƒ¿«¿»
Ú˜¯w‰7¯ÎBO ‰Ê È¯‰ ,8¯ÎBÓ BÈ‡Â9. ««¿«¬≈∆≈¿≈≈

נתקיים 2) לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הלכה מכירה מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא

י"ג 3) פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן
הדברים  שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות
המתחיל  דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
קניין  מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי.

הנשכר). בדבר וקטן 4)השוכר שוטה חרש להוציא
מהלכות  כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם

"שוכר".5)מכירה. המלה חסרה תימן יד כגון 6)בכתב
בו  שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר

כ"ב). פרק שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב כגון
מהזמן  הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום
כמבואר  חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"ב מעביר 8)בפרק
לפירותיה. בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים

הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי ואינו
האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע את הלוקח מייד להוציא
שכתב  כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו

.·B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰¯aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
¯ÎBOÏ ‰¯aÚ˙ -13ÌÈL„ÁÏ ¯ÈkO‰ .14‰¯aÚ˙ - ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

¯ÈkOnÏ15:BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ¯ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La ¯Èc ¯OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ ¯Èc16¯Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa ¯Èc ,‰LÏ ¯Èc ¯OÚ ÌÈL :BÏ17È¯‰ - ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
¯eaÚ‰ L„Á18L¯ÈkOÓ Ï19Ú˜¯w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa „iÓ ¯·c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a21‰Ê ÔÓÊÏ :¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ Èz¯kO‰22‡l‡ Èz¯ÎO ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C¯‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»

‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa -26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ
˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ

קב.10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף, עשר
ואמר  השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב
(יום  לתאריך ויגיע השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה בתחילת
השנה  תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר:
שבא  כמו בהחלט אותו ניקח אלא אותו לחלק לנו

השנה.14)מוחלט"). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות
באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי 18)שהזכיר

העיבור. חודש של קב:19)השכירות שם נחמן כרב פסק
אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי על או 21)אף בעדים

ול  בספק, ולא החודש בשטר בסוף המשכיר בא אפילו כן
אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע
סימן  משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד
עם  עתה נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב
היה  מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
מיד. מביתי לצאת מן 23)ועליך להוציאני רשות לך ואין

ו  בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית
ח). ז, לצאת.24)הלכה זמני הגיע לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע

.‚,Ba Èz·iÁ˙pL ˙Èa‰ ¯ÎO Èz˙ :¯Ó‡L ¯ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

¯ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚ·z Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ -31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈ¯ÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈

˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¯ÈkOn‰ BÚ·z ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
¯ÎBO‰ Ú·MÈ40Ì‡ ÔÎÂ .¯ËtÈÂ B¯ÎO BÏ Ô˙ ¯·kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ
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‰La ‰L ¯ÎO‰ BÏ ÔziL L¯Ùe epnÓ ¯ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»
BÚ·z ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ‰M‰ CB˙a BÚ·˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»
ÏeÏ‡a ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ ¯Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום , שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי  זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם

ערוך  ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה משנה
עא  סימן משפט החרם).חושן כדין.34)דיני שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין

.„ÔÈ‡Â ,ÌÈL ¯OÚÏ ¯ËLa B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈
ÔÓÊ Ba44¯ËM‰ ÔÓfÓ ¯·Ú ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ , ¿««≈≈¬«ƒ…»«ƒ¿««¿»

ÈL eÓÏLÂ e¯·Ú ¯·k :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â ,‰L ‡l‡∆»»»¿««¿ƒ≈¿»»¿¿»¿¿≈
‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ÌÈL ¯OÚ zÎLÂ ˙e¯ÈÎO‰«¿ƒ¿»«¿»∆∆»ƒ««≈¿»ƒ
˙q‰ ¯ÈkOn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¿̄»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««¿ƒ∆≈

B‡ÈˆBÈÂ45. ¿ƒ

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר אין
בהלכה 45) שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

הוא  וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב
בשם  ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות

חננאל). רבינו

.‰¯ÎBO‰46Òc¯t47B„Èa ÔBkLÓ ‰È‰L B‡48¯OÚÏ «≈«¿≈∆»»«¿¿»¿∆∆
ÔÓf‰ CB˙a Òc¯t‰ L·ÈÂ ,ÌÈL49ÂÈˆÚ e¯ÎnÈ -50, »ƒ¿»«««¿≈¿«¿«ƒ»¿≈»

ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡ÈÂ ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«¿…«≈»«¿«
B‡ eL·iL ˙BÏÈ‡‰ Ûe‚Â .ÔBkLn‰ ÔÓÊ B‡ B˙e¯ÈÎO¿ƒ¿«««¿¿»ƒ»∆»¿
‰ÂÏn‰ ,˙Èa¯ ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - eˆˆ˜ƒ¿¿¿≈∆¬ƒ»∆ƒƒƒ««¿∆

‰Âl‰Â51. ¿«…∆

קט:46) פירותיו.47)שם הפרדס 48)לאכול שבעל
שיאכל  מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה

מהלכות  ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו
הפירות  שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה
ואף  שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת
שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על

המשכון.49) או השכירות זמן שנשלם שהעצים,50)לפני
"פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר,
פי  על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים
להתייבש. זמנם כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים

ומפרש 51) בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
המלווה  אם שהרי ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו
שאכל  שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח
ויצטרך  אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד
משנה, המגיד פי (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר
ומלשון  המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים
אלא  אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב רבינו
משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון
שם  (ראה לבסוף אלא משתלמים אינם שכירות שדמי מפני
ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.)

.ÂÌÈL Ba ·e˙kL ÔBkLn‰ ¯ËL B‡ ˙e¯ÈÎO‰ ¯ËL¿««¿ƒ¿«««¿∆»»ƒ
Ì˙Ò52˙B¯t‰ ÏÚa ,53LÏL ¯ÓB‡54Ú˜¯w‰ ÏÚ·e , ¿»«««≈≈»««««¿«

‰ÂÏn‰ B‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê Ì„˜Â ,ÌÈzL ¯ÓB‡55ÏÎ‡Â ≈¿«ƒ¿»«∆«≈««¿∆¿»«
˙B¯t‰56‡È·iL „Ú Ô‰ÈÏÎB‡ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰ È¯‰ - «≈¬≈«≈¿∆¿«¿≈∆«∆»ƒ

‰È‡¯ Ú˜¯w‰ ÏÚa57ÔkLÓÓ‰ B‡ ¯ÎBO‰ dÏÎ‡ .58 ««««¿«¿»»¬»»«≈«¿«¿≈
¯ËM‰ L·ÎÂ ,ÌÈL LÏL59¯Ó‡Â ,60ÌÈL LÓÁÏ : »»ƒ¿»««¿»¿»«¿»≈»ƒ

BÏ e¯Ó‡ ,LÏL :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ,˙B¯t ÈÏ LÈ61: ≈ƒ≈««««¿«≈»»¿
E¯ËL ‡·‰62el‡L ;ÔÓ‡ ¯ÎBO‰ - „·‡ :¯Ó‡Â ,63 »≈¿»¿¿»«»««≈∆¡»∆ƒ
¯Ó‡ ,‰ˆ¯64‰Áe˜Ï :65È„Èa ‡È‰66dÏÎ‡ È¯‰L , »»»«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈¬»»

.ÌÈL LÏL»»ƒ

או 52) שכורה היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין כלומר,53)מושכנת

המלווה. או המדובר.54)השוכר היה שנים לשלוש
לדין.55) שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה של
"קרקע 57) כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם

שמוציאים  ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בגמרא  נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן
ניתן  לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם
הוא  העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר
הוא  הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה
ידי  על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה
לפנינו  העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים
עם  שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר
המלווה  מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה,
בי  "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך
הדין  בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא
הדין  בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים)
דין  לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר
העדים  שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה
(חושן  ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז מי 58)משפט
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה השטר
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המלווה.60) או למלווה.61)השוכר או לשוכר
נעשית 62) שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר הראה

אומר.64)לשקר.63)השכירות. קניתיה.65)היה
ונטען 66) טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה

ובעל  שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה
את  ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה
שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה,
פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן
את  שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל  אולם
המגיד  וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה
בתורת  לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה,
שלוש  בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות
עדים  יש אם אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים,
מעידים  העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה
היא  לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר
שנים  לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי

מיגו. לו אין שהרי שכרתיה,

.ÊB‡ ,BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ≈»¿≈¬≈∆…ƒ«¿
ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L „Ú e‰ÚË‰L67LÈ - CÏ‰Â ÌÁÈp‰Â , ∆ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ»¿»«≈

¯ÎO ÔzÏ È„k ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó BÏ ¯kÓÏ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒƒ¿…≈»«≈¿≈ƒ≈¿«
.˜eMÏ Ì˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»«

ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BiL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓe68e¯kOÈÂ , ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿¿
ÌB˜Ó Ô‰ÈÓc ˙ˆ˜nÓ69,ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ , ƒƒ¿»¿≈∆»ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ

.Ô‚‰k ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»«…∆

באדם 67) קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
לו  שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא
ליינו  מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום
ושכרה  לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי
מדמי  שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה  שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם

בשוק.69) יפסידו שלא

.ÁB¯·ÁÓ ÌÈÁ¯ ¯ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
B¯ÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ¯‰ ÏÚa ¯ÈLÚ‰Â ,72È¯‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈

ÌL ÔÁËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡73CÈ¯vL ÌÈhÁ ¯ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈

‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈
BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ¯‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿

CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èz¯ÎOL BÓk77¯ÎÓ - ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,

חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי  כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי.77)מפסיד. לי  אין כלומר,
שהוסכם  כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
סעיף  שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן
שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.‡dÚ¯ÊÏ ‰„O B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡2Ì¯k B‡3 ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆
ÌÈÓ„a ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï4˙B¯Ùa epnÓ ¯ÎOL B‡ , ∆¡…≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈

ÌÈ·eˆ˜5¯Bk ÌÈ¯OÚa BÊ ‰„O epnÓ ¯ÎOL ÔB‚k , ¿ƒ¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ
Ô‰ÈL - ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈ¯OÚa ‰Ê Ì¯ÎÂ ‰La¿»»¿∆∆∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc6‡¯˜p‰ ‡e‰ ˙B¯Ùa ¯ÎBO‰Â . ƒ∆»≈»∆¿«≈¿≈«ƒ¿»
¯ÎBÁ7. ≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע.3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע אם בין

הל' להלן (ראה מעט או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
יג). - להלן 6)יב (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי

ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק אלא ביניהם אין כלומר,
אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ"ו (דמאי בירושלמי

בפירות. - והחוכר במעות, –

.·‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „·ÚÏ È„k Òc¯t B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ8˙B‡e·z‰ LÈÏL Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ÔzÈÂ ,9 »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ·¯ B‡10‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı¯‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L ¯·c Ïk .Ïa˜Ó11ÏÚa -Ú˜¯w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba ·iÁ12‰¯˙È ‰¯ÈÓL ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;13¯ÎBÁ‰ - «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba ·iÁ Ïa˜Ó‰ B‡14,ı¯‡‰ Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯w‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,¯ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a15; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂ16ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ¯ÎBÁ‰17. «≈««¿«≈

שכך 8) והפרדס, השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
אעמוד  אני לו: וכותב הקרקע, בעלי כלפי המקבל מתחייב
יב). הל' להלן (ראה שהוצאתי ובמה וכו' ואחרוש
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והפרדס.9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי
שם: (ירושלמי הפרק בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע). לשליש למחצה הקרקע,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב'תוספות' תימן: בכת"י
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי

שחופרים  כלים הם אלה (שני וזבילא "מרא (שם): יוסף
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט בב"ח השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב שרבינו אומר, יג) ס"ק (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב רבינו והוסיף הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ) רומא ובדפוס - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ היינו: מוט, ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי החבל

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני 17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב'קצות  מובא הראב"ד וכפירוש יאורי", בי עביד "אריסא
ב). ס"ק שכ סי' החושן'

.‚¯ÎBO‰18ÌÈLÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ
˙BËÚeÓ19ÔzLÙ ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï -20dÏa˜ B‡ d¯ÎO ;21 »…ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»ƒ¿»

ÔzLt ‰BL‡¯ ‰L dÚ¯BÊ - ÌÈL Ú·L22ÔÈ‡Â . ∆«»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰23ÔÈn‰ ÔÓ24Úe·L dÏa˜ B‡ d¯ÎO ; «¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»«

„Á‡25ÔÈn‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·L -26. ∆»¿ƒƒƒ«ƒ¿»

שאין 18) בה"א רבינו הקדים וכבר לחוכר. והואֿהדין
בשם. אלא בדין, לחוכר שוכר בין פחות 19)הפרש

שנים. הקרקע,20)משבע את מכחיש שהפשתן קט. שם
ובפירושו  שנים. שש עד הקודם למצבו חוזר השדה ואין
בקרקע  נשארו הפשתן "ששרשי רבינו: מבאר שם, למשנה
ומכחישים  הקרקע לשד יונקים והשרשים כלומר, רב", זמן

מין 21)אותו. כל שיזרענה דעת על סתם אותה בקיבל
מין  שיזרענה הקרקע בעל התנה שאם כאן, ידובר שירצה
שבעל  אחר, מין ולזורעה לשנות רשאי המקבל אין מסוים,
לעכב  יכול - השדה שתוציא ממה חלקו שנוטל השדה
- (מגידֿמשנה צריך אני עמך שהתניתי זה למין ולומר:

ויד). ט, הל' להלן החזרת 22)וראה זמן כשיגיע שהרי
לקדמותה. השדה חזרה כבר - שבע בסוף - השדה

עבודת 23) השמיטה ושנת שנים, לשבע אותה קיבל שהרי
בה. אסורה שנים 24)קרקע ששבע השכירות, שני במנין

בכלל, השמיטה שנת ואין משמע, זריעה שני שבע שאמר,

קרקע. בעבודת אסורה שבע 25)שהרי של מחזור כלומר,
קי.).26)שנים. (שם היא השנים מחזור בכל שהשביעית,

.„˙Èa ‡È‰Â ,B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ ¯ÎBÁ‰«≈«¿«≈»∆≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÁÏM‰27ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡28L·ÈÂ ,29˙Èa ÔÈÚÓ «¿»ƒ≈»ƒ»¿»««¿«≈

ÏB„b‰ ¯‰p‰ ˜Òt ‡ÏÂ ,ÔÈÁÏM‰30¯LÙ‡ ‡l‡ , «¿»ƒ¿…»««»»«»∆»∆¿»
ÈÏ„a epnÓ ‡È·‰Ï31˙Èa ÏL ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ , ¿»ƒƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ»∆≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ˙BÏÈ‡‰32˙kÓ Ì‡Â . »ƒ»≈¿«∆≈¬ƒ¿ƒ««
‡È‰ ‰È„Ó33¯‰p‰ L·iL ÔB‚k ,34BÏ ‰kÓ - ¿ƒ»ƒ¿∆»««»»¿«∆

B¯ÈÎÁÓ35„ÓBÚ ‰È‰ .36˙Èa :BÏ ¯Ó‡Â ‰„O‰ CB˙a ≈¬ƒ»»≈¿«»∆¿»«≈
‰f‰ ÔÈÁÏM‰37È‡ ‰f‰ ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ «¿»ƒ«∆¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»«∆¬ƒ

BÏ ‰kÓ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜ B‡ ÔÈÚn‰ L·È ,EÏ ¯ÈkOÓ«¿ƒ¿»«««¿»ƒ¿«»ƒ»¿«∆
BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,dÎB˙a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L ;B¯ÈÎÁÓ≈¬ƒ∆¬≈≈¿»¿…»«
È‡ ‰zÚ ‡È‰L ˙BÓk :¯ÓB‡L ÈÓk ‡l‡ '‰f‰'«∆∆»¿ƒ∆≈¿∆ƒ«»¬ƒ

¯ÈkOÓ38¯Ó‡Â ,dÎB˙a „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿ƒ»ƒ…»»≈¿»¿»«
,ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa :BÏ≈«¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»
BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ ÔÈÚn‰ L·ÈÂ¿»«««¿»∆ƒ¿«»ƒ»≈¿«∆

B¯ÈÎÁÓ39. ≈¬ƒ

מספיקין 27) הגשמים מי שאין למים, צמאה יבשה קרקע
שבה. מבריכות או ממעיין אדם בידי אותה ומשקים לה,
"ואתה  למים, עייפות צמאון, ומובנו ארמית מלשון שלחין:
משלהי  "ואת אונקלוס: מתרגם יח) כה, (דברים ויגע" עיף
כה) לא, (ירמיה הכתוב כלשון למים, צמא כלומר ולאי",
ב.) קטן (מועד בחית מתחלפת וההא - עיפה נפש הרויתי

שם. ברי"ף הוא וכן "השלהין", תימן: שדה 28)ובכת"י
אילנות. בו של.29)שנטועים המעיין ויבש תימן: בכת"י

המדינה.30) בני משקים באפשרותו 31)שממנו ויש
אלא  הנהר, מן בדליים המים שיביא ע"י השדה לעבד

טורח. עליו לשינוי 32)שנתווסף הטירחה בתוספת שאין
לעבדו, ואפשר ראוי השדה שהרי השכירות, דמי קביעת
שהשדה  בזמן המעיין שיבש לו גרם השוכר של שמזלו אלא
אינו  והמקבל הטורח. בהפסד לישא ועליו - אצלו שכור
על  מיוסדת היתה השדה שכירות דמי שקביעת לטעון, יכול
חלק  שיטול האילן בית מפני או בו שיש המעיין דעת
דעתו  גילה שלא מפני והטעם, טירחה. תוספת בלי בפירות
ובסתם  והאילן, המעיין על מסתמך שהוא השכירות בשעת
האילן  בית או המעיין דעת על שדוקא אומרים אנו אין
שם). רש"י ע"פ קג: (שם השכר לקביעת הסכים

מדינה,33) - המדינה יושבי בכל שפגעה שלילית תופעה
ד. הל' מגילה מהל' פ"א ראה - עיר הגדול,34)היינו

שדותיהם. המדינה בני משקים לפי 35)שממנו שם,
בכל  שפגעה המכה, את לייחס אין שהרי ההפסד , חישוב
השדה  נשאר אלמלי וגם השוכר, של למזלו העיר שדות
לו  מנכה ולפיכך בו, פוגעת המכה היתה - המשכיר בטיפול
בחכירות, אותה קיבל אם החכירות משכר כלומר, מחבירו,
ואע"פ  – בקבלנות. השדה מיבול השדה בעל של ומחלקו
השדה, שיוציא מה כפי חלקו נוטל השדה שבעל שבקבלנות
בפחות  עולה חלקו גם שהרי מפסיד, השדה בעל גם ממילא
היבול  מחשבים שאנו והטעם, המדינה. מכת בעקבות
בזריעת  המקבל שהשקיע להוצאות ביחס השדה שהוציא
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שהצטמצם  היבול כשנחשב כלומר, ובטיפולה, השדה
שהפסדו  נמצא, - ההשקעה לעומת המדינה מכת בעקבות
ההפסד  על נוסף שהרי השדה, בעל משל גדול המקבל של
על  שהשקיע ההוצאות חלק מפסיד הוא היבול, מצמצום
המכה, פגעה לא אילמלא המשוער היבול של החישוב יסוד
בלבד, היבול פיחות את רק מפסיד השדה שבעל בעוד
ההוצאות  חישוב כפי השדה בעל של מחלקו מנכים ולפיכך
ב'אבן  שביאר מה וראה המשנה'. ('מרכבת המקבל שהפסיד
הביאם  והרשב"א, הרמב"ן ודעת רבינו. בדעת האזל'
עיי"ש). בחכירות אלא אמור אינו זה שדין המגידֿמשנה,

קג:36) שם בתוכה 37)משנה, עומדים הם הרי כלומר,
נתכוין  לא אלא "הזה", לפרש לו ולמה השדה, את ורואים

הזה. שאמר כל 38)במה עתה שהיא כמו שיהיה כלומר,
נקצץ  או המעיין ביבש לו מנכה ולפיכך ברשותך, שהיא זמן
קד. (שם להפסד שגרם בשדה שינוי חל שהרי האילן,
דקאי  מכלל הזה, "מדקאמר שם הרי"ף וכנוסחת כרבינא.
דקאמר  למימר, ליה למה הזה השלחין בית עסקינן, בגוה

השתא"). כדקיימא השלחין בית שביארנו 39)ליה כמו
בית  או המעיין דעת על לא הסתם שמן לא, בהערה למעלה
ובין  השוכר אמר בין מבדיל ואינו סותם [רבינו שוכר האילן

מגידֿמשנה)]. (ראה שם כשמואל ולא המשכיר, אמר

.‰¯ÎBO‰40Ïa˜Ó‰ B‡41·‚Á dÏÎ‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O «≈«¿«≈»∆≈¬≈«¬»»»»
czL B‡‰Ù42ÏL ˙B„O‰ ·¯Ï ‰Ê ¯·c Ú¯‡ Ì‡ : ƒ¿«¿»ƒ≈«»»∆¿…«»∆

¯ÈÚ‰ d˙B‡43„ÒÙ‰‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ - »»ƒ¿«∆≈¬ƒ«…¿ƒ«∆¿≈
BÈ‡ - ˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLt ‡Ï Ì‡Â ;BÚ¯‡L∆≈¿¿ƒ…»¿»««»¿…«»≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ44˙B„O‰ Ïk eÙczLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆≈¬ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿»«»
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏL45¯ÎBO‰ ÏL ˙B„O‰ Ïk eÙczL . ∆««««¿«ƒ¿«¿»«»∆«≈

˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLtL Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó‰ B‡«¿«≈««ƒ∆»¿»««»¿…«»
ÈeÏz „ÒÙ‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ -≈¿«∆≈¬ƒ∆≈∆«∆¿≈»

eÙczL ÂÈ˙B„O Ïk È¯‰L ,¯ÎBOa ‡l‡46‰˙‰ . ∆»«≈∆¬≈»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯BÚO dÚ¯Êe ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊiL Ú˜¯w‰ ÏÚa ÂÈÏÚ47, »»««««¿«∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿ƒ

ÏÏk dÚ¯Ê ‡lL B‡48Û‡ ,‰ÁÓˆ ‡ÏÂ dÚ¯fL B‡ , ∆…¿»»¿»∆¿»»¿…»¿»«
- ‰È„n‰ ·¯ ‰˙k‰Â ÔBÙcL B‡ ·‚Á ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»»»ƒ»¿À¿»…«¿ƒ»

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡49Ïth‰Ï ·iÁ È˙Ó „ÚÂ . ≈¿«∆≈¬ƒ¿«»««»¿ƒ«≈
?‰ÁÓˆ ‡Ï Ì‡ ˙¯Á‡ ÌÚt Ú¯ÊÏÂ50Èe‡¯L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿…««««∆∆ƒ…»¿»»¿«∆»

‰ÚÈ¯ÊÏ51ÌB˜Ó B˙B‡a52. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע"י התבואה גרעיני שהצטמקו
ויבשה. דמי 43)חמה היכי (שם: מדינה מכת זה והרי

דבאגי, רובא דאישדוף כגון יהודא, רב אמר מדינה? מכת
"רובא  גורס ורש"י העיר. אותה של השדות רוב היינו
מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב ופירש דבאגא",

שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.
- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי - חגב אכלה או

בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי אותם, החכיר שלא
כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס

נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס יותר שמסתבר
לתאי  משום "אי לטעון יכול השדה שבעל מפני השדה,
כי  ב) מב, (ירמיה כדכתיב פורתא, לי משתייר הוה דידי,
היתה  הרע, מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב"ה, של מדתו בי מתקיימת
מהרבה", מעט נשארנו "כי שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף. לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט נשארנו "כי בו מתקיים
מידי, לך לאישתיורי חזית הווית "אי עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך
לא  אם אפילו מאוד, מועט דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי תשלם
חזית" הוית "אי השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
הרי  חזית", "אי לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק פירושו
לשון  ותפס לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
שבכל  לזה, לב לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב זה בפרק המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי כמו חיטים זורע והיית
כח) כב, (איוב שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני  השנה בתחילת השמים מן ביקשתי לא ואני

רש"י). ע"פ (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי טוען: השדה שבעל
"לא  יט): לז, (תהלים שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי עד כלומר,

שכב). סי' זהב' ('טורי וזרע חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי  זמן כל וזורע, חוזר צמח ולא פעמים כמה זרע

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ טבע כפי

.Â¯ÎBO‰53e‚‰pL ÌB˜Ó :B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈»∆»¬
¯ˆ˜Ï54¯˜ÚÏ È‡M¯ BÈ‡Â ,¯ˆ˜È -55,¯˜ÚÈ - ¯˜ÚÏ ; ƒ¿…ƒ¿…¿≈«««¬…«¬…«¬…

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ Ì‰ÈLe .¯ˆ˜Ï È‡M¯ BÈ‡Â56. ¿≈««ƒ¿…¿≈∆¿«¿ƒ∆«∆
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ÂÈ¯Á‡ L¯ÁÏ e‚‰pL ÌB˜Óe57L¯ÁÈ -58ÌB˜Ó . »∆»¬«¬«¬»«¬»
¯ÈkO‰Ï e‚‰pL59Ú˜¯˜ ·b ÏÚ ˙BÏÈ‡60- ∆»¬¿«¿ƒƒ»«««¿«

ÔÈ¯ÈkOÓ61ÔÓ ˙BÁÙa Ì˙Ò BÏ ¯ÈkO‰L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
Úe„i‰62ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÈkO‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ; «»«»∆»¬∆…¿«¿ƒƒ»≈

ÏÚ ¯˙Èa epnÓ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ BÏƒ»««ƒ∆»«ƒ∆¿»≈«
Úe„i‰63‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .64. «»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

קג:53) בקרקע.54)שם נשארים השבלים וקני במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב הקרקע בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר הקרקע; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב
הוא  שצריך - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו

(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י) או הקצירה אחר
ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי

לכשתזרע. ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו
שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע שאגב
בהם. טורח שאינו אע"פ – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,

(שם). שכר המדינה כמנהג הבא 64)הסתם וכל כלומר,
השכירות. בשעת כך על להתנות עליו - לשנות

.Ê¯ÎBÁ‰65,ÌÈhÁ ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈«¬»»ƒƒ
‰˙˜ÏÂ66dÎBzÓ BÏ Ô˙B -67‡Ï - ˙BÙÈ ‰ÈhÁ eÈ‰ . ¿»¿»≈ƒ»»ƒ∆»»…

BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˜eM‰ ÔÓ EÏ Á˜BÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È…«¬≈ƒ≈«¿ƒ«∆»≈
dÎBzÓ68,ÌÈ·Ú ÈlÒ ‰¯OÚa Ì¯k epnÓ ¯ÎÁ . ƒ»»«ƒ∆∆∆«¬»»«≈¬»ƒ

eÒÈ¯˜‰Â69e¯ˆ·pL ¯Á‡70¯Á‡ e˜lL ÌÈ¯ÓÚ ÔÎÂ , ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈√»ƒ∆»««
e¯ˆ˜pL71ÔÎBzÓ BÏ Ô˙B -72B¯ÎÁ .73Èck ‰¯OÚa ∆ƒ¿¿≈ƒ»¬»«¬»»«≈

ıÈÓÁ‰Â ,ÔÈÈ74·BË ÔÈÈ BÏ ÔzÏ ·iÁ -75epnÓ d¯ÎÁ . «ƒ¿∆¡ƒ«»ƒ≈«ƒ¬»»ƒ∆
‡zÒtÒ‡ ÏL ÌÈ¯ÓÚ ‰‡Óa76,¯Á‡ ÔÈÓ dÚ¯Êe , ¿≈»√»ƒ∆«¿«¿»¿»»ƒ«≈

B‡ ,‰˙˜ÏÂ ,‡zÒtÒ‡ dÚ¯Êe ,dL¯Á Ck ¯Á‡Â¿««»¬»»¿»»«¿«¿»¿»¿»
‡zÒtÒ‡ ‰lÁza dÚ¯fLdÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â ,dL¯ÁÂ , ∆¿»»«¿ƒ»«¿«¿»«¬»»¿««»¿»»

˙¯Á‡ ÌÚt77‡l‡ ,dÎBzÓ BÏ Ô˙B BÈ‡ - ‰˙˜ÏÂ , «««∆∆¿»¿»≈≈ƒ»∆»
‰pL È¯‰L ,‰·BË ‡zÒtÒ‡ BÏ Ô˙B78‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈«¿«¿»»∆¬≈ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

שבעל 65) הוא, כך הקבלנות שהסדר - המקבל קו: שם
או  רע יבול בין השדה, שתוציא מה כפי חלקו נוטל השדה

שם). רש"י (ע' ורע.66)טוב כחוש יבול שעלה
קצובים,67) בפירות השדה שוכר שהחוכר אע"פ כלומר,

חיטים  לקנות עליו - מעט יבול השדה תוציא שאפילו היינו

נסתלק  לא מכלֿמקום – שקבעו מה כפי לו ולשלם מהשוק
שהשדה  כפי החיטים, ומאותן קרקעו, מפירות השדה בעל
(מגידֿמשנה). חכירותו שכר לשלם החוכר יכול הוציאה,

יפות,68) חיטים בהוציאה הטעם והוא שהואֿהדין כלומר,
קרקעו  מפירות השדה בעל נסתלק שלא - מתוכה לו שנותן
מן  מסוים חלק מקבל השדה שבעל בקבלנות, וכלֿשכן

טוב. ובין רע בין השדה, שתוציא כפי הופג 69)היבול
ונתחמצו. בכרם.70)טעמם בשדה 71)ועודם ומונחים

שיתייבשו. לקתה 72)כדי כדין דינם - בשדה הם עוד כל
ע"פ  – שם (גמרא שליחותה מילאה טרם שהשדה במחובר,

חכרו.73)רש"י). אם אבל תימן: היין 74)בכת"י
החוכר. בבית בחביות כבר כשהיו שחכר, הכרם מיבול

אלא 75) לקו לא הענבים שהרי שליחותה, מילאה שהשדה
מימרא  (שם לכך גרם ומזלו לקה, החוכר בבית יין כשנעשה

שם). רש"י ע"פ – אשי על 76)דרב וחכרה - אספסת,
אספסת. לזורעה דעת 77)דעת על אלא קיבלה לא והוא

(לחםֿמשנה). אחת פעם שכל 78)שיזרענה כלומר,
לו שנותן כלקתה דינה אין שהמחכיר ששינה מפני מתוכה,

השינוי  לרגל שבא מיבול לקבל דעתי היתה לא לטעון: יכול
בגמרא, אחרת נוסחא היתה רבינו שלפני וכנראה קט). (שם
היתה  איך לנו פירש ולא (מגידֿמשנה. לפנינו שהיא מזו
רבינו  דין שמעמיד המשנה' ב'מרכבת וראה רבינו. נוסחת

נוסחתנו). כפי גם

.Á¯ÎBÁ‰79LkÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O80¯Ó‡Â , «≈»∆≈¬≈¿…»»¿«≈¿»«
E¯ÈÎÁ EÏ Ô˙B ÈÈ¯‰ ?EÏ LÈ „ÒÙ‰ ‰Ó :BÏ81- ! «∆¿≈≈¿¬≈ƒ≈¿¬ƒ¿

BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡82‰z‡ ¯ÁÓÏ : ≈¿ƒ∆¬≈≈¿»»«»
‰pnÓ ‡ˆBÈ83ÌÈ·OÚ ‰ÏÚÓ ‡È‰Â ,84¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈ƒ∆»¿ƒ«¬»¬»ƒ«¬ƒ»«

‰B¯Á‡a :BÏ85BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ L¯BÁ È‡86. »«¬»¬ƒ≈»≈¿ƒ

קה.79) צמחי 80)שם בין שעלו הרעים העשבים לעקור
הרבה  תבואתה על הזרע מוסיף אותן "וכשמנקין התבואה
אצל  ידוע דבר וזה הזרע, אל כוחה כל השדה שתתן לפי
ובמקום  - המשנה) בפירוש רבינו (לשון אדמה" עובדי
וראה  ד, סעיף שם ושו"ע ('טור' כאן ידובר לנכש, שנהגו

ולחםֿמשנה). לא 81)מגידֿמשנה אפילו הרי כלומר,
שהוקצב, כפי חכירך תקבל שהרי כלום, תפסיד לא אנכש
(ראה  עלי ההפסד שכל במקום לנכש להכריחני רשאי ואינך

שם). המשנה, לחוכר.82)פירוש השדה בעל
לו.83) היבול.84)ומחזירה את אחר 85)וממעטים

העקירה. או ליה,86)הקצירה דאמר "משום קה. שם
עד  הזמן בפרק שיפול הזרע פירוש, נפל" דנפל בזרא
את  אלא משמידה החרישה אין כלומר, יפול, החרישה
ואם  ויצמח, שנפל הזרע את ולא ושרשיהם, הרעים העשבים
ולשנה  הקרקע, על שיפלו זרעים העשבים יעלו תנכש לא

שם). רש"י (ע"פ עשבים יצמיחו הבאה

.Ë¯ÎBÁ‰87‡Ï - ÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈¿»¿»¿ƒ…
Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BLÈÁÎÓ ÔÈhÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊÈƒ¿»∆»ƒƒƒ¿≈∆«ƒƒ«¿ƒ∆««¿«
‰pÚ¯ÊÈ - ÌÈhÁ dÚ¯ÊÏ d¯ÎO .ÌÈ¯BÚO‰Ó ¯˙È»≈≈«¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒƒ¿»∆»
- ‰‡e·z ;‰‡e·z ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ .ÌÈ¯BÚO¿ƒƒ¿ƒ…ƒ¿»∆»¿»¿»

˙ÈË˜ ‰pÚ¯ÊÈ88da ‡ˆBiÎÂ Ï···e .89‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈»…ƒ¿»∆»
˙ÈË˜90ı¯‡‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ ÌL ˙ÈËw‰L ÈtÓ ,91. ƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ»«¿∆∆∆»»∆
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קו:87) שם במשנתנו.88)משנה, הרי"ף כגירסת
תבואה, יזרענה "קטנית מהופכת: גירסא שבידינו, ובספרים

קטנית". יזרענה לא אדמתה 89)תבואה שטבע ארץ כל
בבל. הרי"ף.90)כשל נוסחת ע"פ – ק. "ועיקר 91)שם

ממיני  מין ולזרוע שדה לחרוש עמו כשיפסוק הוא הדבר
(פחות) מעט שהזיקו מה לזרוע לו) (מותר לו יש הזרעים,
שהזיקו  מה יזרע ולא עמו, שפסק (מהמין) הדבר  מאותו
אותו  בטבע שיודעים עלֿפי בזה ועושים ממנו. (יותר) גדול
(לשון  ועבודתה" בחרישה המתעסקין מן בזריעה המקום
נאמר  זה שדין רבינו, דעת שם). המשנה, בפירוש רבינו
לעכב  יכול השדה בעל - בקבלנות אבל בשוכר, או בחוכר
השכירות, בשעת שהוסכם מזה אחר מין לזרוע המקבל על
שהרי  שהוסכם, מהמין פחות בקרקע שהזיקו למין אפילו
זה  למין אומר: השדה, מתבואת חלקו שנוטל השדה בעל
- מגידֿמשנה ראה הרמב"ן. (כדעת צריך אני שהוסכם
הל' ולהלן ג, הל' למעלה וראה ד. ס"ק שכד סימן הגר"א

יד).

.ÈÏa˜Ó‰92B¯·ÁÓ ‰„O93˙BËÚeÓ ÌÈLÏ94ÔÈ‡ - «¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ»≈
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a ÌeÏk Ïa˜ÓÏ95da ‡ˆBiÎÂ96‡ÏÂ , «¿«≈¿¿««ƒ¿»¿«≈»¿…

˙BÏÈ‡‰ Á·La97Ô‰ÈÏ‡Ó e‡ˆiL98‰„Oa99Ï·‡ ; ¿∆«»ƒ»∆»¿≈¬≈∆«»∆¬»
˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ·MÁÓ100B˙B‡ Ô‰a ‰È‰ el‡k ¿«¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»∆

‰„O‰ ÏÎa Ú¯fL Ú¯Ê101˙BÏÈ‡‰ eÁÓvL ‡e‰Â . ∆«∆»«¿»«»∆¿∆»¿»ƒ»
BÈ‡L ÌB˜Óa e‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa¿»»»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿¿»∆≈

‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯102ÌeÏk BÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ -103Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a BÏ LÈ - ¯˙È B‡ ÌÈL Ú·L dÏa˜104 ƒ¿»∆«»ƒ»≈≈¿««ƒ¿»

ÌL eÈ‰Â ,‰„O‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ .da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈ƒ«»∆¿»»
¯În‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈÚ¯Ê105‡ÏÂ e¯Ó‚pL B‡ , ¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿…

L - Ô¯ÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««
Ú˜¯w‰106Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«

Lw·e Ô·za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡e·za107ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ
˙B¯BÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈia108ÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï·‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈÙb‰ ˙Áz109el‡ È¯‰ - ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈
‰wL ‰Ê - Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»

BlL Ô‰ È¯‰ Ô˙B‡110.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ"א 95)שנים. לדמאי בפירושו (רבינו מדברי תאנה עץ

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי מקומות). ובכמה מ"א,
יכרות  ואם שנים, שבע שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע"פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
במגידֿ מובא (ראב"ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב: רבינו דייק משנה).
בשני  השקמה שהשביחה השבח מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.
השקמה. כעץ שטבעה השדה 97)אילן בשבח כלומר,

באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי
שם). (שטמ"ק לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע"י השדה שתשביח מהשבח חלק שיטול
"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח דעת
בשבח  חלק נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב רבינו הזריעה). שע"י השבח דעת על אלא
האילנות, בשבח לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי שהרי השדה, שתשביח
ט. בהל' (כמבואר יותר הקרקע מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב"ן שיטת כפי והוא ד. ס"ק שכה סי' הגר"א
ממה  לשנות רשאי המקבל שאין פט, בהערה למעלה
אינם  שאם כתב, שם וב'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם
לנוטעם, המקבל רשאי מהזרעים, יותר הקרקע את מכחישים

חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח
הזריעה. שטח והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות

פפא.101) ברב מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי).103) ברב מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע שעד

לקוצצן  רשאי [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע כשישלימו

שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע, צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח הרמב"ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט פרק אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע חלקו כפי
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי 107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע"פ (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי

סט.). בבאֿבתרא הרשב"ם (לשון בקרקע יתקלקלו ולא
שם:110)

.‡ÈÚhÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰111ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰¯OÚ ‰„O‰112˙B‡¯ea113‰‡ÒÏ114- ‰Ê ÏÚ ¯˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó115. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י 112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב"ב, במאירי וראה מיגאש.
לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י אומר שני ובפירוש

פרי.113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח
ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
מגידֿ (עיין "למאה" שם: הרשב"ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע הוא
שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי"ח ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.·ÈÏa˜Ó‰116‰˙OÚ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O117LÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
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B‰‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆ118·iÁ - »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»
da ÏthÏ Ïa˜Ó‰119‡‡ :Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»

¯È‡Â Ìe˜‡120‰¯Ê‡Â Le„‡Â ¯nÚ‡Â ¯ˆ˜‡Â Ú¯Ê‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
È¯k „ÈÓÚ‡Â121‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM122‰n·e ÈÏÓÚ ¯ÎOa ¯‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L123. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי
וריש 118) ינאי רבי דבי כדברי (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי רביע, או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב לפיכך כלומר: שם,

כרי, ואעמיד וכו' איקום אנא כותב: הוא שהרי סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי, ושיעור כרי. להעמיד כדי שיעור
סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי בלבד, בקבלנות והמדובר כרי. להעמיד כדי
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י שהוקצבו חכירותו דמי יקבל שהוא משום

.‚ÈÏa˜Ó‰124da ‰ÎfL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O125 «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»
d¯È·B‰126,˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL - ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬

BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂ127ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««
„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :Ú˜¯w‰128ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈

‡·ËÈÓa129d˙ˆ˜Ó ¯È·B‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .130ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
?ÌlLÏ ·iÁ˙ ‰Ó131¯·„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»

·eˆ˜132‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È¯‰ :¯Ó‡pL È„k133‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»
‡·ËÈÓa ÌlLiL ‰˙‰134„aÚLÂ ¯Ób CÎÈÙÏe , ƒ¿»∆¿«≈¿≈¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈

BÓˆÚ135Ôz‡ ,„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿¬»ƒ»«ƒƒ¿»«¬≈∆≈
ÔÈ¯È„ ‰‡Ó EÏ136‡zÎÓÒ‡ ‰Ê È¯‰ -137·iÁ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ»ƒ¬≈∆«¿«¿»¿≈«»

„·Ïa ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk Ô˙B ‡l‡ ,ÌlLÏ138. ¿«≈∆»≈¿ƒ«∆¿»«¬ƒ¿«

קד.124) שם נקנית 125)משנה, שקרקע הדרכים באחד
בו. לחזור יכול ואינו צט:), (שם חרשה 126)בהם לא

בור. שדה ועשאה זרעה, תנאם.127)ולא ולא 128)כפי
פע  בה לה.אעשה הראויה הוא 129)ולה וכן כצ"ל,

ומהרי"ף  כת"י, כמה בשם הדק"ס הביא (וכן רומי בדפוס
היינו  השדה, של - שלה במיטב כלומר קושטא), דפוס
היתה  אם לעשות ראויה היתה שהשדה והטוב הגבוה כיבול
קדם', ב'גנזי וראה שם. הרע"ב (ע"פ כראוי וזרועה חרושה

.(99 עמוד ס"ה תילתא"130)לוין "אוביר בגמרא שם
אינו 131)(שליש). שהרי היא, אסמכתא והלא כלומר,

לא  או יהיה אם האומר "וכל יוביר, אם במקרה אלא מחייב
יהיה  שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה,
ז). הל' מכירה מהל' בפי"א רבינו (לשון יהיה" לא שמא או

המשוער.132) ההפסד חישוב בסיס על שלא מסוים, סכום
אלא 133) כן אמר ולא יהיה, לא שעדיין סומכת שדעתו

בדבר 134)להגזים. עצמו התחייב ולא ההפסד, כפי
זה 135)גוזמא. שאין במיטבה משלם הוא בדין כלומר,

בכסףֿמשנה  וראה כאן, מימוניות הגהות (ע"פ אסמכתא
שם). ההפסד.136)מכירה מכפי יותר ולא 137)היינו

קד:). (שם להגזים אלא כך אמר ולא עצמו, ושיעבד גמר
לא 138) אמנם שאמר. דינרין המאה בכלל עצמו שהתחייב

אסמכתא, אלא זה שאין דינרין, מאה לתשלום עצמו שיעבד
מאה  במסגרת עצמו ושיעבד גמר המשוער ההפסד כפי אבל
במיטבה  אשלם אעביד ולא אוביר אם כדין זה והרי הדינרין,
שהרי  בלבד, בקבלנות המדובר זו בהלכה גם שם). (רי"ף
את  יעבד בין חכירות, דמי השדה בעל מקבל בחכירות

יובירה. ובין השדה

.„ÈÏa˜Ó‰139ÔÈÓLÓL dÚ¯ÊÏ ‰„O140dÚ¯Êe , «¿«≈»∆¿»¿»À¿¿ƒ¿»»
ÌÈhÁ ‰˙OÚÂ ,ÌÈhÁ141‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰nk ÔÈÂML ƒƒ¿»¿»ƒƒ∆»ƒ«»∆ƒ¿»

M‰ ÔÓ ˙BOÚÏBÏ ÔÈ‡ - ÔÈÓLÓ142‡l‡ ÂÈÏÚ «¬ƒ«À¿¿ƒ≈»»∆»
˙ÓÚ¯z143˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰˙OÚ . «¿…∆»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¬

ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ144‡È‰M ‰Ó ÈÙk Ïa˜Ó‰ BÏ ÌlLÓ - ƒ«À¿¿ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«∆ƒ
¯˙È ÌÈhÁ ‰˙OÚ .ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¿̄»«¬ƒ«À¿¿ƒ»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜ÏBÁ - ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ¯kzOnL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈaL È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈««

Ú˜¯w‰145. ««¿«

קד:139) אבל 140)שם החיטים, מן יקרים שהם
החיטים. מן יותר הקרקע השדה 141)מכחישים הוציאה

חיטים. של  עשר השדה.142)יבול שהרי 143)לבעל 
המקבל  השדה לבעל לו יש תרעומת ברם כלום, הפסיד לא
צריך  היה והוא שומשמין זרעה ולא ששינה מה על
בדמי  בשוק שומשמין לקנות לו שאפשר ואע"פ לשומשמין.
ק  ס"ק שכו (סמ"ע מקרקעו שומשמין הוא רוצה החיטים,
י, ט, בהלכות רבינו בדעת הגר"א לשיטת בהתאם עיי"ש),
ולזרוע  לשנות רשאי המקבל שאין הרמב"ן, כדעת שהיא
תרעומת, השדה לבעל יש ולפיכך שהוסכם, מזה אחר מין
ואפילו  פחות, שמכחיש למין לשנות רשאי החוכר אבל

כאן). אין לטובה 144)תרעומת טוען המקבל ואין כלומר,
מן  פחות החיטים שכחש הקרקע כחש למעט נתכוונתי,
ולא  ארעא, "תכחוש לו אומר השדה בעל שהרי השומשמין,
בעל  יכחש ולא הקרקע שתכחש מוטב מרא", ליכחוש
קד:). שם הגמרא ע"פ ג, ס"ק שם (סמ"ע הקרקע

השומשמין 145) לבין שעשתה החיטים שבין ההפרש
הוא  "אטו קד:) (שם אומרים שאנו לעשות, ראויה שהיתה
השביח, המקבל רק (האם אשבחה" לא ארעא אשבח,
השבח  את לייחס שיש כשם כלומר, השביחה), לא והקרקע
יש  כך והשביח, רב טיפול בשדה והשקיע שטרח למקבל

שהשביחה. לקרקע השבח לייחס

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המדינה,1) כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר

על  שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין
מציאה. שמצא יום שכיר ודין שליח, ידי

.‡¯ÎBO‰2Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÌÈÏÚBt‰ ˙‡3ÌÈkL‰Ï4 «≈∆«¬ƒ¿»«»∆¿«¿ƒ
·È¯Ú‰Ïe5‡lLÂ ÌÈkL‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó , ¿«¬ƒ»∆»¬∆…¿«¿ƒ¿∆…

ÔtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ·È¯Ú‰Ï6ÔeÊÏ e‚‰pL ÌB˜Ó .7- ¿«¬ƒ≈»¿À»»∆»¬»
˙B¯‚B¯‚a ˜tÒÏ ;ÔeÊÈ8Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Ó˙a B‡ »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .˜tÒÈ - ÌÈÏÚBtÏ9. «¬ƒ¿«≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»
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פג.2) בבאֿמציעא ששכרם.3)משנה לעבודה 4)לאחר
השמש. זריחת החמה.5)עם  שקיעת לשנות 6)אחר

על  עמהם התנה ולא סתם ששכרן מאחר המדינה, ממנהג
שכרם  ואפילו ר"י) בשם שם ('תוספות' השכירות בשעת כך
התנה  שלא שכל מדינה, באותה המקובל מהשער ביותר

שם). (גמרא יותר משובחת השכירות שהשוכר 7)בשעת
סעודתם. מזון לפועלים על 8)נותן נוסף בגרוגרות, גם

הסעודה. שם.9)מזון

.·¯ÎBO‰10ÌÈLÎÂ „Á‡k :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿»«¿∆»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ ÈaÓ11¯˙i‰Â ˙e¯ÈÎOaL ˙eÁt‰ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿≈»ƒƒ«»∆«¿ƒ¿«»≈

Ô‰ÈÈa ÔÈnLÓe ,˙e¯ÈÎOaL12. ∆«¿ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

כחכמים.10) פז. בשעת 11)שם מסוים שכר עמו קצץ לא
אחד  שפועל השכר כפי שכרך הרי לו: אמר אלא השכירות,
שער  מקום באותו ואין - בכך נשכרין העיר מפועלי שנים או

הפחות 12)אחיד. בין שיש השכר הפרש כלומר,
נשכרים  שיש כגון שבשכירות, היתר לבין שבשכירות
לו  ונותן ביניהם מחלקים בארבעה, נשכרים ויש בשנים,
שם, מקובצת' ב'שיטה מובא חננאל, רבינו (כפירוש שלושה

הרמ"ה). בשם שלא סימן ה'טור' פירש וכן

.‚BÁeÏLÏ ¯Ó‡13‰LÏLa ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ :14, »«ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒƒ¿»
‰Úa¯‡a Ô¯ÎOe CÏ‰Â15:ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ : ¿»«¿»»¿«¿»»ƒ»«»∆«»ƒ«

‰Úa¯‡ Ì‰Ï Ô˙B - ÈÏÚ ÌÎ¯ÎO16ÏÚaÓ ÏËBÂ , ¿«¿∆»«≈»∆«¿»»¿≈ƒ««
‰LÏL ˙Èa‰17BÒÈkÓ „Á‡ „ÈÒÙÓe ,18:Ì‰Ï ¯Ó‡ . ««ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒƒ»«»∆

˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO19˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B - ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók20‰LÏLa ¯kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ - ‰Úa¯‡a ¯kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»
‰LÏL21ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,22‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c23Ï·‡ ;˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»
˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰24Ô˙B - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈

‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa¯‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï ¯Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆
¯Ó‡ .‰Úa¯‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁ¯Ë ‡Ï ,‰Úa¯‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ÈÏ ¯ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«
‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ¯ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡25‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ -26È¯‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚ27ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,28BÏ ¯Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
- ˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók eÈ¯‰ :e¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡29. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»
CÎÈÙÏ30- ‰Úa¯‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»

‰Úa¯‡ ÔÈÏËB31Úe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓ32B‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«
‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÂL BÈ‡33ÏÚa BÏ ¯Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««

,‰LÏLa Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È¯‰LÌ‰ÈÏ34. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה 

שם. ברי"ף הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י
הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י ברי"ף

שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב מה כפי
השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי

בארבעה 18) קבוע מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,
השוכר  כדין שההנהו, מה כפי ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את
הרמ"ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי מחבירו
סמ"ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב סי' הרמ"א כתב וכן

ב. ס"ק שם ושאין 19)וש"ך שליח שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ"ק עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי"ף  המדינה מנהג כפי ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע שער שאין שבמקום
לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח אף יכך,
הבית" בעל על "שכרכם השליח מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס"ק שלב סי' סמ"ע שם, (רי"ף שאלמלא 22)השליח
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם
שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי בארבעה,

ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל
ח). ס"ק שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה

(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ בחפירת היתה
ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,

הבית 26) בעל על שכרכם או עלי שכרכם אמר לאֿשנא
שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 

היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי  להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב להיות עליך
(משלי  אומר שהכתוב וכמו טובה, מאתנו ולמנוע השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע"פ מבעליו טוב תמנע אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע שהשליח שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי"ף גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח - עלי שכרכם השליח להם אמר אם וכן
למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף ארבעה,

בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין
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zexikyקטז zekld - mihtyn xtq - 'aÎxc` f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח, להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר
הסכמתם  הביעו שהרי וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,
שיש  אומר, הנגדי והשיקול השליח; מן ששמעו כפי לעבוד
ואינם  השליח, בדברי איֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק - נפשטה

שם). (רי"ף המוחזק מיד מוציאים שאין בממון

.„ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35eÚË‰Â ,36˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
Ì˙B‡ ‰ÚË‰ ˙Èa‰ ÏÚa B‡37‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÔÈ‡ - ««««ƒƒ¿»»≈»∆∆«∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39‡lLa ∆»«¿…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
eÎÏ‰40eÎÏ‰ Ï·‡ ;41‰‡e·z e‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯nÁ‰42, »¿¬»»¿««»ƒ¿…»¿¿»

‰ÁÏ ‡È‰Lk ‰„O e‡ˆÓe ÌÈÏÚBt43¯ÎOL B‡ , ¬ƒ»¿»∆¿∆ƒ«»∆»«
ÌÈÓ ‰‡lÓ˙pL ‰e‡ˆÓe ‰„O‰ ˙B˜L‰Ï44¯wa Ì‡ : ¿«¿«»∆¿»»∆ƒ¿«¿»«ƒƒƒ≈

BzÎ‡ÏÓ ˙Èa‰ ÏÚa45ÌÈÏÚBt ‰ÎÈ¯vL ‡ˆÓe ·¯ÚaÓ ««««ƒ¿«¿ƒ»∆∆»»∆¿ƒ»¬ƒ
ÌÈÏÚBtÏ ÔÈ‡ -46ÌeÏk47?˙BOÚÏ B„Èa ‰Ó ;48Ì‡Â ≈«¬ƒ¿«¿»«¬¿ƒ

¯wa ‡Ï49Ô¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -50ÏËa ÏÚBÙk51BÈ‡L ; …ƒ≈≈»∆¿»»¿≈»≈∆≈
ÔeÚË ‡a‰ ‰ÓB„52‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,Ô˜È¯ ‡aÏ53 ∆«»»«»≈»¿∆¿»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏË·Ï54eÏÈÁ˙‰ ‡lLa ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ
‰Î‡Ïna55¯ÊÁÂ ‰Î‡Ïna ÏÚBt‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»»¬»ƒƒ¿ƒ«≈«¿»»¿»«

ÌBi‰ ÈˆÁa elÙ‡ ,Ba56È· ÈÏ Èk :¯Ó‡pL ;¯ÊBÁ - ¬ƒ«¬ƒ«≈∆∆¡«ƒƒ¿≈
ÌÈ„·ÚÏ ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ - ÌÈ„·Ú Ï‡¯OÈ57ÔÈc „ˆÈÎÂ . ƒ¿»≈¬»ƒ¿…¬»ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ

‰Ó BÏ ÔÈÓL ?ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ Ba ¯ÊÁL ÏÚBt‰«≈∆»«««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
ÏËBÂ ‰OÚM58‡e‰ ÔÏa˜ Ì‡Â .59‰Ó BÏ ÔÈÓL - ∆»»¿≈¿ƒ«¿»»ƒ«

Ô¯ÎOL ˙Úa eÏÊe‰L ÔÈa .˙BOÚÏ „È˙ÚM60‡Ï ÔÈa ∆»ƒ«¬≈∆¿¿≈∆¿»»≈…
Ôk ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰ÏÊe‰L ÔÈa ,eÏÊe‰61ÏÊe‰ ‡Ï ÔÈa‰ ¿≈∆¿»¿»»««≈≈…¿»

˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL -62epnÓ Ïa˜ ?„ˆÈk . »ƒ«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ∆
‰Ó˜63ÌÈÚÏÒ ÈzLa ¯ˆ˜Ï64ÁÈp‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ , »»ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿»¿ƒƒ«

ÁÈp‰Â BÈˆÁ ‚¯‡ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ‚¯‡Ï „‚a ;dÈˆÁ∆¿»∆∆∆¡…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿¿ƒƒ«
‰ÂL ‰È‰ Ì‡ :˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL - BÈˆÁ65 ∆¿»ƒ«∆»ƒ«¬ƒ»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰ML66Ï˜L BÏ Ô˙B -67˙‡ e¯Ó‚È B‡ , ƒ»ƒ»ƒ≈∆∆ƒ¿¿∆
ÔzÎ‡ÏÓ68ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÙÈ ¯‡Lp‰ ‰È‰ Ì‡Â ;69- ¿«¿»¿ƒ»»«ƒ¿»»∆¿≈ƒ»ƒ

ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡70ÈˆÁ ‡l‡ eOÚ ‡Ï È¯‰L , ≈≈»∆∆»∆«∆¬≈…»∆»¬ƒ
‰Î‡ÏÓ71?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .72BÈ‡L ¯·„a ¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
„e·‡73„e·‡‰ ¯·„a Ï·‡ ;74˙BÏÚ‰Ï BzLt ÔB‚k , »¬»¿»»»»¿ƒ¿»¿«¬

‰¯Ln‰ ÔÓ75˙ÓÏ ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ ¯ÎOL B‡ ,76 ƒ«ƒ¿»∆»«¬¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰lÎÏ B‡77„Á‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏa˜ „Á‡Â ÏÚBt ¿«»¿«≈»∆∆»≈¿∆»«¿»

‰ÏÁL ÔB‚k ,Ò‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡78 ≈»«¬…∆»ƒ≈∆¡«¿∆»»
˙Ó BÏ ˙nL ÚÓL B‡79- Ba ¯ÊÁÂ Ò‡ ‡Ï Ì‡Â . »«∆≈≈¿ƒ…∆¡«¿»«

Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO80:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ?ÔÚËÓ „ˆÈk .ÔÚËÓ B‡ ≈¬≈∆«¿»≈««¿»≈»∆
e¯Ó‚iL „Ú !ÌÈzL eÏËe e‡Ba ,ÌÎÏ Èzˆˆ˜ ÚÏÒ∆«»«¿ƒ»∆¿¿«ƒ«∆ƒ¿¿

Ì‰Ï ÔzÈ ‡ÏÂ ,ÔzÎ‡ÏÓ81.‰lÁz ˜ÒtM ‰Ó ‡l‡ ¿«¿»¿…ƒ≈»∆∆»«∆»«¿ƒ»
¯ÈÊÁÓ - ÌÈzL‰ Ì‰Ï Ô˙ elÙ‡Â82.˙ÙÒBz‰ Ô‰Ó «¬ƒ»«»∆«¿«ƒ«¬ƒ≈∆«∆∆

ÌÈ¯ÓB‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚBt ¯ÎBO ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO „ˆÈk≈«≈¬≈∆≈¬ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ
ÔÈÏÚBt‰ el‡Ï ÛÈÒBiL ÏÎÂ ,„·‡z ‡lL ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»∆……«¿…∆ƒ¿≈«¬ƒ
ÔÓ ÏËB ÌÈBL‡¯Ï ˜ÒtM ‰Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰»¬≈ƒ««∆»«»ƒƒ≈ƒ

?‰nk „Ú .ÌÈBL‡¯‰83ÏL Ô¯ÎO È„k „Ú »ƒƒ««»«¿≈¿»»∆
ÌÈBL‡¯84ÔBÓÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .85- B„È ˙Áz ƒƒ¿ƒ»»»∆»««»

¯ÎBO86ÊeÊ ÌÈMÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ „Ú ‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï ≈¿«¿ƒ«¿»»««¿»ƒ«¬ƒƒ
ÏÚBt ÏÎÏ ÌBÈ ÏÎa87ÏÚBt‰ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,88 ¿»¿»≈««ƒ∆¿««≈
‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL89?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .90ÔÈ‡L ¿»«¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt ÌL91;‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï »¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿«¿ƒ«¿»»
‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â ,Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿»¿≈
ÔÈa - „·‡˙ ‡ÏÂ EzÎ‡ÏÓ ÌÈÏL‰Ï el‡Ó ¯ÎOe¿…≈≈¿«¿ƒ¿«¿¿¿……«≈

¯ÎBO92˙ÓÚ¯z ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ ,ÔÏa˜ ÔÈa93, ≈≈«¿»≈¬≈∆∆»«¿…∆
„È˙ÚM ‰Ó ÔÏawÏÂ ,‰OÚM ‰Ó ¯ÎBOÏ ÔÈÓLÂ¿»ƒ«≈«∆»»¿««¿»«∆»ƒ

˙BOÚÏ94. «¬

חזרו 36)שם:35) כלומר, הבית. בעל את שולל הוליכו
לעבודה. באו ולא עבודה.37)בהם להם מוסר ואינו

ולמצוא 38) לטרוח שעליהם מפני תרעומת, לפועלים
תביעת  אבל פועלים, למצוא – הבית ובעל אחר, מעביד
זה  הרי - במלאכה התחילו לא שעדיין כיון כאן, אין ממון

שם). רש"י (ע"פ בלבד על 39)דברים לפועלים שאין
תרעומת. אלא בו החוזר הבית אלא 40)בעל כאן שאין

כהתחלת 41)דברים. זה הרי המלאכה, למקום הפועלים
ששכירות  שכשם בו, לחזור יכול הבית בעל ואין המלאכה,
(כמבואר  בהם לחזור יכולים ואינם במשיכתם נקנית דברים
בהתחלת  נקנית פועלים שכירות כך – ח) הל' פ"ב למעלה

ממקום 42)המלאכה. תבואתו להביא חמרים ששכר כגון,
מצאו. ולא התבואה למקום והלכו שכר 43)מסוים,

ממי  לחה שהיא השדה ומצאו והלכו שדהו, לעדור פועלים
לעידור. ראויה ואינה עוד 44)גשמים צריכה ואינה

שם 45)להשקייה. שנמצאה המקום או שדהו היינו
לעשות.46)תבואתו. מה להם היה ולא למחרת שהלכו

תרעומת.47) לא ואפילו ממון, תביעת יש 48)לא כלומר
לדעת  לו ומאין מבערב, מלאכתו ביקר שהרי כאנוס, לדונו
מחר  יצטרך שלא מצב במלאכתו יתהווה שבןֿלילה

שלא 49)לפועלים. אף פועלים ושכר מבערב, מלאכתו
היינו  – הספק דעת שעל נראה לפועלים, הוא צריך אם בחן

שוכרם. – לעשות מה להם יהיה שלא כל 50)אפילו בעד
לחזור  יכול ואינו היא, מלאכה כהתחלת שהליכתם היום,
מה  מפרש [רבינו מ). הערה למעלה שביארנו (כמו בו
דלא  הא מדאורתא, לארעא דסיירא "הא שם בגמרא שאמרו
מלאכתו, הבית בעל שביקר כאן מדאורתא": לארעא סיירא
נאמר]. הפועלים שעל שמפרש כרש"י ולא ביקר, שלא כאן

השכירות,51) בשעת עמהם שהתנה כפי המלא שכרם
משכרו  לפחות מוכן שהאדם הסכום את ממנו ומנכים
הקצוב. השכר וליטול במלאכה לעשות מאשר בטל, ולישב
ששיעור  שם) (בבאֿמציעא גדולות' 'הלכות בעל וכתב
שלג  בסי' זהב' ה'טורי הביא (וכן השכר חצי הוא ההפרש
הביא  וכן רש"י, בתשובת נמצא שכן ישן, מקובץ א ס"ק

חננאל). רבינו בשם או"ז הנוהג 52)הר"ח החמר שכר
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טעונים. כשהם במלאכה.53)בחמורים היגע פועל
בהם 54) שחזרו שהפועלים למעלה, האמור הדין על חוזר

בד"א  רבינו ואומר תרעומת, אלא עליהם הבית לבעל אין
דין. ביניהם דברים.55)שאין אלא כאן שאין

בו.56) לחזור בידו אדם 57)הזכות אין כלומר, י. שם
לישראל  ממש כעבד להיות גופו למכור רשאי מישראל
לו, הנמכר זה כמו הקדושֿברוךֿהוא של עבדו שהוא אחר,

שכיר  תהא שלא היום, בחצי אפילו בו חוזר הפועל ות לפיכך
הל' פ"ז למעלה (ראה שכירות שאר כמו לזמן מכירה פועל
מכור  שהוא כעבד בו, לחזור באפשרותו יהיה שלא עד א)
וכמו  ביניהם יש דין ברם, שלו. בגוף שולט ואינו לאדוניו

והולך. רבינו שכרו 58)שמבאר אם שם, וברי"ף עז. שם
עלה  היום ובמשך בו, וחזר היום חצי ועבד דינרים בשמונה
מלאכתו  שיגמור מי מוצא הבית בעל ואין הפועלים שער
היינו  להיעשות, שעתיד מה כפי שמין אין - בששה אלא
מה  כפי דינרים, ששה המלא מהשכר ינכה הבית שבעל
דינרים  ארבעה לו נותן אלא מלאכתו, לגמור כדי שיוציא
הוא  שבזכות מכיון העליונה על הפועל שיד שעשה, מה כפי
יט  ס"ק שם וש"ך טז, ס"ק שלג סי' בסמ"ע (ראה חוזר
כגון  הפועלים, שכר הוזל באם ה'טור' בדעת הם שחלוקים
ארבעה, על ועמד הפועלים שכר והוזל בשמונה ששכרם
שבעל  היינו להיעשות, שעתיד מה שמין הסמ"ע שלדעת
שצריך  מה כפי דינרים שני הפועל משכר מנכה הבית
הש"ך  ולדעת דינרים, ששה לפועל ונותן המלאכה להשלמת
כפי  ארבעה אלא לפועל לו ואין שעשה מה שמין בהוזל גם

שם). החושן' 'קצות ועי' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע, לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני דינרים.64)עומדת שמונה החצי 65)שהם
גמרו. המלאכה.66)שלא שני 67)שהוקרה שהוא

שמגיע  מהשכר שקל בידו מעכב הבית שבעל דינרים,
לגמור  כדי להוסיף שצריך מה כפי שעשה, מה בעד לקבלן
נותן  אינו - שמונה שוה הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.
שלא  בו שחזר מפני התחתונה על הקבלן שיד כלום, להם
ממה  יותר שוה וחציה הרבה, נתייקרה אם ואעפ"כ כדין.
שלג). סימן ('טור' מכיסו משלם הקבלן אין - שקצץ

שלמדו 68) מה שם בגמרא וראה (שם, סלעים שני ויטלו
המלאכה.69)מזה). הקבלן 70)שהוזלה אין כלומר,

לי  ותן המלאכה, לגמור במקומי אחר אדם קח לטעון: יכול
נותן  בעלֿהבית אלא זה, שיטול מה בניכוי התנאי כפי שכרי

שעשה. מה כפי סלע הגירסא:71)לו שבידינו, בגמרות
נותן  שקל "ואם מגיה והגר"א סלע". להם נותן סלע "ואם
בהשגותיו, והראב"ד רבינו. לדעת בהתאם והוא סלע", להם
הש"ך  ומפרש דינרים", שני יפה סלע אלא "א"א כותב:
להם  ששמין שקל, אלא להם שאין כוונתו, כב) ס"ק (שם
העבודה  חצי בעד להם משלמים היינו להעשות, שעתיד מה
שם  והש"ך הנשאר. החצי עשיית ששווה הערך כפי שעשו,
דעת  שגם שאפשר ומוסיף מתוספתא, זו לשיטה ראיה מביא

הוא. כן ולקבלן 72)רבינו שעשה, מה שמין שלפועל שם,
נתייקרה  אם מכיסו משלם ואינו לעשות. שעתיד מה -
היוקר. בשעת אחרים פועלים הבית בעל ושכר הרבה,

ואפשר 73) הפועלים, חזרת בגלל נפסדת המלאכה שאין
שימצא  עד ימתין ולכן יותר, מאוחר בזמן גם לעשותה
עתה  ישכור ולא לראשונים, שפסק בשכר אחרים פועלים

לדיחוי.74)ביוקר. ניתנת המלאכה עשיית שאין
תפסד.75) יעלהו לא ואם הפשתן, את בו ששורין מקום
הוא,77)לקונן.76) האבוד ודבר וכלה. חתן לשמח

שם  'תוספות' (ע"פ לדחותו נותן ואינו לעשות זמנו שעתה
סי'78)עה:). בחושןֿמשפט (רמ"א ובניו אשתו או הוא

הדשן'). 'תרומת בשם ה סעיף המקרים 79)שלג בכל
בין  לשכיר בין - להם ושמים בהם, לחזור יכולים האלה

שם). וברש"י עז: (שם שעשו מה כפי - על 80)לקבלן
על  - ועליהם אחרים, פועלים שוכר כלומר, חשבונם,
רבינו  שמבאר וכמו ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים

מלאכתם.81)בסמוך. שגמרו ומוציא.82)אחר חוזר
הראשונים.83) חשבון על האחרים הפועלים בשכר מוסיף
כגון 84) לראשונים, שפסק מהשכר שנים פי היינו, עח. שם

שלג, סי' ('טור' לשלם ועליהם בשתים, שוכר בסלע שכרם
ולחםֿ יוסף' 'בית ועיין פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן

לג).85)משנה). ס"ק שם ש"ך (עיין בעל86ֿ)פקדון
שברשותו. שלהם מהממון אחד 87)הבית לפועל כלומר,

אחד. יום עבודת כלל.88)בעד בדרך הוא הפועל שער
מטען.90)שם.89) או עליהם השכר 91)ששוכר כפי

הראשונים. עם פועל.92)שפסק יום, עו:93)שכיר שם
אבוד.94) שאינו בדבר חזרה כדין

.‰ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰95CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ÊÁ‡Â ,96- «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆
EÈÙÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï97‰Ó ¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««

‰OÚM98. ∆»»

ה"ה.95) פ"ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ"ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי לי ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי' שכירות הלכות אפרים'

.Â¯ÎBO‰99‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bk¯c ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ¯‰p‰ ˜ÒÙe ,¯‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,¯ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bk¯c«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È¯‰L ,eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bk¯c Ì‡Â ;¯‰ ÏL Bk¯c ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»

¯Ën‰ ‡·e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï Ô¯ÎO .ÌÚÈ„B‰Ï100 ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



zexikyקיח zekld - mihtyn xtq - 'aÎxc` f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - d˜L‰Â101¯‰p‰ ‡a .102 ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»
Ô¯ÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B - d˜L‰Â103ÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ

eÚizÒ104?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .105Ó Ï·‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ
BÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒtL106Úa¯‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«

ÌBia ÌÈÓÚt107˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏhÈ -108ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»
ÔÈÒÈ¯‡‰109ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ

˙BÏ„Ï C¯ˆ‰ ‡ÏÂ ¯Ën‰ ‡·e ,˙B¯t‰ ÚÈ·¯ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿
BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏËB - ˙B˜L‰Ïe110; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ

ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ¯‡‰L111. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב"ד, (ראה הדעת את מניח פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק דרכו ואם זה,
נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק
להם  אין כך ומשום יפסק, אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי  אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא
בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע שמחובתו מפני שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק. עלול

ה"ד). למעלה (ראה צריך 100)בטל ואינו היום, במשך
הנהר. מן להשקייה יודעים 101)עוד הפועלים שגם מכיון

התנו  ולא להשקייה, תצטרך לא והשדה לבוא, עלול שמטר
- שכזה במקרה גם שכרם להם יתן שבעלֿהבית בפירוש
פסידא  - מיטרא "אתא דרבא מימרא (שם הפסידו
מיטרא  "אתא בגמרא: גורסים ורא"ש 'תוספות' דפועלים").

"בליליא". גורס אינו רבינו אולם מימרא 102)בליליא",
אלא  צורך ואין השדה אל ונתקרב הנהר עלה שם. רבא, של
המים  ויכנסו התלמים ראשי שיפתחו מועטת, בעבודה

השדה. וישקו מלאכה,103)מאליהם עשו שסוףֿסוף כיון
קלה. שהיא ואם 104)אע"פ המלאכה. את עליהם להקל

דינם  - מועטת לעבודה אפילו צריך שאין עד הנהר עלה
מסיים: והוא הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה מטר בא כדין
השמים  מן שכתב במה רבינו, כוונת היא שזו "ואפשר

הוא.105)נסתייעו"). הפועל הפסד - המטר בא שאם
עבוד 106) שתוציא.מקבל הפירות חלק בשכר השדה ת
יום.107) השדה.108)בכל שבאותו 109)שתוציא

כרבה.110)מקום. עד : שכיר 111)גיטין אלא  שאינו
שבא  וכיון השדה, להשקיית אלא הבית בעל שכרו ולא יום,
כן, לאחר השקה לא שהרי שעשה, מה אלא לו אין - המטר
חלק  לו ויש שבשדה המלאכות כל שעושה האריס אבל
השדה  לבעל כשותף הוא הרי השדה, שתוציא למה בקרקע
שאר  וכמו מעט, או הרבה עבד אם בין השדה, שתוציא למה
אפילו  מהפירות רבע ונוטלין פעמים שתי המשקים האריסים
(רי"ף  אחת פעם אלא להשקות צריכים היו ולא המטר, בא

רבה). ד"ה שם 'תוספות' וע"פ שם,

.ÊÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰112‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ113,ÌBi‰ Ïk «≈∆«≈«¬¿»»»«
‰Î‡ÏÓ BÏ LÈ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰Î‡Ïn‰ ‰ÓÏLÂ¿»¿»«¿»»«¬ƒ«ƒ≈¿»»

ÌBi‰ ¯‡L dOBÚ - ‰pnÓ ‰l˜ B‡ d˙BÓk ˙¯Á‡114; «∆∆¿»«»ƒ∆»»¿»«
‰OÚi ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â115ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¿ƒ≈««¬∆≈¿»¿≈

ÏËa116‰Ó„‡ È„·BÚ B‡ ÌÈ¯ÙBÁ‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡Â . »≈¿ƒ»»ƒ«¿ƒ¿≈¬»»
‰OÚÈ ‡Ï Ì‡Â ,‰a¯‰ Á¯ËÏ Bk¯cL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆«¿ƒ¿…««¿≈¿ƒ…«¬∆

‰ÏÁÈ ‰Î‡ÏÓa117B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B -118. ƒ¿»»∆¡∆≈»¿»

עז.112) לנכש 113)בבאֿמציעא שכרו כגון מסויימת,
קלה 114)שדהו. למלאכה לשנותו רשאי שבעלֿהבית

פ"ז). שם (תוספתא חמורה למלאכה שאין 115)ולא או
עידור. כגון ממנה, קשה עבודה אלא וכתב 116)לו

למלאכה  לשנותו רשאי בעלֿהבית שאין זה שדין הרשב"א,
ששכרם, בשעה בפירוש, להם בשאמר דוקא - חמורה
שמסר  אע"פ סתם, שכרם אבל שוכרם. הוא זו שלמלאכה
קשה, עבודה להם ונותן חוזר קלה, עבודה בתחילה להם
קשה  מלאכה בתחילה להם מוסר היה רצה אם שהרי
לענין  זו כעין בסברא רבינו משתמש ד, הל' פ"ה (למעלה

משנהֿלמלך). – בתים מעדיף 117)שכירות ואינו כלומר,
במלאכה. היגיעה על פחות ולהרויח בטלה ישיבה

רבא.118) של מימרא שם,

.ÁÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰119˙eÁÈÏL BÏ ‡È·‰Ï120 «≈∆«≈¿»ƒ¿ƒ
Ô˙B - ‡È·i ‰Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ CÏ‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»«¿…»»»«»ƒ≈

ÌÏOÓ B¯ÎO BÏ121CÏ‰Â ,Ì¯ÎÏ ÌÈ˜ ‡È·‰Ï B¯ÎO . ¿»»¿»¿»¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿»«
B¯ÎO .ÌÏLÓ B¯ÎO BÏ Ô˙B - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»¿…≈ƒ≈¿»»¿»¿»

·‰ÏÔÈ˜ÒÓ¯B„Â ·e¯k ‡È122B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁÏ ¿»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿∆¿»«¿»
˙‡·‰M ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ‡È¯·‰ B‡ ˙nL∆≈ƒ¿ƒ……«…«∆≈≈»

B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B ‡l‡ ,E¯ÎOa123‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆»≈»¿»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שם.119) שליח.120)תוספתא בתור דברֿמה לבצע
שליח 121) עשה שהרי עמו, שפסק -כמו וחזר הלך - ותו

שהיה  הוא, הבית בעל פשיעת שיביא, מה מצא שלא וזה
שהוטל  מה לבצע השליח ביד יהיה אם מקודם להוודע לו
מצאו, ולא תבואה להביא חמרים לשכר דומה זה ואין עליו.
מפני  ה"ד), (למעלה בטל כפועל משכרם שמנכים
מצאו  לא ואם רבה, לעבודה היום לכל נשכרו שהחמרים
השלים  כאן אבל בטל, ויושבים מלאכתם עשו לא - תבואה
ולפיכך  וחזר, הלך שהרי עליו, שקיבל מה כל את השליח
השליח  קיבל שאם יוצא, ומזה כלום. משכרו מנכים אין
דומה  שאינו בטל, כפועל לו נותן כבד, דבר להביא עליו
שם  למעלה שנתבאר כמו ריקן, לבא טעון הבא שכר

ראב"ד). וראה המובאים 122)(מגידֿמשנה, שזיפים
דורמסקנין). ערך 'ערוך' (ראה ביצע 123)מדמשק שהרי

מחמת  להפסיד השליח על ואין עליו, שהוטלה השליחות
שהביא  בפירות צורך עוד שאין בינתיים שהתהווה המצב

קטז:). (בבאֿקמא

.ËÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰124,BlLa BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆
B¯ÎO Ïk Ô˙B - B¯·Á ÏLa e‰‡¯‰Â125¯ÊBÁÂ , ¿∆¿»¿∆¬≈≈»¿»¿≈

‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó B¯·ÁÓ Á˜BÏÂ126. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»
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עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק מה כפי
עמהם 126) פסק והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה
ששינה.

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰127L˜Â Ô·˙a BnÚ ˙BOÚÏ128 «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«
E¯ÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ129- ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡130ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .131BÏ ¯Ó‡132: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
E¯ÎO CÏÈ‰133.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח.127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע"פ

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח

.‡ÈBÓˆÚÏ - ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓ134¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ135Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ

ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡136ËwÏÏ B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈
¯ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓ137ÌÈ‚c‰ ËwÏÏ B¯ÎOe ¯‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ

elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï B˙‡ÈˆÓ È¯‰ - Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ
ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ138. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב יב: (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל

השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר
בכלל. המציאות

á"ôùú'ä 'á-øãà ç"ë éùéîç íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח ודין רע, ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות  הנוטע

מוקדמת. התראה בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני

.‡˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙B¯t e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

¯ÎO ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ - e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BkLnL3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a ·iÁ - ·‚ B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»
Ò‡pL Ú·MÈ - ÔÈÒ‡ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈

‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי 3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא כט:) שם (השווה
ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא בשמירתה

עב). סימן סוף משפט חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי המשכון שווה
דמי  ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם
הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב על יתרים המשכון

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין
ב. הלכה א פרק למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,

שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף
(מגיד  זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).

.·EÏ ¯ÓL‡Â ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ïk7È¯‰ - »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«

¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿
¯ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ

‰Ê ¯ÎO È¯ÓBL eOÚ Ôlk - ¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆
‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני אמר אם אבל
שגם  רש"י ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב, - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם
וזהו  השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי
במשנה  וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף

.‚Ô‰ ¯ÎO È¯ÓBL - ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :e¯Ó‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈz¯Ób :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡·‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ

ÌpÁ ¯ÓBL Ôn‡‰ - ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡·‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡14- ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ¯ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»
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נהנה 12) שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה
פי  על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי

למ  א).המשנה קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן לפי 13)לך
הוא  והרי ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד  חינם

ב). סעיף שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא שהרי
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.„ÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
L¯ÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰·˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿…«»∆

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;Ô¯aLÂ ,¯ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ - eOÚpL ¯Á‡ e¯aLÂ ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ÈÓ„19Á·La ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰¯BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ ¯Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B - «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

¯eÚk BÚ·ˆ .B¯Óˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚ·ˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
L¯ÁÏ ÌÈˆÚ Ô˙ ,Ì„‡ BÚ·ˆe ¯ÁL ,¯ÁL BÚ·ˆe¿»»…»…¿»»…»«≈ƒ¿»»

ÏÒÙÒ B‡ Ú¯ ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»
˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B - Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„·Ïa Á·M‰ ˙‡24‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ B‡ ¯Óv‰ ÈÓ„ ÈÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a25 ¿«»»∆»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆¿≈»≈ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -26ÈÓ„ EÏ ‡‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈ƒ»«»À»≈¿¿≈
CÏÂ EÈˆÚ ÈÓ„ B‡ E¯Óˆ27ÔÈ‡L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿¿¿≈≈∆»≈≈¿ƒ∆≈

‰OÚL ÈÏk Á·La ‰B˜ Ôn‡‰28. »À»∆¿∆«¿ƒ∆»»

צח:16) קמא וארונות.18)נגר.17)בבא ארגזים מיני
"שידה  רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש
של  אוצר - ומגדל ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע אף 19)עץ גמורים,
עצים. לו שנתן פי הכלי 20)על עושה האומן פירוש,

מה  וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
שייך  - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים
זה  ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית לבעל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא

רש"י 21) ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה היורה "שרפתו
וקיבל 22)שם). ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

(שם). מכוער (גוון) מראה אין 23)הצבע ושינה והואיל
האומן  יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל

והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה אם 24)על "כגון
והוציא  וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה

הצ  עליו בו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע
הותיר  מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו"

החושן 25) קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי לו וייטול
שו). ההוצאה 26)סימן על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי

אחד  לכל תקנה היא השבח' על יתרה ההוצאה ואם

שם). (רבינו שהשביח 27)משניהם" השבח כפי לי תן או
(על 28)הבגד. שנתבאר כמו ההוצאה, דמי אלא לו ואין

קב). שם הגמרא סוגיית פי

.‰ÔÈhÁ CÈÏBn‰29ÔBÁËÏ30Ô˙˙Ï ‡ÏÂ ,31Ô‡OÚÂ «ƒƒƒ¿»¿…¿»»«¬»»
ÔÈaÒ32ÌBzÁÏ ÁÓw‰ Ô˙ ;ÔÒ¯Ó B‡33˙t B‡OÚÂ , ÀƒÀ¿»»««∆«¿«¿«¬»«

ÔÈÏet34ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - dÏaÂ ,ÁaËÏ ‰Ó‰a ; ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈
¯ÎO È‡OB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ÈÓc35‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿≈»»¿ƒ»ƒ»»

‰ÁÓÓ ÁaË36ÌlLlÓ ¯eËt - ÌpÁa ËÁLÂ ,37; «»À¿∆¿»«¿ƒ»»ƒ¿«≈
·iÁ - ÌpÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈À¿∆««ƒ∆¿ƒ»«»

ÌlLÏ38ÈÁÏLÏ ¯È„ ‰‡¯n‰ ÔÎÂ .39‰ÙÈ' BÏ ¯Ó‡Â , ¿«≈¿≈««¿∆ƒ»¿À¿»ƒ¿»«»∆
'‡e‰40Ú¯ ‡ˆÓÂ ,41,ÌlLÏ ·iÁ - e‰‡¯ ¯ÎOa Ì‡ : ¿ƒ¿»«ƒ¿»»»»«»¿«≈

È˜a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡42Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ««ƒ∆»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÌpÁa43‡e‰Â ,¯eËt - e‰‡¯44BÈ‡L È˜a ‰È‰iL ¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ∆≈

ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ - È˜a BÈ‡ Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»ƒ«»¿«≈««
È‡ EÈÏÚ :ÈÁÏMÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÌpÁa ‡e‰L Ètƒ∆¿ƒ»¿∆…««À¿»ƒ»∆¬ƒ

CÓBÒ45ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L B‡ , ≈∆»«¿»ƒ«¿ƒ∆≈«
ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯È ‡ÏÂ ,B˙i‡¯46ÌpÁa ‰OÚL ÁaË . ¿ƒ»¿…«¿∆«¬≈ƒ«»∆»»¿ƒ»

Ïk ÔÎÂ ,Ú¯ ‡ˆÓÂ '‰ÙÈ' ¯Ó‡L ÈÁÏL ÔÎÂ ,ÏaÂ¿ƒ≈¿≈À¿»ƒ∆»«»∆¿ƒ¿»«¿≈…
Ì‡Â ;ÔÈÁÓÓ Ô‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿»ƒ¿»»∆≈À¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓlLÓ - ‰È‡¯ e‡È·‰ ‡Ï47. …≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

צט:29) לטוחנן 30)שם אחרים של חיטים המקבל אדם
לרככן  במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר,
הטחינה, לפני קליפתן להסיר במכתשת כך אחר ולכותשם

ונקי. דק הקמח שיהיה לתתן 31)כדי לא שאם צרכן, כל
על  דוד (חסדי בידיים וכמזיק ממש פושע הוא הרי - כלל

ד). הלכה י פרק קמא בבא גסה 32)התוספתא קליפה
בשבת  רש"י פירוש פי (על החיטים כתישת בשעת הנושרת
והוא  ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:).
היוצאת  העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח

תחילה". כשאוחזין 34)אופה.33)בנפה ונופל "נשבר
שם). (רש"י אומרת 35)בו" זאת מומחה היה ואפילו

אונס  זה שאין חייב, - כאונס זה והרי זה במקצוע מאומן
השומר  ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור,
(כמו  למנעו בידו היה שלא גמור, אונס על אלא פטור שכר

ג). הלכה א בפרק למעלה מאומנות 36)שנתבאר שידיו
שם). (מאירי חינם 37)לשחיטה והשומר כאונס זה שהרי

ונחתום  טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו שהרי 38)מומחים

כרבי  (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע
טיבה.39)יוחנן). על ושואל - כספים לחלפן

מחבירו.40) מלכות.41)וקיבלה שפסלתו כגון
המטבעות.42) בראיית 43)בטיב הוזכר לא בגמרא שם.

שיש  רבינו ודעת בחינם, בין בשכר בין חילוק המטבעות
משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין זה 44)להשוות

חייב. בקי שהאינו יכול 45)שאמרנו הודיעו לא שאם
סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון כגון 46)השולחני

אינו  בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו
ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו צריך

לקיש). ובריש חייא, יוחנן 47)ברבי רבי לפני עובדא שם.
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בשולחני  הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם שעשה בטבח
משנה). (מגיד

.Âe‚‰pL ÌB˜Ó48˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ ‰È‰iL49ÈˆÁ ÏËB »∆»¬∆ƒ¿∆«≈«ƒ»≈¬ƒ
ÚËÂ ÁÈaL‰Â ÚËÂ ,ÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Á·M‰«∆«««««¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«¿»«

„ÈÒÙ‰Â50ÔÈkÓe ,BÏ LiL Á·M‰ ÈˆÁ BÏ ÔÈ·MÁÓ - ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«∆«∆≈¿«ƒ
„ÈÒÙ‰M ‰Ó epnÓ51ÏÚ ‰˙‰ elÙ‡Â .¯‡M‰ ÏËBÂ , ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ÏhÈ ‡Ï „ÈÒÙ‰ Ì‡L ,BÓˆÚ«¿∆ƒƒ¿ƒ…ƒ…¿¬≈∆
‡zÎÓÒ‡52„ÈÒÙ‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â ,53‰È‰ . «¿«¿»¿≈¿«ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ»»

‰ˆÁÓ ÚËBp‰ ÏhiL Ì‚‰Ó54,‰ˆÁÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ƒ¿»»∆ƒ…«≈«∆¡»««««¿«∆¡»
‰È‰ [Ì‡]55ÒÈ¯‡‰ ÏhiL Ì‚‰Ó56ÚË Ì‡ ,LÈÏL ƒ»»ƒ¿»»∆ƒ…»»ƒ¿ƒƒ»«

ÏÚa ‡ˆÓpL ,˜lzÒ‰Ï ‰ˆ¯Â ÁÈaL‰Â ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿«≈∆ƒ¿»««
Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰««¿«»ƒ¿ƒ»»ƒ¬≈««««¿«
„ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,BÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏhÈÂ ,ÒÈ¯‡ „È¯BÓƒ»ƒ¿ƒ…««««¿«∆¿¿…«¿ƒ
˙e˙M‰Â ,LÈÏL ÒÈ¯‡‰ ÏhÈÂ ,ÌeÏk Ú˜¯w‰ ÏÚa««««¿«¿¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¿

ÚËB ÏL ¯‡Lp‰57.BBˆ¯a BÓˆÚ ˜lÒ È¯‰L , «ƒ¿»∆≈«∆¬≈ƒ≈«¿ƒ¿

קט.48) ולטפל 49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
ובחלק 50)בנטיעות. השביח הנטיעות מן בחלק כלומר,

שהשביח. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד,
בעל 51) של לחלקו ומוסיפין שהשביח לחלק בהשוואה

השדה  שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית,
כולה. השביחה אלמלי אם 52)מוציאה האומר: "שכל

סומכת  עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה
מהלכות  י"א בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא

ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל
יב). הלכה ח פרק והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד

האילנות. והיה.55)בעיבוד לשדה 56)כלומר, היורד
אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח היה אם כגון,

ומהחצי  השבח. חצי שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני

של). סימן הטור פי על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.ÊÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ È·Ï ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙B¯ËMa ‰ÚhL ¯ÙBq‰Â ,Ï·ÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ e¯ÈÊÁiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡¯˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ¯˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי 59)שם.58) והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי  הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו
מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה

(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או
כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר

הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.‡¯ÈÎO‰ ¯ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2BpÓÊa3:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
¯·BÚ - BpÓÊ ¯Á‡Ï B¯Á‡ Ì‡Â .'B‚Â B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa4ÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ5¯ÎO „Á‡ .6 ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

·iÁ - ÌÈÏk‰ ¯ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ¯ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa ¯·BÚ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙7·LBz ¯‚Â .8Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ - «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
B¯ÎO9‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ - B¯Á‡ Ì‡Â ,10. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד
ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר

ב). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה
ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט, בויקרא בשכיר
בשתי  המצוה שענין לפי אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי המצוה דיני להשלים כדי אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי יום, לשכיר הפרעון זמן מתי למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב, הל' לקמן שיבואר כמו
תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר
למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפניֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח, לאוין המצוות (ספר
בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי
כלומר, האזהרות, שתי - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף עובר יום שבשכיר
ב'ספר  ט שורש (והשווה יום של על אף עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב"מ תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח,8)קיא:). בני שנצטוו מצות שבע עליו שקיבל גוי זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי "תושב" שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי מהל' בפי"ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ"י נאמר שכן שם, ב"מ
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני שכיר תעשוק

תושב. גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק "לא יג): יט, (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב, גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.·¯ÈÎO ¯ÎO L·Bk‰ Ïk11BLÙ ÏË el‡k - »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓ12¯·BÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :¯Ó‡pL ;13 ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B¯‰Ê‡ Úa¯‡a14‰OÚÂ15,˜LÚz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡Ï ÌeMÓe16Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
ÌBÈ ¯ÈÎO ?BpÓÊ e‰Ê È‡ .B¯ÎO17Ïk ‰·Bb - ¿»≈∆¿«¿ƒ∆»

‰ÏÈl‰18Ez‡ ¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿
ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈÏ ¯ÈÎOe ;¯˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»
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B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa :¯Ó‡19ÌBÈ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe .20 ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆
ÌBi‰ Ïk ‰·Bb -21‰·Bb - ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆

‰ÏÈl‰ Ïk22˙aL ¯ÈÎO .23,‰L ¯ÈÎO ,L„Á ¯ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»
Úe·L ¯ÈÎO24ÌBia ‡ˆÈ :25‰·Bb -26‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»

‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈla27. ««¿»∆»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

`le" - epnfa xikyd xky ozil aeigd lr zxacn ef dkld
."ynyd eilr `eaz

מה  את מקיים שהקב"ה חז"ל אמרו הרי השאלה, וידועה
שכר  משלם הוא אין ומדוע לעשות, לישראל אומר שהוא
התשלום  ודוחה מצוה, לקיים שמסיים פעם בכל ליהודי
לעשותם  "היום חז"ל כמאמר הבא, לעולם היינו ל"מחר"

שכרם". לקבל ומחר
ית' לה' משועבדים אנו ימינו שכל שכיון המתרצים יש
שכירות, של אחד זמן הם האדם חיי שכל הרי ולעבודתו,
ואם  לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות הוא הדין והרי
עד  תלין' ב'בל עובר אינו מסוימת לתקופה פועל שכר

התקופה. כל שעוברת
אימתי  והרמב"ן הרמב"ם נחלקו המצוות, שכר בענין והנה
מתן  זמן הוא עוה"ב הרמב"ם לשיטת שכרן, מתן הוא
אחר  לאדם שבאים לפי בגן־עדן היינו מצוות, של שכרן
הקבלה) בתורת ההכרעה היא (וכך הרמב"ן ואילו העוה"ז,
שהקב"ה  נמצא וא"כ התחיה עולם היינו הבא שעולם סובר
זה  מתאים ואיך המשיח, לימות עד יהודי של שכרו מאחר

הנ"ל. ההלכה עם
מאמר  את אדה"ז שמבאר מה פי על הוא בזה והביאור
הקב"ה  שנתאוה הוא הזה העולם בריאת "תכלית חז"ל
ידי  על נפעל זה וענין בתחתונים", זו דירה יתברך לו להיות

במשך ועבודתנו מעשינו כל lkכל ידי על הגלות זמן
העבודה  נשלמת כולם ובצירוף הדורות, שבכל ישראל
עבודת  זה, ולפי התחתון. הזה בעולם דירה יתברך לו להיות
הוא  והדין אחת", "שכירות היא הגלות בזמן ישראל  כל
עד  לשלם חייב שאינו מסוימת לעבודה פועל ששכר שמי
לאחר  הקב"ה יכול איך יובן ובזה כולם. העבודה שיסיים

הרמב"ם). (כדעת עוה"ב או התחיה לעולם עד השכר
מדמים  בהם המקומות שכל יוצא זה שלפי קשה, ועדיין
מחוייב  הבית שבעל לתשלום המצוה שכר את חכמים
והלא  הבא, שבעולם לשכר רק כוונתם לפועל, לשלם

שבכתב. בתורה מפורשים שכר סוגי הרבה
שמחזיקה  התורה מקיים כשיהודי בזה: הביאור לומר ויש
חוקות  ולילה, יומם בריתי לא ("אם העולם את ומקיימת
במעשה  לקב"ה שותף נעשה הוא שמתי") לא וארץ שמים
לבעל  ביצים ש"הנותן בשותפים והדין בראשית,
שיצאו  עד עליהן התרנגולים להושיב התרנגולים

ביניהם" הריוח ויהי' התרנגולים בעל אותן ויגדל האפרוחים
העבודה, גמר לאחר בשווה ביניהם שיהיה לריוח נוסף הנה
יום", בכל ומזונו עמלו שכר "להעלות הביצים בעל צריך
ישנו  "לעתיד־לבא" שיהיה לריוח שבנוסף בעניינינו הוא וכן
ליהודים  לתת - העבודה זמן במשך - הזה בזמן גם חיוב

כדבעי. עבודתם לבצע שיוכלו כדי ומזונם" עמלם "שכר
(b oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."epnn eytp lhp eli`k xiky xky yaekd lk"

נפשו". את נושא הוא "ואליו הפסוק את מביא וכראיה
שוה  חברו את הגוזל "כל כשכתב גזילה בהלכות אבל
"כן  הפסוק את הביא ממנו..." נשמתו נוטל כאילו פרוטה
לא  שם, כי יקח". בעליו נפש את בצע, בוצע כל ארחות
ממש  נשמתו נטילת שנקרא התוס') (כדעת הרמב"ם סובר
אלא  לקנות", במה לו ואין כבד רעב שפעמים "משום
הנגזל  של בעל־כורחו מהחפץ הבעלות וביטול שהפקעת

" זה מהפסוק eli`kהרי נלמד ולכן ממנו", נשמתו נוטל
בעלותו  מצוינת זה בפסוק כי יקח" בעליו נפש "את

הוא שעניינה נש enkשהופקעה מתו.נטילת
נפשו" את נושא הוא "ואליו הפסוק את הביא כאן, אבל
יקח"), בעליו ("..נפש הנ"ל הפסוק בסמוך הובא שבגמ' אף
הוא  ממנו" נפשו נטל ש"כאילו שכיר שכר הכובש כאן כי
זה  לשכר נפשו את ונושא סומך השכיר כי ממש כפשוטו

ביתו. בני ופרנסת פרנסתו עבור
(40 'rde 116 'r a"lg y"ewl it lr)

כסףֿמשנה).11) (ראה עולמית לו לשלם שלא ובדעתו
ורב 12) הונא רב נחלקו שם, ובגמרא קיב. שם ברייתא

את  נושא הוא "ואליו באמרה: התורה התכוונה למי חסדא,
השוכר  כלומר, (שוכר) גזלן" של "נפשו אומר אחד נפשו";
של  "נפשו אמר וחד לעצמו. מיתה וגורם הכבישה על נענש
ממנו  נפשו ונטל לשכיר הרגו כאילו כלומר, (שכיר) נגזל"

שם). (רש"י קשה שלא 13)וייענש שבדעתו הזה הכובש
לעולם. ובדעתו 14)לשלם השכיר, שכר המשהה אבל

ולאֿ בעשה אלא עובר אינו - יותר מאוחר בזמן לפרעו
תעשוק" "לא משום אבל ה) הל' להלן (כמבואר תעשה

(כסףֿמשנה). עובר אינו תגזול" כנוסחת 15)ו"לא שם,
ובשל 16)הרי"ף. לילה, של על אף עובר יום בשכיר שכן

למעלה  שהבאנו המגידֿמשנה (כדברי יום של על אף לילה
ג). שקיעת 17)הערה עד ביום, לעבודה עצמו שהשכיר

השחר 18)החמה. שעלה וכיון זמנו. הלילה כל כלומר,
בלאֿתעשה. עובר - פרעו עליו 19)ולא תבוא לא וגומר:

(נאמר  איפכא" "ואימא שאלו: ובגמרא קי:) (שם השמש
תבוא" ו"לא לילה בשכיר תלין" ד"לא זאתֿאומרת ההיפך)
לבסוף". אלא משתלמת אינה "שכירות והשיבו יום, בשכיר
לאחר  אלא בשכירות התשלומין חובת אין כלומר,
"לא  הכתוב להעמיד אין ולפיכך העבודה. כל שנסתיימה

בשכי  אלא השמש" עליו יום,תבוא שכיר שהרי לילה, ר
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אין  פג:), שם (ראה החמה שקיעת עם נגמרת ששכירותו
השמש, שקיעת עם אלא השוכר על חלה התשלומין חובת
וכמו  פרעונו? זמן לפני השכר לפרוע הכתוב מזהיר וכיצד
לאחר  שלא המזהיר - תלין" "לא הכתוב להעמיד  אין כן,
לילה  בשכיר שהרי יום, בשכיר אלא - הבוקר עד ולפרוע

הבוקר. עם אלא התשלומין חובת ששכירותו 20)אין
הוא. יום ועדיין עובר 21)נגמרת, השמש ששקעה וכיון

קודם  השכירות בתשלום נתחייב שהרי תבוא", "לא על
השמש. שם.22)שבאה עצמו 23)כרב, שהשכיר

ימים. שנים.24)לשבוע לשבע שנסתיים 25)לשמיטה,
ביום. השכירות כל 26)חוזה או השבת כל בעד שכרו

לבסוף. אלא משתלמת שכירות שאין שם.27)השמיטה,

.‚Ô˙28B˙ÈlË29Ôn‡Ï30BÚÈ„B‰Â ,d¯Ó‚e ,31elÙ‡ , »««ƒ¿À»¿»»¿ƒ¬ƒ
BÈ‡ Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B¯Á‡≈¬¬»»»ƒ»¿«∆«¿ƒ¿«»À»≈

¯·BÚ32‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML ÔÂÈk - ÌBi‰ ÈˆÁa d˙ . ≈¿»»«¬ƒ«≈»∆»¿»»»«»
ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ33‡È‰ ˙e¯ÈÎOk ˙eÏaw‰L ;34, ≈ƒ«»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒƒ

.BpÓÊa BÏ ÔzÏ ·iÁÂ¿«»ƒ≈ƒ¿«

קיב.28) לבעל 31)בקבלנות.30)לתקנה.29)שם,
בא. ולא - לקחתה ויבוא שגמרה אני 32)הטלית שאין

פעולתו  אין שהרי אתך" שכיר פעולת תלין "לא בו קורא
מקובצת'). ('שיטה האומן אצל אלא אמרו 33)אצלו וכן

היום, בחצי לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסףֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף עובר
החידוש  את להדגיש כדי תלין" ד"לא לאו את להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי 34) בשבח קונה האומן שאין - שם ששת כרב
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ"י למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי  תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב שבעלֿהבית שהכסף

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח דמי

.„BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰35¯Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«
ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ

‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ36Ô¯ÎO ‡lL ÈÙÏ37‰ÊÂ ,38ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡L39ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

¯·BÚ ÁÈÏM‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ40¯·BÚ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÈÎO‰ BÚ·zL ÔÓÊa ‡l‡41Ì‡ Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚ·zL B‡ ,BÚ·z ‡Ï42B‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰L43¯Á‡ Ïˆ‡44Ïa˜Â45¯eËt ‰Ê È¯‰ -46. ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי.35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י שכיר" פעולת תלין
לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף שלט סי' (חושןֿמשפט אתך" ויש - ושוב

ג). "פעולת 39)השליח.38)הלכה בו קורא אני ואין
שם). (רש"י פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב השליח אין -

תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו
תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י. הל' פ"ט למעלה
כסף. אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני, או חנוני

שלט). סי' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר
סי' ה'טור' כתב וכן השני, בפירושו (כסףֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני) עליו "וקיבל שלט
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב

שם 46) (בגמרא האחר פרע לא אפילו עובר השוכר ואין
שכרו  ולתבוע לחזור יכול הפועל אם ששת, ורב רבה נחלקו
ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט"ז מכירה, מהלכות בפ"ו חזרה דיני

.‰‰‰Ln‰47¯ÈÎO ¯ÎO48ÏÚ Û‡ ,BpÓÊ ¯Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««
‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa ¯·Ú ¯·kL Èt49·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»

ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ ÔzÏƒ≈ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆
Ì‰È¯·c50.·eLÂ CÏ EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי:47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב. הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע איני תלין" "לא שנאמר "ממשמע (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי 50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי בתלמוד: נ"ך.

.ÂBpÓÊa BÚ·˙e ,ÌÈ„Úa B¯ÎOL ¯ÈÎO Ïk51¯Ó‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
E¯ÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa52‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

¯ÈÎO‰ Ú·MiL ,ÌÈÓÎÁ ewz - ÌeÏk ÈzÏË53 »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
ıÙÁ ˙ËÈ˜a54ÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ55 ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

„e¯Ë ˙Èa‰ ÏÚaL56ÂÈÏÚBÙa57‡OB ¯ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈
‰ÊÏ BLÙ58ÚaL ¯ÈÎO‰ - ÔË˜ ¯ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»

ÏËBÂ59ÏBÎiL CBzÓ - ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO .60:¯ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«
:¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈz¯ÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«

E¯ÎO EÏ Èz˙Â EÈz¯ÎO61˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ
˙q‰62,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»

˙BÚh‰ ¯‡Lk63BÈ‡ - B¯ÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ64BpÓÊ ¯Á‡ BÚ·z Ì‡ ÔÎÂ .65ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa B¯ÎOL Èt66ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»
‰È‡¯‰67˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
˙q‰68BpÓÊ Ïk BÚ·zL ‰È‡¯ ‡È·‰ .69‰ -‰Ê È¯ ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆

‰ÚÈ·z ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL70?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«
ÏÈÏ Ïk BpÓÊ - ·¯Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈
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ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏL71Ì‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆
ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ Ï·‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰‡Ï‰Â72Ì‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰73- ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰74. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל
ב. הל' סי'52)למעלה חושןֿמשפט (שו"ע קצתו או כולו

א). א.53)פט, הן: תקנות שתי כלומר, מד: שבועות
הוא  השכיר ב. לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע
כגון  הכל, וכופר נשבע במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
ונטען  טוען פ"א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב, הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע והוא לשכיר,
שם). שו"ע (ראה במקצת מודה שהוא כגון התורה,

שבועות 54) מהל' בפי"א (כמבואר בידו כשספרֿתורה
טוען  מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדין ח). הלכה
משבועות  פ"ז בירושלמי הדברים ומקור ב). הלכה ונטען

ז. מבעלֿהבית 55)הל' השבועה עקרו לפיכך כלומר,
לשכיר.והעבירו  נתן 56)ה ולא שנתן וכסבור שוכר, והוא

מה.). טרוד 57)(שם שהוא מפני אחד, בפועל והואֿהדין
הבית, "בעל (שם) שבועות בירושלמי אמרו וכן בעסקיו.
שם, (ר"ן לשכיר" שבועה תיקנו מרובין שעסקיו ע"י

שם). במשנה, רבינו פירוש בדבר 58)והשווה "ומדקדק

שם). המשנה, בפירוש (רבינו כפי 59)יותר" רבינו דברי
ונוטל  נשבע קטן הוא אפילו - שהשכיר שלפנינו, הנוסחא
משביעין  "אין לח:) (שבועות אמרו שהרי תימה, דברי הם -
"אין  וכתב בהשגותיו הראב"ד מזה הסתייג וכבר הקטן" את
הטור  אולם לקטן". שבועה שנמסור זה על מסכמת הדעת
לשונה: וזו רבינו בדברי אחרת נוסחא שראה מעיד, פט בסי'
מעיד  עוז (ובמגדל ונוטל" נשבע - קטן השכור אם "אפילו
הוא  וכן רבינו בחתימת מוגה בספר זו נוסחא שמצא
אטלס) הוצאת רבינו, מכת"י תורה משנה מספר בקטעים
אין  הוא קטן השוכר אם אפילו ונוטל נשבע השכיר כלומר,
רבינו  (כלשון קטן" בטענת נשבעין "אין כאן: אומרים
התובע  הוא גדול, שהוא שהשכיר, מפני ז), הל' פ"ב למעלה
והיכא. ד"ה מב: שבועות מיגאש הר"י (וכ"כ הנשבע והוא
זו  ונוסחה עיי"ש). למלך, המשנה תמיהת מתיישבת ובזה
ונטען  טוען מהל' בפ"ה לקמן רבינו שכתב למה מתאימה
השכיר. כגון ונוטלין הנשבעין מן התובע היה "ואם יא: הל'
משנה  במגיד (וראה הקטן" מן ונוטל נשבע זה הרי . .
במל"מ  וראה "השכיר" שגורסים הספרים נוסחת שמקיים

עליו). מה:61)השוכר.60)שתמה שבועות
ונשבע 62) בכל, הכופר את הגמרא חכמי שחייבו שבועה

יג). הל' שבועות מהל' פי"א (ראה חפץ נקיטת בלי
מן 63) נשבע - במקצת שהמודה ונטען, טוען כל כדין

מלשלם. ופטורים היסת, - הכל וכופר ודינו 64)התורה,
תקנה  חכמים עשו לא כאן שעד בעדים, שלא שכרו כדין
עדות  שיש כגון לנו, ברור השכירות כשעצם אלא בשכיר
אחד, עד אלא לו כשאין אבל ששכרו, עדים בשני גמורה
את  מחייבת רק אלא והחלטית, מבררת עדות עדותו שאין

בשבועה, העד להכחיש שכנגד בשכיר הצד תקנה עשו לא
מגידֿמשנה). (ע"פ ונטען טוען בכל מאשר כגון 65)יותר

שעבר  אחר לילה ושכיר הלילה, כל שעבר אחר יום שכיר
היום. עובר 66)כל בעלֿהבית אין חזקה נאמן, השוכר

קיג). (בבאֿמציעא שכרו משהה השכיר ואין תלין", "בל  על
שתבעו 67) או פרעו שלא ראיה להביא השכיר על כלומר,

והולך. רבינו שמבאר וכמו זמנו, בכל.68)כל כופר כדין
שלא 69) בחזקה היינו בתביעה, היה לגבייה הראוי הזמן כל

אמר  ולא הזמן, בסוף עדים בפני השכיר שתבעו כגון פרע,
יב). ס"ק פט סי' סמ"ע (ע"פ ושוב בלך דחהו אלא פרעתי

יג).70) ס"ק שם, (סמ"ע התביעה זמן באורך כלומר,
שלישי.71) ליל כל תבעו לא שעות 72)אם י"ב היינו

התביעה. זמן לתבוע 73)כאורך שהפסיק אחר פירוש,
שעות). כ"ד (היינו וביומו ד' בליל ותבע חזר ג' ביום

יממות,74) שתי לו נותנים אין ולמה לעולם. וכן ויומו. לילו
ג' יום כל לו לשלם מחוייב והיה ג' ליל כל תבעו שהרי
אז  שהיה נמצא ערב, לעת תבע שלא מפני שילם? ולא
אמנם  הועילה ד' ליל בתחילת וכשתבעו פרוע, בחזקת
חדשה  כתביעה נחשבת אבל נפרע, שלא להאמינו זו תביעה
שם  סמ"ע (ע"פ בלבד תביעה אותה נגד זמן לפועל ונותנים
שהוא  זמן כל לעולם, וכן שם). 'פרישה' וראה יג, ס"ק
זמן  אותו כל כנגד ונוטל נשבע הוא - בתביעתו מתמיד

(כסףֿמשנה). שתבע

.Ê¯ÈÎO‰Â ,EÏ Èzˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ≈¿«ƒ»«¿ƒ¿¿«»ƒ
Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï - ÈÏ zˆˆ˜ LÏL :¯ÓB‡≈»»«¿»ƒ…ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«

Ô‡k ¯ÈÎO‰75‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ‡l‡ ,76. «»ƒ»∆»«ƒ≈¬≈»»»¿»»
,ÌÈzL BÏ Ô˙ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»«¿«ƒ

CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L B‡77˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ∆»«≈»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .ıÙÁ78CÏÈ ‡lL È„k ,‡e‰ ≈∆¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…≈≈

¯ÈÎO‰79LÙ ÈÁÙa80?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .81 «»ƒ¿«≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
BÚ·˙e ,BÏ ˜Òt ‰nk eÚ„È ‡ÏÂ ÌÈ„Úa B¯ÎOLa¿∆¿»¿≈ƒ¿…»¿«»»«¿»
¯Á‡ BÚ·zL B‡ ,ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ ;BpÓÊaƒ¿«¬»ƒ¿»∆…¿≈ƒ∆¿»««
‰Ó ‡l‡ BÏ ıˆ˜ ‡lL ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - BpÓÊ¿«ƒ»«««««ƒ∆≈∆…»«∆»«
‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡ BÏ ¯‡L ‡lL B‡ ,BÏ Ô˙ ¯·kM∆¿»»«∆…ƒ¿«∆¿∆»∆

˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L82. ∆»«≈»¿ƒ»«¿»

כשהם 75) שתיקנו כמו הקציצה, סכום על חלוקים כשהם
שמבאר  (כמו ופטור נשבע השוכר אלא הפרעון, על חלוקים
שוכח  השוכר אין הקציצה שסכום לפי בסמוך). רבינו

מה:). בשבועה.76)(שבועות נאמן שאינו 77)ואינו
טוען  מהל' א (בפרק כמבואר במקצת, מודה בשבועת חייב

ה"ג). השכיר 78)ונטען בין שיש שהוא, סכסוך בכל
של 80)העני.79)והשוכר. שבועה בלי וגם ממון בלי
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שם). מיגאש (ר"י שבועה 81)בעלֿהבית חייב שהשוכר
חפץ. חמור 82)בנקיטת בקציצה, סכסוך דין יהא שלא

שנתבאר  נתתי, אומר והשוכר נטלתי לא אומר שכיר מדין
בעדים  שלא בשכרו היסת נשבע שבעלֿהבית ו) (הל' לעיל
מתקיף, בד"ה מ"ו, שם מיגאש (ר"י זמנו אחר שתבעו או

המגידֿמשנה). והביאו

.ÁB˙ÈlË Ô˙Bp‰83zˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ Ôn‡ ,Ôn‡Ï «≈«ƒ¿À»À»≈¿«ƒ»«¿»
ÔÓÊ Ïk ,˙Á‡ ‡l‡ Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,ÈÏƒ¿«»≈…»«¿ƒ∆»««»¿«
‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,Ôn‡‰ „Èa ˙Èlh‰L∆««ƒ¿«»À»ƒ»ƒ¿…∆ƒ¿»

B„Èa84ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL Ôn‡‰ È¯‰ -85;ÏËBÂ ¿»¬≈»À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ86B¯ÎOa87‰ÈÓc È„k „Ú88Ì‡Â . ¿»ƒ¿…∆ƒƒ¿»«¿≈»∆»¿ƒ

B„È ˙ÁzÓ ˙ÈlË ˙‡ˆÈ89‰˜ÊÁ da BÏ ÔÈ‡L B‡ , »»«ƒƒ««»∆≈»¬»»
B„Èa ‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â90‡ÈˆBn‰ - ¿≈»ƒ¿…∆ƒ¿»¿»«ƒ

Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«
‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Èlh‰ ÏÚa««««ƒ∆≈¿««»ƒ»

¯ÈÎO‰ ÔÈ„k ‰Ê ÔÈ‡L ,˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,˙ˆ˜Óa91. ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»∆≈∆¿ƒ«»ƒ

בחידושיו.83) מיגאש הר"י וכשיטת שם, שבועות
החזרתי,84) לומר שיכול ומתוך - הכלי מסתיר שהוא כגון

כלי  לו שמסר עדים כשיש אפילו לי, מכרתו לומר נאמן
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"ט שיתבאר כמו לתקן,

נשבע 85) היה לא בידי, היא לקוחה אמר שאילו ואע"ג
הכלי  של עצמו על נשבע שאינו לפי והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי"ג  רבינו דברי (ע"פ ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי,88)בגובה של

בידי  היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי ב"מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני הכלי שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע
לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ בנקיטת נשבע ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס שהשכיר לפי

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי' ב"י (ע"פ היסת ונשבע בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ"ט עצמו דברי נוגדים כאן רבינו דברי אמנם פט).
נשבע  בעלֿהבית "הרי שם: שכתב ב, הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי חפץ בנקיטת
משני  באחד נזדקרה שטעות צ"ל ובהכרח בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.Ë¯ÈÎO92ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ÔÈ‡ - Ú·M‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó93.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏe94¯ÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«

ÏËÂ Ú·M‰ ,EÓˆÚ ¯Úˆz95‰Ëe¯t B¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»
˙Á‡96‡l‡ ÏhÈ ‡Ï - ‰Èz˙ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»

ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰Úe·Laƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«

‰Úe·La ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï - ˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk97. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב הונא כרב מט: שבועות
הרי"ף. שבועה,93)בדעת שנתחייב מי לכל בניגוד

שאין  ואף עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע
טוען  מהל' פ"א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע ירתע שלא השוכר על שחסו לפי יב), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח אין עדים, לו שאין מכיון התובע: טענת
הרי  ואומר: לנטען ופונה פותח אלא שבועה, רק ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי וכך, כך טוען התובע
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין
הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי והשווה כסףֿמשנה,

שם). ובכ"מ רבינו 95)י, ומפרש לו", "לפתוח שם:
שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח אבל

מהל' (פ"ג לתובע נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה
ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע

בפ"ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי כסף, מעין שתי טענת
דעתו  מביע רבינו שהלא צ"ע אמנם א). הל' שם (ראה
בשתי  שיכפור הנתבע שצריך אומר, "ואני ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע ישבע ואח"כ מעין
לומר  "שאפשר הכסףֿמשנה: אומר רבינו, בדברי הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע"פ
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ"ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
ובכסףֿ במ"מ ראה רבינו. בדברי הסתירה בישוב נאמרו

ב). ס"ק פט סי' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

.‡ÌÈÏÚBt‰2ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ÔÈOBÚ Ô‰L3 «¬ƒ∆≈ƒ¿»»∆ƒƒ»»∆
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ4LeÏ˙a ÔÈa ,5,¯aÁÓa ÔÈa «¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿≈¿»≈ƒ¿À»

ÚÓ eÈ‰ÈÂ‰Î‡Ïn‰ ˙¯ÈÓb Ô‰ÈO6ÏÚa ÏÚ È¯‰ - ¿ƒ¿«¬≈∆¿ƒ««¿»»¬≈«««
.Ba ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï Ô˙B‡ ÁÈpiL ‰ÂˆÓ ˙Èa‰««ƒƒ¿»∆«ƒ«»∆¡…ƒ«∆≈ƒ

'B‚Â EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk :¯Ó‡pL7‡·˙ Èk :·e˙ÎÂ , ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆≈∆¿¿»ƒ»…
EÚ¯ ˙Ó˜a8·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .9 ¿»«≈∆ƒƒ«¿»»¿∆≈«»

BÏ ¯Èz‰ ÈÓ ,B¯ÎO ‡Ï el‡ ÈÎÂ .¯ÈÎOa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ…¿»ƒƒƒ
‰Ówa B‡ e‰Ú¯ Ì¯Îa ‡B·iL10?BzÚcÓ ‡lL BlL11 ∆»¿∆∆≈≈«»»∆∆…ƒ«¿

‰„B·ÚÏ ÌÈÏÚa ˙eL¯Ï ‡·˙ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ‡l‡∆»»≈ƒ»…ƒ¿¿»ƒ«¬»
ÏÎ‡z -12. …«

ãycew zegiyn zecewpã
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הקב"ה  של ובשדהו בכרמו ישראל של בעבודתם ודוגמתו
(שכולם  האדם צרכי כל את כולל וזה לאכול, להם שמניח
המוכרחים  בדברים הן צרכם, כדי אכילה) בשם נקראים
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תענוג  של דברים והן בשדה) (העבודה האדם לקיום
בכרם). (עבודה

(18 'de 798 'r a"g `"pyz y"dq)

פז.2) בזה,3)בבאֿמציעא וכיוצא החולב להוציא
להלן  ד.כמבואר להלן 4)הל' כמבואר לחלה, או למעשר

ה. בתלוש.5)הל' גומרת 6)שעבודתו עבודתם כלומר,
ובצירה, קצירה כגון לה. צריך שהדבר המלאכה, את
ד. הל' להלן כמבואר בבצלים, המנכש להוציא

כנפשך".7) ענבים מלילות 8)"ואכלת "וקטפת וגומר:
במחובר, העושה פועל באכילת נאמר אלו פרשיות בידך".
כה, (דברים בשור שנאמר ממה פט.) (שם למדוהו ובתלוש

בדישו". שור תחסום "לא תבוא".9)ד) או 10)"כי
בעלים,11)בקמה. מדעת שלא בכרם בא אם ואפילו

ענבים. אכילת שכר בעד אונקלוס:12)לבצור תרגם וכן
ובירושלמי  כהנא, וכרב כרב צב.) פז: (שם תתגר ארי
(יכול  יכול רעך, בקמת תבוא כי "כתיב ו הל' פ"ב מעשרות
תלמודֿלומר  מדבר, הכתוב אדם כל בשאר לפרש) אתה
זה? ואיזה להניף, רשות לו שיש את וגו' תניף לא וחרמש

הפועל". זה

.·?¯aÁÓa ‰OBÚÏ LeÏ˙a ‰OBÚ‰ ÔÈa ‰Ó«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»
¯·ca ÏÎB‡ - LeÏ˙a ‰OBÚ‰L13‰¯Ó‚ ‡lL „Ú ∆»∆¿»≈«»»«∆…ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ14;ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzMÓe , ¿«¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿»∆¡…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ¯ˆB˜Â ¯ˆBa ÔB‚k ,¯aÁÓa ‰OBÚ‰Â15 ¿»∆ƒ¿À»¿≈¿≈≈≈

ÔB‚k .B˙„B·Ú ¯Ó‚iLk ‡l‡16„Ú Ïqa ÔzÈÂ ¯ˆ·iL ∆»¿∆ƒ¿…¬»¿∆ƒ¿…¿ƒ≈«««
ıtÈÂ ,ep‡ÏÓiL17¯ÊÁÈÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ïq‰18¯ˆ·ÈÂ ∆¿«¿∆ƒ«≈««¿»«≈¿«¬…¿ƒ¿…

ep‡lÓÈÂ19BÈ‡Â ,20‡lÓiL ¯Á‡ „Ú ‡l‡ ÏÎB‡ ƒ«¿∆¿≈≈∆»«««∆¿«≈
Ïq‰21‰„·‡ ·L‰ ÈtÓ Ï·‡ .22ÌÈÏÚaÏ23e¯Ó‡ , ««¬»ƒ¿≈»≈¬≈»«¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ24ÔÓB‡Ó Ô˙ÎÈÏ‰a ÔÈÏÎB‡ ÔÈÏÚBt‰ eÈ‰iL :25 ¬»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»»≈»
˙b‰ ÔÓ Ô˙¯ÈÊÁ·e ,ÔÓB‡Ï26eÏh·È ‡lL È„k , ¿»«¬ƒ»»ƒ««¿≈∆…¿«¿

‰Î‡Ïn‰ CB˙a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ï e·LÈÂ ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿≈¿∆¡…∆»¿ƒ¿«¿»»
.ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk¿∆≈¿«¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ

בו.13) עושה זמן 14)שהוא כל הפועל, על מוסב
ב'חינוך' (וכן רומא ובדפוס אוכל, - בעבודתו הוא שהפועל
היתה  הלחםֿמשנה (ולפני "עבודתו" הנוסחא: תקעו) מצוה
הפירות, על כאן שהכוונה ופירש "מלאכתו", הנוסחא
המחייבתם  מלאכה לגמר הפירות באו שלא עוד על כלומר,
שהשוני  נראה רבינו, שאומר בין" "מה הלשון ברם במעשר,
כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח"מ שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי מוכח וכן שם).
רומא. דפוס וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי' גמר 21)ב'טור' הוא שזה
"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע מן "ובתלוש - עבודתו

לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב: זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה
אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע, מן תלוש בו עוסק שהוא
רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב"ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי"ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב'ספר רבינו שכתב
אמרו  לא "וכולן הרי"ף: נוסחת לפי צא.) (שם במשנה אמרו
ובמגידֿ הראב"ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא
המשנה  בפירוש רבינו דברי ראו לא הנראה וכפי משנה.

המצוות'). חבירו 22)וב'ספר ממון על לשמור פעולה כל
אבידה". "השבת התלמוד חכמי בפי מוגדרת מהפסד,

אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא
הסל. צא:24)מילוי שמצד 26)שורה.)25שם הגם

זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח

אכילה. בזמן

.‚Ïh·Ó‰27˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ¯Ób28:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓ¯ÁÂ29ÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓ¯Á ÛÈÈ ‡Ï - ‰¯Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡Ï30CÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙31el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .32ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ ·iÁ - CÈÏB‰ B‡33. ƒ«»¿«≈

(לח"מ).27) עראי הפסק אלא הותר שלא קבע, ביטול
רומא,28) ובדפוס בבצירה. עוסק שהוא בעוד כלומר,

ולפי  מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח"מ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק בפירוש
('ספרי' רעך קמת על חרמש מניף שאתה בשעה תניף":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כיֿתצא, פרשת דברים
רסז). לאוין המצוות' ב'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור

"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע, מחובר בכל
בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע"פ בארץ, בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב. ב"מ (ראה לא 32)בכליו "וחרמש
תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף" - המשלם וכל

טז.). (מכות לוקה

.„·ÏBÁ‰34ıaÁÓ‰Â35Ôa‚Ó‰Â36ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L37Û‡ ,ÔÈÓeL·e ÌÈÏˆ·a LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«
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ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚ38ÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓ39ÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik40¯Ób Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓ41ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .42 ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ
˙B‡L˜nk ,¯aÁÓ‰ ¯·c ÏÎÂ43˙BÚÏ„n‰Â44ÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡45. ¿ƒ¿»

פט.34) חמאה.35)ב"מ גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע שגידולי דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי שאין והמגבן והמחבץ החולב יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י (לשון ציביש" בלע"ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו

אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר
גמר  זה אין בקרקע מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע, מחוברים עודם שהרי מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט: שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף אלימי" מביני קטיני משליף דקא אע"פ . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין
הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני
כעושה  אינו "שהשומר ח) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי

.‰Ï„Ba‰46ÌÈ¯Ó˙a47˙B¯‚B¯‚·e48,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÈtÓ49ÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ50eOÚL ¯Á‡51¯·Ï Ô¯ÎOL ÔB‚k ,52 ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙B¯B¯ˆ53el‡ È¯‰ - ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡54Ï·‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰55Ûh˜Ó‰Â56ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
¯OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·cÓ57. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒ¯t˙58ÂÈÏebÚ59ÂÈ˙Bi·Á eÁzt˙Â60eÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ Ô¯ÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙61,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿

¯OÚÓÏ eÚa˜Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ È¯‰L62Ô‰ È¯‰Â ∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¬≈«¬≈≈
Ï·Ë63ÔÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .64ÔÏÈÎ‡Óe ¯OÚÓ -65ÔÈ‡ . ∆∆¿ƒ…ƒ»¿«≈«¬ƒ»≈

Ì¯Îa :¯Ó‡pL ,Lc˜‰ ÏLa ÔÈÏÎB‡ ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ¿ƒ¿∆∆¿≈∆∆¡«¿∆∆
EÚ¯66. ≈∆

יבשות.48)כבושים.47)המפריד.46) תאנים
הל'49) מעשר מהל' בפ"ג כמבואר ודשם, שכבשם משעה
מעשר.50)טז. חיוב לאחר חיוב בהם צ"ל 51)שיש

למעשר  מלאכתו שנגמרה כלומר, (משנהֿלמלך). שעשר
הפועל  אין - טבל והן נעשו לא אם (כי בעלֿהבית ועישרן
מלאכתן  נגמרה לא שעדיין אע"פ התורה, מן בהן אוכל
מצוה  חינוך' 'מנחת תורה. זיכתה לא האסור שדבר לחלה,

העיסה 54)לנפותם.53)לברור.52)תקעו). שאין
המים  יתערב פירוש, משתתגלגל. אלא בחלה מתחייבת

ד. הל' ביכורים מהל' בפ"ח כמבואר לאחר 55)בקמח,
שם).56)הגלגול. רש"י (לשון פניה" וטח "עורך,

למעשר 57) או בחלה המחוייבים להן והדומה בחיטים
וכרבינא: פט. שם חלה. חיוב בהם שאין בדברים בלבד
דיש  מה - דיש) בתורה נאמר (פירוש, דיש ותני, "כרוך
ופועל  ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד,
- ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל
הנהוג  לדבר מלאכתו נגמרה שלא כלומר: בו". אוכל פועל
לחלה  - לחלה אם למעשר, - בו נוהג בלבד למעשר אם בו,

שם). דבלה,59)נתפרדו.58)(כפירש"י של עיגולים
עגולה. בתבנית כבושות שהן יבשות יין.60)תאנים של

למעשר.61) נקבעו שכבר והודיען החביות, ולסתום לעגל
פי 62) מעל והחרצנים הזגים ושלה בעיגולים שיחלק משעה

טז. יד, הל' מעשר מהלכות בפ"ג כמבואר החבית,
משנהֿלמלך,63) (עיין תורה זיכתה לא האסור ודבר

תקעו). מצוה חינוך' למעשר.64)וב'מנחת נקבעו שכבר
לתחילת 65) ששכרם היו סבורים סתם, ששכרם כיון

הזגים  שלו לא שעדיין החביות לסתום או בעיגולים הדריסה
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין החבית פי מעל והחרצנים
לפיכך  נשכרו, כן דעת ועל מהם, לאכול ויוכלו למעשר

(מגידֿמשנה). ומאכילם הקדש 66)מעשר של ולא "רעך"
פז:). (שם

.ÊÈÚ·¯ ÚËa ˙BOÚÏ ÔÈÏÚBt ¯ÎO67el‡ È¯‰ - BlL »«¬ƒ«¬¿∆«¿»ƒ∆¬≈≈
ÌÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï68ÔÏÈÎ‡Óe ‰„Bt -69. ……¿¿ƒ…ƒ»∆«¬ƒ»

נאכלים 67) שאינם לנטיעתו הרביעית בשנה אילן פירות
לירושלים, הדמים ומעלה הפירות פודה או בירושלים אלא
ד. הל' רבעי ונטע שני מעשר מהל' בפ"ט כמבואר

רבעי.68) נטע של טעות,69)שהם כמקח זה שהרי
צב:). (שם נשכרים היו לא שמא - הודיעם שאלמלי

.Á˜ÒBn‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰Â Lc‰Â ¯ˆBw‰70¯ˆBa‰Â «≈¿«»¿«∆¿«≈¿«≈¿«≈
C¯Bc‰Â71Ì‰ È¯‰ - el‡ ˙BÎ‡ÏÓa ‡ˆBik ÏÎÂ ¿«≈¿…«≈ƒ¿»≈¬≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡72. ¿ƒƒ«»

נגמרה 72)בענבים.71)בזיתים.70) לא שעדיין
לחלה. או למעשר או מלאכתם,

.Ë˙Bz‚ È¯ÓBL73˙BÓ¯ÚÂ74LeÏz‰ ¯·c ÏÎÂ75ÔÓ ¿≈ƒ«¬≈¿»»»«»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú˜¯w‰««¿«∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈¿ƒ

‰È„Ó ˙BÎÏ‰Ó76‰OÚÓ ‰OBÚk BÈ‡ ¯ÓBM‰L ;77. ≈ƒ¿¿ƒ»∆«≈≈¿∆«¬∆
elÙ‡ ,ÂÈÏ‚¯a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,ÂÈ¯·È‡a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿≈»»≈¿»»≈¿«¿»¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙ˙Îa78. ƒ¿≈»¬≈∆≈ƒ«»

יין.73) כבר 75)תבואה.74)גתי המחובר, שבדבר
כלל. אוכלים שאין ד) (הל' למעלה מצד 76)נתבאר

התורה. מן ולא כן, נהגו שכבר אין 77)המנהג כך ומשום
כשמואל). (שם, התורה מן תבא 78)אכילתם "כי שנאמר

- רעך" בכרם לבצור תבא "כי נאמר (ולא רעך" בכרם
צא: (שם בכתפיו ואפילו דעביד" מאי "בכל משמע תיו"ט)

תנאֿקמא). כדברי
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.ÈÌÈ·Úa ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈ‡˙a ‰OBÚ ‰È‰79ÌÈ·Úa , »»∆ƒ¿≈ƒ……««¬»ƒ«¬»ƒ
zÏÎ‡Â Ì¯Îa :¯Ó‡pL ;ÌÈ‡˙a ÏÎ‡È ‡Ï -……«ƒ¿≈ƒ∆∆¡«¿∆∆¿»«¿»

ÌÈ·Ú80ÔÙ‚a ÏÎB‡ BÈ‡ - BÊ ÔÙ‚a ‰OBÚ‰Â . ¬»ƒ¿»∆¿∆∆≈≈¿∆∆
˙¯Á‡81¯Á‡ ¯·„Â ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡ÏÂ .82ÏÎ‡È ‡ÏÂ . «∆∆¿……«¬»ƒ¿»»«≈¿……«

ÁÏÓa ‡ÏÂ ˙Ùa83ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ıˆ˜ Ì‡Â . ¿«¿…¿∆«¿ƒ»«ƒ««««ƒ«
ÏÎ‡iM ‰Ó ¯eÚL84˙Ùa ÔÈa ÁÏÓa ÔÈa B˙B‡ ÏÎB‡ - ƒ«∆…«≈≈¿∆«≈¿«

‰ˆ¯iL ¯·c ÏÎa ÔÈa85ıÓÏ ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡ .86 ≈¿»»»∆ƒ¿∆»¿≈»…
ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Úa87B‡ ÂÈa eÈ‰È ‡ÏÂ . »¬»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿…ƒ¿»»

BzL‡88¯e‡a ÔÈÏaM‰ BÏ ÔÈ·‰·‰Ó89:¯Ó‡pL ; ƒ¿¿«¿¬ƒ«ƒ√ƒ»∆∆¡«
Ô‰L ˙BÓk ÌÈ·Ú - ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â90Ïk ÔÎÂ . ¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿¬»ƒ¿∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik91. «≈»∆

ולבצור 79) בתאנים לארות בשניהם, לעשות שכרו ואפילו
וכן  בתאנים. עושה כשהוא בענבים אוכל אינו - בענבים

שלז). סי' ('טור' שאין 80)להיפך יודיעם אנו אין "וכי
"ואכלת  תלמודֿלומר מה ענבים, אלא (לאכול) לוכל בכרם
לא  בתאנים עושה היה שאם (מכאן) מיכן אלא ענבים"?
(ירושלמי  בתאנים" יאכל לא בענבים בענבים, יאכל

רסו). דברים, 'ספרי' ז. הל' פ"ב שהוא 81)מעשרות אע"פ
של  לכליו נותן שאתה "שממה בו, עושה שהוא מין מאותו
צא:). בבאֿמציעא (בבלי ליכא" והא בעינן, - בעלֿהבית

"ענבים,82) דרשו: פז: שם הרבה. הענבים מן יאכל שלא
אחר". ודבר ענבים שיאכל 83)ולא "למתקן פט: שם

פז:). רש"י (לשון שיעור 84)הרבה" עד לאכול שקצץ
ע"פ  יא, הל' מעשר מהל' פ"ה (רבינו יותר ולא מסוים
קצץ). בד"ה פט: ב"מ ב'תוספות' שהובא כפי הר"ח, פירוש

ובפ"ה 85) פט:), (שם שקצץ מהכמות יותר יאכל לא שהרי
הוא  אם לעשר חייב שהפועל נתבאר יא הל' מעשר מהל'
אחת  אוכל "קצץ, שם: רבינו וז"ל שתים. שתים אוכלם

ציר  ואם חייב אחת. שתים) שתים שאוכלם (כלומר, ף
שאם  כלוקח, זה הרי קצוב דבר אוכל והוא הואיל לעשר,
לפי  כאן, זה דין רבינו הזכיר ולא (למעשר)", נקבע צירף
הנוגעים  בענינים בלבד לאכילה הפועל בזכות כאן דן שהוא
מה  על בזה וסמך מעשר. בדיני ולא בעלֿהבית, עם ליחסו

(מגידֿמשנה). מעשר בהל' ביאר למצוץ 86)שכבר
והזגים. החרצנים ולזרוק ולא 87)הענבים, "ואכלת,

פז:). (שם הוא 88)מוצץ" שהרי עצמו, הפועל וכלֿשכן
פט.). שם (גמרא מהבהב שהוא בשעה ממלאכה בטל

שם).89) (רש"י טעמו" ממתק מסמיך 90)"שהאור רבינו
ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
(אבןֿ שהן כמות ענבים אלא הפרי, בגוף הכשר הוספת

אור.91)האזל). יהבהבן שלא שבלים, כגון

.‡È‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚92EÚ·O ELÙk :¯Ó‡pL ;93¯zÓe .94ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡95˙BÙi‰ ÌB˜Ó „Ú96ÏÎB‡Â97BÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï98˙·˙BÎÂ ,¯È„a elÙ‡99,¯È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa B¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡100ELÙk :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚ·O101‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,Ôz·Ú¯102¯nLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈

˙BÓ¯Ú LÓÁ B‡ Úa¯‡103˙Á‡Ó BÒ¯k ‡lÓÈ ‡Ï - «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««
ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰Ó104ÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk105. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿

שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק רעים מפירותיו שחלק בכרם, עושה כשהוא
היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל

לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק חייב הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק ומאלה

חפץ. שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב.). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב'ספרי'
יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב"מ

.·È˙ba ·¯ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰106ÔÈÏÎB‡ - «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈ·Ú¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»

„·Ïa ÌÈ·Úa107È˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ¯„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ - ·¯ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈ·e ÌÈ·Úa ÔÈOBÚ Ô‰ È¯‰L ,LB¯Èz‰108. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב) (לאורך וערב שתי בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.‚ÈÈ‡M ‰Ó È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡109ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï110‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰¯Bz111¯ÈÊ elÙ‡ .112‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡Â ,ÌÈ·Úa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL113. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי לי שכבר 110)המגיע מזה כלומר,
שלז). סי' 'טור' (עיין בו וזכיתי בידי שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח לו אין ואוכל, לועס
ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי בד"ה צב.
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק שם, בגמ' (ספק משלו
לתנאי  הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,
יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה

(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי וכשאינו

.„È‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBt114ÂÈ·e BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„·ÚÂ115eÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â ,116 «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿
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el‡ È¯‰ - Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡117?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .118 ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;eÏÁÓ È¯‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»
ÌÈpË˜119;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿

Ô‰È·‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L120ÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆
Ì‰ÈB„‡121ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,122. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני אינם שהרי הקטנים, אכילת על לפסוק

צג.). צב: (שם התורה להם שזיכתה זכותם

á"ôùú'ä 'á-øãà è"ë 'å íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר

בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.‡ÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈
Ú˜¯˜2LeÏ˙a ÔÈa ¯aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«

˙˜¯Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „·Ï·e .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…
‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח:2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי ובהתאם הפועל כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה  אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב.
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.·dzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7- »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
¯BL „Á‡ .BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜¯˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a ¯BL ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11¯eËt -12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
‰ÓeÒÁ ‡È‰Â ‰Î‡ÏÓ d·14ÏB˜a dÓÒÁ elÙ‡ ,15- »¿»»¿ƒ¬»¬ƒ¬»»¿

‰˜BÏ16,‰˜BÏ - da L„Â dÓÒÁÂ ‰Ó‰a ¯ÎO . ∆»«¿≈»«¬»»¿»»∆
ÌlLÓe17ÚaÏÌÈÏ18‰LBÏLe ‰¯ÙÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ¿«≈«¿»ƒ«¿»»«ƒ¿»»¿»

¯BÓÁÏ ÔÈa˜19,‰È˙BBÊÓa ·iÁ˙ ‰ÎÈLÓ ˙ÚMnL ; «ƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰ÓeÒÁ da Le„iL „Ú ˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â20. ¿≈«»«¿«∆»»¬»

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel lewa dnqg elit`"

מעשה, ובין ודיבור מחשבה בין כללי הבדל שיש הגם

האדם  בתוך הנמצאים עניינים מבטאים ודיבור שמחשבה
מה־ החוץ, עם פעולה לא ובוודאי שייכות להם אין אבל
פעולה  כי־אם מהאדם חלק שאינו המעשה שאין־כן
ובין  דיבור בין גדול הבדל ישנו זאת, בכל לו, מחוצה הנפעלת
להן  ואין ודקות רוחניות הן המחשבה אותיות כי מחשבה.
ואין  עצמו באדם רק היא המחשבה ולכן למעשה, שייכות
הדיבור  מה־שאין־כן הזולת. אצל לפעול אפשרות כל לה
שייכות  לו יש הפה מוצאות חמש ידי על גשמי מהבל שנוצר

מעשה". הוי שפתיו "עקימת ולכן האדם, לפעולת
שבין  ההבדל את המסביר בסנהדרין לתוס' ההסבר גם זהו
כי  שלוקה, הוא שהדין בפה" "חסמה לבין זוממין עדים
המשך  כמו הוא אדם של דיבורו ידי על הנגרם מעשה
שמעשה  הרי מעשה, הוי שפתיו שעקימת ומכיון לדיבור,
בפה" "חסמה ולכן בפועל, שנוצר המעשה את יצר הדיבור

חייב.
על  לחייבם אפשר אי זוממים בעדים מה־שאין־כן
שראו  על ומעידים בראיה" ש"ישנם הגם בלבד, המחשבה
הראי'ה  שתחשב אפשר אי פלוני, מעשה עושה פלוני את

כמעשה.
(83 'r `"ig y"ewl)

ממקום 7) גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון
מגיד  וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון למקום"

א). בהלכה נד:8)משנה קמא דברים,9)בבא סיפרי
פט. מציעא בבא ועיין אומרת 10)רפז, זאת להיות, רגיל

בדרך  בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי
תבואה. לדישת עושה 11)כלל שהוא בשעה לאכול

כמבואר  בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה
י"ב. בפרק (כן 12)למעלה "כנפשך פח: מציעא בבא

מה  פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
(חסמו  חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו
שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל הבית בעל
איסורא  אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא

כורחו". בעל חסמו אם כבר 13)איכא שהיא בשעה
חסימה".14)במלאכה. תהא לא דישה "בשעת צ: שם

רש"י 15) (לשון בה" גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
לוקים 16)שם). אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

היא  בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו.
אוכלת  ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל כמעשה,
המתחיל  דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא
רבינו  מדברי שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי
על  לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק
שאינו  בדיבור אלא לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת

משנה). (מגיד מעשה  לכלל  צא.17)בא  בעד 18)שם
ויום. יום ליום 19)כל האכילה כמות חכמים שיערו כך

חמור. ושל פרה לפוטרו 20)של אין כך משום כלומר,
ומשלם  לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן
באים  אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי לג), (כתובות
חיוב  לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת,
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באים  כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא מלקות
צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד,

.‚Ï‡¯OÈ21ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙¯Ùa Lc‰22¯·BÚ - ƒ¿»≈«»¿»»∆≈»ƒ≈
ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ23B˙¯Ùa Lc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â . ƒ««¿…¿»≈»ƒ«»¿»»

Ï‡¯OÈ ÏL24ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡ -25¯Ó‡ . ∆ƒ¿»≈≈≈ƒ««¿…»«
da Le„Â È˙¯t ÌÒÁ :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26dÏ ·LÈ ; ¿≈»ƒ¬…»»ƒ¿»»«»

ıB˜27dÏ ıÈa¯‰ ;˙ÏÎB‡ dÈ‡ È¯‰Â ,da L„Â ‰ÈÙa¿ƒ»¿»»«¬≈≈»∆∆ƒ¿ƒ»
È¯‡28ıeÁaÓ da ıÈa¯‰L B‡ ,ıeÁaÓ29È¯‰ ; ¬ƒƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈

d˙B‡ ‰˜LÓ BÈ‡Â ‰‡ÓvL30Èab ÏÚ ¯BÚ Ò¯t ; ∆»¿»¿≈«¿∆»»«««≈
LÈc‰31,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ÏÎ‡z ‡lL È„k ««ƒ¿≈∆……«»∆¿«≈»

‰˜BÏ BÈ‡Â32È·Ï Ú¯ Ba ‰OBÚ ‡È‰L ¯·c‰ ‰È‰ . ¿≈∆»»«»»∆ƒ»«ƒ¿≈
‰fÓ ÏÎ‡z Ì‡Â ‰ÏBÁ ‰˙È‰L B‡ ,d˜ÈfÓe ‰ÈÚÓ≈∆»«ƒ»∆»¿»»¿ƒ…«ƒ∆
‡l‡ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡lL ;dÚÓÏ ¯zÓ - ˙Ê¯˙Ó«¿∆∆À»¿»¿»∆…ƒ¿ƒ»»∆»

d˙‡‰ ÏÚ33˙È‰ dÈ‡ È¯‰Â ,34. «¬»»»«¬≈≈»∆¡≈

צ.21) יהודי.22)שם האינו של התבואה ואפילו
ודישה 23) שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא

יא). קטן סעיף שלח (סמ"ע של 24)שהיא הוראתו פי על
אך 25)הישראל. הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

רבינו  שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם
הישראל 26)בסמוך. בתבואת אומרת זאת דישתי,

אסור  שהישראל מעשה, ישראל בשביל לעשות לגוי ואמירה
"אמירה  שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה

(שם). שבות" קוץ 27)לנכרי לה הושיב אבל - מאליו
שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו שהרי לוקה

"הרביץ 28) כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
ארי  לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה
הגירסא  ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".
נוטה  דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן

כך. ואין 29)לתקן אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
משום  ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה
באכילתה  ממעטת אלא מלאכול, לגמרי נמנעת שאינה

עמד). המתחיל דיבור שם הצימאון 30)(תוספות ומחמת
אוכלת. ביה 31)אינה קרינא מי הדישה את רואה "ואינה

שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה שורת 32)(האם
אסור  - רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות

לוקה. תאכל.34)ולתועלתה.33)ואינו אם

.„‰¯t35da Lc Ô‰k ‰È‰L Ï‡¯OÈ ÏL36‰Óe¯˙a37 »»∆ƒ¿»≈∆»»…≈»»ƒ¿»
È‡cÂ ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e38˙BLc‰ ˙B¯t ÔÎÂ , ƒ¿««¬≈∆««¿≈»«»

ÈL ¯OÚÓa39˙B¯Ùe ,40ÈÙÏ ‰‡e·z‰ ÏÚ ˙BÎl‰Ó‰ ¿«¬≈≈ƒ»«¿«¿««¿»¿ƒ
Ë¯iL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - C¯c‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡È·Ó - ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ¯˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ.35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של

ט  בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות

מפני  תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על
כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,

בו  קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק
חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,

הרב  (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב
ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט:). בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם
רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב"ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.‰È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓa Lc‰45¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óe¯z ÈÏec‚·e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ - ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
שני  ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר
מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
"וכיצד  מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר
בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא
עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי הפרה את להאכיל מחוייב אינו כך ומשם

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה

.ÂÈ‡M¯48‰¯t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙¯t ·ÈÚ¯‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈
È‡M¯Â ;LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ¯ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»

¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ
,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M¯ :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ

ÔÈ‡M¯Â ;‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ
¯Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏ54Ï·‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»

ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M¯ ≈«≈«««¬¿«¿««¿»
˙È·¯Ú B˙¯Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
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קלי oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - 'aÎxc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÓˆÚ ÛbÒÓe ·ÈÚ¯Ó ‰È‰È ‡ÏÂ .˙È¯ÁL ‰¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿
ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈ·Ï «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆

‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È¯‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…
.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«

ãycew zegiyn zecewpã

xikydle dlila ezk`ln zeyrl i`yx lretd oi` la`"
dk`ln dyri `le 'ek ...egek ylgi ixdy ...meia envr

."gka

מעט  ויבטל הבית בעל את יגזול "...שלא כתב: ז' ובהלכה
חייב  וכן כו' במרמה.. היום כל ומוציא בכאן ומעט בכאן

כוחו". בכל לעבוד
ולכן  שונים, דינים שני הם הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
של  בחפצא דין הוא הראשון, הלכות. לשתי חילקם
יחסר  הגוף ובתשישות כח בחלישות יעשנה שאם העבודה
מדבר  אינו השני הדין אבל לעשות. שעליו המלאכה בגוף
כוחו  בכל לעבוד שצריך להדגיש בא אלא תשוש בפועל
הבית, בעל כלפי הפועל של האישית התחייבותו מצד
לחיוב  ויותר המלאכה של לחפצא פחות נוגע זה ועניין
בחפצא  ולא הבית לבעל הפועל שבין עניין והוא הגברא,

עצמה. המלאכה גוף של
שני  את חיבר שלו בשו"ע הזקן האדמו"ר מה־שאין־כן
מוזהר, הבית שבעל "וכדרך כו'" רשאי הפועל "אין הדינים
חייב  וכן כו' הבית בעל מלאכת יבטל שלא מוזהר העני כך
דינים  שני אינם לשיטתו כי אחת בהלכה כוחו" בכל לעבוד
ההתחייבות  היינו הוא, אחד שניהם שיסוד אלא שונים
של  בחפצא פגם ולא הבית בעל כלפי הפועל של האישית
לא  הוא כח בתשישות שעבד מה גם כי עצמה. המלאכה
הנגרם  "גרם" רק אלא הבית בעל של מלאכתו גזילת בגדר

בכח. הבית בעל של מלאכתו לעשות יוכל שלא מזה
(144 'r d"kg y"ewl it lr)

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב
הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי
י. הלכה י"ב פרק ח.55)למעלה פרק שם תוספתא

שבביתו.56)

.ÊÈÚ ¯ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯‰ÊnL C¯„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
ep·kÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ¯‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆

‡ÈˆBÓe ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa ËÚÓ Ïh·ÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ«≈¿«¿»¿«¿»ƒ
,ÔÓfa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Ó¯Óa ÌBi‰ Ïk»«¿ƒ¿»∆»«»¿«¿≈««¿«¿«
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÚ e„Èt˜‰ È¯‰L59 ∆¬≈ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿««»

d˙B‡ C¯·È ‡lL60È¯‰L .BÁk ÏÎa „·ÚÏ ·iÁ ÔÎÂ . ∆…¿»≈»¿≈«»«¬…¿»…∆¬≈
.ÔÎÈ·‡ ˙‡ Èz„·Ú ÈÁk ÏÎa Èk :¯Ó‡ ˜Ècv‰ ·˜ÚÈ«¬…««ƒ»«ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa Û‡ ˙‡Ê ¯ÎO ÏË CÎÈÙÏ¿ƒ»»«¿«…«»»«∆∆∆¡«

.„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ«ƒ¿…»ƒ¿…¿…

ãycew zegiyn zecewpã

,okia` z` izcar igek lka ik xn` wicvd awri ixdy"
yi`d uxtie xn`py ,dfd mlera s` z`f xky lhp jkitl

."c`n c`n

להבין: וצריך
הוא הרמב"ם של ספרו הי"ד)א. לספר בהקדמה "ספר (כדבריו

נטל  הצדיק שיעקב להלכה כאן נוגע ומה הלכות" הלכות
הזה. בעולם אף שכר

כלל, ברמב"ם רגיל שאינו הצדיק" "יעקב הלשון מהו ב.
אבינו יעקב כתב לא וכד'.ומדוע

הנהגתו  אם שהרי וביה, מיניה עצמו סותר לכאורה הרי ג.
הדין  משורת ולפנים צדקות מצד היתה אבינו יעקב של
ראיה  ממנה מביא מדוע הזה) בעולם אף שכר נטל (שלכן

אדם. כל ולהנהגת להלכה
היינו  הצדיק, מיעקב שהביא הראיה לא אם בזה: והביאור
של  בחפצא לפגום שלא הוא שהחיוב לחשוב יכולים
שהעני  ו' בהלכה הרמב"ם שכתב כמו הבית, בעל מלאכת
ז' בהלכה אבל הבית" בעל של מלאכתו גזל "מפני מוזהר
גדר  שהוא כחו" בכל לעבוד חייב "וכן עניין עוד מחדש
מצד  הבית לבעל הפועל של האישית במחויבות נוסף
הבית  לבעל הפועל שבין האישי בעניין והזהירות הגברא,

הצדיק". "יעקב במילים מרומזת
מדגיש  הזה" בעולם אף שכרו נטל "לפיכך שהוסיף ובזה
מאד  האיש "ויפרוץ את שהרי עבודתו, על שכר שזהו
את  עבדתי כחי ש"בכל ידי על אבינו יעקב פעל מאד"
הגברא  שמצד השני העניין שגם הראיה ומכאן אביכן",
כל  ולהנהגת להלכה עניין היא כחו" "בכל העבודה היינו

אדם.
(139 'r d"kg y"ewl it lr)

עני".57) שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון
משכירין  והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה

שם). (רמב"ן שכרו.58)עצמם" ילין ברכת 59)לא
והמטיב. הברכה 60)הטוב את כולל הוא (וכן כלל הפועל

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא כדי השנייה) בתוך השלישית
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות

˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

-mihtynxtq
oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨

ÔÈc - ‰BL‡¯ .‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒ»ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈc - ‰iL .ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
שואל.1) דין מבאר

.‡Ï‡BM‰2¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰· B‡ ÌÈÏk «≈≈ƒ¿≈»¿«≈»∆ƒ¿»
Ò‡ Ò‡ elÙ‡ ,·‚ B‡ „·‡Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ≈¬≈¿»«ƒ¿«¬ƒ∆¡«…∆
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ÏB„b3- ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰¯aLpL ÔB‚k , »¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿≈≈»
ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«…∆∆¡«¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó B‡ ¯aLÂ 'B‚Â e‰Ú≈̄≈¿¿ƒ¿«≈¿»»≈ƒ«≈
˙ÚLa ‡lL Ò‡pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌlLÈ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«∆…ƒ¿«
,da L¯ÁÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a Ï‡L Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ¿»»¬»ƒ»«¿≈»≈¬≈«¬»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙L¯BÁ ‡È‰Lk ‰˙Óe4Ì‡ Ï·‡ . ≈»¿∆ƒ∆∆¬≈∆»¬»ƒ
·Î¯L B‡ ,da L¯ÁL ¯Á‡ B‡ da L¯ÁiL Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆∆«¬»««∆»«»∆»«

‰ÈÏÚ5˙ÚLa B‡ ‰L„ ‡È‰Lk ‰˙Óe da L„ B‡ »∆»»»≈»¿∆ƒ»»ƒ¿«
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·ÈÎ¯6.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿≈…«≈»∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ7,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da CÏÈÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a ¿≈«≈¿≈»≈¬≈≈≈»ƒ¿¿ƒ
ÂÈzÁz ‰˙Óe8˙‡lÓÏ ÈÏc Ï‡ML B‡ ;C¯c‰ d˙B‡a ≈»«¿»¿»«∆∆∆»«¿ƒ¿«…

Ìc¯˜ Ï‡ML B‡ ;ÈelÓ ˙ÚLa ¯Baa Ú¯˜Â ,Ba¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ∆»««¿…
˙ÓÁÓ Ba ÏvtL ˙Úa ¯aLÂ ,ÌÈˆÚ Ba ÏvÙÏ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆ƒ≈≈¬«

Úewa‰9Ï‡L ‡lL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ; «ƒ«¿…«≈»∆¬≈∆»∆…»«
.‰pL ‡Ï È¯‰Â ,BÊ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»«¬≈…ƒ»

הכל".2) את משלם "שואל צג. בבאֿמציעא משנה
למונעו.3) השואל ביד מתה 4)שאין בין כאן מחלק רבינו

עליו  ותמהו מלאכה. בשעת שלא לבין מלאכה, בשעת
כזה, הבדל בגמרא מצאנו לא שהרי והרשב"א, הרמב"ן
לא  ובין מלאכה מחמת מתה בין צו:) (שם הבדילו אלא
(מגידֿמשנה). מהלכה רבינו דברי ודחו מלאכה, מחמת
ואומר  רבינו, שיטת מברר תקג סי' בתשובותיו [והריב"ש
שם, בגמרא בפירוש שנאמרה מההלכה כלל נטה שלא
חייב, מלאכה מחמת ושלא פטור, מלאכה מחמת שמתה
גרמה  שהמלאכה יודעים אנו כיצד ומבאר מוסיף שהוא אלא
יש  המלאכה בשעת מתה שאם ומלמדנו, הבהמה, למיתת
ראינו  שלא אע"פ מתה, המלאכה שמחמת לתלות
במלאכה  תולין אין - מלאכה בשעת מתה ואם שנתייגעה,
בכסףֿמשנה  כאן מובאים הריב"ש (דברי שנתייגעה ואע"פ
והנכון  הסימן. מספר בציון טעות שם ונפלה ובלחםֿמשנה,
ודעתם  בזה, רבינו על חולקים הפוסקים ורוב שכתבנו). כמו
ומתה  השאילה, שלשמה מלאכתה אגב נתעייפה שאם
למה  דבר, של וטעמו פטור]. - מלאכה בשעת שלא אפילו
מפני  שם: בריב"ש מבואר פטור, מלאכה מחמת מתה
קשה  למלאכה שהשאילה בזה למיתתה גרם שהמשאיל
שמ, סי' בחו"מ הסמ"ע כתב וכן מכוחותיה. למעלה שהיא

ג. דישה 5)ס"ק וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה
מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני כוללת זו בבא

והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב. מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי  ובכן דש, או רכב לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי ובדין הריב"ש, תשובת ע"פ חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה
כמתה  אותה דנים אין אףֿעלֿפיֿכן מתה, היתה בוודאי
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי דישה, או רכיבה בשעת
הלחםֿמשנה, (ע"פ למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה

- שינוי דין מקור הכסףֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה
צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף עד מכאן הדינים כל

שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב שהוא בשעה
חייב. - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל

בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק שלמעלה,
שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי הביקוע", "מחמת המלים והוסיף

למעלה]. שהבאנו הריב"ש של לביאורו

.·‰Ó‰a Ï‡BM‰10Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe B¯·ÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»
‰È‡¯ ‡È·È - ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»

da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL11, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»
epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙a¯ÁaL ¯ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a ¯Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ¯ËtÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡ :¯Baa Ú¯˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙Úe·L Ï‡BM‰ Ú·MÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Úe·MÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈ¯ÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ"ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח שלא שבועה בענין ה"א ופ"ו ה"א, פ"ד לקמן

.‚ÈÏk Ï‡BM‰12BÏ ÔÈÓL - ¯aLÂ B¯·ÁÓ13C¯„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML14,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰¯e·M‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»

.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ï·p‰ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב"מ יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין
אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח הכלי דמי כל לשלם

בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק חכמים 14)את למדו
ההפרש  את משלם שהמזיק פסוקים, מכמה י:) (בבאֿקמא

שבריו. ובין השלם הכלי דמי שבין

.„‰Ó‰a Ï‡BM‰15‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa ·iÁ - «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL16- d¯Oa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ ·iÁ17d¯Oa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ú·MÈÂ ;¯eËt - ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ18 ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL19. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב). פי "ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב: רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי מלאכה, בשעת

מלאכה.

.‰Ì˙Ò ‰Ó‰a B‡ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰20È¯‰ - «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
B¯ÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰21‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa22ÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk - ·eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
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B¯ÈÊÁ‰Ï23elÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ
„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«

ÔÓf‰ ÛBÒ24‡e‰ ÔÈ„Â .25ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«
ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«
ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ¯ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙B¯ÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ¯ÎBnk26ÏÈ‡Ln‰ Ck ,27 «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
¯ÈkOnk28Ì‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆

‰ÈÒ‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰¯t Ì‰È·‡29. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁ·Ë ,Ì‰È·‡ ÏL ‡È‰L e·LÁ30- »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa ¯Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓ31Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ32‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ - ‰eÁ·hL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ33. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף, בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל , הדבר את להחזיר
שם) (ב'תוספות' [ורבינוֿתם קמח. דף שבת במס' רש"י
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב שם ב'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י,

משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט.): (בבאֿקמא אלעזר כרבי
(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
צט.) (בבאֿמציעא אמי רבי דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע"י לחולין שיצא (מפני
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי, כרבי ה"ד) פ"ו מעילה (בהלכות
להסמיך  יותר רצוי זו, 'תוספות' סברת ע"פ אלעזר. כרבי
אלעזר]. רבי על ולא אמי רב על כאן רבינו דברי

לד:24) בכתובות מסברא 25)כרבא, זה דין ללמוד יש
תמורת 26)הגיונית. דבר כל נתן לא שהמקבל אףֿעלֿפי

תמורה.27)החפץ. ללא קצוב לזמן שקיבל 28)שנתן
זו  סברתו מסוים. זמן במשך השימוש זכות בעד תמורה
(מגידֿמשנה). משיכה קנין לתקנת הסבר משמשת

עליהם 29) קיבלו ולא הפרה את שאלו לא שהם לפי
שהרי  כשוכר, ואבידה בגניבה חייבים אבל אונסין, אחריות
להם  יש בה השתמשו לא ואפילו בה, להשתמש רשאים הם

הנאה  (מגידֿטובת בה להשתמש בידם שהרשות מזה,
- ירשו ואם מאביהם. כלום ירשו כשלא המדובר משנה).

בסמוך. דינם שם.30)יבואר רבא, דברי המשך
בפ"ו 31) רבינו וראה קמז: (בבאֿבתרא משויו שליש פחות

הגאונים). בשם הכ"ג ומתנה זכיה בגמרא 32)מהלכות
מדין  שהרי קרקעות, פירוש, נכסים". "אחריות כתוב שם
יתומים  של ממטלטלין גובה אינו החוב בעל הגמרא
בהתאם  נכסים, וכתב: שינה ורבינו אביהם, להם שהוריש
לגבות  הי"א) פי"א ולוה מלוה הלכות (ראה הגאונים לתקנת

יתומים. של בשר 33)ממטלטלין דמי ולא הפרה, דמי כל
אחריות  להם "הניח שם: שאמר מה מפרש רבינו בזול.
כלשון  הבהמה, למתה גם הכוונה לשלם". חייבים נכסים,
זה, על השיגו והרשב"א והרמב"ן שם. רבא בדעת ראשון
לומר  באכלוה, רק נאמר שזה שם הגמרא מסוגיית ומוכיחים
אבל  בזול, בשר דמי ולא הפרה דמי כל שמשלמים לך
היינו  שנאנסה, בזמן בא שהחיוב מפני מאונסין, פטורים
כדעת  ולא היורשים. על חל ואינו המוריש, מיתת אחר
יורשיו  כך ומשום ששאל, משעה חל שהחיוב האומרים,
ובכסףֿ (מגידֿמשנה). נכסים כשהשאיר לשלם חייבים
בשעה  בא בכוח האונסין שחיוב רבינו, שיטת מבאר משנה
כשמתה, בא למעשה שהחיוב אלא נכסיו, ונשתעבדו ששאל
בחיי  שחל השעבוד אותו בתוקף נכסיו נתחייבו ואז
שם, בגמרא אחרת גירסא שלרבינו מוסיף והוא המוריש,

משנהֿלמלך). (ראה שלנו שבספרים מזו

.Â˙ÈBÏt ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰34 «≈¿ƒ≈¬≈«¬¿»»¿ƒ
‰OÚiL „Ú B„È ˙ÁzÓ B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÏÈ‡Ln‰ ÔÈ‡ -≈««¿ƒ»¿«¬ƒƒ««»«∆«¬∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡ Ba35epnÓ Ï‡L Ì‡ ÔÎÂ .CÏÈÏ ‰Ó‰a »¿»»¿≈ƒ»«ƒ∆¿≈»≈≈
Ï‡BM‰ „iÓ d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da»ƒ¿¿ƒ≈»¿«¬ƒ»ƒ««≈

.¯ÊÁÈÂ ÌLÏ da CÏiL „Ú«∆≈≈»¿»¿«¬…

הכלי.34) את משך לזמן 35)והשואל בהשאילו כמו
קצוב.

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36Ba ¯cÚÏ Ìc¯˜ ÈÏÈ‡L‰ : »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿…«¿…
BÈ‡Â ,„·Ïa Òc¯t‰ B˙B‡ Ba ¯„BÚ - ‰f‰ Òc¯t‰««¿≈«∆≈««¿≈ƒ¿«¿≈
- Ì˙Ò Òc¯t BÏ ¯Ó‡ .¯Á‡ Òc¯t Ba ¯cÚÏ È‡M«̄««¿…«¿≈«≈»««¿≈¿»

‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ ¯Á‡ Òc¯t Ba ¯„BÚ37¯cÚÏ BÏ‡L . ≈«¿≈«≈≈∆∆ƒ¿∆¿»«¿…
BlL ‰a¯‰ ÌÈÒc¯t Ba38ÌÈÒc¯t‰ Ïk Ba ¯„BÚ - «¿≈ƒ«¿≈∆≈»««¿≈ƒ

BlL39BÏ ¯ÈÊÁÓ - ‰¯È„Úa ÏÊ¯a‰ Ïk ˙ÁL elÙ‡Â . ∆«¬ƒƒ¿«»««¿∆«¬ƒ»«¬ƒ
ıÚ ÏL ·vp‰40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»∆≈¿≈…«≈»∆

קג.36) שלו 37)בבאֿמציעא שאינו פרדס אפילו משמע,
שמא). סימן חושןֿמשפט כתוב:38)('טור' שם בגמרא

כתב  לכך ובהתאם בפתח, הסמ"ך מנקד רבינו "פרדיסי".
הבאה). הערה (ראה שלו" "הרבה אמר א 39)כאן אם בל

בבבאֿ שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם
(מגידֿ דקלים שני לו נותן "דיקלי" לו מכר (סט:) בתרא
אמר  שאפילו כתב, שם [וב'טור' לחםֿמשנה). וראה משנה,
משה' 'דרכי (ראה שלו הכרמים כל הוא עודר - סתם כרמים
אפילו  לעדור רשאי סתם בכרם למה שואל: ב'דרישה' שם).
בשלו? רק עודר - כרמים וכשאמר שלו, שאינו בכרם
הסכים  שהמשאיל הדעת על מתקבל הדבר שאין ומבאר,
הקרדום  יחזיר לא כן שאם שבעולם, הכרמים כל שיעדור
ב'נמוקי  כתב וכן אחד. בכרם מהֿשאיןֿכן לעולם, לידו
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שם]. בבאֿמציעא לשון 40)יוסף' היזקו. לו משלם ואינו
קתיה". ליה "ומהדר הגמרא:

.ÁÏ‡BM‰41:BÏ ¯Ó‡Â ,Ba LnzL‰Ï B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«≈¿»«
‰z‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .E˙·BËa ÈBÏt ¯·„ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿»¿¿«≈«»
‡l‡ ,ÔÈÏÈ‡Ln‰ Ïk C¯„k ‰Ê ¯·„ ÈÏ ÏÈ‡LÓ«¿ƒƒ»»∆¿∆∆»««¿ƒƒ∆»
ÔÓf‰ ÏÚ „Èt˜Ó EÈ‡L ,EÈ˙B·„Â EaÏ ˙·BË ÈÙk¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ««¿«

e˜ Ì‡ .C¯‡ Ì‡42È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÏÈ‡Ln‰ „iÓ ƒ»«ƒ»ƒ«««¿ƒ«∆¬≈
ÈÏk‰ Ïha˙iL „Ú ,ÌÏBÚÏ Ba LnzLÓ Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈«¿ƒ

ÂÈ¯ÈL B‡ ÂÈ¯·L ¯ÈÊÁÈÂ ,BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚlÓ43ÔÈ‡Â . ƒ«¬¿«¿¿«¬ƒ¿»»¿»»¿≈
ÌÚt B˙BOÚÏ B‡ ÈÏk‰ Ôw˙Ïe ¯ÊÁÏ È‡M¯ Ï‡BM‰«≈«««¬…¿«≈«¿ƒ«¬««

.˙¯Á‡«∆∆

לעולם".41) בטובו אדם שואל נחמן, רב "אמר שם: גמרא
הזה: בלשון לו "ואמר ז"ל: גאון בשם הרי"ף שם ופירש
זמן  קבע ולא בו, להשתמש זה כלי בטובתך השאילני
ורבינו  לבעליו". להחזירו חייב ואינו בו ישתמש - לחזירתו
שהכלי  זמן כל = "בטובו" מפרש (ורש"י פירושו קיבל

שם.42)טוב). לתקנם 43)גמרא שאפשר אע"פ
בסמוך. כמבואר בכלים, להשתמש ולהמשיך

.ËB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰44˙˜L ÈÏÈ‡L‰ :45,ÌÈÓ ÏL BÊ »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ…∆∆«ƒ
‰Ò¯‰Â46d˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47ÈÏÈ‡L‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿∆∆¿»≈»ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ

:BÏ ¯Ó‡ .d˙B·Ï BÏ LÈ - ‰Ò¯‰Â ,Ì˙Ò ˙˜L…∆¿»¿∆∆¿»≈ƒ¿»»«
˙˜L ÌB˜Ó ÈÏÈ‡L‰48e˜ Ì‡ ,49- ÏÈ‡Ln‰ „iÓ «¿ƒ≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ«««¿ƒ

„Ú ÏÈ‡Ln‰ Ú˜¯˜a CÏB‰Â ‰Ba Ï‡BM‰ È¯‰¬≈«≈∆¿≈¿«¿«««¿ƒ«
BzÓ‰a ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯LÙ‡L ˙˜L B„ÈÏ ‡B·zL∆»¿»…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆»¿∆¿

.ÏÈ‡Ln‰ ÌÚ ‰˙‰L BÓk ,Bˆ¯‡ B‡«¿¿∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ

האמורה 45)שם.44) גרגותא סתם "גרגותא". בגמרא:
בנויה  בבאר המדובר וכאן "באר", פירושה מקום בכל
והשדות. הבהמות ממנה להשקות שמתאימה באופן

להשקייה.46) ראויה ההלכה 47)ואינה בסוף בכלי, כמו
ולהכשירה 48)הקודמת. ולבנותה, באר בו לחפור מקום

בו,49)להשקייה. לחזור המשאיל יכול מידו קנו לא ואם
שם). (רש"י קנין כל ללא דברים אלא כאן אין שהרי
צריך  סתם שבגרגותא הריטב"א, בשם מבאר יוסף' ב'נמוקי
המשאיל  יכול קנין ובלי חזקה, או שטר כגון קנין, כן גם
באר" "מקום ובדין סודר, קנין צריך אינו אבל בו, לחזור
בו  לחפור הזכות את לו להקנות כדי סודר קנין גם צריך
השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב"א), בשם שם יוסף' ('נמוקי
(בהלכה  בטובתך השאילני בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי ע"פ סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב לא אחרים שאלה עניני ובכל
לפי  שואל: לג, סי' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב"ם, הרי"ף של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י פירוש איפוא מעדיף הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי, את
פקע  המשיכה קנין שתוקף לפי סודר, קנין שצריך אמרו זה

קנין, שצריך רש"י מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני

.ÈÏ‡BM‰50ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :B¯·ÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
‰˙È·LÏ ;„Á‡51;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈ‡eOÏ52˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»
¯ÊÁÈÂ CÏiL È„k - Ï·‡‰ ˙È·Ï Ba CÏÈÏ B¯·ÁÓ53; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…

BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk - ‰zLn‰ ˙È·Ï BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»
ÓÈ ‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי"א.50) פ"ח בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא
עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני של דרכם אין

האבל. בבית רב זמן

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.‡ÌÈÏÚaa Ï‡BM‰2‰ÚÈLÙa „·‡ B‡ ·‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
¯eËt -3„·Ï·e .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡ML4e¯‡aL BÓk ,5. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â6„Á‡Â ,Ô¯ÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ B‡ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ Ô¯ÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡7,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .¯eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
השואל, על להקל ופסק צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי

מספק. ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל
וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ

צז.). (שם פשע לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין
ה"ג. פ"א  צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא 

בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ"א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.·ÏÈ‡L‰8dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ d¯ÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏ9B‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ¯ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ -10ÈB‡On‰ ¯w·Ï ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
- Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡¯ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL dÈ‡11. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע.9)מעשה הוא שהרי
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי

בהמתו. לטובת אלא השואל

.‚˙B˜BÈz „nÏÓ12ÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ È·Ï ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ¯ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba ·LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ¯ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ - ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«
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¯eËt - ¯ÓBM‰ da13¯ÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï·‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,·iÁ - Ô14. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.„·¯‰15˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆ¯a ‡È¯˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe·˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆ¯iL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆ¯iL16 ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡B·Ï17È¯‰ - »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈
ÌBÈ·e .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿

˜¯t‰18È¯‰ - „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈
.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ

את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק הוא רשאי
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי
לענינים  ולעבור להפסיק יכול ואינו הרגל בעניני דורש

אחרים.

.‰dÈ‡ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L19‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

Bc·ÚÏ ¯Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰ - ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
dnÚ „·Ú‰ Ï‡L .Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»

ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL20. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

(שם)19) והרי"ף בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
לעבדו  אמר שאם העמוד, בסוף שם שאמרו מזה פשטה
מפני  בבעלים, שאילה זו הרי - פרתי עם והישאל צא הכנעני
כיד  ידו שאין ישראל, שבשליח משמע, רבו. כיד עבד שיד
דעתו. קיבל ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו,

בלי 20) לאחרים עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד
בעליו. הסכמת

.Â‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰21dÈ‡ - dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ - ˙B¯t ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L22, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙B¯t ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי במחלוקת תלוי זה שדין אמרו, שם
בנכסי  זוכה הבעל שהרי הגוף, כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק ברשותה, נשאר והגוף פירותיהם לאכול אשתו

בבעלים. שאילה רבי 22)שאינה דעת נגד לקיש כריש
לריש  מסייעי ומתניתא קרא שם: אמר שרבא מפני יוחנן,
בגיטין  שאביי ועוד, ה"ו). ביכורים מה' פ"ד (רדב"ז לקיש

לחםֿמשנה). (ראה לקיש כריש סובר מח:

.ÊBzL‡Ó Ï‡BM‰23‰fÓ ‰Ê eÏ‡ML ÔÈÙzL B‡ ,24 «≈≈ƒ¿À»ƒ∆»¬∆ƒ∆
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L BÊ È¯‰ -25ÛzM‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈¿≈»«¿»ƒ¿ƒ»««À»

B¯·ÁÏ26dÈ‡ - ¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ : «¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»≈»
.ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L¿≈»«¿»ƒ

צו:23) שאינם 24)ב"מ אפילו דבר מחבירו שאל אחד
(כסףֿמשנה). בו תמיד 25)שותפים עוסקת האשה

בעסק  לחבירו שאול השותף וכן בעלה, של במלאכתו

הבעלים  את שאל שאפילו למדנו, בה"ב (למעלה השותפות
בבעלים). שאילה זו הרי - אחרת במגיד26ֿ)למלאכה

זה  שאלו אלא - שותפים כשאינם זו, בבא מפרש משנה
אע"פ  בבעלים שאילה זו הרי ממש שותף הוא שאם מזה,
דחוק  זה [פירוש מחר. ואשאילך היום השאילני אמר שלא
לחבירו". השותף "אמר בפירוש: כתוב שהרי מאוד,
בשותף, שמדובר מפרש שם) בכ"מ (הובא פדוואה ומהר"ם
עמו  יהיה לא שהיום דעתו גילה - למחר ואשאלך וכשאמר

במלאכתו].

.ÁÏ‡L27ÔÈÙzM‰ ÔÓ28ÔÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡ BÏ Ï‡LÂ »«ƒ«À»ƒ¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈
ÔÈÙzM‰29‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡LÂ eÏ‡ML «À»ƒ∆»¬¿ƒ¿«¿∆»≈∆¬≈∆

˜ÙÒ30:CÎÈÙÏ .dÈ‡ Ì‡ ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒ¿≈»«¿»ƒƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLÓ BÈ‡ - ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»≈¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ≈

lLÓ ‰Ê È¯‰ - da ÚLt ;Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÌ31. ƒƒƒ»»»«»¬≈∆¿«≈

(שם).27) נפשטו שלא בעיות הם זו, שבהלכה הדינים כל
לשותפות.28) השייך נשאל 29)דבר החפץ, את המשאיל

השותפים. מן נפשטה 30)לאחד שלא בעיא כל דן רבינו
המוחזק. מיד מוציאים אין ולפיכך כספק, בדין 31)-

צה.) (בבאֿמציעא ורבינא אחא רב נחלקו בבעלים, פשיעה
לנתבע  לקולא רבינו פסק ולכן שם, הלכה נפסקה ולא
גורם  עוד ניתוסף כאן אולם הרי"ף), של דרכו (וכן כדרכו
ולפיכך  כלל, בבעלים שאילה כאן אין שמא הנתבע: לטובת

התובע. לטובת פסק

.ËÏ‡BM‰32‰Ó‰a‰ ˙‡33B‡ ,dÚ·¯Ï ÌÈÏÚaa «≈∆«¿≈»«¿»ƒ¿ƒ¿»
da ˙B‡¯‰Ï34‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt da ˙BOÚÏ B‡ ,35, ¿≈»»«¬»»ƒ¿≈¿»

- ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a ˙BOÚÏ ˙B¯t ÈzL Ï‡ML B‡∆»«¿≈»«¬»∆¿∆¿»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ˜ÙÒ el‡ Ïk È¯‰36. ¬≈»≈»≈¿≈»«¿»ƒ

בגמרא 32) נפשטו שלא הן בעיות זו, שבהלכה הדינים כל
בבעלים  שאילה לענין נשאלו שכולן רבינו ומפרש שם,

מגידֿמשנה). – בזה אחרת דרך שם שם,33)(לרש"י
נפשטו. שלא פרד 34)בעיות או סוס ששאל כגון

כעשיר. שיתראה כדי לרכיבה אחת 35)העומדים בכל
פרוטה. שם,36)חצי בגמרא הקודמת. בהלכה כמו ודינם

"בעלים", כלל הזכיר ולא "מהו", סתם חמא בר רמי שאל
דין  כאן יש אם שאל, הבעיות ארבע שבכל רש"י ופירש
במה  נכללו לא כאלה מקרים או באונסין וחייב שאלה
ישלם", שלם . . . ישאל "וכי יג) כב, (שמות תורה שכתבה
את  מפרש שהוא משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
נושאיֿכליו  מצאו ולא בבעלים. שאלה לענין האלו הבעיות
בבעלים  שאילה אלו אין למה הדעת, על מתקבל הסבר
בשם  ה'טור' [וכתב ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה
מהן  אחת בכל - בהן לעשות פרות שתי שהשואל הרמ"ה,
שכר, כשומר ואבידה בגניבה חייב פרוטה, משוה פחות -
בר  רמי של ובעייתו פרוטה, שוה הנאה קיבל שהוא מפני
הש"ך  למד ומדבריו כשואל. אונסין לחיוב רק נוגעת  חמא
חייב  אינו שכר ששומר ו) ס"ק שמו סי' (חושןֿמשפט
רא"ש  (ראה פרוטה משוה פחותה כשהנאתו ואבידה בגניבה

שם]. חריפתא ופלפולא א, סי' פ"ח ב"מ

.ÈdÏ‡L37d¯ÎOe ÌÈÏÚaa38- ÌÈÏÚaa ‡lL ¿»»«¿»ƒ¿»»∆…«¿»ƒ
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oecwteקלו dl`y zekld - mihtyn xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯eËt39‰Ï‡Ma ÈeÏz ˙e¯ÈÎO‰L ;40d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »∆«¿ƒ»«¿≈»¬»ƒ¿»»
ÌÈÏÚaa ‡lL dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa41dÏ‡ML B‡ ; «¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ∆¿»»

dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ¿»«¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa d¯ÎOL B‡ ;ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ∆¿»»«¿»ƒ¿»«¿»»
el‡ Ïk - ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ»≈

‡e‰ ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ˜ÙÒ42. »≈¿ƒ»«¿»ƒ

צח:37) שם שכרה 38)בעיא - למשאיל שהחזירה לפני
בבעלים 39)ממנו. שוכר כדין ואבידה, מגניבה אפילו

ה"א). למעלה בשאלה 40)(ראה "שכירות הגמרא: לשון
בשאלה  גם ישנם שכירות חיובי כל פירוש, שייכא". מישך
את  לראות יש ולפיכך דבר, מוסיפה השכירות ואין
בגמרא  בבעלים. היתה היא והרי השאלה כהמשך השכירות
"אם  שם: שאמרו לפי אלא בפירוש, הבעיא נפשטה לא
רבינו  פסק וכו'" שייכא מישך בשאלה שכירות תימציֿלומר
תימציֿלומר. כאם לפסוק מקום בכל כדרכו כך

השלישית)41) הבעיא (לפני כאן גם כתוב שבידינו, בגמרות
רש"י  (ראה ברורה אינה הגירסא אולם תימציֿלומר", "אם
מפוקפקת, גירסא על רבינו סמך לא ולפיכך שם), ו'תוספות'
אפשר  הם: הבעיא וצדדי נפשטה. לא כאילו הבעיא את ודן
ולכן  אונסין, חיוב השכירות על מוסיפה השאלה הרי לומר,
ומאידך  בבעלים, שהיתה השכירות המשך בה לראות אין
כלולים  ואבידה) (גניבה השכירות חיובי הרי לומר, אפשר
דשייכא  (כמו) כמאן במקצת, דשייכא ו"כיון בשאלה,
הבעיא  האחרונים הדינים בשני הגמרא). (לשון דמי" בכולה
הראשונה  הפעולה את לגמרי מבטל ההפסק אם היא, (שם)
כשאילה  דינה בבעלים היתה שזו ומכיוון למקומה, חזרה או
שלנו  שבדפוסים בגמרות שם). רש"י פירוש (ע"פ בבעלים
שלא  הסיום בלי ושכרה" "וחזר וכן ושאלה", "וחזר כתוב:
כאן. שכתוב כמו גורסים רש"י) (וכן רבינו אולם בבעלים,

בבאֿקמא 42) [ברא"ש בתיקו. בגמרא נשארו אלו בעיות
אם  אפילו - "תיקו" בגמרא עליה שאמרו שבעיא כתב, יח:

י]. ס"ק (שם) ש"ך וראה מידו. מוציאים תפס

.‡ÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰Ï‡ML ‰M‡ƒ»∆»¬»¿««»ƒ≈¬≈«««
‰pnÓ Á˜BÏk43¯ÎO ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡Â ,44.Ï‡BL ‡ÏÂ ¿≈«ƒ∆»¿≈…≈»»¿…≈

- ‰˙ÓÂ ,‰Ó‰a ‰Ï‡M‰ ¯·„ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»¿««¿≈»¿≈»»≈»
da LnzLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eËt ÏÚa‰45ÈÓÈ Ïk «««»««ƒ∆ƒ¿«≈»»¿≈

ÚLt elÙ‡ ,d˙Ï‡L46‰M‡‰Â ;Á˜BÏk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿≈«¿»ƒ»
˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆

‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚa47Ïk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…
¯ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L e¯Ó‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;¯eËÙe ÌÈÏÚaa ˙e¯ÈÎO ‡È‰ È¯‰ - ¯ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙e¯ÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים שנכסיה בגניבה 44)מפני להתחייב
גבי 45)ואבידה. ה"ה בפ"א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י, בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין
(הבעל) לוקח אבל ממילא, באה ירושה כי באונסין, חייבים
מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח יותר יפה כוחו אין
בה. מפקפק עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי". בלשון שכתב מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב"א. לדעת בניגוד
ההנאה, מפני שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע שכוחו אףֿעלֿפי לגמרי פטור הבעל
שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי
לחםֿ (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל
"והוא  וכותב: רבינו, דעת על משיג כאן והראב"ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי תחתיה, נכנס לא - בשאלה עצמו על קיבל
משווה  שהראב"ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב שבעל כר"י וסובר ליורשים, בעל לגמרי

הקודמת)]. בהערה (ראה

á"ôùú'ä ïñéð 'à ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר

ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,

.‡Ï‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,B¯·ÁÓ ‰¯t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3Bc·Ú „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙eL¯Ï ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»

,Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ È¯·Ú‰ Ec·Ú „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ¯‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,È¯·Ú‰ Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,Ec·Ú „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - C¯ca7Bc·Ú „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

¯eËt -8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ó≈¿««¿ƒ

צח:2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני. ובין את 5)עברי לקבל שליח אותו עשה השואל

פלוני. ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט
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הלכה  ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין
בעבד  היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני  פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.·‡B·z ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da ·iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡ - Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«

B˙eL¯Ï ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .¯eËt - C¯ca ‰˙Ó Ï·‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
d¯ÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,¯Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ï ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««
„Èa dÁÏL .¯eËt - ‰˙ÓÂ ,¯Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ Bc·Ú«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;·iÁ - C¯ca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a d¯ÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««

C¯c· ‰˙Ó Ì‡ ,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - d˙Ï‡L ÈÓÈ13¯Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««
¯ÓBLk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈

¯ÎO14ÈÓÈ È¯Á‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈
d˙Ï‡L15¯eËt -16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא
יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב"
בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח:10)פסק שם הרי 11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל

פא.13) שם חיסדא רב של והוא 14)מימרא שם, אמימר
תיקנו  שאלתה בימי הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק:
השאלה  ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא

יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן אפילו 15)(סמ"ע
השואל. בבית עדיין רבינו,16)נמצאת מלמדנו מאונסין.

המשאיל  לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין
הלכה  נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
יוסף  בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן

שם).

.‚B¯·ÁÓ ‰¯t Ï‡BM‰17d¯ÎOe ÌBi‰ ÈˆÁ dÏ‡L , «≈»»≈¬≈¿»»¬ƒ«¿»»
˙Á‡ Ï‡L ,¯ÁÓÏ d¯ÎOe ÌBi‰ dÏ‡L ,ÌBi‰ ÈˆÁ¬ƒ«¿»»«¿»»¿»»»«««
:¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ˙Á‡ ¯ÎOÂ¿»«««≈»««≈∆««¿ƒ≈

‰˙Ó ‰Ïe‡L18‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L ÌBia ,19, ¿»≈»«∆»¿»¿»≈»

‰ÚMa20ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L «»»∆»¿»¿»≈»¿«≈≈≈ƒ
ÌBia ,‰˙Ó ‰¯eÎO :Ï‡BM‰ ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»««≈¿»≈»«
,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L ‰ÚMa ,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L∆»¿»¿»≈»«»»∆»¿»¿»≈»
ÈÈ‡ :‰Ê ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰Â¿««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»«∆≈ƒ
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈««ƒ≈¬≈»»
ÏÚ ¯ÎBO‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰»¿»»…»¿»»¿»»ƒ»««≈«

¯ËtÈÂ ,Ú„BÈ BÈ‡L B‡ ,‰˙nL ‰¯eÎO‰21¯ÓB‡ ‰Ê . «¿»∆≈»∆≈≈«¿ƒ»≈∆≈
ÏÚ ¯ÓBM‰ Ú·MÈ - ‰¯eÎO ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ïe‡L¿»¿∆≈¿»ƒ»««≈«

dk¯„k ‰˙nL ‰¯eÎO‰22ÂÈÏÚ ÏbÏ‚ÈÂ ,ÔÚhL BÓk «¿»∆≈»¿«¿»¿∆»«ƒ«¿≈»»
.‰˙nL ‡È‰ ‰¯eÎO‰L∆«¿»ƒ∆≈»

שנתבארה17) כפי צז: שם צח.משנה שם זה 18)בגמרא
אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך

למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי לשאלה שייך
יום. ברי 21)חצי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו

ובנימוקי  וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען
איני  כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף
באונסין  אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע?
כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי
שהייתה  בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון
לוויתי  כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ
שהרי  גמור, חיוב זה אין באונסין נתחייב הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל של
ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי  - שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה
א  בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל
מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה

משנה). (לחם להישבע השואל על פשע 22)ולפיכך ולא
אלה  בכל חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.„ÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙B¯t ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙e¯ÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :¯ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙¯Á‡‰Â26Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ -27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙B¯t LÏL BÏ ¯ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰¯eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :¯ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï·‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
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ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ - ‰¯eÎO‰ B‡ ˙¯Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ È¯‰L ,Ú·MÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»
,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,Ú·M‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ

.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה
גלגול  ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה השומרים,
- להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב
אין  שמא טענת על היא פשע שלא ששבועת מפני ישלם?
[בש"ך  משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל
ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה
זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן

שם.28) גמרא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.‡ÌpÁa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰2È¯‰ - „·‡ B‡ ·‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê3,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ;¯ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ·¯˜Â4B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»
e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa5‰Úe·M‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .6: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»

ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML ¯Á‡ ·‚ Ì‡L ;·‚ ¯Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ÔB„wta7. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.·,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ  באונסין גם  מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא

שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון
בבית. העומד

.‚,BÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ¯ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„·‡ B‡ ÌMÓ ·‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ Ïk Û¯OÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13Ì‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰¯ÈÓLÏ Èe‡¯14Èe‡¯ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯eËt - »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
·iÁ - ‰¯ÈÓLÏ15È‡M¯ ‡e‰ BlLa ;16È‡M¯ BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈ¯Á‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב: שם
בה  "פשע בדין ה"ו פ"ג שכירות [בהלכות חייב. - באונס
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב, באונס וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס, ובין הפשיעה
אחר  במקום הפקדון מניח היה שאם כאן, כגון האונס,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף, היה לא לשמירה הראוי
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס, ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי"ף פטור. השומר - האונס מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי
הקודמת. ה"ח,15)בהלכה פ"ג בבאֿמציעא ירושלמי

כ. סימן שם וברא"ש ברי"ף ולא 16)מובא להתרשל
כראוי. לשמור

.„ÌÈÙÒk‰17ÔÈ¯Èc‰Â18‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜¯wa19Ï˙ka ÌÓËÈ B‡ .¯ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ ,20 ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰¯BwÏ CeÓq‰ ÁÙha21,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï·‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
e¯tÁÈ ‡nL22e·‚ÈÂ ÌL ÌÈ·pb‰23ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰·˙a Èe‡¯k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ba LÈb¯Ó ‡ÏÂ B¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
¯·c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈ·n‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜¯w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL24,‰¯‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k25˙BBLÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL26 ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙B·BË ÌÈ·‡Â ·‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜¯wa27. ««¿«¿»∆«¿ƒ»
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ãycew zegiyn zecewpã

."rwxwa `l` dxiny mdl oi` mixpicde mitqkd"

כמ"ש  ביטול, על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
של  רצונו שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר "ונפשי
שהכל  הכרה ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות אדם
הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי ולא ית' מאתו

וכו'. בעסקים ומוצלח ממולח היותו בזכות היינו
עליו  "ויתן בגמרא) מופיע שאינו (ענין הרמב"ם ומוסיף
ביטול, של תנועה שישנה בכך די שלא היינו עפר" טפח
להורות  עפר" ב"טפח הכספים את לכסות שצריך אלא

העולם. עייני בכל עיקרי עניין שזהו
שנאמר  כמו בתורה, לעשירות לכל־לראש נאמרת זו עצה
לבי  ל"פתח תנאי שהוא תהיה" לכל כעפר "ונפשי

בפועל. עשירות גם לו תושפע ומשם בתורתך"
(e oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

למטה).17) יבוארו כסף, גושי (דין כסף של מטבעות
זהב.18) כתוב 19)דינרי שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי דשכיחי "והאידנא שם:
בקרקע שפודים להן התוחבים אין בו) הטמון את לגשש כדי

זו  פיסקא השמיט הרי"ף אולם קורה". בשמי אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר
לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע בטומן שהמדובר הרי"ף ומפרש טפח, בעובי
כותב, וה'טור' כאן. רבינו כותב וכן טפח, להעמיק
טפח  להעמיק שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח בגמרא:

הרי"ף. גם כתב וכן קורה", לשמי הסמוך בטפח או לקרקע

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ, בלחםֿמשנה
זה, דחוק ישוב לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע לא
השניה  הפיסקא את להשמיט לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ"22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע"י כגון היטב יבדקו פירוש, ג). ב, (יהושע
להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע

ערך. יקרי קשה 23)חפצים לקרקע או קורה לשמי בסמוך
ולקבוע. הקרקע.24)לבדוק מרטיבות מתקלקל אינו

והזהב 25) הכסף את להתיך היה דרכם מהתכים. גושים
לשון. בתבנית מארכים טעונים 26)לגושים כספים

הרבה  ויטרחו אחריהם להוטים שגנבים מפני יתירה, שמירה
בקרקע  מתקלקלים שאינם ולפי לגונבם, כדי נפשם ויסכנו
להוטים  הגנבים שאין דברים אבל שם, להטמינם הצריכו
לגונבם, כדי בסכנה עצמם מעמידים ואין אחריהם כלֿכך
וכן  מיימוניות). (הגהות יעילה פחות שמירה מספיקה
להטמינם  השומר את חכמים הטריחו לא כבדים בדברים
דומים  טובות אבנים וכן וזהב כסף גושי אבל בקרקע,
שמירה  טעונים ולפיכך הקובעות, הבחינות מכל למטבעות
של  דינו מה שאלו, אמר, ד"ה שם [ב'תוספות' בקרקע.
לחייבו  לצדד מקום יש ונגנבו. בקרקע שהטמין שכר שומר

יש  ומאידך ואבידה, גניבה אחריות עליו שקיבל מפני
מעו  שמירה אין כי כאונס, זו גניבה מזו,להגדיר יותר לה

ומוחלטת. ברורה הלכה אמרו ולא עוד. לעשות לו היה ומה
שצריך  חייב, שכר ששומר בפשיטות פסק כאן המגיד והרב
ממש. באונס אלא תורה פטרתו ולא ומשמר, יושב להיות
כאן): הרא"ש (הביאו ויצא פ' בשאילתות אחאי רב כתב וכן
(בראשית  שנאמר ובליליא, ביממא ולנטורי למיתב דבעי
וכו'". בלילה וקרח חורב אכלני ביום "הייתי מ) לא,
(לפי  וז"ל פ"ח, שבועות מהירושלמי מביא שם והרא"ש
בשומר  שמירה נאמרה יוחנן, רבי בשם אבא "רבי גירסתו):
שמירה  דמיא ולא שכר, בשומר שמירה ונאמרה חינם
שכר. בשומר האמורה לשמירה חינם בשומר האמורה
פטור, צרכו כל ששמר כיון בש"ח האמורה דשמירה
- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה
לאו  ואם חייב להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי"ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.‰„È˜Ùn‰28ÔÈa ˙aL ·¯Ú ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ ¯a˜ÏÂ Á¯ËÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aL29Ï È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ ¯Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô¯·˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .·iÁ - eÒ‡ B‡ e·‚Â ,Ô¯·¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»

‡e‰30È„k ÏÈc·iL ¯Á‡ ‰‰LiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈
.Ô¯·˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב נוסחת 29)ובמוצאיֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי משנהֿלמלך). (ע"פ
הנפקד  רשאי ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב
אבל  רש"י), פירוש ע"פ שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב, סי' שם הרא"ש וכתב (משנהֿלמלך),
חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב"ד מיד. להטמינם
פשוט, אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי נתבאר ולא

רצא]. סי' יוסף' 'בית ראה

.Â„È˜Ù‰31ÌÎÈÏB‰Ï C¯ca ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙È·Ï¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈ¯eL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈ¯e¯ˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡¯k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ C¯ca Ô¯L˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡¯k Ì¯a˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - eÒ‡32‰ÚÈLÙa B˙lÁz È¯‰L ,33. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓ34ÌÁÈp‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ È·Úa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰¯ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌMÓ e·‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡¯k ‰¯ÈÓL dÈ‡ - ‰·b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
- ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜¯wa BÓË ‡lL ¯Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
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- Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ35. «»¿≈…«≈»∆

שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב", וכו' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה איֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא
חייב. - באונס וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,

שם  רש"י האונס. קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
אונס, כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש

באונס. וסופו אמרו: לכן

.Ê„È˜Ùn‰36¯Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓBM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz¯·˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - EÏ ¯ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw·‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה
היא.

.Á„È˜Ùn‰ Ïk37ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈ·e BzL‡ ˙Úc ÏÚ - ˙BÚÓ38B˙È· È·e39ÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È· È·e ÂÈ·Ï Ô¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰40B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„·ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

¯wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈe¯L ÔÈ‡L ÂÈ·B ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ41Ô¯ÒÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰42BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿

e¯‡aL43„Á‡a ‰OÚÓ .44Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
B¯·Á45Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ¯ÓBM‰ Ì˙e ,46‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓË47ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;e·‚Â ,48¯ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם

יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע

עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא
בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'
ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.ËÔ‡kÓ52ÔB„wt‰ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
e¯ÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa È·e BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L - ÔÈ¯ÓBM‰ C¯ck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e53BzL‡ ˙Úc ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈ·e54˙eLk „È˜Ù‰L55 »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ˙eLk ¯ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,¯ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,¯eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆

ÌB˜Ó ‰‡¯Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡56„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ
‰fÓ :BÏ ¯Ó‡ È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆

‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰57.„·Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«
ıÓÁ ¯ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ58.ÌlLlÓ ¯eËt - ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈

.Ú¯‡ CkL ‰Úe·L ¯ÓBM‰ ·iÁ - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני פטורה שהאם שם: שאמרו מזה
פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו

סכ"ד). רצא סי' חושןֿמשפט רמ"א וראה (מגידֿמשנה,
ב.54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח מין

טעמו. להשביח של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה
שם.57)הכשות. עמרם, כרב - השכר לא 58)מהשבחת

השכר  לבעל הנאה כל אין כן ואם החמיץ, אלא השכר תסס
נמצא  השכר בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא
הפקדון  בעל ושל השכר, תעשיית למקום קרוב במקום
- הכשות שהביא עד רב זמן השליח ושהה רחוק, במקום
הדעת  על להעלות לו היה שהרי לשלם, השכר בעל חייב

הביא]. רחוק שממקום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר

ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.‡BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓ2ÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
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קמי oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÈe·L ÔBÈ„t3:¯Ó‡pL ;¯eËt - e·‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«
ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ - ¯ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈

ÌÈÚ·Bz BÏ4ÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ
¯eËt - ÌÈÈe·L ÔBÓÓa BÓˆÚ5ÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿

‰fÓ ÏB„b ÌÈÈe·L6ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈
‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê7;el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈

È¯‰Â ,el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈
Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰8ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È¯‰ -9, »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ

Ïk C¯„k ,ÚLt ‡lL Ú·MÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»
.ÌÈ¯ÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו
עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה

מי  אין לעניים, לחלקן כדי לידו שנמסרו מפני "לשמור"?
הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע
לומר  הוא יכול שהרי לתבוע, יכולים אינם והעניים מהן,
האריך  [רש"י שם). (רש"י אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי  שהוא מי כלפי חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי שכתב:

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני סימן סמ"ע
פטור  ואעפ"כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט, ס"ק

הכתוב)]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם
שהוא 6) מפני פטור זה בלי הרי זה? לנימוק הוצרך ולמה

שם  יוסף' ב'נמוקי למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב רבה, דברי על כן שאל
המפקיד. לידי שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו
במסרו  שהמדובר משמע, כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק הביא ואףֿעלֿפיֿכן להחזיר, ולא לחלק
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי רבינו: שכתב ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב ידועים בשבויים ולמה
אסור  זה, לשבוי המיועד שבכסף מפני מזה? גדול שבויים
הרשב"א). בשם רצא סי' יוסף' ('בית אחר לשבוי להשתמש
הנפקד  ביד היה שאם כתבו לך, אין ד"ה שם [ב'תוספות'
לשלם. חייב - השבויים כסף לגנבים ונתן משלו, כסף

בזה]. דעתו גילה ולא סתם ע"י 7)ורבינו להם מיועד
צדקה. גבאי או לאחרים 8)המנדבים ולא להם רק מיוחד

הופקדו,9)(כסףֿמשנה). שבשבילם העניים היינו,
ששני  מפרש [במגידֿמשנה "לשמור". בכלל הן ולפיכך
אחד, לכל קצוב סכום ב. ידועים. עניים א. נאמרו: תנאים

זה]. דחוק לפירוש הכריחו מה להבין וקשה

.·„È˜Ùn‰10,ÔÈ·eLÁ ÌÈÏk B‡ ÔBÓÓ B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈»≈ƒ¬ƒ
ÏÈv‰Ï ÔB„wt‰ Ì‰Ï Ô˙Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡·e»»»«»ƒ¿»«¿»«»∆«ƒ»¿«ƒ
,·iÁ - ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L „eÓ‡ ‰È‰ Ì‡ :BÓˆÚ«¿ƒ»»»∆««»«»
ÏÈvÓ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·pb‰ e‡a BÏÏ‚aL B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ

B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ11‡lL B˙˜ÊÁ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ; «¿¿»¬≈¿ƒ≈»∆¿»∆…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËÙe ,ÔB„wt‰ ÌLÏ ‡l‡ e‡a»∆»¿≈«ƒ»»¿≈…«≈»∆

שהיה.10) מעשה המלך 11)שם, שדוד אמרו ס: שם
חבירו. בממון עצמו להציל מותר אם הסנהדרין את שאל

לשלם. חייב הציל שאם ומובן אסור. והשיבו:

.‚„È˜Ùn‰12ÌÈ·p‚ e‡·e ,˙B¯t B‡ ÌÈÏk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈ƒ≈»«»ƒ
Ì„‡ Èa ÔÈ‡a eÈ‰ ÁÂBˆ ‰È‰ el‡Â ,ÂÈÙa Ìe·‚e¿»¿»»¿ƒ»»≈«»»ƒ¿≈»»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ÁÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓe«ƒƒ»ƒ¿…»«¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿≈…«≈»∆

לא 13)שם.12) ובין הגנב הוכר בין חילקו שם בגמרא
מבואר  ה"ו בפ"ח ולקמן הוכר. בלא המדובר וכאן הוכר,

שם). (ראה הוכר דין

.„e„È˜Ù‰L ÌÈL14‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú·MÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk15˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È¯‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL ·zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡·e ,„Á‡ C¯Îa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B - ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :¯ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ·˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏ16ÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡·‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡¯L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz ¯kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁ¯Ë‰ ‡Ï ,„Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓ17e„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡18„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚ·MÈ - Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È·‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ¯‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B - „Á‡k „Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ19„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»
e‰eÚ·zL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ B¯·ÁÏ20‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆

,‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB¯ Ïˆ‡21Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,22ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰23Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -24B¯„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL25˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ -26, ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆ¯iL „Ú B‡ B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ"ד
מאה  מחבירו שהתובע רבינו, כותב ה"ט ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי יודע אני חמשים אומר: והנתבע
להישבע. צריך התובע ואין מאה, לשלם חייב - יודע אינני
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אחד: לכל משיב הנפקד הרי שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע? אינני ומאה יודע אני מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב"א
מאות, שלוש רק הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
את  מחייבים ולפיכך ודאי, מפסיד הוא שפשע מפני אלא
מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי נוטל ולפיכך מאה, חייב שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס"ק עו סימן חושןֿמשפט
משלוש  יותר לקח שלא 'ברי' טוען שהוא מפני יודע, איני
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח, יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ בו יהיה שלא שמים, ידי גם לצאת רוצה
מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם

שם). ומפרש 16)(רי"ף "ויניח". אמרו: ב, עמוד שם
בביתֿדין). יניח - מפרשים (ויש אצלו יניח רבינו:

מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי לצאת אפילו ובזה
מלשונו  גם משמע וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י אולם שם, הרי"ף של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי 19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני  ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י לשני". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי של שוויו כדי מהכלי חלק
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף או זהב לכלי
שמוכר  משמע הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט רבינו,
שם  שבגמרא מפני שישברנו, לפרש נדחק [רש"י הגדול. את
אין  הרי מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
הפסד, גורמת כלי שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל
המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב
(לחםֿמשנה)]. כזה כלי לקנות ימצא לא שמא ועוד,

מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר
לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח יהא שהכסף ונראה, ביתֿהדין. פוסק מה ביאר
שפטור  כתב, ש סימן וב'טור' ויתבע). המפקיד שיבוא עד
ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו

לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,
החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי

דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד
שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.‰Ì·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»

‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ

BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
מ.28)בהן". שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה

פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.
הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס לפי

דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד
אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי' (סמ"ע משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב). ס"ק שם וש"ך כח, התערובת 32)ס"ק מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,

יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,
מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת

הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני 43)השמן
שביעה. כדי כבר שבלעו

.Â„È˜Ù‰44ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙B¯t BÏˆ‡45ÌÚ Ô·¯ÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯t46ÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :¯ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ;‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰Úe·L ·iÁ ‡ˆÓÂ ,·iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»
Èa¯ ·¯‰ È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê Ba¯Â ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L ¯·„ eÚËiL ‡e‰Â .‰Úe·L ‡Ïa eÏhÈ -ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡47ÌÈ¯Á‰Ï ¯ÓBMÏ LÈÂ .48Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚ49ÚLÙe ,ÌÈ·e‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ ¯Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯È„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :¯ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ - eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯‡M‰ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ50. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈
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בפ"ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב ה"ז, ונטען טוען מהלכות

משלם. - במשקל.45)לישבע או במידה לנפקד מסרם לא
שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס אין שאם משמע

אותו  דנים אין - ברשות שלא שנכנס אחר ע"י או מאליהם
יודע  אני חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל לפי
שעליו  מפני פושע, קצת כן גם הוא יודע, אינני וחמשים
(בבאֿמציעא  אמרו לזה ובדומה לרשום. או ולזכור לדייק
ה"ז). פ"ד למעלה (ראה פשיעותא - ידענא' 'לא כל מב:)

פירות 47) או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי מצבם
התובע.48)כאלה. שם להזכיר בלי סתם חרם להטיל

השגת 50)התבונן.49) (ראה שם ונטען טוען בהלכות
חושןֿ ובש"ך כג. סי' פ"ב שבועות וראה כאן, הראב"ד
תלונות  כל והסיר הרבה, האריך נ ס"ק ערב סי' משפט
מקום  כאן ואין כמותם. ופסק רבו ועל רבינו על המשיגים
דברי  פירוש בגבולות מצטמצמים ואנו הזה, לסבך להכנס

רבינו).

.ÊÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,¯e¯ˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ·‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,B¯·Á¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb¯ ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
Ú·MiL :BÊ ‰ÚËa ¯ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙¯eL -««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ¯ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
‰ÂL ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙Úe·Laƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ51,B¯·Á Ïˆ‡ ¯e¯ˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈
˙BiÏb¯Óe ·‰Ê ÈÏÁ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L ¯·c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰52‰Úe·L ·iÁÓ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ53; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ - eÈ‰ ˙BiÏb¯Ó :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈

¯ËÙÂ54ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ BÚhL BÓk ,55. ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬

.ÌÈ¯·c‰ È¯wÚƒ¿≈«¿»ƒ

ה"ז.51) פ"ב בבאֿקמא אינו 52)ירושלמי למה כלומר,
אינו  אומר וזה היו, מאתים בטוען כמו שבועה בלא נוטל

הקודמת). ההלכה (ראה מקום 53)יודע? אין ולפיכך
משלם. לישבע יכול שאינו מתוך מחייבים 54)לומר: ואין
במקצת. כמודה התורה בשבועת טוען 55)אותו בהלכות

שבועה  חייב אינו במקצת שמודה מבואר, ה"ח פ"ג ונטען
מפי  הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם הר"י אלא רבו

כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש
למה  שבועה, מחוייב ואינו במקצת מודה תורת עליו שאין
לי  מנה לאומר דומה זה הלא ונוטל? הפקדון בעל נשבע
יודע  שאינו נשבע שהנתבע יודע, איני אומר והנתבע בידך
ונפטר, יודע שאינו היסת נשבע אמרו שלא ותירץ, ונפטר?
שנתחייב  מודה כשהוא אבל בכלום, מודה כשאינו אלא
ונוטל. התובע נשבע - כמה יודע שאינו אלא לשלם
לדברי  מנוגדים כאן רבינו שדברי מקשה, [בכסףֿמשנה
והנתבע  חיטים בתבעו ה"ח פ"א ונטען טוען בהלכות עצמו
נשבע  שם: שפסק שעורים, או חיטים אם יודע אינני אומר
סי' חושןֿמשפט חדש' וב'בית שעורים. וישלם יודע שאינו
הכל  לשלם הנפקד את מחייבים כאן שבנידון מתרץ, פח
שהוכחנו  מה לפי אולם כמזיק. ופשיעה שפשע, מפני
מיגש  הר"י ע"פ ה"ג, ופ"ב ה"ג, פ"א שכירות בהלכות
מקום  אין - כמזיק פשיעה אמרו לא בשמירה שבפשיעה
בין  מהותי הבדל שיש זו, סתירה ליישב ונראה לתירוצו.
אין  כאן ונטען. טוען שבהלכות זה ובין כאן בנידון ההודאה
תובע  והוא נגנבו שהרי מרגליות, לי תן טוען המפקיד
קטן  בסכום התביעה במקצת 'ברי' מודה והנתבע דמיהם
במקצת, מודה שבועת לענין הטענה ממין זה אין (ואעפ"כ
היא  ההודאה ועיקר מרגליות, היא הטענה שעיקר מפני
איני  לדין דומה זה שאין מיגש הר"י הסביר ובזה סייגים).
ואין  ממש חיטים היא התביעה שם אבל הלויתני, אם יודע
אם  יודע איני כאומר זה הרי ולכן בחיטים, הודאה כל
לשלם  חייב למה יתבאר שם ונטען טוען ובה' הלויתני.

לה). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה שעורים



meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip '`Î'aÎxc` c"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà ã"ë 'à íåé

zrxv z`nh zFkld
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦

דינם,1) ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות יבאר
ונגלה  בקמט נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי

טהור. ספיקם אם הנגעים ספק וכל מראהו, ונשתנה

.‡˙BÓB˜Ó el‡2:˙¯‰·a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡a ≈¿»»»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,‰t‰ CB˙Â ,ÌËÁ‰ CB˙Â ,ÔÊ‡‰ CB˙Â ,ÔÈÚ‰ CBz»«ƒ¿»…∆¿«…∆¿«∆
,„c‰ ˙Á˙Â ,¯‡evaL ÌÈËÓw‰Â ,ÔËaaL ÌÈËÓw‰Â¿«¿»ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ∆««»¿««««

ÈÁM‰ ˙È·e3Ï‚¯‰ ÛÎÂ ,4Ô˜f‰Â L‡¯‰Â ,Ô¯tv‰Â , ≈«∆ƒ¿«»∆∆¿«ƒ…∆¿»…¿«»»
ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,¯ÚO Ô‰a LiL5el‡ Ïk . ∆≈»∆≈»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰OBt Ú‚p‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ¿…«∆«∆¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
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zrxvקמד z`neh zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` c"k '` mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ6. ƒƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆«≈À»»
‡l‡ ,ÈeÏb ¯BÚ BÈ‡ el‡ ÏÎÂ ,B¯Oa ¯BÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿»¿»≈≈»∆»

¯BÚ BÈ‡L Ô‰Ó7BÈ‡Â ‰qÎÓ ‡e‰Â ¯BÚ ‡e‰L Ô‰Óe ≈∆∆≈≈∆∆¿¿À∆¿≈
ÈeÏ‚8ÌÈ¯˙q‰ ˙È·k ÔBc ÌÈ˙ÙO‰ Ì„‡Â .9BÈ‡Â »¿…∆«¿»«ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓƒ«≈ƒ¿»ƒ

ח.2) פ"ו, נגעים שהיא 3)משנה במקום הזרוע, תחת
לגוף. שבעקב.4)מחוברת התחתון בשטח העגול הבשר

הרגל. לעצם מחוץ לפנים, הנמשך העקב שאר לא אבל
בדפוסים 5) הכסףֿמשנה. תיקן וכן תימן, בכ"י כך

ג. הלכה ה פרק למעלה ראה והמורדין. אם 6)החדשים:
טהור  - החלט אחרי או הסגר אחרי הגוף בכל הצרעת פרחה
בריא  עור נשאר שאם כאן, רבינו ומלמדנו ה"א). פ"ז (לקמן

אותו. ומטהרים מעכב, זה אין האלה צפורן,7)במקומות
המשנה), על בפירושו (הרא"ש קשה שעורה הרגל וכף
שאר  כמו גלויה אינה הרגל שכף כתב בכסףֿמשנה אולם
בשרו". "בעור בכלל אינה ולפיכך העקב, חלקי

הסתרים".8) "בית נקראים הללו תוספתא 9)המקומות
נראה  שאינו מפני והטעם, הגר"א). (גירסת ה"ו פ"ב שם
כסףֿמשנה. ראה שפתיים. בהידוק פיו את סוגר כשהאדם

.·‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,Ô¯ÚO Ïk ¯LpL Ô˜f‰Â L‡¯‰»…¿«»»∆»«»¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,˙¯‰·a ÔÈ‡nhÓ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰L10, ∆∆¡»∆∆ƒ«¿ƒ¿«∆∆¿∆≈«¿

¯Oa‰ ¯BÚ Ú‚ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈∆««»»
Ï·‡ ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÌÎB˙Ï ‰OBt∆¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»¬»

Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ11. ¿«¿ƒ∆«≈À»»

האלה,10) הדינים את כאן רבינו כפל וה"ט. ה"ג בפ"ה
למעלה. נכתבה שלא האחרונה, הבבא בניגוד 11)מפני

(ראה  מעכבים. שאינם הקודמת בהלכה שנמנו למקומות
ח. פ"ו נגעים משנה שם). ההערה

.‚˙¯‰a12‡ˆBiÎÂ ÔÊ‡Ï B‡ ÔÈÚÏ B‡ L‡¯Ï ‰ÎeÓq‰ «∆∆«¿»»…»«ƒ»…∆¿«≈
‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ‰ÂÎnÏ B‡ ÔÈÁMÏ B‡ Ô‰a»∆«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿»»
‰ˆeÁL Ïk ‰È‰iL - ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰«…≈∆«∆«¿«»»∆ƒ¿∆…∆»

.ÔBÈOÙÏ Èe‡¯Â ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚pÏ«∆«¿«»»¿»¿ƒ¿

פסק 12) ה"ו. פ"ב נגעים בתוספתא יהודה, בר' יוסי ר'
שהתנאֿ משמע כהנים' שב'תורת אףֿעלֿפי כמותו, רבינו
נאמר  ה"י פ"א שם שבתוספתא מפני עליו, חולק קמא

(כסףֿמשנה). "סתם" בלשון כדבריו

.„˙B¯‰a el‡13Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ :˙B¯B‰Ë ≈∆»¿≈»ƒ∆»¿»
¯ib˙Â ˙¯‰a14¯aÚa ‰˙È‰ ,15,‰Ï‚Â ËÓwa ,„ÏBÂ «∆∆¿ƒ¿«≈»¿»¿À»¿««∆∆¿ƒ¿»

aÏk ¯LÂ eÁ¯˜Â ¯ÚO Ô‰a ‰È‰Lk Ô˜f·e L‡¯»…«»»¿∆»»»∆≈»¿ƒ¿¿¿»«»
‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ‰˙È‰ ,˙¯‰a‰ ‰˙lb˙Â ¯ÚO‰«≈»¿ƒ¿«¿»««∆∆»¿»«¿ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ÔÈ„¯BÓ Ô‰Lk¿∆≈¿ƒ¿∆¡»∆∆¬≈≈¿¿≈
¯ÚO eÏÚiL Ì„˜ Ô˜fa B‡ L‡¯a ˙¯‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»««∆∆»…«»»…∆∆«¬≈»
˙¯‰a‰ ‰˙È‰L B‡ ,¯ÚO‰ CÏ‰Â ¯ÚO eÏÚ‰Â ÌÏBÚÓ≈»¿∆¡≈»¿»««≈»∆»¿»««∆∆
Ô‰ È¯‰Â eÈÁÂ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÓB˜Ó ‰OÚÂ ¯BÚa»¿«¬»¿»¿ƒƒ¿»¿»«¬≈≈
,ÔÈ‡ÓË dÙBÒÂ d˙lÁzL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»««ƒ∆¿ƒ»»¿»¿≈ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Èa ‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰16. ƒ¿»¿»¿»≈¿«ƒ¬≈¿»

efÚ‰L ÔÈa ,Ô‰È‡¯Ó epzL17‰‡¯È - e‰kL B‡ ƒ¿««¿≈∆≈∆≈≈∆»≈»∆
‰lÁza18˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«≈»ƒ∆»¿»«∆∆

‰ˆÈa Ìe¯˜k19B‡ ,‚ÏMk ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ƒ¿≈»¿««∆ƒ¿«≈«¬≈«∆∆
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ‚ÏMk ‰˙È‰L∆»¿»«∆∆¿««∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈»
,‰Ï‚pL ËÓ˜·e ,„ÏBpL ÔË˜a ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯z -≈»∆«¿ƒ»¿≈¿»»∆«¿∆∆∆ƒ¿»
Ì‡ :eÈÁL ‰ÂÎÓ·e ÔÈÁL·e ,eÁ¯˜pL Ô˜Ê·e L‡¯·e¿…¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ
Ì‡Â ,‰lÁza e‡¯È - ˙B¯‰a‰ Ô˙B‡ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»«∆»≈»«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë - Â‡Ï»¿

א.13) פ"ז, שם נגעים 14)משנה פרשת כהנים' ב'תורת
ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו וה"ב, ה"א א' פרק
שהנגעים  משמע עתיד, בלשון בשרו" בעור יהי' כי "אדם
שניתנה  אחרי שנשארו אףֿעלֿפי מתןֿתורה לפני שפרחו
אינם  שהנגעים למדו, ומכאן מטמאים. אינם - תורה
ובמקום  לטמא ראויים שהיו בשעה כשנולדו אלא מטמאים

לטומאה. גלוי.15)הראוי  מקום כחכמים,16)שאינו
שאמרו  ואףֿעלֿפי שם. יעקב בן אליעזר ר' דעת נגד
הלכה  (פירוש, ונקי קב אליעזר ר' משנת ב) סא, (עירובין
אין  אבל יחיד, עם במחלוקת נאמר שזה רבינו סובר כמותו),
וראה  צד. סי' יאיר, חוות שו"ת (ראה רבים נגד כמותו הלכה
במאה  שרק חננאל, רבינו בשם ב סימן פ"ד עירובין רא"ש
יד  וראה כמותו, הלכה - "קב" מספר - מקומות ושנים

תטו). אות עזה.17)מלאכי יותר נעשתה שלבנוניתם
יש 18) וכן (ר"מ), רומי בדפוס הוא וכן כתחילה, צ"ל:

חדש. נגע הוא כאילו פירוש, להלן. נקט 19)לתקן רבינו
שביניהם, בשינויים שהואֿהדין ומובן הקיצוניים. השינויים

ביצה. קרום או שלג למראה שנשתנה לבן צמר מראה

.‰˜ÙÒ Ïk20eÈnL ˙B˜ÙÒ ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚ »¿≈¿»ƒƒ¿≈¿≈∆»ƒ
¯·k21‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ¯B‰Ë ,22Ï·‡ ; ¿»»«∆…ƒ¿«¿À¿»¬»

‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ23ÌÈL ?„ˆÈk . ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«
ÚÏÒk ‰Ê·e ÚÏÒk ‰Êa ‰È‰ Úe·M‰ ÛBÒ·e ,Ô¯ÈbÒ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»«»»»∆¿∆«»∆¿∆«

‰˙Ot Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â24ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿≈»«¿≈∆≈∆»¿»≈ƒ¿≈¬»ƒ≈
„Á‡ LÈ‡a25È‡ceL Èt ÏÚ Û‡L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»¬≈∆»∆««ƒ∆««

‰Êa Ú‚p‰ ‰Ot26‡È‰ BÊ È‡ Úe„È BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»«∆«»∆ƒ¿≈»«≈ƒ
‰Ê È‡a Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰˙OtL ˙¯‰a‰««∆∆∆»¿»¬≈∆»«∆≈«¿≈∆

B‡nË Ú‚27. ∆«ƒ¿

מ"א.20) פ"ה קדמה 21)שם בהרת אם ספק ה"ט: בפ"ב
ואחרי  כגריס, בהרת ה"ו: ד' ובפרק קדם. לבן שיעור או
או  ופשתה הבהרת אותה היא אם ספק כסלע, מצא ההסגר

היא. אחרת וזו הלכה ואפילו 22)הראשונה הוחלט, שלא
הוסגר. וה'.23)אם ד', משנה במי 24)שם זוכר אינו

כסלע. ובמי ההסגר, לפני כגריס בהרת בו 25)היתה שהיו
שניהם  ההסגר ואחרי כסלע, ואחד כגריס אחד נגעים, שני
כסלע. ואיזה כגריס היה איזה זוכר ואינו כסלע,

זה.26) ד 27)באדם פרשתא נגעים פרשת כהנים' ב'תורת
מטמא, הוא הוודאי את - ג) יג, (ויקרא אותו" "וטמא ה"ח:
לא  אבל הוודאי, הנגע את פירוש, הספק. את מטמא ואינו
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אנו  שאין מפני טהור, - אחד באדם ואפילו הספק, הנגע את
פשה. נגע איזה יודעים

.Â˜˜ÊpMÓ28ÌÈL ?„ˆÈk .‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«

‰ ÛBÒa ,Ì¯ÈbÒ‰Â‰Ê·e „BÚÂ ÚÏÒk ‰Êa È¯‰Â Úe·M ¿ƒ¿ƒ»¿«»««¬≈»∆¿∆«»»∆
ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - „BÚÂ ÚÏÒk29˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL e¯ÊÁ . ¿∆«¿¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈∆ƒ¿
ÔBÈOt‰ CÏ‰ È¯‰L ,ÚÏÒk30Ô‰Ó „Á‡Ó31ÏÈ‡B‰ , ¿∆«∆¬≈»««ƒ¿≈∆»≈∆ƒ

ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - e‰Ê È‡ Úe„È BÈ‡Â32e¯ÊÁiL „Ú , ¿≈»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ«∆«¿¿
‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ :e¯Ó‡L e‰ÊÂ .ÒÈ¯‚k ˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿À¿»
¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿≈ƒ∆»¿»«∆∆»≈»

˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„wL Ô·Ï33ezÎÙ‰L Ô·Ï ¯ÚOÂ »»∆»«∆««∆∆¿≈»»»∆¬»«
˙¯‰a‰34Ì„wL ‰Ê Úe„È BÈ‡Â ,35Ì‡ :Ct‰pL ‰fÓ ««∆∆¿≈»«∆∆»«ƒ∆∆∆¿«ƒ

BÏ ˜tzÒ ¯bÒ‰ CBzÓ36¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -37¯Á‡ Ì‡Â , ƒ∆¿≈ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒ««
ËÏÁ‰38¯ÚO CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆¿≈¬≈∆»≈««ƒ∆»«≈»
„Á‡39‰È‰L ¯ÚO‰ Ì‡ ,CÏ‰ ‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ∆»≈∆¿≈≈«≈∆»«ƒ«≈»∆»»

.¯Á‡‰ ¯ÚO‰ B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»«≈»»«≈

שם.28) אינו 29)משנה זה דין כלל. ספק כאן אין שהרי
שלאחריה. הבבא אלא לטומאה, לנזקק כולו.30)הדוגמה

כסלע.31) בו היה שבתחילה שם 32)מזה כהנים' ב'תורת
ואינו  מטהר, הוא הוודאי את - "וטיהרו" למדו: ה"ט, סוף

הספק. את פ"ב 33)מטהר (למעלה טומאה סימן ואינו
והוסגר. שאחרי 34)ה"ו) פירוש, טומאה. סימן והוא

לבהרת  שקדמו שתים לבנות, שערות ארבע נמצאו ההסגר
בבהרת. שנולדו השיער 35)ושתים בין מכיר הכהן אין
שנהפך. לשיער ארבע 36)שקדם את מצא ההסגר אחר

אלו  ובין לבהרת שקדמו אלו בין הבחין ולא השערות,
אותן. הפכה סימן 37)שהבהרת כאן יש שבוודאי אע"פ

כמו  המטמאות, הן שערות איזו יודע שאינו מפני - טומאה
בפשיון. והחליט 38)שאמרנו הכיר שמתחילה כגון

נשרו. איזו יודע ואינו שתים, נשרו "שיער"39)ואחרֿכך
שערה  משמעותה ו"שערה" זכר, ולשון קיבוצי שם הוא
שאחד  והכוונה, אחד". "שיער וכתב דייק רבינו יחידה.
יודע  ואינו הלך - שנהפך וסוג שקדם סוג - הסוגים משני
כשהלכה  רק לא הכוונה: "אףֿעלֿפי" שאמר ומה איזהו.
ואפשר  שתים, הלכו אם אפילו אלא שלוש, ונשארו אחת
לפרש, גם [אפשר טמא. - הטומאה מסימן כלום נשאר שלא
שהלכה  אפשר אם אבל טמא, שלם סוג הלך אם שדווקא
שבכל  מפני טהור, - השני מסוג והשניה זה מסוג אחת
נשארו  ולא נהפכה היא אולי להסתפק יש שהלכה שערה
מקור  להקל]. ספיקות שני כאן והרי מטמאות, שערות שתי

ה"ה. פ"ב נגעים בתוספתא זה דין

.Ê‡aL ÈÓ40B‡ ¯bÒ‰ CÈ¯vL e‰‡¯Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ∆»≈∆…≈¿»»∆»ƒ∆¿≈
BÏ e„ÏB B¯Ët B‡ B¯ÈbÒ‰ ‡lL „ÚÂ ,¯eËt ‡e‰L∆»¿«∆…ƒ¿ƒ¿»¿
LiL e‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ÈÓÈÒƒ»≈À¿»¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆≈
‡ÓË' BÏ ¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁiL Ì„˜Â ‰‡ÓË ÈÓÈÒ Baƒ»≈À¿»¿…∆∆«¿ƒ¿…«»≈
B‡ ‰lÁza ‰È‰ Ì‡ :‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰ '‰z‡«»»¿»∆ƒ»≈À¿»ƒ»»«¿ƒ»

B¯ÈbÒÈ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa41Úe·L ÛBÒa ‰È‰ Ì‡Â , ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿»«
.B˙B‡ ¯ËÙÈ - ¯eht‰ ¯Á‡Ï B‡ ÈL≈ƒ¿«««ƒƒ¿…

ג.40) פ"ז, נגעים טומאה 41)משנה סימני נולדו אם אבל
ובין  להם שהלכו בין בהסגרו, יישאר ההסגר ימי בתוך

ישראל). (תפארת שנשארו

á"ôùú'ä 'á-øãà ä"ë éðù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טומאה,1) מסימני באחד והוחלט בהרת בו שהיתה מי יבאר

בשיער  החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין
או  כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו לבן

מעט, מעט מחייה שפרחה ובה כגריס בהרת בו היתה
אברים  ראשי בכולו, צרעת ופרחה במחייה והוחלט כעדשה
כולו  הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם
ההופך  מעכב אם הבהרת בנגע ליטמא ראוי שאינו מי לבן,
לכהן  להראותו שהקדים מפני שנשכר נגע יש ודין לבן, כולו

מפסיד. ויש

.‡‰˙È‰L ÈÓ2ÈÓÈqÓ „Á‡a ËÏÁ‰Â ˙¯‰a Ba ƒ∆»¿»«∆∆¿À¿«¿∆»ƒƒ»≈
‰lÁza ÔÈa ,‰‡ÓË3¯bÒ‰ ¯Á‡ ÔÈa4,¯bÒ‰L B‡ , À¿»≈«¿ƒ»≈««∆¿≈∆À¿«

Ck ¯Á‡Â5ÔÈa ,Ô·Ï Ct‰Â BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¿««»»¿»«»««¿À¿∆¿«»»≈
¯bÒ‰ CBzÓ Ct‰pL6‰Ê È¯‰ - ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ∆∆¿«ƒ∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬≈∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ¯bÒ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯B‰Ë»¬»ƒÀ¿«¿…«ƒ«À¿»
È¯‰ - BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¯eht‰ ¯Á‡Ïe ,¯ËÙÂ¿ƒ¿«¿«««ƒ»¿»«»««¿À¬≈

ËÏÁÓ ‡ÓË ‰Ê7. ∆»≈À¿»

א.2) פ"ח, נגעים אחד 3)משנה, בו היה הכהן אל כשבא
והוחלט. טומאה שני,4)מסימני או ראשון שבוע בסוף

והוחלט. טומאה סימן המקרים 5)נמצא כל על נמשך זה
למעלה. כהנים'6)שנאמרו ב'תורת עדיין. הוחלט ולא

"וטיהר  תלמודֿלומר: הסגר ופריחת ה"ו: פ"ד נגעים פרשת
כולן. את לרבות – הוא" טהור הנגע... שם 7)את במשנה

טמא. – הטהור מן טהור... – הטמא מן הפורח אמרו:

.·‰lÁza ‡a‰8Ba ‰˙È‰ Ì‡ :Ô·Ï CÙ‰ Blk ‡e‰Â «»«¿ƒ»¿À»«»»ƒ»¿»
Ì‡ ;B˙B‡ ÔÈËÈÏÁÓ - ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»¿≈¿»¿»«¿ƒƒƒ

Ë ÔÓÈÒ ÌL ÔÈ‡.ÔBL‡¯ Úe·L B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ - ‰‡Ó ≈»ƒ«À¿»«¿ƒƒ»«ƒ
Ba „ÏB ‡Ï ;BËÈÏÁÓ - ‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB«≈»»»ƒ¿»«¿ƒ…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡Ï .ÈL Úe·L B¯ÈbÒÓ - ÌeÏk¿«¿ƒ»«≈ƒ…«ƒ«À¿»
ÔÈ„k ‰ÏB„b‰ BÊ ˙¯‰a ÔÈcL .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆ƒ«∆∆«¿»¿ƒ

Ô·Ï ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .‰pËw‰9e¯ÈÁL‰Â Ba „ÏBpL «¿«»∆¿ƒ¿≈»»»∆«¿ƒ¿ƒ
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL e¯Èˆ˜‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL¿≈∆««≈∆ƒ¿ƒ¿≈∆««≈∆
ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï B‡ Ô‰ÈzLÏ ÔÈÁM‰ CÓÒƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆¿««≈∆ƒƒ«¿ƒ
˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ Ô˜lÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL ˙‡∆¿≈∆««≈∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿«
‰Ê È¯‰ - ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»¿«…«¬≈∆

¯B‰Ë10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB . »«≈»»»«≈ƒ¿»¬≈∆
‰lÁza Ô·Ï Blk ‡aL ÈtÓ ,‡ÓË11‰Á¯tL „Á‡ . »≈ƒ¿≈∆»À»»«¿ƒ»∆»∆»¿»

„Á‡Â ˙Á‡k BlÎa ˙Ú¯v‰12ËÚÓ ‰Á¯Ùe ‰˙OtL «»««¿À¿««¿∆»∆»¿»»¿»¿«
CBzÓ B‡ ¯bÒ‰ CBzÓ Ì‡ ,Blk ÔÈaÏ‰L „Ú ËÚÓ¿««∆ƒ¿ƒÀƒƒ∆¿≈ƒ

¯B‰Ë - ËÏÁ‰13‡ÓË - ¯eht‰ ¯Á‡ Ì‡Â ,14Ì‡Â , ∆¿≈»¿ƒ«««ƒ»≈¿ƒ
¯ÈbÒÈ - ‰lÁza15B‡ „Á‡ ‰‡¯Ó Blk ‰È‰L „Á‡ . «¿ƒ»«¿ƒ∆»∆»»À«¿∆∆»

ÏL Úa¯‡·e Ô·laL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡a Ô·Ï Blk ‰È‰L∆»»À»»¿«¿«««¿∆«…∆¿«¿«∆
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Ce˙t16ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïk‰ -17,B‡nËÏ ÔÈa B¯‰ËÏ ÔÈa , »«…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬≈¿«¿
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מ"ז.8) נהפך 9)שם אם אבל לבן, כולו בתחילה לבא
(ראה  מטמאו לבן שיער אין - הסגר מתוך או החלט אחר

ה"ג). ה"ב,10)לקמן פ"ב (למעלה קטנה בבהרת כמו
ה"ג). שאינו 11)ופ"ג לבן, שיער לדין נמשך זה טעם

מפני  מטמא וכאן טומאה, מתוך לבן כולו הנהפך את מטמא
מטמאה  מחיה אבל הקודמת), בהערה (ראה בתחילה שבא
ראה  טומאה. מתוך נהפך אלא בתחילה באה כשלא אפילו

ה"ג. תימן,12)לקמן כת"י עפ"י תוקן ואחד, אחד...
ואחר. אחר... בדפוסים: ובין. בין... 'תורת 13)ופירושו

כאחת, כולה שפרחה אלא לי "אין ה"ה: פ"ג שם כהנים'
ואם  תלמודֿלומר: מנין? וחוזרת פורחת וחוזרת פורחת
('חפץ  הפריחה את מפסיקה היינו "חוזרת" תפרח". פרוח

א.14)חיים'). בהלכה שהפשיון 15)נתבאר טמא, ואינו
בלבד. הסגר אחר בלובן.16)מטמא מעורבת אדמומית

מ"ג.17) פ"א נגעים

.‚Ba ‰˙È‰18‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a »¿»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»
BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯Ùe ,‰ÈÁna ËÏÁ‰Â19Ck ¯Á‡Â ¿À¿««ƒ¿»»¿»«»««¿À¿««»

‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰20Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰L B‡ , »¿»«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BlÎa ‰Á¯t21¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -22¯ÚO BÏ „ÏB elÙ‡Â , »¿»¿À¬≈∆»«¬ƒ«≈»

Ô·Ï23ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‡ÓË - ‰ÈÁÓ Ba ‰„ÏB . »»¿»ƒ¿»»≈∆∆¡«¿
‰L„Úk ‰È‰zL ‡e‰Â .‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿∆ƒ¿∆«¬»»

˙Úa¯Ó24Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .¯˙È B‡ ¿À««»≈»¿»«∆∆»≈»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â ,Ô·Ï ¯ÚOa ËÏÁ‰Â¿À¿«¿≈»»»¿««»»¿»¿À««ƒ
ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - „ÓBÚ BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚOL∆≈»»»ƒ¿≈»∆∆¡«¿
‰Ê ‡nË˙Ó ‰ÈÁÓa - ‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
BÈ‡Â ,¯bÒ‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ ¯Á‡ Ô·Ï Blk Ct‰pL∆∆¿«À»»««∆¿≈««∆¿≈¿≈

Ô·Ï ¯ÚOa ‡nhÓ25Ík ¯Á‡Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ . ƒ«≈¿≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿¿««»¿
- ‰ÈÁÓ Ba ˙È‡¯ Ì‡Â .¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯Ùe ‰˙Ot»¿»»¿»¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»

.‡ÓË»≈

מ"ב.18) פ"ח עודנו 19)שם המחיה, שנשארה זמן וכל
לתוכה.20)בטומאתו. הצרעת שטיהרו 21)פשתה לפני

הטומאה. סימן שנעלם מפני בזמן 22)הכהן נהפך שהרי
מיטמא 23)טומאה. לבן שהפך שם, במשנה כחכמים

רבי  דורש ה"ד, פ"ה שם כהנים' ב'תורת בלבד. במחיה
חי  בשר בו הראות "וביום יד) יג, (ויקרא מהכתוב עקיבא
טמא. החוזר לבן שיער ואין טמא, החוזר חי בשר יטמא"

נאמר. לבן בהפך זה בנגע 24)ופסוק טומאתה כשיעור
רבי  דעת נגד ה"א, שם כהנים' ב'תורת יוסי כרבי פסק קטן.
שהיא. בכל מטמאה לבן בהופך הפיטור אחר שמחיה מאיר

(25– לבן כולו שהפך לפני – בתחילה נטמא אם ואפילו
עצמו. לבן שיער אותו ע"י

.„‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Û‡26 «»≈≈»ƒ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
Blk Ct‰p‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓe ÔÈ‡nËÓ ,˙¯‰a‰ CB˙aL∆¿««∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿«À

Ô·Ï27˙Ú¯ˆa Blk ÔÈaÏ‰L ¯bÒÓ B‡ ËÏÁÓ ?„ˆÈk . »»≈«À¿»À¿»∆ƒ¿ƒÀ¿»««
‰L„ÚkÓ ıeÁ28B‡ BÚaˆ‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«¬ƒ¿…∆¿»

ÔÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ BÓËÁ L‡¯a¿…»¿¿«≈»∆¬≈¿À¿»¿≈

¯Oa ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ Ì‡ ,¯‰ËÂ Ô·Ï Blk Ct‰pL ‰Ê∆∆∆¿«À»»¿»«ƒ»««¬»»»»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ«¬ƒ¿…∆»ƒ»≈»ƒ¬≈∆À¿»
elÙ‡ ,‰L„ÚkÓ ıeÁ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ Blk Ct‰∆¿«À¿«¿≈»««ƒ«¬»»¬ƒ
‰Ê È¯‰ - ˜‰·Ï Ct‰pL ,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a¿…∆»ƒ»≈»ƒ∆∆¿«¿…«¬≈∆

ËÏÁÓ ‡ÓË29‡Ï - ˙Ú¯v‰ ‰˙qÎ ‰p‰Â :¯Ó‡pL ; »≈À¿»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ¿»«»««…
˜‰a‰30ÈÁ ¯Oa ‰L„Ú‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ elÙ‡ . «…«¬ƒ»¿»ƒ¿»»¬»»»»«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ - ˜‰a d˙ˆ˜Óe31Blk Ct‰ . ƒ¿»»…«¬≈ƒ«À¿»∆¿«À
‰‡¯Ók ¯Oa Ba ¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,¯‰ËÂ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ¿«¿≈»««¿»«¿««»»«»»¿«¿≈

˜‰a‰32¯Oa ‰L„Úk Ba ‰‡¯iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «…«¬≈∆»«∆≈»∆«¬»»»»
˜‰a ‡Ï - ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;ÈÁ33. «∆∆¡«¿≈»»»«……«

- ˜‰a d˙ˆ˜Óe ÈÁ ¯Oa d˙ˆ˜Ó ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ»««¬»»ƒ¿»»»»«ƒ¿»»…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡34.B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â ≈ƒ«À¿»«¬≈¿»√»

ה"ח.26) פ"ג למעלה המקומות 27)ראה כדין דינם ואין
מעכבים. שאינם ה"א בפ"ו מדבריו 28)שנמנו משמע

בתחילה  אפילו מעכב אינו מכעדשה פחות נשאר שאם
מ"ד). פ"ח נגעים אחרונה' 'משנה (ראה אותו ומטהרים

מ"ו.29) פ"ח מטמא 30)שם ואינו נגע אינו שבוהק
לבן. כולו בנהפך מעכב הוא ולפיכך ה"א), פ"א (למעלה

שהרי 31) לגופה, צריכה אינה מ"אפילו" החל זו, בבא כל
חזרה  דין מפני ונכתבה שלפניה, מהבבא היא כלֿשכן לא

ההלכה. בראשי 32)שבסוף דוקא ולא שבגוף, מקום בכל
לימוד 33)איברים. רבינו מביא המשנה, על [בפירושו

הבשר  ישוב כי "או טזֿיז): יג, (ויקרא בתורה כתוב אחר:
כן  גם "ונהפך נכתב: ולא הוא" טהור ללבן... ונהפך החי

במשנה 34)טהור]. כעדשה. ממש מחיה בו שאין זמן כל
סימן  מכעדשה פחות בוהק אומרים "וחכמים שנינו: שם,
רבינו, ומפרש בסוף". טומאה סימן ואין בתחילה טומאה
הבוהק  – וביחד מחיה, גם שם היתה הבוהק על שנוסף כגון
"בוהק  במשנה: גורס (הראב"ד בכעדשה. יש – המחיה עם
פחות  מחיה או כעדשה בוהק ומפרש, מכעדשה" ופחות
(ראה  בחזרה לא אבל בתחילה טומאה סימן הם  מכעדשה
ורבינו  הגירסא). ביאור נט אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת
(ראה  מעכב אינו בתחילה גם מכעדשה שפחות לשיטתו

שכתבנו). כמו לפרש הוכרח ולפיכך כו), הערה למעלה

.‰BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯tL ‡ÓË Ïk35‰lb˙ ,¯B‰Ë - »»≈∆»¿»«»««¿À»ƒ¿«»
˙Ú¯ˆa ‰qk˙Â ¯ÊÁ .‡ÓË - ÈÁ ¯Oa ‰L„Úk epnÓƒ∆«¬»»»»«ƒ¿»»«¿ƒ¿«»¿»««

ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,‡ÓË - ‰l‚˙Â ¯ÊÁ ,¯B‰Ë -36. »»«¿ƒ¿«»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰37ÛÈÒBÓ ‡e‰ È¯‰Â ˙Blb˙‰Ï ÈÁ‰ ¯Oa‰ ƒ¿ƒ«»»««¿ƒ¿««¬≈ƒ

„Ú B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ - ˙ËÚÓ˙Ó ˙Ú¯v‰Â CÏB‰Â¿≈¿«»««ƒ¿«∆∆¬≈∆¿À¿»«
.ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a‰ ËÚÓ˙zL∆ƒ¿«≈««∆∆ƒƒ¿ƒ

ככולו.35) זה הרי  מכעדשה, פחות נשאר שם 36)אם
טמא 37)מ"ד. איברים ראשי בו "חזרו אמרו: מ"א, שם

איברים  ראשי נקטה מכגריס". בהרתו שתתמעט עד
שאינם  איברים, ראשי רק נתגלו אם שאפילו לרבותא,
מקומות  נתגלו אם ומכלֿשכן טמא, – במחיה מטמאים

הגוף. שבשאר

.ÂÈe‡¯‰ Ïk38˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ39CÙB‰‰ ·kÚÓ - »»»ƒ«≈¿∆«««∆∆¿«≈«≈
Ô·Ï Blk40- ˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ , À»»¿…∆≈»ƒ«≈¿∆«««∆∆
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קמז zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` e"k 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

L‡¯a ‡Ï Ï·‡ BlÎa ‰Á¯t ?„ˆÈk .·kÚÓ BÈ‡≈¿«≈≈«»¿»¿À¬»…»…
LpL B‡ ,ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ,Ô˜f·e˙BÁt ¯‡ «»»«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«»

‰L„ÚkÓ41ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎnÏÂ ÔÈÁMÏ CeÓÒ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«»«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
Ô˜f‰Â L‡¯‰ ¯ÊÁ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô˜fÏÂ L‡¯ÏÂ¿»…¿«»»¬≈∆»»«»…¿«»»
˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ eÈÁ Ì‡ ÔÎÂ ,eÁ¯˜Â42 ¿ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆¡»∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ -43Ô‰ È¯‰L ,Ô‰a ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ¬≈∆»≈«∆ƒ¿««»««»∆∆¬≈≈
˙¯‰·Ï ÔÈÈe‡¯44˙B¯‰a ÈzL d· eÈ‰ .45da LÈ ˙Á‡ , ¿ƒ¿«∆∆»»¿≈∆»««≈»

‰¯B‰h‰ ‰Á¯Ùe ,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿««¿»»¿»«¿»
‰‡ÓhÏ46,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â «¿≈»¿««»»¿»¿À¬≈∆»

‰‡ÓËa ËÏÁÓ ‰È‰L ÈtÓ47‰¯B‰h‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈∆»»À¿»¿À¿»««ƒ∆«¿»
B˙ÙOa ˙Á‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Á¯tL ‡È‰ƒ∆»¿»¿…∆»¬ƒ»««ƒ¿»
ÈzLa B‡ ,‰BzÁz‰ B˙ÙOa ˙Á‡Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿««ƒ¿»««¿»ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ˜a„ Ô‰LÎe ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ÈLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»ƒ¿≈ƒ≈≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ∆

˙Á‡ ˙¯‰·k ˙B¯‰a‰ ÈzL ÔÈ‡¯ ‰ÊÏ48ÏÈ‡B‰ , »∆ƒ¿ƒ¿≈«∆»¿«∆∆««ƒ
BlÎa ‰Á¯Ùe49.¯B‰Ë - »¿»¿À»

מ"ה.38) אחד 39)שם עם בהרת זה, במקום תצמח שאם
תטמא. – טומאה זה 40)מסימני ממקום נשאר אם

לב). הערה למעלה (ראה הצרעת בו פשתה שלא כעדשה
הראש 41) מקום א. מחמירים: צדדים שני כאן יש כן, ואם

אףֿעלֿ בעור, חי בשר מכעדשה פחות ב. מכעדשה: יותר
ספר'). ('קרית טהור נגע 42)פיֿכן שדיני אףֿעלֿפי

הם  הבשר, בעור בהרת מדיני שונים ומכווה בשחין
כעור  דינם שהרי לגמרי, נתרפאו אם ומכלֿשכן מעכבים.

ה"ג). פ"ה, (למעלה שבשעה 43)בשר ואףֿעלֿפי
ונראה, לבהרת. ראויים אלה מקומות היו לא בכולו שפרחה
לפני  טיהרו אם אבל עדיין, הכהן טיהרו כשלא שמדובר

) מטמאים והריפוי הקריחה אין נתרפאו או 'משנה שנקרחו
מעירים, רבינו נושאיֿכלי וכן המשנה מפרשי אחרונה').
בכחצי  ורק "טהורים", אלה בכל כתוב שבידינו שבמשנה
נמצאה  אחרת שגירסה ונראה "טמא". שם נאמר עדשה

(כסףֿמשנה). רבינו לידי שהגיעו עכשיו,44)בספרים
הכהן. לפני מ"ו.45)כשהביאם אם 46)שם וכלֿשכן

ראה  אחרונה'. ו'משנה ספר' ('קרית לטהורה מטמאה פרחה
ח). אות 'בועז' ישראל' כבר 47)'תפארת היה האדם

הטמא  מן ופרח זו בטומאה כלול גופו כל כן ואם טמא,
מפני  אחר: טעם אומר המשנה על בפירושו (הרא"ש
ה'ברטנורא'). פירש וכן בטמאה. נתבטלה שהטהורה

שביניהן.48) בריא בשר נראה מרוחקות, וכשהן
ורבינו 49) שם, במשנה מבואר זה דין מחוברות. כשהן

בבא  גם שלדעתו מפני עוד", "ולא המילים: שתי את הוסיף
סוברים, אחרים מפרשים אבל בכולו, בפריחה עוסקת זו
זו  בשפה גריס חצי כשהיה ומדובר עצמה, בפני בבא שזוהי
אין  פירושם ולפי ובאצבעות. בריסים וכן בזו, גריס וחצי
הראב"ד  כוונת היא שזאת (ונראה עוד". "ולא לומר מקום

בהשגתו).

.ÊLÈ50ÌÈc˜‰L ÈtÓ ¯kOÂ Ô‰kÏ BÚ‚ ‰‡¯Ó ≈«¿∆ƒ¿«…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
?„ˆÈk .„ÈÒÙÓe ‰‡¯Ó LÈÂ ,¯Á‡˙ ‡ÏÂ B˙B‡¯‰Ï¿«¿¿…ƒ¿«≈¿≈«¿∆«¿ƒ≈«
‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰Â ËÏÁÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»À¿»¿»¿»∆ƒ»≈À¿»¿…
;¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯tL „Ú Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«¿«…≈«∆»¿»¿À»

Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ËÙe Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„˜ el‡Â¿ƒ»«¿∆¿»«…≈¿»…∆∆≈»≈¿∆¿«
e¯‡aL BÓk ,ËÏÁÓ ‰È‰ - ¯eht‰ ¯Á‡51Ba ‰˙È‰ . «««ƒ»»À¿»¿∆≈«¿»¿»

ÌeÏk da ÔÈ‡Â ˙¯‰a52Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «∆∆¿≈»¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿«…≈
el‡Â ;¯bÒ‰ CÈ¯ˆÂ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯tL „Ú«∆»¿»¿À¬≈∆»≈¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ÈbÒ‰Â Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„»̃«¿∆¿»«…≈¿ƒ¿ƒ…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë ‰È‰ - ¯bÒ‰ CBzÓ53. ƒ∆¿≈»»»¿∆≈«¿

מ"י.50) ה"א.51)שם טומאה.52)למעלה סימן כל
שם.53)

á"ôùú'ä 'á-øãà å"ë 'â íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הסגר 1) בהם יש ואם מטמאים סימנין ובכמה הנתקים יבאר

צהוב  שיער ומה הנתק, את מגלחים כיצד דיניהם, וכל
ואם  זה את זה מעכבים אם והזקן הראש בתורה, האמור

מצטרפים.

.‡Ô‰aL ¯ÚO‰ ÏtiL ‡e‰ Ô˜f‰Â L‡¯‰ ÈÚ‚ƒ¿≈»…¿«»»∆ƒ…«≈»∆»∆
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Èet ¯ÚO‰ ÌB˜Ó ¯‡MÈÂ B¯wÚÓ≈ƒ»¿ƒ»≈¿«≈»»¿∆«ƒ¿»

˜˙2ÒÈ¯‚kÓ ˙BÁt ˜˙ ÔÈ‡Â .3‰È‰L ÔÈa .Úa¯Ó‰ ∆∆¿≈∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿À»≈∆»»
˜ÓÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˜ÓÚ ‰È‰ ‡lL ÔÈa ˜ÓÚ e‰‡¯Ó«¿≈»…≈∆…»»»…¿…∆¡«»…
È„Èa - ˜ÓÚ ‰‡¯n ‰Ó :CÏ ¯ÓBÏ ‡l‡ ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ∆»«»««¿∆»…ƒ≈
‡ÈˆB‰Ï ;ÌÈÓL È„Èa - ‡nhn‰ ˜˙ Û‡ ,ÌÈÓL»«ƒ«∆∆«ƒ«≈ƒ≈»«ƒ¿ƒ

Ì„‡ B˜˙pL4‰ÏÚ‰L ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰Â .¯B‰Ë ‡e‰L , ∆¿»»»∆»¿»ƒ»¿«»ƒ∆∆¡»
ÌÈ˜˙a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÚO Ì˜Ê5. ¿»»≈»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

הוא 2) עצמו השיער מריטת בעור, שינוי כל אין ואפילו
שינוי  בלי נגע שאין וסוברים רבים רבינו על וחלקו הנגע.
וגבחת  קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת ולפי בעור.
פירושן, וגבחת שקרחת משנה, בכסף שם ומבאר נתק? ובין
ולא  טבעי דבר וזהו הפנים לצד או האחורי הצד כל שנקרח
ושערות  הזקן או הראש באמצע נקרח אם הוא ונתק חולני,

צדדיה. מכל הקרחת את מה 3)מקיפות לנתק, נגע "הקיש
פחות  אינו נתק אף מכגריס פחות אינו הבשר) (בעור נגע

מרט 4)מכגריס". אדם אלא מאליהן נפלו לא שהשערות
האשה 5)אותן. "זקן ז: הלכה ד פרק נגעים תוספתא

דבר". לכל כזקן הן הרי שיער משהעלו ... והסריס

.·˜c ·‰ˆ ¯ÚOa :ÌÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ˜˙p‰«¿»ƒƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»…«
‰Ê ÏÎÂ .˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿»∆
B‡ BL‡¯a ˜˙ BÏ „ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»≈«ƒ∆«∆∆¿…
‡ÏÂ ˙Bwc ˙Ba‰ˆ ˙B¯ÚO ÈzL Ba eÈ‰ Ì‡ :B˜Êaƒ¿»ƒ»¿≈¿»¿À«¿…

¯˙BÈ6‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ÏÏk ¯BÁL ¯ÚO ˜˙pa ÌL ÔÈ‡Â ≈¿≈»«∆∆≈»»¿»«¿ƒ…
Úe·L ¯ÈbÒÈ - ·‰ˆ ‡ÏÂ ¯BÁL ‡Ï ¯ÚO Ba ‰È‰»»≈»…»¿…»…«¿ƒ»«
˜c ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .„Á‡∆»«¿ƒƒ≈ƒ«≈»»…«
˙B¯ÚO ÈzL Ba e„ÏB ;ËÈÏÁÈ - ˜˙p‰ ‰OtL B‡∆»»«∆∆«¿ƒ¿¿≈¿»
¯ÚO Ba „ÏB ‡ÏÂ ‰Ot ‡Ï ;B˙B‡ ¯ËÙÈ - ˙B¯BÁL¿ƒ¿……»»¿…«≈»
‡ÏÂ ˜˙p‰ ˙B·È·Ò Ál‚È - ¯BÁL ¯ÚO ‡ÏÂ ·‰»̂…¿…≈»»¿«≈¿ƒ«∆∆¿…

˜˙p‰ Ál‚È7ÛBÒa e‰‡B¯Â ¯ÊBÁÂ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈÂ ¿«≈«∆∆¿«¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿≈¿
·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏB B‡ ˜˙p‰ ‰Ot Ì‡ :ÈL Úe·L»«≈ƒƒ»»«∆∆«≈»»…
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zrxvקמח z`neh zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` e"k 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯bÒ‰ ÔÈ‡L ,¯ËÙÈ - ÌeÏk Ba „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ˜c««¿ƒ…«¿ƒ¿…∆≈∆¿≈
„ÏB B¯ËtL ¯Á‡ Ì‡Â .˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ»≈«¿≈»¿ƒ««∆¿»«

ËÈÏÁÈ - ‰Ot B‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba8. ≈»»…»»«¿ƒ

יד 6) בכתב הוא וכן יותר" "או להיות צריך סופר, טעות
שערות. שתי שער מיעוט "ושער", שם: כהנים בתורת תימן.

וכי 7) שנינו: ז הלכה ט פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
הא  יגלח, לא לנתק סמוך ... לגלח)? (בנתק בו יש מה
כדי  לו, סמוך שערות שתי ומניח לו חוצה מגלח כיצד?

פשה. אם ניכר הבשר.8)שיהא בעור נגע כדין

.‚ÁÈpÓe BÏ ‰ˆeÁ Ál‚Ó ?˜˙p‰ ˙‡ ÔÈÁl‚Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ∆«∆∆¿«≈«»«ƒ«
.ÔBÈOt‰ ¯k ‰È‰iL È„k ,BÏ CeÓÒ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿

Ì„‡ ÏÎa ‰¯Lk BzÁÏ‚˙Â9Álb˙‰Â :¯Ó‡pL ,10ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈»¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿«»¿≈
¯·c ÏÎa ‰¯Lk11¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â .12‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»»»«¬ƒ»»»ƒ¬≈∆

.¯bÒÓ ‰Ê È¯‰ - BÁl‚ ‡ÏÂ B¯ÈbÒ‰ .Ál‚Ó¿«≈«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¬≈∆À¿»

שנתרפא.9) אחר הטהרה כגילוח לכהן זקוקה ואינה
שהוא.10) אופן בכל בתער 11)משמע דווקא ולאו

הטהרה. שערו.12)כתגלחת לגלח לו שאסור

.„˙È·˙k ‰È‰iL ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·‰ˆ ¯ÚO13 ≈»»…»»«»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
¯ˆ˜ ‰È‰iL ‡e‰ ˜c ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .·‰f‰14Ì‡ Ï·‡ ; «»»¿∆∆∆¡««∆ƒ¿∆»»¬»ƒ

- ·‰f‰ ˙È·˙k ·‰ˆ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,C¯‡ ‰È‰»»»…««ƒ∆»…¿«¿ƒ«»»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡≈ƒ«À¿»

כדי 14)כגון.13) בו להיות צריך אבל השערות, משאר
בזוג. שיינטל

.‰ÔÈa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ˙Bwc‰ ˙Ba‰v‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»«¿À««ƒ«À¿»≈
eÈ‰L ÔÈa ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L∆»¿«≈∆»¿À»ƒ≈∆»
Ì„wL ÔÈa ,˜˙p‰ ÛBÒa eÈ‰L ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««∆∆≈∆»¿«∆∆≈∆»«
˙‡ ·‰v‰ ¯ÚO‰ Ì„wL ÔÈa ·‰v‰ ¯ÚO‰ ˙‡ ˜˙p‰«∆∆∆«≈»«»…≈∆»««≈»«»…∆
˙BÏh eÈ‰iL ‡e‰Â .‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ - ˜˙p‰«∆∆¬≈ƒ«À¿»¿∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa15.Ô·l‰ ¯ÚOa e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿«≈»«»»

לבן 15) בשיער כמו במספריים, אותן לגזור יהיה שאפשר
בפרוטרוט. הסברו ושם א הלכה ב בפרק למעלה

.ÂÔÈ˜˙a ÏÈvn‰ ¯BÁM‰ ¯ÚO‰16È˙MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ «≈»«»««ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿≈
ÛÎÏ È„k Ôk¯‡ ‰È‰iL „Ú ˙BÏÈvÓ ÔÈ‡Â .˙B¯ÚO¿»¿≈»«ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈»…

Ô¯wÚÏ ÔL‡¯17eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L ÔÈa . …»¿ƒ»»≈∆»¿«≈∆»
˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÈ‰iL ‡e‰Â .˙B¯fÙÓ18ÔÓ ¯‡MÈÂ ¿À»¿∆ƒ¿¿∆¿««∆∆¿ƒ»≈ƒ

¯ÚO‰ ÔÈ·e BÎB˙aL ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ ÔÈa Èet ˜˙p‰«∆∆»≈«≈»«»∆¿≈«≈»
e¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¬»ƒƒ¿¬
ÔÈ‡ - BÙBÒa ˜˙p‰ „ˆa ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO È˙M‰«¿≈¿»«¿¿««∆∆¿≈»
ÈzL ˜˙p‰ CB˙a ¯‡L Ì‡L ?˙BÏÈvÓ „ˆÈk .˙BÏÈvÓ«ƒ≈««ƒ∆ƒƒ¿«¿«∆∆¿≈
·‰ˆ ¯ÚO ˜˙pa „ÏBpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯BÁL ˙B¯ÚO¿»¿««ƒ∆««∆∆≈»»…
·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰OtL B‡ ˜c«∆»»¬≈∆»∆¿ƒ¿≈»»…
¯‰Ë - ˙B¯BÁL ˙B¯ÚO ÈzL ˜˙pa ÁÓˆÂ ÔBÈOÙa B‡¿ƒ¿¿»««∆∆¿≈¿»¿»«
ÔÈa .·‰v‰ ¯ÚO‰ „iÓe ÔBÈOt‰ „iÓ ˙BÏÈvÓe ,˜˙p‰«∆∆«ƒƒ««ƒ¿ƒ««≈»«»…≈
ÁÓBv‰L .BÙBÒa eÁÓvL ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÁÓvL19 ∆»¿¿∆¿««∆∆≈∆»¿¿∆«≈«

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÈvÓ20¯‡Lp‰Â ,21‰È‰iL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ «ƒ¿»»¿«ƒ¿»≈«ƒ«∆ƒ¿∆
‰Ów‰ ÔÓ ˜BÁ¯22.˙B¯ÚO ÈzL »ƒ«»»¿≈¿»

בין 16) בתחילה שנשאר בין שחור, שיער בנתק נמצא אם
בתורה  כתוב ההסגר לפני טהור. - ההסגר אחר שצמח
בתורת  ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא
ולאחר  פטור; בו יש ואם ט): הלכה ח פרק (שם כהנים
בו  צמח שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב ההסגר

הוא. טהור הנתק גדול 17)נרפא יותר הוא זה שיעור
בזוג. ניטלות ממש 18)מהשיעור הנתק גבול על ולא

בלשון  "מבוצר" נקרא וזה אותו, המקיפות לשערות סמוך
החלט.19)המשנה. מבוצר.20)אחרי אינו אפילו

כלל.21) נקרחו שלא השחורות השיער 22)השערות
הנתק. את המקיף הבריא

.Ê‰·Ï ˙Á‡Â ‰¯BÁL ˙Á‡ ,eÁÓvL ˙B¯ÚO ÈzL23 ¿≈¿»∆»¿««¿»¿««¿»»
.˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ,‰a‰ˆ B‡¿À»««¬À»¿««¿»»≈»«ƒ

לבנה 23) ואין מצילות שחורות ושתיהן שערות שתי
להציל. מצטרפת

.ÁBa „ÏBÂ ÔBÈOÙa B‡ ·‰ˆ ¯ÚOa ËÏÁ‰L ˜˙∆∆∆À¿«¿≈»»…¿ƒ¿¿«
- ¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰ËÂ ¯BÁL ¯ÚO≈»»¿ƒ≈««ƒ∆»««≈»«»…
B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏeiL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»«∆ƒ»≈≈»»…«≈
.¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L ¯Á‡Ó ¯Á‡ ÔBÈOt ‰OÙÈƒ¿∆ƒ¿«≈≈««∆»««≈»«»…
‡t¯˙pL ÔÂÈk - ‡e‰ ¯B‰Ë ˜˙p‰ ‡t¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»«∆∆»≈»∆ƒ¿«≈

ÔÓB˜Óa ‰‡ÓË ÈÓÈqL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ¯B‰Ë24. »««ƒ∆ƒ»≈À¿»ƒ¿»

נשארו 24) ידם על שהוחלט הטומאה סימני כלומר,
מטמאים. חדשים טומאה סימני נולדו אם אבל במקומם,

.ËÔÈa ‰lÁza BËÈÏÁ‰L ÔÈa ,·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰∆¿ƒ¿≈»»…≈∆∆¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa BËÈÏÁ‰L∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»«≈ƒ

¯eht‰ ¯Á‡ BËÈÏÁ‰L B‡25·‰v‰ ¯ÚO‰ CÏ‰Â , ∆∆¿ƒ«««ƒ¿»««≈»«»…
È¯‰ - ÔBÈOt BÏ „ÏBpL B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏBÂ¿«≈»»…«≈∆«ƒ¿¬≈

‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê26ÔÈa ,ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆À¿»¿∆»»¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈
e·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa¯Á‡ B‡ ÈL Ú ¿»«ƒ¿»«≈ƒ««

„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOt ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ,¯eht‰«ƒ¿»««ƒ¿¿»«ƒ¿«≈∆«
‡lL „Ú .‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·‰ˆ ¯ÚO BÏ≈»»…¬≈∆À¿»¿∆»»«∆…
˙B¯ÚO ÈzL Ba ÁÈÓˆiL „Ú B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ¯‡MÈƒ»≈ƒ«À¿»«∆«¿ƒ«¿≈¿»

.˙B¯BÁL¿

צהובות.25) שערות שתי הללו 26)כשצמחו הדינים וכל
עור  בנגעי ד פרק בסוף למעלה שנאמר למה מתאימים

ובשר.

.È‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ˜˙ ÈL27‰ËÈLÂ28¯BÁL ¯ÚO ÏL ¿≈¿»ƒ∆¿«∆¿ƒ»∆≈»»
Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ29ı¯ÙÂ ,30[˜˙Â] ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ «¿∆∆≈≈∆¿ƒ¿««≈»«»¿∆∆

‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ÌB˜nÓ31¯ÚO‰L , ƒ»∆»¬≈¿∆»»∆«≈»
‰ˆ¯Ù ;˜˙p‰ „ˆa ‡e‰ È¯‰ Ô‰ÈÈa ¯‡Lp‰ ¯BÁM‰«»«ƒ¿»≈≈∆¬≈¿««∆∆ƒ¿¿»

˙BÓB˜Ó ÈMÓ ‰hM‰32ÔÓ ¯‡Lp‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - «ƒ»ƒ¿≈¿»∆¬≈«ƒ¿»ƒ
?Ô‰Ó ‰ˆ¯t ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ .˜˙p‰ ÚˆÓ‡a ‰hM‰«ƒ»¿∆¿««∆∆¿«»ƒ¿∆¿»ƒ¿»≈∆

˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜nÓ ˙BÁt ÔÈ‡33‰˙È‰ Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈¿»¿ƒ»¿»
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קמט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` f"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ˆ¯t‰L ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‚k „Á‡ ÌB˜nÓ ‰ˆ¯tƒ¿»ƒ»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆«ƒ¿»
¯Á‡ ˜˙ dÓˆÚ34BÈ‡Â Bcˆa ¯BÁL ¯ÚO È¯‰Â , «¿»∆∆«≈«¬≈≈»»¿ƒ¿≈

¯Á‡ ˜˙Â BÙÈwÓ ¯BÁM‰ ¯ÚO‰L ˜˙ .BÎB˙Ï ÒeÎ»¿∆∆∆«≈»«»«ƒ¿∆∆«≈
Ô‰ÈÈaL ¯ÚO‰ ı¯Ù :¯BÁM‰ ¯ÚO‰ ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆«≈»«»ƒ¿««≈»∆≈≈∆

‡ÓË - „Á‡ ÌB˜nÓ35Ïv ‡Ï ÈÓÈt‰ ˜˙p‰L ;36, ƒ»∆»»≈∆«∆∆«¿ƒƒ…ƒ«
¯ÚO‰ ı¯Ù .BÎB˙a ‡Ï ,Bcˆa ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ È¯‰L∆¬≈«≈»«»¿ƒ…¿ƒ¿««≈»

ÒÈ¯‚k ‰ˆ¯t ‰˙È‰ elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ37; ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
¯ÚOÂ „Á‡ ˜˙ eOÚ ÔBˆÈÁ‰Â ÈÓÈt‰ ˜˙p‰ È¯‰L∆¬≈«∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ«¬∆∆∆»¿≈»

Óˆ È„k ‰ˆ¯t‰ ‰È‰zL ‡e‰Â .ÚˆÓ‡a ¯BÁL˙ÁÈ »»∆¿«¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«
.¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈

כגריס.27) מהם אחד מציל,29)שורה.28)ובכל ואינו
מבוצר. שאינו והשיער 30)מפני למטה או למעלה

מבוצר. בלתי נשאר "טמא"31)השחור כתוב במשנה
פשה. אחד שנגע מפני שטמא מבארים המשנה ומפרשי
אינו  ופשיון ההסגר לפני כשנפרץ שהמדובר מפרש, ורבינו
ב), הלכה ד פרק למעלה (ראה הסגר אחר אלא מטמא
הכוונה  אלא אמרו, ממש טמא שלא מפרש הוא ולפיכך

הסגר.שהש  וטעון מציל אינו השחור למעלה 32)יער
והשיער  הנתקים שני את מחברות הפרצות כן ואם ולמטה

צדדיו. מכל נתק מוקף נקרא 33)השחור אינו מזה פחות
הנתק 34)מבוצר. כפשיון נידון אינו למה להבין, קשה

הגירסה  ששינה המשנה, על אחרונה משנה ראה הראשון.
פירצה  נולדה שאם לומר התכוון שרבינו ונראה כאן.
דינה  הראשונים הנתקים עד מגיעה ואינה השיטה באמצע
שני  בין עומדת שהיא שמפני אומרים אנו ואין חדש כנתק

מהם. כחלק תידון החיצון 36)האדם.35)הנתקים אבל
מבוצר. שבו השחור השער שהרי דנים 37)ניצל, אנו אין

חדש. כנגע אותה

.‡ÈÔÈ˜˙ ÈL ÔÎÂ ,epnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‰È‰L ˜˙∆∆∆»»≈ƒ∆¿≈¿≈¿»ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ‡ˆBÈ ËeÁL38ËeÁ‰ ·Á¯a LÈ Ì‡ , ∆≈ƒ∆»∆ƒ≈¿…««

˜e˙p‰39‡nhÏ ÔÈ˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k40 «»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ«≈
Ba ÁÓBˆa ÔÈÏÈvÓe ÔBÈOÙe ˜c ·B‰ˆ ¯ÚOa41Ï·‡ ; ¿≈»»«ƒ¿«ƒƒ«≈«¬»

„Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ËeÁ‰ B˙B‡a ¯‡Lp‰ ¯BÁL ¯ÚO≈»»«ƒ¿»¿«≈«ƒ«
ÒÈ¯‚k ËeÁ‰ ·Á¯ ‰È‰iL42. ∆ƒ¿∆…««ƒ¿ƒ

בנתק.39)ומחברם.38) אחד 40)הנגוע בחוט נולד אם
עצמם. בנתקים נולדו כאילו זה הרי הטומאה מסימני

יש 41) אם ואפילו מציל הוא שחור שיער בחוט צמח אם
בנתקים. טומאה מציל 42)סימן אינו שהמשואר מפני

החוט  ברוחב אין אם מבוצר שיהיה אפשר ואי במבוצר אלא
נקרא  אינו שהרי שערות, שש צמיחת מקום היינו כגריס
מכאן  שערות שתי ברוחב נתק מוקף הוא אם אלא מבוצר
שערות. שש וביחד באמצע השחורות השערות ושתי ומכאן

.·È[ÏÚ] ˜˙p‰ ‰OÙe ÒÈ¯‚k ˜˙ BL‡¯a ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿…∆∆ƒ¿ƒ»»«∆∆«
˙BÁt ‡l‡ ÏÏk ¯ÚO ÌL ¯‡L ‡ÏÂ BL‡¯ Ïk»…¿…ƒ¿«»≈»¿»∆»»
CBzÓ Blk ˜zpL ÔÈa ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚO È˙MÓƒ¿≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«Àƒ
:¯Ó‡pL ;¯eht‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ ¯bÒ‰∆¿≈ƒ∆¿≈«««ƒ∆∆¡«

‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜43B˜Êa ˜˙p‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈«»¿≈ƒ»»«∆∆ƒ¿»

‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - B˜Ê Ïk ˜zÂ¿ƒ«»¿»¬≈∆»¿««ƒ∆≈∆
Ïk CÏ‰ Ì‡L ,‡È‰ ‰Ïa˜ ,·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»∆ƒ¿»«»»ƒ∆ƒ»«»
Á¯wL Ô˜f‰ ¯BÚ ‡nË˙ÈÂ .‡e‰ ¯B‰Ë - Ô˜f‰ ¯ÚO44 ¿««»»»¿ƒ¿«≈«»»∆»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a¿ƒ¿≈«»»¿∆≈«¿

ב.43) הלכה ו, פרק נגעים פרשת כהנים בתורת דרשו כך
אחר  בכולו פרחה אם שבהרת א, הלכה ז פרק למעלה ראה
בקשר  שם בתורה נאמר פריחה שדין מפני טמא, - הפיטור
מטהרת  שהפריחה ומשמע יא) יג, (שם הוא" "טמא לכתוב

בלבד. הטומאה הראש.44)אחר לעור הדין והוא

.‚È˜e˙ B˜Ê Ïk B‡ ˜e˙ BL‡¯ ÏÎÂ ‰lÁza ‡a‰«»«¿ƒ»¿»…»»¿»»
¯ÈbÒÈ -45- ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB ‡Ï Ì‡ .„Á‡ Úe·L «¿ƒ»«∆»ƒ…«≈»»…

;‡ÓË - ˜c ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«≈ƒƒ«≈»»…«»≈
·‰ˆ ¯ÚO ¯eht‰ ¯Á‡ BÏ „ÏB .¯ËtÈ - BÏ „ÏB ‡Ï…«ƒ»≈««««ƒ≈»»…

¯BÁL ¯ÚO BÏ „ÏB .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ -46‰Ê È¯‰ - ¬≈∆À¿»«≈»»¬≈∆
¯B‰Ë47¯ÚO BÏ „ÏBÂ Ô˜Ê B‡ L‡¯ ˜e˙ Blk ‡a‰ . »«»À¿…»»¿«≈»
¯BÁL48¯BÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë - »»¿∆≈«¿»««≈»«»

ÔBÈOt ÌeMÓ ‡ÓË -49. »≈ƒƒ¿

הראש,45) חצי רק שנקרח וגבחת לקרחת דומה זה ואין
נתק. זה הרי כולו נקרח אם שיער 46)אבל שצמח אחר

כמו 47)הצהוב. הצהוב, ונשאר השחור הלך ואפילו
קטן. ההסגר.48)בנתק שם.49)אחר תוספתא

הוא  אם אבל הצד, מן הוא השחור כששיער והמדובר
פושה  הנגע אין שהרי פשיון, משום מטמא אינו באמצע

לו. מחוצה אלא לתוכו

.„È‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ Ô˜f‰Â L‡¯‰50ÔÈ‡Â , »…¿«»»≈»¿«¿ƒ∆∆∆¿≈»
:¯Ó‡pL ;‰ÊÏ ‰fÓ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈ƒƒ∆»∆∆∆¡«
.ÌÈL ÔÈ·eLÁ Ô‰L „nÏÓ - Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ˙Ú¯»̂««»…«»»¿«≈∆≈¬ƒ¿«ƒ
ÏL ‰wt „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰Ó ?Ô˜Ê e‰Ê È‡Â¿≈∆»»≈«∆∆∆¿ƒ»∆¿«ƒ»∆
ËeÁ‰ ÔnL Ïk ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ËeÁ‰ ˙‡ Á˙BÓ .˙¯b¯b«¿∆∆≈«∆«≈…∆¿…∆…∆ƒ«
‰hÓÏe ËeÁ‰ ÔÓe ,L‡¯‰ ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬≈ƒ¿«»…ƒ«¿«»

.Ô˜f‰ ÏÏkÓ -ƒ¿««»»

להיפך.50) וכן טהור, - בזקן פרח ולא הראש בכל פרח אם
יהודה. כרבי פסק

á"ôùú'ä 'á-øãà æ"ë 'ã íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לראות 1) והכשרים בנגעים, המתטמאים הם מי יבאר

או  הטהור את המטמא כהן בהם, תלויים וטהרה שטומאה
אין  בסוף, שרואהו הוא בתחלה שרואהו הכהן איפכא,
שנראה  וחתן היום, מן שעה ובאיזו ביום אלא נגעים רואים
בו  שיראה ביום אלא פוטרים ולא מסגירים אין נגע, בו
בתוך  מחליטים או מסגירים אם בי"ג, או בשביעי או תחילה
הכהן  יאמר אם כאחד, נגעים שני רואים ואם הסגר, ימי
מוסתר, במקום לבדוק צריך הכהן אין ושוב, לך לנגוע

בודק. כשהוא הכהן לפני יעמוד וכיצד

.‡Ïk‰2BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó3 «…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»∆
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zrxvקנ z`neh zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` f"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ÌÈ„·Ú‰Â4·LBz ¯b ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡Ï Ï·‡ ,5. ¿»¬»ƒ¬»…≈»ƒ¿…≈»
ÔÈ¯Lk Ïk‰Â6Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ ÏÎÂ .ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ˙B‡¯Ï ¿«…¿≈ƒƒ¿∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»»

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,Ô˙B‡ ‰‡B¯7. ∆»ƒƒ¿≈«¿

א.2) פ"ג, נגעים שם 3)משנה ובגמרא ב. מג, נדה משנה
יהיה  כי "אדם ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו א מד,

שהוא. כל אדם משמע בשרו", כנענים 4)בעור עבדים
המצוות  בכל חייבים והם עבדות, לשם ונטבלו שנימולו

בהן. חייבות מצוות,5)שהנשים שבע עליו שקיבל גוי
עליהם  מצווים ישראל) לבני חוץ אדם בני (כל נוח שבני

א). נו, סנהדרין בקי 6)(ראה אינו ואפילו כהן. כל כלומר,
רבינו  מבאר הבאה ובהלכה ובשמותיהם. במראיהם בנגעים

נגעי 7)בפרוטרוט. לראות רשאי אבל מ"ה. פ"ב נגעים
שם. כתנאֿקמא קרוביו.

.·Èt ÏÚ Û‡8‰‡Óh‰ ,ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰L ««ƒ∆«…¿≈ƒƒ¿¿»ƒ«À¿»
Ú„BÈ BÈ‡L Ô‰k ?„ˆÈk .Ô‰k· ‰ÈeÏz ‰¯‰h‰Â¿«»√»¿»«…≈≈«…≈∆≈≈«
‡ÓË ¯Ó‡ :BÏ ¯ÓB‡Â e‰‡B¯ ÌÎÁ‰ - ˙B‡¯Ï9, ƒ¿∆»»≈¿≈¡…»≈

;¯B‰Ë ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â ,¯B‰Ë ¯Ó‡ ;‡ÓË ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â¿«…≈≈»≈¡…»¿«…≈≈»
Ïk ‰È‰È Ì‰Èt ÏÚÂ :¯Ó‡pL .B¯ÈbÒÓ ‡e‰Â ,B¯ÈbÒ‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿«ƒ∆ƒ¿∆»
- ‰ËBL B‡ ÔË˜ Ô‰k‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ú‚ ÏÎÂ ·Èƒ̄¿»»««¬ƒ»»«…≈»»∆
.¯‚BÒ B‡ ¯ËBt B‡ ËÈÏÁÓ ‡e‰Â BÏ ¯ÓB‡ ÌÎÁ‰∆»»≈¿«¿ƒ≈≈
È¯·c ÏÚ CÓBÒ Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈≈«ƒ¿≈

‰‡B¯ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÎÁ‰BÓˆÚ ÏÚ CÓBÒÂ ∆»»¬»ƒ»»«…≈∆¿≈««¿
,Ba¯ ep¯BiL „Ú ÌÈÚ‚ ÏkÓ Ú‚ ˙B‡¯Ï BÏ ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆«ƒ»¿»ƒ«∆∆«
Ìlk Ì„‡ ÈÚ‚a Ô‰È˙BÓL·e ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa È˜a ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»ƒ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»»À»

ÌÈza ÈÚ‚·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚·e10. ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ה"א.8) פ"ג שם.9)שם והערות ה"ג פ"א למעלה ראה
הי"ז.10) פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת

.‚Ô‰k11- ‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nhL …≈∆ƒ≈∆«»ƒ≈∆«»≈
Ô‰k‰ B‡nËÂ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï12, …»»¿∆∆¡«»≈¿ƒ¿«…≈

CBzÓ ÔÈa ,‡t¯pL Ú¯ˆÓe .Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë»¿ƒ¬«…≈¿…»∆ƒ¿»≈ƒ
È¯‰ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ¯bÒ‰∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬ƒ«««»»ƒ¬≈

‰z‡ ¯B‰Ë Ô‰k BÏ ¯Ó‡iL „Ú B˙‡ÓËa ‰Ê13. ∆¿À¿»«∆…«…≈»«»

ט 11) פרק נגעים כהנים' 'תורת הי"ב; פ"א נגעים תוספתא
ואם 12)הי"ז. לטמאו, הכהן יכול טמא הוא אם כלומר,

בטהרה. וכך לטמאו. בכוחו אין - שם 13)לאו תוספתא
ה"ו.

.„È‡M¯ Ô‰k‰ ÔÈ‡14eÈ‰iL „Ú ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ≈«…≈««¿«≈∆«»≈«∆ƒ¿
Ô‰ÎÂ .BÏ ‰ˆeÁL ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ÌB˜Óa ÂÈÈÚ≈»ƒ¿«∆«¿«»»∆»¿…≈

‰‡¯L15Úe·L ÛBÒa e‰‡B¯L ‡e‰ - ‰lÁza Ú‚p‰ ∆»»«∆««¿ƒ»∆≈¿»«
BËÈÏÁÓ B‡ B¯ÈbÒnL ‡e‰Â ,ÈL Úe·L ÛBÒ·e ÔBL‡ƒ̄¿»«≈ƒ¿∆«¿ƒ«¿ƒ
- ‰ÏÁL B‡ ‰lÁz e‰‡¯L Ô‰k‰ ˙Ó .B¯ËBt B‡¿≈«…≈∆»»¿ƒ»∆»»

¯Á‡ Ô‰k e‰‡B¯16,ÔBÈOÙa B‡nËÏ ÏBÎÈ ÈM‰ ÔÈ‡Â . ≈…≈«≈¿≈«≈ƒ»¿«¿¿ƒ¿
.ÔBL‡¯ ‡l‡ ‰Ot ‡Ï Ì‡ ‰Ot Ì‡ Ú„BÈ ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ»»ƒ…»»∆»ƒ

Ô‰k ÔÓ‡Â17,‰Ot ‡Ï ‰Ê Ú‚Â ‰Ot ‰Ê Ú‚ :¯ÓBÏ ¿∆¡»…≈«∆«∆»»¿∆«∆…»»
˙‡ ‰Ó„˜ BÊ ˙¯‰a B‡ ˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„˜ ‰Ê Ô·Ï ¯ÚOÂ¿≈»»»∆»«∆««∆∆«∆∆»¿»∆

.Ô·Ï ¯ÚO≈»»»

שם.14) והערות ה"ג פ"ו למעלה ראה ה"י. שם
ד.15) ב, שם כהנים' ו'תורת ויב, הי"א שם תוספתא
הענין 17)שם.16) עבר שהיא, סיבה מפני אם פירוש,

אחר. כהן ליד מידו

.‰ÏÏÁ18ÏeÒt19ÂÈaÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚ ˙i‡¯Ï »»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆∆¡«««ƒ»»
ÌÈ¯Lk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙p‰Îa - ÌÈ‰k‰20˙i‡¯Ï «…¬ƒƒ¿À»»¬»«¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«

˙Á‡a elÙ‡Â ‡ÓeÒ ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÚ‚¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿∆»«¬ƒ¿««
ÂÈÈÚÓ21ÂÈÈÚ ¯B‡Ó ‰‰kL Ô‰k elÙ‡Â .22‰‡¯È ‡Ï ≈≈»«¬ƒ…≈∆»»¿≈»…ƒ¿∆

.Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡∆«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈

בה.18) אסור שכהן מאשה כהנים'19)שנולד 'תורת
לומר  תלמוד חללים? מרבה שאני יכול ה"ח: פ"א נגעים

כהונה. בקדושת שהוא מי כלומר, שם.20)"הכהנים",
מום  ובעל מבניו, אחד אל או ב): יג, (ויקרא שנאמר מפני
שאסור  אלא כהונה, קדושת עליו וחלה מבניו, כן גם הוא

הקרבנות. מ"ג.21)בעבודת פ"ב עיני 22)נגעים שם.
לומדים  "לכל" ומהמילה עיניים, שתי משמע "עיני" - הכהן
שם  טוב' יום וב'תוספות כהה. ולא מליאה ראיה שצריכה
אחת  בעין שסומא כשר. אחת עין ראיית כהתה שאם מפרש,

עיניו. בשתי דוקא כהייה אבל שפסול, אמרו

.ÂÌBia ‡l‡ ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡23¯ÈbÒ‰Ï ÔÈa , ≈ƒ∆«¿»ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈÚ‰ ÏÎa È¯‰L ,¯ËÙÏ ÔÈa ËÈÏÁ‰Ï ÔÈa≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…∆¬≈¿»»ƒ¿»≈

˙È¯ÁLa ‡Ï ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÈ·e' 'ÌBi·'24ÔÈa ‡ÏÂ ««¿≈ƒ…¿«¬ƒ¿…≈
ÈÙÏ ,ÔpÚÓ‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ˙Èa‰ CB˙a ‡ÏÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿…¿««ƒ¿…¿«¿À»¿ƒ
˙È‡¯ ‰fÚL ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰va ‡ÏÂ ;‰fÚ ˙È‡¯ ‰‰kL∆≈»ƒ¿≈«»¿…«»√«ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿≈

‰‰k25˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚLa ?Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ È˙ÓÈ‡ .26 ≈»≈»«ƒ»¿»»¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚ ÔÈa .˙ÈÚÈLz·e ˙ÈÈÓM·e ˙ÈLÈÓÁ·e«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»»≈

ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚27. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

ה"א.23) ב, פרק נגעים כהנים' ומשנה 24)'תורת שם,
ב. פ"ב, אז.25)נגעים חזק השמש שאור כר'26)מפני

שם. "לכל 27)יהודה נדֿנה): יד, (ויקרא בתורה כתוב
הנגעים  כל הוקשו ולבית", הבגד ולצרעת ולנתק הצרעת נגע

הי"ד). פי"ג (לקמן לזה זה

.Ê˙aMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÌBÈ ÏÎa28ÌBÈÂ ¿»ƒ∆«¿»ƒƒ«»¿
·BË29ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÌBÈ ÏÁ .»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»¿

ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÈ¯È·ÚÓ - ·BË30¯·ca LÈÂ .31Ï˜‰Ï «¬ƒƒ«¬»¿≈«»»¿»≈
ÌBÈ ‡e‰L ,‰Ê ˙aL ÌBÈa ‰È‰iL ¯LÙ‡L .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆¿«»∆∆

‡ÓË ,˙B‡¯Ï Èe‡¯‰32ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏÈ ¯ÁÓÏe , »»≈»»≈¿»»≈¿»∆ƒ»≈
‰‡ÓË33BÏ e„ÏeÈ ¯ÁÓÏe ,¯B‰Ë ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ; À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»ƒ»¿

‰‡ÓË ÈÓÈÒ34B˙i‡¯ ˙ÚLa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â . ƒ»≈À¿»¿≈»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»
.˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»

ד.28) פ"א, נגעים במשנה פ"ג,29)כחכמים שם משנה
כל  נגעים רואים שאין כחכמים פסק א. ז, קטן ומועד ב.
ה"ח. לקמן ראה המועד). בחול (אפילו הרגל ימי

השבת.30) גורמת.31)לאחר זו יראנו 32)דחייה ואם
יטמא. - יטהרנו.33)הכהן - שני ובשבוע שנית, ויסגירנו

להקל. הוא גם 34)זה מטמאים טומאה שסימני אע"פ
בשבת  אותו רואה היה שאם להחמיר, כאן יש הפטור, אחרי
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ימי  שבתוך ואפשר שנית. מסגירו היה ראשון, הסגר אחר
בשבוע  וגם טהור, ויהיה הטומאה סימני להם ילכו ההסגר
בשבת  הנגע את רואה היה שאם להחמיר, זו בדחייה יש שני
בטהרתו  יישאר למחר טומאה סימני וכשיבואו מטהרו, היה

ויטמאנו. הכהן שיראנו עד

.ÁÔ˙Á35ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk BÏ ÔÈ˙B - Ú‚ Ba ‰‡¯pL »»∆ƒ¿»∆«¿ƒ»ƒ¿«¿≈
‰zLn‰36B˙È·a B‡ ÂÈ„‚·a ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .37ÔÈ‡ - «ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈≈

Ï‚¯a ÔÎÂ .‰zLn‰ ¯Á‡Ï „Ú Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯38ÔÈ˙B ƒ»«¿«««ƒ¿∆¿≈»∆∆¿ƒ
˙‡ epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ :¯Ó‡pL .Ï‚¯‰ ˙BÓÈ Ïk BÏ»¿»∆∆∆∆¡«¿ƒ»«…≈ƒ∆

¯ÓB‚Â ˙Èa‰39‡lL ˙eL¯‰ ¯·„Ï ‰¯Bz ‰ÈzÓ‰ Ì‡ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¿∆…
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÂÈÏk e‡nhÈ40. ƒ«¿≈»«»…∆ƒ¿«ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi` ...dzynd ini zray el oipzep rbp ea d`xpy ozg"
."'ek dzynd xg` cr oze` oi`ex

הדין  בטעם אבל מ"ב), פ"ג (נגעים במשנה הדברים ומקור
מהפסוק  למדים יהודה רבי לדעת בגמרא, התנאים נחלקו
"מכאן  בו רואה אתה שאי יום שיש בו" הראות "וביום
לדעת  אבל ימים" שבעה לו נותנין נגע בו שנולד חתן אמרו
הכהן  וצוה אומר הוא "הרי מקל־וחומר זאת לומדים רבי
כל־שכן  הרשות לדבר לו ממתינים אם הבית, את ופינו
לפני  בבית שהיו הכלים לפנות אפשר (שהרי מצוה" לדבר
כדעת  הטעם נקט והרמב"ם הם). וטהורים הכהן שיבוא

רבי.
הדין  גדר בעצם חלוקים הטעמים ששני לומר ויש
נגעי  רואים שאין זה יהודה, רבי לדעת לחתן. שממתינים
ולא  נגעים מראיית הופקעו אלו שימים מצד הוא החתן
על  חסה שהתורה מצד הוא שהדין רבי לדעת אבל שנדחו.

דחויה. של בגדר הוא הדין הרי יטמאו, שלא כליו
רק  הוא לו" "ממתינים שאם לדינא נפק"מ לומר יש ואולי
שאם  הרי הרגל, לאחרי הנגע ראיית לדחות שאפשר היתר
משא"כ  טמא. ה"ז אלו בימים הנגע את הכהן ראה בדיעבד
אם  שגם הרי נגעים, מראיית הופקעו אלו שימים לדעה

כלום. ראייתו אין אלו בימים הנגע את הכהן ראה
על־פי  אלו אופנים שני לפרש יש והמוסר הדרוש בדרך
שכל  שמבאר צרעת, טומאת הלכות בסוף הרמב"ם דברי
מעניין  תשובה שיעשה האדם לטובת הוא הצרעת עניין
של  ענין הוא הנגעים שענין מדבריו והיוצא הרע, לשון
וכמו  מדרכו, שישוב כדי האדם לטובת מלמעלה חסד

בטובו שכת  הא־ל שרצה המצוה "משורשי ה"חינוך" ב
אותם  ה' מאהבת בנו... את איש ייסר כאשר לייסרנו הגדול
סדרי  ומשנה ה' אוהב הרשע את ואפילו מוסרו". יודיע

תשובתו. למען עולם
"דבר  מפני הנגע ראיית דין הפקעת הנ"ל: האופנים שני
שני  על מלמדים רשות, לדבר אפילו הנגע דחיית או מצוה"
של  ממונו על חסה שהתורה בזה שביהודי. המעלות סוגי

חביב  שכל־כך מעלתו מתבטאת הרשע, אפילו יהודי כל
אף  אלא עליו רק לא חסה שהתורה עד הקב"ה אצל הוא

הרשות. דבר שזהו היות עם ממונו, על
מצוה, דבר מפני הנגע ראיית דין שמפקיעים זה ואילו
אם  שגם ישראל, איש של המצוה מעשה מעלת על מורה
שגם  כ"כ ברשעו שעמד הנגע בו שנראה מי על מדובר
גופו, עור ואפילו בגדיו ונשתנו ביתו קירות שנשתנו אחרי
ראיית  דין להפקיע שלו מצוה" ה"דבר בכח יש מכל־מקום
שלו  המצוה מעשה קדושת גודל מודגש ובזה הנגע,

נגעים. טומאת דין שיחול אפשר אי שבגללה
שרבי  יהודה, ורבי רבי במחלוקת הפנימי הביאור גם זהו
הבזוי  ממונו על חסה שהתורה הראשונה שהמעלה סובר
יותר, גדולה מעלה היא הוא" ש"ישראל מצד רשע של
ודוחים  ימים שבעה לחתן ממתינים שבגללה הסיבה וזוהי
לו  ממתינים "אם שלו הק"ו גם וזהו שלו. הנגע ראיית את
של  חביבותן שאם מצוה" לדבר כל־שכן הרשות לדבר
הרשות  דברי בשביל הנגע ראיית לדחות מועילה ישראל

מצוה. של בעניין כל־שכן ישראל, של
הנגוע  של המצוה מעשה שגם שזה סובר יהודה רבי אבל
מעלה  היא קדושתו מצד הנגע ראיית דין להפקיע יכול
"חתן... בדין התורה חידוש שזהו סובר ולכן יותר, גדולה

המשתה". ימי ז' לו נותנין
(b"i oniq dxdh xtq zekln oii itÎlr)

שם.35) עד 36)נגעים נגעו את רואים אין כלומר,
משתה  ימי לו שהם החתונה, מיום ימים שבעת שיעברו

בגדים,37)ושמחה. נגעי דיני וי"ד פי"ג לקמן ראה
בתים. נגעי דיני שהרי 38)ובפט"ו המועד, לחול הכוונה

ז. בהלכה למעלה כבר נאמר טוב' והכתוב 39)ב'יום
יצוה  שהכהן פירוש, בבית", אשר כל יטמא "ולא מסיים:
ואפשר  לראות יבוא שהוא לפני בבית הנמצא כל את לפנות

טמא. הכל ויהיה או 40)שיטמאנו וכלה חתן שמחת
הרגל. שמחת

.Ë‡l‡ ÔÈ¯ËBt ‡ÏÂ ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…¿ƒ∆»
‰lÁza Ba ‰‡¯iL ÌBÈ·41ÈÚÈ·Ma B‡ ,42ÌBÈa B‡ , ¿∆≈»∆«¿ƒ»«¿ƒƒ¿

˙BÚe·L ÈL Ô‰a ÔÈ¯ÈbÒnL ÌÈÚ‚pa ¯OÚ ‰LÏL43, ¿»»»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆¿≈»
ÔÈÓÏe ÔBL‡¯ Úe·L ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»«ƒ¿ƒ¿«
ÈÚ‚a ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚a ÔÈa ,ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa ÈL Úe·L»«≈ƒ¿»«¿»ƒ≈¿ƒ¿≈»»≈¿ƒ¿≈

.ÌÈ„‚·e ÌÈza»ƒ¿»ƒ

בו 41) ואין ולמעלה, ביצה מקרום ומראהו כגריס בו כשיש
או  מחיה בו כשיש מסגירים; - מחיה ולא לבן שיער לא
מקרום  למטה וכשמראהו מחליטים; - לבנות שערות שתי

פוטרים. - מכגריס פחות הוא או אם 42)ביצה אבל
זה, בשינוי כלל מתחשבים אין - שבעה בתוך הנגע נשתנה

להחמיר. ובין להקל שאין 43)בין ומכוה שחין להוציא
ה"ג). פ"ה (למעלה אחד שבוע של הסגר אלא להם

.ÈÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡44¯bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a45ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ , ≈«¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈¿…«¿ƒƒ
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ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ BÏ „ÏB Ì‡ ¯bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a46‡ÏÂ , ¿¿≈∆¿≈ƒ«ƒ«∆¿≈¿…
ËÏÁn‰ ÔÈËÈÏÁÓ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ «¿ƒƒ«À¿»ƒ«∆««≈¿…

Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ BËeÏÁ ÈÓÈ CB˙a B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ«¿ƒƒ¿¿≈¬ƒ«∆«
ÌÈÚ‚ ÈL Ba eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯‚q‰Ï Èe‡¯L ¯Á‡«≈∆»¿ƒ»≈¬»ƒ»¿≈¿»ƒ

‰Ê ‰‡¯Â ¯ÊÁÂ ‰Ê ‰‡¯Â47:BÏ ¯ÓBÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»∆¿»«¿»»∆¬≈∆À»«
‰Êa ËÏÁÓ B‡ ,‰Êa ËÏÁÓe ‰Êa ¯bÒÓ ‰z‡ È¯‰¬≈«»À¿»»∆À¿»»∆À¿»»∆
Úe·L ÛBÒa ÔÈa ,ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa .‰Êa ¯bÒÓeÀ¿»»∆≈«¿ƒ»≈«≈¿»«

ÈL Úe·L ÛBÒa ÔÈa ÔBL‡¯48ÌÈÚ‚ ÈL ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡Â . ƒ≈¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k49:¯Ó‡pL ;„Á‡ LÈ‡a ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿««≈ƒ¿≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆∆¡«

.Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â¿»»«…≈∆«∆«

א.44) פ"ג, נזקק 45)שם, הכהן אין שני, נגע בו נולד אם
כלל. בתוך 46)לו שני נגע בו נולד אם הדין שהוא ונראה,

טומאה. סימני ובו ההסגר מפני 47)ימי שהסגירו לפני
הראשון. ה"י.48)הנגע פ"א אחת,49)תוספתא בבת

נגעים  משנה בשני. מתבונן ואחרֿכך באחד מתבונן אלא
א. פ"א

.‡ÈÚe‚50CÏ BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B˙B‡¯Ï Ô‰ÎÏ ‡aL »«∆»¿…≈ƒ¿……«≈
‰‡B¯ - ÌÈL ÂÈÙÏ e‡a .„iÓ BÏ ˜˜Ê ‡l‡ ,·eLÂ»∆»ƒ¿»ƒ»»¿»»¿«ƒ∆
¯ÊBÁÂ ,BËÈÏÁÓ B‡ B¯ËBt B‡ B¯ÈbÒÓ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÈM‰ ˙‡ ‰‡B¯Â51. ¿∆∆«≈ƒ

הי"א.50) פ"א שם כל 51)תוספתא את שגמר אחר
בראשון. הטיפול

.·ÈÔ‰k‰ ÔÈ‡52Lw·Ï ˜e˜Ê53ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙Áz54ÏL ≈«…≈»¿«≈«««ƒ≈»»∆
ÂÈ„Át ÔÈa B‡ Úe‚55ÌL ‡nL ÌÈËÓw‰ CB˙a B‡ »«≈¿»»¿«¿»ƒ∆»»

Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,Ú‚56CÙB‰a ÔÎÂ . ∆«∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈¿≈¿≈
Ô·Ï Blk57„ÓÚÈ „ˆÈÎÂ .58‡e‰ LÈ‡ Ì‡ ?Ô‰k‰ ÈÙÏ À»»¿≈««¬…ƒ¿≈«…≈ƒƒ

¯„BÚk „ÓBÚÂ ,Ì¯Ú ‰‡¯ -59˜ÒBÓÎe60Ì‡Â .ÌÈ˙ÈÊ ƒ¿∆»…¿≈¿≈¿≈≈ƒ¿ƒ
˙Î¯BÚk ˙·LBÈÂ ,‰n¯Ú ˙È‡¯ - ‡È‰ ‰M‡61 ƒ»ƒƒ¿≈¬À»¿∆∆¿∆∆

da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ62˙‚¯B‡Îe63ÌÈ„ÓBÚa64˙‰a‚nL , ¿ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆¿¿ƒ∆«¿««
Ú‚p‰ ‰È‰ Ì‡ .ÈÁM‰ ˙Èa ‰ÏbiL „Ú ˙ÈÓÈ‰ d„È»»«¿»ƒ«∆ƒ»∆≈«∆ƒƒ»»«∆«

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÔÓÊa Ô‰a ‰‡¯65;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ck ƒ¿∆»∆ƒ¿«∆≈¿ƒ»¬≈∆»≈
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - Ck ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk Ô‰a ‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿∆»∆¿∆≈¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ
‰‡¯ ‡e‰ Ck ,BÚ‚Ï ‰‡¯ Ì„‡‰L ÌLÎe .BÏ¿≈∆»»»ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿∆

BzÁÏ‚˙Ï66„ÓÚiLk B¯Oa ÏÎa ¯ÚO ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L . ¿ƒ¿«¿∆ƒ…≈»∆≈»¿»¿»¿∆«¬…
e¯‡aL BÓk ‰M‡‰ ·LzLk B‡ ˜ÒBÓÎe ¯„BÚk Ì¯Ú»…¿≈¿≈¿∆≈≈»ƒ»¿∆≈«¿
¯‡La OtÁÏ ˜e˜Ê Ô‰k ÔÈ‡Â ,‰¯Lk ˙ÁÏ‚z BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿««¿≈»¿≈…≈»¿«≈ƒ¿»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO Ô‰a ¯‡L ‡nL ˙BÓB˜Ó¿∆»ƒ¿»»∆≈»««ƒ∆

¯‡a˙iL BÓk ,Ïk‰ Ál‚Ï CÈ¯ˆ67. »ƒ¿«≈««…¿∆ƒ¿»≈

מי"ד.52) פ"ב, המק 53)נגעים נראים לחפש. שאינם ומות
ואינם  הסתרים בית נקראים במיוחד, אותם כשבודקים אלא

ה"א. פ"ו למעלה ראה בנגעים. זרועותיו,54)מטמאים
השחי. את 55)בבית מכסה שהגוף במקום פירוש, אשכיו.

נראה. ואינו האשכים בלי 56)כיס לעיניים הנראה נגע
שהוא. כל אם 57)טיפול ה"א). פ"ז (למעלה טהור שהוא

את  מעכבים אינם - נגע בלי הסתרים בית מקומות נשארו
שכזו,58)הטהרה. בעמידה נסתרים שהם מקומות יש

אחר. באופן בעמידה שהוא 59)ונגלים אדמה כחופר
שברגל. למקומות קובעת זו עמידה רגליו. מפשק

המקומות 60) בודקים כך ידו. מגביה שהוא זיתים, לוקט
מכסות. לפשק 61)שהזרועות ודרכה העיסה, את לשה

הסתרים, בית נקרא אינו אז שמתגלה ומה רגליה, את קצת
שיעור  מספיק - באדמה לחפור אשה של דרכה שאין מפני
הנגלים  המקומות גם מטמאים שבאיש ואףֿעלֿפי זה.

לישה. בשעת נגלים ואינם עודר שהיא 62)כשהוא לנגע
הדד. השחי.63)תחת בית סביב כאריגה 64)לנגע לא

גדול  בכלי כאריגה אלא ואורגת, יושבת שהיא בפלך
ואורגים. וכן 65)שעומדים "כך", המלה את להוסיף יש

(ר"מ). רומא בדפוס כתבה 66)הוא שנתרפא, במצורע
פ"ד  נגעים ראה שערו". כל את "וגלח ט): יד, (ויקרא תורה

שם. אחרונה ומשנה טוב' יום ו'תוספות לקמן 67)מ"ב,
ה"א. פי"א

á"ôùú'ä 'á-øãà ç"ë 'ä íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הקוצץ 1) או המחייה הכוה או טומאה סימני התולש יבאר

בהרתו  שנקצצה מי כך, אחר או לכהן שיבא קודם הנגע
השנייה  ונפלה אחת לבנה שערה והתולש בכוונה, שלא
והנהגת  ימול, אם בערלתו בהרת שהיתה מי ודין וכו',
למצורע  מוסגר מצורע בין מה והמצורעת, המוחלט המצורע

לטומאה. שניהם ודין מוחלט,

.‡LÏBz‰2‰‡ÓË ÈÓÈÒ3B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ÔÈa Ôlk ÔÈa , «≈ƒ»≈À¿»≈À»≈ƒ¿»»
‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂBk‰4ıˆBw‰ B‡ ,d˙ˆ˜Ó B‡ dlk , «∆∆«ƒ¿»À»ƒ¿»»«≈

Blk Ú‚p‰5ÔÈa ,˙Èa‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ B‡ B¯OaÓ «∆«Àƒ¿»ƒ«∆∆ƒ««ƒ≈
ËÏÁ‰ CB˙a B‡ ¯bÒ‰ CB˙a ÔÈa Ô‰kÏ ‡·iL Ì„…̃∆∆»…«…≈≈¿∆¿≈¿∆¿≈
.‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¯eht‰ ¯Á‡ B‡«««ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆

¯ÓM‰ :¯Ó‡pL6˙BOÚÏÂ „‡Ó ¯ÓLÏ ˙Ú¯v‰ Ú‚a ∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««ƒ¿…¿…¿«¬
Ì˙Èeˆ ¯L‡k ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ ÌÎ˙‡ e¯BÈ ¯L‡ ÏÎk¿…¬∆∆¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ«¬∆ƒƒƒ

ı˜iL B‡ LÏ˙È ‡lL - e¯ÓLz7‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ . ƒ¿¿∆…ƒ¿∆»…¬»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ - eÏÈÚB‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÂÈOÚÓ eÏÈÚBiL „Ú8. «∆ƒ«¬»¿ƒ…ƒ≈∆

˙B·Ï ˙B¯ÚO LÏL d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»«∆∆»»¿»¿»
˙Á‡ LÏ˙Â9‰pnÓ ¯‡LÂ ‰ÈÁn‰ ˙ˆ˜Ó ‰Âk , ¿»«««»»ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆»

‰L„Úk10.‰È‰Lk ‡ÓË ‡e‰ È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - «¬»»≈∆∆¬≈»≈¿∆»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ11ÔÎÂ . ¿≈…«≈»∆«ƒ«««¿¿≈

˜˙p‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰12‡Ï «¿«≈«∆«∆∆∆∆∆¡«¿∆«∆∆…
¯Ú˙a ˜˙p‰ Ïk Ál‚iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ál‚È13¯zÓe . ¿«≈«¿≈«»«∆¿«≈«»«∆∆¿««À»

˙Ú¯v‰ da LiL BÙ˙k ÏÚ ËBÓa ‡OÏ Ú¯ˆnÏ14 «¿…»ƒ»¿«¿≈∆≈»«»««
·Èq‰ ¯L˜ÏÂ15- ‰‡ÓË ÈÓÈÒ eÎÏ‰ Ì‡Â ,BÏ‚¯ ÏÚ ¿ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ»≈À¿»

.CÎÏ Ôek˙ ‡lL ‡e‰Â .eÎÏÈ≈¿¿∆…ƒ¿«≈¿»

מ"ד.2) פ"ז, צהוב 3)נגעים ושיער שבבהרת, לבן שיער
טומאה,4)שבנתק. סימן הוא הבהרת שבתוך חי בשר

מטמאה. ואינה כמחיה דינה אין נכוותה כלומר,5)ואם
קצץ  אם והואֿהדין שבו. הטומאה סימני את ולא עצמו

או 6)מקצתו. "פן", או "השמר", שנאמר: מקום וכל
מקומות). ובכמה ב יז, (מכות לאֿתעשה הוא "אל"
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מהו 7) פירש לא רבינו רעד. פיסקא כיֿתצא פרשת 'ספרי'
שבת  במסכת רש"י בוהק. כגון לגמרי טהור נגע קוצץ דין

בלאֿתעשה. שעובר בפירוש אומר - ב במס'8)קלב,
ששת  רב זה, בדין נחמן ורב ששת רב נחלקו - ב צד, שבת
ששת  כרב ופסק חייב, אומר נחמן ורב פטור, אמר
רבינו  בשם כתבו ששת, רב ד"ה א לב, עירובין (ב'תוספות'
באיסורים, ששת כרב פוסק גדולות' הלכות ש'בעל שמשון,
'תשובות  בשם הרא"ש שם כתב וכן בדינים. נחמן וכרב

מטמאות.9)הגאונים'). והן שתיים שיעור 10)ונשארו
ה"א). פ"ג (למעלה לטמא ומספר 11)מחיה מדרבנן,

ביתֿהדין. דעת שיקול לפי שתי 12)המכות פירוש,
וה"ג). ה"ב פ"ח (ראה הנתק את הגובלות שערות

ה"א).13) פי"א (לקמן הטהרה ואפשר 14)כתגלחת
ה"ב). פ"ג שם (תוספתא אותה יעביר חוטים 15)שהמוט

חבלים. מהם ועושים הדקל, סביב הנכרכים

.·„Ú ‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂkL B‡ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ LÏBz‰«≈ƒ»≈À¿»∆»»∆«ƒ¿»«
‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô‰k Ïˆ‡ ‡a ‡lL∆…»≈∆…≈¬≈∆»¿≈ƒ»»

¯bÒ‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ï ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯bÒ‰ ÈÓÈa Ôk16. ≈ƒ≈∆¿≈¬≈∆»¿««¿≈∆¿≈
ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ËÏÁ‰L ¯Á‡ ÔLÏz Ì‡Â¿ƒ¿»»««∆À¿«»∆¬≈∆À¿»
B‡ BlÎa ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,‰È‰Lk¿∆»»¿≈»√»«∆ƒ¿««»««¿À

ÒÈ¯‚kÓ Bz¯‰a ËÚÓ˙zL „Ú17. «∆ƒ¿«≈««¿ƒƒ¿ƒ

עקיבא 16) כרבי פסק אחר. טומאה סימן מצא לא אם
קיבלו  ה"ג שם שבתוספתא מפני מ"ד, פ"ז נגעים במשנה
שם). הגר"א ביאור (ראה יהושע ורבי גמליאל רבן דבריו

שם.17) במשנה, כחכמים

.‚¯B‰Ë - ‰eÎa ‡lL dlk Bz¯‰a ‰ˆˆ˜pL ÈÓ18. ƒ∆ƒ¿¿»««¿À»∆…¿«»»»
dÙÈwn‰ ÈÁ‰ ¯Oa‰ Ïk ıˆ˜ Ì‡ :‰eÎa dˆˆ¿̃»»¿«»»ƒ»«»«»»««««ƒ»

˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡19; ¬ƒ¿««¬»≈»√»»ƒ
.BlÎa Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ÌeˆÓˆa dˆˆ¿̃»»¿ƒ¿≈»√»«∆ƒ¿«¿À

שם.18) הכל 19)משנה, שבזה אמרו, ה"ה שם בתוספתא
והטעם, בכולו. תפרח אם אפילו כלל, טהרה לו שאין מודים
נשאר  אם אבל שקצץ, החי בבשר פורחת היתה לא שמא
אליעזר  רבי לדעת אפילו טהור בכולו ופרחה חי בשר מקצת
באותו  שפרחה כשם ולומר, לתלות שאפשר (מפני במשנה
במה  המקיף): החוט בכל פורחת היתה כך הנשאר, מקצת
כחכמים, פסק ורבינו הבהרת. את בצמצום כשקצץ נחלקו?

שם.

.„LÏBz‰20È¯‰ - ‰iM‰ ‰¯LÂ ˙Á‡ ‰·Ï ‰¯ÚO «≈«¬»¿»»««¿»¿»«¿ƒ»¬≈
¯B‰Ë ‰Ê21- ˙Á‡ ‰¯LÂ ÌÈzL LÏz ,LÏL eÈ‰ . ∆»»»»«¿«ƒ¿»¿»««

B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰22‰L„Úk ‰ÈÁÓ Ba ‰˙È‰ .23‰Âk , ¬≈∆¿À¿»»¿»ƒ¿»«¬»»»»
‰¯˙È ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - dÈˆÁ CÏ‰Â dÈˆÁ∆¿»¿»«∆¿»¬≈∆»»¿»¿≈»

¯˙Bn‰ ‰Âk :‰L„ÚkÓ24‰Ê È¯‰ - ‰L„Úk CÏ‰Â ƒ«¬»»»»«»¿»««¬»»¬≈∆
¯B‰Ë25.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bn‰ CÏ‰Â ‰L„Úk ‰Âk ; »»»«¬»»¿»««»¬≈∆»≈

וה"ד.20) ה"ג שם תלש 21)תוספתא לא אם שאפילו
נטהר. שתי 22)היה נשארות היו תלש לא שאלמלי

האחת  שנשרה כשם אומרים אנו שאין ומשמיענו, שערות.

שנתלשו. השתים גם נושרות היו כך שנשארה,
מצומצמת.24)מצומצמת.23) עדשה על העולה החלק
ביסוד 25) המונח הכלל טהור. הוא מעשיו בלי שגם מכיוון

לטהר, מועיל אינו באיסור שעשה המעשה הוא: אלה דינים
מעשה  בלי שגם במקרה לטומאה גורמת אינה גם אבל

טהור. היה האסור

.‰‰˙È‰L ÈÓ26Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏBnÈ - B˙Ï¯Úa ˙¯‰a ƒ∆»¿»«∆∆¿»¿»ƒ¿««ƒ
dpÓÊa ‡lL ‰ÏÈÓ ‡È‰L27˙‡ ‰ÁB„ ‰OÚ ˙ÂˆnL ; ∆ƒƒ»∆…ƒ¿«»∆ƒ¿«¬≈»∆

‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa CÏ‰Â ÏÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿»»¿ƒ»¿»«¿»»¿»
Ba ËÏÁÓ ‰È‰L ÔÓÈÒ28Ôa¯˜a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ»∆»»À¿»¬≈∆«»¿»¿«

Ú¯ˆÓ29. ¿…»

הפרק.26) סוף שם מילה 27)משנה, ב. קלב, שבת גמרא
שלא  הוא זה יום ואחר ללידתו, השמיני ביום היינו בזמנה

הכהן.28)בזמנה. החליטו נטהר 29)שכבר שהרי
מן  פטור הטומאה סימן והעביר שמל מוסגר אבל בטומאתו,

ה"ו). פ"ג שם (תוספתא מעולם נטמא שלא מפני הקרבן,

.Â‰OÚ ˙ÂˆÓ30‰qÎÓ ËÏÁn‰ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL31 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆«¿…»«À¿»¿À∆
,Ï·‡k ÌÙO ÏÚ ‰ËBÚÂ ,BËelÁ ÈÓÈ Ïk L‡…̄»¿≈ƒ¿∆«»»¿»≈

Ì¯BÙe32‡e‰L ÂÈÏÚ ÌÈ¯·BÚ‰ ÚÈ„BÓe ,ÂÈ„‚a ≈¿»»ƒ«»¿ƒ»»∆
.¯ÓB‚Â Ú‚p‰ Ba ¯L‡ Úe¯v‰Â :¯Ó‡pL ;‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»«¬∆«∆«¿≈

ÏB„b Ô‰k elÙ‡33Ú¯Bt Ú¯ËˆpL34‰OÚL ,Ì¯BÙe ¬ƒ…≈»∆ƒ¿»«≈«≈∆¬≈
Ïk ÌBÏL ˙ÏÈ‡La ¯eÒ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„∆∆…«¬∆¿»ƒ¿ƒ«»»
- ‰ËÚÈ ÌÙO ÏÚÂ :¯Ó‡pL ,Ï·‡k BËelÁ ÈÓÈ¿≈ƒ¿»≈∆∆¡«¿«»»«¿∆
.L¯B„Â ‰BLÂ ‡¯B˜ Ï·‡ .˙B˜e·c ÂÈ˙ÙO eÈ‰iL∆ƒ¿¿»»¿¬»≈¿∆¿≈
ÏÎa ‚‰BÂ .BËelÁ ÈÓÈ Ïk ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈¿«≈»¿≈ƒ¿≈¿»
È¯‰Â .ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa elÙ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»¿»ƒƒ«¬≈
Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯a ¯zÓ ‡e‰35 À»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»

‰hn‰ LÈÓL˙·e36B˙hÓ ˙‡ Û˜BÊÂ37¯‡Lk ¿«¿ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿»
.ÌÚ‰»»

בגמרא 30) ומבואר מה) יג, (ויקרא בתורה כתוב זה כל
וטז. טו דף קטן, משמע,31)מועד רבינו של מלשונו

דעת  וזוהי הראש. כיסוי פירושה בתורה, האמורה שפריעה
המצוות' ב'ספר אולם א. טו, קטן במועד עקיבא רבי
אליעזר  כרבי שיער, לגידול שהכוונה פירש קסג, לאֿתעשה
"את  י): כא, (שם גדול בכהן האמור את פירש וכן שם,
המקדש  כלי מהל' פ"ה להלכה פסק וכן יפרע", לא ראשו

וצ"ע. ראשו 33)קורע.32)ה"ו. את (שם) בו שנאמר
יפרום. לא ובגדיו יפרע ל.34)לא הערה כל 35)ראה

קטן  במועד נפשטה שלא בעיה הם הללו הדברים שלושת
להקל. ופסק ופסק 36)שם, - ב ז, שם תנאים מחלוקת

להקל. יהודה את 37)כרבי להפוך שצריך כאבל ולא
המיטה.

.Ê,¯ÈÚÏ ıeÁ Bc·Ï ·LBÓ BÏ ‰È‰iL Ú¯ˆn‰ ÔÈcƒ«¿…»∆ƒ¿∆»¿«»ƒ
˙B¯ÈÚa ‰Ê ¯·„Â .B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ««¬∆»¿»»∆»¬»

„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰38. «À»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«
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ãycew zegiyn zecewpã

uegn xn`py xirl ueg ecal ayen el didiy rxevnd oic"
."eayen dpgnl

למחנה  מחוץ ימים שבעת "תסגר מרים בעניין מהציווי
היא  מחנות לשלוש מחוץ שהשהות משמע תאסף" ואחר
ואין  מחנה שאין במקרה ונפק"מ המצורע, בטהרת תנאי
המצורע. טהרת מעכב הוא האם למחנה מחוץ להיות שייך
גם  נוגעת להיות העלולה למעשה נפק"מ תהיה זה ולפי
בארץ  נוהגת המצורע שטהרת הוא הדין שהרי בימינו,
לפי  וא"כ, הבית. בפני ושלא הבית בפני לארץ ובחוץ
ישנה  הזה, בזמן וירושלים מחנות קדושת שאין הדעות
אם  החורבן. לאחר לטהרתו להגיע יכול מצורע האם שאלה
יהיה  שלא הוא ישב" "בדד של העניין שעיקר נאמר
שצריך  עניינו אם אבל הזה, בזמן גם הדבר אפשרי במחנה
אחר  שייך זה שאין הרי מושבו" למחנה "מחוץ להיות

החורבן.
(135 cenr g"i wlg y"ewl itÎlr)

חומה 38) המוקפות עיירות שנינו: מ"ז, פ"א כלים במסכת
המצורעין. את מתוכן שמשלחים ממנה, מקודשות

Á.˙Ú¯ˆn‰39‰ËBÚ ‡ÏÂ ˙Ó¯Bt dÈ‡Â ˙Ú¯Bt dÈ‡ «¿…««≈»««¿≈»∆∆¿…»
‰ÚÈ„BÓe ¯ÈÚÏ ıeÁÓ ‡È‰ ˙·LBÈ Ï·‡ ,ÌÙO ÏÚ«»»¬»∆∆ƒƒ»ƒƒ»
‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ‡ÏÂ .‰‡ÓË ‡È‰L ÌÈ¯Á‡Ï»¬≈ƒ∆ƒ¿≈»¿…«¿…»ƒƒ¿«∆»

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk40Ô‰L ÏkÏ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ·iÁ »«¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿ƒ««…∆≈
‡ÓË ‡ÓËÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆∆¡«¿»≈»≈

.‡ÓË ‡e‰L ÚÈ„BÓ ‡Óh‰ - ‡¯˜Èƒ¿»«»≈ƒ«∆»≈

הכתוב 39) מן זה למדו שם ובגמרא א. כג, סוטה משנה,
אשה. ולא הוא" צרוע "איש מד) יג, 'תורת 40)(שם

ה"ט. פי"ב נגעים כהנים'

.ËÏÚ ‰ËBÚÂ Ì¯BÙe Ú¯Bt ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«≈¿∆«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÙO41. »»ƒ¿≈∆»≈

תורה.41) של ספק בכל כמו בו ומחמירים

.È„Á‡Â ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ „Á‡42ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓ ∆»¿…»À¿»¿∆»¿…»À¿»¿ƒ¿«
‰‡ÓË43ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓÏ ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ ÔÈa ÔÈ‡Â . À¿»¿≈≈¿…»À¿»ƒ¿…»À¿»¿ƒ¿«

,ÌÈ¯tˆÂ ˙ÁÏ‚˙Â ‰ÓÈ¯Ùe ‰ÚÈ¯t ‡l‡ ,‰‡ÓËÀ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ√ƒ
ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯eËt ¯bÒ‰ CBzÓ ¯B‰h‰L∆«»ƒ∆¿≈»ƒ«ƒ¿««ƒ
˙‡ÓË Ï·‡ ,Ô‰a ·iÁ ËÏÁ‰ CBzÓ ¯B‰h‰Â ÌÈ¯tv‰«ƒ√ƒ¿«»ƒ∆¿≈«»»∆¬»À¿«

.¯·c ÏÎa ‰ÂL Ô‰ÈL¿≈∆»»¿»»»

לשניהם.42) אחד אינם 43)דין קרבנות חיוב לענין אבל
והטהור  שמן, ולוג אשם להביא חייב שהמוחלט שוים,
הכלל  מן כאן רבינו הוציא ולמה מביא. אינו הסגר מתוך
מפני  קרבנות? כתב ולא וציפורים, תגלחת ופרימה פריעה
הם  רבינו שמונה הדברים ד' וכל טהרתו, לפני שמדובר
(ראה  שנטהר אחרי מביא קרבנות אבל בטומאתו, בעודו

ה"ב). פי"א לקמן

.‡ÈÚ¯ˆn‰44˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -45Ì„‡ ‡nËÓ . «¿…»»≈¬«À¿¿«≈»»
B¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe BÚbÓa ÌÈÏÎÂ46Ì„‡ ‡nËÓe , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆«¬ƒ¿«≈»»

‡OÓa47·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,48Ô·‡ ˙Áz elÙ‡49 ¿«»¿«≈ƒ¿»»¬ƒ««∆∆
ÈtÓ .¯‰ËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :¯Ó‡pL .‰·ÊÎe ·Êk¿»¿»»∆∆¡«¿ƒ∆¿»»¿»≈ƒƒ

·LBÓe ·kLÓ ‡nËlÓ ¯‰hL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰50. «¿»»¿∆»≈ƒ¿«≈ƒ¿»»
el‡ ÏÎa ËÏÁn‰ „Á‡Â ¯bÒn‰ „Á‡Â51. ¿∆»«À¿»¿∆»«À¿»¿»≈

ה"א.44) פ"א וכלים 45)כלים אדם שמטמאות הטומאות
לטומאה  ראשון נעשה בהן והנוגע הטומאה, אב נקראות

וכלים. אדם לא אבל ומשקין אוכלין מטמא כלי 46)והוא
אלא  החיצון בדופנו טומאה כשנגעה מיטמא אינו חרס
היתה  אלא עצמו בכלי הטומאה נגעה לא ואפילו מתוכו,
וה"ב). ה"א פי"ג כלים הל' (ראה טמא – באוירו תלויה

זה 47) ובא קרש על שישב כגון בו, נגע שלא אףֿעלֿפי
את  הרים הטמא אם בין השני, מצדו הקרש את והרים

להיפך. ובין על 48)הטהור ישב או שכב אם מ"ד. שם
זה  סדינים עשרה היו אם ואפילו טמאים, – וכדומה סדינים
באחרים  נגע ולא העליון על ישב או שכב והמצורע זה תחת

טמאים. כולם ישב 49)– והוא אבן תחת הסדינים שהיו
כסףֿמשנה, (ראה הטומאה מן מצילה האבן אין האבן, על
שכן  ממצורע, חמור זב שם: שאמרו סז, מפסחים שהקשה
כאן). משנהֿלמלך וראה ומושב. משכב עושה

ומושב.50) משכב מטמא שלפניֿזה כמו 51)ומשמע
הקודמת. בהלכה שנתבאר

.·ÈB˙‡È·a ‡nËnL ,Ú¯ˆÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ52 À¿»¿≈»≈ƒ¿…»∆¿«≈¿ƒ»
ÒÎ ?„ˆÈk .¯bÒ‰ ÈÓÈa ÔÈa ËÏÁ‰ ÈÓÈa ÔÈa ,˙È·Ï¿«ƒ≈ƒ≈∆¿≈≈ƒ≈∆¿≈≈«ƒ¿«

‡ÓË - ˙È·Ï53,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ¿«ƒƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ
.‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚ ,Ô‰a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«»∆«¬ƒ¿À¿»

B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL54‡ÓË ‡e‰ ‰Ó -55, ∆∆¡«ƒ««¬∆»«»≈
Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ‰È‰ .‡ÓË B·LBÓ Û‡«»»≈»»≈««»ƒ»¿»«»»

‡ÓË - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ¯B‰Ë56˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰ ‰È‰ . »««»ƒ»ƒ¿»»»«»≈««
„ÓÚ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï - ÂÈzÁz Ú¯ˆn‰ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»««¿…»«¿»…ƒ¿»¿ƒ»«
‡Ï ˜ÙÒ „ÓÚ ˜ÙÒ .·LBÓ BÏ ‰OÚ È¯‰L ,‡ÓË -ƒ¿»∆¬≈«¬»»»≈»«»≈…

¯B‰Ë - „ÓÚ57Ba¯Â BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎ‰ .58- ˙È·Ï »«»ƒ¿ƒ«¿…»…¿À¿«ƒ
BÎB˙a LiL Ïk ‡ÓË59ÒÎ .60- ˙Òk‰ ˙È·Ï ƒ¿»…∆≈¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ BÏ ÔÈOBÚ61‰·Á¯e ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¿»»
˙Bn‡ Úa¯‡62‡ˆBÈÂ ÔBL‡¯ ÒÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «¿««««¿««¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÚ‰ ÌÚ „ÓÚÈ ‡ÏÂ Bc·Ï B·LBÓ ‰È‰iL È„k ,ÔB¯Á‡«¬¿≈∆ƒ¿∆»¿«¿…«¬…ƒ»»
.Ì˙B‡ ‡nËÈÂ ·ea¯Úa¿ƒ¿ƒ«≈»

מי"א.52) פי"ג, ונגעים שהה 53)שם. לא אפילו משמע
שם. נגעים במשנה תנאֿקמא כדעת ויצא. עין, כהרף

בו.54) נמצא שהוא פי"ב,55)המקום כהנים' 'תורת
נטמא",56)הי"ד. עמד "ואם עד אחריו והבאים זה דין

מ"ז. שם נגעים במס' פ"ו,57)מבוארים טהרות משנה,
בפירושו. שם רבינו שכתב מה ראה גופו 58)מ"ב. ושאר

לבית. מ"ח.59)מחוץ שם כשהוא 60)נגעים, כלומר,
להכנס. צד.61)רוצה מחיצות 62)מכל המוקף והשטח

הכנסת  ובית "מושבו", שהוא עצמו בפני כחדר דינו אלו
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קנה zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעשרה  נמוכות מחיצות מוקף שטח אבל למושבו, מחוץ
עצמו. בפני מושב אינו אמות מארבע קצרות או טפחים

á"ôùú'ä 'á-øãà è"ë éùéù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וכיצד 1) מצוותֿעשה ותגלחתו המצורע שטהרת יבאר

ושאר  והזייה, והתגלחת הצפור שחיטת ודין אותו, מטהרים
ומתי  איפה מצורע טהרת ודין בלילה, כשרים אם  מעשיו
כאחת, שנים מטהרים ואם מצורע, לטהר והכשרים נוהגת,
וכל  בהנאה מותרות הן אם והמשתלחת השחוטה צפור

דיניהן.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë2¯‰ËiLk BzÁÏ‚˙Â , »√«¿…»ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«
‰OÚ ˙ÂˆÓ3‡È·Ó ?Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk . ƒ¿«¬≈≈«¿«¬ƒ∆«¿…»≈ƒ

˜¯ÊÓ4‡È‰ ‰Ïa˜Â ,L„Á O¯Á ÏL5,[L„Á] ‰È‰iL ƒ¿»∆∆∆»»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆»»
˙ÈÚÈ·¯ BÎB˙Ï Ô˙BÂ6ÌÈiÁ ÌÈÓ7Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ¿≈¿¿ƒƒ«ƒ«ƒ»¿ƒ¿«≈

˙‡hÁ ÈÓ Ô˙B‡8‡È·Óe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯eÚLÂ , »≈«»¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
¯B¯c ÌÈ¯tˆ ÈzL9˙B¯B‰Ë10˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë ÌLÏ11, ¿≈ƒ√ƒ¿¿¿≈»√«»««

‰¯e¯a‰ ˙‡ ËÁBLÂ .¯‰hnÏ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL12 ∆∆¡«¿»««ƒ«≈¿≈∆«¿»
‰È‰iL „Ú ‰vÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎaL ÌÈn‰ ÏÚ Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¿«∆«∆ƒ¿∆
‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ ¯·B˜Â ¯ÙBÁÂ ,ÌÈna ¯k Ìc‰«»ƒ»««ƒ¿≈¿≈«ƒ«¿»

ÂÈÙa13ıÚ ÏËBÂ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»¿»»∆«»»ƒƒ«¿»¿≈≈
Ú¯k ÚÈ·¯k BÈ·ÚÂ ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰iL B˙ÂˆÓe ,Ê¯‡∆∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»¿«»¿»¿ƒ¿ƒ«∆«

ÈÚ¯kÓ‰hn‰14ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡L ·BÊ‡Â ,15BÓk , ƒ«¿≈«ƒ»¿≈∆≈≈¿«¿
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,e¯‡aL16˙ÚÏBz ÈLe ,17BÏ˜LÓ , ∆≈«¿≈»ƒ∆«¿ƒ««ƒ¿»

BÓÚË Ì‡Â .Ï˜L18BÏÒt -19˙ÏÎz‰ ˙ÚÈ·ˆk ,20ÏÎÂ . ∆∆¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿»
‰ÎÏ‰ - ÌÈ¯eÚM‰21¯Btv‰ ÔzLÏL ÌÚ Á˜BÏÂ . «ƒƒ¬»»¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ

el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰iÁ‰22ıÚÂ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ««»¿«¿»»ƒƒ≈¿«¿ƒ∆∆∆¿≈
eÙl˜˙pL ·BÊ‡Â Ê¯‡23ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ .ÔÈÏeÒt - ∆∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»≈ƒ

˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰24ÛÈwÓe ,25ÈL‡¯ Ô‰Ï »∆∆¿»∆¿ƒ«ƒ»∆»≈
ÔzÚa¯‡ Ï·BËÂ ,‰iÁ‰ ¯Btˆ ÏL ·f‰ L‡¯Â ÌÈt‚‡¬««ƒ¿…«»»∆ƒ««»¿≈«¿«¿»
ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓe ,Ô‰ÈÏÚL Ìc·e ÈÏkaL ÌÈna««ƒ∆«¿ƒ«»∆¬≈∆«∆∆«¿»ƒ«
„ˆÈÎÂ .¯Btv‰ ˙‡ ÁlLÓe ,Ú¯ˆÓ ÏL B„È ¯Á‡««»∆¿…»¿«≈«∆«ƒ¿≈«
BÈ‡Â .‰ÓBÁÏ ıeÁ d˜¯BÊÂ ¯ÈÚa „ÓBÚ ?dÁlLÓ¿«¿»≈»ƒ¿¿»«»¿≈

¯a„nÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚÏ ‡ÏÂ ÌiÏ ‡Ï ÂÈt CÙB‰26, ≈»»…«»¿…»ƒ¿…«ƒ¿»
‰¯ÊÁÂ dÁlL .‰„O‰ Èt Ï‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»ƒ∆¿≈«»∆ƒ¿»¿»¿»

ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,dÁlLÓe ¯ÊBÁ -27Ck ¯Á‡Â . ≈¿«¿»¬ƒ≈»¿»ƒ¿««»
BÁl‚Ó „ˆÈk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ô‰k‰ Ál‚Ó28¯È·ÚÓ ? ¿«≈««…≈∆«¿…»≈«¿«¿«¬ƒ

˙È·e ÈÁM‰ ˙Èa elÙ‡ ,‰‡¯p‰ B¯Oa Ïk ÏÚ ¯Úz«««»¿»«ƒ¿∆¬ƒ≈«∆ƒ≈
.˙ÚÏ„k ‰OÚiL „Ú ,Ûeb‰ Ïk ÏÚL ¯ÚO ‰Â¯Ú‰»∆¿»≈»∆«»««∆≈»∆ƒ¿««

B¯ÚO Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL29BL‡¯ ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ∆∆¡«∆»¿»ƒ≈»»∆¡«…
ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B˜Êe30ËÚÓÏe ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ˙Ba¯Ï ? ¿»¿«≈»¿«…«≈»∆¿«≈

‰‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌËÁ‰ CB˙aL ¯ÚO31Ck ¯Á‡Â . ≈»∆¿«…∆¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿««»
‡nËlÓe ‰‡È·a ‡nËlÓ ¯‰ËÈÂ ,Ï·BËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓ¿«≈¿»»¿≈¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿«≈
‰BÓe ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒkÈÂ ,·LBÓe ·kLÓƒ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒ«»∆
:¯Ó‡pL ,‰hn‰ LÈÓL˙a Ô‰a ¯eÒ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿»»∆¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«

BÏ‰‡Ï ıeÁÓ32.‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L „nÏÓ - ƒ¿»√¿«≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»
˙¯zÓ ˙Ú¯ˆn‰Â33.‰hn‰ LÈÓL˙a ¿«¿…««À∆∆¿«¿ƒ«ƒ»

וגם 2) ח) - ד יד, (ויקרא בתורה האמור כל כוללת זו מצוה
בכלל. ראשונה לתגלחת 3)תגלחת והכוונה עצמה. בפני

כן  הראשונה. לתגלחתו השביעי ביום מגלחו שהכהן שנייה
[בספר  קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב
כלולה  אינה שנייה תגלחת למה רבינו מבאר שם המצוות
גמר  הן וזו שזו פי על ואף הקרבנות, הבאת של במצוה
ואילו  ... מלטמא טהרתו היא תגלחתו "...תכלית הטהרה:

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת ספל 4)תכלית
חיים 5)גדול. מים "מה דרשו ב טו, סוטה בגמרא אמנם

מלאכה" בו נעשתה שלא כלי אף מלאכה בהם נעשתה שלא
גמורה. דרשה ואינה "אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר

בערך.6) גרם שמונים - הלוג או 7)רביעית מעיין מי
שוטפים. על 8)נהרות להזאה אדומה פרה אפר בהם לתת

במת. שנטמא מקבלות 9)אדם שאינן חפשיות, צפרים מין
לאכילה.10)תרבות. הכהן 11)כשרות אותן שיקח

שלוקח  לקבוע, צריך אינו אבל צרעת, טהרת לשם בכוונה
מצורע  כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע לטהרת
איש  בין מיטהר, לשם למיטהר" "ולקח ו: הלכה א פרשתא
לאשה, כשרות לאיש לקח אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין
כשר  למצורע למצורע, כשר לבית לאיש, כשרות לאשה

יותר.12)לבית. המצורע.13)הבריאה בפני 
המטה.14) כרע שיעור נתפרש ולא ו. משנה י"ד פרק נגעים
למאכל 15) ראוי שיח והוא סתם "איזוב" לו קוראים אלא

טפח.16)אדם. - איזוב חייא: רבי תני א כו, נדה
יתוש 17) כמו שבתוכם אדומים גרגירים במיץ צבוע צמר

תולעת  בדם צבוע צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן
תולעת. מביצי המתמצה בנוזל טבל 18)או אם פירוש,

אחר. צמר זה לטהרת 19)בנוזל הצמר בו לצבוע פסול
שבים,20)צרעת. ברייה בדם צבוע צמר הוא תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. איש 21)ששמה קבלה
א  ד, (עירובין מסיני שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי

בתלמוד). מקומות ושני 22)ובכמה איזוב ארז, צפרים,
קליפתם.23)תולעת. השני 24)שהורדה תולעת היא

לשון  של וכתבנית ארוכה שהיא ומפני למעלה, שנאמרה
זהורית. של לשון קושר 25)נקראה: אינו אבל מקרב,

חביות", שתי מקיפים "אין ב לב, ביצה במסכת וכן אותה.
מקיפין  אין ב מו, בחולין המוקף", מן "שלא ב ל, בעירובין

ועוד. ב 26)בבועי, פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת
שלא  לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה
לעיר  חוץ יעמוד שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד

לעיר. שם 27)וישלחנה ד. הלכה ח פרק נגעים תוספתא
פעמים  הרבה שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו:
אבל  השדה, אל עדיין הגיעה כשלא והמדובר, הגבלה, בלי
באכילה  מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה

אחר. מצורע ראשונה.28)ולטהרת לרבות 29)תגלחת
גלויים. שאינם בתגלחת 30)מקומות נכתב זה פסוק

משנייה. ראשונה ולמדו דומה 31)שנייה, ואינו כלל,
מגביה  כשהאדם לפעמים שנגלה השחי, בית של לשיער
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משנה). (כסף ימים"32)זרועו שבעת לאהלו מחוץ "וישב
אשתו. זו אהלו ב) ז, קטן מועד (בגמרא ודרשו

לא 33) לאהלה. מחוץ ולא לאהלו" "מחוץ ב ח, כריתות
(לפני  חלוטו בימי המטה בתשמיש אסור אם רבינו ביאר
יהודה  ברבי יוסי רבי בזה נחלקו ב ז, קטן במועד ריפויו).
צרעתו, בימי לעוזיהו נולד יותם שהמלך אמרו ושם ורבי
שמר  עוזיהו שהרי המטה, בתשמיש שמותר רבי למד ומזה
הישר  "ויעש ג): טו, (מלכיםֿב שכתוב כמו המצוות על

קרבנות. בהקרבת רק ונכשל ד'". בעיני

.·ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk34.‰‡Óh‰ ·‡ ‡e‰ ÔÈ„Ú el‡‰ »ƒ¿««»ƒ»≈¬«ƒ««À¿»
‡e‰ È¯‰L .‡OÓa ‡Ï ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»…¿«»∆¬≈
- ¯ÓB‚Â ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBi· ‰È‰Â :¯ÓB‡≈¿»»««¿ƒƒ¿ƒ∆∆¿»»¿≈
‡nËÓ ‰È‰L ÌLÎe .ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰È‰L „nÏÓ¿«≈∆»»¿«≈¿»ƒ¿≈∆»»¿«≈
‡nËÓ‰ ÏkL ;ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ Ck ,ÚbÓa ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«»»¿«≈»»¿«»∆»«¿«≈
Ô‰k‰ BÁl‚Ó ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .Ì„‡ ‡nËÓ - ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«≈»»««¿ƒƒ¿«¿«…≈
,Ï·BËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓe ,‰BL‡¯k ‰iL ˙ÁÏ‚zƒ¿««¿ƒ»»ƒ»¿«≈¿»»¿≈
ÌBÈ ÈÏe·Ë ÏÎk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ‡nËlÓ ¯‰ËÈÂ35 ¿ƒ¿«ƒ¿«≈¬≈ƒ«¬≈¿»¿≈
‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - BLÓL ·È¯Ú‰ .¯OÚÓa ÏÎB‡Â36; ¿≈¿«¬≈∆¡ƒƒ¿≈ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„wa ÏÎB‡ - B˙¯tk ‡È·‰37. ≈ƒ«»»≈«√»ƒ¿∆≈«¿

מטמא 34) ושרץ כשרץ", "מטמא ב: משנה י"ד פרק נגעים
במשא. ולא במגע וכלים נקרא 35)אדם ביום שטבל טמא

וקדשים  תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול
שני. מעשר באכילת הקריב 36)ומותר שלא פי על אף

תרומה. באכילת מותרים כפרה שמחוסרי קרבנותיו, עדיין
א.37) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות א בפרק

.‚‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ ˙BÁÏ‚z‰ ÈzLa Ál‚Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿«≈«∆»
˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰L B‡ ¯Ú˙a ‡lL Álb Ì‡Â .¯Ú˙a¿««¿ƒƒ«∆…¿««∆ƒƒ«¿≈¿»
¯iL Ì‡Â .Ô‰k ‡l‡ BÁl‚Ó BÈ‡Â .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿¿≈¿«¿∆»…≈¿ƒƒ≈
‡Ï - ‰iMa ÔÁl‚Â ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»…
‡È‰ È¯‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ‡l‡ BÏ ‰˙ÏÚ»¿»∆»ƒ¿««««ƒ¿««¬≈ƒ

‰BL‡¯38.Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»«»≈¿»√««¿…»

ימים.38) שבעת אחר שנייה תגלחת וצריך

.„˙ÁÏ‚z39Ó ÔÈ‡ B˙‡f‰Â B˙ÏÈ·Ëe Ú¯ˆn‰˙B·kÚ ƒ¿«««¿…»¿ƒ»¿«»»≈»¿«¿
.ÌÈ·kÚÓ ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,BÊ ˙‡ BÊ∆¿»»«¬»¿«¿ƒ

(מצוה)39) של "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא
אינם  מעשיו כל ושאר מעכבים והזאתו טבילתו מצורע,
ד  הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים ובתורת מעכבים".
מעכבים, - המצורע של בגופו הנעשים שדברים למדו,
וכיבוס  החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים

מעכבים. אינם בגדים,

.‰¯‡Le ,ÌBia - ‰Èf‰‰Â ˙ÁÏ‚z‰Â ¯Btv‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿««»»«¿»
,ÌÈL‡a - el‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk»«¬»≈«≈««¿»≈«¬»ƒ
- el‡ .ÌÈLa ÔÈa ÌÈL‡a ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le¿»»«¬»≈«¬»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔÈa ÌÈ‰Îa ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ¿»»«¬»≈¿…¬ƒ≈

.Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈

.ÂÈÙa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B BÊ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë»√«¿…»∆∆»»∆¿»»»∆ƒ¿≈

,B¯‰ËÏ ‰ÂˆÓ B‡nhL Ô‰ÎÂ .˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«¬
ÔÈ¯Lk Ïk‰Â .B‡nËÏ B‡ B¯‰ËÏ :¯Ó‡pL40¯‰ËÏ ∆∆¡«¿«¬¿«¿¿«…¿≈ƒ¿«≈

·Ê elÙ‡ ,Ú¯ˆn‰ ˙‡41Ú¯ˆÓ ÔÈ‡Â .˙Ó ‡ÓË elÙ‡Â ∆«¿…»¬ƒ»«¬ƒ¿≈≈¿≈¿…»
,˙Á‡k ÔÈÚ¯ˆÓ ÈL ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â .Ú¯ˆÓ ¯‰ËÓ¿«≈¿…»¿≈¿«¬ƒ¿≈¿…»ƒ¿««

.˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ¿¬ƒ

הכהנים.40) פרשתא 41)כל מצורע פרשת כהנים בתורת
להיכנס  לו שמותר בכהן היא מצורע שטהרת דרשו ה, א,
מצורע  כהן ולפיכך לה, להיכנס אסור המצורע אשר למחנה,
מת, וטמא שזב נלמד ומכאן מצורע, לטהרת כשר אינו
- כמצורע חומה מוקפות לערים מחוץ משתלחים שאינם

לטהרה. כשרים

.Ê‰Ê Ú¯ˆÓ Ô‰a ¯‰hL ˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ≈∆∆¿≈¿ƒ««∆ƒ≈»∆¿…»∆
˙ÁlzLn‰ ¯Btˆ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ Ô‰a ¯‰ËÓ -¿«≈»∆¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿«««
,‰ÁlzLpL ¯Á‡Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ da ¯‰ËÏ ¯zÓÀ»¿«≈»¿…»ƒ¬≈ƒ≈««∆ƒ¿«¿»

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓe42‰¯eÒ‡ ‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ Ï·‡ . À∆∆«¬ƒ»¬»«ƒ«¿»¬»
dËÁL .d˙ËÈÁL ˙ÚMÓ ?¯Ò‡z È˙ÓÈ‡Óe .‰‡‰a«¬»»≈≈»«≈»≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»

˙ÚÏBz ÈL ‡ÏÂ Ê¯‡ ıÚ ‡ÏÂ ·BÊ‡ ÌL ÔÈ‡Â43È¯‰ - ¿≈»≈¿…≈∆∆¿…¿ƒ««¬≈
dÓL ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁML ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ¬»«¬»»∆¿ƒ»∆≈»¿»¿»

‰ËÈÁL44¯·BÚ - ‰ËeÁM‰ ¯BtvÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â . ¿ƒ»¿»≈¿«ƒƒƒ«¿»≈
‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰OÚ ÏÚ«¬≈¿«…«¬∆∆∆¡«¿∆¬∆…
˙Ba¯Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰Ó eÏÎ‡…̇¿≈∆ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«
‡‰ - eÏÎ‡z ‰¯B‰Ë :¯Ó‡Â .‰ËeÁM‰ ¯Btv‰«ƒ«¿»¿∆¡«¿»…≈»
.‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙¯Á‡«∆∆……≈¿»«»ƒ¿«¬≈¬≈

תיכף 42) חזרה אם אבל וחזרה, לשדה כשהגיעה והמדובר
למעלה  רבינו כתב לשדה, כלל הגיעה ולא שילוחה אחר

פעמים. מאה אפילו לשלחה שצריך א ואמרנו 43)בהלכה
לא  השחיטה כן ואם מעכבת שהבאתם א בהלכה למעלה

כהלכתה. פוסק 44)נעשתה ורבינו שם תנאים מחלוקת
(פרט  שחיטה שמה ראוייה שאינה ששחיטה מקום בכל

הדם). לכיסוי

.Á,˙Ácp‰ ¯ÈÚ È¯tvÓ ÌÈ¯tv‰ ÈzL ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈«ƒ√ƒƒƒ√≈ƒ«ƒ««
ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ ,‰¯Ê ‰„B·Úa ÔÙÈÏÁ‰L ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ√ƒ∆∆¡ƒ»«¬»»»¿…ƒƒ√ƒ

Ô˙ÂˆÓe .LÙp‰ ˙‡ e‚¯‰L45˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰iL ∆»¿∆«∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿¿≈∆»
ÏÚ Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe ,ÌÈÓ„·e ‰ÓB˜a ,‰‡¯Óa¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿««««
¯ÁÓÏ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ Á˜lL B‡ ˙BÂL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»∆»««««¿««¿»»
˙B¯Lk - LÈ‡ ÌLÏ ÌÈ¯tv‰ ÈzL Á˜Ï .˙B¯Lk -¿≈»«¿≈«ƒ√ƒ¿≈ƒ¿≈
Ô‰a ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ‰M‡ ÌLÏ ;‰M‡ Ô‰a ¯‰ËÏ¿«≈»∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¿«≈»∆
;Ì„‡ ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ÚbÓ ˙Èa Ô‰a ¯‰ËÏ ;LÈ‡ƒ¿«≈»∆«ƒ¿À»¿≈¿«≈»»
Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL .ÚbÓ ˙È·Ï ˙B¯Lk - Ì„‡Ï ÔÁ˜Ï¿»»¿»»¿≈¿«ƒ¿À»∆∆¡«¿»«

.¯‰hnÏ«ƒ«≈

לכתחילה.45)

.ËËÁL46- ¯B¯„ ‰˙È‰ ‡lL ˙‡ˆÓÂ Ô‰Ó ˙Á‡ »«««≈∆¿ƒ¿≈∆…»¿»¿
ËÁL .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈƒ««¿ƒ»¿»ƒ»À∆∆«¬ƒ»»«
‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ˙Á‡‰»««¿ƒ¿≈¿≈»ƒ««¿ƒ»¿»ƒ»

.‰‡‰a ˙¯zÓÀ∆∆«¬»»

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



קנז zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oqip '` w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ישנן 46) ח הלכה ח פרק שם ובתוספתא שם, המשנה לשון
משנה, ולחם משנה וכסף ראב"ד ראה שונות. גירסאות
שהרי  לשנייה, זוג יקח דרור אינה השחוטה אם ולהלכה:
באכילה, מותרת והראשונה דרור, זוג בן עדיין לה נקבע לא

צי  שאינה הוא מפני רשאי המצורע רצה ואם מצורע: פור
מותרות  הראשונות שתיים ואז אחרות ציפורים שתי להביא
אלא  נקבעת אינה אחת שציפור התוספתא), (לפי באכילה
ואסורה  בהנאה מותרת טריפה ונמצאת אחת שחט אם זוג;
למעלה  פסק שרבינו פי על ואף הטריפות. מפני באכילה
אין  שחיטה, שמה ראוייה שאינה ששחיטה ז בהלכה
מפני  זוגה, כבת השנייה את לקבוע מועילה הטריפה שחיטת
כהנים  בתורת מזה ולמדו טהורות" "חיות כתבה שהתורה
מצורע. לטהרת כשרות אינן שטריפות יב, א, מצורע פרשת
או  דרור אינה כשהשנייה גם יפה כוחם הדינים אלו וכל

הראשונה. שחיטת לפני טריפות בה שנולדה

.ÈÌc‰ CtL47„Ú ˙ÁlzLn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - ƒ¿««»«ƒƒ∆«ƒ¿««««
˙eÓzL48Ìc‰ CÙMÈ - ˙ÁlzLn‰ ‰˙Ó .49ÁwÈÂ ∆»≈»«ƒ¿«««ƒ»≈«»¿ƒ«

.˙B¯Á‡ ÌÈzL¿«ƒ¬≈

ההזאות.47) מפני 48)לפני זוג, בת לה לקחת ואסור
ראוייה  ואינה זוגה לבת אותה קבעה הראשונה ששחיטת
ששחיטה  השחיטה, לפני כשנטרפה כן שאין מה אחר, לזוג
בהנאה. אסורה השחוטה שגם מובן קובעת. אינה פסולה

אבל 49) מעכבות, שהזאות ההזאות, לפני כשמתה המדובר,
והשילוח  המצורע נטהר - ההזאות אחר המשתלחת מתה אם

מעכב. אינו

á"ôùú'ä ïñéð 'à ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בגדים צרעת שיעור יבאר

הם  ואם הבגדים, וגבחת קרחת דיניהם, וכל מצטרפין, ואם
בגד  שיעור כמה ודין לבן, וערבו צבוע שתיו או צבועים

בנגעים. מטמא

.‡ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a ˙Ú¯ˆ2˙BÁt Ï·‡ ;Ì„‡ ˙Ú¯ˆk , »««¿»ƒƒ¿ƒ¿»««»»¬»»
:Ô‰a LÈ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏLe .¯B‰Ë - ÒÈ¯‚kÓƒƒ¿ƒ»¿»ƒ»≈À¿»≈»∆
ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡ ,˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿«¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

‰¯Bza3ÔÈw¯ÈaL ˜¯i‰ ‡e‰ ˜¯˜¯È .4˜¯È ‡e‰L , «»¿«¿««»…∆«¿Àƒ∆»…
Îe Òeh‰ ÛÎk ,‰a¯‰Ï˜c‰ Èˆe‰5‡e‰ ÌcÓ„‡Â ; «¿≈ƒ¿«««»¿≈«∆∆«¬«¿«

˙È¯B‰Êk ,‰a¯‰ Ì„‡ ‡e‰L ,ÌÈn„‡aL Ì„‡6.‰ÙÈ »…∆»¬Àƒ∆»…«¿≈ƒ¿ƒ»»
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ˙B‡¯Ó ÈLe7‰‡¯Óa .‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿≈«¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿≈

„ÓÚ Ì‡Â ,„‚a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ∆«∆∆¿ƒ»«
˙BÚe·L ÈL ‰Ê ‰‡¯Óa8ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -9ÔÎÂ . ¿«¿∆∆¿≈»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈

‰Ot Ì‡10ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -11„‚a ?„ˆÈk . ƒ»»«¿ƒƒ¿¿ƒ≈«∆∆
˙Ú·L B¯ÈbÒÓ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆«¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ¿«
Û¯BOÂ BËÈÏÁÓ - ‰Ot Ì‡ :‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ»»«¿ƒ¿≈

„‚a‰ Ïk ˙‡12B‡ ,‰Ot ‡ÏÂ e‰‡¯Óa „ÓÚ Ì‡Â ; ∆»«∆∆¿ƒ»«¿«¿≈¿…»»
‰‰ÎÂ ‰OtL13B‡ ,Ô‰a ¯bÒ‰L ˙B‡¯n‰ ÈMÓ ∆»»¿»»ƒ¿≈««¿∆À¿«»∆

ÒaÎÈ - ‰Ot ‡ÏÂ ˜È¯B‰Ïe ÌÈc‡‰Ï ‰‡¯n‰ ÛÈÒB‰L∆ƒ««¿∆¿«¿ƒ¿ƒ¿…»»¿«≈

˙ÈL ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó14ÛBÒ·e . ¿«∆«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
‰‰k Ì‡ :‰‡B¯ ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL Úe·L»«≈ƒ∆¿»»»∆ƒ»»

˙ÈLÈÏL ‰‡¯ÓÏ15¯B‰ËÂ Òeak ÔeÚË ‰Ê È¯‰ -16; ¿«¿∆¿ƒƒ¬≈∆»ƒ¿»
˜¯˜¯È ‰È‰L ÔB‚k ,‰È‰M ‰nÓ Ú‚p‰ ‰pzL Ì‡Â¿ƒƒ¿«»«∆«ƒ«∆»»¿∆»»¿«¿«
Ú¯B˜ - ˜¯˜¯È ‰OÚÂ ÌcÓ„‡ B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÚÂ¿«¬»¬«¿«¬«¿«¿«¬»¿«¿«≈«

Û¯BOÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó17˙ÈÏËÓ ¯ÙB˙Â ,Ú¯wM ‰Ó18 ¿«∆«¿≈«∆»«¿≈«¿ƒ
Blk BÒaÎÓe ,„‚a‰ ¯‡L ¯ËBÙe ,Ú¯wL ÌB˜na«»∆»«≈¿»«∆∆¿«¿À
¯bÒ‰L ‰‡¯na „ÓÚ Ì‡Â ;¯‰ËÂ BÏÈaËÓe ÈL Òeakƒ≈ƒ«¿ƒ¿»≈¿ƒ»«««¿∆∆À¿«

Blk ˙‡ Û¯OÈÂ BËÈÏÁÈ - ‰lÁza Ba19. «¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…∆À

למעלה 2) ראה ה"ד. יד, פרק נגעים פרשת כהנים' 'תורת
ה"ז. מט.3)פ"א יד, ה"ב.4)ויקרא של 5)שם עלים

התמר. בתוספתא 6)עץ כסומכוס, פסק אדום. צבוע צמר
ה"ג. פ"א ה"ב.7)נגעים שם כהנים' שני 8)'תורת

ימים. שבוע בני הבגד.9)הסגרים כל בשבוע 10)את
שני.11)ראשון. הסגר בלי בתורה 12)מיד, מפורש

נב). יג, בינוני.13)(שם אדום או בינוני ירוק ומראהו
אבל 14) במראהו עמד א. היינו: הראשונים, המקרים שני

אבל  מ"ה, פי"א בנגעים מבוארים - וכהה פשה ב. פשה, לא
לפרשו, קשה וכו', המראה שהוסיף או השלישי: הדין
בקריתֿספר  והמבי"ט הראשון. לדין לגמרי דומה ולכאורה
שהיו  ממה יותר עוד נתחזקו הירקות או שהאדמימות פירש,

ההסגר. -15)לפני להיפך או לאדמדם מירקרק אבל
הבאה. בפיסקה דינו פרק 16)יבואר נגעים כהנים' ב'תורת

למראה  ולא שני למראה הנגע" כהה "והנה אמרו: ה"ו, טו
קריעת  ומצריך שני, הסגר אחרי מדבר זה פסוק שלישי.
אינו  שלישי למראה נשתנה שאם מזה ומשמע הנגע, מקום

קריעה. ה'תורת 17)צריך מדרשת רבינו למד זה דין
כהה" "והנה שהכתוב הקודמת, בהערה המובאה כהנים'
דעת  ולהיפך. לאדמדם מירקרק היינו שני, במראה מדבר
ירוק  הוא אפילו אדמדם, או ירקרק שאינו מה שכל רבינו,
שהוא. אחר מראה כל וכן שלישי, מראה נקרא - אדום או
לירקרק. ומאדמדם לאדמדם מירקרק היינו שני" ו"מראה
נה) (שם, הכתוב את מפרש שרבינו מבאר, ובכסףֿמשנה
הוא  טמא פשה לא והנגע עינו את הנגע הפך לא "והנה
הוא  אז ורק שני, למראה אפילו הפך שלא תשרפנו" באש
כמו  ודינו טמא, אינו שני למראה הפך שאם ומכאן, טמא.
וראה  חריפה, בצורה זו הלכה על משיג הראב"ד כהה. אם

מטלית?18)כסףֿמשנה. עליו טולה שהוא "ומנין טלאי.
אלא  עוד ואין נז), יג, (ויקרא עוד תראה ואם לומר: תלמוד
חור  יישאר ואם פירוש, ה"ד). שם כהנים (תורת מקומו"
נגע  שם שייראה אפשרות אין - הנגע בו שהיה במקום

יישרף.19)שנית. - בשני העומד ה: משנה שם

.·Ú‚20‰È‰L B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÙe ˜¯˜¯È ‰È‰L ∆«∆»»¿«¿«»»¬«¿«∆»»
ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ - ˜¯˜¯È ‰OÙe ÌcÓ„‡21. ¬«¿«»»¿«¿«¬≈∆ƒ¿

ד.20) משנה ב,21)שם יד, פרק נגעים כהנים' ב'תורת
זה  שמצטרפים מלמד יחיד, בלשון "והיה" מהכתוב דרשו

זה. עם

.‚BÏ ‰OÙe Ú‚ ‡Ïa È˜ ÌB˜Ó BÚˆÓ‡a ‰È‰L Ú‚∆«∆»»¿∆¿»»»ƒ¿…∆«»»
ıeÁÏ ‰OÙiL „Ú ,ÔBÈOt BÈ‡ - Ú‚p‰22ÔÈ‡L . «∆«≈ƒ¿«∆ƒ¿∆«∆≈
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zrxvקנח z`neh zekld - dxdh xtq - oqip '` w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ„‚·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ÔBÈOt BÎB˙Ï Ú‚p‰ ÔBÈOtƒ¿«∆«¿ƒ¿≈¿»»≈ƒ¿»ƒ
.ÌÈz·e»ƒ

הפשיון 22) שאין נגע כך לתוכו, הפשיון שאין נתק "מה
פ"ד  למעלה ראה ה"ד, ח פרק שם כהנים' 'תורת לתוכו".

ה"א.

.„ÔBÈOt‰23CeÓq‰24‡e‰L Ïk - ÌÈ„‚·a25, «ƒ¿«»ƒ¿»ƒ»∆
¯bÒ‰L „‚a ?„ˆÈk .ÒÈ¯‚k - ¯ÊBÁ‰ B‡ ˜BÁ¯‰Â¿»»«≈ƒ¿ƒ≈«∆∆∆À¿«
Ba ¯bÒ‰L Ú‚p‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ÒÈ¯‚k ¯Á‡ Ú‚ Ba „ÏBÂ¿«∆««≈ƒ¿ƒ»ƒ«∆«∆À¿«
- ÒÈ¯‚kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;Û¯OÈÂ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»»»ƒƒ¿ƒ

„‚a ÔÎÂ .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ÛBÒa Ú‚p‰ epnÓ Ú¯wL ≈«¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«ƒ∆«∆«¿
- ÒÈ¯‚k Ú‚ Ba ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÈL Úe·L»«≈ƒ¿∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ

¯ËÙpL ¯Á‡ Ú‚p‰ Ba ‰OtL „‚a ÔÎÂ .Û¯OÈ26- ƒ»≈¿≈∆∆∆»»«∆«««∆ƒ¿«
.Û¯OÈƒ»≈

מ"ז.23) פי"א לאום.24)נגעים = העיקרי לנגע
טמא.25) - מכגריס פחות פשה אותו.26)אפילו שטיהרו

.‰ÒaÎnL ÈÓ27BÓk ,ÔBL‡¯ Úe·La Ú‚p‰ ˙‡ ƒ∆¿«≈∆«∆«¿»«ƒ¿
,BÏ ‰ˆeÁL „‚a‰ ÔÓ ËÚÓ ÒaÎÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL∆≈«¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«∆∆∆»

Ú‚p‰ Ba ¯L‡ ˙‡ :¯Ó‡pL28ÌÈ„‚a ÈÚ‚ ÏÎÂ . ∆∆¡«≈¬∆«»«¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÔÈÓÓÒ ‰Ú·L Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnL29 ∆¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»«¿»ƒ

,ÌÈÓ˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL C¯„k ,Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ««∆∆¿∆∆∆«¬ƒƒ««¿»ƒ
e¯‡aL BÓk30.‰c ÔÈÚa ¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

ה"ה.27) פט"ו שם כהנים' "את 28)'תורת נאמר ולא
בו. שהנגע המקום משמע א.29)הנגע", צה, זבחים

לו.30) הלכה ביאה, איסורי מהלכות ט בפרק

.Â„‚a31BÓk ,˙ÈÏËÓ ¯Ù˙Â Ú‚p‰ ÌB˜Ó epnÓ Ú¯wL ∆∆∆»«ƒ∆¿«∆«¿»««¿ƒ¿
¯ÈzÓ - „‚a‰ ÏÚ ÒÈ¯‚k Ú‚ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL32˙‡ ∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ««∆∆«ƒ∆

dÏÈvÓe ˙ÈÏËn‰33Ú‚p‰ ¯ÊÁ .„‚a‰ ¯‡L Û¯BOÂ , ««¿ƒ«ƒ»¿≈¿»«∆∆»««∆«
Ïk‰ ˙‡ Û¯BO - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ34. «««¿ƒ≈∆«…

מ"ו.31) שם הבגד.32)נגעים מן מן 33)מפרידה
טהור. מבגד שבאה מפני הגירסא:34)הטומאה, במשנה,

עם  הבגד לכל שהכוונה רבינו ומפרש הבגד". את "שורף
והר"ש  ספר). (קרית הבגד מן חלק עכשיו שהוא המטלית,
ואם  עצמו, בפני כבגד נידונה שהמטלית מפרש, שם במשנה
אצבעות) שלוש של (מרובע שלוש על שלוש בה יש
מיטמאה  אינה זה כשיעור בה אין ואם נגע, כל כדין מסגירה
כדברי  משמע ה"ו פ"ו נגעים ובתוספתא כלל. בנגעים
סתם: בה שנאמר המשנה, על הסתמך רבינו אבל הר"ש,

הבגד. את שורף

.Ê‰ÏBh‰35¯bÒn‰ ÔÓ36¯B‰Ëa37„‚a‰ ÏÚ Ú‚ ¯ÊÁÂ «∆ƒ«À¿»¿»¿»«∆«««∆∆
˙ÈÏËn‰ ˙‡ Û¯BO -38„‚a‰ - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ ¯ÊÁ . ≈∆««¿ƒ»««««¿ƒ«∆∆
Û¯OÈ ¯bÒn‰ ÔBL‡¯‰39„‚a‰ ˙‡ LnLz ˙ÈÏËn‰Â , »ƒ«À¿»ƒ»≈¿««¿ƒ¿«≈∆«∆∆

ÔÈÓÈÒa Ba ‰¯eÙz ‡È‰L40ÈL ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡ : ∆ƒ¿»¿ƒ»ƒƒ»«¿≈»¿≈
Ïk‰ ÔÈÙ¯BO - ‰Ot B‡ ˙BÚe·L41. »»»¿ƒ«…

שם.35) ונסגר 36)משנה נגע בו שהיה מבגד חתך
נגע 37)ונטהר. בו נראה שלא בבגד הזו החתיכה את תפר

זיקה 38)מעולם. אין מנוגע, לבגד זיקה לה שהיה מכיון
חזר  כאילו ודינה טהור, לבגד חיבורה ע"י ממנה נפקעת זו

יישרף. הראשון שהבגד מאליו, מובן הנגע. מפני 39)בה
עצמו. לבגד חזר כאילו והריהו למטלית, זיקתו פקעה שלא

בו 40) נולד שהרי השני, הבגד את להסגיר צריך פירוש,
כוחם  במטלית, שיוולדו הטהרה או הטומאה וסימני נגע,
בשני  זיקה יש שלמטלית מזה, יוצא הבגד. כל לגבי יפה

המטלית 41)הבגדים. אבל הבגד, נטהר הנגע עבר ואם
לה  ואין הנגע לה כשחזר שריפה הוצרכה שהרי תישרף,

ברטנורא). וראה ספר. (קרית עולמית טהרה

.Á- ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza Blk ‡aL „‚a∆∆∆»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿«
B¯ÈbÒÓ42ÈL Ba „ÓÚ Ì‡ .Úe·L ¯Á‡ Úe·L «¿ƒ»«««»«ƒ»«¿≈

Ú‚p‰ ‰OÙe B¯ÈbÒ‰L „‚a Ï·‡ .Û¯OÈ - ˙BÚe·L»ƒ»≈¬»∆∆∆ƒ¿ƒ»»«∆«
¯Á‡Â B¯ËtL B‡ ,ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰OÚÂ BlÎa¿À¿«¬»¿«¿«¬«¿«∆¿»¿««

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Blk ‡a B¯ËtL43. ∆¿»»À¿«¿«¬«¿«¬≈∆»
.Û¯OÈ - ‰OÙe Òk»«»»ƒ»≈

ה"ב.42) פ"ז למעלה ראה קטן. נגע ברייתא 43)כדין
לפריחה  מנין אומר: אבטולמוס בן נתן "ר' ב: פז, סנהדרין
ונאמר  באדם, וגבחת קרחת נאמר טהורה? שהיא בבגדים
כאן  אף טהור, בכולו פרח להלן מה בבגדים. וגבחת קרחת
לדין  בבגדים פריחה דין רבינו והשווה טהור". בכולו  פרח
(למעלה  הפיטור אחר אפילו בהם מטהרת שהפריחה נתקים,
החלט  מתוך רק מטמאה שהפריחה כבהרת ולא הי"ב), פ"ח
ומשנהֿלמלך. ראב"ד ראה ה"א). פ"ז (ראה הסגר מתוך או

.Ë„‚a44ÔB‚k ,‚È¯‡‰ ÔÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÎBnL ∆∆∆ƒ¿ƒ«»»ƒ»»ƒ¿
ÒB‚Ò45„Ú ,‡nË˙Ó BÈ‡ - Ú‚ Ba ‰‡¯Â ,¯Óˆ ÏL »∆∆∆¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿«≈«

BÓˆÚ ‚È¯‡·e ÔÈÎBna Ú‚p‰ ‰‡¯iL46¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆≈»∆«∆««ƒ»»ƒ«¿¿∆∆∆¡«
el‡ - BzÁ¯˜ ,BzÁa‚· B‡ BzÁ¯˜a :ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ¿»«¿¿««¿»«¿≈

ÌÈ˜ÁM‰47ÌÈL„Á‰ el‡ - BzÁab ,48. «¿»ƒ««¿≈«¬»ƒ

מי"א.44) פי"א שחוטים 45)נגעים פליש, - באידיש
פניו. על ובולטים מהאריג יחד.46)יוצאים בשניהם

ממנו.47) שיצאו המוכין שנקרחו ישן 'תורת 48)אריג
שחי"ת  גבהתו, = גבחתו ה"ט. פט"ו נגעים פרשת כהנים'

זוטרתא). פסיקתא בשם אהרן (קרבן מתחלפים וה"א

.ÈÌÈ„‚a‰49,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈÚe·v‰ «¿»ƒ«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa≈∆¿ƒƒ≈»»≈∆¿ƒƒ≈

ÌÈÓL50ÌÈ·Ï e‰iL „Ú ,51BÈ˙ML „‚a .52Úe·ˆ »«ƒ«∆¿¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»«
Ba¯ÚÂ53Ïk‰ - Ô·Ï BÈ˙LÂ Úe·ˆ Ba¯Ú ,Ô·Ï ¿∆¿»»∆¿»«¿ƒ¿»»«…

‰‡¯p‰ ¯Á‡ CÏB‰54ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ ˙BÁt . ≈«««ƒ¿∆»ƒ»∆¿»«
‚È¯‡‰ ÔÓ ˙BÚaˆ‡ LÏL55ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡56. »∆¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ג.49) שחורים.50)שם מטלאים צמר כגון בטבע,
לפשתים 51) מהכתוב דרשו ה"ד פי"ג שם כהנים' ב'תורת

לבנה. צמר אף לבנה, פשתים מה מח) יג, (ויקרא ולצמר
כברייתו, פשתים "מה דרשו: ושם מטבעו, לבן הוא הפשתן
פשתן. לצבוע העולם דרך אין פירוש, כברייתו", צמר אף

האורך.52) בשתי.53)חוטי המעורבים הרוחב חוטי
האריגה.54) בסוג תלוי זה לעין. יותר ונראה שבולט מה
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ה"ג. פ"ה נגעים נאמר 55)תוספתא ופשתים, צמר וחוטי
הבא. בפרק משנה 56)שיעורם לכלום. ראוי שאינו מפני

ב. פי"ב, נגעים

.‡È„‚a57‰‡¯Â LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt Ba ‚¯‡L ∆∆∆»«»ƒ»«»¿ƒ¿»
- LÏL ÏÚ LÏLÏ BÓÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»ƒ¿ƒ¿»«»

¯B‰Ë58. »

במקום 58)שם.57) נולד אם אלא מטמא הנגע שאין
ה"ד. פ"ו למעלה ראה לטמא. הראויים ובזמן

.·È¯ÙBz‰59ÏÚ LÏL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ˙BiÏËÓ «≈«¿ƒ∆≈¿»««≈∆»«
;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - „‚a Ô‰Ó ‰OÚÂ LÏL»¿»»≈∆∆∆¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.‡e‰ „Á‡ „‚a BlÎÂ ,‚e¯‡k ¯eÙz‰L∆«»¿»¿À∆∆∆»

הבאה.59) בהלכה המובאת מהמשנה נלמד זה דין

.‚È„‚a60˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ ‡e‰L61ÔÈÚe·ˆ Ô‰Ó , ∆∆∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ
ÌÈ·Ï Ô‰Óe62BaL Ô·la Ú‚ ‰‡¯Â ,63ÔÈ¯ÈbÒÓ - ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»∆««»»∆«¿ƒƒ

Û¯OÈÂ Blk ‡ÓË - ˙BÚe·L ÈL „ÓÚ Ì‡ .B˙B‡64. ƒ»«¿≈»ƒ¿»À¿ƒ»≈
‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰·Ï ˙ÈÏËÓa Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«∆«¿«¿ƒ¿»»«∆∆¬≈∆

Úe·ˆ Ì‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈOt65Blk ‰È‰ . ƒ¿««ƒ∆≈≈≈∆»«»»À
ÒÈ¯‚k elÙ‡ ,Ô·Ï „Á‡ Òt B·e Úe·ˆ66Ba ‰‡¯Â , »««∆»»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú‚67‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡L ;¯ÈbÒÈ - ∆««¿ƒ∆ƒ»«¿≈»¿…ƒ¿…
Û¯OÈ - ˙BÚe·L ÈL ‰‰k68. »»¿≈»ƒ»≈

ז.60) משנה פי"א מחתיכות 61)שם תפור הבגד כל
המשנה.62)קטנות. בלשון נראה 63)"קייטא" אם

ה"י. למעלה שנתבאר כמו כלל, מטמא אינו בצבוע
קובע.64) הנגע שמקום לבן, שכולו בגד מפני 65)כמו

והמדובר  הנגע. מן הרחוק פשיון מטמא שבבגדים
רחוק  פשיון אין מגריס בפחות אבל כגריס, הוא כשהפשיון

ה"ד. למעלה ראה הפס 66)מטמא. כל אפילו פירוש,
הגדול  לנגע אין כן ואם מכגריס, יותר גדול אינו הלבן
אינו  לצבוע הפשיון שהרי פשיון, של אפשרות כגריס

הסגר.67)מטמא. טעון אינו זה משיעור שפחות כגריס,
בן 68) יהודה כר' פשיון. בלא שיטמא אפשר כן, ואם

שם. במשנה בתירה
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á"ôùú'ä 'á-øãà ã"ë ïåùàø íåé
.äìø äùò úåöî

.äðø .ãðø äùòú àì úåöî
― הרל"ה ּכנעניהּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ

(l`xyi eze` dpwy ieb car)לעֹולם ּבֹו ׁשעֹובדין והּוא ,ְְְִֶָ
ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא epiy,ואינֹו litde edkd m`) ְְְִֵֵֵֵֶַָָ

(epir `nq e`ׁשאינם אברים ראׁשי לׁשאר הּדין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא
eiig)חֹוזרין lkl oca`ny),המקּבל ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֵֶַָָָֻ

ּתעבדּו" ּבהם "לעלם יתעּלה: אמרֹו en)והּוא ,d `xwie) ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹ
איׁש" "וכיֿיּכה ek)ואמר: ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֶַַָָָ

(.gl):ּדכתיב ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו "ּכלֿהמׁשחרר :ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ׁשּמׁשּתחרר הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלעֹולם
ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָּבׁשן

(jli`e .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְִִ

― הרנ"ד עבדהּמצוה מּלהחזיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאדֹוניו אףֿעלּֿפי אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברח
אין ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראלי,
אתּֿדמיו עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים
אלֿאדניו" עבד "לאֿתסּגיר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחֹוב,

(fh ,bk mixac)מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .(.dn)ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

(mixaca wivdl)אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָהעבד
ּבאחד אׁשרֿיבחר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָיתעּלה:

ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי(fi ,my):ּבֹו ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְְִֶֶַַָָ
יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"לא
ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת הּגר ּבאֹונאת ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָלאו
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ׁשליׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמןֿהּגר
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדברים.
אתֿהּתֹורה, עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי xac)ּכלֹומר: lkl micedik mdy mixb). ְֵֵֶֶַ

á"ôùú'ä 'á-øãà ä"ë éðù íåé
.âîø äùò úåöî
'á-øãàå"ë-ã"ëéùéìù-ïåùàøíåé
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשּדין לפי ְְִִֵֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, hn.)ׁשניהם zereay)ׁשל ׁשה: ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ

איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּדינין
וגֹו'" ׂשה אֹו אֹוֿׁשֹור חמֹור h)אלֿרעהּו ,ak zeny)ּוכבר . ְְֲֵֵֶֶָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מ ו' ּופרק ג' מּׁשבּועֹות.(aa`)ּופרק ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶָ

á"ôùú'ä 'á-øãà å"ë éùéìù íåé
.ø äùò úåöî

.çìø äùòú àì úåöî
― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
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והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם
ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: eh)אמרֹו ,ck mixac)ודין . ְְְְְִִִֵֶַָָ

לילה ּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה
לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ּכלֿהּיֹום, .(glx)ּגֹובה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
ּגֹוי(iw:)מציעא ּבין ּבכלֿׂשכיר, חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּפעּלת "לאֿתלין אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻׂשכיר

עדּֿבקר" אּת bi)ׂשכיר ,hi `xwie)?אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּכלֿהּלילה, ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָאם
ּכלֿהּלילה ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ואם ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ"עדּֿבקר";
ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא החּמה ּתׁשקע ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכלֿהּיֹום
הּׁשמׁש" עליו ולאֿתבֹוא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹוהּוא

(eh ,ck mixac)הּמׁשנה dpynּולׁשֹון h wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`iּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶֶַַַָָָ

היא, אחת מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכלֿהּיֹום".
ׁשּמּׁשני והּוא הּמצוה, ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּובאּו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. זמן הּוא מתי ידענּו אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָלאוין

וׁשם מציעא, מּבבא ט' ּבפרק זֹו ׁשּזה(iw`:)מצוה נתּבאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, יׂשראל ּבׂשכיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמיחד
והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה:

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵָָאמרֹו:

á"ôùú'ä 'á-øãà æ"ë éòéáø íåé
.àø äùò úåöî
הר"א― אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר nw)על dyr zevn)אמרם (xtq`על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xda zyxtׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,
לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג

אמרּו ּובפרּוׁש a)מןֿהמחּבר, dpyn f wxt `rivn `aa): ְְְִֵַָָֻ
dceard)"ואּלּו zray ,oilretd)ּוכבר מןֿהּתֹורה". אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

á"ôùú'ä 'á-øãà ç"ë éùéîç íåé
.çñø .æñø äùòú àì úåöî

― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא מןֿהּדבר עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, znwaּבמחּבר `az ik") ְְְְְִִֶַַַַָָֻ
("jrxוחרמׁש"(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ

(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq)― "חרמׁש : ְְֵֶָ
ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ּכלּֿבעלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

מציעא מּבבא מןֿהּתֹורה:(ft.)ז' אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ
לקרקע ּבמחּבר מלאכה".(wece`)העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

לאֿתּתן" ואלּֿכלי ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ואלּֿכלי"(jzial mzgwl ick)."לאֿתּתן ְְְִֵֶֶֹ

á"ôùú'ä 'á-øãà è"ë éùéù íåé
.èéø äùòú àì úåöî

.ãîø äùò úåöî
― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא מןֿהּדבר מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ּכלּֿבהמה ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה וכלֿזמן ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמןֿהּדבר

ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

á"ôùú'ä ïñéð 'à ÷"ù íåé
.ãîø äùò úåöî

ïñéð'à-'á-øãàæ"ëùãå÷-úáù-éòéáøíåé
― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא
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i"yx
(ÊÈ).åãé áéùä éðòî:רעה לו åéúå÷ãö.(Î„)מעשות ìë.äðøëæú àì:עליהם במתחרט רבותינו פירשו

cec zcevn
(ÊË).Ï·Á ‡Ï:השמש כבוא בידו החבלה  נשאר לא ר"ל
(ÊÈ).Â„È ·È˘‰ ÈÚÓרעה לעשות  שנקל  ולפי רעה  מלעשות

מעני: אמר  לכן  נפשו, להציל כח  בו אין  כי על ‰Â‡.לעני
ובעולם בעוה "ז יחיה חיה  אלא אביו בעון  ימות לא  ההוא  הבן

אבותם: בעון נלקים שהבנים  אתם כשתאמרו לא ור"ל  Ú˘˜.(ÁÈ)הנשמות  ÈÎ ÂÈ·‡אחיו וגזל עשק  אשר  הוא הוא אביו ר"ל
עשה: מה  יומת למה  הבן אבל  בעונו  הוא  מת באמת והנה בפרהסיא  עמיו בתוך  הרע  את עשה ר"ל טוב לא  אשר  את ועשה

(ËÈ).'Â‚Â ÚÂ„Ó Ì˙¯Ó‡Âאנחנו הלא  יאמרו וכאילו האב , בעון עונש ישא  לא הבן אשר  תאמרו מדוע  לומר תשאלו ואם ר "ל 
אבותינו: בעון Ú˘‰.הלוקי' ‰˜„ˆÂ ËÙ˘Ó Ô·‰Â כל את בלבו ושמר וצדקה  משפט  הבן  עשה  כאשר  המה אמרי אבל  כאומ'

צרפתי ולכן בי פשעתם  הלא אתם אבל  וכאומר האב עון ישא  ולא הנשמות  ובעולם בעוה"ז יחיה  חיה ולכן  אותם ועשה חוקותי
לשונאי וגו' בנים על  אבות עון פוקד וכמ"ש אבותיכם עוונות גם ה')לכם  נתמלאה (דברים לא שעדיין בעבור הוא אבותיכם נענשו שלא (ומה

הצירוף) ע"י נתמלאה ועתה הסאה ˙ÂÓ˙.(Î):אז ‡È‰:חטא שלא  מי  È˘‡.ולא ‡Ï:'וגו האב  בעוון עונש  יסבול ‰ˆ„È˜.לא  ˙˜„ˆ
בעצמו: הגמול לקבל  לבד עליו תהיה  הצדיק  מן הצדק Â‚Â'.(Î‡)מעשה ·Â˘È ÈÎ Ú˘¯‰Â המשפט לאמת  ראיה להביא בא

בעונש ימות ולא יחיה  הנה וגו ' חוקותי כל  את עוד  וישמור עוד יעשה ולא  חטאותיו מכל ישוב הרשע  אם  הלא  ואמר הזה 
מאז: שעשה Ú˘‰.(Î·)החטאות ישוב:‡˘¯ לא  עד  ÂÏ.מאז Â¯ÎÊÈ ‡Ï:עונש גמול  עליהם  Ú˘‰.לקבל  ¯˘‡ Â˙˜„ˆ·אחרי

צדקה: העושה לבן  יזכרו שלא הוא כ"ש פשעיו  לו יזכרו לא צדקה  ויעשה  ישוב עצמו החוטא אם  וכאומר יחיה  ידם  על  שובו
(‚Î).ıÙÁ‰בתשובה תועלת  מה הראשונות  יזכרו ואם ויחיה מדרכיו שישוב  הוא חפצי הלא בחטאו הרשע  במיתת חפצי וכי

דרכו : Â˙˜„ˆÓ.(Î„)ובהיישרת ˜È„ˆ ·Â˘·Âהרשע עשה אשר  התועבות כדרך  עול  ויעשה  מצדקתו  יחזור הצדיק וכאשר
הוא: גם יעשה  צדקותיוÈÁÂ.מעיקרו כל  כי הוא כן לא  באמת הנה  בראשונה  שעשה הצדק  בעבור שיחיה ראוי האם  בתמיה,

ימות בעבורם  חטא אשר חטאתו ובעבור מעל  אשר  מעלו בעבור אלא  בעבורם שיחיה כדי תזכרנה לא בראשונה  עשה  אשר 
עליהם : ומתחרט  הראשונות על  בתוהה  שזה לפיÌ˙¯Ó‡Â.(Î‰)וארז"ל האדם את  ששופט  במה  ה ' דרך יתכן לא תאמרו ואם

המשפט : יהיה  ולפיהן  אלו  מול  אלו האחרונים עם  הראשונים  לחשוב  הוא  שמהראוי  לומר תחשבו  כי  האחרונים ‰„¯ÈÎ.מעשיו
ל  דרכיכם באמת  יתכן  לא  משפטו דרך יתכנו :וכי ˆ„È˜.(ÂÎ)א ·Â˘·בעבורם ומת  עוול  ועשה מצדקתו צדיק כשישוב כי

לחטוא : יוסיף  שלא  לו תחשב ולטובה  ימות העוולה  את עשותו בעת ¯˘Ú.(ÊÎ)הלא ·Â˘·Â'וגו מרשעתו רשע ישוב  וכאשר
החומרי: כח  על  התגברות  לה שיהיה  המשכלת  נפשו את הוא  מחיה וצדקה במשפט  בהשבה  יראהÈÂ¯‡‰.(ÁÎ)הלא ובודאי

ומע "ט : בתשובה יוסיף אז כי ימות  ולא שיחיה מהראוי  וא"כ שעשה הפשעים  מכל  וישוב בראשונה  עשה טוב שלא בשכלו

oeiv zcevn
(ËÈ).‡˘: וסבל משא  חטא·ÂÏÚÓ.(Î„)מלשון ענין

תכניתÔÎ˙È.(Î‰)ופשע: חותם וכן ומתוקן הכנה מלשון
כח) :(לקמן



קסי gi wxt l`wfgi - mi`iap

çé-÷øô ìà÷æçégkÎeh

åè:ànè àì eäòø úLà-úà ìàøNé úéa éìelb-ìà àNð àì åéðéòå ìëà àì íéøää-ìòæèLéàå ©¤«¨¦Æ´Ÿ¨½̈§¥¨Æ´Ÿ¨½̈¤¦¥−¥´¦§¨¥®¤¥¬¤¥¥−¬Ÿ¦¥«§¦Æ
:ãâá-äqk íBøòå ïúð áòøì Bîçì ìæâ àì äìæâe ìáç àì ìáç äðBä àìæéä éðòîCLð Bãé áéL ´Ÿ½̈£ŸÆ´Ÿ¨½̈§¥−̈´Ÿ¨¨®©§Æ§¨¥´¨½̈§¥−¦¨¨«¤¥¨¦º¥¦´¨À¤³¤

:äéçé äéç åéáà ïBòa úeîé àì àeä Cìä éúBwça äNò éètLî ç÷ì àì úéaøúåçé÷Lò-ék åéáà §©§¦Æ´Ÿ¨½̈¦§¨©´¨½̈§ª©−¨®̈À¬Ÿ¨²©£¬¨¦−¨¬Ÿ¦§¤«¨¦º¦«¨´©
:BðBòa úî-äpäå åénò CBúa äNò áBè-àì øLàå çà ìæb ìæb ÷Lòèéïaä àNð-àì òcî ízøîàå ÀŸ¤¨©Æ¥¤́½̈©£¤¬Ÿ²¨−̈§´©¨®§¦¥¥−©£«©£©§¤¾©ª²©Ÿ¨¨¬©¥−

:äéçé äéç íúà äNòiå øîL éúBwç-ìk úà äNò ä÷ãöe ètLî ïaäå áàä ïBòaëúàèçä Lôpä ©£´¨¨®§©¥º¦§¨¯§¨¨´¨À̈¥´¨ª©¬¨©²©©£¤¬Ÿ−̈¨¬Ÿ¦§¤«©¤¬¤©Ÿ¥−
(òùø) úòLøå äéäz åéìò ÷écvä ú÷ãö ïaä ïBòa àOé àì áàå áàä ïBòa | àOé-àì ïa úeîú àéä¦´¨®¥ºŸ¦¨´©£´¨À̈§¨Æ³Ÿ¦¨Æ©£´©¥½¦§©³©©¦Æ¨¨´¦«§¤½§¦§©¬

(ñ) :äéäz åéìò òLøäàëéúBwç-ìk-úà øîLå äNò øLà åéúàhç (åúàèç)-ìkî áeLé ék òLøäå ¨¨−̈¨¨¬¦«§¤«§¨¨À̈¦³¨Æ¦¨©Ÿ¨Æ£¤´¨½̈§¨©Æ¤¨ª©½
:úeîé àì äéçé äéç ä÷ãöe ètLî äNòåáëäNò-øLà Bú÷ãöa Bì eøëfé àì äNò øLà åéòLt-ìk §¨¨¬¦§−̈§¨®̈¨¬Ÿ¦§¤−¬Ÿ¨«¨§¨¨Æ£¤´¨½̈¬Ÿ¦¨§−®§¦§¨¬£¤¨−̈

:äéçéâë(ñ) :äéçå åéëøcî BáeLa àBìä ýåýé éðãà íàð òLø úBî õtçà õôçäãë÷écö áeLáe ¦«§¤«¤¨³Ÿ¤§ŸÆ´¨½̈§ª−£Ÿ¨´¡¦®£²§¬¦§¨−̈§¨¨«§¸©¦³
àì äNò-øLà åéú÷ãö (åú÷ãö)-ìk éçå äNòé òLøä äNò-øLà úBáòBzä ìëk ìåò äNòå Bú÷ãvî¦¦§¨Æ§¨´¨½̈¤§¸Ÿ©¥¹£¤¨¨¯¨¨¨²©£¤−¨¨®¨¦§Ÿ¨³£¤¨¨Æ´Ÿ

:úeîé ía àèç-øLà Búàhçáe ìòî-øLà Bìòîa äðøëfúäëàð-eòîL éðãà Cøc ïëzé àì ízøîàå ¦¨©½§¨§©£¯£¤¨©²§©¨¬£¤¨−̈¨¬¨«©£©§¤¾¬Ÿ¦¨¥−¤´¤£Ÿ¨®¦§¨Æ
:eðëzé àì íëéëøã àìä ïëzé àì ékøãä ìàøNé úéaåëíäéìò úîe ìåò äNòå Bú÷ãvî ÷écö-áeLa ¥´¦§¨¥½£©§¦Æ´Ÿ¦¨¥½£¬Ÿ©§¥¤−¬Ÿ¦¨¥«§©¦¯¦¦§¨²§¨¬¨−̈¤¥´£¥¤®

(ñ) :úeîé äNò-øLà BìåòaæëBLôð-úà àeä ä÷ãöe ètLî Nòiå äNò øLà BúòLøî òLø áeLáe §©§¬£¤¨−̈¨«§´¨À̈¥«¦§¨Æ£¤´¨½̈©©¬©¦§−̈§¨®̈−¤©§¬
:äiçéçë:úeîé àì äéçé Béç äNò øLà åéòLt-ìkî áLiå (áåùéå) äàøiå §©¤«©¦§¤´©½̈¨¦¨§¨−̈£¤´¨¨®¨¬¦§¤−¬Ÿ¨«

i"yx
(ÊÈ).åãé áéùä éðòî:רעה לו åéúå÷ãö.(Î„)מעשות ìë.äðøëæú àì:עליהם במתחרט רבותינו פירשו

cec zcevn
(ÊË).Ï·Á ‡Ï:השמש כבוא בידו החבלה  נשאר לא ר"ל
(ÊÈ).Â„È ·È˘‰ ÈÚÓרעה לעשות  שנקל  ולפי רעה  מלעשות

מעני: אמר  לכן  נפשו, להציל כח  בו אין  כי על ‰Â‡.לעני
ובעולם בעוה "ז יחיה חיה  אלא אביו בעון  ימות לא  ההוא  הבן

אבותם: בעון נלקים שהבנים  אתם כשתאמרו לא ור"ל  Ú˘˜.(ÁÈ)הנשמות  ÈÎ ÂÈ·‡אחיו וגזל עשק  אשר  הוא הוא אביו ר"ל
עשה: מה  יומת למה  הבן אבל  בעונו  הוא  מת באמת והנה בפרהסיא  עמיו בתוך  הרע  את עשה ר"ל טוב לא  אשר  את ועשה

(ËÈ).'Â‚Â ÚÂ„Ó Ì˙¯Ó‡Âאנחנו הלא  יאמרו וכאילו האב , בעון עונש ישא  לא הבן אשר  תאמרו מדוע  לומר תשאלו ואם ר "ל 
אבותינו: בעון Ú˘‰.הלוקי' ‰˜„ˆÂ ËÙ˘Ó Ô·‰Â כל את בלבו ושמר וצדקה  משפט  הבן  עשה  כאשר  המה אמרי אבל  כאומ'

צרפתי ולכן בי פשעתם  הלא אתם אבל  וכאומר האב עון ישא  ולא הנשמות  ובעולם בעוה"ז יחיה  חיה ולכן  אותם ועשה חוקותי
לשונאי וגו' בנים על  אבות עון פוקד וכמ"ש אבותיכם עוונות גם ה')לכם  נתמלאה (דברים לא שעדיין בעבור הוא אבותיכם נענשו שלא (ומה

הצירוף) ע"י נתמלאה ועתה הסאה ˙ÂÓ˙.(Î):אז ‡È‰:חטא שלא  מי  È˘‡.ולא ‡Ï:'וגו האב  בעוון עונש  יסבול ‰ˆ„È˜.לא  ˙˜„ˆ
בעצמו: הגמול לקבל  לבד עליו תהיה  הצדיק  מן הצדק Â‚Â'.(Î‡)מעשה ·Â˘È ÈÎ Ú˘¯‰Â המשפט לאמת  ראיה להביא בא

בעונש ימות ולא יחיה  הנה וגו ' חוקותי כל  את עוד  וישמור עוד יעשה ולא  חטאותיו מכל ישוב הרשע  אם  הלא  ואמר הזה 
מאז: שעשה Ú˘‰.(Î·)החטאות ישוב:‡˘¯ לא  עד  ÂÏ.מאז Â¯ÎÊÈ ‡Ï:עונש גמול  עליהם  Ú˘‰.לקבל  ¯˘‡ Â˙˜„ˆ·אחרי

צדקה: העושה לבן  יזכרו שלא הוא כ"ש פשעיו  לו יזכרו לא צדקה  ויעשה  ישוב עצמו החוטא אם  וכאומר יחיה  ידם  על  שובו
(‚Î).ıÙÁ‰בתשובה תועלת  מה הראשונות  יזכרו ואם ויחיה מדרכיו שישוב  הוא חפצי הלא בחטאו הרשע  במיתת חפצי וכי

דרכו : Â˙˜„ˆÓ.(Î„)ובהיישרת ˜È„ˆ ·Â˘·Âהרשע עשה אשר  התועבות כדרך  עול  ויעשה  מצדקתו  יחזור הצדיק וכאשר
הוא: גם יעשה  צדקותיוÈÁÂ.מעיקרו כל  כי הוא כן לא  באמת הנה  בראשונה  שעשה הצדק  בעבור שיחיה ראוי האם  בתמיה,

ימות בעבורם  חטא אשר חטאתו ובעבור מעל  אשר  מעלו בעבור אלא  בעבורם שיחיה כדי תזכרנה לא בראשונה  עשה  אשר 
עליהם : ומתחרט  הראשונות על  בתוהה  שזה לפיÌ˙¯Ó‡Â.(Î‰)וארז"ל האדם את  ששופט  במה  ה ' דרך יתכן לא תאמרו ואם

המשפט : יהיה  ולפיהן  אלו  מול  אלו האחרונים עם  הראשונים  לחשוב  הוא  שמהראוי  לומר תחשבו  כי  האחרונים ‰„¯ÈÎ.מעשיו
ל  דרכיכם באמת  יתכן  לא  משפטו דרך יתכנו :וכי ˆ„È˜.(ÂÎ)א ·Â˘·בעבורם ומת  עוול  ועשה מצדקתו צדיק כשישוב כי

לחטוא : יוסיף  שלא  לו תחשב ולטובה  ימות העוולה  את עשותו בעת ¯˘Ú.(ÊÎ)הלא ·Â˘·Â'וגו מרשעתו רשע ישוב  וכאשר
החומרי: כח  על  התגברות  לה שיהיה  המשכלת  נפשו את הוא  מחיה וצדקה במשפט  בהשבה  יראהÈÂ¯‡‰.(ÁÎ)הלא ובודאי

ומע "ט : בתשובה יוסיף אז כי ימות  ולא שיחיה מהראוי  וא"כ שעשה הפשעים  מכל  וישוב בראשונה  עשה טוב שלא בשכלו

oeiv zcevn
(ËÈ).‡˘: וסבל משא  חטא·ÂÏÚÓ.(Î„)מלשון ענין

תכניתÔÎ˙È.(Î‰)ופשע: חותם וכן ומתוקן הכנה מלשון
כח) :(לקמן



`קסב wxt minid ixac - miaezk

à-÷øô à íéîéä éøáãclÎ`i

àé:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì (íééãåì)-úà ãìé íéøöîeáéíéñøút-úàå ¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«§«¤©§ª¦º
ìt íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå(ñ) :íéøzôk-úàå íézLâé:úç-úàå Bøëa ïBãéö-úà ãìé ïòðëe §¤©§ª¦À£¤̧¨§¬¦¨²§¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²¤¦¬§Ÿ−§¤¥«

ãé:éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàååè:éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàåæèéãåøàä-úàå §¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«§¤©¦¦¬§¤©«©§¦−§¤©¦¦«§¤¨©§¨¦¬
(ñ) :éúîçä-úàå éøîvä-úàåæé:CLîå øúâå ìeçå õeòå íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða §¤©§¨¦−§¤©«£¨¦«§¥´¥½¥¨´§©½§©§©§©−§´©£¨®§¬§−§¤¬¤¨¤«¤

(ñ)çé:øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàåèéék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe §©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨¤º̈¤À¤¦³
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéáë:çøé-úàå úåîøöç-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå §¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤£©§−̈¤§¤¨«©

àë:äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàåáë:àáL-úàå ìàîéáà-úàå ìáéò-úàåâëøéôBà-úàå §¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«§¤¥¨¬§¤£¦¨¥−§¤§¨«§¤¦¬
(ñ) :ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàåãë:çìL ãLëtøà | íLäë:eòø âìt øáòåëâeøN §¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«¥¬©§©§©−¨«©¥¬¤¤−¤§«§¬

:çøz øBçðæë(ñ) :íäøáà àeä íøáàçë(ñ) :ìàòîLéå ÷çöé íäøáà éðaèëíúBãìz älà ¨−¨«©©§−̈¬©§¨¨«§¥Æ©§¨½̈¦§−̈§¦§¨¥«¥−¤Ÿ§¨®
:íNáîe ìàaãàå øã÷å úBéáð ìàòîLé øBëaì:àîéúå ããç àOî äîeãå òîLîàìLéôð øeèé §³¦§¨¥Æ§¨½§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«¦§¨´§½̈©−̈£©¬§¥¨«§¬¨¦−

(ñ) :ìàòîLé éða íä älà äîã÷åáìïéãîe ïãîe ïL÷éå ïøîæ-úà äãìé íäøáà Lâìét äøeè÷ éðáe ¨¥®§¨¥¬¤¥−§¥¬¦§¨¥«§¥̧§¹̈¦¤¤́©§¨À̈¨§º̈¤¦§¨¯§¨§¨²§¨¬¦§−̈
(ñ) :ïããe àáL ïL÷é éðáe çeLå ÷aLéåâìälà-ìk äòcìàå òãéáàå CBðçå øôòå äôéò ïéãî éðáe §¦§¨´§®©§¥¬¨§−̈§¨¬§¨«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥Æ¤Æ©£½©£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤

(ñ) :äøeè÷ éðaãì(ñ) :ìàøNéå åNò ÷çöé éða ÷çöé-úà íäøáà ãìBiå §¥¬§¨«©¬¤©§¨−̈¤¦§¨®§¥´¦§½̈¥−̈§¦§¨¥«

i"yx
(‡È).íéãåì úà ãìé íéøöîå כהנא בר אבא א"ר בב"ר

בן  יהושע א"ר בים אלא אינה מצרים של מוניגנא כל
לך  לומר יודין בשני כתיב לודיים לודים בד"ה קרחה
ים  להבי להבים ים ענמי ענמים ים לודי לודיים

ים: נפתוחי ים íéñåøúô.(È·)נפתוחים פתרוסי
כפתורים  ים פלשתי פלשתים ים כסלוחי כסלוחים
כולם: וכן לדרוש יודי"ן בשני כתוב לפיכך ים כפתורי

(‚È).'åâå ãìé ïòðëå,י"ב הרי עמהם וכנען הם י"א
ישראל  בני למספר עמים גבולות יצב דכתיב והיינו

כל  ל"ב) שבטי (דברים כנגד העמיד עמים גבולות ומר
גבולות  הציב ישראל שבטי כנגד י"ב הם שגם ישראל
כ"א): (ראשית לבדנה הצבת אשר דוגמת עמים,

(ËÈ).õøàä äâìôð åéîéá éë ימיהם ונתמעטו נתחלקו
שנה  מאות ט' חיים אדם בני היו שמתחלה בריות של
ויותר  שנה מאות לד' ואילך ארפכשד בימי ונחצו ויותר
מאות: ד' מאותן למאתים נחצו ואילך פלג ומן

(‚Î).ïè÷é éðá äìà ìë גדול נביא עסקיו, מקטין שהיו
לא  כי לידרש ניתנו לא אחרים שמות אבל עבר היה

שמות: להם נתן נביא çìù.(Î„)ע"פ ãùëôøà íù
פעם  שוב התחיל ועתה שם של בניו מנה למעלה
לו  שנפלה לאדם משל אברהם של כבודו מפני אחרת

כדלעיל: כו' íäøáà.(ÊÎ)מרגלית àåä íøáà עכשיו
שנקרא  אברם זה הוא ומי אברהם עד משם ייחס

íäøáà.(Ï·)אברהם: ùâìéô äøåè÷ שיכול גנאי כל
שכולם  יצחק של כבודו משום מספר הוא בהם, לספר
הבית: ואדון עיקר היה הוא אבל פלגש בני היו

(‚Ï).'åâå øôòå äôéò ïéãî éðáå על עכומ"ז ראשי ה'
את  דכתיב מלכה אומה לכל מלכים חמשה העמידו כן
מדין  מלכי חמשת וגו' חור ואת צור ואת רקם ואת אוי

ל"א): ÷äøåè.(במדבר éðá äìà ìë של כבודו בשביל
ìàøùéå.(Ï„)אברהם: åùò ÷çöé éðá של כבודו מפני

יעקב: ולא ישראל אמר דוד

cec zcevn
(·È).ÌÈ˙˘ÏÙ Ì˘Ó Â‡ˆÈ באה‡˘¯ כסלוחים מבני  ר"ל 

פלשתים: של ÌÈ¯Â˙ÙÎ.האומה  ˙‡Âמצרים על הוא  חוזר 
כפתורים: את ילד  ÂÎÂ'.(ÊÈ)שהוא ÏÂÁÂ ıÂÚהיו הד ' אלו

כבנים: הם בנים בני כי שם בבני חשבם  ולקצר ארם  ‰‡¯ı.(ËÈ)בני ‰‚ÏÙ:האדמה כל  ע"פ מזה זה נפרדו הארץ בני
(„Î).'ÂÎÂ „˘ÎÙ¯‡ Ì˘:אברהם שנולד  עד  וכו' שלח את ילד  והוא ארפכשד  את  ילד ששם  מזה העולה ‰Â‡(ÊÎ)כאומר

.Ì‰¯·‡:בתורה כמ "ש  גוים  המון  אב  ע"ש אברהם בשם זה אחר הנקרא ילדה:ÏÈ„‰.(Ï·)הוא אשר ‡Ï‰(Ï‚)כמו ÏÎ
.‰¯ÂË˜ È·:כבנים הם  בנים  בני  כי

oeiv zcevn
(ËÈ).‰‚ÏÙראובן בפלגות  וכן והפרדה חלוקה  ענין

ה): (שופטים 

h dpyn oey`x wxt mi`lk zkqn

Âáìkäå áàfä,ìòeMäå éøôkä áìk,íéàáväå íéfòä,íéìçøäå íéìòiä,ñeqäãøtäå,øBîçäå ãøtä,øBîçä ©§¥§©¤¤¤¤©ª§¦§©¨¨¦¦§©§¨¦©§¥¦§¨§¥¦©§©¤¤©¤¤§©£©£
ãBøòäå–äæì äæ ïéîBcL ét ìò óà,äæa äæ íéàìk. §¤¨©©¦¤¦¤¨¤¦§©¦¤¨¤

Êïìéàa ïìéà ïéàéáî ïéà,ééa ÷ø÷ø,éa ïìéà àGå÷ø,é àGåïìéàa ÷ø.äãeäé éaøé øézîïìéàa ÷ø. ¥§¦¦¦¨§¦¨¨¨§¨¨§¦¨§¨¨§¨¨§¦¨©¦§¨©¦¨¨§¦¨
Áäî÷L ìL ïcñ CBúa úB÷øé ïéòèBð ïéà,äðáì äc÷ éab ìò íâét ïéáékøî ïéà,é àeäL éðtîïìéàa ÷ø. ¥§¦§¨§©¨¤¦§¨¥©§¦¦¥¨©©¥¦¨§¨¨¦§¥¤¨¨§¦¨

áeöçä CBúì äðàz ìL øeçé ïéòèBð ïéà,Bø÷î àäiL.çéháàä CBúì ïôb ìL äøBîæ ïéáçBz ïéà,àäzL ¥§¦¦¤§¥¨§©£¤§¥§¥¥£¦§¨¤¤¤§¨£©¦©¤§¥
BëBúì äéîéî ú÷øBæ,éa ïìéà àeäL éðtî÷ø.BzønLî àäzL úéîlçä CBúì úòìc òøæ ïéðúBð ïéà,éðtî ¤¤¥¤¨§¦§¥¤¦¨§¨¨¥§¦¤©§©©§©©¨¦¤§¥§©©§¦§¥

é àeäLéa ÷ø÷ø. ¤¨¨§¨¨
ËïîBhäïôbä úçz úBðBðöe úôì–ïélâî åéìò úö÷î eéä íà,íéàìk íeMî àG LLBç Bðéà,íeMî àGå ©¥¤¤§©©©¤¤¦¨¦§¨¨¨§ª¦¥¥¦¦§©¦§¦

e.ixtek alk:ìòåùì äîåãå ïè÷ àåäå íéøôëä éðá íéìãâîù áìë.milrid:àìòéå ïéîâøúî å÷àå äéç ïéî.cexr:øáä øåîç
f.oli`a oli` oi`ian oi`'à íåù ïéàù ïåéë ÷øñ ïìéàá ÷øñ ïìéà ìáà ìëàî ïìéàá ÷øñ ïìéà åà åðéî åðéàùá ïéî ìëàî ïìéàá ìëàî ïìéà ïéáéëøî ïéà

:éøùå áåùç ãçà ïéîë éøô äùåò íäî.wxia wxi:åðéî åðéàù ïéî.oli`a wxi xizn dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
g.dnwy:íéøòéá ìãâù äðàú ïìéà.dnwy ly ocq:ïìéàá ÷øé éåäã åëåúì ÷øé ïéòèåð ïéàå ,ïãñ àø÷ð õøàá åéùøù åøàùðå êúçðù øçàì.mbitáùò

:æ"òìá à"ãåø åì ïéøå÷ù.dciwáéúëå äòéö÷ äã÷ íåâøú íéîùá ìù ïìéà ïéî(äî íéìäú):êéúåãâá ìë úåòéö÷ úåìäàå øåî.aevgíéãøåé åéùøùù ÷øé ïéî
:õøàä úà òùåäé íçéú åáå ,ïàëìå ïàëì íéèåð íðéàå øùåéá õøàä ÷îåòá.exiwnøçà ùåøéô .øúåéá íç àåäù áåöçä úøø÷î äðàúä àäúù øå÷ ïåùì

:äøå÷ ïåùì ìöì åéìò äéäúù.dkezl dinin:íéî àìîå çì çéèáàäù.zinlg:à"ååìî æ"òìáå à"æåáåë éáøòá
h.zepepve ztl onehdìù äãåâàå úôì ìù äãåâà ïîèù ïåâë ,ïúùøùäá äöåø åðéàù äéúòã éìâ äìéúù êøãë àìù ò÷ø÷ä úçú íéøîùð åéäéù éãë

:ãçé úåðåðö.oilebn oilr zvwn eid m`:íéãéá øôò æéæéù àì íà ìåèéì øùôà éà ïéñåëî ïéìòä ìë åéä íàã ,äéè÷ð úáù íåùî`le mi`lk meyn `l

`xephxa yexit
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בהמות  מיני מונה והיא למסכתנו ), פתיחה (עיין בהמה בכלאי עוסקת משנתנו
בזה. זה כלאים והם לזה זה הדומים

ìòeMäå éøôkä áìk ,áìkäå áàfä–ixtMd alk כלב היינו ÇÀÅÀÇÆÆÆÆÇËÀÄÀÇÈ©ª§¦
לשועל , דומה והוא ולצייד, לשמירה הכפר  בני íéfòäÈÄÄשמגדלים

ãøtäå ñeqä ,íéìçøäå íéìòiä ,íéàáväå–cxt בן הוא ÀÇÀÈÄÇÀÅÄÀÈÀÅÄÇÀÇÆÆ
ואתון , מסוס ãBøòäåתערובת øBîçä ,øBîçäå ãøtä–cexr ÇÆÆÀÇÂÇÂÀÆÈ

במשנתנו, שנימנו הללו  הזוגות כל הבר; חמור  étהוא ìò óàÇÇÄ
äæì äæ ïéîBcL,בצורתם –äæa äæ íéàìk,להרביעם ואסור  – ÆÄÆÈÆÄÀÇÄÆÈÆ

יחדו . מלאכה בהם לעשות אסור  וכן

ז ה נ ש מ ר ו א ב

שאמר  במה כלול זה שאיסור  הזכרנו וכבר  הרכבה; כלאי איסור  ללמד  באה משנתנו
הכתוב  שהקיש  ממה זה ולמדים כלאים", תזרע לא "שדך  יט): יט, (ויקרא הכתוב
כלאים" תזרע לא שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך – הרבעה לכלאי  זרעים כלאי 

בהרבעה אסורה "בהמתך " מה –,(i"yx Ð miieqnd xac lr miieqnd xac) אף
גם  למסכתנו ), (בפתיחה שהזכרנו  וכפי  א). ס, (סנהדרין בהרכבה אסורה "שדך"

לארץ. בחוץ בין  בארץ בין אסורה האילן  שהרכבת זה מהיקש למדים

ïìéàa ïìéà ïéàéáî ïéà בשאינו מין באילן אילן  מרכיבים אין  – ÅÀÄÄÄÈÀÄÈ
אתרוג, באילן  תפוח של יחור כגון מאכל , באילן מאכל אילן  לא מינו,

סרק באילן  מאכל אילן  ולא מאכל, באילן סרק אילן  (ספרי;ולא

אילנות ירושלמי). שכל משום להרכיב, מותר סרק באילן סרק אילן  אבל
מרכיבים אין  וכן אחד . כמין  נחשבים ééaסרק ÷ø÷ø בשאינו מין  – ÈÈÀÈÈ

éaמינו, ïìéà àGåé àGå ,÷øïìéàa ÷ø אסורה כזו  הרכבה שכל  – ÀÄÈÀÈÈÀÈÈÀÄÈ
למשנתנו. בהקדמה שבארנו כמו  כלאים", תזרע לא "שדך éaøÇÄמשום

é øézî äãeäéïìéàa ÷øבירק אילן וכן רבי(תוספתא),– שלדעת ÀÈÇÄÈÈÀÄÈ
מין  נולד  ההרכבה ידי  כשעל אלא הרכבה כלאי איסור  אין יהודה

כשמרכיבים  אבל בירק, ירק או  באילן אילן בהרכבת דווקא וזה חדש,
חדש, מין  ומולידה מתאחה ההרכבה אין  בירק אילן  או באילן  ירק

כלאים איסור  בזה אין  מזה זה שיונקים פי  על  אף יום ולכן ("תוספות 

משום טוב "). בזה יש  מזה, זה ויונקים שהואיל  סוברים, חכמים ברם,
הרכבה. כלאי  minkgk.איסור dklde

i p y m e i
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הרכבות, של  דוגמאות לפרט באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
תנא  כדברי  הן , אסורות ולכן  בירק, ירק ושל בירק, אילן ושל באילן , ירק של שהן

הקודמת. במשנה קמא

äî÷L ìL ïcñ CBúa úB÷øé ïéòèBð ïéà אילן של  גזע בתוך – ÅÀÄÀÈÀÇÈÆÄÀÈ
האילן, שנקצץ לאחר íâétהשקמה, ïéáékøî ïéà,ריחני בר  שיח – ÅÇÀÄÄÅÈ

צהובים, פרחים äðáìבעל  äc÷ éab ìò,בושם עץ מין –éðtî ÇÇÅÄÈÀÈÈÄÀÅ
é àeäLïìéàa ÷ø במשנה ששנינו  כמו  באילן , ירק להרכיב ואסור – ÆÈÈÀÄÈ
øeçéהקודמת. ïéòèBð ïéà,רך ענף –äðàz ìL,תאנה אילן – ÅÀÄÄÆÀÅÈ

áeöçä CBúì נוקבים ששרשיו הבצלים, ממשפחת צמח מין – ÀÇÂ
אותו  נוטעים ולכן לצדדים, להתפשט בלי הארץ, בעומק ויורדים

את  לישראל בו  תיחם שיהושע מובא, בגמרא להיכר; השדה בגבולות
א );הארץ נו, בתרא  של(בבא יחור  נוטעים שאין ללמד, באה משנתנו

כדי  אלא כוונתו שאין פי  על אף החצוב, לתוך Bø÷îתאנה àäiLÆÀÅÀÅ
ביותר. חם שהחצוב לפי  מצננו , היחור  שיהא כלומר  קור , לשון –

צל עליו  מטיל היחור  שיהא כלומר קורה, לשון אחר: (ברטנורא );פירוש

שהיא  שהתאנה סברא זו  שאין  הללו, הפרושים שני  על חולקים ויש 

אדם, מאכל שאינו  לחצוב טפלה יעשוה אדם, מאכל והיא חשובה
החצוב  שיהא כלומר ליחור, מקירו החצוב "שיהא הם: מפרשים ולכן 

ומשימים  בארץ להשתרש יכול היחור  אין  לפעמים כי  ליחור , משרישו
משרישו " שהוא עשב בתוך  יוסף אותו  ה "ר בשם  שלמה" ("מלאכת

àäzLאשכנזי). ,çéháàä CBúì ïôb ìL äøBîæ ïéáçBz ïéàÅÂÄÀÈÆÆÆÀÈÂÇÄÇÆÀÅ
BëBúì äéîéî ú÷øBæ אלא כוונתו  שאין  פי על שאף כלומר  – ÆÆÅÆÈÀ

אסור, מקום מכל הגפן, לתוך מימיו יזרוק מים מלא שהוא שהאבטיח
éa ïìéà àeäL éðtî÷ø.בירק אילן הרכבת שזוהי –ïéðúBð ïéà ÄÀÅÆÄÈÀÈÈÅÀÄ

BzønLî àäzL úéîlçä CBúì úòìc òøæ–zinlgd מין ÆÇÀÇÇÀÇÇÈÄÆÀÅÀÇÇÀ
עד הזרע על  שומרים והם נוזלים, בגבעולו המכיל נאכל , בר צמח

הקרויה  הפר " "לשון היינו  שהחלמית סוברים ויש בארץ; נשרש  שיהא
שבמקרא ה"חלמות" גם וזוהי חלמתא; ו);בסורית ו, משנתנו (איוב

שאין  פי על אף החלמית, לתוך  דלעת זרע נותנים שאין ללמד, באה

משמרתו, שתהא כדי  אלא éהכוונה àeäL éðtîéa ÷ø÷ø הרכבת – ÄÀÅÆÈÈÀÈÈ
הרכבה. כלאי  איסור משום בזה ויש בירק, ירק

izdw - zex`ean zeipyn
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à-÷øô à íéîéä éøáãclÎ`i

àé:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì (íééãåì)-úà ãìé íéøöîeáéíéñøút-úàå ¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«§«¤©§ª¦º
ìt íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå(ñ) :íéøzôk-úàå íézLâé:úç-úàå Bøëa ïBãéö-úà ãìé ïòðëe §¤©§ª¦À£¤̧¨§¬¦¨²§¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²¤¦¬§Ÿ−§¤¥«

ãé:éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàååè:éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàåæèéãåøàä-úàå §¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«§¤©¦¦¬§¤©«©§¦−§¤©¦¦«§¤¨©§¨¦¬
(ñ) :éúîçä-úàå éøîvä-úàåæé:CLîå øúâå ìeçå õeòå íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða §¤©§¨¦−§¤©«£¨¦«§¥´¥½¥¨´§©½§©§©§©−§´©£¨®§¬§−§¤¬¤¨¤«¤

(ñ)çé:øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàåèéék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe §©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨¤º̈¤À¤¦³
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéáë:çøé-úàå úåîøöç-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå §¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤£©§−̈¤§¤¨«©

àë:äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàåáë:àáL-úàå ìàîéáà-úàå ìáéò-úàåâëøéôBà-úàå §¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«§¤¥¨¬§¤£¦¨¥−§¤§¨«§¤¦¬
(ñ) :ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàåãë:çìL ãLëtøà | íLäë:eòø âìt øáòåëâeøN §¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«¥¬©§©§©−¨«©¥¬¤¤−¤§«§¬

:çøz øBçðæë(ñ) :íäøáà àeä íøáàçë(ñ) :ìàòîLéå ÷çöé íäøáà éðaèëíúBãìz älà ¨−¨«©©§−̈¬©§¨¨«§¥Æ©§¨½̈¦§−̈§¦§¨¥«¥−¤Ÿ§¨®
:íNáîe ìàaãàå øã÷å úBéáð ìàòîLé øBëaì:àîéúå ããç àOî äîeãå òîLîàìLéôð øeèé §³¦§¨¥Æ§¨½§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«¦§¨´§½̈©−̈£©¬§¥¨«§¬¨¦−

(ñ) :ìàòîLé éða íä älà äîã÷åáìïéãîe ïãîe ïL÷éå ïøîæ-úà äãìé íäøáà Lâìét äøeè÷ éðáe ¨¥®§¨¥¬¤¥−§¥¬¦§¨¥«§¥̧§¹̈¦¤¤́©§¨À̈¨§º̈¤¦§¨¯§¨§¨²§¨¬¦§−̈
(ñ) :ïããe àáL ïL÷é éðáe çeLå ÷aLéåâìälà-ìk äòcìàå òãéáàå CBðçå øôòå äôéò ïéãî éðáe §¦§¨´§®©§¥¬¨§−̈§¨¬§¨«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥Æ¤Æ©£½©£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤

(ñ) :äøeè÷ éðaãì(ñ) :ìàøNéå åNò ÷çöé éða ÷çöé-úà íäøáà ãìBiå §¥¬§¨«©¬¤©§¨−̈¤¦§¨®§¥´¦§½̈¥−̈§¦§¨¥«

i"yx
(‡È).íéãåì úà ãìé íéøöîå כהנא בר אבא א"ר בב"ר

בן  יהושע א"ר בים אלא אינה מצרים של מוניגנא כל
לך  לומר יודין בשני כתיב לודיים לודים בד"ה קרחה
ים  להבי להבים ים ענמי ענמים ים לודי לודיים

ים: נפתוחי ים íéñåøúô.(È·)נפתוחים פתרוסי
כפתורים  ים פלשתי פלשתים ים כסלוחי כסלוחים
כולם: וכן לדרוש יודי"ן בשני כתוב לפיכך ים כפתורי

(‚È).'åâå ãìé ïòðëå,י"ב הרי עמהם וכנען הם י"א
ישראל  בני למספר עמים גבולות יצב דכתיב והיינו

כל  ל"ב) שבטי (דברים כנגד העמיד עמים גבולות ומר
גבולות  הציב ישראל שבטי כנגד י"ב הם שגם ישראל
כ"א): (ראשית לבדנה הצבת אשר דוגמת עמים,

(ËÈ).õøàä äâìôð åéîéá éë ימיהם ונתמעטו נתחלקו
שנה  מאות ט' חיים אדם בני היו שמתחלה בריות של
ויותר  שנה מאות לד' ואילך ארפכשד בימי ונחצו ויותר
מאות: ד' מאותן למאתים נחצו ואילך פלג ומן

(‚Î).ïè÷é éðá äìà ìë גדול נביא עסקיו, מקטין שהיו
לא  כי לידרש ניתנו לא אחרים שמות אבל עבר היה

שמות: להם נתן נביא çìù.(Î„)ע"פ ãùëôøà íù
פעם  שוב התחיל ועתה שם של בניו מנה למעלה
לו  שנפלה לאדם משל אברהם של כבודו מפני אחרת

כדלעיל: כו' íäøáà.(ÊÎ)מרגלית àåä íøáà עכשיו
שנקרא  אברם זה הוא ומי אברהם עד משם ייחס

íäøáà.(Ï·)אברהם: ùâìéô äøåè÷ שיכול גנאי כל
שכולם  יצחק של כבודו משום מספר הוא בהם, לספר
הבית: ואדון עיקר היה הוא אבל פלגש בני היו

(‚Ï).'åâå øôòå äôéò ïéãî éðáå על עכומ"ז ראשי ה'
את  דכתיב מלכה אומה לכל מלכים חמשה העמידו כן
מדין  מלכי חמשת וגו' חור ואת צור ואת רקם ואת אוי

ל"א): ÷äøåè.(במדבר éðá äìà ìë של כבודו בשביל
ìàøùéå.(Ï„)אברהם: åùò ÷çöé éðá של כבודו מפני

יעקב: ולא ישראל אמר דוד

cec zcevn
(·È).ÌÈ˙˘ÏÙ Ì˘Ó Â‡ˆÈ באה‡˘¯ כסלוחים מבני  ר"ל 

פלשתים: של ÌÈ¯Â˙ÙÎ.האומה  ˙‡Âמצרים על הוא  חוזר 
כפתורים: את ילד  ÂÎÂ'.(ÊÈ)שהוא ÏÂÁÂ ıÂÚהיו הד ' אלו

כבנים: הם בנים בני כי שם בבני חשבם  ולקצר ארם  ‰‡¯ı.(ËÈ)בני ‰‚ÏÙ:האדמה כל  ע"פ מזה זה נפרדו הארץ בני
(„Î).'ÂÎÂ „˘ÎÙ¯‡ Ì˘:אברהם שנולד  עד  וכו' שלח את ילד  והוא ארפכשד  את  ילד ששם  מזה העולה ‰Â‡(ÊÎ)כאומר

.Ì‰¯·‡:בתורה כמ "ש  גוים  המון  אב  ע"ש אברהם בשם זה אחר הנקרא ילדה:ÏÈ„‰.(Ï·)הוא אשר ‡Ï‰(Ï‚)כמו ÏÎ
.‰¯ÂË˜ È·:כבנים הם  בנים  בני  כי

oeiv zcevn
(ËÈ).‰‚ÏÙראובן בפלגות  וכן והפרדה חלוקה  ענין

ה): (שופטים 
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Âáìkäå áàfä,ìòeMäå éøôkä áìk,íéàáväå íéfòä,íéìçøäå íéìòiä,ñeqäãøtäå,øBîçäå ãøtä,øBîçä ©§¥§©¤¤¤¤©ª§¦§©¨¨¦¦§©§¨¦©§¥¦§¨§¥¦©§©¤¤©¤¤§©£©£
ãBøòäå–äæì äæ ïéîBcL ét ìò óà,äæa äæ íéàìk. §¤¨©©¦¤¦¤¨¤¦§©¦¤¨¤

Êïìéàa ïìéà ïéàéáî ïéà,ééa ÷ø÷ø,éa ïìéà àGå÷ø,é àGåïìéàa ÷ø.äãeäé éaøé øézîïìéàa ÷ø. ¥§¦¦¦¨§¦¨¨¨§¨¨§¦¨§¨¨§¨¨§¦¨©¦§¨©¦¨¨§¦¨
Áäî÷L ìL ïcñ CBúa úB÷øé ïéòèBð ïéà,äðáì äc÷ éab ìò íâét ïéáékøî ïéà,é àeäL éðtîïìéàa ÷ø. ¥§¦§¨§©¨¤¦§¨¥©§¦¦¥¨©©¥¦¨§¨¨¦§¥¤¨¨§¦¨

áeöçä CBúì äðàz ìL øeçé ïéòèBð ïéà,Bø÷î àäiL.çéháàä CBúì ïôb ìL äøBîæ ïéáçBz ïéà,àäzL ¥§¦¦¤§¥¨§©£¤§¥§¥¥£¦§¨¤¤¤§¨£©¦©¤§¥
BëBúì äéîéî ú÷øBæ,éa ïìéà àeäL éðtî÷ø.BzønLî àäzL úéîlçä CBúì úòìc òøæ ïéðúBð ïéà,éðtî ¤¤¥¤¨§¦§¥¤¦¨§¨¨¥§¦¤©§©©§©©¨¦¤§¥§©©§¦§¥

é àeäLéa ÷ø÷ø. ¤¨¨§¨¨
ËïîBhäïôbä úçz úBðBðöe úôì–ïélâî åéìò úö÷î eéä íà,íéàìk íeMî àG LLBç Bðéà,íeMî àGå ©¥¤¤§©©©¤¤¦¨¦§¨¨¨§ª¦¥¥¦¦§©¦§¦

e.ixtek alk:ìòåùì äîåãå ïè÷ àåäå íéøôëä éðá íéìãâîù áìë.milrid:àìòéå ïéîâøúî å÷àå äéç ïéî.cexr:øáä øåîç
f.oli`a oli` oi`ian oi`'à íåù ïéàù ïåéë ÷øñ ïìéàá ÷øñ ïìéà ìáà ìëàî ïìéàá ÷øñ ïìéà åà åðéî åðéàùá ïéî ìëàî ïìéàá ìëàî ïìéà ïéáéëøî ïéà

:éøùå áåùç ãçà ïéîë éøô äùåò íäî.wxia wxi:åðéî åðéàù ïéî.oli`a wxi xizn dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
g.dnwy:íéøòéá ìãâù äðàú ïìéà.dnwy ly ocq:ïìéàá ÷øé éåäã åëåúì ÷øé ïéòèåð ïéàå ,ïãñ àø÷ð õøàá åéùøù åøàùðå êúçðù øçàì.mbitáùò

:æ"òìá à"ãåø åì ïéøå÷ù.dciwáéúëå äòéö÷ äã÷ íåâøú íéîùá ìù ïìéà ïéî(äî íéìäú):êéúåãâá ìë úåòéö÷ úåìäàå øåî.aevgíéãøåé åéùøùù ÷øé ïéî
:õøàä úà òùåäé íçéú åáå ,ïàëìå ïàëì íéèåð íðéàå øùåéá õøàä ÷îåòá.exiwnøçà ùåøéô .øúåéá íç àåäù áåöçä úøø÷î äðàúä àäúù øå÷ ïåùì

:äøå÷ ïåùì ìöì åéìò äéäúù.dkezl dinin:íéî àìîå çì çéèáàäù.zinlg:à"ååìî æ"òìáå à"æåáåë éáøòá
h.zepepve ztl onehdìù äãåâàå úôì ìù äãåâà ïîèù ïåâë ,ïúùøùäá äöåø åðéàù äéúòã éìâ äìéúù êøãë àìù ò÷ø÷ä úçú íéøîùð åéäéù éãë

:ãçé úåðåðö.oilebn oilr zvwn eid m`:íéãéá øôò æéæéù àì íà ìåèéì øùôà éà ïéñåëî ïéìòä ìë åéä íàã ,äéè÷ð úáù íåùî`le mi`lk meyn `l

`xephxa yexit
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בהמות  מיני מונה והיא למסכתנו ), פתיחה (עיין בהמה בכלאי עוסקת משנתנו
בזה. זה כלאים והם לזה זה הדומים

ìòeMäå éøôkä áìk ,áìkäå áàfä–ixtMd alk כלב היינו ÇÀÅÀÇÆÆÆÆÇËÀÄÀÇÈ©ª§¦
לשועל , דומה והוא ולצייד, לשמירה הכפר  בני íéfòäÈÄÄשמגדלים

ãøtäå ñeqä ,íéìçøäå íéìòiä ,íéàáväå–cxt בן הוא ÀÇÀÈÄÇÀÅÄÀÈÀÅÄÇÀÇÆÆ
ואתון , מסוס ãBøòäåתערובת øBîçä ,øBîçäå ãøtä–cexr ÇÆÆÀÇÂÇÂÀÆÈ

במשנתנו, שנימנו הללו  הזוגות כל הבר; חמור  étהוא ìò óàÇÇÄ
äæì äæ ïéîBcL,בצורתם –äæa äæ íéàìk,להרביעם ואסור  – ÆÄÆÈÆÄÀÇÄÆÈÆ

יחדו . מלאכה בהם לעשות אסור  וכן

ז ה נ ש מ ר ו א ב

שאמר  במה כלול זה שאיסור  הזכרנו וכבר  הרכבה; כלאי איסור  ללמד  באה משנתנו
הכתוב  שהקיש  ממה זה ולמדים כלאים", תזרע לא "שדך  יט): יט, (ויקרא הכתוב
כלאים" תזרע לא שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך – הרבעה לכלאי  זרעים כלאי 

בהרבעה אסורה "בהמתך " מה –,(i"yx Ð miieqnd xac lr miieqnd xac) אף
גם  למסכתנו ), (בפתיחה שהזכרנו  וכפי  א). ס, (סנהדרין בהרכבה אסורה "שדך"

לארץ. בחוץ בין  בארץ בין אסורה האילן  שהרכבת זה מהיקש למדים

ïìéàa ïìéà ïéàéáî ïéà בשאינו מין באילן אילן  מרכיבים אין  – ÅÀÄÄÄÈÀÄÈ
אתרוג, באילן  תפוח של יחור כגון מאכל , באילן מאכל אילן  לא מינו,

סרק באילן  מאכל אילן  ולא מאכל, באילן סרק אילן  (ספרי;ולא

אילנות ירושלמי). שכל משום להרכיב, מותר סרק באילן סרק אילן  אבל
מרכיבים אין  וכן אחד . כמין  נחשבים ééaסרק ÷ø÷ø בשאינו מין  – ÈÈÀÈÈ

éaמינו, ïìéà àGåé àGå ,÷øïìéàa ÷ø אסורה כזו  הרכבה שכל  – ÀÄÈÀÈÈÀÈÈÀÄÈ
למשנתנו. בהקדמה שבארנו כמו  כלאים", תזרע לא "שדך éaøÇÄמשום

é øézî äãeäéïìéàa ÷øבירק אילן וכן רבי(תוספתא),– שלדעת ÀÈÇÄÈÈÀÄÈ
מין  נולד  ההרכבה ידי  כשעל אלא הרכבה כלאי איסור  אין יהודה

כשמרכיבים  אבל בירק, ירק או  באילן אילן בהרכבת דווקא וזה חדש,
חדש, מין  ומולידה מתאחה ההרכבה אין  בירק אילן  או באילן  ירק

כלאים איסור  בזה אין  מזה זה שיונקים פי  על  אף יום ולכן ("תוספות 

משום טוב "). בזה יש  מזה, זה ויונקים שהואיל  סוברים, חכמים ברם,
הרכבה. כלאי  minkgk.איסור dklde

i p y m e i
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הרכבות, של  דוגמאות לפרט באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
תנא  כדברי  הן , אסורות ולכן  בירק, ירק ושל בירק, אילן ושל באילן , ירק של שהן

הקודמת. במשנה קמא

äî÷L ìL ïcñ CBúa úB÷øé ïéòèBð ïéà אילן של  גזע בתוך – ÅÀÄÀÈÀÇÈÆÄÀÈ
האילן, שנקצץ לאחר íâétהשקמה, ïéáékøî ïéà,ריחני בר  שיח – ÅÇÀÄÄÅÈ

צהובים, פרחים äðáìבעל  äc÷ éab ìò,בושם עץ מין –éðtî ÇÇÅÄÈÀÈÈÄÀÅ
é àeäLïìéàa ÷ø במשנה ששנינו  כמו  באילן , ירק להרכיב ואסור – ÆÈÈÀÄÈ
øeçéהקודמת. ïéòèBð ïéà,רך ענף –äðàz ìL,תאנה אילן – ÅÀÄÄÆÀÅÈ

áeöçä CBúì נוקבים ששרשיו הבצלים, ממשפחת צמח מין – ÀÇÂ
אותו  נוטעים ולכן לצדדים, להתפשט בלי הארץ, בעומק ויורדים

את  לישראל בו  תיחם שיהושע מובא, בגמרא להיכר; השדה בגבולות
א );הארץ נו, בתרא  של(בבא יחור  נוטעים שאין ללמד, באה משנתנו

כדי  אלא כוונתו שאין פי  על אף החצוב, לתוך Bø÷îתאנה àäiLÆÀÅÀÅ
ביותר. חם שהחצוב לפי  מצננו , היחור  שיהא כלומר  קור , לשון –

צל עליו  מטיל היחור  שיהא כלומר קורה, לשון אחר: (ברטנורא );פירוש

שהיא  שהתאנה סברא זו  שאין  הללו, הפרושים שני  על חולקים ויש 

אדם, מאכל שאינו  לחצוב טפלה יעשוה אדם, מאכל והיא חשובה
החצוב  שיהא כלומר ליחור, מקירו החצוב "שיהא הם: מפרשים ולכן 

ומשימים  בארץ להשתרש יכול היחור  אין  לפעמים כי  ליחור , משרישו
משרישו " שהוא עשב בתוך  יוסף אותו  ה "ר בשם  שלמה" ("מלאכת

àäzLאשכנזי). ,çéháàä CBúì ïôb ìL äøBîæ ïéáçBz ïéàÅÂÄÀÈÆÆÆÀÈÂÇÄÇÆÀÅ
BëBúì äéîéî ú÷øBæ אלא כוונתו  שאין  פי על שאף כלומר  – ÆÆÅÆÈÀ

אסור, מקום מכל הגפן, לתוך מימיו יזרוק מים מלא שהוא שהאבטיח
éa ïìéà àeäL éðtî÷ø.בירק אילן הרכבת שזוהי –ïéðúBð ïéà ÄÀÅÆÄÈÀÈÈÅÀÄ

BzønLî àäzL úéîlçä CBúì úòìc òøæ–zinlgd מין ÆÇÀÇÇÀÇÇÈÄÆÀÅÀÇÇÀ
עד הזרע על  שומרים והם נוזלים, בגבעולו המכיל נאכל , בר צמח

הקרויה  הפר " "לשון היינו  שהחלמית סוברים ויש בארץ; נשרש  שיהא
שבמקרא ה"חלמות" גם וזוהי חלמתא; ו);בסורית ו, משנתנו (איוב

שאין  פי על אף החלמית, לתוך  דלעת זרע נותנים שאין ללמד, באה

משמרתו, שתהא כדי  אלא éהכוונה àeäL éðtîéa ÷ø÷ø הרכבת – ÄÀÅÆÈÈÀÈÈ
הרכבה. כלאי  איסור משום בזה ויש בירק, ירק

izdw - zex`ean zeipyn
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úéòéáL,úBøNòî íeMî àGå;úaLa íéìhðå.úçàk äøBòNe ähç òøBfä–íéàìk äæ éøä.äãeäé éaøøîBà: §¦¦§¦©©§§¦¨¦§©¨©¥©¦¨§¨§©©£¥¤¦§©¦©¦§¨¥
íéàìk Bðéà,äøBòNe íéhç ézL eäiL ãò,íéøBòN ézLe ähç Bà,úîqëå äøBòNe ähç Bà. ¥¦§©¦©¤§§¥¦¦§¨¦¨§¥§¦¦¨§¨§ª¤¤

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡øçà ïénî òáø da LiL äàñ ìk,èòîé;éñBé éaøøîBà:øáé.ïéðéî éðMî ïéa ãçà ïénî ïéa.ïBòîL éaø ¨§¨¤¤¨Ÿ©¦¦©¥§©¥©¦¥¥¨Ÿ¥¦¦¤¨¥¦§¥¦¦©¦¦§

.ziriay meynéñåä åìéôà éîð éà .úéòéáùá òøåæ íåùî àìå íéàìë òøåæ íåùî àìúéùùî äéä íàå [àåä] äòéøæ êøã åàìã éøù íéàìë íåùî íéúàî ó
:úéòéáù éçéôñ íåùî íäá ïéà ,ùåìúá íéìöáä íéôéñåîù êøãë íéçéôñ åàéöåäå úéòéáùì åñðëðå.zexyrn meyn `leíúåà ùåìúéùë øùòì áééç åðéà

áéúëã íðéîèäù íå÷îî(æë àø÷éå):àéä äòéøæ åàì éàäå ,õøàä òøæî õøàä øùòî ìëå.zaya milhipe.ïàéöåîå íéìåâîä íéìòá æçåàå ,åîã íéùåìúëã
:øúåî øåñàä øáãá òâåð åðéàå øúéä øáã êøåöì ãöä ïî ìåèìè åîå÷îî øôò æéæîã â"òàå.dxerye mihg ipy eidiy cráéúëã íåùî é"øã àîòè

(èé àø÷éå)ïëå ,øáë òøæðù êãù éãäá íéàìë òøæú àì òîùîå äãù éø÷à àì òøæ àìá ò÷ø÷ã øáñå íéàìë òøæú àì êãù(áë íéøáã)êîøë òøæú àì
.äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ãé úìåôîá ïöøçå äøåòùå äèç òøæéù ãò íøëä éàìëá áééçî àìå êîøë éãäá íéòøæ éðéî éðù åðééäã íéàìë òøæú àì íéàìë
íåùî áééç åðéàå ,íéòøæ éàìë íåùî áééç ãçàë äøåòùå äèç òøåæä êëìä ,ïöøç àìá íøë éåø÷ åðéà ìáà äãù éåø÷ äòåøæ äðéàù éô ìò óà ò÷ø÷ã

:ãé úìåôîá ïöøçå äøåòùå äèç òøæéù ãò íøëä éàìë
a`.raex da yiy d`q lk:ïéá÷ äùù äàñäù äàñì ã"ëî ãçà åðééäã á÷ä.hrniìèáúéå òáåøä úçôéù ãò åá áøåòîä øçà ïéî åúåà

:íéàìë òøåæ íåùî øñúéî àìå òåøæì øúåîå äàñä êåúá.xeaiíà øåøáì ìéçúäù ïåéëî íéàìë íéé÷îë éæçéîã íåùî ,ìëä øéñé èòîì ÷÷æåäù ïåéëî
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ïîBhä,באדמה –úBðBðöe úôì,צנונות אגודת או לפת אגודת – ÇÅÆÆÀ
רוצה  שאינו  מוכיח שזה אגודות, כשהם אחרים ירקות הדין והוא

שישתמרו  כדי  רק וטומנם ïôbä(ירושלמי ),בהשרשתם, úçz– ÇÇÇÆÆ
המשנה  שנקטה אלא אחר, אילן  תחת הדין  והוא הגפן, שתחת בקרקע

"otbd zgz":לרבותא,otbd zgz elit`,לקלוט ונוחה רכה íàÄשהיא
åéìò úö÷î eéä, הטמון הירק של העלים –ïélâî משנתנו – ÈÄÀÈÈÈÀËÄ

להלן, שנבאר  כפי שבת, ענין משום זה תנאי  LLBçנקטה Bðéà– ÅÅ
איסור , חשש  כל בזה אין íéàìkכלומר íeMî àG ירק של – ÄÄÀÇÄ

"שדך  אמרה: והתורה זריעה, דרך  זו  שאין  rxfzבאילן , `l,"כלאים
úéòéáL íeMî àGå,השמיטה בשנת גם זו  בדרך  לטמנם שמותר – ÀÄÀÄÄ

בשביעית, גידולים והוסיפו  בשישית טמנם אם או זורע; נקרא ואינו 
שביעית  ספיחי משום בהם אין  בתלוש , הבצלים שמוסיפים כדרך

ברטנורא), òî(ר"ש; íeMî àGåúBøN את לעשר חייב שאינו – ÀÄÇÇÀ
כתוב במעשר  שכן בקרקע, שהוסיפו  ל):הגידולים כז , "וכל(ויקרא

הארץ ux`dמעשר  rxfn מפרשים ויש  זריעה; זו  אין  כאן  ואילו ,"
"zexyrn meyn `le" שטמן אלו מירקות להפריש  צריך היה שאם –

גידולים  והוסיפו שמיטה, של  השלישית השנה והגיעה שני , מעשר
השלישית, השנה כדין  עני מעשר  מהם להפריש צריך אינו  בקרקע,

כדרך ושלא בהשרשתם, רצה שלא לפי  שני , מעשר  מהכל נותן אלא
והוסיפו גדלו úaLa(ר "ש).השרשה íéìhðå בעלים לאחוז שמותר – ÀÄÈÄÀÇÈ

בשבת; תלישה משום בזה ואין  הקרקע, מן  בשבת ולהוציאם המגולים
מגולים" עליו מקצת היו "אם משנתנו שנקטה שמה קודם, שבארנו  וזהו

מגולים  העלים שמקצת זה בכגון  שרק שבת, ענין משום אלא נקטה לא
הקרקע. מן  תלישה משום בזה ואין הגפן , מתחת בשבת ליטלם אפשר

הרי המגולים, בעלים ואוחז הואיל  ממקומו, עפר שמזיז  פי על ואף
שמותר האסור, בדבר  לנגוע מבלי היתר  דבר לצורך  הצד מן  טלטול  זה
מקצת  אם הבדל  אין ומעשרות ושביעית כלאים לגבי  ברם, בשבת.

זה  הרי מגולים, העלים מקצת אם כן, על  יתר לא. אם מגולים עליו
לגביהם חידוש  משום בזה ויש שתילה, כדרך יותר  אבל(ר"ש).נראה

הרמב"ם יא )לפי ב, כלאים  הל' תורה " נקטה (ב"משנה  שמשנתנו יוצא,
אלא  שבת לענין  רק לא – מגולים" עליו  מקצת היו  "אם – זה תנאי

עליו  מקצת השאיר  לא אם שכן  ומעשרות, שביעית כלאים, לענין גם
בהשרשתם שרוצה מוכיח זה הרי הראב"ד).מגולים השגות שם  (עיין

úçàk äøBòNe ähç òøBfäבכלאי מסכתנו  עוסקת ואילך מכאן – ÇÅÇÄÈÀÈÀÇÇ
שונים, מינים משני  גרעינים שני  שהזורע ללמד, המשנה ובאה זרעים,

אחד , יד במפל ושעורה, חיטה íéàìkכגון äæ éøäעובר והוא – ÂÅÆÄÀÇÄ

אפילו  מדרבנן  ברם, כלאים". תזרע לא "שדך שבתורה האזהרה על 

מי שני  לזרוע אסור יד  במפל מראית שלא משום לזה, זה סמוכים נים
íéàìkהעין. Bðéà :øîBà äãeäé éaø שונים מינים הזורע אין – ÇÄÀÈÅÅÄÀÇÄ

כלאים, איסור  על ähçעובר Bà ,äøBòNe íéhç ézL eäiL ãòÇÆÀÀÅÄÄÀÈÄÈ
úîqëå äøBòNe ähç Bà ,íéøBòN ézLe שיזרע עד כלומר  – ÀÅÀÄÄÈÀÈÀËÆÆ

שאינם  מינים משני  או  אחד  ממין  הם מהם ששניים גרעינים, שלושה
טעם  השניים. עם כלאים שהוא אחר ממין ואחד  בזה, זה כלאים

קרויה  אינה זרועה שאינה קרקע יהודה רבי  שלדעת הוא, המחלוקת
" שכתוב וכיון כברjcyשדה, שנזרעה שדה משמע כלאים" תזרע לא

שני זרע כן  אם אלא כלאים איסור  אין  הלכך כלאים, בה לזרוע אין 
כלאים  זורע הוא שאז אחר , ממין  אחד  וגרעין אחד ממין  גרעינים

לשדה  אותה עושה האחד מהמין הגרעינים אחד  (כי זרועה בשדה
ומשמע  כלאים", כרמך תזרע "לא כתוב הכרם בכלאי  וכן  זרועה).

אין  ולפיכך  ה"כרם", עם זרעים, מיני  שני  היינו כלאים, לזרוע שלא
של (גרעין וחרצן ושעורה חיטה זורע כן אם אלא הכרם כלאי  איסור 

זרועה  שאינה קרקע שאף סוברים חכמים אבל אחד. יד  במפל  ענב)
מין. מכל אחד  בגרעין די  ולכן  שדה, id`,קרויה dkldd אף שקרקע

נטיעה, בלי "כרם" קרוי אינו אבל "שדה", קרויה זרועה שאינה פי על 
חייב  ואינו  זרעים, כלאי משום חייב כאחד  ושעורה חיטה הזורע הלכך 
אחד יד במפל  וחרצן ושעורה חיטה שיזרע עד הכרם כלאי משום

(ברטנורא ).

i y i l y m e i
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של וארבעה העשרים החלק לפחות הוא מהם שאחד  זרעים, מיני  שני  של  תערובת
שנמצאו שעורים, קבים ושלושה בעשרים שנתערב חיטים של קב כגון  התערובת, כל
המועט  המין אם שכן וכל  התערובת, כל של וארבעה מעשרים אחד  חלק החיטים
אם  אבל  כלאים. משום זו תערובת לזרוע אסור  וארבעה מעשרים מאחד  יותר הוא
כגו התערובת, מכל וארבעה מעשרים מאחד  פחות הוא שבתערובת המועט ןהמין 

1/25 המועט המין (ונמצא שעורים קבים וארבעה בעשרים שנתערב חיטים קב
לכך, טעם נותן  טוב" יום "תוספות בעל  – התערובת. את לזרוע מותר  מהתערובת),
לא  רוצה, כשאינו  אבל  כלאים, לזרוע אדם כשרוצה אלא אסרה לא "שהתורה
ברם, לדבר ". שיעור  ונתנו העין, מראית מפני  אסרו שחכמים אלא התורה, אסרה
וקשה  מצויה זו בכמות שהתערובת לפי חכמים, אסרו לא זה משיעור  בפחות

השרת למלאכי  תורה ניתנה שלא לזרעה, מותר הלכך  zeaeyzeלבררה, zel`y)
(h"px oniq `"ayxdאין וארבעה מעשרים מאחד  פחות שעל  הטעם, מבארים ויש ;

אחד מין  התערובת כל  כאילו זה הרי  ולכן  להקפיד , אדם בני  של  (o"anxדרכם
(cv `xza `aa האסורה התערובת את להתיר  אפשר  כיצד  ללמד  באה משנתנו – .

לזריעה.

äàñ ìk,זרעים של  –òáø da LiL,הקב רבע –øçà ïénî ÈÀÈÆÆÈÙÇÄÄÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt mi`lk zkqn

øîBà:ãçà ïénî àlà eøîà àG.íéîëçåíéøîBà:òáøì óøèöî äàqa íéàìk àeäL ìk. ¥¨§¤¨¦¦¤¨©£¨¦§¦¨¤¦§©¦©§¨¦§¨¥§Ÿ©
·íéøeîà íéøác äna?úéðè÷a úéðè÷å äàeáúa äàeáz,äàeáúa úéðè÷å úéðè÷a äàeáz.eøîà úîàa:éðBòøæ ©¤§¨¦£¦§¨¦§¨§¦§¦§¦§¦§¨§¦§¦§¦§¦¦§¨¤¡¤¨§¥§¥

ïéìëàð ïðéàL äpâ,ãçà ïéôøèöîäàñ úéáì ìôBða äòaøàå íéøNòî.éaøïBòîLøîBà:àL íLkøéîçäì eøî, ¦¨¤¥¨¤¡¨¦¦§¨§¦¤¨¥¤§¦§©§¨¨§¥§¥§¨©¦¦§¥§¥¤¨§§©§¦
ì÷äì eøîà Ck;äàñ úéáì ìôBða äòaøàå íéøNòî ãçà úôøèöî äàeáza ïzLtä. ¨¨§§¨¥©¦§¨©§¨¦§¨¤¤¤¨¥¤§¦§©§¨¨§¥§¥§¨

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .éøù òáåøî úåçô åúìçú ìáà .åìåë úà øøåá äéä àì.cg` oinn oia:èòîì êéøö äáøä ïéðéîî ïéá ãçà ïéîî òáåø åúåàù ïéá
.cg` oinn `l` exn` `l:òáåø øåòéùì ïéôøèöî ïéðéî éðù ïéàã.d`ql mi`lk `edy lk mixne` minkgeíéøåòù äàñ ïåâë ÷"úì íéîëç ïéá àëéà

ìù äàñá íéàìë ååä àìã ïåéë ïéîñåëì óøèöî ìòåù úìåáù ïéàã ,èòîì êéøö ïéà íéîëçì èòîì êéøö ÷"úì ,ïéîñåëå ìòåù úìåáù òáåø äá ùéù
:íéîëçë äëìäå .íéøåòù

a.d`eaza d`eaz mixen` mixac dnaåà äàåáúá åáøòúðù äðéâ éðåòøæ ìáà ,èòîé äàñì òáåøá ïøîàã àåä úéðè÷á åà äàåáú ïéîá äàåáú
:úéðè÷á.ltepa rax`e mixyrn '`íéòøåæù íå÷îä øåòéùå .ïéèç ìù äàñ åá ïéòøåæù íå÷îì ïäî íéòøåæù òøæä øåòéùë øîåìë ,ïéèç äàñ úéáì ïäî

íå÷î òåøæì éãë ïäá ùé ïäî éöçå á÷áå ïé÷ã ïäù éôì éöçå á÷ àìà äðéâ éðåòøæî åá íéòøåæ ïéàå äîà íéùéîç ìò äîà íéùîç àåä ïéèç ìù äàñ åá
éöçå á÷ ìù íéøùòå äòáøàî ãçà íéðåòøæ ìù åà úéðèé÷ ìù åà äàåáú ìù úçà äàñá áøòúð íàù äæ ïåáùç éôì àöîð .ïéèç ìù äàñ åá íéòøåæù
:èòîé á÷ éöçå á÷á ã"ëî ãçà àåäù äðéâ éðåòøæ éöçå äöéáë äàåáú äàñá áøòúð íà êëìä .èòîì áééç á÷á øùò äùùî ãçà àåäù äðéâ éðåòøæî

l exn`y myk.xingdòåøæì äáøä ïäî êéøöù íéñâ íéðåòøæã ì÷äì åøîà êë ,äàñ úéáì ïäî ìôåðá ã"ëî ãçàá èòåî øåòéùá íéøñåà íé÷ã íéðåòøæã
ãò èòîì êéøö ïéà íéèç äàñ úéáì íéàñ ùìù êéøöù ïúùô òøæ ïåâë ,äàñ úéáì ïäî ìôåðá ã"ëî ãçà àìà ïéèç äàñá ïéøñåà ïðéà äàñ úéáá
äàñ úéáì ïéàñ äùìù ïäî ìôåðã ïåéëå ,äàñ úéáì ïäî ìôåðá ã"ëî ãçà úôøèöî äàåáúá ïúùôä éðú÷ã åðééäå ,äàñá íéòéáø ùìù ïäî áøòúéù

:äëìä ïëå ,äàñá á÷ ìù íéòéáø ùìù ïäî áøòúéù ãò èòîì êéøö ïéàù àöîð éîìùåøéá ïðéøîà éëäã
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אחד הקב רבע ונמצא ליטר ), (כ 13ֿ קבים ששה הסאה זרעים; של –

כמו  לזריעה, אסורה היא והרי התערובת, לסאת וארבעה מעשרים
למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  המין èòîéשבארנו  של השיעור את – ÀÇÅ

בירושלמי לזרעה. מותר  ויהא לסאה רובע בו  יהא שלא עד האחר 

המין  על מוסיף שהוא או הדרכים: משתי  באחת שימעט מבואר,
המועט. מהמין מעט ומוציא בורר  שהוא או éñBéהמרובה éaøÇÄÅ

øáé :øîBà רובע של  האחר  המין  כל  את התערובת מתוך  יברור – ÅÈÙ
נראה  יהא שלא הכל, את יוציא למעט, חייב והוא שהואיל  הקב,

אף  מרובע, פחות האחר  המין היה בתחילה אם ברם, כלאים. כמקיים
לזרעה. מותר  יוסי  רבי  ïéðéîלדעת éðMî ïéa ãçà ïénî ïéa– ÅÄÄÆÈÅÄÀÅÄÄ

(לתנא  ימעט מינים משני שהוא בין  אחד  ממין  הוא הקב שרובע בין 
לדעת  צריך אינו  מינים שבשני  סוברים יש  יוסי ). (לרבי  יבור  או קמא),

בלבד  אחד  מין  אלא המינים שני כל  את לברור  יוסי (הרא"ש).רבי 

eøîà àG :øîBà ïBòîL éaø,"ימעט" –ãçà ïénî àlà– ÇÄÄÀÅÈÀÆÈÄÄÆÈ
לשיעור מצטרפים אינם מינים שני אבל  אחד, ממין הוא הקב רובע אם

התערובת. לאסור כדי íéàìkרובע àeäL ìk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÆÄÀÇÄ
òáøì óøèöî äàqa שהוא התערובת שבסאת אחר מין  כל  – ÇÀÈÄÀÈÅÀÙÇ

הסאה, את לאסור  הקב לרובע מצטרף שבה, המרובה המין עם כלאים

והעדשים  השעורים ועדשים, שעורים בה שמעורבים חיטים סאה כגון
כלאים. משום לזריעה התערובת את לאסור  הקב לרובע מצטרפים

שכן  לרובע, מצטרפים אינם וזונין, שעורים בה מעורבים אם אבל 
המפרשים), רוב (לפי קמא תנא לדעת ברם, בחיטים. כלאים אינם הזונין
כלאים  אינו  בסאה המעורבים השונים מהמינים שאחד זה בכגון  אף

וצריך התערובת, את לאסור  הקב לרובע מצטרף הריהו  הסאה, זרע עם
לעיל . שבארנו  כמו  minkgk.למעט dkldd
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חלק  את משערים כיצד ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

על חמישים של  ששטח בארנו  וכבר כלאים. בתערובת וארבעה מעשרים האחד 

סאה  בו שזורעים לפי  סאה", "בית נקרא מרובעות) אמות 2500) אמה חמישים

ליטר). (כ13ֿ תבואה

íéøeîà íéøác äna?ימעט אחר ממין  רובע בה שיש סאה שכל – ÇÆÀÈÄÂÄ
äàeáúaכשנתערבה äàeáz,בחיטים שעורים כגון –úéðè÷å ÀÈÄÀÈÀÄÀÄ
úéðè÷a,בעדשים פולים כגון  –äàeáúa úéðè÷å úéðè÷a äàeáz ÀÄÀÄÀÈÀÄÀÄÀÄÀÄÄÀÈ

אלא  נזרעים ואינם דקים שזרעוניהם קטנית מיני  שיש  פי על ואף –

סאה", "בית בשטח קבים ארבעה או  חכמים שלושה קבעו  מקום מכל

משום  בתערובתם האוסר שהשיעור והקטנית, התבואה מיני  בכל
הקודמת. במשנה שבארנו  כמו  לסאה, הקב רובע הוא úîàaÆÁÆכלאים

eøîà ששנו מקום כל  אמרו : ובירושלמי  היא; מקובלת הלכה ברם, – ÈÀ
היא: מסיני  למשה הלכה – ïéìëàð"באמת" ïðéàL äpâ éðBòøæÅÀÅÄÈÆÅÈÆÁÈÄ

נאכלים  זרעוניהם שאין בהם, וכיוצא הלפת או  השום זרעוני  כגון  –

נתערבו  אם לזריעה, אלא אינם והזרעונים מהם, הגדל  הפרי אלא
בקטנית, או כלאים,ïéôøèöîבתבואה משום לאסור –ãçà ÄÀÈÀÄÆÈ

äàñ úéáì ìôBða äòaøàå íéøNòî–"ltepa" במה היינו ÅÆÀÄÀÇÀÈÈÀÅÀÅÀÈ
וארבעה  מעשרים אחד  שבתערובת בזרעונים יש אם כלומר שנזרע.

זורעים  תבואה שאמנם סאה", "בית בשטח מהם שזורעים השיעור של
שדקים  גינה זרעוני אבל  לעיל, שבארנו כמו קבים), 6) סאה זה בשטח

וחצי, קב כגון מזה, פחות הרבה אלא סאה, זה בשטח זורעים אין  הם,
אחד זרעונים של או  קטנית של  או תבואה של  בסאה נתערב ואם

אוסר זה הרי  גינה, מזרעוני  בקב) 1/16) וחצי  בקב וארבעה מעשרים
משערים  זו  דרך ועל  למעט. וחייב כלאים, משום לזריעה התערובת את

ל "בית  קב חצי ונזרעים מאד דקים שהם זרעונים כגון  הזרעונים, בשאר
לסאה. בקב) 1/48) קב בחצי וארבעה מעשרים אחד שיעורם סאה",

øéîçäì eøîàL íLk :øîBà ïBòîL éaø,גינה בזרעוני  – ÇÄÄÀÅÀÅÆÈÀÀÇÀÄ
בו , וכיוצא וחצי, בקב וארבעה מעשרים אחד  eøîàששיעורם CkÈÈÀ

ì÷äì שיעורם סאה, בבית מסאה יותר מהם שזורעים שזרעונים – ÀÈÅ
בנופל וארבעה מעשרים אחד של החשבון  לפי לסאה, הקב מרבע יותר 

כגון סאה, לבית äàeázaמהם ïzLtä נתערבו פשתן  זרעוני אם – ÇÄÀÈÇÀÈ
èöîäàñבתבואה, úéáì ìôBða äòaøàå íéøNòî ãçà úôø ÄÀÈÆÆÆÈÅÆÀÄÀÇÀÈÈÀÅÀÅÀÈ

נמצא  סאה", ב"בית סאים שלש נזרעים פשתן  וזרעוני  הואיל כלומר –

סאה" "בית מהם שזורעים השיעור של  וארבעה מעשרים האחד  החלק
התערובת  לאסור פשתן זרעוני של  שיעורם הלכך הקב, רבעי  שלשת הוא

אינה  שהסיפא מפרשים, יש  תבואה. לסאה הקב רבעי שלשת הוא
בא  והוא קמא, תנא דברי  המשך אלא שמעון , רבי  של  דבריו המשך

דברי ואילו  גינה. זרעוני  שאר מכלל יוצא הפשתן שזרע להשמיענו
אלא  אמרו  "לא הקודמת: במשנה שאמר למה המשך הם שמעון  רבי

להקל ", אמרו כך  להחמיר  שאמרו "כשם כאן: מוסיף והוא אחד", ממין 
לאסור היינו  להחמיר, מצטרפים אינם מינים ששני  שאמרו כשם כלומר

שעורים  קב חצי אם כגון להקל , מצטרפים שאינם אמרו כך  התערובת,
אין  חיטים, קב וחצי  ושניים בעשרים נתערבו  עדשים מקב ופחות
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úéòéáL,úBøNòî íeMî àGå;úaLa íéìhðå.úçàk äøBòNe ähç òøBfä–íéàìk äæ éøä.äãeäé éaøøîBà: §¦¦§¦©©§§¦¨¦§©¨©¥©¦¨§¨§©©£¥¤¦§©¦©¦§¨¥
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áéúëã íðéîèäù íå÷îî(æë àø÷éå):àéä äòéøæ åàì éàäå ,õøàä òøæî õøàä øùòî ìëå.zaya milhipe.ïàéöåîå íéìåâîä íéìòá æçåàå ,åîã íéùåìúëã
:øúåî øåñàä øáãá òâåð åðéàå øúéä øáã êøåöì ãöä ïî ìåèìè åîå÷îî øôò æéæîã â"òàå.dxerye mihg ipy eidiy cráéúëã íåùî é"øã àîòè

(èé àø÷éå)ïëå ,øáë òøæðù êãù éãäá íéàìë òøæú àì òîùîå äãù éø÷à àì òøæ àìá ò÷ø÷ã øáñå íéàìë òøæú àì êãù(áë íéøáã)êîøë òøæú àì
.äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ãé úìåôîá ïöøçå äøåòùå äèç òøæéù ãò íøëä éàìëá áééçî àìå êîøë éãäá íéòøæ éðéî éðù åðééäã íéàìë òøæú àì íéàìë
íåùî áééç åðéàå ,íéòøæ éàìë íåùî áééç ãçàë äøåòùå äèç òøåæä êëìä ,ïöøç àìá íøë éåø÷ åðéà ìáà äãù éåø÷ äòåøæ äðéàù éô ìò óà ò÷ø÷ã

:ãé úìåôîá ïöøçå äøåòùå äèç òøæéù ãò íøëä éàìë
a`.raex da yiy d`q lk:ïéá÷ äùù äàñäù äàñì ã"ëî ãçà åðééäã á÷ä.hrniìèáúéå òáåøä úçôéù ãò åá áøåòîä øçà ïéî åúåà
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ïîBhä,באדמה –úBðBðöe úôì,צנונות אגודת או לפת אגודת – ÇÅÆÆÀ
רוצה  שאינו  מוכיח שזה אגודות, כשהם אחרים ירקות הדין והוא

שישתמרו  כדי  רק וטומנם ïôbä(ירושלמי ),בהשרשתם, úçz– ÇÇÇÆÆ
המשנה  שנקטה אלא אחר, אילן  תחת הדין  והוא הגפן, שתחת בקרקע

"otbd zgz":לרבותא,otbd zgz elit`,לקלוט ונוחה רכה íàÄשהיא
åéìò úö÷î eéä, הטמון הירק של העלים –ïélâî משנתנו – ÈÄÀÈÈÈÀËÄ

להלן, שנבאר  כפי שבת, ענין משום זה תנאי  LLBçנקטה Bðéà– ÅÅ
איסור , חשש  כל בזה אין íéàìkכלומר íeMî àG ירק של – ÄÄÀÇÄ

"שדך  אמרה: והתורה זריעה, דרך  זו  שאין  rxfzבאילן , `l,"כלאים
úéòéáL íeMî àGå,השמיטה בשנת גם זו  בדרך  לטמנם שמותר – ÀÄÀÄÄ

בשביעית, גידולים והוסיפו  בשישית טמנם אם או זורע; נקרא ואינו 
שביעית  ספיחי משום בהם אין  בתלוש , הבצלים שמוסיפים כדרך

ברטנורא), òî(ר"ש; íeMî àGåúBøN את לעשר חייב שאינו – ÀÄÇÇÀ
כתוב במעשר  שכן בקרקע, שהוסיפו  ל):הגידולים כז , "וכל(ויקרא

הארץ ux`dמעשר  rxfn מפרשים ויש  זריעה; זו  אין  כאן  ואילו ,"
"zexyrn meyn `le" שטמן אלו מירקות להפריש  צריך היה שאם –

גידולים  והוסיפו שמיטה, של  השלישית השנה והגיעה שני , מעשר
השלישית, השנה כדין  עני מעשר  מהם להפריש צריך אינו  בקרקע,

כדרך ושלא בהשרשתם, רצה שלא לפי  שני , מעשר  מהכל נותן אלא
והוסיפו גדלו úaLa(ר "ש).השרשה íéìhðå בעלים לאחוז שמותר – ÀÄÈÄÀÇÈ

בשבת; תלישה משום בזה ואין  הקרקע, מן  בשבת ולהוציאם המגולים
מגולים" עליו מקצת היו "אם משנתנו שנקטה שמה קודם, שבארנו  וזהו

מגולים  העלים שמקצת זה בכגון  שרק שבת, ענין משום אלא נקטה לא
הקרקע. מן  תלישה משום בזה ואין הגפן , מתחת בשבת ליטלם אפשר

הרי המגולים, בעלים ואוחז הואיל  ממקומו, עפר שמזיז  פי על ואף
שמותר האסור, בדבר  לנגוע מבלי היתר  דבר לצורך  הצד מן  טלטול  זה
מקצת  אם הבדל  אין ומעשרות ושביעית כלאים לגבי  ברם, בשבת.

זה  הרי מגולים, העלים מקצת אם כן, על  יתר לא. אם מגולים עליו
לגביהם חידוש  משום בזה ויש שתילה, כדרך יותר  אבל(ר"ש).נראה

הרמב"ם יא )לפי ב, כלאים  הל' תורה " נקטה (ב"משנה  שמשנתנו יוצא,
אלא  שבת לענין  רק לא – מגולים" עליו  מקצת היו  "אם – זה תנאי

עליו  מקצת השאיר  לא אם שכן  ומעשרות, שביעית כלאים, לענין גם
בהשרשתם שרוצה מוכיח זה הרי הראב"ד).מגולים השגות שם  (עיין

úçàk äøBòNe ähç òøBfäבכלאי מסכתנו  עוסקת ואילך מכאן – ÇÅÇÄÈÀÈÀÇÇ
שונים, מינים משני  גרעינים שני  שהזורע ללמד, המשנה ובאה זרעים,

אחד , יד במפל ושעורה, חיטה íéàìkכגון äæ éøäעובר והוא – ÂÅÆÄÀÇÄ

אפילו  מדרבנן  ברם, כלאים". תזרע לא "שדך שבתורה האזהרה על 

מי שני  לזרוע אסור יד  במפל מראית שלא משום לזה, זה סמוכים נים
íéàìkהעין. Bðéà :øîBà äãeäé éaø שונים מינים הזורע אין – ÇÄÀÈÅÅÄÀÇÄ

כלאים, איסור  על ähçעובר Bà ,äøBòNe íéhç ézL eäiL ãòÇÆÀÀÅÄÄÀÈÄÈ
úîqëå äøBòNe ähç Bà ,íéøBòN ézLe שיזרע עד כלומר  – ÀÅÀÄÄÈÀÈÀËÆÆ

שאינם  מינים משני  או  אחד  ממין  הם מהם ששניים גרעינים, שלושה
טעם  השניים. עם כלאים שהוא אחר ממין ואחד  בזה, זה כלאים

קרויה  אינה זרועה שאינה קרקע יהודה רבי  שלדעת הוא, המחלוקת
" שכתוב וכיון כברjcyשדה, שנזרעה שדה משמע כלאים" תזרע לא

שני זרע כן  אם אלא כלאים איסור  אין  הלכך כלאים, בה לזרוע אין 
כלאים  זורע הוא שאז אחר , ממין  אחד  וגרעין אחד ממין  גרעינים

לשדה  אותה עושה האחד מהמין הגרעינים אחד  (כי זרועה בשדה
ומשמע  כלאים", כרמך תזרע "לא כתוב הכרם בכלאי  וכן  זרועה).

אין  ולפיכך  ה"כרם", עם זרעים, מיני  שני  היינו כלאים, לזרוע שלא
של (גרעין וחרצן ושעורה חיטה זורע כן אם אלא הכרם כלאי  איסור 

זרועה  שאינה קרקע שאף סוברים חכמים אבל אחד. יד  במפל  ענב)
מין. מכל אחד  בגרעין די  ולכן  שדה, id`,קרויה dkldd אף שקרקע

נטיעה, בלי "כרם" קרוי אינו אבל "שדה", קרויה זרועה שאינה פי על 
חייב  ואינו  זרעים, כלאי משום חייב כאחד  ושעורה חיטה הזורע הלכך 
אחד יד במפל  וחרצן ושעורה חיטה שיזרע עד הכרם כלאי משום

(ברטנורא ).
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של וארבעה העשרים החלק לפחות הוא מהם שאחד  זרעים, מיני  שני  של  תערובת
שנמצאו שעורים, קבים ושלושה בעשרים שנתערב חיטים של קב כגון  התערובת, כל
המועט  המין אם שכן וכל  התערובת, כל של וארבעה מעשרים אחד  חלק החיטים
אם  אבל  כלאים. משום זו תערובת לזרוע אסור  וארבעה מעשרים מאחד  יותר הוא
כגו התערובת, מכל וארבעה מעשרים מאחד  פחות הוא שבתערובת המועט ןהמין 

1/25 המועט המין (ונמצא שעורים קבים וארבעה בעשרים שנתערב חיטים קב
לכך, טעם נותן  טוב" יום "תוספות בעל  – התערובת. את לזרוע מותר  מהתערובת),
לא  רוצה, כשאינו  אבל  כלאים, לזרוע אדם כשרוצה אלא אסרה לא "שהתורה
ברם, לדבר ". שיעור  ונתנו העין, מראית מפני  אסרו שחכמים אלא התורה, אסרה
וקשה  מצויה זו בכמות שהתערובת לפי חכמים, אסרו לא זה משיעור  בפחות

השרת למלאכי  תורה ניתנה שלא לזרעה, מותר הלכך  zeaeyzeלבררה, zel`y)
(h"px oniq `"ayxdאין וארבעה מעשרים מאחד  פחות שעל  הטעם, מבארים ויש ;

אחד מין  התערובת כל  כאילו זה הרי  ולכן  להקפיד , אדם בני  של  (o"anxדרכם
(cv `xza `aa האסורה התערובת את להתיר  אפשר  כיצד  ללמד  באה משנתנו – .

לזריעה.

äàñ ìk,זרעים של  –òáø da LiL,הקב רבע –øçà ïénî ÈÀÈÆÆÈÙÇÄÄÇÅ
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.cg` oinn `l` exn` `l:òáåø øåòéùì ïéôøèöî ïéðéî éðù ïéàã.d`ql mi`lk `edy lk mixne` minkgeíéøåòù äàñ ïåâë ÷"úì íéîëç ïéá àëéà

ìù äàñá íéàìë ååä àìã ïåéë ïéîñåëì óøèöî ìòåù úìåáù ïéàã ,èòîì êéøö ïéà íéîëçì èòîì êéøö ÷"úì ,ïéîñåëå ìòåù úìåáù òáåø äá ùéù
:íéîëçë äëìäå .íéøåòù

a.d`eaza d`eaz mixen` mixac dnaåà äàåáúá åáøòúðù äðéâ éðåòøæ ìáà ,èòîé äàñì òáåøá ïøîàã àåä úéðè÷á åà äàåáú ïéîá äàåáú
:úéðè÷á.ltepa rax`e mixyrn '`íéòøåæù íå÷îä øåòéùå .ïéèç ìù äàñ åá ïéòøåæù íå÷îì ïäî íéòøåæù òøæä øåòéùë øîåìë ,ïéèç äàñ úéáì ïäî

íå÷î òåøæì éãë ïäá ùé ïäî éöçå á÷áå ïé÷ã ïäù éôì éöçå á÷ àìà äðéâ éðåòøæî åá íéòøåæ ïéàå äîà íéùéîç ìò äîà íéùîç àåä ïéèç ìù äàñ åá
éöçå á÷ ìù íéøùòå äòáøàî ãçà íéðåòøæ ìù åà úéðèé÷ ìù åà äàåáú ìù úçà äàñá áøòúð íàù äæ ïåáùç éôì àöîð .ïéèç ìù äàñ åá íéòøåæù
:èòîé á÷ éöçå á÷á ã"ëî ãçà àåäù äðéâ éðåòøæ éöçå äöéáë äàåáú äàñá áøòúð íà êëìä .èòîì áééç á÷á øùò äùùî ãçà àåäù äðéâ éðåòøæî

l exn`y myk.xingdòåøæì äáøä ïäî êéøöù íéñâ íéðåòøæã ì÷äì åøîà êë ,äàñ úéáì ïäî ìôåðá ã"ëî ãçàá èòåî øåòéùá íéøñåà íé÷ã íéðåòøæã
ãò èòîì êéøö ïéà íéèç äàñ úéáì íéàñ ùìù êéøöù ïúùô òøæ ïåâë ,äàñ úéáì ïäî ìôåðá ã"ëî ãçà àìà ïéèç äàñá ïéøñåà ïðéà äàñ úéáá
äàñ úéáì ïéàñ äùìù ïäî ìôåðã ïåéëå ,äàñ úéáì ïäî ìôåðá ã"ëî ãçà úôøèöî äàåáúá ïúùôä éðú÷ã åðééäå ,äàñá íéòéáø ùìù ïäî áøòúéù

:äëìä ïëå ,äàñá á÷ ìù íéòéáø ùìù ïäî áøòúéù ãò èòîì êéøö ïéàù àöîð éîìùåøéá ïðéøîà éëäã
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אחד הקב רבע ונמצא ליטר ), (כ 13ֿ קבים ששה הסאה זרעים; של –

כמו  לזריעה, אסורה היא והרי התערובת, לסאת וארבעה מעשרים
למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  המין èòîéשבארנו  של השיעור את – ÀÇÅ

בירושלמי לזרעה. מותר  ויהא לסאה רובע בו  יהא שלא עד האחר 

המין  על מוסיף שהוא או הדרכים: משתי  באחת שימעט מבואר,
המועט. מהמין מעט ומוציא בורר  שהוא או éñBéהמרובה éaøÇÄÅ

øáé :øîBà רובע של  האחר  המין  כל  את התערובת מתוך  יברור – ÅÈÙ
נראה  יהא שלא הכל, את יוציא למעט, חייב והוא שהואיל  הקב,

אף  מרובע, פחות האחר  המין היה בתחילה אם ברם, כלאים. כמקיים
לזרעה. מותר  יוסי  רבי  ïéðéîלדעת éðMî ïéa ãçà ïénî ïéa– ÅÄÄÆÈÅÄÀÅÄÄ

(לתנא  ימעט מינים משני שהוא בין  אחד  ממין  הוא הקב שרובע בין 
לדעת  צריך אינו  מינים שבשני  סוברים יש  יוסי ). (לרבי  יבור  או קמא),

בלבד  אחד  מין  אלא המינים שני כל  את לברור  יוסי (הרא"ש).רבי 

eøîà àG :øîBà ïBòîL éaø,"ימעט" –ãçà ïénî àlà– ÇÄÄÀÅÈÀÆÈÄÄÆÈ
לשיעור מצטרפים אינם מינים שני אבל  אחד, ממין הוא הקב רובע אם

התערובת. לאסור כדי íéàìkרובע àeäL ìk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÆÄÀÇÄ
òáøì óøèöî äàqa שהוא התערובת שבסאת אחר מין  כל  – ÇÀÈÄÀÈÅÀÙÇ

הסאה, את לאסור  הקב לרובע מצטרף שבה, המרובה המין עם כלאים

והעדשים  השעורים ועדשים, שעורים בה שמעורבים חיטים סאה כגון
כלאים. משום לזריעה התערובת את לאסור  הקב לרובע מצטרפים

שכן  לרובע, מצטרפים אינם וזונין, שעורים בה מעורבים אם אבל 
המפרשים), רוב (לפי קמא תנא לדעת ברם, בחיטים. כלאים אינם הזונין
כלאים  אינו  בסאה המעורבים השונים מהמינים שאחד זה בכגון  אף

וצריך התערובת, את לאסור  הקב לרובע מצטרף הריהו  הסאה, זרע עם
לעיל . שבארנו  כמו  minkgk.למעט dkldd

ב ה נ ש מ ר ו א ב

חלק  את משערים כיצד ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

על חמישים של  ששטח בארנו  וכבר כלאים. בתערובת וארבעה מעשרים האחד 

סאה  בו שזורעים לפי  סאה", "בית נקרא מרובעות) אמות 2500) אמה חמישים

ליטר). (כ13ֿ תבואה

íéøeîà íéøác äna?ימעט אחר ממין  רובע בה שיש סאה שכל – ÇÆÀÈÄÂÄ
äàeáúaכשנתערבה äàeáz,בחיטים שעורים כגון –úéðè÷å ÀÈÄÀÈÀÄÀÄ
úéðè÷a,בעדשים פולים כגון  –äàeáúa úéðè÷å úéðè÷a äàeáz ÀÄÀÄÀÈÀÄÀÄÀÄÀÄÄÀÈ

אלא  נזרעים ואינם דקים שזרעוניהם קטנית מיני  שיש  פי על ואף –

סאה", "בית בשטח קבים ארבעה או  חכמים שלושה קבעו  מקום מכל

משום  בתערובתם האוסר שהשיעור והקטנית, התבואה מיני  בכל
הקודמת. במשנה שבארנו  כמו  לסאה, הקב רובע הוא úîàaÆÁÆכלאים

eøîà ששנו מקום כל  אמרו : ובירושלמי  היא; מקובלת הלכה ברם, – ÈÀ
היא: מסיני  למשה הלכה – ïéìëàð"באמת" ïðéàL äpâ éðBòøæÅÀÅÄÈÆÅÈÆÁÈÄ

נאכלים  זרעוניהם שאין בהם, וכיוצא הלפת או  השום זרעוני  כגון  –

נתערבו  אם לזריעה, אלא אינם והזרעונים מהם, הגדל  הפרי אלא
בקטנית, או כלאים,ïéôøèöîבתבואה משום לאסור –ãçà ÄÀÈÀÄÆÈ

äàñ úéáì ìôBða äòaøàå íéøNòî–"ltepa" במה היינו ÅÆÀÄÀÇÀÈÈÀÅÀÅÀÈ
וארבעה  מעשרים אחד  שבתערובת בזרעונים יש אם כלומר שנזרע.

זורעים  תבואה שאמנם סאה", "בית בשטח מהם שזורעים השיעור של
שדקים  גינה זרעוני אבל  לעיל, שבארנו כמו קבים), 6) סאה זה בשטח

וחצי, קב כגון מזה, פחות הרבה אלא סאה, זה בשטח זורעים אין  הם,
אחד זרעונים של או  קטנית של  או תבואה של  בסאה נתערב ואם

אוסר זה הרי  גינה, מזרעוני  בקב) 1/16) וחצי  בקב וארבעה מעשרים
משערים  זו  דרך ועל  למעט. וחייב כלאים, משום לזריעה התערובת את

ל "בית  קב חצי ונזרעים מאד דקים שהם זרעונים כגון  הזרעונים, בשאר
לסאה. בקב) 1/48) קב בחצי וארבעה מעשרים אחד שיעורם סאה",

øéîçäì eøîàL íLk :øîBà ïBòîL éaø,גינה בזרעוני  – ÇÄÄÀÅÀÅÆÈÀÀÇÀÄ
בו , וכיוצא וחצי, בקב וארבעה מעשרים אחד  eøîàששיעורם CkÈÈÀ

ì÷äì שיעורם סאה, בבית מסאה יותר מהם שזורעים שזרעונים – ÀÈÅ
בנופל וארבעה מעשרים אחד של החשבון  לפי לסאה, הקב מרבע יותר 

כגון סאה, לבית äàeázaמהם ïzLtä נתערבו פשתן  זרעוני אם – ÇÄÀÈÇÀÈ
èöîäàñבתבואה, úéáì ìôBða äòaøàå íéøNòî ãçà úôø ÄÀÈÆÆÆÈÅÆÀÄÀÇÀÈÈÀÅÀÅÀÈ

נמצא  סאה", ב"בית סאים שלש נזרעים פשתן  וזרעוני  הואיל כלומר –

סאה" "בית מהם שזורעים השיעור של  וארבעה מעשרים האחד  החלק
התערובת  לאסור פשתן זרעוני של  שיעורם הלכך הקב, רבעי  שלשת הוא

אינה  שהסיפא מפרשים, יש  תבואה. לסאה הקב רבעי שלשת הוא
בא  והוא קמא, תנא דברי  המשך אלא שמעון , רבי  של  דבריו המשך

דברי ואילו  גינה. זרעוני  שאר מכלל יוצא הפשתן שזרע להשמיענו
אלא  אמרו  "לא הקודמת: במשנה שאמר למה המשך הם שמעון  רבי

להקל ", אמרו כך  להחמיר  שאמרו "כשם כאן: מוסיף והוא אחד", ממין 
לאסור היינו  להחמיר, מצטרפים אינם מינים ששני  שאמרו כשם כלומר

שעורים  קב חצי אם כגון להקל , מצטרפים שאינם אמרו כך  התערובת,
אין  חיטים, קב וחצי  ושניים בעשרים נתערבו  עדשים מקב ופחות

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéøBòN dòøæì Cìîðå íéhç äòeøæ eäãN äúéä–òéìúzL ãò dì ïézîé,òøæé Ck øçàå CôBéå.äçnö íà, ¨§¨¨¥§¨¦¦§¦§©§¨§¨§¦©§¦¨©¤©§¦©§©§©©¨¦§©¦¦§¨
øîàé àG:CôBà Ck øçàå òøæà,òøBæ Ck øçàå CôBä àlà.LøBç àäé änk?äòéáøä éîìúk.ìeàL àaàøîBà: Ÿ©¤§©§©©¨©¤¨¥§©©¨¥©©¨§¥¥§©§¥¨§¦¨©¨¨¥

äàñ úéáì òáø øiLé àHL éãk. §¥¤§©¥Ÿ©§¥§¨
„dòèðì Cìîðå äòeøæ,øîàé àG:CôBà Ck øçàå òhà,òèBð Ck øçàå CôBä àlà.dòøæì Cìîðå äòeèð,àG §¨§¦§©§¨§¨Ÿ©¤©§©©¨©¤¨¥§©©¨¥©§¨§¦§©§¨§¨

øîàé:LøLà Ck øçàå òøæà,øçàå LøLî àlàòøBæ Ck.äöø íà–çôhî úBçt ãò íîBb,òøBæ,øçàå Ÿ©¤§©§©©¨£¨¥¤¨§¨¥§©©¨¥©¦¨¨¥©¨¦¤©¥©§©©
LøLî Ck. ¨§¨¥

‰óeì Bà ñBað÷ äòeøæ eäãN äúéä–íäéab ìò àáe òøBæ àäé àG,ì àlà ïéNBò ïðéàLGLíéðL L.äàeáz ¨§¨¨¥§¨©§§¥¥©¨©©¥¤¤¥¨¦¤¨§¨¨¦§¨

b.rilzzy cr:øúåé êéøö äùáéáå äçì ò÷ø÷á íéîé äùìù õøàá ääùúùë éåä äøåòéùå.jteie:òøæä çîöé àìù ìéáùá äùéøçîá ò÷ø÷ä êåôäé
.yxeg `di dnkãøúù øçà ùåøçì íãà éðá êøãù íéîìúë äòéáøä éîìúë àìà ,äæì äæ íéëåîñ íéðè÷ íéîìú íéîìú ùåøçì êéøö àåäù øîàú àìù

:íéìåãâ íéîìú íéùøåçù äòéáøä.d`q zial raex xiiyi `ly ickåðééäã ùøåç àåäù ò÷ø÷á ã"ëî úåçô àìà êôåäî åðéàù íå÷î õøàá øàùé àìù
:ìåàù àáàë äëìä ïéàå .äàñ úéáì á÷ òáåø

c.drhepl jlnpe drexf:íéðôâ äòèåðì êìîðå äàåáú äòåøæ äúéäù.mnebäùðä ãéâ ÷øôã éôåùä íò åîîåâ ïåùì[:áö]êåîñ ïôâä úøåë øîåìë
:çôè ò÷ø÷ä ïî äåáâ øééùé àìù ò÷ø÷ì

d.sel e` qeapw:ïéòéìúî ïðéàå íéðù ùìù õøàá íéîéé÷úîù éôì ,ïäá úìòåî äùéøçå äòìúä ïéà åììä íéðéîù.qihq`åì ïéøå÷ úìëúì äîåã åòáö
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והואיל החיטים, לגרעיני  מצטרפים השעורים שגרעיני אומרים

למעט, חייב אינו התערובת את האוסר מהשיעור פחות הם והעדשים
מקב  שפחות וכיון לחיטים, מצטרפים אינם השעורים גרעיני אלא

של כשיעור בו  יש חיטים קב וחצי  ושניים בעשרים המעורב עדשים
למעט הוא חייב בתערובת, וארבעה מעשרים ירושלמי).אחד  (רמב"ם ;

i r i a x m e i
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íéhç äòeøæ eäãN äúéä,צמחו לא ועדיין  –dòøæì Cìîðå ÈÀÈÈÅÀÈÄÄÀÄÀÇÀÈÀÈ
íéøBòN,החיטים במקום –òéìúzL ãò dì ïézîé החיטה – ÀÄÇÀÄÈÇÆÇÀÄÇ

מפרשים: ויש  הזרע; שירקב כלומר הקרקע, rilzzyתחת crעד –

שלושה  הוא זה זמן ושיעור  תולעים; כעין  דקים שרשים גידי  שתוציא
ימים משלושה יותר – יבשה בקרקע ואילו לחה, בקרקע (תוספתא ;ימים

במחרשCôBéåירושלמי), הקרקע את ויהפוך  את – לעקור כדי ה, ÀÇ
החיטים, מזרע בקרקע שנשאר  מה וכל òøæéהשרשים Ck øçàå– ÀÇÇÈÄÀÇ

äçnöשעורים. íàואחר עשביה, לבצבץ כבר  שהתחילו  החיטה, – ÄÄÀÈ
שעורים, לזרעה נמלך òøæàכך  :øîàé àG,שעורים –Ck øçàå ÙÇÆÀÇÀÇÇÈ

CôBà,הזריעה שאחר בחרישה הקרקע את אהפוך –CôBä àlà ÇÆÈÅ
תחילה, –òøBæ Ck øçàå ניכרים שהצמחים פי על ואף שעורים. – ÀÇÇÈÅÇ

תחילה יהפוך מקום מכל כולם, יהפוך ובודאי יוםהם, טוב").("תוספות

LøBç àäé änk?במחרשה הקרקע את כשהופך –éîìúk ÇÈÀÅÅÀÇÀÅ
äòéáøä רחבים אותם שעושים הגשם, שלאחר  החרישה כתלמי  – ÈÀÄÈ

בהם (ר "ש); שייכנסו הגשם קודם שעושים כתלמים מפרשים: ויש

תלמים (רמב"ם ),המים ולעשות הקרקע כל את להפוך  צריך  ואינו
לזה. זה וסמוכים עושה "minlz"קטנים שהמחרשה החריצים היינו

אותה בחרשה התלים (רמב "ם).באדמה היינו  ש"תלמים" סוברים, ויש 
המחרשה בצד הנערמות האדמה שורות מרימה, (רד "ק).שהמחרשה

äàñ úéáì òáø øiLé àHL éãk :øîBà ìeàL àaà אינו – ÇÈÈÅÀÅÆÀÇÅÙÇÀÅÀÈ
של שיעור  חרישה בלי בקרקע יישאר שלא כדי אלא לחרוש צריך 

כמו  הקרקע, של וארבעה מעשרים אחד  כלומר סאה, בבית הקב רובע
הקודמות. במשניות שבארנו 

epx`aונמלך חיטים זרועה שדהו  היתה שאם כמשמעה, משנתנו של הרישא
יזרע, כך ואחר להפוך וגם שתתליע עד  להמתין  צריך הוא הרי שעורים לזרעה
אחר החיטים ויצמחו יחזרו  במחרשה הקרקע את מיד ויהפוך ימתין  לא שאם

שנו : בתוספתא אבל  rxfiכך . `l ,mixery drxfl jlnpe oihg drexf edcy dzid"
,"rilzzy cr oizni jtd `l .jteiy cr,שניהם צריכים אין  התוספתא שלפי כלומר 

או בהפיכה באחד , די  אלא במשנתנו , ששנינו  כמו הפיכה, וגם התלעה גם
במשנתנו: גם מפרשים יש מכאן  rilzzyבהתלעה. cr oizni",ויזרע –jteie

להמתין  רוצה אינו אם יופך או  כלומר –.(c"a`xd ;"edil` zepy") והטעם
בהשרשתו, רוצה שאינו  הוכיח הרי  והפך  שהואיל לבד, בהפיכה שדי לדבריהם

אחר. מין לזרוע ומותר 
ששנינו: `jte"ומה jk xg`e rxf` :xn`i `l dgniv m`" שמה מפרשים, יש –

בשם  שהבאנו  כמו  לרבותא (ולא הוא דווקא צימחה" "אם המשנה שנקטה
שיהפכה, קודם לזרוע אסור צימחה אם שדווקא כלומר טוב"), יום "תוספות

ההיפוך קודם לזרוע מותר צימחה לא אם `edil").אבל zepy") מבארים ויש
או יהפוך , ולא בדעתו יימלך שמא חוששים אנו צמחו וכבר  שהואיל הטעם,
אבל אחר. זרע שם זורע והוא החיטים צמחי את שרואים עין, מראית מפני
שמא  לחשוש אין  ואף העין, למראית חשש ואין הואיל צמחו, לא עדיין  אם
יוצא, זה פירוש לפי  ברם, אופך. כך ואחר אזרע לומר : הוא רשאי  יימלך,

ברישא: ששנינו jetdie,שמה rilzzy cr oizni בשעה דעתו, גילה כשלא היינו 
בין הבדל יש דעתו, גילה אם אבל  להפוך, כך  אחר  רוצה שהוא לזרוע, שבא
ואם  מועיל, דעתו גילוי אין צמחו  שאם קודם, שבארנו  כמו צמחו  ללא צמחו 
מה  מבואר  גם מכאן להפוך . כך ואחר לזרוע ומותר מועיל  זה הרי  צמחו לא

המשנה `jte",שנקטה jk xg`e rxf` :xn`i `l":נקטה jkולא xg`e rxfi `l
jtei.("l`xyi zx`tz")
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äòeøæ,ירק או תבואה זרועה שדהו  היתה –dòèðì Cìîðå– ÀÈÀÄÀÇÀÈÀÈ
גפנים בה ישראל"),לנטוע "תפארת òhà(עיין :øîàé àG גפנים – ÙÇÆÇ

CôBàתחילה, Ck øçàå את לעקור  הקרקע את במחרשה אהפוך  – ÀÇÇÈÇ
הירק, את או  CôBäהתבואה àlà,תחילה –òèBð Ck øçàå– ÆÈÅÀÇÇÈÅÇ

כלאים. איסור  לידי יבוא שלא שדהו äòeèðגפנים, היתה אם וכן – ÀÈ
גפנים, dòøæìנטועה Cìîðå,תבואה –òøæà :øîàé àG– ÀÄÀÇÀÈÀÈÙÇÆÀÇ

תחילה, LøLàתבואה Ck øçàå,הנטיעות שרשי  את אעקור  – ÀÇÇÈÂÈÅ
LøLî àlà,הנטיעות את תחילה –òøBæ Ck øçàå.תבואה – ÆÈÀÈÅÀÇÇÈÅÇ

íîBb ,äöø íà,הנטיעות את קוצץ –çôhî úBçt ãòסמוך – ÄÈÈÅÇÈÄÆÇ
מראית  משום יותר  כאן ואין אינו , כאילו מטפח הנמוך שכל  לקרקע,

ראשונה");("מ העין שגמםשנה  תבואה,òøBæולאחר  –Ck øçàå ÅÇÀÇÇÈ
LøLî.הגפנים שרשי  את עוקר  – ÀÈÅ

i y i n g m e i
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ñBað÷ äòeøæ eäãN äúéä:גורסים ויש –,qeaxwעיקר וגירסתם ÈÀÈÈÅÀÈÇÀ
טוב"), יום כמון,("תוספות מין  óeìוהוא Bà,(ארום) בצל  מין  –àG ַ

íäéab ìò àáe òøBæ àäéכלומר עמהם, כלאים שהוא אחר מין  – ÀÅÅÇÈÇÇÅÆ
ונמלך חיטים זרועה שדהו "היתה ג): (משנה לעיל ושנינו  הואיל 

שתתליע עד לה ימתין שעורים, dgl)לזורעה dnc`a mini dyely)

izdw - zex`ean zeipyn
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ñéèñà éçéôñ da eìòL,äaøä ïéðéî ïäa eìòL úBðøbä íB÷î ïëå,íéçîö éðéî äìòäL ïzìz ïëå–ïéáiçî ïéà ¤¨¨§¦¥¦§¦§¥§©§¨¤¨¨¤¦¦©§¥§¥¦§¨¤¤¡¨¦¥§¨¦¥§©§¦
Lkðì BúBà.çqk Bà Lkð íà,Bì íéøîBà:ãçà ïénî õeç ìkä úà ø÷ò. §©¥¦¦¥¦©§¦£Ÿ¤©Ÿ¦¦¤¨

Âïéî ìkî øLî øLî eäãN úBNòì äöBøä–éànL úéaíéøîBà:GLçéút ìL íéîìz äL;ìlä úéáeíéøîBà: ¨¤©£¨¥¥¨¥¨¦¨¦¥©©§¦§¨§¨¦¤¨¦©¥¦¥§¦
éðBøMä ìòä àGî.elà éøáãk úBéäì elà éøác ïéáBø÷e. §¨Ÿ©¨¦§¦¦§¥¥¦§§¦§¥¥

ÊìL CBúa ñðëð íéhç øBz Làø äéäíéøBòN–øzî,óBñk äàøð àeäL éðtîeäãN.Bøáç ìLå íéhç BlL ¨¨Ÿ¦¦¦§¨§¤§¦ª¨¦§¥¤¦§¤§¨¥¤¦¦§¤£¥

äøéö÷ úòùá ìôåðä òøæä ïî çîåöù äî éîð éà .çéôñ àø÷ð äééðù íòô çîåöù äîå ,çîåöå øæåçå åúåà íéúøåëù íéìéâøå ,å"÷éãðà æ"òìáå ì"éð éáøòá
:çéôñ éåø÷.zepxbd mewn:úéðè÷å äàåáú åá íéùãù.ozlz:å"÷éøâðéô æ"òìáå à"áìåç éáøòá.ykpl eze` oiaiign oi`éôì íø÷òì åôåñ éëä åàìáã

éæç àìå äúåà íé÷ìîå ò÷ø÷ä úà íéãéìçîù íéòøæä åì íéù÷ éîð úåðøâä íå÷îå ,íãà ìëàîì òøæðùë ïúìúì íéù÷ íéáùòäå äàåáúì äù÷ ñéèñàù
:äùéã íå÷îì åú.gqk e` ykp m`eàåäù éðôî ìëä úà øå÷ò åì íéøîåà ,äæî õåç ìëä ø÷ò éøäù íéøàùðä íúåàá äéì àçéðã äéúòã éìâ àúùäã

:íéàìë íéé÷îë äàøð.ykp:ùøùä íò åéãéá íéçîöä ø÷òù.gqk:çñëú àì øîæú àì íåâøú ,õøàá øàùð ùøåùäå íéìòä êúçù
e.xyn xyn:åãáì ãçà ïéîî äâåøò ìëå úåâåøò úåâåøò.gizt ly minlz dylyïåùìî äùéøçî ìù íéîìú äùìù çåéø øùîì øùî ïéá çéðî øîåìë

åúîãà ããùéå çúôé(çë äéòùé)óåñá ïäéðéá øàùé àìù ãò äöøé íà êìåäå øöéî ë"çàå ,êøåà úåîà éúù ìò áçåø úåîà éúù íäù ùøôî éîìùåøéáå
:àéáåáøòá åòøæð àìù íéàøð ïä êëá éøäù ,åäù ìë àìà øöîä.ipexyd lerdïî áçø àåäù ,äò÷áá åðééäã ,ïåøùá åá íéùøåçù ìåòä áçåø àåìîë

:øäá åá íéùøåçù ìåòä.'eke el` ixac miaexwe:éðåøùä ìåòä àåìîì äåù úåéäì áåø÷ çéúô ìù íéîìú äùìù øåòéùù
f.xezêì äùòð áäæ éøåú ïåùì ,úåéåæ ùìù ìòá øîåìë úùìåùî åúøåöù äùà ìù èéùëú íù àåä(à ä"ù)ùàø úããåçîä úéåæ ïø÷ ïéøå÷ åîù ìòå

`xephxa yexit

זה  אין  ולוף שבקנבוס להשמיע, משנתנו באה יזרע", כך  ואחר  ויופך

במחרשה  הקרקע את ולהפוך שיתליעו  עד אחדים ימים להמתין מועיל 
מאחרים, הם שונים אלו שזרעים מפני  אחר, מין  לזרוע ïðéàLÆÅÈכדי 

GLì àlà ïéNBòíéðL Lלאחר אלא צומחים הם אין  שפעמים – ÄÆÈÀÈÈÄ
במשך נמשכת השרשים) הוצאת (היינו שהתלעתם כלומר שנים, שלש 

הזריעה  מזמן  שנים שלש לאחר  לצמוח שמאחרים ויש  שנים, שלש 

ישראל"). "תפארת  ברטנורא ; בדרך(ר"ש ; משנתנו מפרש  הרמב"ם –
selאחרת: e` qeapw drexf edcy dzid ונשארו הזרע, את וקצר –

בארץ, odiabהשרשים lr `ae rxef `di `lי לא באותה – זורע היה
אחר , מין mipyשדה ylyl `l` miyer opi`y it lr s` שאין –

לא  מקום מכל שנים, שלש  לאחר  אלא צמח מוציאים הללו  השרשים
הראב"ד ברם, הלוף. או  הקנבוס של  השרשים את שיעקור עד  בה יזרע

לעיל  שבארנו  כמו  משנתנו  ומפרש הרמב"ם על  הלכות משיג (עיין

יב). ב, ñéèñàכלאים  éçéôñ da eìòL äàeáz שצומח מה – ÀÈÆÈÈÀÄÅÄÀÄ
הקציר בשעת שנשרו הגרגרים מתוך  וזריעה, חרישה בלא מעצמו,

נקרא הקודמת "`qihq"בשנה ."gitq" ממנו שעושים עשב מין  הוא

שאם  ללמד , באה משנתנו  לתבואה. מזיק והוא לתכלת, הדומה צבע
אסטיס, ספיחי  התבואה בתוך úBðøbäצמחו íB÷î ïëå שדשים – ÀÅÀÇÀÈ

וקטניות, תבואה äaøäבו ïéðéî ïäa eìòL שצמחו צמחים של  – ÆÈÈÆÄÄÇÀÅ
בעבודת  מפריעים והם שם, שנידושו והקטניות התבואה מגרגרי 

ïzìzהדישה, ïëå מזון לרוב המשמשים הקטניות ממיני צמח מין – ÀÅÄÀÈ
íéçîöלבהמות, éðéî äìòäL צמחים מיני התלתן  בין  שצמחו  – ÆÆÁÈÄÅÀÈÄ

לגידולו, מזיקים והם עמו , כלאים שהם BúBàאחרים ïéáiçî ïéàÅÀÇÀÄ
השדה, בעל את –Lkðì,כלאים משום הללו  הצמחים את לעקור – ÀÇÅ

של בקיומם רוצה השדה כשבעל אלא זרעים כלאי איסור שאין  לפי
יודעים, אנחנו  אם אבל  יחד, שיצמחו  לו ונוח כלאים שהם המינים שני 

אסטיס  וספיחי הואיל בענייננו, כגון  בכלאים, רוצה השדה בעל  שאין
הדישה, את מעכבים בגרנות שעלו הזרעים ומיני  לתבואה, מזיקים
הדבר ברור הרי התלתן , את מפסידים בתלתן  שעלו הצמחים ומיני

זרע  שלא יודע הרואה וכל  לעקרם, וסופו  הללו בצמחים לו נוח שאין
מחייבים  ואין  כלאים, איסור  כאן  אין לפיכך  מאליו , צמח אלא כלאים

את  מיד לעקור  אבלאותו הללו. Lkðהצמחים íà מהצמחים חלק – ÄÄÅ
çqkהללו, Bà,השרשים את והשאיר  הצמחים של העלים את חתך  – ÄÇ

ãçà ïénî õeç ìkä úà ø÷ò :Bì íéøîBàושייר שהואיל  – ÀÄÂÙÆÇÙÄÄÆÈ
לו  שנוח דעתו גילה בכיסוחם, או הצמחים בניכוש שהתחיל  לאחר

לעקור אותו  מחייבים לפיכך כלאים, כמקיים והריהו הנשארים, באותם
אחד. מין  רק בשדהו ולהשאיר כלאים, שהם הצמחים כל  את מיד 
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מיוחדת, בערוגה מין כל זה, בצד  זה שונים זרעים מיני בזורע ללמד  באה משנתנו
כלאים. שאינם היכר  שיהא כדי  הללו , הערוגות בין המרחק להיות צריך מה

ïéî ìkî øLî øLî eäãN úBNòì äöBøä–"xyn" היינו ÈÆÇÂÈÅÅÈÅÈÄÈÄ
למשרים, שדהו  את לחלק והרוצה מרובעת; שאינה מארכת, ערוגה

משר בין  להניח צריך  ריווח איזה עצמו , בפני מין משר בכל ולזרוע
כלאים? יהיו  שלא GLלמשר  :íéøîBà éànL úéaíéîìz äL ÅÇÇÀÄÀÈÀÈÄ

çéút ìL הרחבים התלמים היינו  פתיח, של תלמים שלושה כרוחב – ÆÈÄÇ
אדמתו " וישדד  "יפתח מלשון  הקרקע, את לפתח בחרישה שעושים

כד); כח , éðBøMä(ישעיה , ìòä àGî :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÀÈÙÇÈÄ
ורחב  ישראל , ארץ של  השפלה היא בשרון , בו  שחורשים העול  כרוחב

הולכים  בהר  החורשים השוורים שכן  בהר, בו  שחורשים מהעול הוא
יותר . elàצפופים éøáãk úBéäì elà éøác ïéáBø÷e קרובים – ÀÄÄÀÅÅÄÀÀÄÀÅÅ

ששיעור שמאי, בית כדברי  להיות הלל  בית שלדברי  תלמים שלושה

בין  גדול הפרש  שאין כלומר השרוני , העול מלוא לשיעור קרוב פתיח
על רוחב אמות שתי  הוא שהשיעור מפורש  בירושלמי השיעורים. שני 

ישאר שלא עד  ירצה אם והולך מיצר  כך  ואחר  אורך, אמות שתי
שבראש הריווח שהרי שהוא, כל ריווח אלא המשרים בסוף ביניהם

בפני כשדה נחשב משר וכל בערבוביא, נזרעו שלא מוכיח השדה
עצמה.
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יד" "במפולת כאחד שונים מינים בזורע אלא אינו התורה מן זרעים כלאי איסור

("dpyn sqk") לא זה בצד זה מינים שני  לזרוע אבל  בערבוביה, יצמחו  שלא כדי
שלא  העין , מראית משום סמוכים לזרעם גם אסרו שחכמים אלא התורה, אסרה
כשיעור  למין  מין  בין הרחקה שתהא צריך  לפיכך  בערבוביה. שזרעם הרואה יאמר 

"במה  הרמב"ם: וכותב להלן . עוד שיבואר כפי מזה, זה מובדלים המינים שייראו 
זרועה  שדהו היתה אם אבל  שדהו . בתוך כשזרע הרחקה...? שצריך  אמורים דברים

" שנאמר: שעורים, בצידה לזרוע לחבירו  מותר  –jcyחיטים, כלאים" תזרע לא
שיזרע אלא האיסור (הל'edcyאין  כלאים"... תזרע לא "הארץ נאמר שלא כלאים,

שדהו, בתוך הם המינים כששני אלא כלאים איסור  שאין כלומר  טז ), ג, כלאים
זה  סמוכים שהם אף חבירו, שדה בתוך אחר  ומין שדהו  בתוך אחד  כשמין אבל 
ששני שהוא כל היכר  יש שאם ללמד , באה משנתנו  כלאים. משום בכך אין  – לזה

אחד וכל שהואיל זה, בצד זה לזרעם שדהו בתוך גם מותר  כלאים, אינם המינים
ולכן העין, למראית חשש  כאן  אין  הרי  מזה, זה מובדלים מינים שני  שהם מכיר

חכמים. גזרו לא

íéøBòN ìL CBúa ñðëð íéhç øBz Làø äéä זוית קרן  אם – ÈÈÙÄÄÄÀÈÀÆÀÄ
הזרועה  חלקה בתוך נכנסת היתה חיטים הזרועה שדה חלקת של  חדה
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‚íéøBòN dòøæì Cìîðå íéhç äòeøæ eäãN äúéä–òéìúzL ãò dì ïézîé,òøæé Ck øçàå CôBéå.äçnö íà, ¨§¨¨¥§¨¦¦§¦§©§¨§¨§¦©§¦¨©¤©§¦©§©§©©¨¦§©¦¦§¨
øîàé àG:CôBà Ck øçàå òøæà,òøBæ Ck øçàå CôBä àlà.LøBç àäé änk?äòéáøä éîìúk.ìeàL àaàøîBà: Ÿ©¤§©§©©¨©¤¨¥§©©¨¥©©¨§¥¥§©§¥¨§¦¨©¨¨¥

äàñ úéáì òáø øiLé àHL éãk. §¥¤§©¥Ÿ©§¥§¨
„dòèðì Cìîðå äòeøæ,øîàé àG:CôBà Ck øçàå òhà,òèBð Ck øçàå CôBä àlà.dòøæì Cìîðå äòeèð,àG §¨§¦§©§¨§¨Ÿ©¤©§©©¨©¤¨¥§©©¨¥©§¨§¦§©§¨§¨

øîàé:LøLà Ck øçàå òøæà,øçàå LøLî àlàòøBæ Ck.äöø íà–çôhî úBçt ãò íîBb,òøBæ,øçàå Ÿ©¤§©§©©¨£¨¥¤¨§¨¥§©©¨¥©¦¨¨¥©¨¦¤©¥©§©©
LøLî Ck. ¨§¨¥

‰óeì Bà ñBað÷ äòeøæ eäãN äúéä–íäéab ìò àáe òøBæ àäé àG,ì àlà ïéNBò ïðéàLGLíéðL L.äàeáz ¨§¨¨¥§¨©§§¥¥©¨©©¥¤¤¥¨¦¤¨§¨¨¦§¨

b.rilzzy cr:øúåé êéøö äùáéáå äçì ò÷ø÷á íéîé äùìù õøàá ääùúùë éåä äøåòéùå.jteie:òøæä çîöé àìù ìéáùá äùéøçîá ò÷ø÷ä êåôäé
.yxeg `di dnkãøúù øçà ùåøçì íãà éðá êøãù íéîìúë äòéáøä éîìúë àìà ,äæì äæ íéëåîñ íéðè÷ íéîìú íéîìú ùåøçì êéøö àåäù øîàú àìù

:íéìåãâ íéîìú íéùøåçù äòéáøä.d`q zial raex xiiyi `ly ickåðééäã ùøåç àåäù ò÷ø÷á ã"ëî úåçô àìà êôåäî åðéàù íå÷î õøàá øàùé àìù
:ìåàù àáàë äëìä ïéàå .äàñ úéáì á÷ òáåø

c.drhepl jlnpe drexf:íéðôâ äòèåðì êìîðå äàåáú äòåøæ äúéäù.mnebäùðä ãéâ ÷øôã éôåùä íò åîîåâ ïåùì[:áö]êåîñ ïôâä úøåë øîåìë
:çôè ò÷ø÷ä ïî äåáâ øééùé àìù ò÷ø÷ì

d.sel e` qeapw:ïéòéìúî ïðéàå íéðù ùìù õøàá íéîéé÷úîù éôì ,ïäá úìòåî äùéøçå äòìúä ïéà åììä íéðéîù.qihq`åì ïéøå÷ úìëúì äîåã åòáö

`xephxa yexit

והואיל החיטים, לגרעיני  מצטרפים השעורים שגרעיני אומרים

למעט, חייב אינו התערובת את האוסר מהשיעור פחות הם והעדשים
מקב  שפחות וכיון לחיטים, מצטרפים אינם השעורים גרעיני אלא

של כשיעור בו  יש חיטים קב וחצי  ושניים בעשרים המעורב עדשים
למעט הוא חייב בתערובת, וארבעה מעשרים ירושלמי).אחד  (רמב"ם ;

i r i a x m e i
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íéhç äòeøæ eäãN äúéä,צמחו לא ועדיין  –dòøæì Cìîðå ÈÀÈÈÅÀÈÄÄÀÄÀÇÀÈÀÈ
íéøBòN,החיטים במקום –òéìúzL ãò dì ïézîé החיטה – ÀÄÇÀÄÈÇÆÇÀÄÇ

מפרשים: ויש  הזרע; שירקב כלומר הקרקע, rilzzyתחת crעד –

שלושה  הוא זה זמן ושיעור  תולעים; כעין  דקים שרשים גידי  שתוציא
ימים משלושה יותר – יבשה בקרקע ואילו לחה, בקרקע (תוספתא ;ימים

במחרשCôBéåירושלמי), הקרקע את ויהפוך  את – לעקור כדי ה, ÀÇ
החיטים, מזרע בקרקע שנשאר  מה וכל òøæéהשרשים Ck øçàå– ÀÇÇÈÄÀÇ

äçnöשעורים. íàואחר עשביה, לבצבץ כבר  שהתחילו  החיטה, – ÄÄÀÈ
שעורים, לזרעה נמלך òøæàכך  :øîàé àG,שעורים –Ck øçàå ÙÇÆÀÇÀÇÇÈ

CôBà,הזריעה שאחר בחרישה הקרקע את אהפוך –CôBä àlà ÇÆÈÅ
תחילה, –òøBæ Ck øçàå ניכרים שהצמחים פי על ואף שעורים. – ÀÇÇÈÅÇ

תחילה יהפוך מקום מכל כולם, יהפוך ובודאי יוםהם, טוב").("תוספות

LøBç àäé änk?במחרשה הקרקע את כשהופך –éîìúk ÇÈÀÅÅÀÇÀÅ
äòéáøä רחבים אותם שעושים הגשם, שלאחר  החרישה כתלמי  – ÈÀÄÈ

בהם (ר "ש); שייכנסו הגשם קודם שעושים כתלמים מפרשים: ויש

תלמים (רמב"ם ),המים ולעשות הקרקע כל את להפוך  צריך  ואינו
לזה. זה וסמוכים עושה "minlz"קטנים שהמחרשה החריצים היינו

אותה בחרשה התלים (רמב "ם).באדמה היינו  ש"תלמים" סוברים, ויש 
המחרשה בצד הנערמות האדמה שורות מרימה, (רד "ק).שהמחרשה

äàñ úéáì òáø øiLé àHL éãk :øîBà ìeàL àaà אינו – ÇÈÈÅÀÅÆÀÇÅÙÇÀÅÀÈ
של שיעור  חרישה בלי בקרקע יישאר שלא כדי אלא לחרוש צריך 

כמו  הקרקע, של וארבעה מעשרים אחד  כלומר סאה, בבית הקב רובע
הקודמות. במשניות שבארנו 

epx`aונמלך חיטים זרועה שדהו  היתה שאם כמשמעה, משנתנו של הרישא
יזרע, כך ואחר להפוך וגם שתתליע עד  להמתין  צריך הוא הרי שעורים לזרעה
אחר החיטים ויצמחו יחזרו  במחרשה הקרקע את מיד ויהפוך ימתין  לא שאם

שנו : בתוספתא אבל  rxfiכך . `l ,mixery drxfl jlnpe oihg drexf edcy dzid"
,"rilzzy cr oizni jtd `l .jteiy cr,שניהם צריכים אין  התוספתא שלפי כלומר 

או בהפיכה באחד , די  אלא במשנתנו , ששנינו  כמו הפיכה, וגם התלעה גם
במשנתנו: גם מפרשים יש מכאן  rilzzyבהתלעה. cr oizni",ויזרע –jteie

להמתין  רוצה אינו אם יופך או  כלומר –.(c"a`xd ;"edil` zepy") והטעם
בהשרשתו, רוצה שאינו  הוכיח הרי  והפך  שהואיל לבד, בהפיכה שדי לדבריהם

אחר. מין לזרוע ומותר 
ששנינו: `jte"ומה jk xg`e rxf` :xn`i `l dgniv m`" שמה מפרשים, יש –

בשם  שהבאנו  כמו  לרבותא (ולא הוא דווקא צימחה" "אם המשנה שנקטה
שיהפכה, קודם לזרוע אסור צימחה אם שדווקא כלומר טוב"), יום "תוספות

ההיפוך קודם לזרוע מותר צימחה לא אם `edil").אבל zepy") מבארים ויש
או יהפוך , ולא בדעתו יימלך שמא חוששים אנו צמחו וכבר  שהואיל הטעם,
אבל אחר. זרע שם זורע והוא החיטים צמחי את שרואים עין, מראית מפני
שמא  לחשוש אין  ואף העין, למראית חשש ואין הואיל צמחו, לא עדיין  אם
יוצא, זה פירוש לפי  ברם, אופך. כך ואחר אזרע לומר : הוא רשאי  יימלך,

ברישא: ששנינו jetdie,שמה rilzzy cr oizni בשעה דעתו, גילה כשלא היינו 
בין הבדל יש דעתו, גילה אם אבל  להפוך, כך  אחר  רוצה שהוא לזרוע, שבא
ואם  מועיל, דעתו גילוי אין צמחו  שאם קודם, שבארנו  כמו צמחו  ללא צמחו 
מה  מבואר  גם מכאן להפוך . כך ואחר לזרוע ומותר מועיל  זה הרי  צמחו לא

המשנה `jte",שנקטה jk xg`e rxf` :xn`i `l":נקטה jkולא xg`e rxfi `l
jtei.("l`xyi zx`tz")
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äòeøæ,ירק או תבואה זרועה שדהו  היתה –dòèðì Cìîðå– ÀÈÀÄÀÇÀÈÀÈ
גפנים בה ישראל"),לנטוע "תפארת òhà(עיין :øîàé àG גפנים – ÙÇÆÇ

CôBàתחילה, Ck øçàå את לעקור  הקרקע את במחרשה אהפוך  – ÀÇÇÈÇ
הירק, את או  CôBäהתבואה àlà,תחילה –òèBð Ck øçàå– ÆÈÅÀÇÇÈÅÇ

כלאים. איסור  לידי יבוא שלא שדהו äòeèðגפנים, היתה אם וכן – ÀÈ
גפנים, dòøæìנטועה Cìîðå,תבואה –òøæà :øîàé àG– ÀÄÀÇÀÈÀÈÙÇÆÀÇ

תחילה, LøLàתבואה Ck øçàå,הנטיעות שרשי  את אעקור  – ÀÇÇÈÂÈÅ
LøLî àlà,הנטיעות את תחילה –òøBæ Ck øçàå.תבואה – ÆÈÀÈÅÀÇÇÈÅÇ

íîBb ,äöø íà,הנטיעות את קוצץ –çôhî úBçt ãòסמוך – ÄÈÈÅÇÈÄÆÇ
מראית  משום יותר  כאן ואין אינו , כאילו מטפח הנמוך שכל  לקרקע,

ראשונה");("מ העין שגמםשנה  תבואה,òøBæולאחר  –Ck øçàå ÅÇÀÇÇÈ
LøLî.הגפנים שרשי  את עוקר  – ÀÈÅ

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ñBað÷ äòeøæ eäãN äúéä:גורסים ויש –,qeaxwעיקר וגירסתם ÈÀÈÈÅÀÈÇÀ
טוב"), יום כמון,("תוספות מין  óeìוהוא Bà,(ארום) בצל  מין  –àG ַ

íäéab ìò àáe òøBæ àäéכלומר עמהם, כלאים שהוא אחר מין  – ÀÅÅÇÈÇÇÅÆ
ונמלך חיטים זרועה שדהו "היתה ג): (משנה לעיל ושנינו  הואיל 

שתתליע עד לה ימתין שעורים, dgl)לזורעה dnc`a mini dyely)

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipy wxt mi`lk zkqn

ñéèñà éçéôñ da eìòL,äaøä ïéðéî ïäa eìòL úBðøbä íB÷î ïëå,íéçîö éðéî äìòäL ïzìz ïëå–ïéáiçî ïéà ¤¨¨§¦¥¦§¦§¥§©§¨¤¨¨¤¦¦©§¥§¥¦§¨¤¤¡¨¦¥§¨¦¥§©§¦
Lkðì BúBà.çqk Bà Lkð íà,Bì íéøîBà:ãçà ïénî õeç ìkä úà ø÷ò. §©¥¦¦¥¦©§¦£Ÿ¤©Ÿ¦¦¤¨

Âïéî ìkî øLî øLî eäãN úBNòì äöBøä–éànL úéaíéøîBà:GLçéút ìL íéîìz äL;ìlä úéáeíéøîBà: ¨¤©£¨¥¥¨¥¨¦¨¦¥©©§¦§¨§¨¦¤¨¦©¥¦¥§¦
éðBøMä ìòä àGî.elà éøáãk úBéäì elà éøác ïéáBø÷e. §¨Ÿ©¨¦§¦¦§¥¥¦§§¦§¥¥

ÊìL CBúa ñðëð íéhç øBz Làø äéäíéøBòN–øzî,óBñk äàøð àeäL éðtîeäãN.Bøáç ìLå íéhç BlL ¨¨Ÿ¦¦¦§¨§¤§¦ª¨¦§¥¤¦§¤§¨¥¤¦¦§¤£¥

äøéö÷ úòùá ìôåðä òøæä ïî çîåöù äî éîð éà .çéôñ àø÷ð äééðù íòô çîåöù äîå ,çîåöå øæåçå åúåà íéúøåëù íéìéâøå ,å"÷éãðà æ"òìáå ì"éð éáøòá
:çéôñ éåø÷.zepxbd mewn:úéðè÷å äàåáú åá íéùãù.ozlz:å"÷éøâðéô æ"òìáå à"áìåç éáøòá.ykpl eze` oiaiign oi`éôì íø÷òì åôåñ éëä åàìáã

éæç àìå äúåà íé÷ìîå ò÷ø÷ä úà íéãéìçîù íéòøæä åì íéù÷ éîð úåðøâä íå÷îå ,íãà ìëàîì òøæðùë ïúìúì íéù÷ íéáùòäå äàåáúì äù÷ ñéèñàù
:äùéã íå÷îì åú.gqk e` ykp m`eàåäù éðôî ìëä úà øå÷ò åì íéøîåà ,äæî õåç ìëä ø÷ò éøäù íéøàùðä íúåàá äéì àçéðã äéúòã éìâ àúùäã

:íéàìë íéé÷îë äàøð.ykp:ùøùä íò åéãéá íéçîöä ø÷òù.gqk:çñëú àì øîæú àì íåâøú ,õøàá øàùð ùøåùäå íéìòä êúçù
e.xyn xyn:åãáì ãçà ïéîî äâåøò ìëå úåâåøò úåâåøò.gizt ly minlz dylyïåùìî äùéøçî ìù íéîìú äùìù çåéø øùîì øùî ïéá çéðî øîåìë

åúîãà ããùéå çúôé(çë äéòùé)óåñá ïäéðéá øàùé àìù ãò äöøé íà êìåäå øöéî ë"çàå ,êøåà úåîà éúù ìò áçåø úåîà éúù íäù ùøôî éîìùåøéáå
:àéáåáøòá åòøæð àìù íéàøð ïä êëá éøäù ,åäù ìë àìà øöîä.ipexyd lerdïî áçø àåäù ,äò÷áá åðééäã ,ïåøùá åá íéùøåçù ìåòä áçåø àåìîë

:øäá åá íéùøåçù ìåòä.'eke el` ixac miaexwe:éðåøùä ìåòä àåìîì äåù úåéäì áåø÷ çéúô ìù íéîìú äùìù øåòéùù
f.xezêì äùòð áäæ éøåú ïåùì ,úåéåæ ùìù ìòá øîåìë úùìåùî åúøåöù äùà ìù èéùëú íù àåä(à ä"ù)ùàø úããåçîä úéåæ ïø÷ ïéøå÷ åîù ìòå
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זה  אין  ולוף שבקנבוס להשמיע, משנתנו באה יזרע", כך  ואחר  ויופך

במחרשה  הקרקע את ולהפוך שיתליעו  עד אחדים ימים להמתין מועיל 
מאחרים, הם שונים אלו שזרעים מפני  אחר, מין  לזרוע ïðéàLÆÅÈכדי 

GLì àlà ïéNBòíéðL Lלאחר אלא צומחים הם אין  שפעמים – ÄÆÈÀÈÈÄ
במשך נמשכת השרשים) הוצאת (היינו שהתלעתם כלומר שנים, שלש 

הזריעה  מזמן  שנים שלש לאחר  לצמוח שמאחרים ויש  שנים, שלש 

ישראל"). "תפארת  ברטנורא ; בדרך(ר"ש ; משנתנו מפרש  הרמב"ם –
selאחרת: e` qeapw drexf edcy dzid ונשארו הזרע, את וקצר –

בארץ, odiabהשרשים lr `ae rxef `di `lי לא באותה – זורע היה
אחר , מין mipyשדה ylyl `l` miyer opi`y it lr s` שאין –

לא  מקום מכל שנים, שלש  לאחר  אלא צמח מוציאים הללו  השרשים
הראב"ד ברם, הלוף. או  הקנבוס של  השרשים את שיעקור עד  בה יזרע

לעיל  שבארנו  כמו  משנתנו  ומפרש הרמב"ם על  הלכות משיג (עיין

יב). ב, ñéèñàכלאים  éçéôñ da eìòL äàeáz שצומח מה – ÀÈÆÈÈÀÄÅÄÀÄ
הקציר בשעת שנשרו הגרגרים מתוך  וזריעה, חרישה בלא מעצמו,

נקרא הקודמת "`qihq"בשנה ."gitq" ממנו שעושים עשב מין  הוא

שאם  ללמד , באה משנתנו  לתבואה. מזיק והוא לתכלת, הדומה צבע
אסטיס, ספיחי  התבואה בתוך úBðøbäצמחו íB÷î ïëå שדשים – ÀÅÀÇÀÈ

וקטניות, תבואה äaøäבו ïéðéî ïäa eìòL שצמחו צמחים של  – ÆÈÈÆÄÄÇÀÅ
בעבודת  מפריעים והם שם, שנידושו והקטניות התבואה מגרגרי 

ïzìzהדישה, ïëå מזון לרוב המשמשים הקטניות ממיני צמח מין – ÀÅÄÀÈ
íéçîöלבהמות, éðéî äìòäL צמחים מיני התלתן  בין  שצמחו  – ÆÆÁÈÄÅÀÈÄ

לגידולו, מזיקים והם עמו , כלאים שהם BúBàאחרים ïéáiçî ïéàÅÀÇÀÄ
השדה, בעל את –Lkðì,כלאים משום הללו  הצמחים את לעקור – ÀÇÅ

של בקיומם רוצה השדה כשבעל אלא זרעים כלאי איסור שאין  לפי
יודעים, אנחנו  אם אבל  יחד, שיצמחו  לו ונוח כלאים שהם המינים שני 

אסטיס  וספיחי הואיל בענייננו, כגון  בכלאים, רוצה השדה בעל  שאין
הדישה, את מעכבים בגרנות שעלו הזרעים ומיני  לתבואה, מזיקים
הדבר ברור הרי התלתן , את מפסידים בתלתן  שעלו הצמחים ומיני

זרע  שלא יודע הרואה וכל  לעקרם, וסופו  הללו בצמחים לו נוח שאין
מחייבים  ואין  כלאים, איסור  כאן  אין לפיכך  מאליו , צמח אלא כלאים

את  מיד לעקור  אבלאותו הללו. Lkðהצמחים íà מהצמחים חלק – ÄÄÅ
çqkהללו, Bà,השרשים את והשאיר  הצמחים של העלים את חתך  – ÄÇ

ãçà ïénî õeç ìkä úà ø÷ò :Bì íéøîBàושייר שהואיל  – ÀÄÂÙÆÇÙÄÄÆÈ
לו  שנוח דעתו גילה בכיסוחם, או הצמחים בניכוש שהתחיל  לאחר

לעקור אותו  מחייבים לפיכך כלאים, כמקיים והריהו הנשארים, באותם
אחד. מין  רק בשדהו ולהשאיר כלאים, שהם הצמחים כל  את מיד 
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מיוחדת, בערוגה מין כל זה, בצד  זה שונים זרעים מיני בזורע ללמד  באה משנתנו
כלאים. שאינם היכר  שיהא כדי  הללו , הערוגות בין המרחק להיות צריך מה

ïéî ìkî øLî øLî eäãN úBNòì äöBøä–"xyn" היינו ÈÆÇÂÈÅÅÈÅÈÄÈÄ
למשרים, שדהו  את לחלק והרוצה מרובעת; שאינה מארכת, ערוגה

משר בין  להניח צריך  ריווח איזה עצמו , בפני מין משר בכל ולזרוע
כלאים? יהיו  שלא GLלמשר  :íéøîBà éànL úéaíéîìz äL ÅÇÇÀÄÀÈÀÈÄ

çéút ìL הרחבים התלמים היינו  פתיח, של תלמים שלושה כרוחב – ÆÈÄÇ
אדמתו " וישדד  "יפתח מלשון  הקרקע, את לפתח בחרישה שעושים

כד); כח , éðBøMä(ישעיה , ìòä àGî :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÀÈÙÇÈÄ
ורחב  ישראל , ארץ של  השפלה היא בשרון , בו  שחורשים העול  כרוחב

הולכים  בהר  החורשים השוורים שכן  בהר, בו  שחורשים מהעול הוא
יותר . elàצפופים éøáãk úBéäì elà éøác ïéáBø÷e קרובים – ÀÄÄÀÅÅÄÀÀÄÀÅÅ

ששיעור שמאי, בית כדברי  להיות הלל  בית שלדברי  תלמים שלושה

בין  גדול הפרש  שאין כלומר השרוני , העול מלוא לשיעור קרוב פתיח
על רוחב אמות שתי  הוא שהשיעור מפורש  בירושלמי השיעורים. שני 

ישאר שלא עד  ירצה אם והולך מיצר  כך  ואחר  אורך, אמות שתי
שבראש הריווח שהרי שהוא, כל ריווח אלא המשרים בסוף ביניהם

בפני כשדה נחשב משר וכל בערבוביא, נזרעו שלא מוכיח השדה
עצמה.
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יד" "במפולת כאחד שונים מינים בזורע אלא אינו התורה מן זרעים כלאי איסור

("dpyn sqk") לא זה בצד זה מינים שני  לזרוע אבל  בערבוביה, יצמחו  שלא כדי
שלא  העין , מראית משום סמוכים לזרעם גם אסרו שחכמים אלא התורה, אסרה
כשיעור  למין  מין  בין הרחקה שתהא צריך  לפיכך  בערבוביה. שזרעם הרואה יאמר 

"במה  הרמב"ם: וכותב להלן . עוד שיבואר כפי מזה, זה מובדלים המינים שייראו 
זרועה  שדהו היתה אם אבל  שדהו . בתוך כשזרע הרחקה...? שצריך  אמורים דברים

" שנאמר: שעורים, בצידה לזרוע לחבירו  מותר  –jcyחיטים, כלאים" תזרע לא
שיזרע אלא האיסור (הל'edcyאין  כלאים"... תזרע לא "הארץ נאמר שלא כלאים,

שדהו, בתוך הם המינים כששני אלא כלאים איסור  שאין כלומר  טז ), ג, כלאים
זה  סמוכים שהם אף חבירו, שדה בתוך אחר  ומין שדהו  בתוך אחד  כשמין אבל 
ששני שהוא כל היכר  יש שאם ללמד , באה משנתנו  כלאים. משום בכך אין  – לזה

אחד וכל שהואיל זה, בצד זה לזרעם שדהו בתוך גם מותר  כלאים, אינם המינים
ולכן העין, למראית חשש  כאן  אין  הרי  מזה, זה מובדלים מינים שני  שהם מכיר

חכמים. גזרו לא

íéøBòN ìL CBúa ñðëð íéhç øBz Làø äéä זוית קרן  אם – ÈÈÙÄÄÄÀÈÀÆÀÄ
הזרועה  חלקה בתוך נכנסת היתה חיטים הזרועה שדה חלקת של  חדה

izdw - zex`ean zeipyn
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øçà ïéî–ïénä BúBàî Bì CBîñì øzî.íéhç Bøáç ìLå íéhç BlL–ïzLt ìL íìz Bì CBîñì øzî,àGå ¦©¥ª¨¦§¥©¦¤¦¦§¤£¥¦¦ª¨¦§¤¤¤¦§¨§
øçà ïéî ìL íìz.ïBòîL éaøøîBà:ïéðénä ìk ãçàå ïzLt òøæ ãçà.éñBé éaøøîBà:øzî eäãN òöîàa óà ¤¤¤¦©¥©¦¦§¥¤¨¤©¦§¨§¤¨¨©¦¦©¦¥¥©§¤§©¨¥ª¨

ïzLt ìL íìúa ÷Bcáì. ¦§§¤¤¤¦§¨
Áòéøçå ìcøç äàeáú äãNì ïéëîBñ ïéà,òéøçå ìcøç úB÷øé äãNì ïéëîBñ ìáà.øeaì CîBñå,øépìå,äôbìå, ¥§¦¦§¥§¨©§¨§¨¦©£¨§¦¦§¥§¨©§¨§¨¦©§¥©§©¦§©¨¨

Cøcìå,íéçôè äøNò dáb àeäL øãbìå,äòaøà áçøå äøNò ÷îò àeäL õéøçìå,õøàä ìò Cñî àeäL ïìéàìå, §©¤¤§©¨¥¤¨Ÿ©£¨¨§¨¦§¤¨¦¤¨Ÿ£¨¨§¨¨©§¨¨§¨¦¨¤¥¥©¨¨¤

:àéáåáøòá åòøæð àìù øëéðå åäãù óåñë äàøð àåäù éðôî øúåî íéøåòù ìù äãù êåúá úñðëð íéèç äòåøæ àéäù äãù ìù úéåæ ïø÷ íàå .øåúxzen
.oind eze`n el jenql:åøéáç äãù óåñë äàøðã íåùî åäãùá íéàìëë äàøð ïéàå åøéáç äãù ìù ïéîä åúåàî åìù ïéèç äãù ìöà êåîñì øúåîxzen

.ozyt ly mlz el jenqlíìú òåøæì éåùò íãà ïéàù éôì ,åàì íà ïúùô äá òåøæì äáåè íà åäãù ÷åãáì éãë àìà íù åäåòøæ àìù òãåé äàåøäù
äàåøäù ,øåñà åäãù ÷åãáì àìà åòøæ àì åìéôà ,ãáìá ãçà íìú åðîî òåøæì éåùò íãàã øçà ïéî ìù ìáà .úìòåú íåù åá åì ïéàù ïúùô ìù ãçà

:åá úåðäéì éãë åòøæ åëøöì øîåà.oipind lk cg`e ozyt rxf cg`:äùåò àåä åäãù ÷åãáìã òãåé åðéà äàåøäù ,ãçà íìú êåîñì øåñàwecal xzen
.ozyt ly mlza:àî÷ àðúë äëìäå .ïúùôì äôé àéä íà åäãù ÷åãáì àìà ïúùôä íéé÷ì ïéåëúî ïéàù íéòãåé ìëäù

g.rixgàì íîåé÷á äöåøå íòøæ äãùä ìòáù àì íàå äàåáúì ïé÷éæî ïä òéøçå ìãøç åðééäã åììä íéðéî éðùå .í"åèøå÷ìà éáøòá åì ïéøå÷å ,éøòé íåëøë
:äãùá íéàìë íéé÷îë äàøð êëìä ,åìù äàåáúì êåîñ íéðéîä åìà éðùî ãçà òøæéù øçà íãàì çéðî äéäoikneq la`.zewxi dcylïé÷éæî ïðéàù

:ïäì ïé÷éæî ïðéàù éôì åìù úå÷øéì íéëåîñ íä íà ïäéìò ãéô÷î åðéà úå÷øéä ìòáå íä øçà íãà ìù øîåà äàåøäå úå÷øéì.xeal jneqeêåúá ùé íà
:ùåøç íå÷î àåäå øéð ìöà êîåñ ïëå ,øçà òøæ íù êîåñ ,øúåé åà òáåø úéá òåøæå ùåøç åðéàù øåá íå÷î äàåáú ìù äãù.dtbleúåøåãñ íéðáà øãâ

:èéè àìá äîåç ïéòë.jxcle:åæá 'à ïéîå åæá 'à ïéî òåøæì øúåî úåãù éúù ïéá ú÷ñôî ãéçéä êøã íà.ux`d lr jqinäùìù õøàä ïî äåáâ åôåð ïéàù

`xephxa yexit

זו : בצורה כגון כלאים,øzî%¥שעורים, משום בזה אין  כלומר  – ËÈ
eäãN óBñk äàøð àeäL éðtî שדה כסוף נראה התור  שראש  – ÄÀÅÆÄÀÆÀÈÅ

וניכר הלשון החיטים, – כלאים. זרועה השדה xez"שאין y`x" הוא

) "תור" ששמו  תכשיט שם על הרמב"ם לך""ixezלדעת נעשה זהב
יא – א , השירים הלשון שיר  בענין כמשולש. וצורתו ,("qpkp"יש

התור  שראש ynnמפרשים qpkpשעורים של טוב"),בתוך  יום  ("תוספות 

ש מפרשים בשעורים."qpkp"ויש נוגע שרק היינו  –íéhç BlL– ÆÄÄ
חיטים, זרועה שדהו  øçàהיתה ïéî Bøáç ìLå חבירו ושדה – ÀÆÂÅÄÇÅ

אחר, מין זרועה היתה לשדהו BúBàîהסמוכה Bì CBîñì øzîËÈÄÀÅ
ïénä לו מותר שעורים, זרועה היתה שאם כגון חבירו, שבשדה – ÇÄ

שזה  מפני חבירו , של השדה בצד  שלו לחיטים סמוך  שעורים לזרוע
בשדהו . ככלאים נראה ואינו  חבירו  שדה כהמשך íéhçנראה BlLÆÄÄ

חיטים, זרועה שדהו  היתה –íéhç Bøáç ìLå אף חבירו  ושדה – ÀÆÂÅÄÄ
חיטים, זרועה ïzLtהיא ìL íìz Bì CBîñì øzî לו מותר – ËÈÄÀÆÆÆÄÀÈ

שאין  לפי פשתן , של אחד  תלם חבירו  לשדה סמוך שדהו  בסוף לזרוע
תועלת  כל  בה לו  שאין  קטנה כמות שזו אחד, תלם פשתן זורע אדם

מזיק (רמב "ם); שהפשתן תבואה, אצל פשתן  זורע אדם שאין לפי  או 
לבדוק (רא "ש),לתבואה כדי  אלא לצרכו זרעהו  שלא יודעים הכל ולכן

פשת  לגדל  יפה היא אם שדהו כלאים;את זה ואין ìLן , íìz àGåÀÆÆÆ
øçà ïéîאסור החיטים עם כלאים שהוא אחר  מין  של תלם אבל  – ÄÇÅ

בדיקת  בשביל  אפילו חבירו, ושל  שלו  החיטים בין  שדהו בסוף לזרוע
כלאים. כאן  ויש בו, ליהנות כדי זרעהו  לצרכו אומר: שהרואה השדה,

אבל שדהו , בסוף אלא לזרוע מותר  אינו  פשתן  של  אחד תלם גם וכן
אחד, תלם אפילו פשתן לזרוע לו  אסור חיטים הזרועה שדהו באמצע

ביותר. כמעורב נראה שזה העין , מראית øîBà:מפני  ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
ïéðénä ìk ãçàå ïzLt òøæ ãçàכל שאר  ובין  פשתן  בין – ÆÈÆÇÄÀÈÀÆÈÈÇÄÄ

אחדxzenהמינים תלם חבירו  לשדה "מלאכת לסמוך רא"ש ; (ר"ש ;

ישראל"); "תפארת להחמיר :שלמה"; בא שמעון שרבי  מפרשים ויש

Ð oipind lk cg`e ozyt rxf cg`xeq` שאף אחד, תלם לו  לסמוך 
שדהו לבדיקת ולא זרעהו  שלצרכו  הרואה סבור  יהא (רמב"ם ;בפשתן 

Bcáì÷ברטנורא ). øzî eäãN òöîàa óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÆÀÇÈÅËÈÄÀ
ïzLt ìL íìúa,בדיקה לשם פשתן  של  תלם לזרוע מותר כלומר  – ÀÆÆÆÄÀÈ

את  בו  לבדוק אלא הפשתן  את לקיים כוונתו שאין יודעים שהכל 

העין . מראית משום חשש  כאן  אין  ולכן לעיל , שבארנו כמו  שדהו,
.`nw `pzk dkldd
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שדה  בסוף פשתן של  אחד תלם לזרוע שמותר הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 

כן. הדין אין  כרכום) מין – (חריע וחריע שבחרדל ללמד , משנתנו באה התבואה,

ואין המינים בין  הפסק חשובים שהם דברים שישנם ללמדנו, המשנה באה ועוד 

היכר . ולא הרחקה שיעור  לא זה בכגון  צריכים

òéøçå ìcøç äàeáú äãNì ïéëîBñ ïéà ושדה שדהו  היתה – ÅÀÄÄÀÅÀÈÇÀÈÀÈÄÇ
שתי (בין חבירו  לשדה סמוך יזרע לא תבואה, מיני  זרועות חבירו

בני נוהגים אלו שמינים אחד , תלם אפילו וחריע, חרדל אדם השדות)

משום  בהם יש ולכן לתבואה, מזיקים אינם והם אחד תלם לזרוע
òéøçåכלאים. ìcøç úB÷øé äãNì ïéëîBñ ìáà היו אם – ÂÈÀÄÄÀÅÀÈÇÀÈÀÈÄÇ

סמוך לזרוע מותר  ירקות, מיני זרועות חבירו, ושל  שלו  השדות, שתי

הם  שמזיקים וחריע, חרדל  שדהו ) (בסוף חבירו  של הירקות לשדה
לבדוק  כדי אלא זרעם ולא לקיימם, כוונתו שאין  יודעים והכל  לירקות,

השדה הם (הרא "ש).את מזיקים הללו שהמינים להיפך, מבארים ויש 
שדהו  בין  בזורע מדברת משנתנו ואין לירקות, מזיקים ואינם לתבואה

חבירו , לשדה סמוך  וחריע חרדל לזרוע שבא במי אלא חבירו, ושדה
ש ללמדנו , המשנה d`eazובאה dcyl rixge lcxg mikneq oi`של

אלו  מינים זרע התבואה שדה שבעל הרואים, שיאמרו לפי אחר ,
התבואה  שדה בעל היה לא אחר, אותם זרע שאילו  ולהנאתו, לרצונו

בעל ייראה הלכך לה; המזיקים צמחים מיני  לתבואתו  לסמוך לו נותן
מראית  משום איסור כאן ויש בשדהו כלאים כמקיים התבואה שדה

zewxi,העין; dcyl el` mipin mikneq la` מזיקים ואינם שהואיל 
יאמרו  אלא אחד, אדם של הוא שהכל יאמרו שמא חשש  אין לירקות

אחר אדם של הירקות, לשדה הסמוכים והחריע, החרדל  הסתם שמן 
שלו , לירקות חבירו שסמכם על  הירקות שדה בעל הקפיד ולא הם,

) העין  מראית משום בזה אין  הלכך להם, מזיקים שאינם ברטנורא ;לפי

זה. פירוש על שמקשה  טוב" יום  "תוספות  עיין ישראל"; ואמנם "תפארת

הל' תורה" מ"משנה אבל כך , מפרש למשנתנו בפירושו הרמב"ם גם
הראשון). ביאורנו  כפי  שמפרש נראה יח ג, מין CîBñåכלאים – ÀÅ

תבואה,øeaìאחר, מיני  שני  בשדהו שזורע כלומר בור, לשדה – Ç
נעבדה, שלא אדמה היינו  בור , שדה ביניהם מפסיק –øépìåאם ÀÇÄ

כשיעור הניר או הבור  שיהיה שצריך  סוברים, ויש חרושה; לשדה

רובע ברטנורא),בית עשר(ר"ש ; על  האמה וחמישית אמות עשר  והיינו
) בקירוב האמה וחמישית מרובעות),6/1אמות אמה 104äôbìå– ÀÇÈÈ
בטיט, דבוקות שאינן אבנים שרחבה Cøcìåגדר  היחיד דרך אפילו  – ÀÇÆÆ

אמות, íéçôèארבע äøNò dáb àeäL øãbìå לפחות וארכו  – ÀÇÈÅÆÈÙÇÂÈÈÀÈÄ
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äòaøà áçøå äøNò dáb àeäL òìqìå. §©¤©¤¨Ÿ©£¨¨§¨¨©§¨¨
Ëïéî ìkî úçø÷ úçø÷ eäãN úBNòì äöBøä–äàñ úéáì úBçø÷ òaøàå íéøNò äNBò,òáø úéáì úçøwî; ¨¤©£¨¥¨©©¨©©¦¨¦¤¤§¦§©§©¨¨§¥§¨¦¨©©§¥Ÿ©

äöøiL ïéî ìk dëBúa òøBæå.íézL Bà úçà úçø÷ äúéä,ìcøç ïòøBæ.GLL–ìcøç òøæé àG,àéäL éðtî §¥©§¨¨¦¤¦§¤¨§¨¨©©©©§©¦§¨©§¨¨¦§©©§¨¦§¥¤¦
ìcøç äãNk úéàøð;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:úBøzî úBçø÷ òLz,úBøeñà øNò.á÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§¥¦§¥©§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨ª¨¤¤£©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

:éîã øãâëã ãçà òøæ õåçáî êåîñì øúåî òøæ åéúçú ùé íà ,íéçôè.rlqleåìéôàã ïðéòåîùàì àìà ,åæî äìåãâ äöéçî êì ïéàã äééðúîì êéøèöà àì
:÷éñôäì äöéçî äîù ïéà ïàëî úåçôáã áçåø äòáøà ïðéòá òìñ

h.zgxw:÷ìç íå÷îäå øòùä èøîðù åðééäã åúçø÷á åîë ,úçø÷ éåø÷ òáåøî àåäùë òåøæ åðéàù éåðô íå÷î.d`q zial zegxw drax`e mixyrìëáå
êøåà äöçîå íéçôè éðùå úåîà øùò äçø÷ ìë úàöîð úåçø÷ ã"ë åá äùåò äúàùëå ,äîà íéùîç ìò äîà íéùîç àåä äàñ úéáå .'à ïéî òøåæ äçø÷
äð÷ìçúå úåçø÷ ã"ë åøàùéù éãë ïäî úçà ç÷ ,øùò ìò øùò äçø÷ ìë äéäú úåçø÷ ä"ë íéùîç ìò íéùîçî äùòú íà ãöéë ,áçåø úåîà øùò ìò
äòåöø ìë ïú úåîà øùòì ,íéçôè íéùù éøä íéçôè äùù úá àéä äîà ìëù ,øùò êøåà ìò áçåø äöçîå íéçôè éðù äòåöø ìë àöîð úåòåöø ã"ëì

:áçåø úåîà øùò ìò êøåà äöçîå íéçôè éðùå úåîà øùò äçø÷ ìë úàöîð äçø÷ ìë ùàøì åìàî.raex zial zgxwnäòáøàå íéøùò äàñá ùé éøäù
:òáåø úéá äçø÷ ìëì éøä úåçø÷ äòáøàå íéøùòì íúåà ïú á÷ ìù úéòéáø.dvxiy oin lkïä úåòáåøîã ïåéëã ììë ä÷çøä øéàî éáø êéøöî àìå

:åæî åæ úåìãáåîå úåùøôåî úåàøð.dzid:úåçø÷ éúù åà òáåø úéá ìù úçà úçø÷ äàåáú äãù êåúá.lcxg mrxefêåúá ìãøç äãùë äàøð åðéàã
úåçø÷ äùìù åìéôà íéðéî øàùå .äìåãâ äãù ìãøçä ïî òåøæì úåìéâø ïéàù éôì äàåáú äãù êåúá ìãøç äãùë úåàøð úåçø÷ äùìù ìáà ,äàåáú äãù
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טפחים, äøNòארבעה ÷îò àeäL õéøçìå,טפחים –áçøå ÀÆÈÄÆÈÙÂÈÈÀÈÈ
äòaøàמגדר בעומק מחיצה שהוא החריץ הוא שונה טפחים; – ÇÀÈÈ

כל בחריץ, ואילו שהוא, כל בעובי  די שבגדר  בגובה, מחיצה שהוא
החריץ  של ארכו  ואף הפסק; חשוב אינו טפחים ארבעה ברחבו שאין

טפחים, ארבעה לפחות להיות õøàäצריך ìò Cñî àeäL ïìéàìåÀÈÄÈÆÅÅÇÈÈÆ
הקרקע  מן גבוהים ענפיו ראשי שאין הארץ, על  בענפיו סוכך –
לאילן  לסמוך  מותר אחד, מין תחתיהם זרוע ואם טפחים, שלושה

אחר  מין  לארץ (תוספתא),מבחוץ כמחוברים חשובים שהענפים לפי
כגדר  ח),ודינם י, עירובין äøNò(עיין dáb àeäL òìqìå– ÀÇÆÇÆÈÙÇÂÈÈ

äòaøàטפחים, áçøå חשובים במשנתנו שנימנו אלו  כל טפחים; – ÀÈÈÇÀÈÈ
ואין  צדדיהם, משני בשדהו זורע שהוא שונים מינים שני בין  הפסק

בענין  כלאים. משום באה rlqבהם שלא מברטנורא, הרב כותב
טפחים, ארבעה רחבו שיהא צריך  בסלע שאף להשמיע אלא משנתנו 

יום  "תוספות בעל כך על  ומעיר  מחיצה. קרויה אינה מכן שבפחות
שהו  טפחים,טוב", ארבעה רחבו שיהא צריך  גדר , לשם נעשה ולא איל 

היכר בו יש  מחיצה, לשם במיוחד אותו  שעושים בגדר, כן  שאין מה
שהוא. כל  ברוחב גם

y c e w z a y
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סאה. בבית לזרוע אדם יכול שונים מינים כמה ללמד, באה משנתנו 

ïéî ìkî úçø÷ úçø÷ eäãN úBNòì äöBøä לחלק כלומר – ÈÆÇÂÈÅÈÇÇÈÇÇÄÈÄ
עצמו; בפני  מין  ערוגה בכל ולזרוע מרובעות לערוגות שדהו את

"zgxw" שם על  "קרחת" שנקראת סוברים ויש  מרובעת; ערוגה היינו 
הזריעה; קודם נראית שהיא כפי  òaøàåתחילתה íéøNò äNBòÆÆÀÄÀÇÀÇ

äàñ úéáì úBçø÷ וארבע לעשרים סאה בית מחלק הוא הרי – ÈÈÀÅÀÈ
òáøקרחות, úéáì úçøwî,הקב רובע בית היא קרחת כל  – ÄÈÇÇÀÅÙÇ

הקב, רובעי  וארבעה עשרים שהם קבים ששה dëBúaשהסאה òøBæåÀÅÇÀÈ
קרחת, בכל –äöøiL ïéî ìkשהואיל ביניהן, בהרחקה צורך ואין – ÈÄÆÄÀÆ

זו  ומובדלות מיוחדות כשדות נראות הן  הרי מרובעות, ערוגות והן 

חמישים  של שטח הוא סאה בית לקרחות: החלוקה חשבון והרי  – מזו .
מרובעות, אמה מאות וחמש  אלפים שהן  אמה, חמישים על  אמה

קרחת  כל  נמצאת קרחות, וארבע לעשרים זה שטח וכשמחלקים
אמות 6/1 עשר  על  האמה וחמישית אמות עשר  מרובעות, אמות 104

מרובעים), מטר  (כ -35 הקב רובע בית והיא בקירוב, האמה וחמישית
תבואה. הקב רובע לזריעת הראוי  שטח שדה äúéäהיינו  בתוך – ÈÀÈ

úçàתבואה, úçø÷בית של  àíézLרובע,– B,קרחות שתי – ÈÇÇÇÇÀÇÄ
אחת, כל רובע ìcøçבית ïòøBæ מ אלו – בקרחות לזרוע לו ותר ÀÈÇÀÈ

ככלאים. נראה זה ואין קרחות GLLחרדל, שלש היו  אם אבל – È
התבואה, שדה ìcøçבתוך òøæé àG,הקרחות בשלש  –éðtî ÄÀÇÇÀÈÄÀÅ

ìcøç äãNk úéàøð àéäLחרדל כשדה נראות קרחות ששלש – ÆÄÄÀÅÄÀÅÇÀÈ
אחד, במקום הרבה חרדל  לזרוע רגילים שאין לפי  תבואה, שדה בתוך

שלש אפילו מינים בשאר אבל  כלאים. זרועה השדה איפוא ונראית
ביחד הרבה מהם לזרוע שרגילים כיון כשדה, נראות אינן  קרחות

øéàî(ברטנורא); éaø éøác. במשנתנו כאן עד ששנינו  מה כל  – ÄÀÅÇÄÅÄ
úBçø÷ òLz :íéøîBà íéîëçå,סאה לבית –úBøzî לזרוע – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÈËÈ

אבל  שירצה, מה כל  úBøeñàבתוכן  øNò,החכמים שסוברים – ÆÆÂ
בשיעור קרחת של  הפסק להיות צריך זרועה לקרחת זרועה קרחת שבין
וכיון  קרחות, וחמש לעשרים הסאה בית מחלקים לפיכך רובע. בית

קרחת  כל  נמצאת אמה, חמישים על אמה חמישים הוא סאה שבית
השורות  וזורעים מרובעות, אמה מאה שהן אמות, עשר  על  עשר

זו: בצורה בסירוגין , והקרחות
לבית  זרועות קרחות תשע והרי

יש ואחת אחת כל  שבין  סאה
רובע  בית בשיעור קרחת, הפסק

אסור קרחות עשר אבל  בקירוב.
שיהא  אפשר אי  שהרי  לזרוע

– קרחת. כשיעור הפסק ביניהן
סוברים  חכמים אף הרמב"ם, לפי 

האמה  וחמישית אמות עשר  היינו  רובע, בית היא זרועה קרחת שכל 
) בקירוב האמה וחמישית אמות עשר מרובעות),6/1על אמות 104

היא  הזרועות, הקרחות בין  המפסיקה זרועה, שאינה קרחת שכל  אלא
) מרובעות אמות ממאה פחות בירושלמיקצת מרובעות). אמות 97

ח  שלדעת לחברתה מבואר , סמוכה תהא זרועה שקרחת אסור  כמים

אסור  וכן  מותרת), תור  בראש נגיעה (מוקפה (ברם, חבושה שתהא
ולכן רוחותיה). תשע מארבע

זו: בצורה הן  הזרועות הקרחות
חכמים  נחלקו  שלא מפרשים, ויש

הפסק  שצריך  מטעם מאיר  רבי  על
שאף  הזרועות, הקרחות בין

קרחת  כל שאם סוברים חכמים
רובע, מבית פחות לא היא זרועה

ויכולות  ביניהן , הפסק צריכין אין
אלא  חבושות, ואפילו  לזו זו סמוכות אפילו  להיות הזרועות הקרחות

ואילו  כלאים, נראות אינן סאה בבית קרחות תשע חכמים שלדעת
כלאים הן  הרי שונים מינים הזרועות סאה בבית קרחות (הגר"א ).עשר 
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øçà ïéî–ïénä BúBàî Bì CBîñì øzî.íéhç Bøáç ìLå íéhç BlL–ïzLt ìL íìz Bì CBîñì øzî,àGå ¦©¥ª¨¦§¥©¦¤¦¦§¤£¥¦¦ª¨¦§¤¤¤¦§¨§
øçà ïéî ìL íìz.ïBòîL éaøøîBà:ïéðénä ìk ãçàå ïzLt òøæ ãçà.éñBé éaøøîBà:øzî eäãN òöîàa óà ¤¤¤¦©¥©¦¦§¥¤¨¤©¦§¨§¤¨¨©¦¦©¦¥¥©§¤§©¨¥ª¨

ïzLt ìL íìúa ÷Bcáì. ¦§§¤¤¤¦§¨
Áòéøçå ìcøç äàeáú äãNì ïéëîBñ ïéà,òéøçå ìcøç úB÷øé äãNì ïéëîBñ ìáà.øeaì CîBñå,øépìå,äôbìå, ¥§¦¦§¥§¨©§¨§¨¦©£¨§¦¦§¥§¨©§¨§¨¦©§¥©§©¦§©¨¨

Cøcìå,íéçôè äøNò dáb àeäL øãbìå,äòaøà áçøå äøNò ÷îò àeäL õéøçìå,õøàä ìò Cñî àeäL ïìéàìå, §©¤¤§©¨¥¤¨Ÿ©£¨¨§¨¦§¤¨¦¤¨Ÿ£¨¨§¨¨©§¨¨§¨¦¨¤¥¥©¨¨¤

:àéáåáøòá åòøæð àìù øëéðå åäãù óåñë äàøð àåäù éðôî øúåî íéøåòù ìù äãù êåúá úñðëð íéèç äòåøæ àéäù äãù ìù úéåæ ïø÷ íàå .øåúxzen
.oind eze`n el jenql:åøéáç äãù óåñë äàøðã íåùî åäãùá íéàìëë äàøð ïéàå åøéáç äãù ìù ïéîä åúåàî åìù ïéèç äãù ìöà êåîñì øúåîxzen

.ozyt ly mlz el jenqlíìú òåøæì éåùò íãà ïéàù éôì ,åàì íà ïúùô äá òåøæì äáåè íà åäãù ÷åãáì éãë àìà íù åäåòøæ àìù òãåé äàåøäù
äàåøäù ,øåñà åäãù ÷åãáì àìà åòøæ àì åìéôà ,ãáìá ãçà íìú åðîî òåøæì éåùò íãàã øçà ïéî ìù ìáà .úìòåú íåù åá åì ïéàù ïúùô ìù ãçà

:åá úåðäéì éãë åòøæ åëøöì øîåà.oipind lk cg`e ozyt rxf cg`:äùåò àåä åäãù ÷åãáìã òãåé åðéà äàåøäù ,ãçà íìú êåîñì øåñàwecal xzen
.ozyt ly mlza:àî÷ àðúë äëìäå .ïúùôì äôé àéä íà åäãù ÷åãáì àìà ïúùôä íéé÷ì ïéåëúî ïéàù íéòãåé ìëäù

g.rixgàì íîåé÷á äöåøå íòøæ äãùä ìòáù àì íàå äàåáúì ïé÷éæî ïä òéøçå ìãøç åðééäã åììä íéðéî éðùå .í"åèøå÷ìà éáøòá åì ïéøå÷å ,éøòé íåëøë
:äãùá íéàìë íéé÷îë äàøð êëìä ,åìù äàåáúì êåîñ íéðéîä åìà éðùî ãçà òøæéù øçà íãàì çéðî äéäoikneq la`.zewxi dcylïé÷éæî ïðéàù

:ïäì ïé÷éæî ïðéàù éôì åìù úå÷øéì íéëåîñ íä íà ïäéìò ãéô÷î åðéà úå÷øéä ìòáå íä øçà íãà ìù øîåà äàåøäå úå÷øéì.xeal jneqeêåúá ùé íà
:ùåøç íå÷î àåäå øéð ìöà êîåñ ïëå ,øçà òøæ íù êîåñ ,øúåé åà òáåø úéá òåøæå ùåøç åðéàù øåá íå÷î äàåáú ìù äãù.dtbleúåøåãñ íéðáà øãâ

:èéè àìá äîåç ïéòë.jxcle:åæá 'à ïéîå åæá 'à ïéî òåøæì øúåî úåãù éúù ïéá ú÷ñôî ãéçéä êøã íà.ux`d lr jqinäùìù õøàä ïî äåáâ åôåð ïéàù
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זו : בצורה כגון כלאים,øzî%¥שעורים, משום בזה אין  כלומר  – ËÈ
eäãN óBñk äàøð àeäL éðtî שדה כסוף נראה התור  שראש  – ÄÀÅÆÄÀÆÀÈÅ

וניכר הלשון החיטים, – כלאים. זרועה השדה xez"שאין y`x" הוא

) "תור" ששמו  תכשיט שם על הרמב"ם לך""ixezלדעת נעשה זהב
יא – א , השירים הלשון שיר  בענין כמשולש. וצורתו ,("qpkp"יש

התור  שראש ynnמפרשים qpkpשעורים של טוב"),בתוך  יום  ("תוספות 

ש מפרשים בשעורים."qpkp"ויש נוגע שרק היינו  –íéhç BlL– ÆÄÄ
חיטים, זרועה שדהו  øçàהיתה ïéî Bøáç ìLå חבירו ושדה – ÀÆÂÅÄÇÅ

אחר, מין זרועה היתה לשדהו BúBàîהסמוכה Bì CBîñì øzîËÈÄÀÅ
ïénä לו מותר שעורים, זרועה היתה שאם כגון חבירו, שבשדה – ÇÄ

שזה  מפני חבירו , של השדה בצד  שלו לחיטים סמוך  שעורים לזרוע
בשדהו . ככלאים נראה ואינו  חבירו  שדה כהמשך íéhçנראה BlLÆÄÄ

חיטים, זרועה שדהו  היתה –íéhç Bøáç ìLå אף חבירו  ושדה – ÀÆÂÅÄÄ
חיטים, זרועה ïzLtהיא ìL íìz Bì CBîñì øzî לו מותר – ËÈÄÀÆÆÆÄÀÈ

שאין  לפי פשתן , של אחד  תלם חבירו  לשדה סמוך שדהו  בסוף לזרוע
תועלת  כל  בה לו  שאין  קטנה כמות שזו אחד, תלם פשתן זורע אדם

מזיק (רמב "ם); שהפשתן תבואה, אצל פשתן  זורע אדם שאין לפי  או 
לבדוק (רא "ש),לתבואה כדי  אלא לצרכו זרעהו  שלא יודעים הכל ולכן

פשת  לגדל  יפה היא אם שדהו כלאים;את זה ואין ìLן , íìz àGåÀÆÆÆ
øçà ïéîאסור החיטים עם כלאים שהוא אחר  מין  של תלם אבל  – ÄÇÅ

בדיקת  בשביל  אפילו חבירו, ושל  שלו  החיטים בין  שדהו בסוף לזרוע
כלאים. כאן  ויש בו, ליהנות כדי זרעהו  לצרכו אומר: שהרואה השדה,

אבל שדהו , בסוף אלא לזרוע מותר  אינו  פשתן  של  אחד תלם גם וכן
אחד, תלם אפילו פשתן לזרוע לו  אסור חיטים הזרועה שדהו באמצע

ביותר. כמעורב נראה שזה העין , מראית øîBà:מפני  ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
ïéðénä ìk ãçàå ïzLt òøæ ãçàכל שאר  ובין  פשתן  בין – ÆÈÆÇÄÀÈÀÆÈÈÇÄÄ

אחדxzenהמינים תלם חבירו  לשדה "מלאכת לסמוך רא"ש ; (ר"ש ;

ישראל"); "תפארת להחמיר :שלמה"; בא שמעון שרבי  מפרשים ויש

Ð oipind lk cg`e ozyt rxf cg`xeq` שאף אחד, תלם לו  לסמוך 
שדהו לבדיקת ולא זרעהו  שלצרכו  הרואה סבור  יהא (רמב"ם ;בפשתן 

Bcáì÷ברטנורא ). øzî eäãN òöîàa óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÆÀÇÈÅËÈÄÀ
ïzLt ìL íìúa,בדיקה לשם פשתן  של  תלם לזרוע מותר כלומר  – ÀÆÆÆÄÀÈ

את  בו  לבדוק אלא הפשתן  את לקיים כוונתו שאין יודעים שהכל 

העין . מראית משום חשש  כאן  אין  ולכן לעיל , שבארנו כמו  שדהו,
.`nw `pzk dkldd

ח ה נ ש מ ר ו א ב

שדה  בסוף פשתן של  אחד תלם לזרוע שמותר הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 

כן. הדין אין  כרכום) מין – (חריע וחריע שבחרדל ללמד , משנתנו באה התבואה,

ואין המינים בין  הפסק חשובים שהם דברים שישנם ללמדנו, המשנה באה ועוד 

היכר . ולא הרחקה שיעור  לא זה בכגון  צריכים

òéøçå ìcøç äàeáú äãNì ïéëîBñ ïéà ושדה שדהו  היתה – ÅÀÄÄÀÅÀÈÇÀÈÀÈÄÇ
שתי (בין חבירו  לשדה סמוך יזרע לא תבואה, מיני  זרועות חבירו

בני נוהגים אלו שמינים אחד , תלם אפילו וחריע, חרדל אדם השדות)

משום  בהם יש ולכן לתבואה, מזיקים אינם והם אחד תלם לזרוע
òéøçåכלאים. ìcøç úB÷øé äãNì ïéëîBñ ìáà היו אם – ÂÈÀÄÄÀÅÀÈÇÀÈÀÈÄÇ

סמוך לזרוע מותר  ירקות, מיני זרועות חבירו, ושל  שלו  השדות, שתי

הם  שמזיקים וחריע, חרדל  שדהו ) (בסוף חבירו  של הירקות לשדה
לבדוק  כדי אלא זרעם ולא לקיימם, כוונתו שאין  יודעים והכל  לירקות,

השדה הם (הרא "ש).את מזיקים הללו שהמינים להיפך, מבארים ויש 
שדהו  בין  בזורע מדברת משנתנו ואין לירקות, מזיקים ואינם לתבואה

חבירו , לשדה סמוך  וחריע חרדל לזרוע שבא במי אלא חבירו, ושדה
ש ללמדנו , המשנה d`eazובאה dcyl rixge lcxg mikneq oi`של

אלו  מינים זרע התבואה שדה שבעל הרואים, שיאמרו לפי אחר ,
התבואה  שדה בעל היה לא אחר, אותם זרע שאילו  ולהנאתו, לרצונו

בעל ייראה הלכך לה; המזיקים צמחים מיני  לתבואתו  לסמוך לו נותן
מראית  משום איסור כאן ויש בשדהו כלאים כמקיים התבואה שדה

zewxi,העין; dcyl el` mipin mikneq la` מזיקים ואינם שהואיל 
יאמרו  אלא אחד, אדם של הוא שהכל יאמרו שמא חשש  אין לירקות

אחר אדם של הירקות, לשדה הסמוכים והחריע, החרדל  הסתם שמן 
שלו , לירקות חבירו שסמכם על  הירקות שדה בעל הקפיד ולא הם,

) העין  מראית משום בזה אין  הלכך להם, מזיקים שאינם ברטנורא ;לפי

זה. פירוש על שמקשה  טוב" יום  "תוספות  עיין ישראל"; ואמנם "תפארת

הל' תורה" מ"משנה אבל כך , מפרש למשנתנו בפירושו הרמב"ם גם
הראשון). ביאורנו  כפי  שמפרש נראה יח ג, מין CîBñåכלאים – ÀÅ

תבואה,øeaìאחר, מיני  שני  בשדהו שזורע כלומר בור, לשדה – Ç
נעבדה, שלא אדמה היינו  בור , שדה ביניהם מפסיק –øépìåאם ÀÇÄ

כשיעור הניר או הבור  שיהיה שצריך  סוברים, ויש חרושה; לשדה

רובע ברטנורא),בית עשר(ר"ש ; על  האמה וחמישית אמות עשר  והיינו
) בקירוב האמה וחמישית מרובעות),6/1אמות אמה 104äôbìå– ÀÇÈÈ
בטיט, דבוקות שאינן אבנים שרחבה Cøcìåגדר  היחיד דרך אפילו  – ÀÇÆÆ

אמות, íéçôèארבע äøNò dáb àeäL øãbìå לפחות וארכו  – ÀÇÈÅÆÈÙÇÂÈÈÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äòaøà áçøå äøNò dáb àeäL òìqìå. §©¤©¤¨Ÿ©£¨¨§¨¨©§¨¨
Ëïéî ìkî úçø÷ úçø÷ eäãN úBNòì äöBøä–äàñ úéáì úBçø÷ òaøàå íéøNò äNBò,òáø úéáì úçøwî; ¨¤©£¨¥¨©©¨©©¦¨¦¤¤§¦§©§©¨¨§¥§¨¦¨©©§¥Ÿ©

äöøiL ïéî ìk dëBúa òøBæå.íézL Bà úçà úçø÷ äúéä,ìcøç ïòøBæ.GLL–ìcøç òøæé àG,àéäL éðtî §¥©§¨¨¦¤¦§¤¨§¨¨©©©©§©¦§¨©§¨¨¦§©©§¨¦§¥¤¦
ìcøç äãNk úéàøð;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:úBøzî úBçø÷ òLz,úBøeñà øNò.á÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§¥¦§¥©§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨ª¨¤¤£©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

:éîã øãâëã ãçà òøæ õåçáî êåîñì øúåî òøæ åéúçú ùé íà ,íéçôè.rlqleåìéôàã ïðéòåîùàì àìà ,åæî äìåãâ äöéçî êì ïéàã äééðúîì êéøèöà àì
:÷éñôäì äöéçî äîù ïéà ïàëî úåçôáã áçåø äòáøà ïðéòá òìñ

h.zgxw:÷ìç íå÷îäå øòùä èøîðù åðééäã åúçø÷á åîë ,úçø÷ éåø÷ òáåøî àåäùë òåøæ åðéàù éåðô íå÷î.d`q zial zegxw drax`e mixyrìëáå
êøåà äöçîå íéçôè éðùå úåîà øùò äçø÷ ìë úàöîð úåçø÷ ã"ë åá äùåò äúàùëå ,äîà íéùîç ìò äîà íéùîç àåä äàñ úéáå .'à ïéî òøåæ äçø÷
äð÷ìçúå úåçø÷ ã"ë åøàùéù éãë ïäî úçà ç÷ ,øùò ìò øùò äçø÷ ìë äéäú úåçø÷ ä"ë íéùîç ìò íéùîçî äùòú íà ãöéë ,áçåø úåîà øùò ìò
äòåöø ìë ïú úåîà øùòì ,íéçôè íéùù éøä íéçôè äùù úá àéä äîà ìëù ,øùò êøåà ìò áçåø äöçîå íéçôè éðù äòåöø ìë àöîð úåòåöø ã"ëì

:áçåø úåîà øùò ìò êøåà äöçîå íéçôè éðùå úåîà øùò äçø÷ ìë úàöîð äçø÷ ìë ùàøì åìàî.raex zial zgxwnäòáøàå íéøùò äàñá ùé éøäù
:òáåø úéá äçø÷ ìëì éøä úåçø÷ äòáøàå íéøùòì íúåà ïú á÷ ìù úéòéáø.dvxiy oin lkïä úåòáåøîã ïåéëã ììë ä÷çøä øéàî éáø êéøöî àìå

:åæî åæ úåìãáåîå úåùøôåî úåàøð.dzid:úåçø÷ éúù åà òáåø úéá ìù úçà úçø÷ äàåáú äãù êåúá.lcxg mrxefêåúá ìãøç äãùë äàøð åðéàã
úåçø÷ äùìù åìéôà íéðéî øàùå .äìåãâ äãù ìãøçä ïî òåøæì úåìéâø ïéàù éôì äàåáú äãù êåúá ìãøç äãùë úåàøð úåçø÷ äùìù ìáà ,äàåáú äãù

`xephxa yexit

טפחים, äøNòארבעה ÷îò àeäL õéøçìå,טפחים –áçøå ÀÆÈÄÆÈÙÂÈÈÀÈÈ
äòaøàמגדר בעומק מחיצה שהוא החריץ הוא שונה טפחים; – ÇÀÈÈ

כל בחריץ, ואילו שהוא, כל בעובי  די שבגדר  בגובה, מחיצה שהוא
החריץ  של ארכו  ואף הפסק; חשוב אינו טפחים ארבעה ברחבו שאין

טפחים, ארבעה לפחות להיות õøàäצריך ìò Cñî àeäL ïìéàìåÀÈÄÈÆÅÅÇÈÈÆ
הקרקע  מן גבוהים ענפיו ראשי שאין הארץ, על  בענפיו סוכך –
לאילן  לסמוך  מותר אחד, מין תחתיהם זרוע ואם טפחים, שלושה

אחר  מין  לארץ (תוספתא),מבחוץ כמחוברים חשובים שהענפים לפי
כגדר  ח),ודינם י, עירובין äøNò(עיין dáb àeäL òìqìå– ÀÇÆÇÆÈÙÇÂÈÈ

äòaøàטפחים, áçøå חשובים במשנתנו שנימנו אלו  כל טפחים; – ÀÈÈÇÀÈÈ
ואין  צדדיהם, משני בשדהו זורע שהוא שונים מינים שני בין  הפסק

בענין  כלאים. משום באה rlqבהם שלא מברטנורא, הרב כותב
טפחים, ארבעה רחבו שיהא צריך  בסלע שאף להשמיע אלא משנתנו 

יום  "תוספות בעל כך על  ומעיר  מחיצה. קרויה אינה מכן שבפחות
שהו  טפחים,טוב", ארבעה רחבו שיהא צריך  גדר , לשם נעשה ולא איל 

היכר בו יש  מחיצה, לשם במיוחד אותו  שעושים בגדר, כן  שאין מה
שהוא. כל  ברוחב גם

y c e w z a y
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סאה. בבית לזרוע אדם יכול שונים מינים כמה ללמד, באה משנתנו 

ïéî ìkî úçø÷ úçø÷ eäãN úBNòì äöBøä לחלק כלומר – ÈÆÇÂÈÅÈÇÇÈÇÇÄÈÄ
עצמו; בפני  מין  ערוגה בכל ולזרוע מרובעות לערוגות שדהו את

"zgxw" שם על  "קרחת" שנקראת סוברים ויש  מרובעת; ערוגה היינו 
הזריעה; קודם נראית שהיא כפי  òaøàåתחילתה íéøNò äNBòÆÆÀÄÀÇÀÇ

äàñ úéáì úBçø÷ וארבע לעשרים סאה בית מחלק הוא הרי – ÈÈÀÅÀÈ
òáøקרחות, úéáì úçøwî,הקב רובע בית היא קרחת כל  – ÄÈÇÇÀÅÙÇ

הקב, רובעי  וארבעה עשרים שהם קבים ששה dëBúaשהסאה òøBæåÀÅÇÀÈ
קרחת, בכל –äöøiL ïéî ìkשהואיל ביניהן, בהרחקה צורך ואין – ÈÄÆÄÀÆ

זו  ומובדלות מיוחדות כשדות נראות הן  הרי מרובעות, ערוגות והן 

חמישים  של שטח הוא סאה בית לקרחות: החלוקה חשבון והרי  – מזו .
מרובעות, אמה מאות וחמש  אלפים שהן  אמה, חמישים על  אמה

קרחת  כל  נמצאת קרחות, וארבע לעשרים זה שטח וכשמחלקים
אמות 6/1 עשר  על  האמה וחמישית אמות עשר  מרובעות, אמות 104

מרובעים), מטר  (כ -35 הקב רובע בית והיא בקירוב, האמה וחמישית
תבואה. הקב רובע לזריעת הראוי  שטח שדה äúéäהיינו  בתוך – ÈÀÈ

úçàתבואה, úçø÷בית של  àíézLרובע,– B,קרחות שתי – ÈÇÇÇÇÀÇÄ
אחת, כל רובע ìcøçבית ïòøBæ מ אלו – בקרחות לזרוע לו ותר ÀÈÇÀÈ

ככלאים. נראה זה ואין קרחות GLLחרדל, שלש היו  אם אבל – È
התבואה, שדה ìcøçבתוך òøæé àG,הקרחות בשלש  –éðtî ÄÀÇÇÀÈÄÀÅ

ìcøç äãNk úéàøð àéäLחרדל כשדה נראות קרחות ששלש – ÆÄÄÀÅÄÀÅÇÀÈ
אחד, במקום הרבה חרדל  לזרוע רגילים שאין לפי  תבואה, שדה בתוך

שלש אפילו מינים בשאר אבל  כלאים. זרועה השדה איפוא ונראית
ביחד הרבה מהם לזרוע שרגילים כיון כשדה, נראות אינן  קרחות

øéàî(ברטנורא); éaø éøác. במשנתנו כאן עד ששנינו  מה כל  – ÄÀÅÇÄÅÄ
úBçø÷ òLz :íéøîBà íéîëçå,סאה לבית –úBøzî לזרוע – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÈËÈ

אבל  שירצה, מה כל  úBøeñàבתוכן  øNò,החכמים שסוברים – ÆÆÂ
בשיעור קרחת של  הפסק להיות צריך זרועה לקרחת זרועה קרחת שבין
וכיון  קרחות, וחמש לעשרים הסאה בית מחלקים לפיכך רובע. בית

קרחת  כל  נמצאת אמה, חמישים על אמה חמישים הוא סאה שבית
השורות  וזורעים מרובעות, אמה מאה שהן אמות, עשר  על  עשר

זו: בצורה בסירוגין , והקרחות
לבית  זרועות קרחות תשע והרי

יש ואחת אחת כל  שבין  סאה
רובע  בית בשיעור קרחת, הפסק

אסור קרחות עשר אבל  בקירוב.
שיהא  אפשר אי  שהרי  לזרוע

– קרחת. כשיעור הפסק ביניהן
סוברים  חכמים אף הרמב"ם, לפי 

האמה  וחמישית אמות עשר  היינו  רובע, בית היא זרועה קרחת שכל 
) בקירוב האמה וחמישית אמות עשר מרובעות),6/1על אמות 104

היא  הזרועות, הקרחות בין  המפסיקה זרועה, שאינה קרחת שכל  אלא
) מרובעות אמות ממאה פחות בירושלמיקצת מרובעות). אמות 97

ח  שלדעת לחברתה מבואר , סמוכה תהא זרועה שקרחת אסור  כמים

אסור  וכן  מותרת), תור  בראש נגיעה (מוקפה (ברם, חבושה שתהא
ולכן רוחותיה). תשע מארבע

זו: בצורה הן  הזרועות הקרחות
חכמים  נחלקו  שלא מפרשים, ויש

הפסק  שצריך  מטעם מאיר  רבי  על
שאף  הזרועות, הקרחות בין

קרחת  כל שאם סוברים חכמים
רובע, מבית פחות לא היא זרועה

ויכולות  ביניהן , הפסק צריכין אין
אלא  חבושות, ואפילו  לזו זו סמוכות אפילו  להיות הזרועות הקרחות

ואילו  כלאים, נראות אינן סאה בבית קרחות תשע חכמים שלדעת
כלאים הן  הרי שונים מינים הזרועות סאה בבית קרחות (הגר"א ).עשר 

izdw - zex`ean zeipyn
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øîBà:øBk úéa eäãN ìk elôà–úçà úçøwî õeç dëBúa äNòé àG. ¥£¦¨¨¥¥©£¤§¨¦¨©©©©
Èòáø úéa CBúa àeäL ìk,úcîa äìBòòáø úéa:òìqäå øáwäå ïôbä úìéëà,òáø úéa úcîa ïéìBò.äàeáz ¨¤§¥Ÿ©¤§¦©¥Ÿ©£¦©©¤¤§©¤¤§©¤©¦§¦©¥Ÿ©§¨

äàeáúa–òáø úéa.ééa ÷ø÷ø–íéçôè äML.éa äàeáz÷ø,éäàeáúa ÷ø–òáø úéa.øæòéìà éaøøîBà: ¦§¨¥Ÿ©¨¨§¨¨¦¨§¨¦§¨§¨¨¨¨¦§¨¥Ÿ©©¦¡¦¤¤¥
éäàeáúa ÷ø–íéçôè äML. ¨¨¦§¨¦¨§¨¦

:ãçéá äáøä ïäî òåøæì ïéìéâøù ïåéë äãùë ïéàøð ïðéà.zexzen zegxw ryz mixne` minkgeúåçø÷ ã"ë ìë òøåæã øéàî éáø øîà÷ã ,øãäî÷ àùéøà
äçø÷ òøåæå úåçø÷ ùîçî äøåù ìëå úåøåù ùîç åðééäã úåçø÷ ä"ë äàñ úéáì äùåò àìà øçà ïéî ìöà ïéî êåîñì íéøñåà íéîëçå ,äöøéù ïéî ìëî
úéùéìù äøåùî òøåæå äøåá äìåë äéðù äøåù çéðîå úéùéîç òøåæå äøåá úéòéáø çéðîå úéùéìù òøåæå äøåá äìöàù äéðù çéðîå äðåùàø äøåù ìù äðåùàø
úéáì úåòåøæ úåçø÷ òùú éøä úéùéîçå úéùéìùå äðåùàø äçø÷ úéùéîç äøåùî òøåæå äøåá äìåë úéòéáø äøåù çéðîå úéùéîçå úéùéìùå äðåùàø äçø÷

:äàñ.zexeq` xyr:íéîëçë äëìäå .áåøé÷á òáåø úéá åðééäã úçø÷ øåòéùë úçø÷å úçø÷ ìë ïéá ÷éñôî àäéù êéøöù.xek ziaàîòèå .íéàñ 'ì
:ùøôúà àì á÷òé ïá øæòéìà éáøã

i.raex zia jeza `edy lk:ïéîå ïéî ïéá ÷çøä áùçéì òáåø úéá úãîì íéìåò äòéøæì íéåàø íðéàù éô ìò óà ,íéî íéàìî íéò÷ð ïåâë.otbd zlik`
ò íéìùäì òáåø úéá úãîì äìåò ,äúãåáò éãë åðééäã ,äéúåáéáñ úìëåàå úñôåú ïôâäù äî,áçåø úåîà øùò ìò êøåà äöçîå íéçôè 'áå úåîà øù

éåä äøùò äåáâ éàã éøééî äøùò äåáâ åðéàù òìñáå ,òìñä ïëå .äìåò éîð øá÷ä ïëå .ïéîì ïéî ïéá ÷éñôäì êéøöù òáåø úéá øåòéù àåäù ìéòì ïðéøîàã
:åîöò éðôá ÷éñôîå äöéçî.raex zia d`eaza d`eazåéäé àìù ãáìáå ,òáåø úéá ÷éçøäì êéøö íéøåòù äá òåøæì äöåøå ïéèç äòåøæ åäãù äúéä

:úçà çåøî çåúô àäéù ãò ä÷çøä àéðäî àì íúäã úåçåø 'ãî íéøåòùä úà íéôé÷î ïéèç.raex zia d`eaza wxi,éëä ïðéòáã àåä òáåøîá à÷åãå
éôè òáåøîá åøéîçäù íéçôè äùù áçåø ìò äöçîå úåîà øùò ìù äøåù êøåà äùåò äàåáú ìù äãù êåúá ÷øé ìù äøåù úåùòì äöø íà ìáà

:éîìùåøéá ïðéøîà éëäå ,äøåùáî.migth dyy d`eaza wxi xne` xfril` iax:à"øë äëìä ïéàå .äøåùáî éôè òáåøîá ïðéøîçî àì øáñã

`xephxa yexit

øBk úéa eäãN ìk elôà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÂÄÈÈÅÅ
אמה  אלף וחמישה שבעים היינו  סאה, שלושים בו שזורעים שטח

úçàמרובעות, úçøwî õeç dëBúa äNòé àG הרמב"ם – ÇÂÆÀÈÄÈÇÇÇÇ
מברטנורא  והרב אחת. מקרחת חוץ אחר מין  בה יזרע לא מפרש:
"תפארת  בעל  נתפרש . לא יעקב בן  אליעזר  רבי  של  טעמו כותב:

לדעת  מותר אחד מין זרוע שכולו  כור  בבית שאפילו מבאר, ישראל"
סמוך אחר  מין  ולזרעה השדה באמצע אחת קרחת לעשות אליעזר רבי

בית  במרחיק ברם, אסור . אחת מקרחת יותר אבל מסביב. הזרוע למין
הרבה  לזרוע שמותר סובר  יעקב בן  אליעזר  רבי אף למין מין בין  רובע

השדה  בתוך  לעשות אסור אחת קרחת אפילו  חכמים ולדעת קרחות.
דברי מבארים ויש  שבשדה. התבואה שאר ובין  בינה הרחקה ללא

בתוכה  יעשה לא כור בית שדהו כל  שאפילו  יעקב, בן אליעזר  רבי
`l`אחד ממין יותר בה לזרוע אסור  שדה שכל כלומר אחת, קרחת

אלבק). לעיל.(ר"ח שהבאנו  הרמב"ם של  פירושו זהו  ואולי

י ה נ ש מ ר ו א ב

צריך אחר , מין זרועה מהן אחת שכל לקרחת, קרחת שבין  למדנו , הקודמת במשנה
זרועה לא קרחת של הפסק שיהא חכמים) שטח (לדעת היינו רובע, בית בשיעור 

שיהא  כדי  נקבע, זה שיעור  לעיל. שבארנו  כמו תבואה, הקב רבע לזריעת הראוי 
שיעורה  זו וקרחת שהואיל המינים, בין הרחקה לשם השאירו  השדה שבעל  היכר
הפסק  שהיא יכיר הרואה כל נזרעה שלא מאחר הרי  הזרועה, כקרחת רובע בית
אפילו מקום שמכל להשמיע, באה משנתנו שונים. מינים הזרועות הקרחות בין
באה  כן  המינים. בין  הפסק חשוב שיבואר , כפי לזריעה, ראוי  שאינו רובע בית
תבואה  של  מינים שני בין בכלל  חכמים שקבעו ההרחקה שיעורי  ללמד משנתנו

וירק. תבואה בין או בזה, זה כלאים שהם ירק של  או 

ìk, דבר –àeäL,נמצא –òáø úéa CBúa הקרחת של  בשטח – ÈÆÀÅÙÇ
שונים, מינים הזרועות הקרחות בין המפסיקה זרועה, שאינה רובע בית
מלאים  נקעים שטח באותו שיש  כגון  הקודמת, במשנה ששנינו  כפי
שמחמת  פי על אף במשנתנו, להלן  המפורטים אחרים דברים או מים

לזריעה, כולו ראוי  השטח אין בו הנמצאים אלו  úcîaדברים äìBòÆÀÄÇ
òáø úéa,רובע בית של  המידה בחשבון עולים הללו הדברים – ÅÙÇ

למין: מין  בין  הרחקה ïôbäלהיחשב úìéëà שהגפן הקרקע שטח – ÂÄÇÇÆÆ
אם  כלומר טפחים, ששה ושיעורו עבודתה, כדי  תופסת, היינו  אוכלת,

אסור טפחים שישה בשיעור שמסביבה שהשטח גפן, בקרחת יש
וירק, תבואה שאסורøáwäåבזריעת בקרחת, הנמצא הקבר  או  – ÀÇÆÆ

אינו òìqäåבזריעה, שהסלע וכגון  לזריעה; ראוי שאינו הסלע, או – ÀÇÆÇ
בעצמו; מפסיק הריהו  עשרה, גבוה הוא שאם טפחים, עשרה גבוה

שנימנו אלו òáøכל úéa úcîa ïéìBò בית לשיעור מצטרפים – ÄÀÄÇÅÙÇ
לעיל . שבארנו  כמו  äàeáúaרובע, äàeáz בשדה לזרוע הרוצה – ÀÈÄÀÈ

קרחת), קרחת (ולא תבואה של אחר  מין  òáøתבואה úéaצריך – ÅÙÇ
לדעת  להיות, צריך זה שיעור  רובע. בית כשיעור מזה זה להרחיק
עשר על האמה וחמישית אמות עשר והיינו  במרובע, דווקא הרמב"ם,

האמצע  מן  "בין הרמב"ם: ומוסיף בקירוב. האמה וחחמישית אמות
כלומר הצד", מן ישראל"),בין "תפארת מרובע (לפי שנמצא מקום שכל 

בין  באמצע בין בהתחלה בין התבואה, מיני שני בין המפסיק זה
כשיעור הרחקה אחד  במקום שיש  ומאחר מועיל , זה הרי בסוף,

דעות  ויש  המקומות. בשאר  המינים שני  שיתקרבו מותר המרובע,
לזרוע  להמשיך יש רובע בית שיעור שהרחיק לאחר  שגם אחרות

במה  למין. מין בין  אמות עשר דהיינו רובע, הבית רוחב של  במרחק
האחד המין כשאין  רובע; בית של הרחקה שמועילה אמורים דברים
מארבע  מקיפו הוא אם אבל  רוחותיו . מארבע השני המין  את מקיף

הרחקה מועילה אין "חבוש ", השני  המין ונמצא (ירושלמי;רוחותיו 

ééaהר "ש). ÷ø÷ø,ירק מיני  שני לזרוע הרוצה –íéçôè äML ÈÈÀÈÈÄÈÀÈÄ
להיזרע  ירק של דרכו  שכן  טפחים ששה מזה זה להרחיק צריך –

קטנות. éaבגינות äàeáz÷ø,ירק בשדה תבואה לזרוע הרוצה – ÀÈÀÈÈ
éäàeáúaאו  ÷ø,תבואה בשדה ירק לזרוע רוצה שהוא –úéa ÈÈÄÀÈÅ

òáø הוא אחד ומין שהואיל רובע, בית מזה זה להרחיק צריך – ÙÇ
בא  אם ברם, שבתבואה. ההרחקה שיעור לפי חכמים החמירו  תבואה,
ששה  אלא להרחיק צריך  אינו ירק, שורת רק התבואה יד על  לזרוע

יג);טפחים ג , כלאים הל' התוספתא,(רמב"ם  יסוד  על הרדב"ז  ומוסיף
האמה  וחמישית אמות עשר  שאורכה בהרחקה אלא להתיר  שאין

רובע). בית éìà(כצלע éaøé :øîBà øæòäàeáúa ÷ø הבא – ÇÄÁÄÆÆÅÈÈÄÀÈ
תבואה, בשדה ירק íéçôèלזרוע äML אלא להרחיק צריך אינו  – ÄÈÀÈÄ

אליעזר רבי שדעת מבואר , בירושלמי בירק. ירק כמו  טפחים, ששה
מבשורה, יותר ירק) של בשדה (כלומר  במרובע להחמיר שאין  היא

אליעזר שרבי  מפרשים יש לעיל. שהבאנו  כמו בה, הקלו חכמים שאף
דווקא  לאו  בתבואה" "ירק שנקט ומה בירק, תבואה בענין  גם חולק

שלמה ").הוא ("מלאכת
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ò íéìùäì òáåø úéá úãîì äìåò ,äúãåáò éãë åðééäã ,äéúåáéáñ úìëåàå úñôåú ïôâäù äî,áçåø úåîà øùò ìò êøåà äöçîå íéçôè 'áå úåîà øù

éåä äøùò äåáâ éàã éøééî äøùò äåáâ åðéàù òìñáå ,òìñä ïëå .äìåò éîð øá÷ä ïëå .ïéîì ïéî ïéá ÷éñôäì êéøöù òáåø úéá øåòéù àåäù ìéòì ïðéøîàã
:åîöò éðôá ÷éñôîå äöéçî.raex zia d`eaza d`eazåéäé àìù ãáìáå ,òáåø úéá ÷éçøäì êéøö íéøåòù äá òåøæì äöåøå ïéèç äòåøæ åäãù äúéä

:úçà çåøî çåúô àäéù ãò ä÷çøä àéðäî àì íúäã úåçåø 'ãî íéøåòùä úà íéôé÷î ïéèç.raex zia d`eaza wxi,éëä ïðéòáã àåä òáåøîá à÷åãå
éôè òáåøîá åøéîçäù íéçôè äùù áçåø ìò äöçîå úåîà øùò ìù äøåù êøåà äùåò äàåáú ìù äãù êåúá ÷øé ìù äøåù úåùòì äöø íà ìáà

:éîìùåøéá ïðéøîà éëäå ,äøåùáî.migth dyy d`eaza wxi xne` xfril` iax:à"øë äëìä ïéàå .äøåùáî éôè òáåøîá ïðéøîçî àì øáñã

`xephxa yexit

øBk úéa eäãN ìk elôà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÂÄÈÈÅÅ
אמה  אלף וחמישה שבעים היינו  סאה, שלושים בו שזורעים שטח

úçàמרובעות, úçøwî õeç dëBúa äNòé àG הרמב"ם – ÇÂÆÀÈÄÈÇÇÇÇ
מברטנורא  והרב אחת. מקרחת חוץ אחר מין  בה יזרע לא מפרש:
"תפארת  בעל  נתפרש . לא יעקב בן  אליעזר  רבי  של  טעמו כותב:

לדעת  מותר אחד מין זרוע שכולו  כור  בבית שאפילו מבאר, ישראל"
סמוך אחר  מין  ולזרעה השדה באמצע אחת קרחת לעשות אליעזר רבי

בית  במרחיק ברם, אסור . אחת מקרחת יותר אבל מסביב. הזרוע למין
הרבה  לזרוע שמותר סובר  יעקב בן  אליעזר  רבי אף למין מין בין  רובע

השדה  בתוך  לעשות אסור אחת קרחת אפילו  חכמים ולדעת קרחות.
דברי מבארים ויש  שבשדה. התבואה שאר ובין  בינה הרחקה ללא

בתוכה  יעשה לא כור בית שדהו כל  שאפילו  יעקב, בן אליעזר  רבי
`l`אחד ממין יותר בה לזרוע אסור  שדה שכל כלומר אחת, קרחת

אלבק). לעיל.(ר"ח שהבאנו  הרמב"ם של  פירושו זהו  ואולי

י ה נ ש מ ר ו א ב

צריך אחר , מין זרועה מהן אחת שכל לקרחת, קרחת שבין  למדנו , הקודמת במשנה
זרועה לא קרחת של הפסק שיהא חכמים) שטח (לדעת היינו רובע, בית בשיעור 

שיהא  כדי  נקבע, זה שיעור  לעיל. שבארנו  כמו תבואה, הקב רבע לזריעת הראוי 
שיעורה  זו וקרחת שהואיל המינים, בין הרחקה לשם השאירו  השדה שבעל  היכר
הפסק  שהיא יכיר הרואה כל נזרעה שלא מאחר הרי  הזרועה, כקרחת רובע בית
אפילו מקום שמכל להשמיע, באה משנתנו שונים. מינים הזרועות הקרחות בין
באה  כן  המינים. בין  הפסק חשוב שיבואר , כפי לזריעה, ראוי  שאינו רובע בית
תבואה  של  מינים שני בין בכלל  חכמים שקבעו ההרחקה שיעורי  ללמד משנתנו

וירק. תבואה בין או בזה, זה כלאים שהם ירק של  או 

ìk, דבר –àeäL,נמצא –òáø úéa CBúa הקרחת של  בשטח – ÈÆÀÅÙÇ
שונים, מינים הזרועות הקרחות בין המפסיקה זרועה, שאינה רובע בית
מלאים  נקעים שטח באותו שיש  כגון  הקודמת, במשנה ששנינו  כפי
שמחמת  פי על אף במשנתנו, להלן  המפורטים אחרים דברים או מים

לזריעה, כולו ראוי  השטח אין בו הנמצאים אלו  úcîaדברים äìBòÆÀÄÇ
òáø úéa,רובע בית של  המידה בחשבון עולים הללו הדברים – ÅÙÇ

למין: מין  בין  הרחקה ïôbäלהיחשב úìéëà שהגפן הקרקע שטח – ÂÄÇÇÆÆ
אם  כלומר טפחים, ששה ושיעורו עבודתה, כדי  תופסת, היינו  אוכלת,

אסור טפחים שישה בשיעור שמסביבה שהשטח גפן, בקרחת יש
וירק, תבואה שאסורøáwäåבזריעת בקרחת, הנמצא הקבר  או  – ÀÇÆÆ

אינו òìqäåבזריעה, שהסלע וכגון  לזריעה; ראוי שאינו הסלע, או – ÀÇÆÇ
בעצמו; מפסיק הריהו  עשרה, גבוה הוא שאם טפחים, עשרה גבוה

שנימנו אלו òáøכל úéa úcîa ïéìBò בית לשיעור מצטרפים – ÄÀÄÇÅÙÇ
לעיל . שבארנו  כמו  äàeáúaרובע, äàeáz בשדה לזרוע הרוצה – ÀÈÄÀÈ

קרחת), קרחת (ולא תבואה של אחר  מין  òáøתבואה úéaצריך – ÅÙÇ
לדעת  להיות, צריך זה שיעור  רובע. בית כשיעור מזה זה להרחיק
עשר על האמה וחמישית אמות עשר והיינו  במרובע, דווקא הרמב"ם,

האמצע  מן  "בין הרמב"ם: ומוסיף בקירוב. האמה וחחמישית אמות
כלומר הצד", מן ישראל"),בין "תפארת מרובע (לפי שנמצא מקום שכל 

בין  באמצע בין בהתחלה בין התבואה, מיני שני בין המפסיק זה
כשיעור הרחקה אחד  במקום שיש  ומאחר מועיל , זה הרי בסוף,

דעות  ויש  המקומות. בשאר  המינים שני  שיתקרבו מותר המרובע,
לזרוע  להמשיך יש רובע בית שיעור שהרחיק לאחר  שגם אחרות

במה  למין. מין בין  אמות עשר דהיינו רובע, הבית רוחב של  במרחק
האחד המין כשאין  רובע; בית של הרחקה שמועילה אמורים דברים
מארבע  מקיפו הוא אם אבל  רוחותיו . מארבע השני המין  את מקיף

הרחקה מועילה אין "חבוש ", השני  המין ונמצא (ירושלמי;רוחותיו 

ééaהר "ש). ÷ø÷ø,ירק מיני  שני לזרוע הרוצה –íéçôè äML ÈÈÀÈÈÄÈÀÈÄ
להיזרע  ירק של דרכו  שכן  טפחים ששה מזה זה להרחיק צריך –

קטנות. éaבגינות äàeáz÷ø,ירק בשדה תבואה לזרוע הרוצה – ÀÈÀÈÈ
éäàeáúaאו  ÷ø,תבואה בשדה ירק לזרוע רוצה שהוא –úéa ÈÈÄÀÈÅ

òáø הוא אחד ומין שהואיל רובע, בית מזה זה להרחיק צריך – ÙÇ
בא  אם ברם, שבתבואה. ההרחקה שיעור לפי חכמים החמירו  תבואה,
ששה  אלא להרחיק צריך  אינו ירק, שורת רק התבואה יד על  לזרוע

יג);טפחים ג , כלאים הל' התוספתא,(רמב"ם  יסוד  על הרדב"ז  ומוסיף
האמה  וחמישית אמות עשר  שאורכה בהרחקה אלא להתיר  שאין

רובע). בית éìà(כצלע éaøé :øîBà øæòäàeáúa ÷ø הבא – ÇÄÁÄÆÆÅÈÈÄÀÈ
תבואה, בשדה ירק íéçôèלזרוע äML אלא להרחיק צריך אינו  – ÄÈÀÈÄ

אליעזר רבי שדעת מבואר , בירושלמי בירק. ירק כמו  טפחים, ששה
מבשורה, יותר ירק) של בשדה (כלומר  במרובע להחמיר שאין  היא

אליעזר שרבי  מפרשים יש לעיל. שהבאנו  כמו בה, הקלו חכמים שאף
דווקא  לאו  בתבואה" "ירק שנקט ומה בירק, תבואה בענין  גם חולק

שלמה ").הוא ("מלאכת

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: נד Léøדף øîàìëéäì íéøëð eñðëpL äòLa ,Lé÷ì בחורבן ¨©¥¨¦§¨¨¤¦§§¨§¦©¥¨
שני, צורות eàøבית ההיכל äæa,בכותל äæ ïéøBònä íéáeøk קילפו ¨§¦©§¦¤¨¤

ו  מהכותל eìläאותם ìàøNé ,eøîàå ÷eMì ïeàéöBä חשובים שהם ¦©§¨§¦§¨¥©¨
äìì÷ ïúìì÷å äëøa ïúëøaL,,eìlä íéøáca e÷ñòé חשק בדברי ¤¦§¨¨§¨¨§¦§¨¨§¨¨©©§©§¨¦©¨
בזה. זה שמעורין הכרובים íeìéfäכעין ãiî,בהם לזלזל התחילו - ¦¨¦¦

øîàpL(ח א äéãaëî'(איכה ìk'בעבר שכיבדוה -'äeìéfä' הוזלה - ¤¤¡©¨§©§¤¨¦¦¨
והטעם, dúåøò',בעיניהם, eàø ék'.בזה זה שמעורין הכרובים והיינו ¦¨¤§¨¨

במשנה: ראשוניםשנינו נביאים מימות שם היתה äúéäאבן äiúLe§¦¨¨§¨
àðz .úàø÷ðלפי נקראת, היתה שתיה úzLeäבברייתא, äpnnL- ¦§¥¨¨¤¦¤¨§©

הםíìBòä.ïðzנוסד כאן המשנה דברי -àc ïàîkàøáð ïBivî øî ¨¨§©§©§¨©¦¦¦§¨
íìBòä, הארץ ונתפשטה עפר רגבי נדבקו לה וסביב תחילה, נבראה שציון ¨¨

העולם. סוף  עד  צד נברא àéðúcלכל מהיכן תנאים שנחלקו בברייתא §©§¨
àøáðהעולם, Búéòöîàî íìBò ,øîBà øæòéìà éaø העולם אמצע - ©¦¡¦¤¤¥¨¥¤§¨¦¦§¨

הארץ, נתפשטה וממנו תחילה בריאת øîàpLנברא על הקב"ה בדברי ¤¤¡©
לח)העולם לח øôò'(איוב ú÷öa' עפר שיצקתי ביום -'÷öenì'- §¤¤¨¨©¨

באמצעיתו  לעולם יסוד e÷aãé'לעשות íéáâøe' מוכח הצדדים, מכל שנתמלא עד סביבותיו רגבים והדבקתי - §¨¦§ª¨
רגבים. נדבקו וסביבו אחד יסוד שהיה מכאן

àøáð ïéããvä ïî íìBò ,øîBà òùBäé éaø ומהם מסביב, צדדים מארבעה יסודות ארבע נבראו תחילה - ©¦§ª©¥¨¦©§¨¦¦§¨
שהתחברה, עד האמצע לכיוון øîàéהתפשטה âìMì ék' øîàpL ה'õøà éåä נהייתה ' ואיך ארץ], [-ּתעשה ¤¤¡©¦©¤¤Ÿ©¡¥¨¤ֵ

ידי  על וזאת הצדדים, מארבע Bfò'הארץ, úBøèî íLâå øèî íLâå'(ו לז 'גשם'(איוב הקב"ה שהוריד , §¤¤¨¨§¤¤¦§ª
להיעשות  השלג את הגשימו ואלו רביעי, מצד עוזו' 'מטרות שלישי, מצד 'גשם' שני, מצד 'מטר' אחד, מצד

ארץ.
a àeä Ceøa LBãwä äøé ïáà ,øîà (àçôð) ÷çöé éaøøîàpL ,íìBòä úzùð epnî ,íi שאמר - ©¦¦§¨©§¨¨©¤¤¨¨©¨¨©¨¦¤¦§©¨¨¤¤¡©

העולם בריאת על ד-ו)הקב"ה לח תדע (איוב ּכי ממּדיה ׂשם מי בינה, ידעּת אם הּגד ארץ ּביסדי היית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'איפה
ּקו, עליה נטה מי äéðãàאֹו äî ìò הארץ של יסודותיה -,'dúpt ïáà äøé éî Bà ,eòaèä מבואר ִֶָָָָָ©¨£¨¤¨¨§¨¦¨¨¤¤¦¨¨

הארץ. נוסדה שממנה פינה אבן היתה והיא בים אדניה את הקב"ה שהטביע
àøáð ïBivî ,íéøîBà íéîëçå,העולם'ä íéäìà ìà óñàì øBîæî' øîàpL מּמזרח ארץ ויקרא ּדּבר ©£¨¦§¦¦¦¦§¨¤¤¡©¦§§¨¨¥¡Ÿ¦ְְִִִִֶֶַַָָ

מבאֹו' עד א)ׁשמׁש נ שתיברא,(תהלים לארץ קרא שהקב"ה והיינו ,øîBàåאחריו הבא ב)בפסוק 'ïBivî'(שם ְֶֶַֹ§¥¦¦
יצאה ציון ששמו ממקום -'éôé ììëî' ש ומלמד ביופי. ומושלמת כלולה כשהיא -epnî ששמו מהמקום - ¦§©Ÿ¦¦¤

ונשלםììëeîציון, השתכלל -.íìBò ìL Béôé §¨¨§¤¨
ע"א: נז זה:דף בענין מעשה הגמרא àðéðç,מביאה éaøì é÷Bãö àeää déì øîààzLä בזמן עכשיו - ¨©¥©§¦§©¦£¦¨©§¨

ש éøaהגלות, בודאי -ïezà íéàîè,הכתוב עליכם מעיד שכן עמכם, שורה השכינה ואין ישראל, בני אתם - ¨¦§¥¦©
áéúëcישראל כנסת ט)על א ש (איכה משום äéìeLa'שגלתה dúàîè' ששולי כנדה בגדיה, בשולי - ¦§¦ª§¨¨§¤¨

טומאתה. בדמי נכתמים déìבגדיה øîà,מין לאותו חנינא éæçרבי àz וראה בוא -eäa áéúk äî,בישראל ¨©¥¨£¥©§¦§
,'íúàîè CBúa ízà ïëMä' שïäéðéa äéeøL äðéëL ,ïéàîè ïäL ïîæa eléôà. ©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨£¦¦§©¤¥§¥¦§¦¨§¨¥¥¤

i"yx

÷åùì íåàéöåäon meltiw Ð
.lzekdàøáð ïåéöîoeiv Ð

ewacp diaiaqe ,dligz z`xap
.cv lkn mlerd seq cr miabx

÷öåîì øôò ú÷öácg` wven Ð
miabx ewacp myne ,el did

.eiaiaqàøáð ïéããöä ïîrax` Ð
lkn jlde gznpe ,el eid zewven

.ezirvn`a wacpy cr ,cvéë
õøà àåä øîàé âìùìdyrz Ð

okidne .ux`mybe xhn myb Ð
ecixed oiccv rax`n ,zexhn

.ux` zeyrdl eniybdeïåéöî
éôåé ììëî.aizk dixza Ð

éøá àúùä,oez` mi`nh i`ce Ð
dxey mkipia dpiky oi`e

.d`neha

הדבר היחידי שמאחד את בני-ישראל, ללא חילוקי זמן ומקום, הוא – "נגד ההר", היינו, כשמרגישים שעומדים אצל הר סיני ומקבלים 
את התורה.

משיחת חג הפורים, ה'תשכ"ז



xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zenai(oey`x meil)

L,ezy`k dzyrpe dnaiiy xg`lèâa dLøândkixv dpi`e ¤§¨§¨§¥
.znd dlra zwif dpnn rwtp xaky meyn ,dvilgådvx m` ok §

äøéæçîxg`l g` zy`k xq`idl zxfeg dpi`e ,dyxiby xg`l ©£¦¨
.mlerl g` zy` xeqi` dpnn lha `l` ,dzevn dniiwzdy

:dziiyew z` `xnbd dwiqníúäyxiby maia,'dîaéå' ,àîéì éîð ¨¨©¥¥¨§¦§¨
,äéìò íéðBLàøä ïéîeaé ïééãò,znd dlra zwif dpnn dlha `le £©¦¦¦¨¦¦¨¤¨

.äöéìç éòaéúå§¦¨¥£¦¨
:`xnbd zvxzníúä éðàLyxiby maiinaBì dç÷ìe' àø÷ øîàc ¨¥¨¨§¨©§¨§¨¨

,dç÷lL ïåék ,'äMàì`id,øác ìëì BzLàk úéNòðdkixv dpi`e §¦¨¥¨¤§¨¨©£¥§¦§§¨¨¨
.dvilg

:`xnbd dywnàëä ,éëä éàclep seqale maiiaéîðxn`p ¦¨¥¨¨©¥
zyrp ipyd dnaiiy xg`lydpnn dlhae ,xac lkl ezy`k d
:`xnbd zvxzn .znd zwif,'dîaéå' àðîçø áúk àäo`kne ¨¨©©£¨¨§¦§¨

zwif zgz `id oiicr enlera did `ly g` zy` xeqi` oiprly
.oey`xd dlra
:`xnbd dywnúéàø äîe`la hba dl icy 'dgwle'n yexcl ¨¨¦¨

,meaid xg`l clepy eig` lr dxqe`l 'dnaie'n yexcle ,dvilg
:`xnbd zvxzn .jtidl el` miaezk yexcl xyt` `ld

àøézéäà àøézéä éãL ,àøazñîxzid 'dgwle'n yexcl yiy ± ¦§©§¨§¦¤¥¨©¤¥¨
,meaia el zxzend g` zy` lr 'xac lkl ezy`k ziyrp'éãLe§¦

àøeqéàà àøeqéàmipey`xd oineai' xeqi` yexcl yi 'dnaie'ne ± ¦¨©¦¨
xeq`le ,dzxq` dxezdy enlera did `ly eig` zy` lr 'dilr

.clep seqale maiia s`
:`xnbd dywn .oerny iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbdéaøìe§©¦

úçà äòL åéìò äãîò àìå øzéäa dàöîe àáe ìéàBä' øîàc ïBòîL¦§§¨©¦¨§¨¨§¤¥§Ÿ¨§¨¨¨¨¨©©
'øeqéàa,enlera did `ly g` zy` xeqi` el xzedäzòî àlà §¦¤¨¥©¨

çà ãìBð Ck øçàå åéáàî åéçà dàNpL Bnàî BúBçà,dfåjk xg` £¥¦¤§¨¨¨¦¥¨¦§©©¨©¨§
úî,eia`n eig`íaééúzef ezeg` ele ìéàBäzid xak clepykd ¥¦§©¥¦

e eia`n eig`l d`eypøzéäa dàöîe àáoi` :`xnbd zvxzn .meai ¨§¨¨§¤¥
la` ,eig` zy` xeqi` `l` xizn meaiìæà ïëéäì BúBçà øeqéà¦£§¥¨£©

.exizn meaid oi`e cnere miiw `ed `ld ,[jld-]
:`xnbd dywn aeyàëäclep jk xg`e maiiaéîð`ld ,dywi ¨¨©¥

,oerny ly g` zy` xeqi` `l` iell xizn epi` oernyn meaid
la`øeqéàzy`åéçàoae`xnäéä àlLenr.ìæà ïëéäì íìBòa ¦¨¦¤Ÿ¨¨¨¨§¥¨£©

:`xnbd zvxznéàä`ed ezeg` xeqi`àøézéä déì úéìc àøeqéà ©¦¨§¥¥¤¥¨
ok oi`y dn ,mewn meya meailéàä`ed g` zy` xeqi`àøeqéà ©¦¨

àøézéä déì úéàcdf xeqi` rwety myk jkitl .enlera didyk §¦¥¤¥¨
ly enlera did `ly iel iabl s` rwet `ed ok enk ,oerny iabl
,egekn `ae eig` oerny zngn dze` maiin iel oky ,oae`x

.oernyl exzedy mixeqi`d lk el mixzip jkitle

äðùî
àéäL ìk ,äîáéa eøîà ììkmeyn mail dxeq`øeqéàly zxk §¨¨§©§¨¨¨¤¦¦

,äåøòdzxv.úîaééúî àìå úöìBç àìdxeq`d dnai la` ¤§¨Ÿ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
a.úîaééúî àìå úöìBç ,äMeã÷ øeqéàå äåöî øeqéàjenqae ¦¦§¨§¦§¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤

.el` mixeqi` ex`eai
zexeq` odizy ,zeig` zenai izy eig` ipyn eiptl eltpy in

xeqi` meyn meaia opaxcn`le zevleg ode ,ezwewf zeg`
minrtl j` .zenaiizndzîáé àéäL dúBçà[dzqib-]Bà úöìBç £¨¤¦§¦§¨¤¤

.úîaééúî.df ote` edn `xnba x`eaie ¦§©¤¤
:`yixd ixac z` x`al zxfeg dpyndäåöî øeqéàxeqi` `ed ¦¦§¨

úBiðL`edy ,zeixr ly,íéøôBñ éøácîxhet epi` opaxc xeqi`e §¦¦¦§¥§¦
e .dvilgnäMeã÷ øeqéà,zxk ea oi`y dyr e` e`l xeqi` `ed ¦§¨
xeqi` oebkìBãb ïäëì äðîìàeiptl ezpnl` dltpe eig` zny ©§¨¨§Ÿ¥¨

e ,meail,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøbeúáå ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥§©
.øæîîe ïéúðì ìàøNé,el` mixeqi`n cg`a dnaid dxeq` m`y ¦§¨¥§¨¦©§¥

.znaiizn `le zvleg `id ixd

àøîâ
:`xnbd zl`ey .'dnaia exn` llk' :dpyna epipy'ììk'df §¨

éàî ééeúàìllk ihxt lk z` dpynd dzpy xak ixde ,`a `ed §¥¥©
:`xnbd daiyn .dfîà,àtt øa íøôø ø`a llkdúøö ééeúàì ¨©©§¨©¨¨§¥¥¨©

úéðBìéàmeyn dxeht `idy elit`e ,dvilge meain dxehty ©§¦
.dexr meyn `le ,meai zyxta xen`d 'clz xy`' llka dpi`y

éqà áøãëelirl xhetd(.ai).dvilge meain zipeli` zxv ¦§©©¥
éøîàc àkéàå`weecy ,hrnl `a df llky ,jtidldøeqéàL ìk §¦¨§¨§¥¨¤¦¨

àøéñàc àeä äåøò øeqéàdzngnàä ,dúøömeain dxehtdàì ¦¤§¨©£¦¨¨¨¨¨Ÿ
y meynäåøò øeqéà døeqéà,xg` mrhn `l`àøéñà àì dúøö ¦¨¦¤§¨¨¨¨Ÿ£¦¨
e .meaiaúéðBìéà úøö éèeòîì ,íøôø øîà ,éàî éèeòîìzxzeny §©¥©¨©©§©§©¥¨©©§¦

,meaiaéqà áøk àìãe.dexr zxvk dvilge meain dxhetd §Ÿ§©©¥
:dpyna epipydzîáé àéäL dúBçàzl`ey .znaiizn e` zvleg £¨¤¦§¦§¨

:`xnbdïàîc dúBçà,meaia zxzen [in ly-]àîéìéàzeg` £¨§©¦¥¨
dnaica dxeq`äåöî øeqéà`ld ,opaxcàéîø àúééøBàcîc ïåék §¦¦§¨¥¨§¦§©§¨©§¨
dén÷dzeg` z` maii m` ,meail eiptl zltep `id ±úBçàa òât ©¥¨©©£

Bú÷e÷æ.dxezd on §¨
:`xnbd dwiqndúBçà àlàdnai lyca eilr dxeq`äåøò øeqéà ¤¨£¨§¦¤§¨

dzeg` oi` ,el dwewf dpi` dxezd ony xg`ny ,meaia el zxzen
.ezwewf zeg`l zaygp

:dpyna epipyäåöî øeqéà`edúBiðL:`xnbd zl`ey .zeixr ly ¦¦§¨§¦
,ééaà øîà .'äåöî øeqéà' déì éø÷ éànày meynì äåöîéøác òBîL ©©¨¥¥¦¦§¨¨©©©¥¦§¨¦§©¦§¥

íéîëç.'devn ixeqi`' mdixeqi` miiexw ok lr £¨¦
:dpyna epipy cer,äMeã÷ øeqéàxeqi` `ed,ìBãb ïäëì äðîìà ¦§¨©§¨¨§Ÿ¥¨

xeqi`e,äMeã÷ øeqéà eäì éø÷ éànàå .èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb§¨©£¨§Ÿ¥¤§§©©¨¥§¦§¨
meynáéúëcdpedk ixeqi`a(e `k `xwie),.'íäéäìàì eéäé íéLã÷' ¦§¦§Ÿ¦¦§¥Ÿ¥¤

éìçî äãeäé éaø ,àéðzóy ,el` mixeqi` zenyäåöî øeqéà`ed ©§¨©¦§¨©£¦¦¦§¨
xeqi`,ìBãb ïäëì äðîìàxeqi`e.èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§

déì éø÷ éànàådpedk xeqi`l dcedi iax,äåöî øeqéàmeyn §©©¨¥¥¦¦§¨
áéúëc`xwie xtq seqa(cl fk),mipdkd zxez xtq `edyälà' ¦§¦¥¤
úBönä.'devn ixeqi`' dpedk ixeqi` miiexw ok lre ,''d dEv xW` ©¦§£¤¦¨
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xzida d`ypc meyn ,dniiwl lekiy `xw jixv `lc rnyn dpnzpy mcew d`yp la` ,lecbÐ`kd la` ,d`yp xeqi` ziigc mey `la xzidac meyn ,inp mzdÐ`l dpey`x d`ia

devnc d`ia ,dyrz `l igce dyr iz`c meyn `l` `ixyÐdevn e`lc ,`igcÐ.`igc `léáéúéîepw elra m`e!dpin azezi` `zyde ,`ziixa jdn aizen diteb `axc :dniz Ð
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éáéiç ,ïéLec÷ eäa éñôz ïéåàì éáéiç ,àøazñî¦§©§¨©¨¥¨¦¨§¥§¦¦©¨¥
øeqéà :àáø áéúî .ïéLec÷ eäa éñôz àì úBúéøk̈¥¨¨§¥§¦¦§¦¨¨¦
äøèôð ¯ dì õìç Bà äéìò àa ,äMeã÷ øeqéàå äåöî¦§¨§¦§¨¨¨¤¨¨©¨¦§§¨
àúééøBàcî ïéåàì éáéiç Cúòc à÷ìñ éàå .dúøö̈¨¨§¦¨§¨©£¨©¨¥¨¦¦§©§¨
éànà äéìò àa ék ¯ àéîø àì íeaééì ,àéîø äöéìçì©£¦¨©§¨§¦¨©§¨¦¨¨¤¨©©
:dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä ?dúøö äøèôð¦§§¨¨¨¨¦¨§§¨¥¨
¯ dì õìç ,äåöî øeqéàà ¯ äéìò àa ,éðú÷ ïéããöì¦§¨¦¨¨¥¨¨¤¨©¦¦§¨¨©¨
,äëôL úeøëe àkc òeöt :àáø áéúî .äMeã÷ øeqéàà©¦§¨§¦¨¨§©©¨§¨§¨

öìBç Bà ¯ ï÷fäå íãà ñéøñ,eúî ?ãöék .ïéîaééî Bà ïé §¦¨¨§©¨¥§¦§©§¦¥©¥
øîàî eNòå ïéçà eãîòå ,íéLð íäìå íéçà íäìå§¨¤©¦§¨¤¨¦§¨§©¦§¨©£¨
íàå ,eNò eNòM äî ,eöìçå ,èb eðúðå ,ïäéúBLða¦§¥¤§¨§¥§¨§©¤¨¨§¦
øîàî eNòå íä eãîòå ,íéçà eúî .eð÷ eìòä£¨¥©¦§¨§¥§¨©£¨
.eNò eNòM äî ¯ eöìçL Bà ,èb eðúðå ,ïäéúBLða¦§¥¤§¨§¥¤¨§©¤¨¨
àì" :øîàpL íeMî ,ïîéi÷ì øeñàå eð÷ ¯ eìòa íàå§¦¨£¨§¨§©§¨¦¤¤¡©Ÿ
ïéåàì éáéiç Cúòc à÷ìñ éàå ."àkc òeöô àáé̈Ÿ§©©¨§¦¨§¨©£¨©¨¥¨¦
eìòa íà ,àéîø àì íeaééì ,àéîø äöéìçì àúééøBàcî¦§©§¨©£¦¨©§¨§¦¨©§¨¦¨£
ïéñeøéàä ïî äðîìà :àáø øîà àlà ?eð÷ éànà ¯©©¨¤¨¨©¨¨©§¨¨¦¨¥¦
eéäé íéLBã÷" :áéúëc ,àeä äNòz àìå äNò éîð©¦£¥§Ÿ©£¤¦§¦§¦¦§
:áéúk ?øîéîì àkéà éàî äðéúðe úøæîî ."íäéäìàì¥Ÿ¥¤©§¤¤§¦¨©¦¨§¥¨§¦
äNò éîð dlek äøBzä ìk ,éëä éà ."ízLc÷úäå"§¦§©©§¤¦¨¦¨©¨¨©¦£¥
øîà àlà !"ízLc÷úäå" :áéúëc ,àeä äNòz àìå§Ÿ©£¤¦§¦§¦§©©§¤¤¨¨©
ïî äðîìà ehà ïéñeøéàä ïî äðîìà äøéæb :àáø̈¨§¥¨©§¨¨¦¨¥¦©©§¨¨¦
äøéæb ?øîéîì àkéà éàî äðéúðe úøæîî .ïéàeNpä©§¦©§¤¤§¦¨©¦¨§¥©§¥¨
,äzòî àlà .äåöî íB÷îa àlL ehà äåöî íB÷îa¦§¦§¨©¤Ÿ¦§¦§¨¤¨¥©¨
úLà íeMî äøéæb ,íaééúz àì åéáàî åéçà úLà¥¤¨¦¥¨¦Ÿ¦§©¥§¥¨¦¥¤

äøéæb ,íaééúz àì íéða dì ïéàL äMà .òéãé òãéî ,àðîçø àìz äìçða íeaéé !Bnàî åéçà̈¦¥¦¦§©£¨§¨©£¨¨¥©§¦©¦¨¤¥¨¨¦Ÿ¦§©¥§¥¨
àì BîìBòa äéäL åéçà úLà .òéãé òãéî ,àðîçø àìz íéðáa !íéða dì LiL äMà íeMî¦¦¨¤¥¨¨¦§¨¦§¨©£¨¨¥©§¦©¥¤¨¦¤¨¨§¨Ÿ
ìk .òéãé òãéî ,àðîçø àìz äáéLéa !BîìBòa äéä àlL åéçà úLà íeMî äøæb ,íaééúz¦§©¥§¥¨¦¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨¦¦¨§¨©£¨¨¥©§¦©¨
àlà !àçéëL àì éîð äðéúðe úøæîî .àçéëL àì !úéðBìéà íeMî äøæb ,äðîaééúz àì íéLpä©¨¦Ÿ¦§©¥§¨§¥¨¦©§¦¨§¦¨©§¤¤§¦¨©¦¨§¦¨¤¨
äàéáa eð÷ ¯ eìòa íà :éëä éîð àéðz .äiðL äàéa ehà äðBLàø äàéa äøæb :àáø øîà̈©¨¨§¥¨¦¨¦¨©¦¨§¦¨©§¨©¦¨¦¦¨£¨§¦¨
àéä àúléî åàì :éLà áø àîéúéàå ,àáø øîà øãä .äiðL äàéáa ïîéi÷ì øeñàå ,äðBLàø¦¨§¨§©§¨§¦¨§¦¨£©£©¨¨§¦¥¨©©¦¨¦§¨¦
íéi÷ì ìBëé äzà íà ,äNòz àìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìkã :Lé÷ì Léø øîàc ,éøîàc©£¨¦§¨©¥¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤¦©¨¨§©¥
íéi÷îc äöéìça øLôà éîð àëä ,äNòz àì úà äçãéå äNò àáé åàì íàå ,áèeî íäéðL§¥¤¨§¦¨¨Ÿ£¥§¦§¤¤Ÿ©£¤¨¨©¦¤§¨©£¦¨¦§©¥
éaø ,äðîìàa ìBãb ïäk úàéa :øîzéà .àúáeéz !eð÷ eìòa íàå :éáéúéî .äNòz àìå äNò£¥§Ÿ©£¤¥¦¦§¦¨£¨§§¨¦§©¦©Ÿ¥¨§©§¨¨©¦
.dúøö úøèBt øîà ãçå ,dúøö úøèBt dðéà :øîà ãç :øæòìà éaøå ïðçBé¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¥¨¤¤¨¨¨§©¨©¤¤¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zenai(oey`x meil)

:`xnbd zvxznàøazñîdvilga aiiglïéåàì éáééçc meynéñôz ¦§©§¨©§¥¨¦¨§¥
,ïéLec÷ eäacaricay xg`ne ,el zepwp od xeqi`a oze` qpk m`e §¦¦

la` .'zgwl uetgi `l m`' llka od ixd dgiwl oda zniiwzn
úBúéøk éáééçcarica s`,ïéLec÷ eäa éñôz àìoze` qpk m`e ©§¥§¦Ÿ¨§¥§¦¦

zn oi` carica s`y xg`ne ,el zepwp opi` xeqi`aoda miiw
,[dgwel `ed ixd utg m`y] 'zgwl yi`d uetgi `l' aezkd

.dvilgn s` ohrnl xazqn
:df uexiz lr dywn `ax,àáø áéúîdnai ,`ziixaa epipy ¥¦¨¨

a dxeq`d,äMeã÷ øeqéàå äåöî øeqéàm`äéìò àamaidBàyõìç ¦¦§¨§¦§¨¨¨¤¨¨©
äøèôð ,dìs`Czòc à÷ìñ éàå .dúøöxeqi`a dxeq`d dnaiy ¨¦§§¨¨¨¨§¦¨§¨©§¨

àúééøBàcî ,ïéåàì éáééçwxàéîø äöéìçìla` ,[zltep-]àì íeaééì ©§¥¨¦¦§©§¨©£¦¨©§¨§¦Ÿ
àéîøok m` ,dxezd onàa ékmaid,dúøö äøèôð éànà äéìò ©§¨¦¨¨¤¨©©¦§§¨¨¨¨

zevn df ziaa dniiwzd `l oiicr meail dler dpi`y xg`n `ld
.ef ly dz`ia ici lr weyl dxvd dxzed ji`e ,meai

dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeä,uxiz envr `ed dywdy `ax - ¦¨§§¨¥¨
`ziixaa mixen`d mipicd ipyy,éðz÷ ïéããöìmdipy exn`p `le ¦§¨¦¨¨¥

m`y epipyy dn .xeqi` eze` lräéìò àa`l ,dzxv zxhtp ¨¨¤¨
wx `l` oie`l iaiig lr xn`päåöî øeqéààxg`ny ,zeipy ly ©¦¦§¨

ok lre ,meai oic dz`iaa miiwzn znaiizn `id dxezd ony
epipyy dne .dzxv zxhtpdì õìç'mb xn`p ,'dzxv dxhtp ¨©¨

äMeã÷ øeqéààzeaiig od dxezd on ixdy ,oie`l iaiig ly ©¦§¨
.dvilga

:`ax dywn cer,àáø áéúî`edy in ,`ziixaa epipyàkc òeöt ¥¦¨¨§©©¨
[eivia ervtpy-]äëôL úeøëåe` ,[ecib zxkpy-]ñéøñqxzqdy §§¨§¨¨¦

icia,íãà,l`xyi zaa mixeq`e ldw ileqt mdyåokä`edy mai ¨¨§©
ï÷fel` lk ,ciledl leki epi`e,ãöék .ïéîaééî Bà ïéöìBç Bàm` ¨¥§¦§©§¦¥©

eúîmipa `la el`åyiå íéçà íäìyieãîòå ,íéLð íäìdïéçà ¥§¨¤©¦§¨¤¨¦§¨§©¦
ïäéúBLða øîàî eNòå,el` lyåm` okeðúðmig`d odlå ,èbok §¨©£¨¦§¥¤§¨§¥§

m`eöìç,odleNò eNòM äî,oke ,opaxcn ozepwl xn`nd lirene ¨§©¤¨¨
.mig`d lk lr oxqe`l hbd liren oke ,weyl ozxizn dvilgd

eìòa íàåoze` enaie mdiyp z` mig`deð÷oke .df meaia oze` §¦¨£¨
m` ,jtidleúîdíéçà,mipa `la mdlyíä eãîòå`kc revtd - ¥©¦§¨§¥

,owfde qixqde dkty zexkdeïäéúBLða øîàî eNòå,mig`d ly §¨©£¨¦§¥¤
eìòa íàå .eNò eNòM äî ,eöìçL Bà ,èb eðúðå,oze` enaie oze` §¨§¥¤¨§©¤¨¨§¦¨£

eð÷.df meaia oze`åmle`øeñàdkty zexkle `kc revtl mdl ¨§¨
mc` qixqle,ïîéi÷ì,oze` enaiy xg`l oyxbl mikixv `l` §©§¨
øîàpL íeMî(a bk mixac),àkc òeöô àáé àì'ldwA dktW zExkE ¦¤¤¡©Ÿ¨Ÿ§©©¨§¨§¨¦§©

.''d
:eziiyew z` `ax wiqn,Czòc à÷ìñ éàålr dxeq`d dnaiy §¦¨§¨©§¨

xeqi`a maidàúééøBàcî ,ïéåàì éáééçwxàéîø äöéìçì[zltep-] ©§¥¨¦¦§©§¨©£¦¨©§¨
la`,àéîø àì íeaééìqixqde dkty zexke `kc revt s` `ld §¦Ÿ©§¨

ok m`e ,md oie`l iaiigeìòa íàodizenai z`eð÷ éànà,oze` ¦¨£©©¨
.meai zxez mda oi` dxezd on `ld

:xg` ote`a dpynd ixac z` yxtne ea xfeg `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
,dyrz `l dgec dyry itl ,meai bdep oie`l iaiiga s` mlerl

epzpyn dxq`y dneïéñeøéàä ïî äðîìà`ed ,meaia lecb odkl ©§¨¨¦¨¥¦
dxeqi`y oeiknéîðmeyn.àeä äNòú àìå äNòda oi`y s`e ©¥£¥§Ÿ©£¤

'gTi dilEzaa dW` `Ede' ly dyr(bi `k `xwie)lka mewn lkn , §¦¨¦§¤¨¦¨
k ,dyra s` mipdkd exdfed dpedk ixeqi`áéúëc(e `k my),íéLã÷' ¦§¦§Ÿ¦

,'íäéäìàì eéäé.dyrz `le dyr dgec meai ly dyr oi`e ¦§¥Ÿ¥¤
la` ,ok uxzl xyt` dpedk ixeqi`a `nlya :`xnbd zl`ey

aäðéúðe úøæîîmeail epzpyn dxq`y,øîéîì àkéà éàîoi` `ld ©§¤¤§¦¨©¦¨§¥©
''d ldwA xfnn `ai `l' ly dyrz `l `l` oda(b bk mixac),cala Ÿ¨Ÿ©§¥¦§©

s` :`xnbd zvxzn .df e`l xeqi` meai ly dyr dgci `l dnle
ixdy ,xen`d e`ld caln dyr yi odaáéúk(cn `i `xwie) §¦

ízLc÷úäå'.'miWcw mziide §¦§©¦§¤¦§¦¤§Ÿ¦
:`xnbd dywnä ìk ,éëä éàay oie`làìå äNò éîð dlek äøBz ¦¨¥¨©¨¨©¥£¥§Ÿ

,àeä äNòúdn ixdy'ízLc÷úäå' áéúëczeevn lk lr xn`p ©£¤¦§¦§¦§©¦§¤
.'dyrz `l dgec dyr' ly llkd lha ok m`e ,dxezd

:xg` uexiz uxzn `ax,àáø øîà àlàdpnl` zxzen dxezd on ¤¨¨©¨¨
.dyrz `l dgec dyry meyn ,meaia lecb odkl oiqexi`d on

minkg exfby `l`äøéæblrïéñeøéàä ïî äðîìàmaiizz `ly §¥¨©§¨¨¦¨¥¦
,lecb odkleèàs` xizdl e`eai `ly ick -ïéàeNpä ïî äðîìà ¨©§¨¨¦©¦¦

lirl x`eank dyre e`l da yiy meyn ,meaia el dxeq`d(`"r),
.dyre dyrz `l dgec dyr oi`e

xefbl yi lecb odkl oiqexi`d on dpnl` `nlya :`xnbd zl`ey
la` ,dxen`d dxifbk da,øîéîì àkéà éàî äðéúðe úøæîîdfi`ne ©§¤¤§¦¨©¦¨§¥©

dyrz `l `l` da oi` `lde ,meaia epzpyn dze` dxq` mrh
meyn meaia zexeq` el` s` :`xnbd daiyn .cala,äøéæbexfby §¥¨

s` oxqe`leèà ,äåöî íB÷îas` ldwa oxizdl e`eai `ly ick - ¦§¦§¨¨
.äåöî íB÷îa àlL¤Ÿ¦§¦§¨

:`xnbd dywn,äzòî àlàs`åéáàî åéçà úLàmeail el zltepd ¤¨¥©¨¥¤¨¦¥¨¦
íeMî äøéæb ,íaééúz àìa s` xizdl e`eaiyBnàî åéçà úLà Ÿ¦§©¥§¥¨¦¥¤¨¦¥¦

:`xnbd zvxzn .zxk xeqi`a dxeq`e meai zevn da oi`yíeaéé¦
,àðîçø àìz äìçðaaezkk(d dk mixac),'eCgi mig` EaWi iM' §©£¨§¨©£¨¨¦¥§©¦©§¨

lirl eyxce(:fi)df legpl miie`xd mig` wxy ,'dlgpa micgeind'
e ,meaia eehvd df z`òéãé òãéîon mig`a `l` dlgp oi`y lkl ¥©§¦©

.df xaca zerhl e`eai `le ,m`d on mig`a `le a`d
d dywn cera xefbl yi ok m` :`xnbíéða dì ïéàL äMàg`dn ¦¨¤¥¨¨¦

y zndíeMî äøéæb ,íaééúz àìs` el xizdl e`eaiyäMàly Ÿ¦§©¥§¥¨¦¦¨
eig`íéða dì LiLzvxzn .meai zevn da oi`y ,znd g`dn ¤¥¨¨¦

meai zevn :`xnbd,àðîçø àìz íéðáaeòéãé òãéî`weecy lkl §¨¦§¨©£¨¨¥©§¦©
.meail dxzed mipa el oi`y g` zy`

a xefbl yi ok m` :`xnbd dywn cerBîìBòa äéäL åéçà úLà¥¤¨¦¤¨¨§¨
yíeMî äøæb ,íaééúz àìs` xizdl e`eai dpxizp m`yåéçà úLà Ÿ¦§©¥§¥¨¦¥¤¨¦

BîìBòa äéä àlL:`xnbd zvxzn .eilr dxeq`e meain dxehtd ¤Ÿ¨¨§¨
meai zevnäáéLéamig`d ly mlera zg`,àðîçø àìzaezkk ¦¦¨§¨©£¨¨

e ,'ecgi mig` eayi ik'òéãé òãéîdid `ly eig` zy`y lkl ¥©§¦©
didy g` zy`a dtilgdl e`eai `le ,meail zwwfp dpi` enlera

.enlera
a xefbl yi ok m` :`xnbd dywn ceríéLpä ìkmeail zeltepd ¨©¨¦

yíeMî äøæb ,äðîaééúz àìdnai xizdl e`eaiyúéðBìéàdxehtd Ÿ¦§©¥§¨§¥¨¦©§¦
y xac `id zipeli` :`xnbd zvxzn .meainàçéëL àìepi`y - Ÿ§¦¨

.meail zexzend miypd lk z` dzngn xeq`le xefbl oi`e ,ievn
`ld :df uexiz `xnbd dgec,àçéëL àì éîð äðéúðe úøæîîrecne ©§¤¤§¦¨©¥Ÿ§¦¨

mewna `ly dpizpe zxfnn eh` odilr exfbe meail oze` exq`
.devn

:meaia oie`l iaiig xeqi`l mrh ozepe ea xfeg `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
meyn zenaiizn opi` oie`l iaiigäàéa eèà ,äðBLàø äàéa ,äøæb§¥¨¦¨¦¨¨¦¨

.äiðLdpey`x d`ia `l` meai zevn meyn xizdl oi` ixdy §¦¨
m`e ,devn mey oi` dipy d`iaa la` ,meai zevn zniiwzn day

.dipyd d`iad z` s` xizdl e`eai meaid z`ia z` xizp
:`ax ixacl reiq d`ian `xnbdeìòa íà ,éëä éîð àéðzminaid ©§¨©¥¨¥¦¨£

,e`l xeqi`a mdilr zexeq`d zenaid z`eð÷oze`äàéáa ¨§¦¨
då ,äðBLàømle`øeñàe jiyndl mdlïîéi÷ìodilr `ealeäàéáa ¦¨§¨§©§¨§¦¨

.äiðL§¦¨
:eixacn ea xfeg aey `axéLà áø àîéúéàå ,àáø øîà øãä`ed £©£©¨¨§¦¥¨©©¦

mlerl ,el` `ax ixac z` dgcy dféøîàc àéä àúléî åàì̈¦§¨¦§©§¦
en oie`l iaiigy`l dgec dyry meyn meaia `ziixe`cn zexz

.dyrzcixdàìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk ,Lé÷ì Léø øîà ©¨©¥¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ
íéi÷ì ìBëé äzà íà ,äNòúz`,íäéðLmbe e`ldn xnydl mb ©£¤¦©¨¨§©¥§¥¤

,dyrd z` miiwl,áèeî,e`ld lr xearl jl oi`eåàì íàåwxe ± ¨§¦¨
mdipy z` miiwl jcia oi` m`àáédúà äçãéå äNòd.äNòú àì ¨Ÿ£¥§¦§¤¤Ÿ©£¤

eàëämeaiaøLôà éîðezevn z` miiwl mail eläöéìçailan ¨¨©¥¤§¨©£¦¨
`vnpe ,e`ld lr xearlíéi÷îcd z` mbå äNòd z` mb,äNòú àì ¦§©¥£¥§Ÿ©£¤

.e`ld lr xearl el oi`e
:`ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîrevta lirl epipy `ld ¥¦¥

,e`l xeqi`a l`xyi zaa mixeq`d mc` qixqe dkty zexke `kc
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יבמות. פרק שני - כיצד אשת אחיו דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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ממכתב ט"ז אדר ב', ה'תשכ"ב



קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zenai(oey`x meil)

:`xnbd zvxznàøazñîdvilga aiiglïéåàì éáééçc meynéñôz ¦§©§¨©§¥¨¦¨§¥
,ïéLec÷ eäacaricay xg`ne ,el zepwp od xeqi`a oze` qpk m`e §¦¦

la` .'zgwl uetgi `l m`' llka od ixd dgiwl oda zniiwzn
úBúéøk éáééçcarica s`,ïéLec÷ eäa éñôz àìoze` qpk m`e ©§¥§¦Ÿ¨§¥§¦¦

zn oi` carica s`y xg`ne ,el zepwp opi` xeqi`aoda miiw
,[dgwel `ed ixd utg m`y] 'zgwl yi`d uetgi `l' aezkd

.dvilgn s` ohrnl xazqn
:df uexiz lr dywn `ax,àáø áéúîdnai ,`ziixaa epipy ¥¦¨¨

a dxeq`d,äMeã÷ øeqéàå äåöî øeqéàm`äéìò àamaidBàyõìç ¦¦§¨§¦§¨¨¨¤¨¨©
äøèôð ,dìs`Czòc à÷ìñ éàå .dúøöxeqi`a dxeq`d dnaiy ¨¦§§¨¨¨¨§¦¨§¨©§¨

àúééøBàcî ,ïéåàì éáééçwxàéîø äöéìçìla` ,[zltep-]àì íeaééì ©§¥¨¦¦§©§¨©£¦¨©§¨§¦Ÿ
àéîøok m` ,dxezd onàa ékmaid,dúøö äøèôð éànà äéìò ©§¨¦¨¨¤¨©©¦§§¨¨¨¨

zevn df ziaa dniiwzd `l oiicr meail dler dpi`y xg`n `ld
.ef ly dz`ia ici lr weyl dxvd dxzed ji`e ,meai

dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeä,uxiz envr `ed dywdy `ax - ¦¨§§¨¥¨
`ziixaa mixen`d mipicd ipyy,éðz÷ ïéããöìmdipy exn`p `le ¦§¨¦¨¨¥

m`y epipyy dn .xeqi` eze` lräéìò àa`l ,dzxv zxhtp ¨¨¤¨
wx `l` oie`l iaiig lr xn`päåöî øeqéààxg`ny ,zeipy ly ©¦¦§¨

ok lre ,meai oic dz`iaa miiwzn znaiizn `id dxezd ony
epipyy dne .dzxv zxhtpdì õìç'mb xn`p ,'dzxv dxhtp ¨©¨

äMeã÷ øeqéààzeaiig od dxezd on ixdy ,oie`l iaiig ly ©¦§¨
.dvilga

:`ax dywn cer,àáø áéúî`edy in ,`ziixaa epipyàkc òeöt ¥¦¨¨§©©¨
[eivia ervtpy-]äëôL úeøëåe` ,[ecib zxkpy-]ñéøñqxzqdy §§¨§¨¨¦

icia,íãà,l`xyi zaa mixeq`e ldw ileqt mdyåokä`edy mai ¨¨§©
ï÷fel` lk ,ciledl leki epi`e,ãöék .ïéîaééî Bà ïéöìBç Bàm` ¨¥§¦§©§¦¥©

eúîmipa `la el`åyiå íéçà íäìyieãîòå ,íéLð íäìdïéçà ¥§¨¤©¦§¨¤¨¦§¨§©¦
ïäéúBLða øîàî eNòå,el` lyåm` okeðúðmig`d odlå ,èbok §¨©£¨¦§¥¤§¨§¥§

m`eöìç,odleNò eNòM äî,oke ,opaxcn ozepwl xn`nd lirene ¨§©¤¨¨
.mig`d lk lr oxqe`l hbd liren oke ,weyl ozxizn dvilgd

eìòa íàåoze` enaie mdiyp z` mig`deð÷oke .df meaia oze` §¦¨£¨
m` ,jtidleúîdíéçà,mipa `la mdlyíä eãîòå`kc revtd - ¥©¦§¨§¥

,owfde qixqde dkty zexkdeïäéúBLða øîàî eNòå,mig`d ly §¨©£¨¦§¥¤
eìòa íàå .eNò eNòM äî ,eöìçL Bà ,èb eðúðå,oze` enaie oze` §¨§¥¤¨§©¤¨¨§¦¨£

eð÷.df meaia oze`åmle`øeñàdkty zexkle `kc revtl mdl ¨§¨
mc` qixqle,ïîéi÷ì,oze` enaiy xg`l oyxbl mikixv `l` §©§¨
øîàpL íeMî(a bk mixac),àkc òeöô àáé àì'ldwA dktW zExkE ¦¤¤¡©Ÿ¨Ÿ§©©¨§¨§¨¦§©

.''d
:eziiyew z` `ax wiqn,Czòc à÷ìñ éàålr dxeq`d dnaiy §¦¨§¨©§¨

xeqi`a maidàúééøBàcî ,ïéåàì éáééçwxàéîø äöéìçì[zltep-] ©§¥¨¦¦§©§¨©£¦¨©§¨
la`,àéîø àì íeaééìqixqde dkty zexke `kc revt s` `ld §¦Ÿ©§¨

ok m`e ,md oie`l iaiigeìòa íàodizenai z`eð÷ éànà,oze` ¦¨£©©¨
.meai zxez mda oi` dxezd on `ld

:xg` ote`a dpynd ixac z` yxtne ea xfeg `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
,dyrz `l dgec dyry itl ,meai bdep oie`l iaiiga s` mlerl

epzpyn dxq`y dneïéñeøéàä ïî äðîìà`ed ,meaia lecb odkl ©§¨¨¦¨¥¦
dxeqi`y oeiknéîðmeyn.àeä äNòú àìå äNòda oi`y s`e ©¥£¥§Ÿ©£¤

'gTi dilEzaa dW` `Ede' ly dyr(bi `k `xwie)lka mewn lkn , §¦¨¦§¤¨¦¨
k ,dyra s` mipdkd exdfed dpedk ixeqi`áéúëc(e `k my),íéLã÷' ¦§¦§Ÿ¦

,'íäéäìàì eéäé.dyrz `le dyr dgec meai ly dyr oi`e ¦§¥Ÿ¥¤
la` ,ok uxzl xyt` dpedk ixeqi`a `nlya :`xnbd zl`ey

aäðéúðe úøæîîmeail epzpyn dxq`y,øîéîì àkéà éàîoi` `ld ©§¤¤§¦¨©¦¨§¥©
''d ldwA xfnn `ai `l' ly dyrz `l `l` oda(b bk mixac),cala Ÿ¨Ÿ©§¥¦§©

s` :`xnbd zvxzn .df e`l xeqi` meai ly dyr dgci `l dnle
ixdy ,xen`d e`ld caln dyr yi odaáéúk(cn `i `xwie) §¦

ízLc÷úäå'.'miWcw mziide §¦§©¦§¤¦§¦¤§Ÿ¦
:`xnbd dywnä ìk ,éëä éàay oie`làìå äNò éîð dlek äøBz ¦¨¥¨©¨¨©¥£¥§Ÿ

,àeä äNòúdn ixdy'ízLc÷úäå' áéúëczeevn lk lr xn`p ©£¤¦§¦§¦§©¦§¤
.'dyrz `l dgec dyr' ly llkd lha ok m`e ,dxezd

:xg` uexiz uxzn `ax,àáø øîà àlàdpnl` zxzen dxezd on ¤¨¨©¨¨
.dyrz `l dgec dyry meyn ,meaia lecb odkl oiqexi`d on

minkg exfby `l`äøéæblrïéñeøéàä ïî äðîìàmaiizz `ly §¥¨©§¨¨¦¨¥¦
,lecb odkleèàs` xizdl e`eai `ly ick -ïéàeNpä ïî äðîìà ¨©§¨¨¦©¦¦

lirl x`eank dyre e`l da yiy meyn ,meaia el dxeq`d(`"r),
.dyre dyrz `l dgec dyr oi`e

xefbl yi lecb odkl oiqexi`d on dpnl` `nlya :`xnbd zl`ey
la` ,dxen`d dxifbk da,øîéîì àkéà éàî äðéúðe úøæîîdfi`ne ©§¤¤§¦¨©¦¨§¥©

dyrz `l `l` da oi` `lde ,meaia epzpyn dze` dxq` mrh
meyn meaia zexeq` el` s` :`xnbd daiyn .cala,äøéæbexfby §¥¨

s` oxqe`leèà ,äåöî íB÷îas` ldwa oxizdl e`eai `ly ick - ¦§¦§¨¨
.äåöî íB÷îa àlL¤Ÿ¦§¦§¨

:`xnbd dywn,äzòî àlàs`åéáàî åéçà úLàmeail el zltepd ¤¨¥©¨¥¤¨¦¥¨¦
íeMî äøéæb ,íaééúz àìa s` xizdl e`eaiyBnàî åéçà úLà Ÿ¦§©¥§¥¨¦¥¤¨¦¥¦

:`xnbd zvxzn .zxk xeqi`a dxeq`e meai zevn da oi`yíeaéé¦
,àðîçø àìz äìçðaaezkk(d dk mixac),'eCgi mig` EaWi iM' §©£¨§¨©£¨¨¦¥§©¦©§¨

lirl eyxce(:fi)df legpl miie`xd mig` wxy ,'dlgpa micgeind'
e ,meaia eehvd df z`òéãé òãéîon mig`a `l` dlgp oi`y lkl ¥©§¦©

.df xaca zerhl e`eai `le ,m`d on mig`a `le a`d
d dywn cera xefbl yi ok m` :`xnbíéða dì ïéàL äMàg`dn ¦¨¤¥¨¨¦

y zndíeMî äøéæb ,íaééúz àìs` el xizdl e`eaiyäMàly Ÿ¦§©¥§¥¨¦¦¨
eig`íéða dì LiLzvxzn .meai zevn da oi`y ,znd g`dn ¤¥¨¨¦

meai zevn :`xnbd,àðîçø àìz íéðáaeòéãé òãéî`weecy lkl §¨¦§¨©£¨¨¥©§¦©
.meail dxzed mipa el oi`y g` zy`

a xefbl yi ok m` :`xnbd dywn cerBîìBòa äéäL åéçà úLà¥¤¨¦¤¨¨§¨
yíeMî äøæb ,íaééúz àìs` xizdl e`eai dpxizp m`yåéçà úLà Ÿ¦§©¥§¥¨¦¥¤¨¦

BîìBòa äéä àlL:`xnbd zvxzn .eilr dxeq`e meain dxehtd ¤Ÿ¨¨§¨
meai zevnäáéLéamig`d ly mlera zg`,àðîçø àìzaezkk ¦¦¨§¨©£¨¨

e ,'ecgi mig` eayi ik'òéãé òãéîdid `ly eig` zy`y lkl ¥©§¦©
didy g` zy`a dtilgdl e`eai `le ,meail zwwfp dpi` enlera

.enlera
a xefbl yi ok m` :`xnbd dywn ceríéLpä ìkmeail zeltepd ¨©¨¦

yíeMî äøæb ,äðîaééúz àìdnai xizdl e`eaiyúéðBìéàdxehtd Ÿ¦§©¥§¨§¥¨¦©§¦
y xac `id zipeli` :`xnbd zvxzn .meainàçéëL àìepi`y - Ÿ§¦¨

.meail zexzend miypd lk z` dzngn xeq`le xefbl oi`e ,ievn
`ld :df uexiz `xnbd dgec,àçéëL àì éîð äðéúðe úøæîîrecne ©§¤¤§¦¨©¥Ÿ§¦¨

mewna `ly dpizpe zxfnn eh` odilr exfbe meail oze` exq`
.devn

:meaia oie`l iaiig xeqi`l mrh ozepe ea xfeg `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
meyn zenaiizn opi` oie`l iaiigäàéa eèà ,äðBLàø äàéa ,äøæb§¥¨¦¨¦¨¨¦¨

.äiðLdpey`x d`ia `l` meai zevn meyn xizdl oi` ixdy §¦¨
m`e ,devn mey oi` dipy d`iaa la` ,meai zevn zniiwzn day

.dipyd d`iad z` s` xizdl e`eai meaid z`ia z` xizp
:`ax ixacl reiq d`ian `xnbdeìòa íà ,éëä éîð àéðzminaid ©§¨©¥¨¥¦¨£

,e`l xeqi`a mdilr zexeq`d zenaid z`eð÷oze`äàéáa ¨§¦¨
då ,äðBLàømle`øeñàe jiyndl mdlïîéi÷ìodilr `ealeäàéáa ¦¨§¨§©§¨§¦¨

.äiðL§¦¨
:eixacn ea xfeg aey `axéLà áø àîéúéàå ,àáø øîà øãä`ed £©£©¨¨§¦¥¨©©¦

mlerl ,el` `ax ixac z` dgcy dféøîàc àéä àúléî åàì̈¦§¨¦§©§¦
en oie`l iaiigy`l dgec dyry meyn meaia `ziixe`cn zexz

.dyrzcixdàìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk ,Lé÷ì Léø øîà ©¨©¥¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ
íéi÷ì ìBëé äzà íà ,äNòúz`,íäéðLmbe e`ldn xnydl mb ©£¤¦©¨¨§©¥§¥¤

,dyrd z` miiwl,áèeî,e`ld lr xearl jl oi`eåàì íàåwxe ± ¨§¦¨
mdipy z` miiwl jcia oi` m`àáédúà äçãéå äNòd.äNòú àì ¨Ÿ£¥§¦§¤¤Ÿ©£¤

eàëämeaiaøLôà éîðezevn z` miiwl mail eläöéìçailan ¨¨©¥¤§¨©£¦¨
`vnpe ,e`ld lr xearlíéi÷îcd z` mbå äNòd z` mb,äNòú àì ¦§©¥£¥§Ÿ©£¤

.e`ld lr xearl el oi`e
:`ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîrevta lirl epipy `ld ¥¦¥

,e`l xeqi`a l`xyi zaa mixeq`d mc` qixqe dkty zexke `kc
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המשך בעמוד עק



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zenai(ipy meil)

:mzwelgn z` `xnbd zyxtnàì àîìò élek ïéàeOpä ïî äðîìàa§©§¨¨¦©¦¦¥¨§¨Ÿ
äøèt àìc éâéìt,dvilgn dnvr dze`e dzxv z` ef d`iacixd §¦¥§Ÿ¨§¨§

e dyrz `le [dleza dpi`y] dyr da yiäNò ïéàmeai lyäçBc ¥£¥¤
äNòå äNòú àìxehtl da dpew epi` dxezd on xeq`y meaie ,el` Ÿ©£¤©£¥

.dvilgnéâéìt ék,xfrl` iaxe opgei iax,ïéñeøàä ïî äðîìàa ¦§¦¥§©§¨¨¦¨¥¦
.e`l xeqi` `l` da oi`yøîàc ïàîda lecb odk z`iaúøèBt ©§¨©¤¤

c xaeq ,dvilgnäNò éúàmeaii lyäNòú àì úà éçãåly ¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤
.dxezd on meaiia zxzen `ide ,lecb odkl dpnl`øîàc ïàîe©§¨©

da lecb odk z`iaúøèBt dðéàc xaeq dvilgnäNò éúà àìly ¥¨¤¤Ÿ¨¥£¥
meaiúà éçãådäNòú àìn ,lecb odkl dpnl` lyøLôàc ïåékel §¨¥¤Ÿ©£¤¥¨§¤§¨

,äöéìçaoi` e`ld lr xearl ilan dyrd z` miiwl xyt`y lke ©£¦¨
.dyrd iptn dgcp e`ld

zxhet dpi` dpnl`a lecb odk z`iay xaeqd lr dywn `xnbd
:dvilgn,éáéúéîoie`l iaiiga lirl `ziixaa epipy `ldíàå' ¥¦¥§¦

,'eð÷ eìòaexhtpy i`ce ok m`e meai dneai dxezd ony ixd ¨£¨
ok` :`xnbd dwiqn .dvilgnàzáeézdpi`y xaeqd lr `id §§¨

.zxhet
:`xnbd zl`eyàzáeéz éîð éåäéz àîéì`iyew o`kn yi m`d - ¥¨¦§¥©¥§§¨

dn lr mbcxn`Lé÷ì Léømdipy z` miiwl xyt`y mewn lky §¥¨¦
meai ly dyrl oi` eixacl ixdy .dyrd iptn dgcp e`ld oi`
eli`e ,dvilga devnd z` miiwl xyt`y itl ,dyrz `l zegcl

.zenaiizn oie`l iaiig dxezd ony gken dxen`d `ziixadn
:`xnbd daiynàðà àðéîà ék ,Lé÷ì Léø Cì øîà[izxn`y dn-] ¨©¨¥¨¦¦£¦¨£¨

`l` df oi` ,dgcp e`ld oi` mdipy z` miiwl xyt`y mewn lky
éîéi÷îc àëéäd [miiwzdl dlekiy-]äåöîilan dzenlya ¥¨¦§©§¥¦§¨

.e`ld lr xearlàëä ìáà,meaiadleki dpi` meai zevn xwir £¨¨¨
ici lr s` xhtdl xyt`y s`e ,d`ia ici lr `l` miiwzdl

mewn lkn dvilg.àéä äåöî åàì íeaéé íB÷îa äöéìç£¦¨¦§¦¨¦§¨¦
fnx d`iane ,epzpyna `aend 'zeipy' xeqi`a dpc `xnbd

:dxezd on df xeqi`lì æîø ,àáø øîàxeqi`äøBzä ïî úBiðL ¨©¨¨¤¤§§¦¦©¨
øîàpL ,ïépîzeixr zyxta(fk gi `xwie)ìàä úáòBzä ìk úà ék' ¦©¦¤¤¡©¦¤¨©¥Ÿ¨¥

.'õøàä éLðà eNòzaiz ly dyexity xg`ne'ìàä'`ed ¨©§¥¨¨¤¨¥
el`d zearezdyúBL÷,jenqa x`eankàkéàc ììkîzearez ¨¦§¨§¦¨

mdy zexg`úBkø.dyxta zexkfend oze`k zexeng opi`y - ©
eäðéð éàîeod el` ,el` 'zekx'úBiðL:`xnbd zl`ey .zeixrl ©¦§§¦

.àeä äL÷c àðMéì 'ìàä'c òîLî éàîednn :`xnbd daiynáéúëc ©©§©§¨¥¦§¨§¨¤§§¦
milyexi lr `ay laa jln lr(bi gi l`wfgi),'ç÷ì õøàä éìéà úàå'§¤¥¥¨¨¤¨©

.ux`d ipaay miwfgde mixyd mdy
:`xnbd zl`eyàîéì`axc [xn`p m`d-]àâéìtdn lrcxn` ¥¨§¦¨§

c .éåì éaøixdúBcî ìL ïéLðBò äL÷ ,éåì éaø øîàxken ly yper ± ©¦¥¦©¨©©¦¥¦¨¤¨¦¤¦
,mipwezn opi`y zelwyna zegewld z` drhdyïéLðBòî øúBé¥¥¨¦

ìLa lykpd.úBéøòmeynäfL[zeixr-]ïäa øîàðoeyläæå ,'ìà' ¤£¨¤¤¤¡©¨¤¥§¤
[zecn-]ïäa øîàð(fh dk mixac)dUr lM Lidl` 'd zarFz iM' ¤¡©¨¤¦£©¡Ÿ¤¨Ÿ¥

,'älàepi` 'l`'y ixd .'l`' oeyln xzei dyw oeyl `ed 'dl`'e ¥¤
oeyl mb :`xnbd zvxzn .`ax ixack `le ,dyw oeyl'ìà'`id ¥

oeylå ,äL÷oeyl mle`äL÷ 'älà'xzei.ìàî ¨¤§¥¤¨¤¥¥
`ld :iel iax ixac lr `xnbd dywnáéúk àä éîð úBéøò éab©¥£¨©¥¨§¦

(hk gi `xwie)d zarFYd lMn','älàxeng zecn ypery oipn ok m`e ¦¨©¥Ÿ¨¥¤
:`xnbd zvxzn .odn xzeiàeääazkp `l zeixra xn`py 'dl`' ©

`a `l` ,oypera xingdl ickî úBcî éèeòîìyper,úøk`weecy §¦¥¦¦¨¥
zl`ey .zxka epi` zecin lr xaerd la` ,zxka dl`d zeixr

:`xnbdeäééøîeç éàî àlà:`xnbd daiyn .zeixrn zecin ly ¤¨©§©§
éðäzeixrøLôàodilr xefgl,äáeLúala`éðäzecinøLôà àì ¨¥¤§¨¦§¨¨¥Ÿ¤§¨

odilr xefgl,äáeLúainl rcei epi`e miaxd on lfby oeikn ¦§¨
.aiydl

:miaezkd on zeipy xeqi`l sqep xewn d`ian `xnbdäãeäé áø©§¨
,øîà`ed zeipy xeqi` xewn,àëäîdnly lr xn`py(h ai zldw) ¨©¥¨¨

,mrd z` zrC cOl cFr','äaøä íéìLî ïwz øwçå ïfàåz` cnily ¦©©©¤¨¨§¦¥§¦¥¦¥§¨¦©§¥

odipiae ,mixteq ixac ly zepwz dnk owze ,dxezd illke inrh
.zeixrl zeipyøæòìà éaø øîà àìeò øîàå'of`e' oeyl xe`iaa §¨©¨¨©©¦¤§¨¨

,df aezkayäúéä äîìL àaL íãB÷däôéôëì äîBc äøBz[lql-] ¤¤¨§ŸŸ¨§¨¨¨¦§¦¨
íéðæà dì ïéàL,letz `ly dxnyl oda dqtezl ickàaL ãò ¤¥¨¨§©¦©¤¨

äîìLdxezd z` xecblíéðæà dì äNòåjezny ,oda dwifgdl §ŸŸ§¨¨¨¨§©¦
,mda ewgxzie mnvr zeixr ixeqi`a ewifgi zeixrl zeipy xq`y
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ìàä úåáòåúä ìë úà éëzearezd rnyne ,aizk zeixr iab Ð.zeywdúåëø ùéã ììëî
Ð.zexeq`e ,odn zelweäìàzecna Ðd zarez ik" :aizkdyer lk dl` dyer lk '

zeixr lyn xzei xn`wcne ,"ler.`ed dyw e`l `dc llkn Ðäìà áéúëälkn" Ð

."ezxkpe dl`d zearezdäð÷úá øùôà úåéøòxfnn ciled `ly onf lk Ðyexti Ð

dpnidzecn la` .hxgziemiaxd z` lfb Ð

`niiwc ab lr s`e .xifgi inl rcei epi`e ,`ed

miax ikxv mda owzi oldaeyz e`l Ð

.`ed `ziilrnïæàå,dfig` zia ,mipf` oeyl Ð

mrd z` zrc cnil :oiaexira xn`ckÐ

dxnb`c`nrh ipniqadxaq`exnb ,incca

`zlin,mixteq ixac lr xidfde ,`zlinn

"xdfd ipa dndn xzeie" :aizkckxdfd Ð

xzei mixteq ixacalr xfbe ,dxez ixacn

.zeipydíéðæà,dtewd oda feg`l dtew ly Ð

zxnzynezeipy ici lr ,inp ikd .letz `ly

.zeixrd on oiwgxznåäòøôedlibd Ð,xeqi`l

lcb" enk ,ea xearz `ly ick ,eilr siqede

."rxtéúøîùî úà íúøîùåzeixr iab Ð

.aizkåîà íàm` lr opax exfbe ,daizk en` Ð

.en`a rbti `ly ick en`eia` m`a inp exfbe

,`ed dxifbl dxifbc ab lr s`e .en` m` meyn

exw `zax `ni` ediiexzc meyn :onwl xn`ck

.edlåéáà éáà úùàåeia` zy` meyn Ð

.daezkdåîà éáà úùàåzy`c ab lr s`e Ð

) ia`m`eia` ia` zy` meyn dxifb en` (Ð

.`ed `cg jklide ,edl exw `ax `a` ediiexzc

íàä ïî áàä éçà úùàåzexr" dxezd onc Ð

`ad"a onwl opixn`e ,aizk "jia` ig`rl

ig`ac "eznaim` la` .irzynw a`d on eia`

opax exfbe ,`ixy m`d on eia` ly eig` did

.a`d on eia` ig` zy` meyn dlréçà úùàå
áàä ïî íàä,dia`n cakei ig` ilztp oebk Ð

dy` `ypes`c .dipy meyn oxd`l dxeq` Ð

`aizk `l en` ig` zy`c ab lrda exfb Ð

meyn dxifb ,a`d on en` ig` `edc `kid opax

cv `ki`e diipy inp `iedc m`d on eia` ig`

`le m`d on cakei ig` ilztp did m` la` .a`

a`d onopax xefb i` `xnba onwl irain Ð

.e`l i` dlråðá úìëå.ezlk meyn xefb Ð

åúá úìëåmeyn dxifb :onwl `nrh yxtn Ð

.epa zlkåâøåç.ezy` oa Ðåâøåç úáá øåñàå
,"dpa za z`" `id `ziixe`c `d :jixt onwl Ð

zeipy icda dl ipz i`n`e?äéì à÷éñô àäÐ

.el dxeq` mlerl ebxeg zaäéì à÷éñô àì àä
zeg` meyn el dxeq`d eing zy` za Ð

li`ed .dy`el zxzen ezy` zzin xg`leÐ

.dil `wiqt `lïäì ùé úåéðù íéùð òáøà
÷ñôäla` .xzen odn dhnle odn dlrnly Ð

,zexg`den` m` oebk,wqtd mdl oi` Ð

inp `ied zexecd lk seq cr dpnid dlrnly

eia` ia` m`e eia` ia` zy` oke .diipy

ia` zy` oebk .xeq` mlerl cr odn dlrnl

.eia` ia` ia` m`e eia` ia`úìú äéãéá áø èé÷ðå.edpip rax`c xinb ded `xnb la` ,`id dn rci ded `l ziriax la` ,drax` jpdn zlz iyextl Ðáàä ïî íàä éçà úùà
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.en` m` m`a `tlginc ,eia` ia` m` s` dxeq`e ,wqtd dl oi` Ðåúìëåzeipy icda ezlk aiyg ikid :jixt onwle .wqtd dl yi Ð?,eza zlk `ni` :uxzne !`id `ziixe`c `d

.zeipya lirl dl opiaygceza za zlk ,jklid .`ziixe`c dlk xeqi` da `kiiy `le li`ed ,wqtd dl yic ax xn`weepa zlk la` .`ixy Ðinp epa oa zlke ,wqtd dl oi` Ð

li`ed ,`xiq`.`ziixe`c dlk xeqi` elld zexeca `kiiyeåîà éáà úùà.`ziixe`c a` zeyi` elld zexeca `kiiy `le li`ed ,en` ia` ia` zy` opixye ,wqtd dl yi Ðïîéñå
siqe`c `d Ð.dlrnl cg` xec ixirf ly efe ,m`d ig` zy` aiygc axc zeipyn dlrnl cg` xec `ed ,axc i`lirc ixirfåîà éáà úùààôìçîåéáà éáà úùàázxn` i`c Ð

wqtd dl yi.`ziixe`c zeyi` zexec mze`a `ki` mzde .wqtd dl yi eia` ia` zy`a xninl iz` Ðìéæàã çéëù íúädaxew my yiy rceie ,jlil libx mc` eia` zgtynl Ð
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àéä àúééøåàã.zeipy icda ax dl aiyg ikide Ðåúá úìë àîéà àìà`nrhe Ð

.`ziixe`c zelk cv dcva oi`y itl ,lirl `pyixtäìë åøñà àì.rnyn mzq Ðåøîà
éàãìë éìÐmifegd.miakekaúéåä àðôìî.didz mkg Ðàðéîàå`ptln i`d i` Ð

rnyn cenlza `ax `xab il exn`c,izrcn dlk exq` `lc in` iaxc `dl `xaq` Ð

`ledpl`y``ptln i`d i`e .yxcnd ziaa

`ed iwcxc ixwn,cinlz e`le Ðdliiy`

opaxn`lc ,le`yl jixv did` ,xnelk Ð

.izrcn dpia`åøñà àìåúá úìë`dc Ð

zlk meyn `l` ,`ziixe`c dlk cv zaa `zil

.epa zy` oebk ,`ziixe`c dlk cv oaa yic ,epa

øáã äúìë ïåâëéàúéöoad zlk el dzidy Ð

ez`e ,zad zlke.edlek oke ,itelgi`làëéàã
áà ãöa`d ig` zy` meyn xfbinl `ki`e Ð

.`ziixe`c a`d onàðù àì àîìã åàzy` Ð

.a`d on m`d ig` zy`n m`d on m`d ig`

äôåâ àéä.a`d on m`d ig` zy` Ðåèà
'åë åäìåë.`wec e`l edlek `d Ðåîà íà

äéðù.dexrl dkenqy Ðíà ìò ïðáø åøæâå
åéáà.en` m` meyn ,dexr cv da oi`y Ð

'åëå éàî àîòèå,diipy eia` ia` zy` Ð

.a` zy`l dkenqyéáà úùà ìò ïðáø åøæâå
åîàa` zeyi` cv jiiy `lc ab lr s` Ð

zy` meyn dhnl `le dlrnl `l `ziixe`c

:opiqxb ikd .eia` ia`éáã åäìåëäì åø÷ éãåã
.izax opiqxb `leÐäåøò äá÷ðáù ìëm`y Ð

lr xkfa exfb ,dfl dexr dzid dawp dzid

:opiqxb ikd .edl lif`e yxtn edleke .ezy`

àåä àììëå àáø øîàå.dinza Ðåúåîç úá
äåøò.ezy` zeg` `idy Ðúùà ééåúéàì åàì

íàä ïî íàä éçàdawpac Ðzeg`c ,dexr

,"jn` zeg` zexr" :aizkc ,dexr m`d on m`d

`ad"a opiyxceon oia a`d on oia :"eznai lr

.ezy` lr exfb xkfa jklid ,m`déàä àðù éàî
êðä àðù éàîåoa zy`e eing zy` lirlc Ð

lr s`e .ebxeg oae ebxeg zy`e ezeng oae eing

dexr dawpc ab.ezy`a xzen xkfa Ðàä
àáø÷éî ïéùåãé÷ ãçá íàä éçà úùàiabl Ð

jpd lk la` .en` ig` dycwy oiyecwa ,i`dc

lirlc`l Ðeaxwi`izxz `ki`c cr diabl

eing zy` oebk .oiyeciwz` ycwy oiyeciwa Ð

ezy`eing zy` oiicre ,elv` eing axwzp

zy` oke .eing dycw `ly onf lk dfl dwegx

,eing oa axwzp ezy`a ely oiyecwa ,eing oa

.mlek oke ,ezy`a eing oa oiyecweéçà úùà
áàä ïî áàä éáàig` zy` :lirl oxn`c Ð

`xizid epiidc ,wqtd dl yi m`d on a`d

dcic dhnlc ,m`d on a`d ia` ig` zy`l
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dcic dhnlc ,a`d on a`d ia` ig` zy`a
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dexr dawpayÐ`le ,`ed xenb mrhc ?onwlck ,diipy meyn ezy` lr exfb xkfa

!'ek dl axwn iyecw cga `d ,ipd `p yi`ne ipd `py i`n :dlr jixtcn ,`nlra `pniq

:wgvi epiax xne`e !eza zlka dl iwen `le ,m`d on m`d ig` zy` dpin hiytcn :cere

la` ,`nrh `edd dil zil `ziixac `pzc

xiiy i`n jixt ik ,ikdle ,exfb mipexg`d zexeca

m`d ig` zy` xiiyc xninl ira `l .xiiy i`dc

:jixt i`n ,xn`z m`e .xeqi`l `phytc m`d on

exfb inp ipda `nlc ?'ek dexr ezeng `ed `llke

dil miwc :xnel yie ?`nrh i`dn ikd xza

edpdaÐile onwl jixtc `de .exycjinrh

,exfb ikd xzac ab lr s` ,oiied ixqay

izyxitckÐ`paxc dixa xnc zeipyc `ed rcei

.ded mipexg` zexecaáødlk oebk xn` iy`

wqi` xa ixn ax iacdidy eze` hiwp cg lk Ð

cg` :eed wqi` xa ixn ixzc xnel jixve .einia

el`" wxtae `kd rnynck ,iy` ax inia

) "ze`ivnak `rivn `aa(`,iy` axe xnin` :

,wqi` xa ixn iac dipzqeal erlwi` `xhef xne

) "ciwtnd"a xn`c ,`cqg ax inia did cg`emy

,wqi` xa dpg ixn`c `ki`e wqi` xa ixn :(a,hl

axc dinwl `z` ,i`feg ian deg` dil `z`

wxta xn`ck ,`ax inia xhtp `cqg axe .`cqg

) `neic `xzaax clep `ax zny meiae .(a,dr

) "oiqgei dxyr" wxta `zi`ck ,iy`oiyeciw

ar.(a,úùàa`d ia` zeg`e a`d ia` ig`

edn`ide ,m`d m` zeg` irainl ivn ded Ð

zi`e .dexr dcic dhnlc a`d ia` zeg` llka

.`icda dl opiqxbc mixtq

éàîxiiy i`dc xiiyizxzc ab lr s` Ð

edpipÐxn`wck ,edl aiyg `cg

.edl aiyg `cg iccdl oiincc izxz edpd :jenqa

izxz jpdc qxhpewa yxiteÐig` zy` :epiid

epiax yxity enk `le ,a`d ia` zeg`e a`d ia`

on m`d ig` zy`` i`wc xi`n epiax oa wgvi

a`d on m`d ig` zy`e m`dÐen` ig` edlekc

.edl exw

øîéîà'ek xyk`l`ppg epiax wqt Ð

axc zezl`ya oke ,xnin`k dkldc

`zyd :xn`wc ,iy` ax xaqc rnyn oke .i`g`

`xeqi`l iaizkc inpÐ`paxc dixa xn e`l

dkld oi`c d`xp wgvi epiaxle .ediilr mizg

zenai) "ulegd"a `xnbc `ibeqc ,xnin`k(a,n

meyn dl iwen xnin` :inp xn`we .dizeek `lc

cenlzd oi`e .dvelga zeipy exfb :xaqwe ,uleg

.xnin` ixacn ely `ira heytl dvex
zeipy
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!"älâú àì Eúlk úåøò" :áéúëc ,àéä àúééøBàc§©§¨¦¦§¦¤§©©¨§Ÿ§©¥
:àéðz àäå ?÷ñôä dì Lé Bða úlëå .Bða úlk :àîéà¥¨©©§§©©§¥¨¤§¥§¨©§¨
,Bðáa øîBà äzà ïëå ,äiðL ¯ Bða úlk ,äåøò ¯ Búlk©¨¤§¨©©§§¦¨§¥©¨¥¦§
.Bza úlk :àîéà àlà !úBøBcä ìk óBñ ãò ,Bða ïáe¤§©¨©¤¨¥¨©©¦
,éì òéîL äaø àøábî àúléî àä :àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨¨¦§¨¦©§¨©¨§¦©¦
.älë éðtî àlà älk eøñà àì :éîà éaø ¯ epîe©©¦©¦Ÿ¨§©¨¤¨¦§¥©¨
àøáb éà :àðéîà .úéåä àðôlî :éàcìk éì eøîàå§¨§¦©§¨¥©§¨¨¨¥¨¦¨¦©§¨
àðéåä é÷cøc éø÷î éà ,ézòcî àøañà ¯ àðéåä äaø©¨¨¥¨©§§¨¦©§¦¦©§¥©§§¦¨¥¨
dzøáñ àzLä .àzLéðk éáì eúàc ïðaøî dìééLà ¯©¥¨¥©¨©§¨§¥§¦§¨¨§¨§©§¨
.Bða úlk íeMî àlà Bza úlk eøñà àì :ézòcî¦©§¦Ÿ¨§©©¦¤¨¦©©§
øa éác äúlk ïBâk ,Cì døañà :àáøì ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨¨©§§¨¨§©¨¨§¥©
øa àtt áø éác äúlk ïBâk :øîà àtt áø .éàúéö¦©©©¨¨©§©¨¨§¥©©¨©
.÷ñéà øa éøî éác äúlk ïBâk :øîà éLà áø .àaà©¨©©¦¨©§©¨¨§¥¨¦©¦©
úLà ?eäî ,íàä ïî íàä éçà úLà :eäì àéòaéà¦©£¨§¥¤£¦¨¥¦¨¥©¥¤
àkéàc ,áàä ïî íàä éçà úLàå ,íàä ïî áàä éçà£¦¨¨¦¨¥§¥¤£¦¨¥¦¨¨§¦¨
ãö àkéìc àëéä ìáà ,ïðaø eøæâc àeä ¯ áà ãö©¨§¨§©¨©£¨¥¨§¥¨©
øîà ?àðL àì àîìc Bà ,ïðaø eäa eøæb àì áà̈¨¨§§©¨©¦§¨¨§¨¨©
äøéæb øBæâðå íe÷éð ïðàå ,äøéæb dôeb àéä :àøôñ áø©¨§¨¦¨§¥¨©£©¥§¦§§¥¨
äøéæâì äøéæb åàì eälek ehà :àáø øîà !?äøéæâì¦§¥¨¨©¨¨©§¨§¥¨¦§¥¨
ìò eøæâå ,äiðL ¯ Bnà íà ,äåøò ¯ Bnà ?eäðéð¦§¦¤§¨¥¦§¦¨§¨§©
éác" eälek ?éàî àîòèå .Bnà íà íeMî åéáà íà¥¨¦¦¥¦§©£¨©§§¥
éáà úLà ,äåøò ¯ åéáà úLà .déì eø÷ "éúaø ànéà¦¨©¨¦¨¥¥¤¨¦¤§¨¥¤£¦
úLà íeMî Bnà éáà úLà ìò eøæâå ,äiðL ¯ åéáà̈¦§¦¨§¨§©¥¤£¦¦¦¥¤
eø÷ "äaø àaà éác" eälek ?éàî àîòèå ,åéáà éáà£¦¨¦§©£¨©§§¥©¨©¨¨
éçà úLà ,äåøò ¯ áàä ïî áàä éçà úLàã .déì¥¥¤£¦¨¨¦¨¨¤§¨¥¤£¦

ðL ¯ íàä ïî áàäíàä éçà úLà ìò eøæâå ,äi ¨¨¦¨¥§¦¨§¨§©¥¤£¦¨¥
àîòèå ,íàä ïî áàä éçà úLà íeMî áàä ïî¦¨¨¦¥¤£¦¨¨¦¨¥§©£¨
àz ?éàî .eäì éø÷ "éãBc éác" eäleëc íeMî ¯ éàî©¦§§§¥¥¨¥§©¨
éøîà :øîà àìéL øa äãeäé áø àúà éëc :òîL§©§¦£¨©§¨©¥¨£©¨§¦
BzLà ìò eøæb øëæa ¯ äåøò äá÷ðaL ìk :àáøòîa§©©§¨¨¤¦§¥¨¤§¨§¨¨¨§©¦§
¯ BúBîçä ?àeä àììëe :àáø øîàå .äiðL íeMî¦§¦¨§¨©¨¨§¨¨£
úLà ,äåøò ¯ BúBîç úa .úøzeî åéîç úLà ,äåøò¤§¨¥¤¨¦¤¤©£¤§¨¥¤
åéîç ïa úLà ,äåøò ¯ åéîç úa .úøzeî BúBîç ïa¤£¤¤©¨¦¤§¨¥¤¤¨¦
!úøzeî ¯ BâøBç úLà ,äåøò ¯ BzâøBç .úøzeî ¯¤¤©§¤§¨¥¤§¤¤
åàì ?éàî ééezéàì àìéL øa äãeäé áøc àäå úøzeî BâøBç ïa úLà äåøò BzâøBç úa©©§¤§¨¥¤¤§¤¤§¨§©§¨©¥¨§¦¥©¨
!äiðL íeMî BzLà eøæb øëæa ¯ äåøò äá÷ðaL ìëc ,íàä ïî íàä éçà úLà ééezéàì§¦¥¥¤£¦¨¥¦¨¥§¨¤¦§¥¨¤§¨§¨¨¨§¦§¦§¦¨
éøz àkéàc ãò ¯ éðä ,dì áøwî ïéLecé÷ ãça ¯ àä ?àä àðL éàîe éðä àðL éàî©§¨¨¥©§¨¨¨§©¦¦¦¨©¨¨¥©§¦¨§¥
úLà ,eðéaø eðãnìé :étt áøì àééðñezî àiLøLî áø déì çìL .eäì áøwî àì ïéLecé÷¦¦¨¦¨©§¨©¥©§©§¦¨¦§§¨§©©¦§©§¥©¥¥¤
,àîìc Bà ,déa eøæb éîð äìòîì ¯ äåøò ähîìcî ?eäî ,áàä éáà úBçàå ,áàä éáà éçà£¦£¦¨¨©££¦¨¨©¦¦§©¨¤§¨§©§¨©¦¨§¥¦§¨
.øéiLå àðz .eäééãäa eäì áéLç÷ àìå ,"úBiðL ïä äî" :òîL àz ?àúøc âéìtúéà àä̈¦§¨¥¨¨¨¨§©©¥§¦§Ÿ¨¨¥§©£©§¨¨§¦¥

ìlä áø déì øîà .åéáà éáà úBçàáe ,åéáà éáà éçà úLàa øLëàå øîéîà .àéiç éaø éác úBiðL øéiL ?øéiL éàäc øéiL éàî©¦¥§©¦¥¦¥§¦§¥©¦¦¨£¥©©§©§¥¤£¦£¦¨¦©££¦¨¦£©¥©¦¥
,àéiç éaø éác úéLå àúéðúîc éðîz åàì éàî .àøeqéàì éøñzéL ïáéúëe ,àðaøc déøa øî úBiðL éì àéæç éãéãì :éLà áøì§©©¦§¦¦©§¨¦§¦¨§¥§©¨¨§¦¨¦§¨¥§¦¨©¨§¨¥§©§¦¨§¦§¥©¦¦¨

ðäåéîòèìe !éøñzéL àä ¯ ézøz CL C,àéL÷ àì àä !àøeqéàì ïðéèLôc ,íàä ïî íàä éçà úLà àkéà àäc ,ïééåä éøñáé §¨¨©§¥¨¦§¨¥§©£¦¦§¨¥¨§¨§¨¦¨¥¤£¦¨¥¦¨¥§¨§¦©§¦¨¨¨©§¨
êðä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zenai(ipy meil)

n ezlk ixdàéä àúééøBàc,dxeq`áéúëc(eh gi `xwie)Eúlk úåøò' §©§¨¦¦§¦¤§©©¨§
.'älâú àì`l` :`xnbd zvxzn,Bða úlk àîéàax xn` dilre Ÿ§©¤¥¨©©§

.wqtd dl yiy
:`xnbd dywnåikBúlk ,àéðz àäå ,÷ñôä dì Lé Bða úlëdxeq` §©©§¥¨¤§¥§¨©§¨©¨

meyn dxezd on,äåøòeBða úlkxeqi`a opaxcn dxeq`,äiðL ¤§¨©©§§¦¨
,`ziixad zxne` dilrea øîBà äzà ïëåzlke BðázlkaBða ïá §¥©¨¥§§¤§

úBøBcä ìk óBñ ãò:`xnbd zvxzn .dxeq` `idyàîéà àlàyi-] ©¨©¤¨¥¨
a mixen` ax ixacy [xnel,Bza úlkon dxeq`y dlky oeikny ©©¦

,zad zaxewa `le oad zy` `idy epa zaxewa `l` dpi` dxezd
meyn `l` `ziixe`c cv da yiy meyn eza zlk lr exfb `le
.eza za zlka `le ,cala da `l` exfb `l ok lre ,zxg` dipy

:eza zlka dxifbd zaiq z` d`ian `xnbdàä ,àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨¨
éì òéîL äaø àøábî àúléî,izrny aeyg mc`n df xac -epîe ¦§¨¦©§¨©¨§¦©¦©

[`ed ine-],énà éaøil xn`yälk éðtî àlà älk eøñà àì ©¦©¦Ÿ¨§©¨¤¨¦§¥©¨
`an .zxg`:micwne ,eixac z` `cqg ax xéàcìk éì eøîàå§¨§¦©§¨¥

,[miakeka mifegd-]úéåä àðtìîe ,didz mkg -àðéîà[izxn`e±] ©§¨¨¨¥£¦¨
,ialaéày jkl epeekzp,àðéåä äaø àøábl ip` lekiàøañà ¦©§¨©¨¨¥¨©§§¨

[xiaqdl-]ézòcîla` ,in` ax ixac z`éàc jkl epeekzpéø÷î ¦©§¦¦©§¥
àðéåä é÷cøcmxiaqdl lke` `l [zewepiz cnln did`y-] ©§§¥¨¥¨
`l` ,invraàzLéðk éáì eúàc ïðaøî dìéiLàminkgl l`y` - ¥©§¨¥©¨¨§¨§¥§¦§¨

mpn` .zqpkd zial mi`adézòcî dzøáñ àzLäip` rcei - ©§¨§©§¨¦©§¦
y ,izrcn yxtlíeMî àlà Bza úlk eøñà àìe`eai `ny yygd Ÿ¨§©©¦¤¨¦

a dtilgdlBða úlkdxeq`y dlk epaa yiy meyn dxeq` `idy ©©§
.ezlk lr mb exfb ok lre ,epa zy` `ide ,`ziixe`cn

døañà àáøì ééaà déì øîà[xiaq`-]Cì,df yygl `nbecïBâk ¨©¥©©¥§¨¨©§§¨¨§
,éàúéö øa éác äúlkm`e ,zad zlk mbe oad zlk mb el eidy ©¨¨§¥©¦©

e .dze` mb exizie oad zlk z` da etilgi zad zlk z` exiziáø©
,àaà øa àtt áø éác äúlk ïBâk ,øîà àttoad zlk el eidy ¨¨¨©§©¨¨§¥©¨¨©©¨

,zad zlke,÷ñéà øa éøî éác äúlk ïBâk ,øîà éLà áøel eidy ©©¦¨©§©¨¨§¥¨¦©¦©
.zad zlke oad zlk

ig` zy` dxezd on :m`d ig` zy` zxifba zwtzqn `xnbd
exfby `l` ,zxzen m`d on a`d ig` zy`e ,dxeq` a`d on eia`
dig` oia ,dxezd on zxzen m`d ig` zy` oke .minkg dilr
exfb a`dn m`d ig` zy` lry `l` ,a`dn dig` oiae m`dn

:`xnbd zwtzqn .minkgíàä ïî íàä éçà úLà ,eäì àéòaéà¦©§¨§¥¤£¦¨¥¦¨¥
eäîa `weec m`d .[` xeiv] dpicéçà úLàå íàä ïî áàä éçà úLà ©¥¤£¦¨¨¦¨¥§¥¤£¦

àkéàc áàä ïî íàäoda,ïðaø eøæâc àeä áà ãömeyny ¨¥¦¨¨§¦¨©¨§¨§©¨¨
ig` zy` `id dipyde a`dn eia` ig` zy` `id dpey`xdy
ig` zy`a otilgdl e`eai `ny odilr yeygl yi ,a`dn en`

,dxezd on dxeq`y a`d on a`dáà ãö àkéìc àëéä ìáàoebk £¨¥¨§¥¨©¨
m`dn en` ig` zy`,àðL àì àîìc Bà .ïðaø eäa eøæb àìexfbe Ÿ¨§§©¨¨¦§¨Ÿ§¨

.m`dn dig` oiae a`dn dig` oia ,en` ig` zy` lk lr
:df wtq lr dnz `xtq ax,àøôñ áø øîàen` ig` zy` `ld ¨©©©§¨

a`dndôeb àéämeyn dxeq`äøéæbzy` z` xizdl e`eai `ly ¦¨§¥¨
,eia` ig`äøéæâì äøéæb øBæâðå íe÷éð ïðàåz` mb dzngn xeq`pe ef ©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨

dxifb mixfeb oi`y epicia `ed llk `lde ,m`dn en` ig` zy`
.zxg` dxifb wfgl ick

:wtqd zxaq z` x`an `axeèà ,àáø øîàaäøéæb åàì eälek ¨©¨¨¨§¨§¥¨
eäðéð äøéæâìlr ozngn exfby odn yiy zeipya epivn `l ike ± ¦§¥¨¦§

ixde .zetqep zeipyBnàmeyn dxeq`y,äåøòz` dzngn exq`e ¦¤§¨
Bnà íàxeqi`aeøæâå ,äiðLs`åéáà íà ìòdxifb.Bnà íà íeMî ¥¦§¦¨§¨§©¥¨¦¦¥¦

éàî àîòèåy meyn ,ef dxifb exfbeälekm` oiae en` m` oia - §©§¨©§
,eia`éúaø ànéà éác[`zaq-],déì eø÷dxifbl dxifb ef oi` ok lre §¥¦¨©¨¦¨¥

a epivn ok enke .`id zg` dxifb `l`åéáà úLàmeyn dxeq`y ¥¤¨¦
,äåøòeåéáà éáà úLàmeyn dxeq`eøæâå ,äiðLs`éáà úLà ìò ¤§¨¥¤£¦¨¦§¦¨§¨§©¥¤£¦

éàî àîòèå .åéáà éáà úLà íeMî Bnày meyn ,ok exfbeälek- ¦¦¥¤£¦¨¦§©§¨©§
,eia`n epwf oiae en`n epwf oiaäaø àaà éác[`aq-].déì eø÷enke §¥©¨©¨¨¥

a epivn okáàä ïî áàä éçà úLà`idy,äåøòeïî áàä éçà úLà ¥¤£¦¨¨¦¨¨¤§¨¥¤£¦¨¨¦
íàämeyn dxeq`eøæâå ,äiðLmbíeMî áàä ïî íàä éçà úLà ìò ¨¥§¦¨§¨§©¥¤£¦¨¥¦¨¨¦

éàî àîòèå .íàä ïî áàä éçà úLà,dilr s` exfbeäleëc íeMî ¥¤£¦¨¨¦¨¥§©§¨©¦§§
,a`d on m`d ig` zy` mbe m`d on a`d ig` zy` mb -éác'§¥

'éãBc[micec-].eäì éø÷on m`d ig` zy`a wtzqdl yi ok m`e ¥¨¥§
m`déàî,ezy` z` xeq`l yie cec iexw df g` s` m`d .dpic ©

.a` cv ea yi ok m` `l` ecec zy`a exfb `ly e`
:df wtq zhyet `xnbdàìéL øa äãeäé áø àúà éëc ,òîL àz̈§©§¦¨¨©§¨©¦¨

àáøòîa éøîà ,øîà,zeipy xeqi`a llkäåøò äá÷paL ìklk ± ¨©¨§¥§©§¨¨¨¤§§¥¨¤§¨
,dexr meyn dawpa zxq`py daxewøëfazbxc dze`a `edy §¨¨

daxewàáø øîàå .äiðL íeMî BzLà ìò eøæb,df llk lr zeywdl ¨§©¦§¦§¦¨§¨©¨¨
åik,àeä àììkixdeBúBîçxeqi`a eilr dxeq`äåøò,dxezd on §§¨¨£¤§¨

mewn lkne.úøzeî åéîç úLàie`xd on xen`d llkd itle ¥¤¨¦¤¤
,mzaxw zbxca miey ezenge eing ixdy ,dipy meyn xq`izy
.eing zy` lr xefbl yi ok enk dxezd on dxeq` ezengy myke

ixd :`ax dywd cerBúBîç úaeilr dxeq` ezy` zeg` `idy ©£
xeqi`a,äåøòeli`e,úøzeî BúBîç ïa úLàdey `edy elit`e ¤§¨¥¤¤£¤¤

oke .zxq`p ezy` oi` ezeng zal ezaxw zbxcaåéîç úa`idy ©¨¦
xeqi`a eilr dxeq` ezy` zeg`,äåøòeli`eåéîç ïa úLà ¤§¨¥¤¤¨¦

.úøzeîokeBzâøBç`idy mcewd dlran ezy` za -,äåøòeli`e ¤¤©§¤§¨
úLàepa.úøzeî BâøBçokeBzâøBç úa`idy ezy` za za -,äåøò ¥¤§¤¤©©§¤§¨

eli`eBâøBç ïa úLàmcewd dlran ezy` oa zy` ±.úøzeî ¥¤¤§¤¤
xa dcedi ax `a `l gxkda `l` :dzii`x z` `xnbd dwiqn

,el` lk z` xeq`l `liyåok m`ééeúéàì àìéL øa äãeäé áøc àä §¨§©§¨©¦¨§¥¥
éàîike ,zeaxl `a dn -íàä ïî íàä éçà úLà ééeúéàì åàìgkn ©¨§¥¥¥¤£¦¨¥¦¨¥

llkdeøæb øëfa äåøò äá÷paL ìëclr,äiðL íeMî BzLàixdy §¨¤§§¥¨¤§¨§¨¨¨§¦§¦§¦¨
mb ok lre ,dxezd on eilr dxeq` m`n en` zeg` `idy dawp

.dipy meyn exfb m`dn en` ig` `edy xkf zy` lr
:`xnbd zl`eyéðä àðL éàîodn gikedy el` lk mipey dna ± ©§¨¨¥

ezy` oi` xkfa mewn lkn zeixr od dawpay elit`y `ax
,zeipy meyn zxq`pàä àðL éàîe`idy m`dn en` ig` zy` - ©§¨¨

`y myk zeipy meyn dxeq`.dxezd on dxeq` m`dn en` zeg
:`xnbd daiynàäm`dn en` ig` zy` -dì áø÷î ïéLecé÷ ãça ¨§©¦¦§¨©¨

,[a xeiv] ezaexw ziyrp `id en` ig` ly cg` oiyeciw dyrna ±
lk la`eäì áø÷î àì ïéLecé÷ éøz àkéàc ãò ,éðäzeyrp opi` - ¨¥©§¦¨§¥¦¦Ÿ§¨©§

ici lr ezaexw ziyrp `idy eing zy` oebke .eizeaexw
oke .eing za z` `ed yciwy ici lr mbe eingl zycwzny
lk oi` ezy` z` yciwy xg`l s`y ,ezeng oae eing oa zy`a

.odilral eycwziy cr eizeaexw zeyrp dl`
:zeipy oica wtq d`ian `xnbdàééðñåzî àiLøLî áø déì çìL̈©¥©§©§¦¨¦©§©§¨

áàä éáà éçà úLà ,eðéaø eðãnìé ,étt áøìcec zy`±] a`dn §©©¦§©§¥©¥¥¤£¦£¦¨¨
,[b xeiv] [eia`áàä éáà úBçàå,[eia` zcec] a`dneäîm`d ,opic ©££¦¨¨©

.`l e` zeipy meyn zexeq` odeøæb éîð äìòîì äåøò ähîìcî¦¦§©¨¤§¨§©§¨©¥¨§
déaa`dn a`d ig` zy` `edy dhnl cg` xecy meyn m`d ± ¥

xecd lr mb minkg exfb dxezd on zeixr od a`dn a`d zeg`e
,epnn dlrnlyàúøc âéìtúéà àä àîìc Bàdwgxzdy oeik - ¦§¨¨¦§§¦¨¨¨

.minkg oda exfb `l cg` xeca ozaxw
:`xnbd zhyet,òîL àz`ziixaa epipy `ld(`"r lirl)ïä äî ¨§©©¥

deäééãäa eäì áéLç÷ àìå ,úBiðLa`d ia` ig` zy` [odipia±] §¦§Ÿ¨¨¦§©£©§
.zexzen ody o`kne ,a`d ia` zeg`eod mby okzi :`xnbd dgec

`l` ,zexeq`àðzzexeq`dn wlg `ziixaaøéiLå.ozvwn z` ¨¨§©©
:`xnbd zl`eyéàîcerøéiLxn`py icka `pzdcmbéàäz`±] ©©©§©

[el`,øéiLdaiyn .cala cg` oic wx xiiyl `pzd jxc oi` ixdy ©©
:`xnbdøéiLmbúBiðLepypyàéiç éaø éác.oldl ex`eaiy ©©§¦§¥©¦¦¨

:df wtqa xnin` zrxkd z` d`ian `xnbdøLëà øîéîà©¥©©§©
[xizd-].åéáà éáà úBçàáe åéáà éáà éçà úLàadywn lld ax §¥¤£¦£¦¨¦©££¦¨¦

:xnin` lréì àéæç éãéãì ,éLà áøì ìlä áø déì øîàz` [izi`x-] ¨©¥©¦¥§©©¦§¦¦©§¨¦
zekldúBiðLdpyyàðaøã déøa øîéøñúéL ïáéúëe ,yy-] §¦©§¥§©¨¨§¦¨¥§§¥

zeipy [dxyråàì éàî .àøeqéàì[opi` m`d-]éðîz[dpeny-] §¦¨©¨©§¥
ca epipyàúéðúîlirl(`"r),åcerúéLepypy [yy-],àéiç éaø éác §©§¦¨§¦§¥©¦¦¨
åcerðäézøz Ccgiay eia` ia` zeg`e eia` ia` ig` zy`àä §¨¨©§¥¨

mpiipn.éøñúéL:iy` ax eaiydéîòèìeCdyw `l jixacl ike ± ¥§§¥§©§¨
`lde ,xen`d oipnd lréøñáéLzeipy [dxyr ray]àäc ,ïééåä ¥§§¥©§¨§¨

ïðéèLôc íàä ïî íàä éçà úLà àkéàlirl.àøeqéàìax eaiyd ¦¨¥¤£¦¨¥¦¨¥§©§¦©§¦¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zenai(ipy meil)

n ezlk ixdàéä àúééøBàc,dxeq`áéúëc(eh gi `xwie)Eúlk úåøò' §©§¨¦¦§¦¤§©©¨§
.'älâú àì`l` :`xnbd zvxzn,Bða úlk àîéàax xn` dilre Ÿ§©¤¥¨©©§

.wqtd dl yiy
:`xnbd dywnåikBúlk ,àéðz àäå ,÷ñôä dì Lé Bða úlëdxeq` §©©§¥¨¤§¥§¨©§¨©¨

meyn dxezd on,äåøòeBða úlkxeqi`a opaxcn dxeq`,äiðL ¤§¨©©§§¦¨
,`ziixad zxne` dilrea øîBà äzà ïëåzlke BðázlkaBða ïá §¥©¨¥§§¤§

úBøBcä ìk óBñ ãò:`xnbd zvxzn .dxeq` `idyàîéà àlàyi-] ©¨©¤¨¥¨
a mixen` ax ixacy [xnel,Bza úlkon dxeq`y dlky oeikny ©©¦

,zad zaxewa `le oad zy` `idy epa zaxewa `l` dpi` dxezd
meyn `l` `ziixe`c cv da yiy meyn eza zlk lr exfb `le
.eza za zlka `le ,cala da `l` exfb `l ok lre ,zxg` dipy

:eza zlka dxifbd zaiq z` d`ian `xnbdàä ,àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨¨
éì òéîL äaø àøábî àúléî,izrny aeyg mc`n df xac -epîe ¦§¨¦©§¨©¨§¦©¦©

[`ed ine-],énà éaøil xn`yälk éðtî àlà älk eøñà àì ©¦©¦Ÿ¨§©¨¤¨¦§¥©¨
`an .zxg`:micwne ,eixac z` `cqg ax xéàcìk éì eøîàå§¨§¦©§¨¥

,[miakeka mifegd-]úéåä àðtìîe ,didz mkg -àðéîà[izxn`e±] ©§¨¨¨¥£¦¨
,ialaéày jkl epeekzp,àðéåä äaø àøábl ip` lekiàøañà ¦©§¨©¨¨¥¨©§§¨

[xiaqdl-]ézòcîla` ,in` ax ixac z`éàc jkl epeekzpéø÷î ¦©§¦¦©§¥
àðéåä é÷cøcmxiaqdl lke` `l [zewepiz cnln did`y-] ©§§¥¨¥¨
`l` ,invraàzLéðk éáì eúàc ïðaøî dìéiLàminkgl l`y` - ¥©§¨¥©¨¨§¨§¥§¦§¨

mpn` .zqpkd zial mi`adézòcî dzøáñ àzLäip` rcei - ©§¨§©§¨¦©§¦
y ,izrcn yxtlíeMî àlà Bza úlk eøñà àìe`eai `ny yygd Ÿ¨§©©¦¤¨¦

a dtilgdlBða úlkdxeq`y dlk epaa yiy meyn dxeq` `idy ©©§
.ezlk lr mb exfb ok lre ,epa zy` `ide ,`ziixe`cn

døañà àáøì ééaà déì øîà[xiaq`-]Cì,df yygl `nbecïBâk ¨©¥©©¥§¨¨©§§¨¨§
,éàúéö øa éác äúlkm`e ,zad zlk mbe oad zlk mb el eidy ©¨¨§¥©¦©

e .dze` mb exizie oad zlk z` da etilgi zad zlk z` exiziáø©
,àaà øa àtt áø éác äúlk ïBâk ,øîà àttoad zlk el eidy ¨¨¨©§©¨¨§¥©¨¨©©¨

,zad zlke,÷ñéà øa éøî éác äúlk ïBâk ,øîà éLà áøel eidy ©©¦¨©§©¨¨§¥¨¦©¦©
.zad zlke oad zlk

ig` zy` dxezd on :m`d ig` zy` zxifba zwtzqn `xnbd
exfby `l` ,zxzen m`d on a`d ig` zy`e ,dxeq` a`d on eia`
dig` oia ,dxezd on zxzen m`d ig` zy` oke .minkg dilr
exfb a`dn m`d ig` zy` lry `l` ,a`dn dig` oiae m`dn

:`xnbd zwtzqn .minkgíàä ïî íàä éçà úLà ,eäì àéòaéà¦©§¨§¥¤£¦¨¥¦¨¥
eäîa `weec m`d .[` xeiv] dpicéçà úLàå íàä ïî áàä éçà úLà ©¥¤£¦¨¨¦¨¥§¥¤£¦

àkéàc áàä ïî íàäoda,ïðaø eøæâc àeä áà ãömeyny ¨¥¦¨¨§¦¨©¨§¨§©¨¨
ig` zy` `id dipyde a`dn eia` ig` zy` `id dpey`xdy
ig` zy`a otilgdl e`eai `ny odilr yeygl yi ,a`dn en`

,dxezd on dxeq`y a`d on a`dáà ãö àkéìc àëéä ìáàoebk £¨¥¨§¥¨©¨
m`dn en` ig` zy`,àðL àì àîìc Bà .ïðaø eäa eøæb àìexfbe Ÿ¨§§©¨¨¦§¨Ÿ§¨

.m`dn dig` oiae a`dn dig` oia ,en` ig` zy` lk lr
:df wtq lr dnz `xtq ax,àøôñ áø øîàen` ig` zy` `ld ¨©©©§¨

a`dndôeb àéämeyn dxeq`äøéæbzy` z` xizdl e`eai `ly ¦¨§¥¨
,eia` ig`äøéæâì äøéæb øBæâðå íe÷éð ïðàåz` mb dzngn xeq`pe ef ©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨

dxifb mixfeb oi`y epicia `ed llk `lde ,m`dn en` ig` zy`
.zxg` dxifb wfgl ick

:wtqd zxaq z` x`an `axeèà ,àáø øîàaäøéæb åàì eälek ¨©¨¨¨§¨§¥¨
eäðéð äøéæâìlr ozngn exfby odn yiy zeipya epivn `l ike ± ¦§¥¨¦§

ixde .zetqep zeipyBnàmeyn dxeq`y,äåøòz` dzngn exq`e ¦¤§¨
Bnà íàxeqi`aeøæâå ,äiðLs`åéáà íà ìòdxifb.Bnà íà íeMî ¥¦§¦¨§¨§©¥¨¦¦¥¦

éàî àîòèåy meyn ,ef dxifb exfbeälekm` oiae en` m` oia - §©§¨©§
,eia`éúaø ànéà éác[`zaq-],déì eø÷dxifbl dxifb ef oi` ok lre §¥¦¨©¨¦¨¥

a epivn ok enke .`id zg` dxifb `l`åéáà úLàmeyn dxeq`y ¥¤¨¦
,äåøòeåéáà éáà úLàmeyn dxeq`eøæâå ,äiðLs`éáà úLà ìò ¤§¨¥¤£¦¨¦§¦¨§¨§©¥¤£¦

éàî àîòèå .åéáà éáà úLà íeMî Bnày meyn ,ok exfbeälek- ¦¦¥¤£¦¨¦§©§¨©§
,eia`n epwf oiae en`n epwf oiaäaø àaà éác[`aq-].déì eø÷enke §¥©¨©¨¨¥

a epivn okáàä ïî áàä éçà úLà`idy,äåøòeïî áàä éçà úLà ¥¤£¦¨¨¦¨¨¤§¨¥¤£¦¨¨¦
íàämeyn dxeq`eøæâå ,äiðLmbíeMî áàä ïî íàä éçà úLà ìò ¨¥§¦¨§¨§©¥¤£¦¨¥¦¨¨¦

éàî àîòèå .íàä ïî áàä éçà úLà,dilr s` exfbeäleëc íeMî ¥¤£¦¨¨¦¨¥§©§¨©¦§§
,a`d on m`d ig` zy` mbe m`d on a`d ig` zy` mb -éác'§¥

'éãBc[micec-].eäì éø÷on m`d ig` zy`a wtzqdl yi ok m`e ¥¨¥§
m`déàî,ezy` z` xeq`l yie cec iexw df g` s` m`d .dpic ©

.a` cv ea yi ok m` `l` ecec zy`a exfb `ly e`
:df wtq zhyet `xnbdàìéL øa äãeäé áø àúà éëc ,òîL àz̈§©§¦¨¨©§¨©¦¨

àáøòîa éøîà ,øîà,zeipy xeqi`a llkäåøò äá÷paL ìklk ± ¨©¨§¥§©§¨¨¨¤§§¥¨¤§¨
,dexr meyn dawpa zxq`py daxewøëfazbxc dze`a `edy §¨¨

daxewàáø øîàå .äiðL íeMî BzLà ìò eøæb,df llk lr zeywdl ¨§©¦§¦§¦¨§¨©¨¨
åik,àeä àììkixdeBúBîçxeqi`a eilr dxeq`äåøò,dxezd on §§¨¨£¤§¨

mewn lkne.úøzeî åéîç úLàie`xd on xen`d llkd itle ¥¤¨¦¤¤
,mzaxw zbxca miey ezenge eing ixdy ,dipy meyn xq`izy
.eing zy` lr xefbl yi ok enk dxezd on dxeq` ezengy myke

ixd :`ax dywd cerBúBîç úaeilr dxeq` ezy` zeg` `idy ©£
xeqi`a,äåøòeli`e,úøzeî BúBîç ïa úLàdey `edy elit`e ¤§¨¥¤¤£¤¤

oke .zxq`p ezy` oi` ezeng zal ezaxw zbxcaåéîç úa`idy ©¨¦
xeqi`a eilr dxeq` ezy` zeg`,äåøòeli`eåéîç ïa úLà ¤§¨¥¤¤¨¦

.úøzeîokeBzâøBç`idy mcewd dlran ezy` za -,äåøòeli`e ¤¤©§¤§¨
úLàepa.úøzeî BâøBçokeBzâøBç úa`idy ezy` za za -,äåøò ¥¤§¤¤©©§¤§¨

eli`eBâøBç ïa úLàmcewd dlran ezy` oa zy` ±.úøzeî ¥¤¤§¤¤
xa dcedi ax `a `l gxkda `l` :dzii`x z` `xnbd dwiqn

,el` lk z` xeq`l `liyåok m`ééeúéàì àìéL øa äãeäé áøc àä §¨§©§¨©¦¨§¥¥
éàîike ,zeaxl `a dn -íàä ïî íàä éçà úLà ééeúéàì åàìgkn ©¨§¥¥¥¤£¦¨¥¦¨¥

llkdeøæb øëfa äåøò äá÷paL ìëclr,äiðL íeMî BzLàixdy §¨¤§§¥¨¤§¨§¨¨¨§¦§¦§¦¨
mb ok lre ,dxezd on eilr dxeq` m`n en` zeg` `idy dawp

.dipy meyn exfb m`dn en` ig` `edy xkf zy` lr
:`xnbd zl`eyéðä àðL éàîodn gikedy el` lk mipey dna ± ©§¨¨¥

ezy` oi` xkfa mewn lkn zeixr od dawpay elit`y `ax
,zeipy meyn zxq`pàä àðL éàîe`idy m`dn en` ig` zy` - ©§¨¨

`y myk zeipy meyn dxeq`.dxezd on dxeq` m`dn en` zeg
:`xnbd daiynàäm`dn en` ig` zy` -dì áø÷î ïéLecé÷ ãça ¨§©¦¦§¨©¨

,[a xeiv] ezaexw ziyrp `id en` ig` ly cg` oiyeciw dyrna ±
lk la`eäì áø÷î àì ïéLecé÷ éøz àkéàc ãò ,éðäzeyrp opi` - ¨¥©§¦¨§¥¦¦Ÿ§¨©§

ici lr ezaexw ziyrp `idy eing zy` oebke .eizeaexw
oke .eing za z` `ed yciwy ici lr mbe eingl zycwzny
lk oi` ezy` z` yciwy xg`l s`y ,ezeng oae eing oa zy`a

.odilral eycwziy cr eizeaexw zeyrp dl`
:zeipy oica wtq d`ian `xnbdàééðñåzî àiLøLî áø déì çìL̈©¥©§©§¦¨¦©§©§¨

áàä éáà éçà úLà ,eðéaø eðãnìé ,étt áøìcec zy`±] a`dn §©©¦§©§¥©¥¥¤£¦£¦¨¨
,[b xeiv] [eia`áàä éáà úBçàå,[eia` zcec] a`dneäîm`d ,opic ©££¦¨¨©

.`l e` zeipy meyn zexeq` odeøæb éîð äìòîì äåøò ähîìcî¦¦§©¨¤§¨§©§¨©¥¨§
déaa`dn a`d ig` zy` `edy dhnl cg` xecy meyn m`d ± ¥

xecd lr mb minkg exfb dxezd on zeixr od a`dn a`d zeg`e
,epnn dlrnlyàúøc âéìtúéà àä àîìc Bàdwgxzdy oeik - ¦§¨¨¦§§¦¨¨¨

.minkg oda exfb `l cg` xeca ozaxw
:`xnbd zhyet,òîL àz`ziixaa epipy `ld(`"r lirl)ïä äî ¨§©©¥

deäééãäa eäì áéLç÷ àìå ,úBiðLa`d ia` ig` zy` [odipia±] §¦§Ÿ¨¨¦§©£©§
.zexzen ody o`kne ,a`d ia` zeg`eod mby okzi :`xnbd dgec

`l` ,zexeq`àðzzexeq`dn wlg `ziixaaøéiLå.ozvwn z` ¨¨§©©
:`xnbd zl`eyéàîcerøéiLxn`py icka `pzdcmbéàäz`±] ©©©§©

[el`,øéiLdaiyn .cala cg` oic wx xiiyl `pzd jxc oi` ixdy ©©
:`xnbdøéiLmbúBiðLepypyàéiç éaø éác.oldl ex`eaiy ©©§¦§¥©¦¦¨

:df wtqa xnin` zrxkd z` d`ian `xnbdøLëà øîéîà©¥©©§©
[xizd-].åéáà éáà úBçàáe åéáà éáà éçà úLàadywn lld ax §¥¤£¦£¦¨¦©££¦¨¦

:xnin` lréì àéæç éãéãì ,éLà áøì ìlä áø déì øîàz` [izi`x-] ¨©¥©¦¥§©©¦§¦¦©§¨¦
zekldúBiðLdpyyàðaøã déøa øîéøñúéL ïáéúëe ,yy-] §¦©§¥§©¨¨§¦¨¥§§¥

zeipy [dxyråàì éàî .àøeqéàì[opi` m`d-]éðîz[dpeny-] §¦¨©¨©§¥
ca epipyàúéðúîlirl(`"r),åcerúéLepypy [yy-],àéiç éaø éác §©§¦¨§¦§¥©¦¦¨
åcerðäézøz Ccgiay eia` ia` zeg`e eia` ia` ig` zy`àä §¨¨©§¥¨

mpiipn.éøñúéL:iy` ax eaiydéîòèìeCdyw `l jixacl ike ± ¥§§¥§©§¨
`lde ,xen`d oipnd lréøñáéLzeipy [dxyr ray]àäc ,ïééåä ¥§§¥©§¨§¨
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zenai(iyily meil)

y meynðäéããäì ïééîãc ézøz C,eia` ia` ig` zy` ,el` izy ± ¨¨©§¥§©§¨©£¨¥
,efl ef zenecy eia` ia` zeg`e,eäì áéLç àãçkodizy oky ©£¨¨¦§

dhnly xecd odizyae ,oda yiy a`d zeeg` cv meyn zexeq`
,dxezd on dexr meyn xeq` odnéøñúéL àäåonr cgiy `vnpe ± §¨¥§§¥

:lld ax miiqe .dxyr yy `ed zeipyd ly llekd oipndìkî àäå§¨¦¨
ïì ïééæç éãéãì íB÷î`paxc dixa xnnïáéúëcel` zeipy izy mb ¨§¦¦©§¨¨¦§¦¨

.àøeqéàì§¦¨
déì øîà,lld axl iy` axéîòèéìåCxacl s` `ldzi`xy ji ¨©¥§¦©§¨

ike ,`paxc dixa xn mya ok aezkyáéúk äåä éàzeipy lr enya ¦£¨§¦
el`eäééìò úëîñ úååä éî ,àøézéäìjk lr jneq ziid m`d - §¤¥¨¦£¥¨§©£©§

`ld ,oxizneéî àðáøc déøa øîc[ike-]eäééìò íéúç.envra `ed §©§¥§©¨¨¦£¦£©§
,xzidl jk lr jneq ziid `ly myk ok m`áéúëc éîð àzLämy ©§¨©¥¦§¦

enyaàøeqéàìc meyn ,jk lr jenql jl oi`àðáøc déøa øî åàì §¦¨¨©§¥§©¨¨
eäééìò íéúç.envra £¦£©§

miyp yy cer da etqepy `iig iax dpyy `ziixa d`ian `xnbd
:zeipy xeqi`a zexeq`d,àéiç éaø éác éðzxecBðáaL éLéìLza - ¨¥§¥©¦¦¨§¦¦¤¦§

,epan eckpeiyilyBzáaL,ezan eckp za -eiyilyBzLà ïáaL ¤§¦¤§¤¦§
,dpa zckp -eiyilyBzLà úáaLzexeq` el` lk ,dza zckp - ¤§©¦§

xeqi`a.äiðLxec okeåéîçaL éòéáøezy`y eing m` m` - §¦¨§¦¦¤§¨¦
,dl ziriaxeiriaxBúBîçaLziriax ezy`y ,ezeng m` m` - ¤§£

xeqi`a zexeq` ,dl,äiðLezeng m`e eing m` meyn odilr exfbe §¦¨
.dxezd on zexeq`d

:`iig iax ixac lr dywn `piaxéàî ,éLà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦©
àðLy ezy` zeaexwaäìòîìdpnnBzLàì dì áéLç÷coipna §¨§©§¨§¨¨¦¨§¦§

,iriax xec dn` e` dia` m` m`l `xewe ,zexecdàðL éàîezckp ©§¨
y ezae epaähîìdpnnBzLàì dì áéLç÷ àìc,zexecd oipna §©¨§Ÿ¨¨¦¨§¦§

ezeng e` eing m` m` :`xnbd zvxzn .iyily xec mdl `xewe
mdyäìòîì,ezy`ncd lkàøeqéàmdlyéúà à÷ BzLà çkî §©§¨§¦¨¦Ÿ©¦§¨¨¥

,[`a `ed-]dì áéLçdn ,eilr mixeq`d zexecd oipna ezy`l mb ¨¦¨
`idy epa zckpa ok oi`yähîìepnnçkî åàì àøeqéàczaxw §©¨§¦¨¨¦Ÿ©

éúà÷ BzLàok lre ,envr zaxw gkn `l`dì áéLç÷ àìezy`l ¦§¨¨¥Ÿ¨¨¦¨
.el` zexec oipna wlgk

:`xnbd dywn aeyàäåa iyilye BzLà ïáa iyilyBzLà úá §¨¤¦§©¦§
çkî àøeqéàczaxwå ,éúà÷ BzLàok it lr s`ìdì áéLç à §¦¨¦Ÿ©¦§¨¨¥§Ÿ¨¦¨

:`xnbd zvxzn .el` zexec oipna ezy`léãééà[ab`-]àðúciax ©§¥§¨¨
`idy epa zckpa `ziixaa `iigìLàìå ,déãéc ähîì úBøBc äL §¨§©¨¦¥§Ÿ

dáLç,zexecd oipna ezy` z`énð àðzezy` zckpaìLäL ©§¨¨¨©¦§¨
úBøBcmdydáLç àìå dãéc ähîìoipna wlgk ezy` z` §©¨¦¨§Ÿ©§¨

.zexecd
:`iig iax dpyy zeipyd oica wtq d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©

,àðäk áøì éLàd lk,àéiç éaø éác úBiðLm`d÷ñôä ïäì Léwxe ©¦§©©£¨§¦§¥©¦¦¨¥¨¤¤§¥
,zexeq` odBày,÷ñôä íäì ïéàdlrnl e` dhnly zexecd lke ¥¨¤¤§¥

.mixeq` odn
:ax ixacn df wtq heytl zywan `xnbd,áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©

íéLð òaøàzeipyd jezn.÷ñôä íäì Lél `weecy ixdyi rax` ©§©¨¦¥¨¤¤§¥
wqtd,àì eúåodl oi` `iig iax dpyy zeipy oze`y dfn gkene §Ÿ

:`xnbd dgec .wqtdáø øîà÷ ék àîìc,wqtd yi rax`l wxy ¦§¨¦¨¨©©
`edìa zeiepyd zeipy oze` iabàúéðúî àéäälirl d`aedy §©¦©§¦¨
(`"r).wqtd odl yiy zeipy cer ocaln yiy okzi j` ,

iax dpyy `ziixad oeyln wtqd z` heytl zywan `xnbd
:`iigéLéìL ,òîL àzezaae epaayéòéáøeezengae eingay ¨§©§¦¦§¦¦

`weecy rnyne .zexeq`éLéìLezae epaaéòéáøeezenge einga §¦¦§¦¦
ïéàla` ,zexeq` ±éôèiriaxe iyilynàì:`xnbd dgec .exq`p ¦§¥Ÿ

àîìcdzpeek `l` ,iriaxe iyilyl `weec `ziixad zpeek oi` ¦§¨
yéLéìMîezae epaaCìéàåokeCìéàå éòéáøîezenge eingay ¦§¦¦§¥¨¥§¦¦§¥¨

.zeipy xeqi`a zexeq`
lka xzen `ed dxezd one ,clepy ohwk aygp xiibzpy xb
el` zeaexwa minkg edexq`y `l` ,okl mcew el eidy zeaexwd
el zeipy eidy miyp oze`a `xnbd dpce .dxezd on dexr ody

:xiibzpy mcewàúàc ïðaøî éàä øî éæç ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨£¦©©¥©¨¨©£¨

àáøònîl`xyi ux`n `ay df mkg d`x ±àáøòîa eòa ,øîàå ¦©§§¨§¨©¨§©§§¨
m`d ,l`xyi ux` ipa ewtzqp -eøæbd lrúBiðLmbàì Bà ,íéøâa ¨§§¦§¥¦Ÿ

eøæâdéì øîà .íéøâa úBiðL,ongp axäîe àzLäxeqi`äåøòon ¨§§¦§¥¦¨©¥©§¨¨¤§¨
dxezdåàì éà ,dôebyygd [ilel-]eøîàé àlLmdy mixbdïéàa ¨¦¨¤ŸŸ§¨¦

,äl÷ äMeã÷ì äøeîç äMeãwîmixeq` eid mixkp eidyky ¦§¨£¨¦§¨©¨
,oda mixzen md dzre mdizeaexwaeøæâ àì[mixfeb eid `l-]eäa Ÿ¨§§

ïðaøa ok m` ,mxq`làéòaéî úBiðLexfb `ly xnel jixv ike ± ©¨¨§¦¦©§¨
ok m`e ,zeipya mixeq` eid `l exiibzpy mcew mb ixde .mixba

.clepy ohwk eyrpe exiibzpy xg`l mdilr mxqe`l daiq oi`
sqep oic `xnbd d`ian ,mixba zeipy xeqi`a x`azpy oicd ab`

:mixba,ïîçð áø øîàoicïãéì eúàå ìéàBä íéøb,[epicil `ae-]àîéð ¨©©©§¨¥¦¦§¨¦¨¥¨
àúlî eäadf micirn mpi`e ,zecrl mileqt miaexw .[sqep oic-] §¦§¨

mdy mixbe .mixg`l cgi micirn mpi` oke ,dflàì íàä ïî ïéçà©¦¦¨¥Ÿ
eãéòér cgi dligzkl,df lr df e` mixg` l,eãéòä íàåcarica ¨¦§¦¥¦

,úeãò ïúeãòla` .clepy ohwk `ed xiibzdy xb okyáàä ïî ïéçà ¥¨¥©¦¦¨¨
,exiibzpyïéãéòîcgi,älçzëì.a`d cvn daxw iebl oi` oky §¦¦§©§¦¨

eälçzëì ïéãéòî énð íàä ïî ïéçà eléôà ,øîà øîéîàlr cgi ©¥©¨©£¦©¦¦¨¥©¦§¦¦§©§¦¨
.df lr df oke mixg`

:xnin` zhiy lr `xnbd zl`eyàðL éàîemdy zecr iabl ©§¨
,dligzkl cgi micirne miwegxk miaygpúBéøòîmdilr exfby ¥£¨

xeqi` :`xnbd daiyn .exiibzpy xg`l mb miaexwk aygidl
ìkì äåøò`id mlerd,äøeñîmb exizdl e`eai xbl exizp m`e ¤§¨§Ÿ§¨

la` ,clepy ohwk `ed xby mircei lkd oi` oky ,l`xyilúeãò¥
wxå ,äøeñî ïéc úéáìy mircei oic ziadãìBpL ïè÷k øéibúpL øâ §¥¦§¨§¥¤¦§©¥§¨¨¤©

,éîc.mdil` l`xyi zencl e`eai `le ¨¥

äðùî
eig` zy` z` aiignd g`l aygp in zx`an epiptly dpynd

:meain dxhetd oal aygp ine ,meaiaL éîe ,mipa `la znBì Li ¦¤¥
íB÷î ìkî çà`edy,÷÷Bædf g`íeaéì åéçà úLà úàe`] ¨¦¨¨¥¤¥¤¨¦§¦

.[dvilgl,øác ìëì àeä åéçàå.meai oiprl wx `leLiL énî õeç §¨¦§¨¨¨¦¦¤¥
çà Bìmdia` eciledyäçôMä ïîziprpkd,íéáëBk úãáBòä ïîe ¨¦©¦§¨¦¨¤¤¨¦

xg` `l` mdia` xg` qgiizn epi`y meyn eig` aygp epi`y
.en`
L éîe zníB÷î ìkî ïa Bì Li,`edyøèBtz` df oaïî åéáà úLà ¦¤¥¥¦¨¨¥¥¤¨¦¦

,íeaiä.rxf el yi ixdyåeia` z` dkd m`y oiprl oak epic ok ©¦§
dxeag ea dyreBúkî ìò áéiç,dzin efåaiig eia` z` llw m` ok ©¨©©¨§

Búìì÷ ìò.dzinål aygp `ed okBì LiL énî õeç .øác ìëì Bðá ©¦§¨§§§¨¨¨¦¦¤¥
íéáëBk úãáBòä ïîe äçôMä ïî ïaoic meyl epak aygp epi`y ¥¦©¦§¨¦¨¤¤¨¦

.en` xg` `l` eixg` qgiizn epi` oky ,dxezd ipicn

àøîâ
g` el yiy in' :dpyna epipyíB÷î ìkîeig` zy` z` wwef ¦¨¨

:`xnbd zl`ey .'meailéàî ééeúàì.'mewn lkn' zeaxl `a dn ± §¥¥©
:`xnbd daiynééeúàì ,äãeäé áø øîàg`.øæîî:`xnbd dywn ¨©©§¨§¥¥©§¥

`ldàèéLtxfnn g` s`y,àeä åéçàdpynd dkxved dne §¦¨¨¦
:`xnbd zvxzn .df oic eprinydlàîéúc eäîixac ilel ± ©§¥¨

mixeaq epiid dpyndóìéìdey dxifb [cenll±]'äåçà' 'äåçà' ¥©©§¨©§¨
,á÷òé éðaîmeai zyxta xn`p oky(d dk mixac)mig` EaWi iM' ¦§¥©£Ÿ¦¥§©¦

awri ipaa xn`p oke ,'mdn cg` znE eCgi(bi an ziy`xa)mipW' ©§¨¥©©¥¤§¥
'mig`' xn`p zenewnd ipyay xg`ne ,'Epgp` mig` Licar xUr̈¨£¨¤©¦£©§

,dey dxifba yexcl yiïläl äîmlek awri ipaaïéøLkeidàìå ©§©¨§¥¦§Ÿ
ïéìeñtïàk óàmig`l wx `id dxezd zpeek meaiaàìå ïéøLk §¦©¨§¥¦§Ÿ

lïì òîLî à÷ .ïéìeñô.meail wwef xfnn g` elit`y ,epzpyn §¦¨©§©¨
y:`xnbd zl`eéîð éëä àîéàådxifb meyn xnel yi ok` `ld ± §¥¨¨¥©¥

xfnn mby dpynl dl oipne ,meail wwef xyk g` `weecy ef dey
:`xnbd daiyn .meail wwefíeaé ïéðòìc ïåékoa znd gipd m` ¥¨¦§¦§©¦

xfnnøèt(ð) øèôéîjynda x`eank ,meain eia` zy` z` df oa ¦§¨¨©
,epzpyn
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oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtzenai
éããäì ïééîãã éúøú êðä,a`c deg` cv ody a`d ia` zeg`e a`d ia` ig` zy` Ð

.dexr edcic dhnleåðááù éùéìù.dexr epa za `dc ,epa oa za Ðåúááùåoa za Ð

oa za e` ezy` ly dpa oa za oke ,dipy eza oa za jkld .dexr eza za ixdy ,eza

.dzaåéîçáù éòéáø,ezy`l iriax xec `ede ,eing m` m` epiid ,eingay iriax xec Ð

.llka ezy`eåúåîçáùå.ezeng m` m` Ð

äéðùllka ody ,dexr ezeng m`e eing m`c Ð

.dipy en` jkld ,dza zae dy` dpa zae dy`

äìòîì àðù éàîm`e eing m` m`l ixwc Ð

`payega ezy`l aiyg `we ,iriax ezeng m`

.ixccäèîì àðù éàîåxec epa oa zal ixwc Ð

zy` aiyg `le ,iyily.iriax iedzc ,eåàì
éúà÷ åúùà çëîepaac ,dicic gkn `l` Ð

.opiwqr dqep`nàúéðúî àéääìipzwc `d Ð

:xn`e ax ixii` `idda ,zeipy od dn :lirl

iaxc jpda la` ,`l eze wqtd odl yi rax`

`iig.`ki` Ðòîù àúzeipya ipzc Ðiaxc

,`l eze eingay iriaxe epaay iyily `iig

.wqtd mdl yi `nl`íéøâá,zeipy exfb Ð

en` m` ieyp xb did m`y.`ivei Ðäùåã÷î
äøåîç.zeixrd lr oixdfen mixkpdy Ðàì

ïðáø åäá åøæâel oi`e ,inc clepy ohwkc Ð

.daxewåãéòé àìzaxewc ,dlgzkl Ðm`

.`id en` i`ce `dc ,`id daxew mixbaíàå
úåãò ïúåãò åãéòä.inc clepy ohwkc Ðïéãéòî

äìçúëì,ixvn rxfl dixwt` `pngxc Ð

" :aizkcznxf,(bk l`wfgi) "mznxf miqeq

jkldzaxewdpi` a`.daxewàðù éàîÐ

"oi`yep" wxta onwl xn`c ,zeixrn zecr

m`d on ezeg` ieyp didy xb :(`,gv).`ivei Ð

äøåñî ìëìi` jkld ,miyp oi`yep lkd Ð

dneiwl zixydexr ixyinl inp iz` Ð

xbc `nrhc irci `l `nlr ilekc ,l`xyia

.inc clepy ohwkc meynäøåñî ïéã úéáìÐ

`iz` `l ,mixb mig` zecr zxykn inp i`e

xbc irci oic ziac ,l`xyi oig` ixeyk`l

.inc clepy ohwk xiibzpyäðùîìëî çà
íå÷î.yxtn `xnba Ðøáã ìëì åéçàåÐ

.`xnba yxtnäåîë äãìå úéøëðå äçôùÐ

dxzae.`xnba silick ,lif`ìòå åúëî ìò
åúìì÷.dzin aiig eia` z` llw e` dkd m` Ð

àøîâøèôéî íåáé ïéðòìãîzy` z` Ð

,xfnn oa el did m` oebk ,xhet meain eia`

el dcli `le ,zne dy` `ypeon dxeht Ð

:onwl silick ,dlra oa xfnnd liaya meaid

"el oi` oa".eilr oiir Ð
÷÷æéî
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úåéðù`l e` wqtd odl yi `iig iaxcseq cr dxeq` epa oa zlkc `pz lirlc :dniz Ð

`le envr iaxew ody zexecd lk seq cr epa oa za oky lkc dnece ,zexecd lk

za la` .diab `gikye dyexi ipa ody ,exqe`l yi epa oa zlkc :xnel yie !oiyecw zngn

mipa ipaÐ.diab `giky `le `id dyexi za e`l

äåøòdxeqn lklxn`w lirlc :dniz Ð

mixbc `nrhcÐep`a exn`i `ly

`iz`c meyn `nrh rnyn `kde ,'ek dyecwn

qxta oke ?qxhpewa yxitck ,l`xyia itelgi`l

zenai) "oi`yep"meyn `nrhc rnyn (a,fv

`xy ,xexgzyi` `zn` ocei ipa iab ,itelgi`

:xn`we ,iccdc iyp aqpinl awri xa `g` ax edl

ibilt `l `nlr ilek a`d on `le m`d on

m`d on `le a`d on] ,xeq`cÐ`l `nlr ilek

ibilt ik .xzenc ibiltÐi`e .[m`d one a`d on

"exn`i `ny" meynÐa`d on mzd ixy i`n`

itelgi` meyn i` la` ?m`d oneÐoeikc ,`gip

a` cv inp `ki`cÐxzac ,itelgi`l iz` `l

:aizkc ,a` zaxew mdl oi` mixvne edl icy a`

eh` xfbinl jiiy `le ,"mznxf miqeq znxfe"

,oikixv inrh ixz ipdc :xnel yie !l`xyi

`nrh jiiy `l mcew oixeq` eidy a` zaxewac

dixwt` `pngxc mircei lkdy ,itelgi`l

eia` zeg`e `aiwr iaxl eia` zy` oebk ,dirxfl

"zezin rax`" wxta xn`c ,xfril` iaxl

)gp oixcdpq(`,z`e eia` z` yi` afri ok lr" :

`aiwr iaxe ,eia` zeg` :xne` xfril` iax "en`

.'ek exn`i `ly `nrh ied .eia` zy` :xne`

iaxl eia` zeg`e ,xfril` iaxl eia` zy` la`

`aiwrÐ`le `ki` exn`i `ny meyn `lc ,ixy

,m` cvny zeixr la` .`ki` itelgi` meyn

meyn xeq`l yi ,mcew zexeq` eid `ly

"exn`i `ny" meync .itelgi`Ð`de .`kil

) "zezin rax`" wxta xn`con ezeg` `yp :(my

m`dÐ`ny"c ,itelgi` meyn epiid ,`ivei

a`d one .mzeiba zexq`p eid `ly ,`kil "exn`i

miiwiÐ,a` cva `kil itelgi` meync

m`d on oig` xn`c inp `nrh epiide .ziyixtck

on la` .itelgi`l iz` `nlc ,dlgzkl eciri `l

a`dÐ.dlgzkl eciriéîel yiylkn g`

eig` zy` wwef mewnÐiiez`l yxtn `xnba

l`xyi za dl opirny `yixn :xn`z m`e .xfnn

:xnel yie !znaiizn `le zvlegc xfnne oizpl

mzdn i`cÐla` ,mixfnn mdipyyk `pin` ied

xyk znd eig`ykÐ.ezy` wwef xfnn eig` oi`

àèéùô`ed eig`Ð`hiyt i`n` :dniz

xity jixhvi` `d ?dil

`le ,eig` ied zezixk iaiignc opireny`l

jixtck ,da jia`l zeyi` yiy inl dil opihrnn

) onwlbk(`,yiy inl `ni`e ,dcedi xa iqei iaxl

yie !zezixk iaiig ihernl ,da jia`l zeyi`

dil `gipc `l` ,ikd iiepyl ivn dedc :xnel

deg` deg` opitli dedc meyn jixhvi`c iiepyl

oi` oa'" jixhvi` `nrh i`d meync ,awri ipan

'elÐ`lc ,meaid on xhet xfnnc ,"eilr oiir

,wiwf `lc awri ipan deg` deg` slipc `nip

wiwf `lcneÐxne` cere .xht `l inp xhtin

xac lkl `ed eig` ipzc oeik ,`hiyt :jixt ikdc ,wgvi epiaxÐxac lkl `ed eig`c ab lr s` jzrc `wlqc :ipyne ,meail inp wwefc `hiytÐmeyn ,wwef `l [meail] `pin` ded

el `nhile eyxeil :epiidc ?xac lkl `ed eig`e :jixt ikd xzae .awri ipan deg` deg` opitlicÐawri ipan slinl jzrc `wlq dedc ab lr s` meail wwefc oeik ,`hiytÐoky lk

.mixac x`yl
i`n

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

ðäàäå ,eäì áéLç àãçk ¯ éããäì ïééîãc ézøz C ¨¨©§¥§¨§¨©£¨¥©£¨¨¥§§¨
ïáéúëc ïì ïééæç éãéãì íB÷î ìkî àäå .éøñzéL¦§§¥§¨¦¨¨§¦¦©§¨¨¦§¦¨

éîòèéìå :déì øîà !àøeqéàìáéúk äåä éà ,C §¦¨£©¥§¦©£¦¦£¨§¦
déøa øîc ?eäééìò úëîñ úååä éî ¯ àøézéäì§¤¥¨¦£¨¨§©£©§§¨§¥
áéúëc éîð àzLä ?eäééìò íéúç éî ¯ àðaøc§©¨¨¦£¦£©§¨§¨©¦¦§¦
éðz .eäééìò íéúç àðaøc déøa øî åàì ¯ àøeqéàì§¦¨¨¨§¥§©¨¨£¦£©§¨¥
BzLà ïáaLå ,BzáaLå BðáaL éLéìL :àéiç éaø éác§¥©¦¦¨§¦¦¤¦§§¤§¦§¤§¤¦§
¯ BúBîçaLå åéîçaL éòéáø ,äiðL ¯ BzLà úáaLå§¤§©¦§§¦¨§¦¦¤¤¨¦§¤©£
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קפי oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtzenai
éããäì ïééîãã éúøú êðä,a`c deg` cv ody a`d ia` zeg`e a`d ia` ig` zy` Ð

.dexr edcic dhnleåðááù éùéìù.dexr epa za `dc ,epa oa za Ðåúááùåoa za Ð

oa za e` ezy` ly dpa oa za oke ,dipy eza oa za jkld .dexr eza za ixdy ,eza

.dzaåéîçáù éòéáø,ezy`l iriax xec `ede ,eing m` m` epiid ,eingay iriax xec Ð

.llka ezy`eåúåîçáùå.ezeng m` m` Ð

äéðùllka ody ,dexr ezeng m`e eing m`c Ð

.dipy en` jkld ,dza zae dy` dpa zae dy`

äìòîì àðù éàîm`e eing m` m`l ixwc Ð

`payega ezy`l aiyg `we ,iriax ezeng m`

.ixccäèîì àðù éàîåxec epa oa zal ixwc Ð

zy` aiyg `le ,iyily.iriax iedzc ,eåàì
éúà÷ åúùà çëîepaac ,dicic gkn `l` Ð

.opiwqr dqep`nàúéðúî àéääìipzwc `d Ð

:xn`e ax ixii` `idda ,zeipy od dn :lirl

iaxc jpda la` ,`l eze wqtd odl yi rax`

`iig.`ki` Ðòîù àúzeipya ipzc Ðiaxc

,`l eze eingay iriaxe epaay iyily `iig

.wqtd mdl yi `nl`íéøâá,zeipy exfb Ð

en` m` ieyp xb did m`y.`ivei Ðäùåã÷î
äøåîç.zeixrd lr oixdfen mixkpdy Ðàì

ïðáø åäá åøæâel oi`e ,inc clepy ohwkc Ð

.daxewåãéòé àìzaxewc ,dlgzkl Ðm`

.`id en` i`ce `dc ,`id daxew mixbaíàå
úåãò ïúåãò åãéòä.inc clepy ohwkc Ðïéãéòî

äìçúëì,ixvn rxfl dixwt` `pngxc Ð

" :aizkcznxf,(bk l`wfgi) "mznxf miqeq

jkldzaxewdpi` a`.daxewàðù éàîÐ

"oi`yep" wxta onwl xn`c ,zeixrn zecr

m`d on ezeg` ieyp didy xb :(`,gv).`ivei Ð

äøåñî ìëìi` jkld ,miyp oi`yep lkd Ð

dneiwl zixydexr ixyinl inp iz` Ð

xbc `nrhc irci `l `nlr ilekc ,l`xyia

.inc clepy ohwkc meynäøåñî ïéã úéáìÐ

`iz` `l ,mixb mig` zecr zxykn inp i`e

xbc irci oic ziac ,l`xyi oig` ixeyk`l

.inc clepy ohwk xiibzpyäðùîìëî çà
íå÷î.yxtn `xnba Ðøáã ìëì åéçàåÐ

.`xnba yxtnäåîë äãìå úéøëðå äçôùÐ

dxzae.`xnba silick ,lif`ìòå åúëî ìò
åúìì÷.dzin aiig eia` z` llw e` dkd m` Ð

àøîâøèôéî íåáé ïéðòìãîzy` z` Ð

,xfnn oa el did m` oebk ,xhet meain eia`

el dcli `le ,zne dy` `ypeon dxeht Ð

:onwl silick ,dlra oa xfnnd liaya meaid

"el oi` oa".eilr oiir Ð
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úåéðù`l e` wqtd odl yi `iig iaxcseq cr dxeq` epa oa zlkc `pz lirlc :dniz Ð

`le envr iaxew ody zexecd lk seq cr epa oa za oky lkc dnece ,zexecd lk

za la` .diab `gikye dyexi ipa ody ,exqe`l yi epa oa zlkc :xnel yie !oiyecw zngn

mipa ipaÐ.diab `giky `le `id dyexi za e`l

äåøòdxeqn lklxn`w lirlc :dniz Ð

mixbc `nrhcÐep`a exn`i `ly

`iz`c meyn `nrh rnyn `kde ,'ek dyecwn

qxta oke ?qxhpewa yxitck ,l`xyia itelgi`l

zenai) "oi`yep"meyn `nrhc rnyn (a,fv

`xy ,xexgzyi` `zn` ocei ipa iab ,itelgi`

:xn`we ,iccdc iyp aqpinl awri xa `g` ax edl

ibilt `l `nlr ilek a`d on `le m`d on

m`d on `le a`d on] ,xeq`cÐ`l `nlr ilek

ibilt ik .xzenc ibiltÐi`e .[m`d one a`d on

"exn`i `ny" meynÐa`d on mzd ixy i`n`

itelgi` meyn i` la` ?m`d oneÐoeikc ,`gip

a` cv inp `ki`cÐxzac ,itelgi`l iz` `l

:aizkc ,a` zaxew mdl oi` mixvne edl icy a`

eh` xfbinl jiiy `le ,"mznxf miqeq znxfe"

,oikixv inrh ixz ipdc :xnel yie !l`xyi

`nrh jiiy `l mcew oixeq` eidy a` zaxewac

dixwt` `pngxc mircei lkdy ,itelgi`l

eia` zeg`e `aiwr iaxl eia` zy` oebk ,dirxfl

"zezin rax`" wxta xn`c ,xfril` iaxl

)gp oixcdpq(`,z`e eia` z` yi` afri ok lr" :

`aiwr iaxe ,eia` zeg` :xne` xfril` iax "en`

.'ek exn`i `ly `nrh ied .eia` zy` :xne`

iaxl eia` zeg`e ,xfril` iaxl eia` zy` la`

`aiwrÐ`le `ki` exn`i `ny meyn `lc ,ixy

,m` cvny zeixr la` .`ki` itelgi` meyn

meyn xeq`l yi ,mcew zexeq` eid `ly

"exn`i `ny" meync .itelgi`Ð`de .`kil

) "zezin rax`" wxta xn`con ezeg` `yp :(my

m`dÐ`ny"c ,itelgi` meyn epiid ,`ivei

a`d one .mzeiba zexq`p eid `ly ,`kil "exn`i

miiwiÐ,a` cva `kil itelgi` meync

m`d on oig` xn`c inp `nrh epiide .ziyixtck

on la` .itelgi`l iz` `nlc ,dlgzkl eciri `l

a`dÐ.dlgzkl eciriéîel yiylkn g`

eig` zy` wwef mewnÐiiez`l yxtn `xnba

l`xyi za dl opirny `yixn :xn`z m`e .xfnn

:xnel yie !znaiizn `le zvlegc xfnne oizpl

mzdn i`cÐla` ,mixfnn mdipyyk `pin` ied

xyk znd eig`ykÐ.ezy` wwef xfnn eig` oi`

àèéùô`ed eig`Ð`hiyt i`n` :dniz

xity jixhvi` `d ?dil

`le ,eig` ied zezixk iaiignc opireny`l

jixtck ,da jia`l zeyi` yiy inl dil opihrnn

) onwlbk(`,yiy inl `ni`e ,dcedi xa iqei iaxl

yie !zezixk iaiig ihernl ,da jia`l zeyi`

dil `gipc `l` ,ikd iiepyl ivn dedc :xnel

deg` deg` opitli dedc meyn jixhvi`c iiepyl

oi` oa'" jixhvi` `nrh i`d meync ,awri ipan

'elÐ`lc ,meaid on xhet xfnnc ,"eilr oiir

,wiwf `lc awri ipan deg` deg` slipc `nip

wiwf `lcneÐxne` cere .xht `l inp xhtin

xac lkl `ed eig` ipzc oeik ,`hiyt :jixt ikdc ,wgvi epiaxÐxac lkl `ed eig`c ab lr s` jzrc `wlqc :ipyne ,meail inp wwefc `hiytÐmeyn ,wwef `l [meail] `pin` ded

el `nhile eyxeil :epiidc ?xac lkl `ed eig`e :jixt ikd xzae .awri ipan deg` deg` opitlicÐawri ipan slinl jzrc `wlq dedc ab lr s` meail wwefc oeik ,`hiytÐoky lk
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oiglbnקפב el`ea cenr ak sc ± iyily wxtzenai
÷÷æéîéîð÷é÷ædf xfnn `l` g` o`k oi` elit`y ,meail eig` zy`l Ðdwewf Ð

.dvilglàîèéìååìxfnn g` ele ,`ed odk m` Ð.el `nhin Ðåøàùì íà éëef Ð

.ezy`àîéé÷ é÷åôàì.`id ezy` e`l jkld Ðäéãìéå äùàä.aizk dgtya Ðúéøëð
."ixg`n jpa z` xiqi ik"n oizrnya yxtn onwl Ðåì ïéà ïáåoae azknl ivn Ðo`

" (`,c) oiyecwa opixn`ck ,elo`enke ,"sqk

mixac) "inai o`n"xacna) "mrla o`n" (dk

m`c !eilr oiir :yxcinl ,"oi`" azk ikdle .(ak

mlera oa el yi.xhet Ðêîò äùòî äùåòáÐ

ixdy ,`ed jnr dyrn dyer e`l eia` i`de

.xfnn dpnn cilede dexrd lr `aáø øîàãë
ñçðô."ycwa xneg" wxta Ðúäéî àúùäÐ

aye li`edinp idpe .`ed jnr dyrn dyer Ð

xfnny onf lk xkfpe ielb epercmiiwedin Ð

"jnr dyrn dyer" llka jli`e daeyzn

.`edåéáà úùà úá àéäåoi`eyp ici lrc Ð

.oiqep`a `le ,eia`l dclepúåøò áéúë éãëî
êéáà úá êúåçàon oiae Ðoiqpe`don oiae

zclen jia` zy` za zexr" ,rnyn oi`eypd

il dnl "jia`?!`id eia` za ezeg` inp `d

m`e ,elld oie`l ipy meyn eaiigl dpin zrny

bbeyg Ð.ze`hg izy aiiàéä êúåçài`da Ð

.aizk jia` zy` zac `xwåúåçà ìò åáééçì
`ed eclep oebk ,en` zae eia` za oiqpe`d on Ð

`eddnc .dqep` on `ide`l oiqpe`c `xw

:aizkc ,en` za `ly eia` za `l` opirny

za" :inp aizkc `de ."jn` za e` jia` za"

en` oi`y oia en` oia rnync ,"jia` zy`Ð

.opirny `l oiqpe`a la` ,aizkc `ed zeyi`a

"ezeg`" aizk ikdlzae eia` za zeaxl Ð

.en`ïéãä ïîeia` za lr m` :xnege lwn Ð

xidfd en` za `ly`l en`e eia` za lr Ð

.oky lkïéãä ïî ïéøéäæî àîìòá øîàú àìù
,xninl opitli `l `kdne .xenb e`l iede Ð

"jzeg`" jixhvi`cnon oixidfn oi` `nl` Ð

xnege lwa `iz`c `zlin :iiepyl `ki`c .oicd

:xnelk ,"`id" azk ikdl .`xw dl azke gxh

xzii`c `ed `kdlw oic zxdf` la` ,`xw

.`id dxdf` e`l xnegeàø÷ êãéàáiab Ð

iwtpc ,zeyi` my xkfed `lc ,jia` za jzeg`

eia` zaa s` opirny` oi`eypac .dipin oiqpe`

,en` zaae`aizkcn`kddpin rny Ð

`l eia` zy` za `idc ab lr s`c `xninl

.ezeg` meyn `l` aiignêéáàì úåùéà ïéàù
äá.oiyecw da iqtz `l dixkpe dgtya Ð

xne`d" wxta i`xwn ol `wtp oiyecw zkqna

dgty :(`,gq) eteqa "exagldnecd mr Ð

dilr `az ok xg`e" :aizkck ,dixkpe ,xengl

mixac) "dzlrae.`l `xwirne ,(`kàîéàå
åúñåðàî åúåçàì èøôzeyi` did `ly Ð

.da jia`lïéñðåàá ïàëjpa za zexr Ð

xg` yi`n dpa za `d ,dlbz `l ezqep`nÐ

oiqpe`d on epa ,edine .`id jzy` e`lc ,dlb

deg` inp deg` iab ,jkld .eza oke ,`ed epa
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éàî`nrh`l` ,"`ed eig` `hiyt" lirl jixtck ,`ed epac `hiyt jixt `l `kd Ð

,'ek awri ipan deg` deg` slip lirl ipyc meyn epiide .`nrh i`n ira ,daxc`

ok m`e ,dwewf `lc awri ipan opitli `l `nrh i`n ira ikdleÐ.xhtin `l inp xhtin

ïáeilr oiir el oi`,`hiyt lirl jixtck ,xfnn elit` ied oae g` mzqc ab lr s` Ð

oi` oae" jixhvi` `l inp `kde .`ed eig`

"elÐ.awri ipan slip `lc meyn `l` ,eilr oiir

dlr oiir ,"dl oi` rxfe" jixhvi`c `de]Ðepiid

xn`ck ,xyk rxf `l` ied `l rxf mzqc [meyn

) oiyecw yixac(`,il oi` :rxf ,xyk rxf `l`

"rxf"c ,`kti` ied mipa ipa oiprle ?oipn leqt

,mzd inp rnynck ,mipa ipa elit` rnyn

ixd mipa ipac ,`xw jixv `l drxf rxf :xn`wc

n`ck ,ecal oa `l` rnyn `l "oa"e .mipak odx

) "oilgep yi"a,oa `l` il oi` :(`,ehw `xza `aa

epiaxl d`xpe ?oipn oad za oa oad zae oad oae

oa yexcl oi` meai iab `kdc "eilr oiir"nc wgvi

opiwt`c oeik ,meaid on xehtiy oad zae zad

zae oad oa iiez`l jixhvi` ikdle .xfnn iiez`l

oa meai oiprlcn slinl ira `le ,dlgp oiprl oad

edpip iccd ik oad oaeÐiccd ik inp dlgp oiprl

) mzd xn`ck ,edpipm`e .za iab (`,hw my

,xfnn iiez`l dlgp iab `kti` yexcpe :xn`z

:xnel yie ?oad oa yexcp meai iabc "el oi`"ne

epa ilin lklc ,xfnn iiez`l jixv oi` dlgp iabc

slinl jzrc `wlq ded meai oiprlc `l` .`ed

`z` dlgpc `edd jgxk lr ikdle ,awri ipan

"oilgep yi"a dil hiytc `de .oad oa zeaxl

edpip iccd ik zae oa meai oiprlcÐepiaxl d`xp

eny oi`y dfl hxt "dgni `l"n ol `wtpc wgvi

`wtp inp zae ,milewy xfnne zac inp i` .iegn

:wgvi epiaxl dyw ,edine .`kdc "eilr oiir"n

`d ?xfnne za md milewyc xnel lkep ikidc

zaa eilr oiir inewe`l epivnc oeikÐikidn

deg` deg`nc oeik ,xfnna s` inewe`l iziz

deg`c oeik :xnel yie !xfnn ihernl rnyn

ihernl ol zil ,izixg` `yxcl jixhvi` deg`

oa aiyg ilin lklc oeik ,meai oiprl xfnn dipin

oiirn za `icda iieaxl ivn inp meai iable .g`e

za iieaxl jixhvi`c ab lr s` jkld ,eilrÐ

yix `dc ,rcz .xfnn iieaxln jk liaya gipp `l

zenai) "ulegd" yixa dl yixc yiwl(a,dl

.xfnn dipin opiaxn ikd elit`e ,izixg` `zlinl

äùòùëdaeyzÐwxta xn`c `de

) "oiwpgpd"oi` lMl :(a,dt oixcdpq©Ÿ

ueg ellwle ezekdl eia`l gily dyrp oad

:xn`z m`e .daeyz dyryk mzd !'ek ziqnn

dyry it lr s` aiignc zgkyn zewln `nlya

ellwl `l` ,daeyzÐoi` daeyz dyry in

xikfd m`c :xnel yie !xg` elit` ellwl i`yx

,iecp ea aiigzpy xac dyr e` ,dlhal miny my

daeyz dyry it lr s`Ð.xhtin `le ,aiig
ike

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

éàîì ."øác ìëì àeä åéçàå" .÷é÷æ éîð ÷÷æéî¦§©©¦¨¥§¨¦§¨¨¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zenai(iyily meil)

÷é÷æ éîð ÷÷æéî.meail wwef xfnn g` s` ± ¦§¨©¦§¦
:dpyna epipy,'øác ìëì àeä åéçàå'`id dpeekdy lirl x`azde §¨¦§¨¨¨

:`xnbd zyxtn .xfnn g`làúëìä éàîì,eig`l aygp `ed §©¦§§¨
å ,BLøBéìok,Bì ànhéì,el `nhp `ed ixd xfnn g` el yiy odky §§§¦©¥

:`xnbd zl`ey .mzena mdl `nhin odkdy miaexw dray oick
àèéLtixdy ,`ed oky.àeä åéçà:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ §¦¨¨¦¨§¨©§¨

áéúëe ìéàBä àðéîàmipdk z`neha(b-a `k `xwie)ì íà ék'BøàL £¦¨¦§¦¦¦¦§¥
åéìà áøwä`OHi Dl 'ebeáéúëe ,BzLà Bæ 'BøàL' ,øî øîàå ,'xg`l ©¨Ÿ¥¨¨¦©¨§¨©©§¥¦§§¦

okn(c `k my),'Blçäì åénòa ìòa ànhé àì'`nhdl lral xeq`y Ÿ¦©¨©©§©¨§¥©
jixv `l` .df z` df miyigkn el` miaezk ipyy `vnp ,ezy`l

y ,xnelànhî ,ãöék àä .ànhî ïéàL ìòa Léå ànhnL ìòa Lé¥©©¤¦©¥§¥©©¤¥¦©¥¨¥©¦©¥
BzLàì àeädå ,äøLkmle`ïéà`edBzLàì ànhîdäìeñtel §¦§§¥¨§¥¦©¥§¦§§¨

c xnel mewn did df itle .xeqi`a el d`yipeàëäg`a,éîð ¨¨©¦
àeä ànhîwx [odkd]å ,øLk çàìmle`ïéà`ed.ìeñt çàì ànhî ¦©¥§¨¨¥§¥¦©¥§¨¨

ïì òîLî à÷.xfnn g`l mb `nhp `edy epzpyn ¨©§©¨
:`xnbd zl`eyéîð éëä àîéàåodkl xeq`y xnel yi ok` `ld ± §¥¨¨¥©¦

dl oipne ,dleqtd ezy`l `nhp epi`y myk ,leqt g`l `nhil
:`xnbd daiyn .el `nhp `edy dpynlíúä,dleqt dy`a ¨¨

àîéé÷ é÷etàìixde dyxbl aiig ixdy ,epnn z`vl zcner `id ± §©¥©§¨
la` .dl `nhp epi` ok lre ,ezy` dpi`y ink `idàëäg`a ¨¨

xfnn,àeä åéçà.el `nhp `ed ok lre ¨¦
:dpyna epipyúãáBòä ïîe äçôMä ïî çà Bì LiL énî õeç¦¦¤¥¨¦©¦§¨¦¨¤¤

,íéáëBk:`xnbd zyxtn .eig`l aygp epi`y,àîòè éàîmeyn ¨¦©©§¨
càø÷ øîà(c `k zeny).'äéðBãàì äéäz äéãìéå äMàä'yi`yky ¨©§¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©£¤¨

,eipec` ly ziprpk dgtyn mipa cilede ixar carl xknp l`xyi
md `l` enr cgi el` mipa mi`vei oi` zexigl `vei `edyk
clepd oay o`kne .oec`d zeyxa mix`ype mn`k miprpk micar

.en` xg` `l` eixg` qgiizn epi` dgtyn el
:dpyna epipy'åëå øèBt ,íB÷î ìkî ïa Bì LiL éîon eia` zy` ¦¤¥¥¦¨¨¥

:`xnbd zl`ey .meaidéàî ééeúàì 'íB÷î ìkî'.zeaxl `a dn ± ¦¨¨§¥¥©
:`xnbd daiynééeúéàì ,äãeäé áø øîàoa,øæîîxhet `ed s`y ¨©©§¨§¥¥©§¥

:`xnbd zyxtn .meain,àîòè éàîmeynàø÷ øîàcmeaiamixac) ©©£¨§¨©§¨
(d dk,mdn cg` znE eCgi mig` EaWi iM','Bì ïéà ïáec"ei ze`dy ¦¥§©¦©§¨¥©©¥¤¥¥

,eyxc df xezine ,zxzein 'oi`' zaizayåéìò ïéiòewceal ahid ©¥¨¨
xhtz xfnn oa el yiy `vni m` mbe ,llk mipa el oi` ok` m`

.meain ezy`
:dpyna epipy,Búkî ìò áéiçåmixacd xfnn oaay lirl x`azde §©¨©©¨

:`xnbd zl`ey .dzin aiig eia` z` dkdy `ed s`e ,mixen`
éànà`ld ,aiigéø÷[yexcl yi-]ïàkdna eyxcy dn z` ©©§¦¨

xn`py(fk ak zeny),'øàú àì Enòá àéNðå'llwl dxezd dxq`y §¨¦§©§Ÿ¨Ÿ
`weecay `iypEnò äNòî äNBò`ede ,l`xyi mr jxck bdpzne §¤©£¥©§

m`e .jnr dyrn dyery a`a `l` aiig epi`y eia` dknl oicd
oal el oi` ,xfnn dpnn cilede dexrd lr `ay df a` ok

.ez`kd lr aiigzdl
:`xnbd zvxznñçðt áø øîàãkuxzlàtt áøc déîMîmewna ¦§¨©©¦§¨¦§¥§©¨¨

xaecny xg`,äáeLz äNBòaok enkénð àëäxaecnäNòLk §¤§¨¨¨©¦§¤¨¨
a`däáeLz.dexrd lr `ay ixg` §¨

:`xnbd dywnåikéàäa`ïðzäå ,àeä äáeLz øadbibg zkqna §©©§¨§¨§©
(.h),eäæéà ,øîBà àéñðî ïa ïBòîLxn`p eilry mc`(eh ` zldw) ¦§¤§©§¨¥¥¤

äæ ,'ï÷úì ìëeé àì úeòî'mc`,øæîî äpnî ãéìBäå äåøòä ìò àaä §ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤©¨©¨¤§¨§¦¦¤¨©§¥
:`xnbd zvxzn .epeer xkfpe ielb miiw xfnndy onf lk oky

àäéî àzLäixd daeyz dyry xg`l,àeä Enò äNòî äNBò ©§¨¦¨¤©£¥©§
.epeer owez `ly elit`e

:deg`a ielzd sqep oica dpc `xnbd,ïðaø eðzmc`ìò àaä ¨©¨¨©¨©
àéäå BúBçàmbåéáà úLà úa,[xeiv d`x]áéiçmb dilríeMî £§¦©¥¤¨¦©¨¦

xeqi`å ,BúBçàmbíeMîxeqi`.åéáà úLà úazhiy `id ok £§¦©¥¤¨¦
la` ,minkgBúBçà íeMî àlà áéiç Bðéà ,øîBà äãeäé ïa éñBé éaø©¦¥¤§¨¥¥©¨¤¨¦£

.åéáà úLà úa éðtî àìå ,ãáìa¦§©§Ÿ¦§¥©¥¤¨¦
:`xnbd zyxtnéãkî ,éøîà ,ïðaøc eäééîòè éàîxak [ixd-]áéúk ©©§©§§©¨¨¨§¥¦§¦§¦
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e .xg` yi`n dl dclepyk `leïàkza e` epa za xqe`d aezka ¨

el d`yipy dy`a xaecn ,ezy` ly dza.ïéàeOðaxeqi`y jkne §¦¦
xeqi` mby gken ,oiqpe`d on ezae epaa xn`p eza zae epa za
'jia` zy` za'y gxkda ok m`e ,oiqpe`n zeg`a mb bdep ezeg`

.miakek zcaere dgtyn dclepy eza z` hrnl `a
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zenai(iriax meil)

:`xnbd dywn ceràîéàå`a 'jia` zy` za'y [xn`p `ny-] §¥¨
hrnl,ïéåàì éáééçì èøteia`l dclepy ezeg`a xeqi` oi`y §¨§©§¥¨¦

,za dpnn cilede zxfnn `ypy oebke ,oie`l iaiig ly oi`eyipn
diexw dpi` ok meyne ,oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`y xn`pe

:`xnbd zvxzn .zxzene 'eia` zy` za',àtt áø øîàxyt` i` ¨©©¨¨
y meyn ,ok xnelc ,ïéLec÷ eäa éNôz ïéåàì éáééçixdáéúk ©§¥¨¦¨§¥§¦¦©§¦

xeka zyexia(eh `k mixac),äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú ék'¦¦§¤¨§¦§¥¨¦¨©©£¨
äàeðN úçàäåxMal lkEi `l ,d`EpVde daEd`d mipa Fl Eclie §¨©©§¨§¨§¨¦¨£¨§©§¨Ÿ©§©¥

,denzl yi dxe`kle .'d`EpVd oa ipR lr daEd`d oA z`Lé éëå ¤¤¨£¨©§¥¤©§¨§¦¥
,íB÷nä éðôì äàeðN Léå íB÷nä éðôì äáeäàzrcd lr dlri ji`e £¨¦§¥©¨§¥§¨¦§¥©¨

.ezxeka wlg z` xekad dpa ciqti dlral d`epy `idy meyny
äáeäà àlày ef `idäéàeOéða äáeäà,xzida d`yipy meyn ¤¨£¨£¨§¦¤¨

eäàeðNy ef `idäéàeOéða äàeðN,xeqi`a d`yipy meynålr s` §¨§¨§¦¤¨§
ok it,'ïééäú' ék àðîçø øîào`kne ,oiyeciw oeyl `id 'died'e ¨©©£¨¨¦¦§¤¨

.e`l xeqi`a el dxeq`d dy`a s` miqtez oiyeciwy
:`xnbd dywn ceràîéàå'jia` zy` za' `ay xn`p `ny ± §¥¨

hrnlì èøtly xeqi` z`ian jia`l dclepy jzeg`éáééç §¨§©§¥
,úBúéøk.oiyeciw da miqtez oi`y ,ezy` zeg` lr `ay oebke §¦

:`xnbd zvxzn,àáø øîàixdy ,ok xnel xyt` i`àø÷ øîà ¨©¨¨¨©§¨
éáà úá EúBçà úåøò','õeç úãìBî Bà úéa úãìBî Enà úá Bà E ¤§©£§©¨¦©¦¤¤¤©¦¤¤

'ueg zclen e` zia zclen'n eyxceïéady`n jzeg` dclep m` ¥
éáàì Bì íéøîBàLEdilríéi÷e ,jziaa dze`ïéády`n dclep m` ¤§¦§¨¦©¥¥

éáàì Bì íéøîBàLEdilràöBä,zexeq` odizy ,dvegd dze` ¤§¦§¨¦¥
åodilr,'àéä EúBçà' àðîçø øîàdy`n zclepd zeg` s`y ixd ©¨©©£¨¨£§¦

.dxeq` da miqtez oiyeciw oi`y
e :`xnbd zl`eyàîéà`ed ezeg` xeqi`y xn`p `ny ±ïéa ¥¨¥

Ly dy`n dclepøîBà[mixne`y-]Bìléáàíéi÷ Ee dze`ïéa ¤¥¨¦©¥¥
Bì øîBàLléáààöBä C,dze`úBaøì 'àéä EúBçà' àðîçø øîàå ¤¥¨¦¥§¨©©£¨¨£§¦§©

mb,íéáëBk úãáBòå äçôMî BúBçàdcedi iaxa iqei iaxl el oipne £¦¦§¨§¤¤¨¦
:`xnbd zvxzn .dhrnl df aezk `ayéáà úLà úa' àø÷ øîà,'E ¨©§¨©¥¤¨¦

n dclepy jzeg` `weecéáàì úeMéà Bì LiL éîda E,dxeq`èøt ¦¤¥¦§¨¦¨§¨
.íéáëBk úãáBòå äçôMî BúBçàì©£¦¦§¨§¤¤¨¦

:`xnbd zl`ey aeyúéàø äîezy` za'n dgtyn zeg` hrnl ¨¨¦¨
.jtidl `le ,'ueg zclen'n zezixk iaiign zeg` zeaxle ,'jia`

:`xnbd zvxznïkL ,úBaøì déì äåä úBúéøk éáééç àøazñî¦§©§¨©§¥§¦£¨¥§©¤¥
ì ïéLec÷ ïäa éñôzn mc`,àîìòzcaere dgtya ok oi`y dn ¨§¥¨¤¦¦§¨§¨

xazqn ok lre ,mc` meyl oiyeciw oda miqtez `ly miakek
.'jia` zy` za'n ohrnl

:`xnbd zl`eyúBaøì déì äåä íéáëBk úãáBòå äçôL äaøcà©§©¨¦§¨§¤¤¨¦£¨¥§©
meyn ,zezixk iaiign xzei 'ueg zclen'näøéibî éàc,[xiibzz-] §¦¦©§¨

éîð déãéãì[envr el mb-],ïéLec÷ da éñôziaiiga ok oi`y dn §¦¥©¥¨§¥¨¦¦
:`xnbd zvxzn .eiyeciw oda eqtzi `l mlerly zezixkéëì§¦

äøéibî[xiibzzyk-]àéä àðéøçà àôeb,dy` dze` dpi` aeye ¦©§¨¨©£¦¨¦
.mc` meyl oiyeciw miqtez `l eiykr ly sebae

miakek zcaere dgtyn ezeg` herin xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .minkg zhiyléèeòîì ,ïðaøådclepy ezeg` §©¨¨§©¥

n,eäì àðî íéáëBk úãáBòå äçôLdhrnl oi` mzhiyl ixdy ¦§¨§¤¤¨¦§¨§
ezeg` aiigl `a `l` xzein epi` df aezk oky ,'jia` zy` za'n

:`xnbd daiyn .sqep e`la eia` zy` za `idyeäì à÷ôð©§¨§
df herin minkglîixar cara xn`py dn(c `k zeny)äMàä' ¦¨¦¨

,'äéðBãàì äéäz äéãìéåxqny ziprpk dgtyn mipa el eclep m`y ¦¨¤¨¦§¤©£¤¨
md zexigl card `veiyke miprpk micar md ixd ,eax el
dgtyn zclepd ezeg`y o`kne .oec`d zeyxa mix`yp
.ezeg` zaygp dpi` ok lre a`d xg` `le dn` xg` zqgiizn

:yxtl `xnbd dtiqenäãeäé éaøa éñBé éaøåipy z` jixvy xaeq §©¦¥§©¦§¨
,miaezkdãçxn`p 'diclie dy`d' `edy mdn cg` ±,äçôLa ©§¦§¨

,ezeg` xeqi` llka dpi` dgtyd on ezeg`y cnll ickãçå± §©
xn`p 'jia` zy` za' `edy cg` aezkeaon ezeg`úãáBò §¤¤

,íéáëBk.ezeg` llka dpi`y cnlléëéøöe,mdipy z`éàc ¨¦§¦¥§¦

ïðéòîLàa wx,äçôLdpi` dgtyn ezeg` `weecy mixne` epiid ©§§¦©¦§¨
,ezeg` zaygpc íeMîdgtyñééç dì ïéàdicli oi`e [qgi-] ¦§¥¨£¨

,llk mdixedl miqgiizn,ñééç dì úéàc íéáëBk úãáBò ìáàoky £¨¤¤¨¦§¦¨£¨
,mdia` xg` miqgiizn miakek icaeràîéàdclepy ezeg`y ¥¨

e a`l zqgiizn dpnnàì.ezeg` xeqi`n dhrnzdïðéòîLà éàå Ÿ§¦©§§¦©
a wx,íéáëBk úãáBòdclepy ezeg` `weecy mixne` epiid ¤¤¨¦

,ezeg` llka dpi` miakek zcaernc íeMîzcaerd dn` ¦§
miakek,úBöîa àëééLc äçôL ìáà ,úBöîa àëééL àìcar ixdy Ÿ©§¨§¦§£¨¦§¨§©§¨§¦§

,dy`k zeevna miaiig miprpk dgtyeàì àîéàdhrnzd ¥¨Ÿ
okl .ezeg` xeqi`nàëéøödclepl mbe dgtyn dclepl mb herin §¦¨

.miakek zcaern
:`xnbd zl`eyålïðaøsqep e`l 'jia` zy` za'n miyxecy §©¨¨

,miakek zcaern ezeg` df aezkn mihrnn mpi`eïçkLà©§§¨
d on ezeg`l herin [epivn-]äçôLdidz diclie dy`d'n ¦§¨

d on ezeg` la` ,'dipec`leäì àðî íéáëBk úãáBòllka dpi`y ¤¤¨¦§¨§
.ezeg` xeqi`,äçôMî óìéð àîéz éëålirl x`azp xak `ld §¦¥¨¥©¦¦§¨

yeäðä[miakek zcaere dgty]éëéøö Cøöîmdn zg` lk ± ©§¦§¨§¦¥
daiyn .efn ef cenll xyt` i`e ,envr ipta cenil dkixv

:`xnbd,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàxeqi`a xn`p ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
minnr dray mr oezig(b f mixac)`l FYaE Fpal oYz `l LYA' ,¦§Ÿ¦¥¦§¦Ÿ

e ,'Lpal gTzàø÷ øîà,epal jza zpizp xeqi` mrhaúà øéñé ék' ¦©¦§¤¨©§¨¦¨¦¤
ðaéøçàî Eclzy oad z` jza lra xiqiy ,'mixg` midl` Ecare ¦§¥©£©§¨§¡Ÿ¦£¥¦

zpizp xeqi`a la` .'jpa' df jza oal aezkd `xewe ,'d ixg`n el
oad z` eza xiqzy meyn `ed mrhdy xn`p `l ezal jpa
o`kne .'jpa' df jpa oal aezkd `xew oi`e ,'d ixg`n jpal clzy

wxyðaúéìàøNiî Eða éeø÷å ,Emle`ða ïéàúãáBòä ïî àaä E ¦§¦¦§§¥¦¨¦§§¥¦§©¨¦¨¤¤
ða éeø÷ íéáëBk.dða àlà E ¨¦¨¦§¤¨§¨

:`xnbd dtiqendpéî òîL ,àðéáø øîày ,df aezknàaä Eza ïa ¨©©¦¨§©¦¨¤¦§©¨
ða éeø÷ íéáëBk ãáBòä ïî.E:`xnbd zl`eyàðéáø øáñ÷ àîéì ¦¨¥¨¦¨¦§¥¨¨¨©©¦¨

yøLk ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBòm`e ,ixnbl ¥¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨¨¥
:`xnbd dgec .odkl `ypdl zxzen dawp `id,éåä àì øæîîc éäð§¦§©§¥Ÿ¨¥

la`,éåä àì éîð øLk`l`,éøwéî ìeñt ìàøNéxyk epi`e ¨¥©¥Ÿ¨¥¦§¨¥¨¦§¥
.dpedkl

dclepy ezeg` mihrnn minkgy ,lirl dzaeyzl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .'xiqi ik'n miakek zcaernéàäxiqi ik' ly `xw ©

iexw epi` miakek zcaern clepd jpay epcnl epnny 'jpa z`
`ld ,jpaúBneà äòáLal`xyi ux`a eayiy,áéúkoic epl oipne §¦§¨§¦

aezkd siqedy dnn :`xnbd daiyn .miakek icaer x`ya df
meyn `ed xeqi`d mrhyøéñé ék'yi ,'ixg`n LpA z`úBaøìz` ¦¨¦¤¦§¥©£©§©

.íéøéñnä ìklka `l` ,df oic xn`p minnr draya wx `ly ¨©§¦¦
.'d ixg`n jza oa z` exiqi mdipal jza zpizp ici lry ,zene`d
epi` miakek zcaern clepd jpay ,df aezkn rnzynd oicd mbe

.miakek zcaer lka xen` ,jpa iexw
:`xnbd dywn,àø÷c àîòè Léøãc ïBòîL éaøì àçéðäz` raewe ¨¦¨§©¦¦§§¨¦©§¨¦§¨

ik' xn`py dn xzein ok` ,mda yiy mrhd it lr dxezd ipic
`xaqn miyxtn epiid df mrh zpizp ilel mb ixdy ,'jpa z` xiqi
z` zeaxl yi df xezine ,mnr ozgzdl dxezd dxq` df meyny

.zene`d x`yïðaøì àlà,dxezd ipic mrh z` miyxec mpi`y ¤¨§©¨¨
eäì àðîxzein epi` 'xiqi ik' mzhiyl `ld ,zene` x`y zeaxl §¨§

zaiq `id efy epnvrn miycgn epiid `l df mrh ilel oky
,xeqi`d mrh `ed dfy eprinydl aezkd jxved ok lre ,xeqi`d
dceara xzeia miwec`y minnr draya `weec bdep `ed jkitle

.zene` x`ya `le ,dxf
:`xnbd zvxznéaø ,äãeäé éaøa éñBé éaøc déìò âéìôc àpz ïàî©©¨§¨¦£¥§©¦¥§©¦§¨©¦

àéä ïBòîLdcedi iaxa iqei iax lr `ziixaa wlegd `nw `pz ± ¦§¦
eia` zy` za ezeg` lr aiigl xzein 'jia` zy` za'y xaeqe
iax ok` `ed ,'xiqi ik'n miakek zcaern ezeg` hrnne ,mizy
zeaxl 'xiqi ik' xzein ezhiyle ,`xwc `nrh yxecd oerny
.jpa iexw epi` zene`d lk ly dy`n clepd jpay ,mixiqn x`y
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oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtzenai
ïéåàì éáééçì èøôza cilede zxfnn eia` `yp m` Ð`lc `ni`e ,`id ezeg` e`l Ð

.iyecw eda iqtzíå÷îä éðôì äáåäà ùéade` did df m`y xikfdl el did jxev Ð

ef z``peyejka dpzyn dxekad oi` ef z`?d`pey df m`y ,`hiytmewnd oi` Ð

.d`peyäéàåùéðá äàåðù.dxiara Ðäðééäú éë.died eda zi`c Ðàîéàåza i`dc Ð

ezeg`l hxt eia` zy`iaiignoi`c ,zezixk

,oiyecw eda iqtz `l `dc ,jia`l da zeyi`

:da aizke ,zxka `idy dy` zeg`n opitlic

"gwz `l"xne`d" 'ta ,oigewl da jl oi` Ð

.(a,fq) oiyecwa "exaglñééç äì ïéà äçôùÐ

.(ak ziy`xa) "xengd mr" aizkc ,qgi dl oi`

dixkpezqgiiznoc`la" :aizkc ,dia` my lr

" (k ,'a mikln) "oc`la oaonixcdoa"oenixah

.(eh ,'` mikln)úåöîá àëééù äçôùlk Ð

da zaiig dy`dy devn,da aiig car Ð

.(`,c dbibg) dy`n "dl" "dl" xnbcøéñé éë
êðá úàik" aizk `lcn Ðdpin rny "xiqz

jza lra xiqi ik epal ozz `l jza :xn`w ikd

la` ,ixg`n jza el clzy jpa z`eza"``l

gwz"jpalik dia opixw `le ,xcdnw `lxiqz

on jpa :`nl` .ixg`n clzy jpa z` ixkpd za

jza el dcliy ixkpdjpa oi`e ,jpa iexw Ð

.jpa iexw dixkpd on `adäðéî òîùÐ

oaa dil opinwene ,"jpa z` xiqi ik" :aizkcn

on `ad jza oa :`nl` ,ixkpl jza clzy

.jpa inp iexw ixkpd'åëå àðéáø øáñ÷ àîéì
øùë ãìåä"ulegd"a da ibilt onwle Ð(`,dn)

xbk ied `lc ,opiqxb xfnn cledc d`xp ile)

,ea yi zil`xyi cv `l` ,xiibzpyjiiyedia

.(zexfnnáéúë úåîåà äòáùázeixkp x`ye Ð

.denk dclec olpnàîòè ùéøãã ïåòîù éáøì
àø÷ã:(`,ehw) `rivn `aaa "lawnd" wxta Ð

la` ,dze` oipkynn oi` dipr dpnl`dxiyr

oi`e ,dl xifgdl aiig dz` oi`y ,oipkynn

yixc `nl` .dizepkya rx my d`iyn dz`

`l"c `nrhleagz,rx my meyn "dpnl` cba

dicicl inp `kde .llkd on dxiyr `ivene

`nrh `xw yxtn `l inp i`c ,`gipded Ð

,"jpa z` xiqi ik" meyn oezigc `nrh yixc

,`nrh iyextl `xw jixhvi` `lexzii`e`xw

x`y zeaxl "xiqi ik".oixiqnïðáøì àìàÐ

zene` draya `nrh iyextl `xw jixhvi`

oiwec` opi`c ,zene` x`y ihernle ,ediiteb

oileg) ol `niiwck ,ozenk dxf dceara:(a,bi

,od dxf dcear icaer e`l ux`l uegay mixkp

dil xzii` `le ,odicia odizea` bdpn `l`

olpn zene` x`ye .`ieax?dizeekceopixn`

`le miyp el daxi `l" iab (`,`k) oixcdpqa

"xeqi `l" ied y"xlc ,"eaal xeqi,`ieaxl

.`nrh dia opiyxc ded `xwc `yexit e`lac

`kd ,`nlra `xwc `nrh iyxc `lc opaxle

.`nrh yxit `xw
äðùî
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éëåmewnd iptl daed` yimewnd riwti `l lrad z`pye zad` liayac `hiytc Ð

d`epy `nipe :xn`z m`e .dpa zekfÐyie !mewnd iptl d`epy `idc ,dryx epiid

xacn dryxa m`e ,di`eyipa d`epye daed` dil rnync :xnelÐyi inp di`eyip `la

.dze`pyl

éáøådixkpa cge dgtya cg dcedi iaxa iqei

dy`d"c `xw il dnle :xn`z m`e Ð

oi`c ediiexz iwtp "jia` zy` za"nc ,"diclie

`xw opinwen dedc :xnel yie !da jia`l zeyi`

zclen"n opiaxn ded jci`e ,ith `xazqnca

opiaxnc ikid ik ,`ved jia`l mixne`y oia "ueg

.zezixk iaiig dipinéàådixkp opireny`

zevna `kiiy `lc meynjdl jixv ded `l Ð

`xwa `icda yxtn `l dixkpc ,`zekixv

`xw cg `l` e`l i`c .ibq `nw `nrhaeÐded

m`e .qiig dl oi`c meyn ,dgtya opinwen

`ki`e dixkpa `nrh `ki`c ,`zyd :xn`z

dgtya `nrhÐ"diclie dy`d"c `xw il dnl

ediipin idc ,ediieexz ihrnn "jia` zy` za"nc

jiiy `lc `nrh `pin` dedc :xnel yie ?zwtn

ab lr s`e dixkpa dl opinwen dede ,sicr zevna

oeik ,dgtyn `z` ded `l dixkpc `nrhc

.dixkpa ied `lc edc lk mrh dgtya `ki`c

øáñ÷l`xyi za lr `ad care ixkp `piax

xyk cledoke .qxhpewd zqxib ok Ð

wxt seqa oiyecwa la` .o`k mixtq aexa aezk

) "xne`d".xfnn cled :aezk mixtq aexa (a,gq

oeikc ,wgvi epiaxl xwir d`xp oke .mzd qxeb oke

dil opicy zil`xyi xzacÐxfnn ith ded

.ixkpl zexfnn oi`c ,ixkp xza opicy dedc i`nn
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éáàéáà Bì øîBàL ïéa "íéi÷" Eøîàå ,"àöBä" E ¨¦©¥¥¤¥¨¦¥§¨©
äçôMî BúBçà úBaøì ¯ "àéä EúBçà" àðîçø©£¨¨£§¦§©£¦¦§¨

éáà úLà úa" àø÷ øîà ¯ äéøëðåBì LiL éî ,"E §¨§¦¨¨©§¨©¥¤¨¦¦¤¥
éáàì úeMéàäîe .äéøëðå äçôMî BúBçàì èøt ,da E ¦§¨¦¨§¨©£¦¦§¨§¨§¦¨¨

ïkL ,úBaøì déì äåä úBúéøë éáéiç ,àøazñî ?úéàø̈¦¨¦§©§¨©¨¥¨¥£¨¥§©¤¥
äéøëðå äçôL ,äaøcà .àîìòì ïéLec÷ ïäa éñôz̈§¦¨¤¦¦§¨§¨©§©¨¦§¨§¨§¦¨
da éñôz éîð déãéãì ¯ äøéibî éàc ,úBaøì déì äåä£¨¥§©§¦¦©§¨§¦¥©¦¨§¦¨
éèeòîì ,ïðaøå .àéä àðéøçà àôeb äøéibî éëì !ïéLec÷¦¦§¦¦©§¨¨©£¦¨¦§©¨©§©¥
äéãìéå äMàä"î eäì à÷ôð ?eäì àðî äéøëðå äçôL¦§¨§¨§¦¨§¨§¨§¨§¥¨¦¨¦¨¤¨
¯ ãç :äãeäé éaøa éñBé éaøå ."äéðBãàì äéäz¦§¤©£¤¨§©¦¥§©¦§¨©
äçôL ïðéòîLà éàc ,éëéøöe .äéøëða ¯ ãçå ,äçôLa§¦§¨§©§¨§¦¨§¦¦§¦©§©¦©¦§¨
¯ ñéiç dì úéàc äéøëð ìáà ,ñéiç dì ïéàc íeMî ¯¦§¥¨©¦£¨¨§¦¨§¦¨©¦
àëééL àìc íeMî ¯ äéøëð ïðéòîLà éàå .àì àîéà¥¨¨§¦©§©¦©¨§¦¨¦§¨©§¨
¯ àì àîéà ,úBöîa àëééLc ,äçôL ìáà ,úBöîa§¦§£¨¦§¨§©§¨§¦§¥¨¨
éëå ?eäì àðî äéøëð ,äçôL ïçkLà ,ïðaøå .àëéøö§¦¨§©¨©©§©©¦§¨¨§¦¨§¨§§¦

!éëéøö Cøöî eäðä ¯ äçôMî óìéð :àîézéaø øîà ¥¨¥¨¦¦§¨¨§¦§¨§¦¦£©©¦
øéñé ék" :àø÷ øîà ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¦§¤©¨©§¨¦¨¦

ða úàða ,"éøçàî Eða éeø÷ úéìàøNiî Eða ïéàå ,EE ¤¦§¥©£©¦§¦¦§§¥¦¨¦§§¥¦§
ða éeø÷ äéøëðä ïî àaä,àðéáø øîà .dða àlà ,E ©¨¦©¨§¦¨¨¦§¤¨§¨¨©¨¦¨

ða éeø÷ ¯ éøëðä ïî àaä Eza ïa :dpéî òîLàîéì .E §©¦¨¤¦§©¨¦©¨§¦¨¦§¥¨
ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå éøëð àðéáø øáñ÷̈¨©¨¦¨¨§¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨
ìàøNé ,éåä àì éîð øLk ¯ éåä àì øæîîc éäð ?øLk̈¥§¦§©§¥¨¨¥¨¥©¦¨¨¥¦§¨¥
"øéñé ék" !áéúk úBneà äòáLa éàä .éø÷éî ìeñẗ¦§¦©§¦§¨§¦¦¨¦
Léøãc ,ïBòîL éaøì àçéðä .íéøéñnä ìk úBaøì§©¨©§¦¦¨¦¨§©¦¦§§¨¥
âéìôc àpz ïàî ?eäì àðî ïðaøì àlà ,àø÷c àîòè©£¨¦§¨¤¨§©¨©§¨§©©¨§¨¥
.àéä ïBòîL éaø ¯ äãeäé éaøa éñBé éaøc déìò£¥§©¦¥§©¦§¨©¦¦§¦
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קפו
oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtzenai

äðùîùãé÷ ïäî äæ éà òãåé ïéàåef :xninl `ki` `cge `cg lkc ,odizya xeq` Ð

.dy` zeg`ïäéúùì õìåçulgine .eznai `id efi` rci `lc Ð`cgineaiie

`l ,`cg.diiga opaxcn el dxeq` ezvelg zeg`c Ðineaie`l inp ,`yixa`nlcc Ð

,eznai `id ef `l.ezy`k `iedc ezwewf zeg`a rbtweõìåç ãçà íéðù åì åéädlgz Ð

dipyl maiil dvx m` ,ipyde .zg`l,maiin Ð

eznai ef m`c`id dzeg` m`e ,xity Ð`l Ð

rbtwdvilgc ,ezwewf zeg`a.dwifl drwt`

åñðëå åîã÷.oic ziaa eklnpy mcew Ðïéà
íãéî ïéàéöåîxity `p` :xn` cge cg lkc Ð

oey`xdy ,`kti` ded inp i`e .iaiqpqpk meail

ezwewf zeg``ied i`ce `zry `idd Ð

`ayne ,`xiq`eznai `idy dipyd maiie eig`

.rxtnl jci`n dwif rwt Ðéúù åùã÷ù íéðù
úåéçà.mixkp mde Ð'åëå ïäéúùì õìåç äæÐ

`nlcc ,ineail xeq` ediipin cge cg lkc

.rbt ezwewf zeg`aïäéúùì õìåç ãéçéäÐ

mcew `l maiil el xyt` i`y ,lirl ziyixtck

dvilg xg`l `le ,ezwewf zeg` meyn dvilg

xeq`e li`ed ,jkitl .dvelg zeg` meyn

maiil`ivedl ick ,mdipyl dlgz uelgi Ð

.weyl dnai xeqi`n eznai `idy dze`íéðùäå
õìåç ãçàÐirewt`l`id ef m` eig`n dwif

,eznaiixzyzem` :jytp dnn ipyl dzeg`

`id eznai`id dzeg` m`e ,xity Ð`d Ð

drwtw.eig` zvilga dipin dnaid zwifåéçà
äæ ìù åúöåìç íáééî äæ ìùm` :jytp dnn Ð

eznai efefl ulg `l eig` ixdy ,aiqp xity Ð

.melk dpi`e ,eznai dzid `ly dzeg`l `l`

eznai e`l i`emeyn i`c .zixkp aiqp xity Ð

ezwewf zeg`eig` ulg ixdy ,`kil Ð

meyn i`e .dwif rwte ,eznai `idy dzeg`l

weyl dnai`edy ,cigid on ef dvlg ixd Ð

.dlra g`íéðù åîã÷evlge cg` ly oig` Ð

.eznai `id ef i` irci `lc meyn ,odizylàì
íéðùä åîáééz` dfe ef z` df mixg`d mig` Ð

zeg` `id ef xninl `ki` aiqpc `nwc ,ef

cg`e ,zg`l dlgz uleg cg` ,`l` .ezwewf

`id eznai m` :jytp dnn ,dipyl maiinÐ

`id eznai e`l i`e ,xity`l ezwewf zeg`a Ð

inp weyl dnaie .eznail eig` ulg ixdy ,rbt

.dlra ig`n dvelg `id ixdy ,`kilíàå
åîã÷oic zial jlnil e`a `le ,mipey`xd mipyd zvilg xg` eqpke mipexg`d mipy el` Ðoi`eypa dwewf zeg` xeqi` wtq `l` o`k oi`y ,ziyixtck ,mcin oi`iven oi` Ð

aiqpc `nw xninl `ki`c .mipey`xddnaie ipy `ay oeik ,ezwewf zeg`a rbt `nwc ,`kti` ded inp i`e .zixkp aiqp xity inp `xzae .aiqp xitye ,`id eznai Ðdzwif rwt Ð

carc `xeqi`e ,ezy` el dxzede ,eig`n.car Ðàøîâäàéáì íéøåñî ïéàù ïéùåã÷ äðéî úòîù`lya oizipznc jzrc `wlq `wc .d`ia icil `al oteq oi`y Ð,exkedzrya

.dy` zeg` wtqa dilr `niiw `cg lkc ,d`ial oteq oi` el` oiyecwe .oiyecw lawl gily odizy eyre ,il zycewn mkn zg` ixd :xn`c oebk ,ediipin id rci ded `l oiyecw

ipzwcneefl hbe efl hb ozep.oiyecwa ,`id `axe iia`c `zbelte .od oiyecw :`nl` .ediieexzl hb azinl ira ediipin id rci `lc `witq meyne ,zycewn `din `cgc llkn Ð

åøëåäù,edpip d`ial mixeqn jkld .ycwn in z` did rceie ,oiyecw zrya Ðelge.oiyecwòãåé åðéàå.mlern xacd rcep `l rnyn "reci oi`" .rcei oi` `zyd :rnyn Ðéàîå
ïì òîùî à÷.ediipin id rci `lc ,`hib ira ediieexzc `hiyt ,oizipzn Ðäéì àëéøèöéà àôéñ,jci` ineai xcde cg ulgin `wec opirny `we .maiin cg`e uleg cg` :ipzwc Ð

.lirl ziyixtck ,jytp dnnéîåáé ìáàjci`l ipy ulgin xcde ,`yixa cg Ðmaiic `nwc .`l Ð.ezwewf zeg`a rbt `nlcàùéø åðééäopirny` `dc Ðmipy el eid :`yixa

.maiin cg`e uleg cg` Ðàîéúã åäîicigi g` el yi ediipin cgc oeik ,maiil `l `kd Ðiz`e ,ipy g` el oi`y g` `edd eh` ediipin cg maiil `lc ig` ixz xefbl Ðrbtnl

.ol rnyn `w ,dwewf zeg`aõìçéî à÷åãåg`d Ðicigidcg ineai xcde ,odizyl.dipyl eig` zvilg xg` mipydnàùéøá éîåáé ìáàelit`e .odizyl cigid zvilg mcew Ð

dwewf zeg` xeqi` `zyd `kilc ,dzeg`l maiin ly eig` ulgicigidc .dvilg `la weyl dnaia rbt `we ixkpd zqex` `id ef `ny meyn ,[maiin] `l Ðdnaid ele ,ixkpd `ed

.`yixa opirny` `l `zlin `de ,dwewféì äîì åú àä äæ ìù åúöåìç íáééî äæ ìù åéçà.maiin cg`e uleg cg` ,mipyd :`yixa opirny` `dc ,jd epiid Ð,`ed ikd inp `kde

ixz ipdcixz ipde ,maiin cge uilg cg Ð.maiin cge uilg cg Ðàîéúã åäî,dvilg `la el` mipyn cg`e el` mipyn cg` ineail iz` `nlc xefbip Ðrbtwewtqa cg lk

.dwewf zeg`ae weyl dnaiïì òîùî à÷oiwqerc oeike .`cg `l` maiin `l seq seqc ,mipy dfle cg` dfl mzdc ,opirny `l `yixn `de .opixfb `lc Ð`cgc dvilgaixkcn Ð

`le inpinaiinseqalc oeik ,`kd la` .odizyl cigid uelgiy cr`zia i`dl jde `zia i`dl jd ,oinaiin ediiexzepl dn xninl iz` Ð.dvilgleàìå 'åëå àäî àðù éàî
úåîáééúî."ocin oi`iven oi`" ipzw `kde ,"e`ivei eqpke encw m`" `tiq ipzwe Ðúåîáééúî àìå úåöìåçopixn` `le Ðuelgilmaiin i`de .eig`n dcic dwifl igce ediipn cg

odizy zenaiizn ipzwc oizipzn ik ,`cgmaiil opixcdn i`n` ,mzd ik zevleg olek `nil ,df ly ezvelg maiin df ly eig` :xn`wck ,dzeg` zvilg xg`l zg` lk Ð?éëä
àúùä`yixnc ,dwif yic meyn odn zg` elit` znaiizn oi`c `nrh "oig` drax`" wxta xn`c o`nl i` ,odl odizy zewewf mzd Ðike ,dwewf zeg`a rbtwc meyn `xqzin

dwif rwte `cgl cg (maiin) uilgdlitp xg`l elit` ,dnai lr zg` dry dxq`py dnai lkc ,jci`l dzeg` `ixzyn `l Ðdxeq`e ,mipa dl yiy g` zy`k `id ixd Ð
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åîã÷mcin oi`iven oi` eqpkezeg`a rbt `l `nyc meyn `weec :wgvi epiax xne` Ð

ded i`ce i` la` ,ezwewfÐyciwy mai zxney iabc ab lr s` ,`ivedl wewf

zenai) dzeg` z` eig``n(`,oizndl elit` opaxl jixv oi`Ð,dlgz ycwy meyn epiid

ipwc ,`kd la` ,dzeg` iyecwa [epnn dzwif] dnaid dxhtp xakc ,xeqi`a dilr `a `le

d`iaa dlÐopixn`c `ed wtq mewna `wec

i`cea la` ,mcin oi`iven oi` eqpke encwÐ.`l

ïéùåã÷d`ial mixeqn oi`ylrc :yexit Ð

la` .d`iaa dcqtn `w oiyecw ici

dyre oie`l iaiigÐmixeqnd oiyecw iaiyg

.d`ial

à÷éãrcei epi` ipzwc inpm` :xn`z m`e Ð

yi`d" wxta xn`c ,iia`l dywz ok

) "ycwn:xnel yie !oiyecw iedc (`,`p oiyecw

.ikd rnyne ikd rnyn 'rcei oi`'c

éàîåopzc `dn `py:qxhpewa yxit Ð

encw oizipzna ipzwc `d` jixtc

dil ded df itlc :dywe .mcin oi`iven oi` eqpke

:cere !oig` drax`c oizipznc `tiq iiez`l

!`liyc `ziixa` oizipznc `tiq iziin jenqac

oizipzna ipzwc `d` jixtc :wgvi epiax xne`e

odizy oig` drax` iabe ,maiin cg`e uleg cg`
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äðùîéà òãBé ïéàå úBéçà ézMî úçà LcéwL éî¦¤¦¥©©¦§¥£¨§¥¥©¥
çà Bìå ,úî .Bæì èâå Bæì èb ïúBð ¯ Lcé÷ ïäî äæ¤¥¤¦¥¥¥¨§¥¨¥§¨

ì õìBç ¯ ãçàõìBç ãçà ¯ íéðL Bì eéä .ïäézL ¤¨¥¦§¥¤¨§©¦¤¨¥
íéðL .íãiî ïéàéöBî ïéà ¯ eñðëå eîã÷ .íaééî ãçàå§¤¨§©¥¨§§¨§¥¦¦¦¨¨§©¦
äæå ,Lcé÷ Bæ éà òãBé Bðéà äæ ,úBéçà ézL eLcwL¤¦§§¥£¨¤¥¥©¥¦¥§¤
ïúBð äæå ,ïéhéâ éðL ïúBð äæ ¯ Lcé÷ Bæéà òãBé Bðéà¥¥©¥¦¥¤¥§¥¦¦§¤¥

ì õìBç äæ ¯ çà äæìå çà äæì ,eúî .ïéhéâ éðL,ïäézL §¥¦¦¥¨¤¨§¨¤¨¤¥¦§¥¤
ì õìBç äæåãéçiä ¯ íéðL äæìå ãçà äæì .ïäézL §¤¥¦§¥¤¨¤¤¨§¨¤§©¦©¨¦

ì õìBç.íaééî ãçàå õìBç ãçà ¯ íéðMäå .ïäézL ¥¦§¥¤§©§©¦¤¨¥§¤¨§©¥
äæìå íéðL äæì .íãiî ïéàéöBî ïéà ¯ eñðëå eîã÷̈§§¨§¥¦¦¦¨¨¨¤§©¦§¨¤
õìBç äæ ìL åéçàå úçàì õìBç äæ ìL åéçà ¯ íéðL§©¦¨¦¤¤¥§©©§¨¦¤¤¥
éçàå äæ ìL Búöeìç íaééî äæ ìL åéçà ,úçàìå §©©¨¦¤¤§©¥£¨¤¤§¨¦
eöìçå íéðL eîã÷ .äæ ìL Búöeìç íaééî äæ ìL¤¤§©¥£¨¤¤¨§§©¦§¨§
.íaééî ãçàå õìBç ãçà àlà ,íéðMä eîaéé àì ¯Ÿ§©§©§©¦¤¨¤¨¥§¤¨§©¥

.íãiî ïéàéöBî ïéà ¯ eñðëå eîã÷àøîâ:dpéî òîL ¨§§¨§¥¦¦¦¨¨§©¦¨
.eáøòúð óBqáìe eøkeäLk ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä !ïéLec÷ eåä ¯ äàéáì ïéøeñî ïéàL ïéLec÷¦¦¤¥§¦§¦¨¨¦¦¨¨§©¨§¦©§¤§§©¦§¨§
àôéñ ?ïì òîLî à÷ éàî .dpéî òîL ,"òeãé Bðéàå" éðú÷ àìå ,"òãBé Bðéàå" éðú÷c ,éîð à÷éc©§¨©¦§¨¨¥§¥¥©§Ÿ¨¨¥§¥¨©§©¦¨©¨©§©¨¥¨

ì õìBç ¯ ãçà çà Bìå úî :déì àëéøèöéà.íaééî ãçàå õìBç ãçà ¯ íéðL Bì eéä ,ïäézL ¦§§¦¨¥¥§¨¤¨¥¦§¥¤¨§©¦¤¨¥§¤¨§©¥
eLcwL íéðL" .Bú÷e÷æ úBçàa òât à÷c ,àì ¯ àLéøa éîeaé ìáà ,éîeaé øãäå õìçéî à÷åc©§¨¦£¨©£©©¥£¨©¥§¥¨¨§¨¨©©£§¨§©¦¤¦§

'åëå úBéçà ézLeøkeäLk :éîð àëä !ïéLec÷ eåä äàéáì ïéøeñî ïéàL ïéLec÷ :dpéî òîL ." §¥£¨§©¦¨¦¦¤¥§¦§¦¨¨¦¦¨¨©¦§¤§
éàîe .dpéî òîL ,"òeãé ïéàå" éðú÷ àìå "òãBé ïéàå" éðú÷c ,éîð à÷éc .eáøòúð óBqáìe§©¦§¨§©§¨©¦§¨¨¥§¥¥©§¨¨¨¥§¥¨©§©¦¨©

ì õìBç ,ãéçiä ¯ íéðL äæìå ãçà äæì ,eúî" :déì àëéøèöéà àôéñ ?ïì òîLî à÷.ïäézL ¨©§©¨¥¨¦§§¦¨¥¥¨¤¤¨§¨¤§©¦©¨¦¥¦§¥¤
,ãç ehà éøz øBæâéì :àîéúc eäî !àLéø eðééä ,àèéLt ."íaééî ãçàå õìBç ãçà ,íéðMäå§©§©¦¤¨¥§¤¨§©¥§¦¨©§¥¨©§¥¨¦§§¥©©
.÷eMì äîáéa òât à÷c ,àì ¯ àLéøa éîeaé ìáà ,éîeaé øãäå õìçéî à÷åãå .ïì òîLî à÷̈©§©¨§©§¨¦£¨©£©©¥£¨©¥§¥¨¨§¨¨©¦¨¨©

'åëå íéðL äæìå íéðL äæì"íaééî àîìc øBæâéì :àîéúc eäî !Cä eðééä ,éì änì ez àä ." ¨¤§©¦§¨¤§©¦¨¨¨¦©§©©§¥¨¦§¦§¨§©¥
ézL ïéàeNð ïäî íéðL ,ïéçà äòaøà :ïðúc àäî àðL éàî .ïì òîLî à÷ ,äöéìç àìa§Ÿ£¦¨¨©§©¨©§¨¥¨¦§©©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥
!?àzLä éëä ?úBîaééúî àìå úBöìBç elà éøä ¯ úBéçàä úà ïéàeNpä eúîe ,úBéçà£¨¥©§¦¤¨£¨£¥¥§§Ÿ¦§©§¨¦¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zenai(iriax meil)

äðùî
`le zeig` izyn zg` iyeciw ly mipte` dnka dpc dpynd

:yciw odn in z` reciéà òãBé ïéàå úBéçà ézLî úçà LcéwL éî¦¤¦¥©©¦§¥£¨§¥¥©¥
,Lcé÷ ïäî äæe ,wtqn eilr zexeq` odizy,Bæì èâå Bæì èb ïúBð ¤¥¤¦¥¥¥¨§¥¨

efi` reci oi`e ,ezy` zeg` xeqi`a eilr dxeq` odn zg` ixdy
.odnúîycwndãçà çà Bìåeiptl znd zy` dltpe ,[` xeiv] ¥§¨¤¨

,meailõìBçmaidìïäézLzg` s` maiil leki epi` la` ,wtqn ¥¦§¥¤
`id ixde ,dzeg` `l` eig` zy` dpi` maiiny ef `ny ,odn
mcew uelgl leki epi` oke .ezwewf zeg` meyn eilr dxeq`
dpey`xd m`y meyn ,dipyd z` maiil jk xg`e odn zg`l
zeg` meyn eilr dxeq` dipyd ixd ,eig` zy` dzid dvlgy

.ezvelg
m`Bì eéädf ycwnlíéðLg` ,[a xeiv] mig` ipy -õìBç ãçà ¨§©¦¤¨¥

,zeig`dn zg`låjk xg`ãçà[ipyd-]íaééîoky .dipyd z` §¤¨§©¥
,el zxzen i`cea `id ixd ,znd eig` zy` `id dnaiiny ef m`
dzwif drwtp xak `ld ,znd zy` dzid eig` dvlgy ef m`e
.ezwewf zeg` dpi` xak el znaiizny efe ,eig` zvilg ici lr
maiil ipyl xeq` ,dpey`xd z` cg` g` ulg `ly onf lk la`

m` s` mle`e .ezwewf zeg` `id `ny oky ,dipyd z`eîã÷̈§
mig`deñðëå,zxg` zeg` mdn cg` lk ,xeqi`a zeig`d z`ïéà §¨§¥

íãiî ïéàéöBîef m` s` oky .oyxbl mze` oitek oi` carica - ¦¦¦¨¨
zeg` z` qpky `vnpe znd zy` dpi` dpey`x dnaiizdy
,dzeg` z` eig` maiiy xg`l dzr mewn lkn ,xeqi`a ezwewf

rxtnl eil` dzwif drwt xakzeg` dpi` xak efy `vnpe ,
.dniiwl el xzene ezwewf

íéðL[miyp` ipy-]Bæ éà òãBé Bðéà äæ ,úBéçà ézL eLcwLodn §©¦¤¦§§¥£¨¤¥¥©¥
å ,Lcé÷mbBæ éà òãBé Bðéà äæodn,Lcé÷wtqn zexeq` odizy ¦¥§¤¥¥©¥¦¥

ok lre ,mdipylïéhéb éðL ïúBð äæ,wtqn odizylåokéðL ïúBð äæ ¤¥§¥¦¦§¤¥§¥
ïéhéb.odizyleúîdid m` ,el` miyp` ipyçà äæìå çà äæì ¦¦¥¨¤¨§¨¤¨

,[b xeiv]ì õìBç äæïäézLwtqnì õìBç äæåïäézLxeq`e .wtqn ¤¥¦§¥¤§¤¥¦§¥¤
xeqi` wtqa mdilr zecner odizy oky ,odn zg` s` maiil mdl

.lirl x`eank ezwewf zeg` ly
did m`eäæìg` [miycwndn cg`l-]äæìå ,ãçàycwnl-] ¨¤¤¨§¨¤

[ipydíéðLg`d ,[c xeiv]ãéçiäoey`xd ycwnd lyõìBç §©¦©¨¦¥
ìïäézL,[lirl x`eand mrhdn] wtqníéðMäåly eig` ipy - ¦§¥¤§©§©¦

,ipyd ycwndãçàmdnõìBçodn zg`lãçàåmdníaééîz` ¤¨¥§¤¨§©¥
ipy m`e .mig` ipy el yiy in iabl lirl x`eank ,dzeg`

ipyd ycwnd ly mig`deñðëå eîã÷,zeig`d izy z` xeqi`a ¨§§¨§
íãiî ïéàéöBî ïéà.lirl x`eand mrhdn carica ¥¦¦¦¨¨

did m`äæì[cg` ycwnl-]íéðL,mig` ipy -åmbäæìycwnl-] ¨¤§©¦§¨¤
[ipydíéðL,[d xeiv]äæ ìL åéçà[oey`xd ycwnd ly-]õìBç §©¦¨¦¤¤¥
úçàì,zeig`d onäæ ìL åéçàå[ipyd ycwnd ly-]úçàì õìBç §©©§¨¦¤¤¥§©©

,okn xg`le .zeig`d onåéçàipydäæ ìL[oey`xd ycwnd ly-] ¨¦¤¤
íaééîz`äæ ìL Búöeìç,ipyd ycwnd g` ly -åéçàåipydìL §©¥£¨¤¤§¨¦¤

äæ[ipyd ycwnd ly-]íaééîz`äæ ìL Búöeìçg` ly - ¤§©¥£¨¤¤
zy` `id maiin mdn cg` lky ef m` oky .oey`xd ycwnd
`l` eig` zy` dpi` ef m` s`e ,oick dnaiin `ed ixd eig`
ef oi` aeye ,eig` zvilga eznai zwif drwt xak ixd ,dzeg`

m`e .ezwewf zeg`eîã÷díéðLmiycwnd cg` ly eig` ipy ± ¨§§©¦
eöìçå,[e xeiv] zeig`d izyleîaéé àìoze`íéðMäly eig` - §¨§Ÿ§©§©§©¦

oiicry mdig` zy` i`cea `id odn zg` ixdy ,ipyd ycwnd
.dwewf zeg` meyn mdl dxeq` dipydy `vnpe ,mdl dwewfàlà¤¨

ãçàmdnõìBçzeig`d zg`låjk xg`ãçà[ipyd eig`-]íaééî ¤¨¥§¤¨§©¥
s`e ,oick dnaiin `ed ixd eig` zy` `id ef m` oky ,dipyd z`
dzeg` aeye eil` dzwif drwt ixd ,eig` zy` `id dvelgd m`

m`e .el zxzeneñðëå eîã÷zeig`d ipy z` el` mig` ipy ¨§§¨§
,xeqi`aïéàéöBî ïéàoze`íãiîqpk oey`xd m` s` oky ,carica ¥¦¦¦¨¨

z` eig` qpky xg`l mewn lkn ,ezwewf zeg` z` xeqi`a

.ezwewf zeg`l zaygp ef oi` aeye ,dzwif drwt ixd dipyd

àøîâ
,odn efi` rcei epi`e zeig` izyn zg` ycwnd :dpyna epipy

l hb ozep:`xnbd dgiken .efle efdpéî òîLelit`yïéàL ïéLec÷ §©¦¨¦¦¤¥
äàéáì ïéøeñî,d`iaa dy`d z` ycwnl mixqe`y -.ïéLec÷ eåä §¦§¦¨¨¦¦

odizy eilr exq`p ,zeig` izyn zg` iyeciw ici lr ixdy
lr oiyeciwd milg mewn lkne ,dy` zeg` wtq meyn d`iaa

:`xnbd dgec .hb zekixv odizye ,odn zg`,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦©
eøkeäLk,ycwn `ed odn in z` rcie oiyeciwd zrya zeig`d §¤§

åwxeáøòúð óBqáì`vnpe ,yciw odn efi` wtq xxerzde odipia §§©¦§¨§
.d`ial mixeqnd oiyeciw md eid oiyeciwd dyrn zryay

:dziigc z` `xnbd dgikenénð à÷écdnnéðz÷cdpynaBðéàå' ©§¨©¦§¨¨¥§¥
òãBé,rcei epi` dzr wxy ote`a mb yxtzny 'odn df i`àìå ¥©§Ÿ

òeãé Bðéàå' éðz÷.xacd rcep `l mlerny ernyny 'odn dfi` ¨¨¥§¥¨©
ok` :`xnbd dwiqndpéî òîL.eaxrzp seqale exkeda xaecny §©¦¨

,d`ial exqnpy oiyeciwa xaecn ok` m` :`xnbd dywnà÷ éàî©¨
ïì òîLîoica yecig oi` ok` :`xnbd zvxzn .df oica epzpyn ©§©¨

d oic z` j` ,dfdéì àëéøèöéà àôéñm`y ,eprinydl `pzlúî ¥¨¦§§¦¨¥¥
df ycwnì õìBç ãçà çà Bìå,ïäézLm`eõìBç ãçà íéðL Bì eéä §¨¤¨¥¦§¥¤¨§©¦¤¨¥

.íaééî ãçàåy ,`ed df oica yecigdeéîeaé øãäå õìçéî à÷åc± §¤¨§©¥©§¨¦§¨§¨©©¥
maii jk xg`e cg`d uelgi mcew ok m` `l` meaid xzed `ly

,ipydàLéøa éîeaé ìáà[dligza meaid didiy-]àì,mdl xzed £¨©¥§¥¨Ÿ
yygd meynòât à÷cmaiind,Bú÷e÷æ úBçàa.lirl x`eank §¨¨©©£§¨
:dpyna epipy'åëå úBéçà ézL eLcwL íéðLdfe oihib ipy ozep df §©¦¤¦§§¥£¨

:`xnbd dgiken .oihib ipy ozepïéøeñî ïéàL ïéLec÷ dpéî òîL§©¦¨¦¦¤¥§¦
,ïéLec÷ eåä äàéáì,llk legl el` oiyeciwl oi` ok `l m`y §¦¨¨¦¦

.lirl x`eank mdipy lr d`iaa zexeq` zeig`d izy ixdy
:`xnbd dgecéîð àëäxaecneøkeäLkzeig`d,eáøòúð óBqáìe ¨¨©¥§¤§§©¦§¨§

.d`ial exqnp oiyeciwd zryay `vnpeénð à÷écdnnéðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥
å' éðz÷ àìå 'òãBé ïéàå'.dpéî òîL .'òeãé ïéà §¥¥©§Ÿ¨¨¥§¥¨©§©¦¨

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîedaiyn .ef `aaa dpynd ©¨©§©¨
:`xnbd,déì àëéøèöéà àôéñm`yeúîyie miycwnd ipyäæì ¥¨¦§§¦¨¥¥¨¤

g`,íéðL äæìå ãçàg`dì õìBç ãéçiäãçà ,íéðMäå ,ïäézLmdn ¤¨§¨¤§©¦©¨¦¥¦§¥¤§©§©¦¤¨
õìBçzg`lãçàåmdníaééî`ld :`xnbd dywn .dipyd z` ¥§¤¨§©¥

df oic mbàèéLtoky ,`edeðééäa epipyy dnàLéøcg` ycwna §¦¨©§¥¨
eil`n oaen ixde ,maiin cg`e uleg cg`y mig` ipy el yiy

:`xnbd zvxzn .miycwn ipya oicd `edyéøz øBæâéì àîéúc eäî©§¥¨¦§§¥
ãç eèàycwnd ly mig`d ipy z` xeq`py miayeg epiidy ± ¨©

cg`l xizp m` oky .oey`xd ly cigid g`d meyn ,meaia ipyd
ly cigid g`d okn xg`l `eai ,eig` ulgy xg`l maiil mdn
.ezwewf zeg` xeqi` wtq lr xearie ,dipyd z` maiil oey`xd

ïì òîLî à÷.jkl yeygl oi`yåy ,dpynd drinyn cerà÷åã ¨©§©¨§©§¨
éîeaé øãäå õìçéîoey`xd ly cigid g`d uleg mcewy ± ¦§¨§¨©©¥

xg`l] odn zg` ipyd ig`n cg` maiin okn xg`l wxe ,odizyl
,[dipyl ulg eig` mbyàLéøa éîeaé ìáàig`n cg` maiiy - £¨©¥§¥¨

,oey`xd ly cigid g`d dl uelgiy mcew odn zg` ipydàìŸ
yygd meyn ,el xzedòât à÷cmaiindaxeqi`,÷eMì äîáé §¨¨©§§¨¨©

.oey`xd ly ezy` `l` eig` zy` dpi` maiiny efy okzi ixdy
eid m` :dpyna epipy,'åëå íéðL äæìå íéðL äæìig`n cg` ¨¤§©¦§¨¤§©¦

okn xg`le ,dipyl uleg ipyd ig`n cg`e ,zg`l uleg oey`xd
ycwnd g` zvelg z` oey`xd ycwnd ly ipyd g`d maiin
g` zvelg z` maiin ipyd ycwnd ly ipyd g`de ,ipyd

:`xnbd dywn .oey`xd ycwndél änì ez àädkixv recn - ¨¨¨¦
`ld ,df oic eprinydl dpyndCä eðééä,mcewd oicd mr `ed ©§©

:`xnbd zvxzn .sqep yecig mey ea oi`eøBæâéì ,àîéúc eäî`ly ©§¥¨¦§
yygd meyn odizy enaiiziäöéìç àìa íaééî àîìc`ny - ¦§¨§©¥§Ÿ£¦¨

z` cg` lk maii m`e ,llk dvilg `la meaia oxizdl e`eai
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zenai(iriax meil)

äðùî
`le zeig` izyn zg` iyeciw ly mipte` dnka dpc dpynd

:yciw odn in z` reciéà òãBé ïéàå úBéçà ézLî úçà LcéwL éî¦¤¦¥©©¦§¥£¨§¥¥©¥
,Lcé÷ ïäî äæe ,wtqn eilr zexeq` odizy,Bæì èâå Bæì èb ïúBð ¤¥¤¦¥¥¥¨§¥¨

efi` reci oi`e ,ezy` zeg` xeqi`a eilr dxeq` odn zg` ixdy
.odnúîycwndãçà çà Bìåeiptl znd zy` dltpe ,[` xeiv] ¥§¨¤¨

,meailõìBçmaidìïäézLzg` s` maiil leki epi` la` ,wtqn ¥¦§¥¤
`id ixde ,dzeg` `l` eig` zy` dpi` maiiny ef `ny ,odn
mcew uelgl leki epi` oke .ezwewf zeg` meyn eilr dxeq`
dpey`xd m`y meyn ,dipyd z` maiil jk xg`e odn zg`l
zeg` meyn eilr dxeq` dipyd ixd ,eig` zy` dzid dvlgy

.ezvelg
m`Bì eéädf ycwnlíéðLg` ,[a xeiv] mig` ipy -õìBç ãçà ¨§©¦¤¨¥

,zeig`dn zg`låjk xg`ãçà[ipyd-]íaééîoky .dipyd z` §¤¨§©¥
,el zxzen i`cea `id ixd ,znd eig` zy` `id dnaiiny ef m`
dzwif drwtp xak `ld ,znd zy` dzid eig` dvlgy ef m`e
.ezwewf zeg` dpi` xak el znaiizny efe ,eig` zvilg ici lr
maiil ipyl xeq` ,dpey`xd z` cg` g` ulg `ly onf lk la`

m` s` mle`e .ezwewf zeg` `id `ny oky ,dipyd z`eîã÷̈§
mig`deñðëå,zxg` zeg` mdn cg` lk ,xeqi`a zeig`d z`ïéà §¨§¥

íãiî ïéàéöBîef m` s` oky .oyxbl mze` oitek oi` carica - ¦¦¦¨¨
zeg` z` qpky `vnpe znd zy` dpi` dpey`x dnaiizdy
,dzeg` z` eig` maiiy xg`l dzr mewn lkn ,xeqi`a ezwewf

rxtnl eil` dzwif drwt xakzeg` dpi` xak efy `vnpe ,
.dniiwl el xzene ezwewf

íéðL[miyp` ipy-]Bæ éà òãBé Bðéà äæ ,úBéçà ézL eLcwLodn §©¦¤¦§§¥£¨¤¥¥©¥
å ,Lcé÷mbBæ éà òãBé Bðéà äæodn,Lcé÷wtqn zexeq` odizy ¦¥§¤¥¥©¥¦¥

ok lre ,mdipylïéhéb éðL ïúBð äæ,wtqn odizylåokéðL ïúBð äæ ¤¥§¥¦¦§¤¥§¥
ïéhéb.odizyleúîdid m` ,el` miyp` ipyçà äæìå çà äæì ¦¦¥¨¤¨§¨¤¨

,[b xeiv]ì õìBç äæïäézLwtqnì õìBç äæåïäézLxeq`e .wtqn ¤¥¦§¥¤§¤¥¦§¥¤
xeqi` wtqa mdilr zecner odizy oky ,odn zg` s` maiil mdl

.lirl x`eank ezwewf zeg` ly
did m`eäæìg` [miycwndn cg`l-]äæìå ,ãçàycwnl-] ¨¤¤¨§¨¤

[ipydíéðLg`d ,[c xeiv]ãéçiäoey`xd ycwnd lyõìBç §©¦©¨¦¥
ìïäézL,[lirl x`eand mrhdn] wtqníéðMäåly eig` ipy - ¦§¥¤§©§©¦

,ipyd ycwndãçàmdnõìBçodn zg`lãçàåmdníaééîz` ¤¨¥§¤¨§©¥
ipy m`e .mig` ipy el yiy in iabl lirl x`eank ,dzeg`

ipyd ycwnd ly mig`deñðëå eîã÷,zeig`d izy z` xeqi`a ¨§§¨§
íãiî ïéàéöBî ïéà.lirl x`eand mrhdn carica ¥¦¦¦¨¨

did m`äæì[cg` ycwnl-]íéðL,mig` ipy -åmbäæìycwnl-] ¨¤§©¦§¨¤
[ipydíéðL,[d xeiv]äæ ìL åéçà[oey`xd ycwnd ly-]õìBç §©¦¨¦¤¤¥
úçàì,zeig`d onäæ ìL åéçàå[ipyd ycwnd ly-]úçàì õìBç §©©§¨¦¤¤¥§©©

,okn xg`le .zeig`d onåéçàipydäæ ìL[oey`xd ycwnd ly-] ¨¦¤¤
íaééîz`äæ ìL Búöeìç,ipyd ycwnd g` ly -åéçàåipydìL §©¥£¨¤¤§¨¦¤

äæ[ipyd ycwnd ly-]íaééîz`äæ ìL Búöeìçg` ly - ¤§©¥£¨¤¤
zy` `id maiin mdn cg` lky ef m` oky .oey`xd ycwnd
`l` eig` zy` dpi` ef m` s`e ,oick dnaiin `ed ixd eig`
ef oi` aeye ,eig` zvilga eznai zwif drwt xak ixd ,dzeg`

m`e .ezwewf zeg`eîã÷díéðLmiycwnd cg` ly eig` ipy ± ¨§§©¦
eöìçå,[e xeiv] zeig`d izyleîaéé àìoze`íéðMäly eig` - §¨§Ÿ§©§©§©¦

oiicry mdig` zy` i`cea `id odn zg` ixdy ,ipyd ycwnd
.dwewf zeg` meyn mdl dxeq` dipydy `vnpe ,mdl dwewfàlà¤¨

ãçàmdnõìBçzeig`d zg`låjk xg`ãçà[ipyd eig`-]íaééî ¤¨¥§¤¨§©¥
s`e ,oick dnaiin `ed ixd eig` zy` `id ef m` oky ,dipyd z`
dzeg` aeye eil` dzwif drwt ixd ,eig` zy` `id dvelgd m`

m`e .el zxzeneñðëå eîã÷zeig`d ipy z` el` mig` ipy ¨§§¨§
,xeqi`aïéàéöBî ïéàoze`íãiîqpk oey`xd m` s` oky ,carica ¥¦¦¦¨¨

z` eig` qpky xg`l mewn lkn ,ezwewf zeg` z` xeqi`a

.ezwewf zeg`l zaygp ef oi` aeye ,dzwif drwt ixd dipyd

àøîâ
,odn efi` rcei epi`e zeig` izyn zg` ycwnd :dpyna epipy

l hb ozep:`xnbd dgiken .efle efdpéî òîLelit`yïéàL ïéLec÷ §©¦¨¦¦¤¥
äàéáì ïéøeñî,d`iaa dy`d z` ycwnl mixqe`y -.ïéLec÷ eåä §¦§¦¨¨¦¦

odizy eilr exq`p ,zeig` izyn zg` iyeciw ici lr ixdy
lr oiyeciwd milg mewn lkne ,dy` zeg` wtq meyn d`iaa

:`xnbd dgec .hb zekixv odizye ,odn zg`,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦©
eøkeäLk,ycwn `ed odn in z` rcie oiyeciwd zrya zeig`d §¤§

åwxeáøòúð óBqáì`vnpe ,yciw odn efi` wtq xxerzde odipia §§©¦§¨§
.d`ial mixeqnd oiyeciw md eid oiyeciwd dyrn zryay

:dziigc z` `xnbd dgikenénð à÷écdnnéðz÷cdpynaBðéàå' ©§¨©¦§¨¨¥§¥
òãBé,rcei epi` dzr wxy ote`a mb yxtzny 'odn df i`àìå ¥©§Ÿ

òeãé Bðéàå' éðz÷.xacd rcep `l mlerny ernyny 'odn dfi` ¨¨¥§¥¨©
ok` :`xnbd dwiqndpéî òîL.eaxrzp seqale exkeda xaecny §©¦¨

,d`ial exqnpy oiyeciwa xaecn ok` m` :`xnbd dywnà÷ éàî©¨
ïì òîLîoica yecig oi` ok` :`xnbd zvxzn .df oica epzpyn ©§©¨

d oic z` j` ,dfdéì àëéøèöéà àôéñm`y ,eprinydl `pzlúî ¥¨¦§§¦¨¥¥
df ycwnì õìBç ãçà çà Bìå,ïäézLm`eõìBç ãçà íéðL Bì eéä §¨¤¨¥¦§¥¤¨§©¦¤¨¥

.íaééî ãçàåy ,`ed df oica yecigdeéîeaé øãäå õìçéî à÷åc± §¤¨§©¥©§¨¦§¨§¨©©¥
maii jk xg`e cg`d uelgi mcew ok m` `l` meaid xzed `ly

,ipydàLéøa éîeaé ìáà[dligza meaid didiy-]àì,mdl xzed £¨©¥§¥¨Ÿ
yygd meynòât à÷cmaiind,Bú÷e÷æ úBçàa.lirl x`eank §¨¨©©£§¨
:dpyna epipy'åëå úBéçà ézL eLcwL íéðLdfe oihib ipy ozep df §©¦¤¦§§¥£¨

:`xnbd dgiken .oihib ipy ozepïéøeñî ïéàL ïéLec÷ dpéî òîL§©¦¨¦¦¤¥§¦
,ïéLec÷ eåä äàéáì,llk legl el` oiyeciwl oi` ok `l m`y §¦¨¨¦¦

.lirl x`eank mdipy lr d`iaa zexeq` zeig`d izy ixdy
:`xnbd dgecéîð àëäxaecneøkeäLkzeig`d,eáøòúð óBqáìe ¨¨©¥§¤§§©¦§¨§

.d`ial exqnp oiyeciwd zryay `vnpeénð à÷écdnnéðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥
å' éðz÷ àìå 'òãBé ïéàå'.dpéî òîL .'òeãé ïéà §¥¥©§Ÿ¨¨¥§¥¨©§©¦¨

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîedaiyn .ef `aaa dpynd ©¨©§©¨
:`xnbd,déì àëéøèöéà àôéñm`yeúîyie miycwnd ipyäæì ¥¨¦§§¦¨¥¥¨¤

g`,íéðL äæìå ãçàg`dì õìBç ãéçiäãçà ,íéðMäå ,ïäézLmdn ¤¨§¨¤§©¦©¨¦¥¦§¥¤§©§©¦¤¨
õìBçzg`lãçàåmdníaééî`ld :`xnbd dywn .dipyd z` ¥§¤¨§©¥

df oic mbàèéLtoky ,`edeðééäa epipyy dnàLéøcg` ycwna §¦¨©§¥¨
eil`n oaen ixde ,maiin cg`e uleg cg`y mig` ipy el yiy

:`xnbd zvxzn .miycwn ipya oicd `edyéøz øBæâéì àîéúc eäî©§¥¨¦§§¥
ãç eèàycwnd ly mig`d ipy z` xeq`py miayeg epiidy ± ¨©

cg`l xizp m` oky .oey`xd ly cigid g`d meyn ,meaia ipyd
ly cigid g`d okn xg`l `eai ,eig` ulgy xg`l maiil mdn
.ezwewf zeg` xeqi` wtq lr xearie ,dipyd z` maiil oey`xd

ïì òîLî à÷.jkl yeygl oi`yåy ,dpynd drinyn cerà÷åã ¨©§©¨§©§¨
éîeaé øãäå õìçéîoey`xd ly cigid g`d uleg mcewy ± ¦§¨§¨©©¥

xg`l] odn zg` ipyd ig`n cg` maiin okn xg`l wxe ,odizyl
,[dipyl ulg eig` mbyàLéøa éîeaé ìáàig`n cg` maiiy - £¨©¥§¥¨

,oey`xd ly cigid g`d dl uelgiy mcew odn zg` ipydàìŸ
yygd meyn ,el xzedòât à÷cmaiindaxeqi`,÷eMì äîáé §¨¨©§§¨¨©

.oey`xd ly ezy` `l` eig` zy` dpi` maiiny efy okzi ixdy
eid m` :dpyna epipy,'åëå íéðL äæìå íéðL äæìig`n cg` ¨¤§©¦§¨¤§©¦

okn xg`le ,dipyl uleg ipyd ig`n cg`e ,zg`l uleg oey`xd
ycwnd g` zvelg z` oey`xd ycwnd ly ipyd g`d maiin
g` zvelg z` maiin ipyd ycwnd ly ipyd g`de ,ipyd

:`xnbd dywn .oey`xd ycwndél änì ez àädkixv recn - ¨¨¨¦
`ld ,df oic eprinydl dpyndCä eðééä,mcewd oicd mr `ed ©§©

:`xnbd zvxzn .sqep yecig mey ea oi`eøBæâéì ,àîéúc eäî`ly ©§¥¨¦§
yygd meyn odizy enaiiziäöéìç àìa íaééî àîìc`ny - ¦§¨§©¥§Ÿ£¦¨

z` cg` lk maii m`e ,llk dvilg `la meaia oxizdl e`eai
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המשך בעמוד יי



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zenai(iying meil)

`ldíúä,mig` drax`aéà[oia±]øîàc ïàîìxeqi` mrhy ¨¨¦§©§¨©
y meyn `ed meaid,äwéæ Lézeig`d z` carica eqpk m` ixd ¥¦¨

y meyn o`ivedl mdilr,äwéæ Lézvilg e` meai xg`ly s`e ¥¦¨
zeg` zaygp dzeg` oi` aeye dpnn ipyd zwif drwt cg`d
eilr dxeq` dzid dzlitp zryay xg`n mewn lkn ,ezwewf
eilr dxeq`e mipa dl yiy g` zy`k `id ixd ,zg` dry

.mlerléàå[oiae-]øîàc ïàîìy meyn `ed xeqi`d mrhyøeñà §¦§©§¨©¨
,ïéîáé úåöî ìháìdnaiil ecia did `l dlitpd zrya `ld §©¥¦§©§¨¦

y meyn,ïéîáé úåöî ìháì øeñàmeai oic dpnn lha jkitle ¨§©¥¦§©§¨¦
dpi`y dnai lk oky ,dzeg` z` eig` zvilg xg`l s` mlerl
d`ivedl eilr ok lre ,mlerl zxq`p dlitp zrya meail die`x

ok oi`y dn .carica s`àëämeyn dxqe`l oi` epzpyna ¨¨
dwewf `l` o`k oi` ixdy ,meail die`x dzid `l dlitp zryay
eilr xq`py `l` ,dxq`p `l mlern zizin`d eig` zy`e ,zg`
ici lr rwtp df xeqi` ixde ,dwewf zeg` yyg meyn dqpekl

y oeike .dzeg` z` eig` meaiãçå ãç ìkmig`dnøeîéàleki-] ¨©§©¥
,[xneldéì àéîøúî à÷ déãécdpi`e ,eig` zy` eznai `id efy ± ¦¥¨¦§©§¨¥

eqpk m` carica ok lr ,dnvr dwewfd `id `l` ezwewf zeg`
.o`ivedl mikixv mpi` odizy z`

yciw odn efi` reci oi`e zeig` izy eyciwy mipy :dpyna epipy
z` cg` ly eig` evlg m` ,mig` ipy mdn cg` lkle ,cg` lk
uleg cg` `l` ,odizy z` ipyd ly eig` enaii `l ,odizy
`vnpe eig` zy` dpi`y ef z` oey`xd maii `ny ,maiin cg`e

m` j` .ezwewf zeg`a rbeteñðëå eîã÷carica'åë ïéàéöBî ïéà ¨§§¨§¥¦¦
.oze`

:df oica yecig ztqez d`ian `xnbdéðz[dpy-]àìéLixaca ¨¥¦¨
,`ziixadeléôàåm`íäéðLmd [ipyd ycwnd ig` ipy-]íéðäk ©£¦§¥¤Ÿ£¦

s` lr o`ivedl mikixv mpi` mewn lkn ,dvelga mixeq`y
:`xnbd zyxtn .oey`xd ycwnd ig` ici lr evlgpyéàî©

,àîòèxeqi`y meynäöeìçn wx odkl,àéä ïðaøczg` lke ©£¨£¨§©¨¨¦
zy` dpi` m` ixdy ,dvelg wtq `l` dpi` el` zenain

,dvilg dpi` eig` da eyry dvilgd ,oey`xd ycwndålr÷ôñ §¨¥
ïðaø eäa eøæb àì äöeìç.carica de`iveiy £¨Ÿ¨§§©¨¨

:`xnbd dywnåikäöeìçnàéä ïðaøc,dxeq`,àéðzäåjkn §£¨§©¨¨¦§¨©§¨
mipdka xn`py(f `k `xwie)dX`e'äLeøb,'EgTi `l DWi`néì ïéà §¦¨§¨¥¦¨Ÿ¦¨¥¦

'äMàå' øîBì ãeîìz ,ïépî äöeìç ,äLeøb àlà,oeyl xezii `edy ¤¨§¨£¨¦©¦©§©§¦¨
df xeqi` :`xnbd zvxzn .dvelg s` mdl xeq`l,àeä ïðaøcî¦§©¨¨

àø÷e'dy`e' ly.àeä àîìòa àzëîñà §¨©§©§¨§¨§¨

äðùî
ìBãba äåöîmig`d oianyíaééì,eig` zy` z`åmle`íã÷ íà ¦§¨©¨§©¥§¦¨©

ïèwädnaieæäë.d`pwe da ©¨¨¨¨

àøîâ
:df oic xewn z` d`ian `xnbd,ïðaø eðzmeaia xn`p(e dk mixac) ¨©¨¨

xn`py dnn .'eig` mW lr mEwi clY xW` xFkAd dide'äéäå' §¨¨©§£¤¥¥¨©¥¨¦§¨¨
ìBãba äåönL ïkéî ,'øBëaämig`d,íaééì.eig` x`yl mcew `ede ©§¦¨¤¦§¨¦§§©¥

:zyxece `ziixad dkiynnúãìBé ïéàL úéðBìéàì èøt ,'ãìz øLà'£¤¥¥§¨§©§¦¤¥¤¤
.meail zltep dpi`y,'åéçà íL ìò íe÷é'zgz mw maidy o`kn ¨©¥¨¦

znd eig`äìçðì:`ziixad zl`ey .eiqkp lk z` yxeieäzà §©£¨©¨
øîBàxen` 'eig` my lr mewi'yìoiprBà ,äìçð[`ny-]Bðéà ¥§©£¨¥

ì àlàz`ixw oipríL'xekad dide'e ,df meain mail cleeiy oad ¤¨§¥
znd my did m`y oebke ,clepd oad lr aqenïéøB÷ óñBéBúBà ¥¦

,óñBéznd ly eny did m`e.ïðçBé BúBà ïéøB÷ ïðçBédaiyn ¥¨¨¦¨¨
:`ziixadïläì øîàðå ,'åéçà íL ìò íe÷é' ïàk øîàðsqei ipaa ¤¡©¨¨©¥¨¦§¤¡©§©¨

(e gn ziy`xa).'íúìçða eàøwé íäéçà íL ìò'dey dxifba eyxce ©¥£¥¤¦¨§§©£¨¨
,'my' 'my'ïläì øeîàä íM äîa xacnïàk øeîàä íL óà ,äìçð ©¥¨¨§©¨©£¨©¥¨¨¨

xn`p meaiaìiab.äìçðjynd z` yexcl `ziixad dkiynn §©£¨
:aezkdñéøqì èøt ,'BîL äçné àìå'zltep ezy` oi`y ,zny §Ÿ¦¨¤§§¨§¨¦

meyn meailBîMLxakéeçî.ciledl ie`x epi`y itl ¤§¨
:`ziixad ixac z` yxtn `axäøBzä ìëác áb ìò óà ,àáø øîà̈©¨¨©©©¦§¨©¨

,BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéà dlek`ed sqep oic epnn yxcpy s`e ¨¥¦§¨¥¦¥§
,eheyt itl mb yxtznàëämeaiaéàúà[d`a-]äåL äøæb ¨¨£©§¥¨¨¨

edéz÷étà[eze` d`ivene-],éøîâì déèLtîz` `exwl aeig oi`e ©¦§¥¦§¨¥§©§¥
.znd g`d my lr oad my

:`xnbd ddnzäåL äøæb åàì éàåefàðéîà äåälr'yíL'eig` §¦¨§¥¨¨¨£¨£¦¨¥
z`ixw ezernyn o`k xen`d,Lnî íL,ok yxtl xyt` i` `ld ¥©¨

ixdyàðîçø øäæî÷ ïàîìlr ezexwl dxezd dxidfd in z` - §©¨©§©©£¨¨
m` .znd g`d myíáiìok m` ,aezkd ok deivéçà íL ìò íe÷é''E ©¨¨¨©¥¨¦

déì éòaéîe .xneléà`ed ieeivd,àðéc éáìok m`éçà íL ìò íe÷é' ¦¨¥¥¦§¥¦¨¨©¥£¦
déì éòaéî 'åéáà`id dpeekdy xnel okzi ji` ok m`e .xnel ¨¦¦¨¥¥

.my z`ixwl
:`xnbd zvxznàîìãåc xnel yi dey dxifbd ileløîà÷ éëä §¦§¨¨¥¨¨©

íáiì déì eøîà ,ïéc úéáì àðîçø eäìcleeiy oadyíe÷é[`xwi-] §©£¨¨§¥¦¦§¥©¨¨¨
àlà .åéçà íL ìòcäåL äøæb éàúàeéøîâì déz÷étàaezkd z` ©¥¨¦¤¨£©§¥¨¨¨©¦§¥§©§¥

.dlgp oica eze` dcinrne ,eheyt icin
:dywne ,`ziixaay dpey`xd dyxcd z` xxal zxfeg `xnbd

áéúk ìBãâa àø÷ úøîàc àzLäzpeeky yxtn dz`y eykr ± ©§¨§¨§©§¨§¨§¦
,mig`d lecbl `id aezkdàîéàwxyøBëaleki,íaééìg` la` ¥¨§¦©¥

àì èeLtlekiíaééì,dfd xack okzi `l :`xnbd zvxzn .llk ¨Ÿ¦©¥
ixdyBîìBòa äéä àlL åéçà úLà ïk íàclepy iptl zny g` - ¦¥¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
,eig`èòéîcdze`àðîçømig` EaWi iM' xn`py dnn meain §¦¥©£¨¨¦¥§©¦
'eCgi(:fi lirl),él änìokn xg`l clepy df g` `ld .df herin ©§¨¨¨¦

.maiin epi` jk oia heyta bdep meai oi` m`e ,xeka epi`
:`xnbd dywn aeyéøtànàc àøëea éèeòîì àîéàå ,àçà áø C± ¨¦©£¨§¥¨§©¥§¨§¦¨

`ed enlera did `ly g` zy` hrnl aezkd jxvedy dn `ny
:`xnbd zvxzn .en`l xeka df g` didy ote`aúéöî àì àeää©Ÿ¨¥

úøîàoeik ,meail xekak aygp en`l xekay xnel xyt` i` ± ¨§©
e ,àðîçø äìz äìçða íeaéca mipy it oicl dxekaäìçðwx zbdep §¦§©£¨¨¨©£¨¨©£¨

xekaaàìå áàä ïîxekaa.íàä ïî ¦¨¨§Ÿ¦¨¥
:`xnbd dywn ceràkéà ék ,àîéàåg`íeaé úåöî íéi÷úz øBëa §¥¨¦¦¨§¦§©¥¦§©¦

la` ,heytd ici lr s`íeaé úåöî íéi÷úú àì øBëa àkéì ék¦¥¨§Ÿ¦§©¥¦§©¦
bdep oi`y cnll `a 'clz xy` xekad dide' xn`py dne ,llk

:`xnbd zvxzn .miiw xekady mewna `l` meaiàø÷ øîàmeaia ¨©§¨
î ãçà úîe','íäe ,mig` ipy `l` my eid `ly rnyneàì éî ¥©©¥¤¦Ÿ

ïðé÷ñòote`a mbúéîcdøBëa,mdayemewn lknàðîçø øîà ©§¦©§¦§¨©©£¨¨
íaééìd,ïè÷:`xnbd dgec .miiw xekad oi`y elit`eúéîc àîéàå ¦©¥¨¨§¥¨§¦

d g`dïè÷,miiw xekade.øBëa íaééì àðîçø øîàåzvxzn ¨¨§¨©©£¨¨¦©¥§
:`xnbd,BîìBòa äéä àlL åéçà úLà àðîçø èòéî àädf herine ¨¦¥©£¨¨¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨

ipy `l` eid `ly ernyny 'mdn cg` zne' aezkd lr xn`p
xg`l clepy ohwd z` hrnl aezkd jxvedy jkne .cala mig`
maiin did eig` zzin mcew clep did eli`y gken ,eig` zzin

.miiw xekad oi`y elit`
:`xnbd dywn aey,àîéàå`weecøBëa àkéì ékm` ,mleraíã÷ §¥¨¦¥¨§¨©

ïè÷maiieäëæ,d`pwe daåmle`øBëa àkéà éàe mleraíã÷dïè÷ ¨¨¨¨§¦¦¨§¨©¨¨
maiie,äëæ àìzvxzn .maiin `ed wx miiw xekady onf lky Ÿ¨¨

:`xnbdäæ íéçà úáéLé äLweä ,'åcçé íéçà eáLé' ék àø÷ øîà̈©§¨¦¥§©¦©§¨§¨§¦©©¦¤
,äæì.xeka yiy mewna s` mig`d lka bdep meaiy epcnll ¨¤

:zxg` `ziixaa `aend oic lr dywn `xnbd,àîéàå`weecék §¥¨¦
øBëa àkéàmaiil mig`d x`y evx `leìBãbà øcäéìmixfeg ± ¦¨§¦§©©¨

la` ,maiil eze` miteke xekad lv`ïéøæBç ïéà øBëa àkéì ék¦¥¨§¥§¦
`weecaìBãb ìöàdevn xzei oi` xeka epi`y lecba oky ,mig`d ¥¤§

ok m`e .mig`d x`yanäîlà[recn-],àLéM÷ ééaà éðzyiy ©¨¨¨¥©©¥©¦¨
ìBãba äåöîmig`d,íaééìm`eäöø àìlecbdíéëìBämcewìöà ¦§¨¦§§©¥Ÿ¨¨§¦¥¤

ïèwä åéçà`ed mb m`e ,mig`ay ipyd `edy epnnïéøæBç äöø àì ¨¦©¨¨Ÿ¨¨§¦
dxfgìöàdìBãbxn`p xekaa wx `ly ixd .maiil eze` miteke ¥¤¨

`ld ,df oic epl oipne .el mcew eig`n lecbd lk `l` ,dnicw oic
eig`n lecbd lk :`xnbd zvxzn .'xeka' `l` xn`p `l aezka

d`e,øBëákokyBì äîøb BúøBëa øBëa äîx`yl enicwdl ¦§©§§¨¨§¨
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המשך בעמוד מא

oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtzenai
øîàã ïàîì éàå`cg i`d maiin i`e ,oinai zevn lhal xeq`c meyn `nrh Ð`nlc Ð

lr dlha oinai zevn `vnpe ,dy` zeg` meyn dzeg` `vze ,maiiy mcew jci` ziin

dvilgne meain epicicg ulg inp i` zg` dry dxq`py oeike ,jk meyn dxq`p ixd

dipyd i`d `lf`e `cgl.dlgzn meail zi`xp `ly g` zy` xeqi`a `id zcner Ð

dwewf zeg` meyn dxq`py ef ,`kd la`Ð

dwewf zeg` xeqi` rwt ike ,dzid dnai e`l

e`lc ,zcnere zxzen ef ixd dzeg` zvilga

,dl opiwtn `l `witqn ,jkld ,i`ed g` zy`

dicic cge cg lk xni`c`inxzi`.dilåìéôàå
íéðäë íäéðù,aiqp dvelg i`ce ediipn cge Ð

ipyn cg`n `id dvelg ixkpd zqex` `dc

.evlge mipy encw :ipzwck ,eig`äöåìçÐ

.odkl dxeq`càåä ïðáøãîcg lklc ,`kde Ð

eznai z` maii df `nyc ,wtq `l` dpi`

dxenb.wtqn dwet`l opax xefb `l Ðäùåøâ
."egwi `l dyi`n" Ðìåãâá äåöîù ïàëîÐ

dide ,dnaie dy`l el dgwle" :yixc ikd

"xekad.xekad didi maiind Ðãìú øùàÐ

hxt ,clil die`x `dz dnai dze`e.zipeli`l

íå÷éeig` my lr maid Ðlegpl`le ,ezlgp

.enr eig` ewlgiäìçðì øîåà äúài`de Ð

.irzyn maia "mewi"åðéà åàoaa `l` Ð

cleiyiqei znd my did m`y ,irzyn elÐ

.iqei dfl oixewåèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéàÐ

`yxcl dil opiyxcc ab lr s`eeheyt icin Ð

edin.ixnbl witp `léøîâì äéú÷éôàåoi`y Ð

dl xnb ikde ,znd eig` mya epal zexwl jixv

:opikxte .diaxnàðéîà äåä äåù äøæâ åàì éàå
ùîî íù.dinza Ðíáéìoa :`pngx xn`w Ð

.dil irain ,jig` my lr mewi jl clepdéàå
ïéã úéáì.oad my ziixw zevn `pngx rcen Ð

äéì éòáéî åéáà éçà íù ìò íå÷éi`ce `l` Ð

xn`w oic ziale ,`xw irzyn diteb maia

mewiy ,`pngx.dlgpl znd eig` my lr maid

íáéì åì åøîàlkc .eig` my lr epa mewiy Ð

edl xn`we ,oic zial `xw rcen `w meai zevn

el clz xy` oade ,dilr `al dnai xidfdl

.eig` my lr epniwiøåëá àîéàxn`w `wec Ð

heyt la` ,`xw`ki` oia ,ixnbl maiil `l Ð

.xeka `kil oia xekaïë íàheytc Ðxa e`l

eig` zy` `pngx hrinc il dnl ,`ed meai

enlera did `ly?xeka e`lc meyn il wetiz

.eig` zzin xg`l clepy df `edàîéàåi`d Ð

enlera did `ly eig` zy` hrincoebk Ð

ikdle ,eia`n eig`e en`l xeka clepy df didy

.ihernl jixhv`àðîçø äìú äìçðáÐ

la` ,maiinc `ed mipy it lhepd xeka `linne

m`l xekadihrncne .`l Ðdipin rny Ð

.mig`d lecb `l` ,`wec e`l `xwc xeka

'åë øåëá àëéà éë àîéàå`nlc ,xnelk Ð

i` :`pngx xn`w ikde ,`wec xeka mlerl

jnw xeka `ki`e` meai zevn miiwzz Ð

ol `wtpc ,heyta e` xekaahirni`cnzy`

xeka `kil ike ,enlera did `ly eig``l Ð

.heytd on ixnbl dxehte ,miiwzzãçà úîå
íäîzne mipy `l` my eid `ly rnyn Ð

cg`.odnïðé÷ñò àì éî`l in ,xnelk Ð

`pngx xn`we ,xeka znc `xwn inp rnzyn

.heyt maiilàîéàåmwezne wigc `xw jgxk lr Ð."xekad dide" aizk `dc .xeka maiil `pngx xn`we ,heyt zinc oebk'åëå àðîçø èòéî àäaizk mig` ixz iab `kdc Ð
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קפט oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtzenai
øîàã ïàîì éàå`cg i`d maiin i`e ,oinai zevn lhal xeq`c meyn `nrh Ð`nlc Ð

lr dlha oinai zevn `vnpe ,dy` zeg` meyn dzeg` `vze ,maiiy mcew jci` ziin

dvilgne meain epicicg ulg inp i` zg` dry dxq`py oeike ,jk meyn dxq`p ixd

dipyd i`d `lf`e `cgl.dlgzn meail zi`xp `ly g` zy` xeqi`a `id zcner Ð

dwewf zeg` meyn dxq`py ef ,`kd la`Ð

dwewf zeg` xeqi` rwt ike ,dzid dnai e`l

e`lc ,zcnere zxzen ef ixd dzeg` zvilga

,dl opiwtn `l `witqn ,jkld ,i`ed g` zy`

dicic cge cg lk xni`c`inxzi`.dilåìéôàå
íéðäë íäéðù,aiqp dvelg i`ce ediipn cge Ð

ipyn cg`n `id dvelg ixkpd zqex` `dc

.evlge mipy encw :ipzwck ,eig`äöåìçÐ

.odkl dxeq`càåä ïðáøãîcg lklc ,`kde Ð

eznai z` maii df `nyc ,wtq `l` dpi`

dxenb.wtqn dwet`l opax xefb `l Ðäùåøâ
."egwi `l dyi`n" Ðìåãâá äåöîù ïàëîÐ

dide ,dnaie dy`l el dgwle" :yixc ikd

"xekad.xekad didi maiind Ðãìú øùàÐ

hxt ,clil die`x `dz dnai dze`e.zipeli`l

íå÷éeig` my lr maid Ðlegpl`le ,ezlgp

.enr eig` ewlgiäìçðì øîåà äúài`de Ð

.irzyn maia "mewi"åðéà åàoaa `l` Ð

cleiyiqei znd my did m`y ,irzyn elÐ

.iqei dfl oixewåèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéàÐ

`yxcl dil opiyxcc ab lr s`eeheyt icin Ð

edin.ixnbl witp `léøîâì äéú÷éôàåoi`y Ð

dl xnb ikde ,znd eig` mya epal zexwl jixv

:opikxte .diaxnàðéîà äåä äåù äøæâ åàì éàå
ùîî íù.dinza Ðíáéìoa :`pngx xn`w Ð

.dil irain ,jig` my lr mewi jl clepdéàå
ïéã úéáì.oad my ziixw zevn `pngx rcen Ð

äéì éòáéî åéáà éçà íù ìò íå÷éi`ce `l` Ð

xn`w oic ziale ,`xw irzyn diteb maia

mewiy ,`pngx.dlgpl znd eig` my lr maid

íáéì åì åøîàlkc .eig` my lr epa mewiy Ð

edl xn`we ,oic zial `xw rcen `w meai zevn

el clz xy` oade ,dilr `al dnai xidfdl

.eig` my lr epniwiøåëá àîéàxn`w `wec Ð

heyt la` ,`xw`ki` oia ,ixnbl maiil `l Ð

.xeka `kil oia xekaïë íàheytc Ðxa e`l

eig` zy` `pngx hrinc il dnl ,`ed meai

enlera did `ly?xeka e`lc meyn il wetiz

.eig` zzin xg`l clepy df `edàîéàåi`d Ð

enlera did `ly eig` zy` hrincoebk Ð

ikdle ,eia`n eig`e en`l xeka clepy df didy

.ihernl jixhv`àðîçø äìú äìçðáÐ

la` ,maiinc `ed mipy it lhepd xeka `linne
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.mig`d lecb `l` ,`wec e`l `xwc xeka

'åë øåëá àëéà éë àîéàå`nlc ,xnelk Ð

i` :`pngx xn`w ikde ,`wec xeka mlerl

jnw xeka `ki`e` meai zevn miiwzz Ð

ol `wtpc ,heyta e` xekaahirni`cnzy`

xeka `kil ike ,enlera did `ly eig``l Ð

.heytd on ixnbl dxehte ,miiwzzãçà úîå
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cg`.odnïðé÷ñò àì éî`l in ,xnelk Ð

`pngx xn`we ,xeka znc `xwn inp rnzyn

.heyt maiilàîéàåmwezne wigc `xw jgxk lr Ð."xekad dide" aizk `dc .xeka maiil `pngx xn`we ,heyt zinc oebk'åëå àðîçø èòéî àäaizk mig` ixz iab `kdc Ð
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÷ì dé÷ñôàå øçà àúàc áb ìò óàc :øîà÷ éëäåàì §¨¦¨¨©§©©©©£¨©¥§©§©¥§¨¨
¯ íéøeîà íéøác äna :éáéúéî .ñBðëé àì älçzëì ¯§©§¦¨Ÿ¦§¥¦¥©¤§¨¦£¦
íàå .àöz àì ¯ íéða dì Lé ìáà ,íéða dì ïéàLk§¤¥¨¨¦£¨¥¨¨¦Ÿ¥¥§¦
áø .àöz íéða änk dì Lé eléôà ¯ äàîeè éãò eàä¥¥§¨£¦¥¨©¨¨¦¥¥©
éàîe .íéãò dì Léå íéða dì Léa ïéúéðúîì dì é÷Bî¥¨§©§¦¦§¥¨¨¦§¥¨¥¦©
Léå íéða dì Léa ïéúéðúîì éî÷Bàì áøc dé÷çBc£¥§©§§¥§©§¦¦§¥¨¨¦§¥
àkéì éàå ,ïðé÷tî ¯ íéãò àkéàc àîòèå ,íéãò dì̈¥¦§©£¨§¦¨¥¦©§¦©§¦¥¨
óà ,íéða dì ïéàLa dî÷Bì ,ïðé÷tî àì ¯ íéãò¥¦¨©§¦©§¨§¤¥¨¨¦©
:déúéL÷ ïéúéðúî :àáø øîà ?íéãò àkéìc áb ìò©©§¥¨¥¦¨©¨¨©§¦¦§¦¥
ìk ,àlà ,dàéöBä éðúéì ,"äeàéöBä" éðúc àéøéà éàî©¦§¨§¨¥¦¨¦§¥¦¨¤¨¨
.é÷tîc àeä íéãòa ¯ ïéc úéáe ,ïéc úéáa "äeàéöBä"¦¨§¥¦¥¦§¥¦§©§¦
:éaø øîà ,øpéña úøâBç äMàå àöBé ìëBø :àéðúc ,àéä éaø ¯ àúééðúî éðä :àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¨¥©§§¨¨©¦¦§©§¨¥¥§¦¨¤¤§¦¨¨©©¦
.àöz ¯ øácä øòBëîe ìéàBä :éaø øîà ,äìékä ïî äìòîì ÷Bø .àöz ¯ øácä øòBëîe ìéàBä¦§¨©¨¨¥¥§©§¨¦©¦¨¨©©¦¦§¨©¨¨¥¥
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zenai(iying meil)

àúëìä éàîìxekaa dielz meai zevn oi` `ld ,ok dxezd ez`xw §©¦§§¨
dxezd :`xnbd daiyn .heyt `edy elit`e ,mig`d lecba `l`

'xeka' mail d`xwàúeòéøâìzyexia maid ly egek z` rxbl - ¦§¦¨
,xnele ,znd eig`ìèBð Bðéà øBëa äîeia` iqkpa mipy itaoenn ©§¥¥§

yéeàøezzin xg`l eia`l `ealklhep `edy myadidy oenn ¨§§
÷æçen,eiiga eia`léàä óàeig` wlg z` eia` iqkpa lhepd mai §¨©©
,zndìèBð Bðéàdf wlgad oennéeàøezen xg`l mdia`l `eal ¥¥§¨

kelhep `edy my÷æçená.eiiga mdia`l §©§¨

äðùî
:lew meyn mc` lr zexeq`d miypd oic z` d`ian dpynd

äçôMä ìò ïòèpä,enr dzpif dgtyy lew eilr `viy in ±exg`l ©¦§¨©©¦§¨
oknBà ,äøøçzLðorhpyíéáëBk úãáBòä ìòenr dzpifyexg`l ¦§©§§¨©¨¤¤¨¦
oknñBðëé àì äæ éøä ,äøéibúð,oze` [`yi-]åmle`ñðk íàoze` ¦§©§¨£¥¤Ÿ¦§§¦¨©

caricaïéàéöBî ïéàoze`.Bãiî ¥¦¦¦¨
Léà úLà ìò ïòèpäenr dzpifyeok meynBãé úçzî äeàéöBäly ©¦§¨©¥¤¦¦¨¦©©¨

,dlrañðkL ét ìò óà,dlran dyxbzpy xg`l ef dy` orhpd ©©¦¤¨©
àéöBéote` dfi`a x`eai `xnbae .eilr dxeq` `id oky ,dze` ¦

.df oic xaecn

àøîâ
.dxiibzpy xg`l dp`yi `l zixkpd lr orhpd :dpyna epipy

,rnyn dpynd ixacn :`xnbd zwiicn,àéåä àäéî úøBib àäs`e ¨¦¤¦¨©§¨
dywn .orhpl `ypidl ick `l` zecdi myl dxiibzp `ly

:`xnbd,éäðéîøe,`ziixaa epipy `ldì øéibúpL Léà ãçàíeL §¦§¦¤¨¦¤¦§©¥§
äMà,l`xyin dy` `yil ick -ì äøéibúpL äMà ãçàåLéà íeL ¦¨§¤¨¦¨¤¦§©§¨§¦

,l`xyin yi`l `ypdl ick -ì øéibúpL éî ïëåíéëìî ïçìeL íeL §¥¦¤¦§©¥§§©§¨¦
e` ,l`xyi ikln ogly lr jenq zeidl ick -ìL éãáò íeLäîì §©§¥§ŸŸ

mixg` lr zlhen ezni` didzy ick jlnd icarn zeidl ick ±
el` lk ,dnly icarkéaø äéäL .äéîçð éaø éøác ,íéøb ïðéà¥¨¥¦¦§¥©¦§¤§¨¤¨¨©¦

úBéøà éøéb ãçà ,øîBà äéîçð,zeix`d zni`n exiibzpy mizek - §¤§¨¥¤¨¥¥£¨
aezkk(dk fi 'a mikln),'zFix`d z` mdA 'd gNWie'éøéb ãçàå ©§©©¨¤¤¨£¨§¤¨¥¥

úBîBìç,xiibzdl zenelg lra el xn`y -éëcøî éøéb ãçàå £§¤¨¥¥¨§§©
øzñàåaezkk ikcxn zlecb onfa exiibzpy -(fi g xzq`)miAxe' §¤§¥§©¦

,'micdizn ux`d iOrn,íéøb ïðéà,d`xi zngn exiibzpy meyn ¥©¥¨¨¤¦§©£¦¥¨¥¦
.äfä ïîfa eøéibúiL ãòwx ike :`xnbd zyxtnà÷ìñ äfä ïîfa ©¤¦§©§©§©©¤©§©©¤¨§¨

Czòc,zexib yiyàîéà àlà`edy onfa `l` zexib oi`yïîfák ©§¨¤¨¥¨§©§©
äfäxiibzdl xbd `a `ny yegl oi`e ,rpkpe ipr l`xyi mry ©¤

zxiibznd dy` mby dpyna x`ean ji` ok m`e .dxxy myl
.dzexib dlg zeyi` myl

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä,ef `ziixa lr -÷çöé áø øîà ¨¦§©£¨¨©©¦§¨
íéøb ílek øîBàä éøáãk äëìä ,áøc déîMî àzøî øa ìàeîL øa©§¥©©§¨¦§¥§©£¨¨§¦§¥¨¥¨¥¦

,íä,dxxy myl e` zeyi` myl exiibzpy elit` mzexib dlge ¥
ef dhiyk zxaeq epzpyn s`e .`ziixaa dingp iax ixack `le

.dkldl zwqtpy
:`xnbd dywnéëä éài` myl zexib m` ±,dxenb zexib `id zey ¦¨¥

s`éîð älçzëì`ly dpyna epipy recne ,dy`l dze` `yi §©§¦¨©¥
qepki `l dligzkl :`xnbd zvxzn .dligzkl orhpd dze` `yi

dze`éqà áø øîàc ,éqà áøc íeMîmeyn `ed dpynd mrhy ¦§©©¦§¨©©©¦
xn`py(ck c ilyn),'åâå 'íéúôN úeæìe ät úeLwò Enî øñä'm`e ¨¥¦§¦§¤§§¨©¦

,eilr `viy lewd wfgzi ,odilr orhpy zixkpde dgtyd z` `yi
.odnr dpfy dligz edecygy dn did zn`y exn`ie

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdíéøb ïéìa÷î ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥§©§¦¥¦
,çéLnä úBîéìmpi`y yeygl yi mzlecba l`xyiy onfa oky ¦©¨¦©

.miny myl mixiibznãåã éîéá àì íéøb eìa÷ àì Bá àöBikmeyn ©¥Ÿ¦§¥¦Ÿ¦¥¨¦
,cgt jezn xiibzdl e`ay eyygy,äîìL éîéá àìåyiy meyn §Ÿ¦¥§ŸŸ

da eidy dlecbd daehde zeklnd zngn xiibzdl e`ay yeygl
.onf eze`a l`xyiàø÷ éàî ,øæòéìà éaø øîàon jnq yi okid - ¨©©¦¡¦¤¤©§¨

xn`py ,df oicl `xwnd(eh cp diryi)øâ éî éúBàî ñôà øeâé øBb ïä'¥¨¤¤¥¦¦¨
éìò Czà.'ìBté Cizn ,xiibzdl `ad - 'xeb od' ,aezkd yxcp jke ¦¨¨©¦¦

nfa wx ± 'ize`n qt`' ,'xebi''jz` xb in'e ,mknr ippi` lekiaky o
,`ad mlerl jz` gepi - 'leti jilr' ,jzeipr onfa xiibzny in ±

Cãéà ìáà,miaeh mipnfa xiibzdl mi`ay el` ±àìmilawn £¨¦¨Ÿ
.mze`

:dpyna epipy'åëå Léà úLà ìò ïòèpä.`ivei qpky it lr s` ©¦§¨©¥¤¦
íéãòáe ,áø øîàdzpify micr yiy onfa `l` `ivedl aiig epi` ± ¨©©§¥¦

oia dxeq`y dzpify dy` lkk dxezd on el dxeq` f` oky ,enr
epnn dze` oi`iven oi` cala lew it lr la` ,lreal oia lral

.el z`yipy xg`l
:ax ixack `ly `ziixan giken zyy axàðéîà ,úLL áø øîà̈©©¥¤£¦¨

àúzòîL éàäì øîà áø áéëLå íééð ékz` ax xn`y ipxeaq ± ¦¨¥§¨¦©£©§©§©§¨¨
`ly gken `ziixadn oky .ald zpeek `lae ,mpnpyk ef ezreny

,eixackäeàéöBäå Léà úLà ìò ïòèpä ,àéðúcdlranBãé ìò- §©§¨©¦§¨©¥¤¦§¦¨©¨
xg`l d`yip jk xg`e ,ezngnäLøbúðåmbéãé úçzîdíà ,øçà §¦§¨§¨¦©©§¥©¥¦

okn xg`lñðk,enr dzpify orhpd dze`àéöBé àìxxan .dze` ¨©Ÿ¦
:zyy axíéãò àkéàc éà ,éîc éëéäok m` ,orhpd mr dzpifyék ¥¦¨¦¦§¦¨¥¦¦
øçà àúàd`ypeàì÷ì dé÷ñôàå,lewd wqtp jk ici lre ±éàî £¨©¥§©§§¥§¨¨©

éåä.dxezd on eilr dxeq` `id `ld ,`ivei `l recn -åàì àlà ¨¥¤¨¨
ote`a xaecn gxkdaíéãò àkéìc,cala lew `l` dzpifyelkn §¥¨¥¦

mewnàîòèmeyn wx `ed epnn dze` oi`iven oi`yøçà àúàc ©§¨©£¨©¥
mizpia d`ypeéëä åàì àä ,àì÷ì dé÷ñôàåel d`yip m` la` - §©§§¥§¨¨¨¨¨¥

xg`l d`yipy iptlïðé÷tî`le ,`nlra lewa s` epnn dze` ©§¦©
.ax ixack

:ax lr zyy ax ziiyew z` zvxzn `xnbd,áø Cì øîàmlerl ¨©¨©
øçà àúà àìc áb ìò óàc ïécä àeäd`ype,àì÷ì dé÷ñôàåwx ©¦§©©©§Ÿ£¨©¥§©§§¥§¨¨

ïðé÷tî íéãò àkéà éàla` ,orhpd on dy`d z`íéãò àkéì éà ¦¦¨¥¦©§¦©¦¥¨¥¦
ïðé÷tî àìdze`ote`a dpic z` `ziixad dxn`y dne .epnn Ÿ©§¦©

`l` ok dhwp `le ,`ed `weec e`l ,mizpia xg`l d`yipy
,xg` yecig eprinydløçà àúàc áb ìò óàc ,øîà÷ éëäå§¨¥¨¨©§©©©©£¨©¥

,àì÷ì dé÷ñôàåmewn lkn,ñBðëé àì älçzëì`l carica wxe §©§§¥§¨¨§©§¦¨Ÿ¦§
.`ivei

:ax lr `xnbd dywn ceríéøeîà íéøác äna ,éáéúéîjixvy ¥¦¥©¤§¨¦£¦
`weec ,d`ivedl orhpdíéða dì ïéàLk,oey`xd dlranìáàm` §¤¥¨¨¦£¨

íéða dì Léoey`xd dlran,àöú àìipa lr frl `vi `ly ick ¥¨¨¦Ÿ¥¥
.orhpd ipa md `l` eipa mpi`y oey`xd dlraéãò eàa íàå§¦¨¥¥

äàîeè,enr dzpifyàöz íéða änk dì Lé eléôàmeyn epnn §¨£¦¥¨©¨¨¦¥¥
mipa dl oi` m`y `yixa x`ean ixd .dxezd on eilr dxeq`y
.ax ixack `le ,micr `ll mb orhpdn `vz oey`xd dlran

:`xnbd zvxznïéúéðúîì dì é÷Bî áø[epzpynl-]íéða dì Léa ©¥¨§©§¦¦§¥¨¨¦
,oey`xd dlranåyk `weec dpynd z` cinrd okl,íéãò dì Lé §¥¨¥¦

.`ziixad ixacke
:`xnbd zl`eyáøc dé÷çec éàîe[ax z` wgc dn-]éî÷Bàì ©§¥§©§§¥

e íéða dì Léa ïéúéðúîìy ote`a dcinrdlå ,íéãò dì Léxnel §©§¦¦§¥¨¨¦¥¨¥¦§
cïðé÷tî íéãò àkéàc àîòèdze` [mi`iven-]àì íéãò àkéì éàå ©§¨§¦¨¥¦©§¦©§¦¥¨¥¦Ÿ

ïðé÷tî,dze`dî÷Bì[dcinrdl el did `ld-]aote`dì ïéàL ©§¦©§¨§¤¥¨
,íéðaeíéãò àkéìc áb ìò óà.dze` mi`iven:`xnbd daiynøîà ¨¦©©©§¥¨¥¦¨©

déúéL÷ ïéúéðúî ,àáøxaecn m`y ,dpynd lr axl el dywed ± ¨¨©§¦¦§¨¥
ok m` ,zepfd lr micr oi`e oey`xd dlran mipa dl oi`ykéàî©

éðúc àéøéà[dpynd dhwp recn-]äeàéöBä'ly] eci zgzn ¦§¨§¨¥¦¨
'[dlraeid `l m` `ld ,egxk lra epnn de`ivedy rnyny

e ,cala lew zngn d`ivedl eze` mitek oi` dzpify micréðúéì¦§¥
[zepyl dpynl dl dide-]'dàéöBä'.epevxn rnynyàlà ¦¨¤¨

y meyn 'de`ived' dpynd dhwp gxkdaäeàéöBä ìkernyn ¨¦¨
egxk lraaz`xedå ,ïéc úéáixdïéc úéáwxayiy ote`íéãò §¥¦©¥¦§¥¦

dzpifyé÷tîc àeägxked jkne .lew it lr `le ,dlran dy` §©§¥
okle ,oey`xd on mipa dl yiy ote`a dpynd z` cinrdl ax

.`vz micra dzpifyk `weec
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zenai(iyiy meil)

lrad `vn m` okeíéìòðîxg` mc` lyähnä úçz íéëeôä ¦§¨¦£¦©©©¦¨
,dlrnl mdileye dhnl mditykøácä øòBëîe ìéàBä ,éaø øîà̈©©¦¦§¨©¨¨

eilrpn z` jtdy xg` mc` mr dzpify oiprd jezn xkipy oeik
,md in ly xikdl elkei `ly ickàöz.dlran ¥¥

`vn m` :iax ixac z` zxxan `xnbdéæçéì ,íéëeôä íéìòðî¦§¨¦£¦¦§¥
eäðéð ïàîclkexd ly md m`y ,md in ly wecal yi `ld ± §©¦§

mpi` m` j` ,enr dzpify zelzl yi ok` ziadn z`vl ede`xy
.dcia mciwtd milrpnd lray okzi oky ,jkl yeygl oi` ely
,mnvr milrpn my e`vnpy dpeekd oi` ok` :`xnbd zyxtn

àlàrwxwa my `vnpyíB÷îly [oniq-]) íéëeôä íéìòðîxtra ¤¨¨¦§¨¦£¦
y,ähnä úçzdf ote` lre.(àöz øácä øòBëîe ìéàBä ,éaø øîà ©©©¦¨¨©©¦¦§¨©¨¨¥¥

lirl e`aedy zeziixady ,xnel yi dzrne(:ck)zexaeqd
zhiya zeiepy ,`nlra lewa elit` lread on dze` mi`iveny
itly .cala xerik zecr yiyk elit` lradn `vzy xaeqd iax
dn mvr oky ,cala lewa d`ivedle xingdl yi lread iabl df
wfgzn jkay meyn ,xerik zecrl aygp okn xg`l dze` qpky
oi` mlerly ,xaeq ax la` .okl mcew enir dzpify cygd
lr zecr yi ok m` `l` qpky lreadn `le lradn `l mi`iven

.zepfd
:ef zwelgna dkldd z` drixkn `xnbdáøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©

,d`neh icr it lr `l` lreade lradn dy` mi`iven oi`y
éaøc déúååk àúëìäåzecr it lr elit` dlran dy` oi`iveny §¦§§¨§¨¥§©¦

:`xnbd dywn .xerik,àúëìäà àúëìä àéL÷zerxkd ixdy ©§¨¦§§¨©¦§§¨
:`xnbd zvxzn .ef z` ef zexzeq el`,÷éñôc àì÷a àä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨§¨¨§¨¦

lewd z` yigkde xg` lew `vi dzpify lewd `viy xg`ly
e ,oey`xd÷éñt àìc àì÷a àäa .xg` lew ecbp `vi `leàìc àì÷ ¨§¨¨§Ÿ¨¦¨¨§Ÿ

íéãò àkéìå ÷éñtdkld zepfd lréaøk,xerik icr it lr `vzy ¨¦§¥¨¥¦§©¦
l mle`e÷éñôc àì÷,miyyeg oi`åc cr `vz `líéãò àkéàlr ¨¨§¨¦§¦¨¥¦

,zepfdkixac.áø §©
:`xnbd zl`eyänk ãò ÷éñt àìc àì÷åick lewd jyniy jixv §¨¨§Ÿ¨¦©©¨

.`vzyàúîc éîec ,íà éì äøîà ,ééaà øîàmd [xird iceyg-] ¨©©©¥¨§¨¦¥¥§¨¨
jyna lew mdilr `veiy el`ïøîà àìå .àbìôe àîBémiyyegy ¨©§¨§Ÿ©§¨

elàlàote`a÷ñt àìclewdéðéáe éðéa,df onf jezaìáàm` ¤¨§Ÿ¨©¥¥¥¥£¨
éðéáe éðéa ÷ñtdvgne mei jeza ecbpk `viy xg` lew ici lràä ¨©¥¥¥¥¨

,÷ñt.el miyyeg oi` oey`xd lewd xefgi m` elit`eïøîà àìå ¨©§Ÿ©§¨
el miyyeg oi` ipiae ipia lewd wqt m`yàlàote`a÷ñt àìc ¤¨§Ÿ¨©

äàøé úîçî,cgt zngn `ly ±ìáàm`,äàøé úîçî ÷ñtixd ¥£©¦§¨£¨¨©¥£©¦§¨
àeä äàøé úîçî.wqtd df oi`e ,wqtcïøîà àìålewl miyyegy ¥£©¦§¨§Ÿ©§¨

wqt `lyàlàaíéáéBà àkéìc,orhpl e` dy`lìáàm`àkéà ¤¨§¥¨§¦£¨¦¨
mdlíéáéBày zelzl yi oky ,lewl miyyeg oi`àeä íéáéBà §¦§¦

.àì÷ì déì e÷tàc§©§¥§¨¨
xfge rx my meyn ezy` z` yxbnd oica wtq d`ian `xnbd

:dqpkeíúä ïðzoihiba(:dn),íeMî BzLà úà àéöBnädilr `viy §©¨¨©¦¤¦§¦
òø íL,dzpifyøéæçé àìd`ivend oke .dze`øãð íeMî,dxcpy ¥©Ÿ©£¦¦¤¤

øéæçé àì.dze`eðãnìé ,ïîçð áø øa äaøì àðeä øa äaø déì çìL Ÿ©£¦¨©¥©¨©¨§©¨©©©§¨§©§¥
,eðéaøe xare rx my meyn ezy` z` `ivendñðk,dze`eäî ©¥¨©©

àéöBiL.carica dze` ¤¦
:df wtq heytl di`x d`ian `xnbddéì øîà,ongp ax xa dax ¨©¥

àðéðz,epzpynadàéöBäå Léà úLà ìò ïòèpälrad,Bãé úçzî ¨¥¨©¦§¨©¥¤¦§¦¨¦©©¨
ñðkL ét ìò óàefd dy`d z` lreadàéöBéxg`n oky ,dze` ©©¦¤¨©¦

ea exingd jk meyne ,enr dzpify lewd wfgzd dqpky
,rx my meyn ezy` `ivena oicd `ed ok m`e .dp`iveiy
xfg m` ok lre ,dzpify lewd wfgzd dlra dyxiby xg`ny

.dp`ivei dqpke
:ef di`xl digc d`ian `xnbddéì øîà,`ped xa dax,éîc éî ¨©¥¦¨¥

`ldíúäipzw epzpyn oica,'äeàéöBä'de`ived oic ziay ¨¨¦¨
dxeq` `id micrae ,dzpify micr yiy meyn egxk lra lradn

.`ivei qpk m` ok lre ,dxezd on lread lråeli`àëä`ivena §¨¨
dpyna xn`p rx my meyn'dàéöBä'micr eid `le ,ezrcn ¦¨

,opaxcn `l` epi` dxifgdl xeqi`de ,cala lew wx `l` dzpify
:`xnbd zyxtn .`ivei `l carica xifgd m`y okzi ok lreäaøå§©¨

ïîçð áø øac ,xaeq epzpynn wtqd z` hytyéîð ïéúéðúî ©©©§¨©§¦¦©¥
'dàéöBä'ezrcn,ïðzs`e ,cala lew `l` dzpify micr eid `le ¦¨§©

.rx my meyn `ivenl oicd `ed ok m`e ,`ivei qpk m` ok it lr
:di`xd z` aey dgec `ped xa dax,éîc éî ézkàå`ldàëä §©©¦¦¨¥¨¨

didy ina xaecn rx my meyn `ivenaìòa,dligzn dy`d ©©
jixv epi`y okzi ok lre ,dqpke xfgy dna i`pb jk lk oi`e

.d`ivedlåeli`íúä`edy eilr orhpy ina xaecn epzpyna §¨¨
d,ìòBaxacy meyn ,dqpk m` s` d`ivedl minkg edeaiigy ¥

.dqpekl `ed dpebndéì øîàok it lr s` ,ongp ax xa daxøétL ¨©¥©¦
,éããäà éîcc oeiknyàëäorhpaïðaø øeîàdligzklyñBðëé àì ¨¥©£¨¥¨¨¨©¨¨Ÿ¦§

,àéöBé ñðk íàåok m`éîð àëärx my meyn ezy` z` `ivena §¦¨©¦¨¨©¥
y,øéæçé àì ïðaø éøîàxnel yi mb.'àéöBé ñðk íàå' ¨§¥©¨¨Ÿ©£¦§¦¨©¦

:ef di`x `xnbd dgec,àéä àìåixdyíúäorhpadéîlà éîelà §Ÿ¦¨¨©¥©§¥
àì÷ì,eilr `viy zepfd lew wfgzd dy`d z` qpky ici lr ± §¨¨

la` .d`ivedl eze` eaiig okleàëärx my meyn `ivena ¨¨
déúéìå àì÷a déa í÷ ïðéøîàz` lhia qpke lrad xfgy xg`n ± ©§¦©¨¥§¨¨§¥¥

ok lre melk ea oi`y `vne lewa wcay exn`iy meyn ,lewd
.dxifgd

äðùî
gily :frl meyn mixeq`d oi`eyip ipte` cer d`ian dpynd

ízçð éðôáe ázëð éðôa øîàå íiä úðéãnî èb àéánä,epickàì ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨©§¨©¦§©§¨©¤§©Ÿ
BzLà úà àOéxwiyy exn`i `ly ,frl meyn yxbnd ly ¦¨¤¦§

.dz`yl dvxe da eipir ozpy meyn ef ezxin`a
y dy`l cirnd cr okeúîinvr ip` xne`d cr oke ,dlra ¥

,åézâøäcrd xn`y e`eäeðâøä`idy s` ,cgi miyp` cere ip` £©§¦£©§
envr `ed ,eit lr mixg`l `ypdl zxzenBzLà úà àOé àìly Ÿ¦¨¤¦§

.dz`yl ick xaca xwiyy exn`i `ny ,frl meyn zndéaø©¦
,øîBà äãeäéip`' crd xn` m`BzLà àNpú àì ,'åézâøälr llk §¨¥£©§¦Ÿ¦¨¥¦§

crd xn` m` la` .mixg`l `l s`e ,ef zecr itàNpz ,eäeðâøä£©§¦¨¥
BzLà.`xnba mixacd ex`eaie .ef zecr it lr mixg`l ¦§

àøîâ
dywn .ef dy`a xeq` mid zpicnn hb `iand :dpyna epipy

:`xnbdàîòèmeyn `ed dy`a gilyd xeq`cchbd z` `iad ©§¨§
íiä úðéãnî`vnpe ,'mzgp ipta azkp ipta' eilr cirdl jxvede ¦§¦©©¨

déìòc[gilyd lr-]ïðéëîñ÷`ly exfb ok lre ,dy`d z` xizdl ©£¥¨©§¦©
.dz`yl ick xwya cirdy exn`i `ly ick dp`yiìáà`iand £¨

hbìàøNé õøàîoeik ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixv epi`y ¥¤¤¦§¨¥
déìò åàìc[gilyd lr-]àOé ,ïðéëîñ÷gilydBzLà úàly §¨£¥¨©§¦©¦¨¤¦§

.yxbndåc ,dywàäy cirny craúîelit` ,dlradéìò åàìã §¨¥§¨£¥
ïðéëîñ÷,dy`d z` xizdlcixd,øî øîà`ypdl dy` mixizn ¨©§¦©©¨©©

y jk lr eknqy meyn cg` cr it lràáñpéîe à÷ééc äMà- ¦¨¨§¨¦©§¨
`id okn xg`l wxe dlra zn ok` m` ahid zwcea dy`y

,xg`l z`yipemewn lknéðz÷ra zny dy`l cirndydlàì ¨¨¥Ÿ
.BzLà úà àOéxzen l`xyi ux`n hb `iand gily recn ok m`e ¦¨¤¦§

.ef dy`a
:`xnbd zvxzníúälrad zzin zecraàáúk àkéìepl oi` - ¨¨¥¨§¨¨

ok lre ,crd zecrl wx dpyi `l` ,lrad zzin lr gikend azk
la` .dz`yl ick xwyn crdy exn`iàëähbd gilyaàkéà ¨¨¦¨

àáúk.ezecr lr wx mikneq ep` oi`e ,epiptl hbd azkl epyi - §¨¨
dna epivn ef `xaqkeïðúcoldl(.fiw),èb ïéa äîlk zepn`py ¦§©©¥¥

,ezy` z` yxbl lrad zegely zeidl miypdìzecr oiaäúéî §¦¨
opi` dlwlwl zevexe ezy` z` ze`peyd miyp yngy lrad ly

,dilr zepn`pLseb hbaçéëBî áúkäick oze` gly lrady ¤©§¨¦©
lr mb `l` ozecr lr wx mikneq oi`y `vnpe ,ezy` z` yxbl
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המשך בעמוד עב

oiglbn el`e` cenr dk sc ± iyily wxtzenai
íéëåôä íéìòðî.d`exd xiki `ly ick ektde ,md ixkp ly i`ce ,dhnl odit Ðíå÷î
íéëåôä íéìòðîmewn xkip Ðozkitdxtramewn :xg` oeyl .ixen oeyl ,dhnd zgzy

z` `vne `ay ,jetd `vn milrpnely zzl libx `edy mewna dilrpnixkp i`ce Ð

,o`kl `amyejetd ok m`c ,xwir oey`xe .lra mewna dlye dly mewna eilrpn

.dil iraináøã äéúååë àúëìäåoi` :xn`c Ð

.micra `l` `lw oiwifgn÷éñôãlew `viy Ð

`ed xwy :xnel ,xg`.frldàúî éîåãÐ

iceyginec :`pixg` `pyil .xirdirci `lc Ð

.ixen oeyl ,incca ixn` `l` ,i`ceøãð íåùî
øéæçé àì:"hb gleyd"a mzd yxtn `nrhe Ð

mkg lv` ef jlz `ny ,xifgi xne` dz` m`y

:yxbnd xn`ie ,dxcp dl xizie ,zqipy xg`l

,dxcpy xcpl xzid yiy rcei iziid eli`m`

,dyxbn iziid `l dpn d`n il mipzep eid

ehib lhan df `vnpe ,xzeia ilr daiag dzidy

rxtnl,exwerejkitl .mixfnn ipyd on dipae

z` `ivendy rcei ied :dlgzn el mixne`

dxcpy xcp meyn ezy`,zinler xifgi `l Ð

jilr daiag `id m`exzid ywae `v Ð

`zydn dl yxbn i`e .dxcpld`epy i`ce Ð

) xwr ivn `l eze ,eilr `iddlixaca dhib (

.xwyòø íù íåùîå,xifgi `l dilr `viy Ð

lew `vie ,xg`l `ypz `ny :`nrh ziyixtck

xwyy oey`xd frld lr,didhxgzie,yxbnd

.'ek `ed oky rcei iziid eli` :xn`ieåäî ñðë
àéöåéù`ivedl eptekpy edn ,dxifgd m` Ð?

'åë ïòèðä àðéðúinp mzde Ðdriwtn,dlran

rx my meyn d`ivedc oeikcezrc dlib Ð

lewdyopixq`c ikid ik ,el dxq`pe zn`dl

.dqpkyk lewd df wifgdy meyn `kdíúä
äåàéöåädxeq`e d`neh icr e`ay ,oic zia Ð

.dxezd on lrealäàéöåä àëä`lc i`de Ð

xifgi.`ed opaxc Ðéîð ïéúéðúî ïîçð øá äáøå
ïðú äàéöåädxeq` `l jkld ,micr `la Ð

meyn `l` lrealzeflelit`e ,opaxcn mizty

.`ivei :ipzw ikdìòá àëä éîã éî éúëàåÐ

.`ed dpebn df xac oi`e ,dxifgdìòåá íúäÐ

.`ed dpebn xace ,qpekéîã øéôù äéì øîà
éããäì.`ed opaxcn `kde `kdc Ðàéä àìå

íúälrea qpkyk `ed Ðdinl` inel` Ð

,`kd la` .frld did zn`y ,oey`xd lewl

lra dxifgdykdilha ileha Ð,`lwl

:opixn`cdxifgdcnxfg ,`lwa dil miw Ð

.epi`y `vne ,rx my ly oey`x lewa wcae

äðùîíéä úðéãîî èâ àéáîäjixv Ð

yxtn `nrhe ."mzgp iptae azkp ipta" xn`iy

.dnyl mi`iwa oi`y itl :(`,a) oihibaàùé àì
åúùà úàli`ed Ðdixeaic`e.opiknqúî

åúùà àùé àì åäåðâøä åéúâøälre li`ed Ð

z`yp `id ezecr`ki` Ðzefl`ny ,mizty

xg`l la` .xwy cirde da ozp eipir,`ypz Ð

.cg` cra z`yp dy`cøîåà äãåäé éáø
åúùà àùðú àì åéúâøä,eit lr xg`l elit` Ð

dxn` dxezde ,ryx envr miyn `edy itl

."cr ryx zyz l`"åúùà àùðú åäåðâøäÐ

`nrh ira `xnbae ,xg`l.àøîâìáà
ìàøùé õøàîoi` l`xyi ux`n hb `iand Ð

."mzgp iptae azkp ipta" xnel jixvúî àäå
ïðéëîñ äéåìéò àìãxg`l iaeqpi`l opax exyc `d ,lra zn xn` ikc Ð.opiknq dilr `l Ðøî øîàã`iydl on`p cg` crc `nrh epiid (a,bv zenai) dax "dy`d" wxta Ð

.z`yp jk xg`e ,i`ce zny zrceiy cr ,`wiic dteb `idc meyn ,dy`äúéîì èâ ïéá äî"`iand"a Ðoebk ,dlra zn xnel zepn`p opi`y miypd s` :opz (`,fiw zenaia oke)

zekixvy it lr s`e ,dhib `iadl zepn`p ,dlra zae dzxve dznaie dzengdzinl hb oia dne ."mzgp iptae azkp ipta" xnel.jk lk opiknq dlr e`le ,giken azkdy `l` Ð

éðòáø éðåìôéñðåàìåâøåäì 'åëz` Ð.raexd
ïìæâ
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`xeqi` carc `zi` m`c ,`ixy `zzi`c inrhÐcarc `zi` m`e ,qkxin ied iqekxi`

`xeqi`Ðoizipzn ik ,ip` d`nh zxne`a mzdc wgvi epiaxl d`xp .lekilc dil `gip

ip` dxedh zxne`a la` .inrh edpdn `ixy ikd elit`e ,i`w dlrc mzdcÐe`la `ixy

dkizg dytpl dziey `d ,d`nh zxne`y oeik `ixy i`n` :denzl oi`e .mzdc inrh edpd

miypd elwlwzpy minkg e`xy itlc !`xeqi`c

,zexwyn ok zexne`d aexe ,xg`a mdipir ozil

.oxizdl mdl d`xp jklàäwiqtc `lwaÐ

wiqtc `lw `py `l dil zi` diteb ax ,edine

.wiqt `lc `lw `py `le

éúëàåinc iniqxb `l mipyi mixtqa Ð

ongp xa daxe :iqxb `l` ,dil

xen` `kd ,lrea `kde lra `kd .ipz d`ived

ikde .`ed `iepiy cg `id `le cre 'eke opax

ipzc oeike ,ipz d`ived ongp ax xa daxe :eyexit

`le d`ived lrea `kde lra `kde ,d`ived

qpk m`e" oizipzna ipzw ikd elit`e .oic ziaÐ

) oihiba mzdc oicd `ed ,"`iveidn(a,m` inp

wiqne ,ongp ax xa dax hiyt dtie .`iven qpk

xeq`y dne ."dizilc `lwa dia mw 'ek `id `le"

dxeq`y mlerd mixeaqy meyn epi` xifgdl

`lwa dia mwc ixaq `dc ,rx my meyn el

,zevixt meyn e` lewlw meyn `l` ,dizilc

j`idc :wgvi epiaxl `iywe .oihiba opixn`ck

`l ike ?ongp ax xa dax dze` dncn did

inrh edpdl yxtn `icdac ,df mrh rcei did

) "gleyd"aen oihib(`,`lc :xnel yie !`ziixaa

xa daxc ,wgvi epiax xne` ,inp i` .dil riny

xaeq la` ,zevixte lewlwc inrh rcei ongp ax

mrhd mircei oi` mlerdy iptn `ivei qpkc

rx my zngny mixaeq `l` ,zevixte `lewlwc

qpk m` ,jkle .ok ici lr dyxiby oeik el dxeq`

Ð:wiqne .`kdc oizipznk ,dppx meyn `ivei

lecb welig yi ik ,dfa mlerd erhiy ,`id `le

mzdc oizipznl `kdc oizipzn oiaÐ`kdc

.'ek `lwl dinl`àëädn opzc `azk `ki`

'ek hb oia`lc ab lr s`e Ðipy wxt seqa iia

) oihibcbk(a,ux`l uega dpyn jd ixii`Ðlkn

.azkd lr jenql yic dpin xity wiic mewn

úîedepbxd eizbxd`l zna elit`c oeik Ð

ipzinl jixv ded `l ezy` z` `yi

`le ,`ypz xg`l eizbxda elit`e ,"edepbxd"

oia biltn dcedi iaxc meyn `l` dil ipz

.edepbxdl eizbxd

àåäebxedl mitxhvn xg`eaxd dywd Ð

zeknc `nw wxt seqac :miig epiax

)bexdc rnyn !livi raxpe bexd :jixt (`,e

rnyn `kde ,`pey meyn cirdl mileqt raxpe

raxp leqt `pey meyn `lc :xnel yie !xykc

ryx meyne ,ixii` epevxl raxpa `l` ,mzd

epevxlc xaeqc ,jenqac `axl elit` .leqt

xyk inpÐraxpy micr yiyk ,mewn lkn

epevxlÐe` aexw odn cg` `vnpk ied

livi raexe bxed ikd xza jixt ike .leqtÐ

raxp hwpinl ivn ded ,mnvr lr elivi :yxit

`l` ,epevxl raxpa ixii`c oeik ,dia i`wc
meyn
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eia` dkn aezkd aiig ixdc ,liviy inp ikd oi`c¦¥

Ðraxpa :`niz ike ?jixt i`n raxpn mewn lkn

) oixcdpqa opiyxc `dc ,inpcp(`,"jia` zexr"

dzin la` ,zxk oiprl ilin ipd ,eraxy ,ynnÐ

.ogky` `làáøenvr lv` aexw mc` xn`

ipy wxtac :mdxa` oa wgvi epiax dywd Ð

) zeaezkcopzc `d iab ,diteb `ax wiqn (a,gi

el` ixd xg` mewnn `vei oci azk oi` m` :mzd

exn`y `l` epy `l ,epiid miqep` xnel mipn`p

zngn exn` la` ,zeytp zngn epiid miqep`

oennÐol dedc ?mipn`p oi` i`n`e .mipn`p oi`

zngn `le eid miqep`c xnele `xeaic ibeltl

`lc :wgvi epiax xne`e !zeytp zngn `l` oenn

`ziixe`cnc ,xhyd leqtl ick `xeaic opiblt

dxwgpy ink dyrp xhyd lr minezgd micr

mdy oipr lka mzd ,inp i` .oic ziaa ozecr

zeytp zngn `l m` ,miqep`Ð,miryx eed

iedc ,zeytp zngn qpe`a ilzinl ol zil jkld

.`herin

ïéàåryx envr miyn mc`leqtl epiid Ð

iab xnel `ed on`p la` ,envr z`

) zezixka xn`ck ,iziid cifn :alg zlik`(`,ai ¥¤

.eixac itl dxfrl oileg `iadl etekl epl oi`c

) "ycwn yi`d"a opixn`wc `de:iab ,(`,p oiyecw

ciar `lc ,`nwqelcd on e` oelgd on il `ad̈¥

iziid cifn xnel `riyx diytp ieync yipi`Ð

,iziid cifn xnel on`p `di `ly meyn e`l

` oevxa oi`y :xnelk `l` ,on`pc `hiytcxne

`zydc :xn`z m`e .`riyx diytp ieync oipra

df" wxtae ,zecrl leqt epevxl raxpc rnyn

) "xxeaek oixcdpq(a,ceygc xn`c o`nl `ki`

ceyga mzdc :xnel yie !zecrl xyk zeixrd lr

`a i`ce `le ,zeixrd mr cgiizne ,uixt `edy

jixtc o`ne .qxhpewa mzd yxitck ,dexrd lr

epiid ?xyke ditzka mirax` ixn ipr :mzd

m`e ."drenyd daeh `l" lr oiwlnc meyn

`d ?leqt i`n` dexrd lr `a i`ce ike :xn`z

dfe ,zeixale minyl rx `diy ,opira qngc ryx

xykc ,qirkdl zelap lke` oebk ,zeixal rx oi`

oixcdpq) "xxea df" wxta `axlfk(`,:xnel yie !

ilekl leqtc ,oea`zl zelap lke` enk iedc

ceygc oeikc ,zeixal rx oi`y it lr s` ,`nlr

envr z`pd liaya xearlÐcirdl inp ceyg

.dexrd lr `a inp ikde ,oenn liaya xwy

àîéìdcedi iaxk xn`c sqei ax:dniz Ð

opiblt dil zil dcedi iaxl `kdc

zenai) "ulegd" wxtae ,`xeaic:`nl` .jipa z` leqtl leki dz` i`e ,jnvr z` leqtl dz` on`p :el xn` ,invr oial ipia izxiibzp xn`e dcedi iaxc dinwl `z`c `edd :opixn` (`,fn

envr leqtl on`p m`c :cere ,envr lv` aexw mc` `dc) ,on`p zecr mrhn `l mzdc :xnel yi ,edine !`xeaic opibltÐopilqtc `d `l` (?mixyk eipa ediy okzi ji`Ðexqe`l epiid

exey z` l`xyi ly xey gbp m` e` .`xeqi`c dkizg diytp` dieyc ,l`xyi zaaÐ.myd zxfra yxtp mye ,`iyw `teb dcedi iaxc `idde .oic lra z`ced mrhn xehtøîåàáip`

eibxed mr iziidedepbxd xn`c ab lr s`c :epiax xne` ÐÐ) "efg`y in" wxta l`ppg epiaxe mz epiax yxtn df oiprke .eibxed mr iziid ip` xne`k dyrpligznd xeaic a,br oihib

mlera ip`y zrn xne`a ("xn`"Ð.xne`k dyrpúæéâîá`iwhetw.wgvi epiax .dnly dlny enk ,i`xar zfibna enk iede ,"zbifna" iqxbc mixtq yi Ðàîòè`d oic ziac ¦§¨©§¨

`l ixz ia) "gleyd" yixa opixn`c ab lr s`e Ð,mipy eidy iptn xn`w `le ,oic ziaa `nrh ilzcnc ,xity wiicc wgvi epiax xne` mewn lkn ,edl exw `pic ia inp ixzlc (a,al oihib

ibq `lc dpin rnyzenai) "dvilg zevn" wxta xyknc o`n `ki`c ab lr s` ,dylyac ,dvilgc `inec :cere .ixza `kdcw(`,icigiaÐ`l i`ce cgc ,dizeek dl xaq `l `pz jd

.cga dppx inp `ki`e ,oic zia ixwinàìdf xacl minkg eyg) "zetxh el`"a dlr `ipzck ,wgxzi ytp lra mewn lkn ,ixyc ab lr s`e Ð`nih ,aiige dkif ,oicd z` oc :(a,cn oileg

ecirdy micrd oke ,xdiheÐ) "lawzd" seqa opixn` `d :xn`z m`e .el dnecd one xerikd on wgxzd :exn` minkg la` ,gwil mi`yx mlek:micr xekyz `ny opiyiig iab (`,fq oihib

`xeaicÐdyrn ,ixn`Ðlrad on xne`y ,exn` :xne`a `l` mzd `xeaic ixw `le ,xnbp mdit lrc oeik ,qxhpewa yxitck ,dyrn inp aiyg xwy micirnykc :xnel yie !icar `l¦

.mdici lr xacd xnbp `lc ,mezgle aezkl micrle xteqløîà'ek orhpd `id oizipzn edl,`kd la` !dil `xiq` zn` `ed m` ,`iveiy oica mzdc ,inc `l yi` zy` lr orhple Ð

dlra dyxiby oeik ,oick `ly dxq` elit` xcpa dy`d z` xq`yÐ.`ziixe`cn mkgl `ixy
oiyexib`
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.éìè÷å é÷ééc àìc íéøëðc àðéã éa !éðú÷ âøäéì¥¨¥¨¨¥¥¦¨§¨§¦¦§¨¨§¦§¨§¦

äðùîdìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçä¤¨¨¤¨©¤¨¦¨§¥¤©©£¨
åéðôa äöìçL Bà äðàéî ,äpàOé àì äæ éøä ¯£¥¤Ÿ¦¨¤¨¥£¨¤¨§¨§¨¨

.ïéc úéa àeäL éðtî ,äpàOé ¯àøîâdøézä àä ¦¨¤¨¦§¥¤¥¦¨¦¦¨
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ìLa íéøãð úøzä ,àðz :íøîò¯ àúìúa àlàå !äL ©§¨¨¨©¨©§¨¦¦§¨§¤¨¦§¨¨
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àcñç áø øîàãëe ,ãça íìBòì !ïéc úéa àeäL éðtî¦§¥¤¥¦§¨§©§©£©©¦§¨
ãéçéa ¯ éîð àëäå ,äçîeî ãéçéa :ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨§¨¦§¤¨¨©¦§¨¦

'åëå äöìçL Bà äðàéî" .äçîeî,ïéc úéac àîòè ." §¤¥£¨¤¨§¨©£¨§¥¦
çä íéãò :ïðúc àäî àðL éàî .àì ¯ éøúa àä¯ äMà èb ìòå çwî äãN ìò íéîeú ¨¦§¥¨©§¨¥¨¦§©¥¦©£¦©§¥¦¨§©¥¦¨

,íéðL éðôa ïeàéî øîàc ïàîî é÷etàì ,ïì òîLî÷ dôeb àéä !äæ øáãì íéîëç eLç àìŸ¨£¨¦§¨¨¤¦¨¨©§©¨§©¥¦©©£©¥¦§¥§©¦
ìLa ïeàéî :ïì òîLî÷,àéöBî ¯ ñðk :øîà àðäk áø ?àéöBiL eäî ,ñðk :eäì àéòaéà .äL ¨©§©¨¥¦§¨¦©£¨§¨©©¤¦©¨£¨¨©¨©¦

ñðk øîBàä éøáãk étt áø éác éèeæ áø eäì éðz .àéöBî Bðéà ¯ ñðk :øîà éLà áø©©¦¨©¨©¥¦¨¥§©¦§¥©©¦§¦§¥¨¥¨©
ïòèpä :àéä ïéúéðúî :eäì øîà ?àøáñ Bà àøîb :éLà áøì ïðaø déì eøîà .àéöBî Bðéà¥¦¨§¥©¨©§©©¦§¨¨§¨¨£©§©§¦¦¦©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zenai(iyiy meil)

íäéøáãc ïìæâ,opaxc dlifb lr xary ±äMà úeãòì øLkxnel ©§¨§¦§¥¤¨¥§¥¦¨
la` ,dlra znyìeñt äøBz éøáãc ïìæbs`eãòì.äMà úeixacle ©§¨§¦§¥¨¨§¥¦¨

mb leqt dxezd on ryx `edy dlra z` bxdy cirnd df cr s`
m`d .dy` zecrlàîéðyäMðî áødxez ixacn olfby xn`y ¥¨©§©¤

`ed ,dy` zecrl leqtk øîàczhiyäãeäé éaøepi`y epzpyna §¨©§©¦§¨
ax lr miwleg on`p `edy mixaeqd minkge ,'eizbxd' xnel on`p

.dy` zecra on`p dxezd on ryx mby mixaeqe dypn
:`xnbd dgecàîòèå ,ïðaøì eléôà éøîàc àðà ,äMðî áø Cì øîà̈©¨©§©¤£¨§©§¦£¦§©¨¨§©§¨

àëä ïðaøc`ed ,ef zecr it lr `ypdl dy`l mixizndàáøãk §©¨¨¨¨¦§¨¨
lirl `aedy sqei ax lr wlegd(`"r).,àáø øîàcipelt xne`d §¨©¨¨

oi`e .raexd z` bexdl xg` cr mr sxhvne ,on`p ipevxl iprax
,[sqei ax zprhk] zecrl leqte ryx `ed eixacly meyn elqetl

y meyn,Bîöò ìöà áBø÷ íãàmyk envr lr cirdl on`p epi`e ¨¨¨¥¤©§
,eaexw lr cirdl on`p epi`yòLø Bîöò íéNî íãà ïéàåleqtl §¥¨¨¥¦©§¨¨

[eixac z` miwleg-] dixeaic opiblt ok lre .zecrl envr z`
dn z` `l la` ,'iprax ipelt' xn`y dn z` wx milawne ,mipyl
epi` ezecr zlawzny xg`l s` ok lre ,'ipevxl' ipraxy xn`y
epi` 'eizbxd' xne`d cr ok enke .zecrl leqtd ryx dyrp
opiblt oky ,`ypil dxizdl on`pe ef ezecra ryx dyrp
jk lr `l la` ,bxdp lrady jk lr `l` on`p epi`e ,dixeaic

.ebxd envr `edy
:`xnbd zl`eyàîéìy [xn`p m`d-]óñBé áøxne`dy xaeqd ¥¨©¥

`ed ,exiag lr on`p epi` ipevxl iprax ipeltäãeäé éaøk øîàc§¨©§©¦§¨
minkg zhiyl la` ,xen`d mrhdn on`p epi` 'eizbxd' xne`dy
opiblt' ok` ,`ypil dxizdl on`p eizbxd xne`dy mixaeqd

.sqei ax ixack `le ,'dixeaic
:`xnbd dgecðà ,óñBé áø Cì øîà,ïðaøì eléôà éøîàc àmd s`e ¨©¨©¥£¨§©§¦£¦§©¨¨

.llk ezecr milawn oi` `ed ryx eixacly lky micenedn
c meyn `ed 'eizbxd' xne`d crl minkg epin`dyúeãò éðàL̈¥¥

ïðaø da eìéwàc äMàryxl s`e ,zecr ileqt lkl da epin`de ¦¨§©¦¨©¨¨
.`ziixe`cäMðî áøå,dy` zecrl leqt `ziixe`c olfby xn`y §©§©¤

`edk øîàczhiyäãeäé éaø.eizbxd xnel on`p epi`y epzpyna §¨©§©¦§¨
crd xn` m` xne` dcedi iax :dpyna epipy'åë åézâøä`l £©§¦

xn` m` la` ,dy`d `ypz.'åë àNpz eäeðâøä:`xnbd zl`ey £©§¦¨¥
àðL éàîxne`a'åézâøä',`ed ryx eixacly meyn on`p epi`y ©§¨£©§¦

àðL éàîexne`a'eäeðâøä'edepbxd xne`a mb `ld ,on`p `edy ©§¨£©§
:`xnbd zvxzn .`ed ryx eixacl,äãeäé áø øîàxne`yk ¨©©§¨

enk eixac z` yxtl yi 'edepbxd'àa,'åéâøBä íò éúééä éðà' øîB §¥£¦¨¦¦¦§¨
.eze` ebxdy mixg` miyp` d`x `l` envra ebxd `ly

:df yexitk `ziixan dgiken `xnbdBì eøîà ,àéðzäåminkg §¨©§¨¨§
ài÷èet÷ úæéâîa âøäéì àöiL ãçà íéèñìa äNòî ,äãeäé éaøì§©¦§¨©£¤§¦§¦¤¨¤¨¨¥¨¥¦§¦©©§¦¨

,[mewn my-]íäì øîàå,mihqldïa ïBòîL úLàì dì eøîà eëì §¨©¨¤§¦§¨§¥¤¦§¤
dì éøîàå ,ãBìì éúñéðëa dìòa úà ézâøä éðà ,ïäk[mixne` yie-] Ÿ¥£¦¨©§¦¤©§¨¦§¦¨¦§§¨§¦¨

ebxdy xn`yBúñéðëaodk oa oerny lyBzLà úà eàéOäå ,ãBìì ¦§¦¨§§¦¦¤¦§
.ezecr jnq lríäì øîàike ,minkgl dcedi iaxíMîmz` ¨©¨¤¦¨

mi`ian,äéàøxaecn my ixd,åéâøBä íò éúééä éðà øîBàa`le §¨¨§¥£¦¨¦¦¦§¨
.envra ebxd

,edepin`d ji` :`ziixad lr `xnbd dywn,'éðz÷ íéèñì' àäå§¨¦§¦¨¨¥
zecrl leqt gvexe ,gvex `edy micr it lr reci didy rnyne
`edy ea reci did `l :`xnbd zvxzn .minkg zhiyl mb dy`

`l` ,mihqlúeièñì éãé ìò ñtúpLmihqil `edy edecygy - ¤¦§©©§¥¦§¦
:`xnbd dywn aey .mdnr cgi didy meyn,éðz÷ âøäéì àöé àäå§¨¨¨¥¨¥¨¨¥

`vi :`xnbd zvxzn .envra bxdy meyn dzin edeaiigy gkene
ici lr bxdiléìè÷å é÷ééc àìc íéáëBk éãáBòc àðéc éampi`y ± ¥¦¨§§¥¨¦§Ÿ¨§¥§¨§¥

.cala cyg it lr mibxed `l` oica miwcwcn

äðùî
meyn `ypdl dy` zxq`p mday mipte` cer d`ian dpynd

:cygdìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçädxcpy dy` - ¤¨¨¤¨©¤¨¦¨§¤¤©©§¨
df xcpl `vn `le ,epxiziy ick mkgd iptl d`ae dlran d`pd
,lrad z`pda dxeq`y dl wqte ,exizdl icka dhxge gzt

,dlra dyxib ok meyneéøämkgäpàOé àì äæ`ly ,cygd iptn £¥¤Ÿ¦¨¤¨
la` .dp`yi `ede dlra dpyxbiy liaya dze` xq`y exn`i

y dphwäðàéî,mkgd ipta dlraaBàdnaiåéðôa äöìçLly ¥£¨¤¨§¨§¨¨
,mkgdäpàNédvxy liaya dxizdy cygl mewn oi`e ,df mkg ¦¨¤¨

,dp`yilïéc úéa àeäL éðtîzia ipta miyrp dvilge oe`iny ± ¦§¥¤¥¦
miceyg mpi` dylye ,icigi mkg ipta `le dyly ly oic

.dp`yil mdn cg` lkeiy liaya oick `ly dexiziy

àøîâ
dywn .'dp`yi `l 'eke dy`d z` xq`y mkg' :dpyna epipy

,dp`yi `l xq` m` `weecy rnyn :`xnbdàäm`døézä ¨¦¦¨
,dyxib e` dlra zn jk xg`e xcpdn.äpàOé,dywe,ïðé÷ñò éàîa ¦¨¤¨§©©§¦©

ãça àîéìéà,[cg` mkga-]øézî éöî éî ãç,xcpd z`áø) øîàäå ¦¥¨§©©¦¨¥©¦§¨¨©©
àðz ,íøîò áø øîà ïéáà øa àéiç éaø (øîà`ziixaaíéøãð úøzä ¨©©¦¦¨©¨¦¨©©©§¨¨¨©¨©§¨¦

ziyrpaly oic ziaìLàlàå .äLxaecn gxkdaàúìúa,mipiic §§¨§¤¨¦§¨¨
dlral dxeq` `ide miiw xcpdy dl ewqt m` recn dyw ok m`e

dyly ixde ,cyg meyn dp`yil mdl xeq`éî[ike-]éãéLç ¦£¦¥
.mdn cg` dp`yiy ick dlral dxqe`lïðzäå,epzpyn jynda §¨§©

åéðôa äöìçL Bà äðàéîmkgd lyïéc úéa àeäL éðtî ,äpàOély ¥£¨¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨¦§¥¤¥¦
mdn cg` lkeiy ick dxizdl miceyg mpi` dylye ,dyly

.dp`yil
:`xnbd zvxzníìBòìdpynd zxacnãçaokle [cg` mkga-] §¨§©

,cygd iptn dp`yi `l xcpd z` miiw m`eixacn rnyny dn
`ed xcpd z` xizdl mkgd zlekia yiy dpyndáø øîàãë¦§¨©©

ïðçBé éaø øîà àcñçmixcpa(.gr)mb ziyrp mixcp zxzdy ,ãéçéa ¦§¨¨©©¦¨¨§¨¦
,äçîeîe ,zeheicda `l` dyly jixv oi`eénð àëäepzpyna §¤¨¨©¦
xaecn.äçîeî ãéçéa§¨¦§¤

:dpyna epipy'åëå äöìçL Bà äðàéîzia `edy iptn dp`yi eipta ¥£¨¤¨§¨
c ,dpynd ixacn rnyn :`xnbd dywn .oicàîòèel xzeny ©£¨

meyn `weec `ed dp`yilcmdïéc úéámicyeg oi`e dyly ly §¥¦
,mdaéøúa àämipy eid eli` ±àì.cyg yi mipya oky ,dp`yi ¨¦§¥Ÿ

,dyweàðL éàîdf oic,ïðúc àäîipyäãN ìò íéîeúçä íéãò ©§¨¥¨¦§©¥¦©£¦©§¥
,äMà èb ìòå çwî`yile gweld cin dcyd z` zepwl mileki ¦¨§©¥¦¨

e ,dy`d z`äæ øáãì íéîëç eMç àìick xwy enzgy xnel Ÿ©£¨¦§¨¨¤
,cyg oi` mipya s`y ixd .dcyd z` zepwl e` dy`d z` `yil
dvilgde oe`indy meyn dxizdl dpynd dkxved recn ok m`e
dne ,cyg oi` mipya mb ok` :`xnbd zvxzn .dyly ipta miyrp

`l` ,xzidd mrh epi` 'oic zia `edy iptn' dpynd dazkyàéä¦
òîLî÷ ,'íéðL éðôa ïeàéî' øîàc ïànî é÷etàì ,ïì òîLî÷ dôeb¨¨©§©¨§©¥¦©§¨©¥¦§¥§©¦¨©§©

ïìyïeàéî`weec dyrpaiptìL.äL ¨¥¦§¨
:cyg meyn zexeq`d miypd oica zwelgn d`ian `xnbd

,eäì àéòaéàdy`d z` xq`y mkg e` ,mid zpicnn hb `iand ¦©§¨§
,cygd meyn dy`d z` e`yi `ly epzpyna mda epipyy ,xcpa

m`ñðkxeqi`a dy`d z`àéöBiL eäîcarica m`d ,dze` ¨©©¤¦
.dyxbl jixvy e` ,dniiwl el xzen,øîà àðäk áøm`ñðk ©©£¨¨©¨©

xeqi`aàéöBî.dze`,øîà éLà áøm`eäì éðz .àéöBî Bðéà ñðk ¦©©¦¨©¨©¥¦¨¥§
minkgl [mdl dpy-],étt áø éác éèeæ áødkldøîBàä éøáãk ©¥§¥©©¦§¦§¥¨¥

.àéöBî Bðéà ñðk̈©¥¦
,éLà áøì ïðaø déì eøîà`iven epi` qpk m`y zxn`y dn m`d ¨§¥©¨¨§©©¦

`idàøîb,[jizeaxn dlaw-]Bàn ok zxn`y,eäì øîà .àøáñ §¨¨§¨¨¨©§
àéä ïéúéðúîlirl epipyy dpyndn `ed ixac xewn ±(:ck),ïòèpä ©§¦¦¦©¦§¨

äçôLî,dgtyd lr `ay lew eilr `viy in ±åjk xg` ¦¦§¨§
,äøøçzLðorhpy e`å íéáëBk úãáBòîjk xg`äæ éøä ,äøéibúð ¦§©§§¨¥¤¤¨¦§¦§©§¨£¥¤
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zenai(iyiy meil)

íäéøáãc ïìæâ,opaxc dlifb lr xary ±äMà úeãòì øLkxnel ©§¨§¦§¥¤¨¥§¥¦¨
la` ,dlra znyìeñt äøBz éøáãc ïìæbs`eãòì.äMà úeixacle ©§¨§¦§¥¨¨§¥¦¨

mb leqt dxezd on ryx `edy dlra z` bxdy cirnd df cr s`
m`d .dy` zecrlàîéðyäMðî áødxez ixacn olfby xn`y ¥¨©§©¤

`ed ,dy` zecrl leqtk øîàczhiyäãeäé éaøepi`y epzpyna §¨©§©¦§¨
ax lr miwleg on`p `edy mixaeqd minkge ,'eizbxd' xnel on`p

.dy` zecra on`p dxezd on ryx mby mixaeqe dypn
:`xnbd dgecàîòèå ,ïðaøì eléôà éøîàc àðà ,äMðî áø Cì øîà̈©¨©§©¤£¨§©§¦£¦§©¨¨§©§¨

àëä ïðaøc`ed ,ef zecr it lr `ypdl dy`l mixizndàáøãk §©¨¨¨¨¦§¨¨
lirl `aedy sqei ax lr wlegd(`"r).,àáø øîàcipelt xne`d §¨©¨¨

oi`e .raexd z` bexdl xg` cr mr sxhvne ,on`p ipevxl iprax
,[sqei ax zprhk] zecrl leqte ryx `ed eixacly meyn elqetl

y meyn,Bîöò ìöà áBø÷ íãàmyk envr lr cirdl on`p epi`e ¨¨¨¥¤©§
,eaexw lr cirdl on`p epi`yòLø Bîöò íéNî íãà ïéàåleqtl §¥¨¨¥¦©§¨¨

[eixac z` miwleg-] dixeaic opiblt ok lre .zecrl envr z`
dn z` `l la` ,'iprax ipelt' xn`y dn z` wx milawne ,mipyl
epi` ezecr zlawzny xg`l s` ok lre ,'ipevxl' ipraxy xn`y
epi` 'eizbxd' xne`d cr ok enke .zecrl leqtd ryx dyrp
opiblt oky ,`ypil dxizdl on`pe ef ezecra ryx dyrp
jk lr `l la` ,bxdp lrady jk lr `l` on`p epi`e ,dixeaic

.ebxd envr `edy
:`xnbd zl`eyàîéìy [xn`p m`d-]óñBé áøxne`dy xaeqd ¥¨©¥

`ed ,exiag lr on`p epi` ipevxl iprax ipeltäãeäé éaøk øîàc§¨©§©¦§¨
minkg zhiyl la` ,xen`d mrhdn on`p epi` 'eizbxd' xne`dy
opiblt' ok` ,`ypil dxizdl on`p eizbxd xne`dy mixaeqd

.sqei ax ixack `le ,'dixeaic
:`xnbd dgecðà ,óñBé áø Cì øîà,ïðaøì eléôà éøîàc àmd s`e ¨©¨©¥£¨§©§¦£¦§©¨¨

.llk ezecr milawn oi` `ed ryx eixacly lky micenedn
c meyn `ed 'eizbxd' xne`d crl minkg epin`dyúeãò éðàL̈¥¥

ïðaø da eìéwàc äMàryxl s`e ,zecr ileqt lkl da epin`de ¦¨§©¦¨©¨¨
.`ziixe`cäMðî áøå,dy` zecrl leqt `ziixe`c olfby xn`y §©§©¤

`edk øîàczhiyäãeäé éaø.eizbxd xnel on`p epi`y epzpyna §¨©§©¦§¨
crd xn` m` xne` dcedi iax :dpyna epipy'åë åézâøä`l £©§¦

xn` m` la` ,dy`d `ypz.'åë àNpz eäeðâøä:`xnbd zl`ey £©§¦¨¥
àðL éàîxne`a'åézâøä',`ed ryx eixacly meyn on`p epi`y ©§¨£©§¦

àðL éàîexne`a'eäeðâøä'edepbxd xne`a mb `ld ,on`p `edy ©§¨£©§
:`xnbd zvxzn .`ed ryx eixacl,äãeäé áø øîàxne`yk ¨©©§¨

enk eixac z` yxtl yi 'edepbxd'àa,'åéâøBä íò éúééä éðà' øîB §¥£¦¨¦¦¦§¨
.eze` ebxdy mixg` miyp` d`x `l` envra ebxd `ly

:df yexitk `ziixan dgiken `xnbdBì eøîà ,àéðzäåminkg §¨©§¨¨§
ài÷èet÷ úæéâîa âøäéì àöiL ãçà íéèñìa äNòî ,äãeäé éaøì§©¦§¨©£¤§¦§¦¤¨¤¨¨¥¨¥¦§¦©©§¦¨

,[mewn my-]íäì øîàå,mihqldïa ïBòîL úLàì dì eøîà eëì §¨©¨¤§¦§¨§¥¤¦§¤
dì éøîàå ,ãBìì éúñéðëa dìòa úà ézâøä éðà ,ïäk[mixne` yie-] Ÿ¥£¦¨©§¦¤©§¨¦§¦¨¦§§¨§¦¨

ebxdy xn`yBúñéðëaodk oa oerny lyBzLà úà eàéOäå ,ãBìì ¦§¦¨§§¦¦¤¦§
.ezecr jnq lríäì øîàike ,minkgl dcedi iaxíMîmz` ¨©¨¤¦¨

mi`ian,äéàøxaecn my ixd,åéâøBä íò éúééä éðà øîBàa`le §¨¨§¥£¦¨¦¦¦§¨
.envra ebxd

,edepin`d ji` :`ziixad lr `xnbd dywn,'éðz÷ íéèñì' àäå§¨¦§¦¨¨¥
zecrl leqt gvexe ,gvex `edy micr it lr reci didy rnyne
`edy ea reci did `l :`xnbd zvxzn .minkg zhiyl mb dy`

`l` ,mihqlúeièñì éãé ìò ñtúpLmihqil `edy edecygy - ¤¦§©©§¥¦§¦
:`xnbd dywn aey .mdnr cgi didy meyn,éðz÷ âøäéì àöé àäå§¨¨¨¥¨¥¨¨¥

`vi :`xnbd zvxzn .envra bxdy meyn dzin edeaiigy gkene
ici lr bxdiléìè÷å é÷ééc àìc íéáëBk éãáBòc àðéc éampi`y ± ¥¦¨§§¥¨¦§Ÿ¨§¥§¨§¥

.cala cyg it lr mibxed `l` oica miwcwcn

äðùî
meyn `ypdl dy` zxq`p mday mipte` cer d`ian dpynd

:cygdìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçädxcpy dy` - ¤¨¨¤¨©¤¨¦¨§¤¤©©§¨
df xcpl `vn `le ,epxiziy ick mkgd iptl d`ae dlran d`pd
,lrad z`pda dxeq`y dl wqte ,exizdl icka dhxge gzt

,dlra dyxib ok meyneéøämkgäpàOé àì äæ`ly ,cygd iptn £¥¤Ÿ¦¨¤¨
la` .dp`yi `ede dlra dpyxbiy liaya dze` xq`y exn`i

y dphwäðàéî,mkgd ipta dlraaBàdnaiåéðôa äöìçLly ¥£¨¤¨§¨§¨¨
,mkgdäpàNédvxy liaya dxizdy cygl mewn oi`e ,df mkg ¦¨¤¨

,dp`yilïéc úéa àeäL éðtîzia ipta miyrp dvilge oe`iny ± ¦§¥¤¥¦
miceyg mpi` dylye ,icigi mkg ipta `le dyly ly oic

.dp`yil mdn cg` lkeiy liaya oick `ly dexiziy

àøîâ
dywn .'dp`yi `l 'eke dy`d z` xq`y mkg' :dpyna epipy

,dp`yi `l xq` m` `weecy rnyn :`xnbdàäm`døézä ¨¦¦¨
,dyxib e` dlra zn jk xg`e xcpdn.äpàOé,dywe,ïðé÷ñò éàîa ¦¨¤¨§©©§¦©

ãça àîéìéà,[cg` mkga-]øézî éöî éî ãç,xcpd z`áø) øîàäå ¦¥¨§©©¦¨¥©¦§¨¨©©
àðz ,íøîò áø øîà ïéáà øa àéiç éaø (øîà`ziixaaíéøãð úøzä ¨©©¦¦¨©¨¦¨©©©§¨¨¨©¨©§¨¦

ziyrpaly oic ziaìLàlàå .äLxaecn gxkdaàúìúa,mipiic §§¨§¤¨¦§¨¨
dlral dxeq` `ide miiw xcpdy dl ewqt m` recn dyw ok m`e

dyly ixde ,cyg meyn dp`yil mdl xeq`éî[ike-]éãéLç ¦£¦¥
.mdn cg` dp`yiy ick dlral dxqe`lïðzäå,epzpyn jynda §¨§©

åéðôa äöìçL Bà äðàéîmkgd lyïéc úéa àeäL éðtî ,äpàOély ¥£¨¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨¦§¥¤¥¦
mdn cg` lkeiy ick dxizdl miceyg mpi` dylye ,dyly

.dp`yil
:`xnbd zvxzníìBòìdpynd zxacnãçaokle [cg` mkga-] §¨§©

,cygd iptn dp`yi `l xcpd z` miiw m`eixacn rnyny dn
`ed xcpd z` xizdl mkgd zlekia yiy dpyndáø øîàãë¦§¨©©

ïðçBé éaø øîà àcñçmixcpa(.gr)mb ziyrp mixcp zxzdy ,ãéçéa ¦§¨¨©©¦¨¨§¨¦
,äçîeîe ,zeheicda `l` dyly jixv oi`eénð àëäepzpyna §¤¨¨©¦
xaecn.äçîeî ãéçéa§¨¦§¤

:dpyna epipy'åëå äöìçL Bà äðàéîzia `edy iptn dp`yi eipta ¥£¨¤¨§¨
c ,dpynd ixacn rnyn :`xnbd dywn .oicàîòèel xzeny ©£¨

meyn `weec `ed dp`yilcmdïéc úéámicyeg oi`e dyly ly §¥¦
,mdaéøúa àämipy eid eli` ±àì.cyg yi mipya oky ,dp`yi ¨¦§¥Ÿ

,dyweàðL éàîdf oic,ïðúc àäîipyäãN ìò íéîeúçä íéãò ©§¨¥¨¦§©¥¦©£¦©§¥
,äMà èb ìòå çwî`yile gweld cin dcyd z` zepwl mileki ¦¨§©¥¦¨

e ,dy`d z`äæ øáãì íéîëç eMç àìick xwy enzgy xnel Ÿ©£¨¦§¨¨¤
,cyg oi` mipya s`y ixd .dcyd z` zepwl e` dy`d z` `yil
dvilgde oe`indy meyn dxizdl dpynd dkxved recn ok m`e
dne ,cyg oi` mipya mb ok` :`xnbd zvxzn .dyly ipta miyrp

`l` ,xzidd mrh epi` 'oic zia `edy iptn' dpynd dazkyàéä¦
òîLî÷ ,'íéðL éðôa ïeàéî' øîàc ïànî é÷etàì ,ïì òîLî÷ dôeb¨¨©§©¨§©¥¦©§¨©¥¦§¥§©¦¨©§©

ïìyïeàéî`weec dyrpaiptìL.äL ¨¥¦§¨
:cyg meyn zexeq`d miypd oica zwelgn d`ian `xnbd

,eäì àéòaéàdy`d z` xq`y mkg e` ,mid zpicnn hb `iand ¦©§¨§
,cygd meyn dy`d z` e`yi `ly epzpyna mda epipyy ,xcpa

m`ñðkxeqi`a dy`d z`àéöBiL eäîcarica m`d ,dze` ¨©©¤¦
.dyxbl jixvy e` ,dniiwl el xzen,øîà àðäk áøm`ñðk ©©£¨¨©¨©

xeqi`aàéöBî.dze`,øîà éLà áøm`eäì éðz .àéöBî Bðéà ñðk ¦©©¦¨©¨©¥¦¨¥§
minkgl [mdl dpy-],étt áø éác éèeæ áødkldøîBàä éøáãk ©¥§¥©©¦§¦§¥¨¥

.àéöBî Bðéà ñðk̈©¥¦
,éLà áøì ïðaø déì eøîà`iven epi` qpk m`y zxn`y dn m`d ¨§¥©¨¨§©©¦

`idàøîb,[jizeaxn dlaw-]Bàn ok zxn`y,eäì øîà .àøáñ §¨¨§¨¨¨©§
àéä ïéúéðúîlirl epipyy dpyndn `ed ixac xewn ±(:ck),ïòèpä ©§¦¦¦©¦§¨

äçôLî,dgtyd lr `ay lew eilr `viy in ±åjk xg` ¦¦§¨§
,äøøçzLðorhpy e`å íéáëBk úãáBòîjk xg`äæ éøä ,äøéibúð ¦§©§§¨¥¤¤¨¦§¦§©§¨£¥¤
ñBðëé àì,frl meyn dze`åmle`ñðk íàcaricaàéöBî ïéà Ÿ¦§§¦¨©¥¦
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zenai(ycew zay meil)

ïðé÷tî àì äððøady` mi`iven oi` cala frle oepix meyn ± ¦§¨¨Ÿ©§¦©
wfgzn jk ici lry meyn wx `ed xeqi`d lk oky ,dlran

ok m`e .edecygy cygdénð àëädy`d z` xq`y mkga - ¨¨©¦
,frl meyn wx `ed exeqi` lky hbd gilya e` xcpaàì äððøa§§¨¨Ÿ

ïðé÷tî.dqpke xar m` epnn dze` mi`iven `l ± ©§¦©

äðùî
zzin lr cirnd crde ,mid zpicnn hb `iandy ,lirl epipy
z` z`yl mixeq` xcp meyn dy`d z` xqe`d mkgde ,lrad
mdl xzen mday mipte` dnk d`ian ef dpyn .frl meyn dy`d

:el` miyp z`ylíleëåel` dyly lk -íéLð íäì eéäLdrya §¨¤¨¨¤¨¦
dy`d z` mkgd xq`y drya e` dy`d xzid lr ecirdy

,xcpd zngnåjk xg`eúî,mdizeypúBøzeîel` miypàNpéì §¥¨¦¨¥
,íäìy`ny cyg oi` miyp mdl eid dyrn zryay xg`n ok ¨¤

.da epzp mdipireok enkïleëel` miyp lk -íéøçàì eàOépL ¨¤¦§©£¥¦
odilra lr mkgd oze` xq`y xg`l e` odilr ecirdy xg`l

,xcpaeðîìàúpL Bà eLøbúðå,el` mixg`níäì àNpéì úBøzeî- §¦§¨§¤¦§©§§¨¦¨¥¨¤
mcew mixg`l e`yipy ote`a oky ,mkgl e` crl e` hbd gilyl

.xen`d cygl mewn oi` okleok enkïleëel` miyp lk ±úBøzeî ¨¨
íäéçàì Bà íäéðáìmiyyeg oi`e ,mkgde crde hbd gily ly ¦§¥¤©£¥¤

mc` oi`y meyn ,mdiaexwl e`ypiy liaya dzid mzpeeky
.mixg` liaya `heg

àøîâ
mixzen ,mdizeyp ezn jk xg`e miyp mdl eid m` :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .ef dy` `yilïéà eúîezn m` `weec - ¥¦
m` la` ,dze` `yil mixzen mdizeypeLøbúðmdizeypàì ¦§¨§Ÿ

eyxibe ,da mdipir epzp `ny cyg yiy meyn ,ef dy`a exzed
:`xnbd dywn .dz`yl ick mdizeyp z`áøì ìlä áø déì øîà̈©¥©¦¥§©

àéðzäå ,éLày `ziixaaeléôàm`eLøbúðmdl zxzen mdizeyp ©¦§¨©§¨£¦¦§¨§
:`xnbd zvxzn .ef dy`àä ,àéL÷ àìdxizny [`ziixad-] Ÿ©§¨¨

ote`a zxacnäèè÷ éàåäclr ecirdy iptl mdizeypl mdipia ©£©§¨¨
k oze` eyxiby yeygl oi` ok lre ,ef dy`e ,ef z` `yil icàä̈

ote`a zxacn zxqe`y [dpynd-]äèè÷ éàåä àìcmcew mdipia §Ÿ£©§¨¨
ick odizeyp z` eyxiby yeygl yi ok lre ,dy`d z` exizdy

:`xnbd zvxzn cer .ef z` `yilàäå àä ,àîéà úéòaéàåoia ± §¦¨¥¥¨¨§¨
ote`a zexacn `ziixad oiae dpyndäèè÷ éàåä àìcmdipia §Ÿ£©§¨¨

,okl mcew mdizeyp oialemewn lkn,àéL÷ àìc meynàä Ÿ©§¨¨
ote`a zxacn [dpynd-]àeä ìébøàchhewzdl ligzd lrady ± §©§¦

ick ok dyry cyg yi ok lre ,ef z` xizdy xg`l ezy` mr
e ,ef z` `yile dyxblàäote`a zxacn [`ziixad-]äìébøàc ¨§©§¦¨

àéäcyg oi` ok meyne ,enr hhewzdl dligzd dy`dy ± ¦
.ef z` `yil ick dyxiby

:dpyna epipy'åëå eàOépL ïleëåepnl`zp e` eyxbzpe mixg`l §¨¤¦§
`idy epzpynn di`x yi m`d dpc `xnbd .mdl `ypil zexzen

:l`ilnb oa oerny iax zhiya diepyïézòc à÷ìñ à÷dligza ± ¨¨§¨©§¦
dxizdy dny ,epxaqxg`l dpynd dze`äúéîipyd lrad ly ¦¨

aqenäúénà,oey`xd dlra zny cirdy cr lr mb ±edn ©¦¨
d xg`l dpynd dze` dxizdyïéLeøéâaqen ipyd lradn ¥¦

ïéLeøéâàok m`e .oey`xd lradn dhib z` `iady gily lr mb ± ©¥¦
àîéðcïéúéðúîe` dpnl`zdy xg`l iyilyl dze` dxiznd ¥¨©§¦¦
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,mkgl Ð,crle.hb `ianleïìåëåmiypd Ð

el` ly mdig`l e` mdipal zexzen ,el`d

mixiznd.ocal odl `l` zexeq` oi`e ,oze`
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miwxtקצח dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtzenai
éîð äùîçne ,zeig` izy mi`eyp mipy Ðmaiinc` `nlc ,dylyd ex`ype mipyd ez

.oinai zevn dlhae ,ixz edl eziin cgïéîáé ïéçà éðù éðôìig` ipy iptl ,xnelk Ð

ody odilra.odinaiúéòöîà.hwp `wec e`le ,ziyily ,xnelk Ðïäéðùî äöéìç äëéøö
" opiqxb `l .lif`e yxtnck Ð:opiqxb ikd `l` ,'ek "uleg df zxn`wcnúøîà÷ãî

íäéðùî äöéìç äëéøöàéåäå ä÷éæ ùé úøáñ÷
øåæçì äëéøö äìåñô äöéìçå äìåñô äöéìç äì

'åëdvilg dkixv zxn`wcn ,xnelk Ð

,mdipyn:zxaqwoinai zwif zevn `nil`

inxinl.ediieexz`jgxk lr dvilg jde

,drexb xnelk ,`id dleqt dvilgdvx m`y

maiiljklid ,`id ezvelg zeg`c ,leki epi` Ð

`lc ,olek lr xefgl dkixve `id `ziilrn e`l

`rwtinmeyn ,`cgc dvilga ediieexzc dwif

`inxe dwif `nil`c.ediieexz`àúééî÷Ð

,mdipyn dvilg erail inp zepey`x mizy

ira i`c ,`id `ziilrn e`l inp ozvilgc

ineaiil.dwif yie li`ed ,ivn `l Ðúçà úáá
dwitqd `ly ,zg`k uelgl e`a m` ,xnelk Ð

dipyd mb dltpy cr uelgl dpey`xd

ziyilydexefgl zekixv olekc inp ikd Ð

.oig`d lk xg`åæ øçà åæ åìôðã àëäÐ

.ef ly dzvilg xg` ef ly dzlitpäì äìôð
ïáåàø äì õìç àãç,dzid dxyk dvilge Ð

dvx m`y.maiil leki Ðäì õìç êãéà äìôð
ïåòîùdvx m`y ,dxyk ef mbe Ðdzeg` dvlg xaky ,dwewf zeg` o`k oi`e .maiin Ð

ineaiil ira i` ,ziyily dltp .ef zlitp mcewzeg`c ,ivn `l Ðzvelg.`id mdipy

`leae"ulegd"a onwl ,mixteq ixacn `l` dpi` dvelg zeg`c ,`wtp `l inp melk

utg m`y ,`id `ziilrn e`le ,edc lk dvilg i`d ulg ,jkld .(a,n)`l Ð.maii

ezvilg ,edineezwifeodizy zeey,rexbl.dwif rwtn i`d ulg .ezvilga ezwif drwte

ä÷éæ ïéà áø øîà àäåmai zxney :ax xn` `ped ax xn` ,(a,fi zenai) "cvik" wxta Ð

dzny.dn`a xzen Ð
õìç
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äúéîìopiyiig `l ixzcdcedi iax xn`c `d iab ,(`,a) `neic `nw wxtac :dniz Ð

xacl oi` ok m` :opax dl ikxte ,ezy` zenz `ny el oipiwzn zxg` dy` s`

ikdc ,wgvi epiax xne`e !ixzc `le cgc dzinl `kd iyiig opax `ed ?`iyew i`ne ,seq

`giky `lc ab lr s` ,hren onfc dzinl zyiigc oeik :dil ikxtÐixzc dzinl inp yegz

!?seq xacl oi` ok m`e ,giky `lc ab lr s`

`cgc dzin dcedi iaxlc (`,bi) mzd ipyne

ixzc ,hren onfl elit` yexit ,`gikyÐ`l

`giky `l dzin opax mzd ixn`wc `de .`giky

Ðoi` xn`wc `dc .seq xacl oi`y meyn e`l

seq xaclÐ,ziyixtck ,giky `lc meyn epiid

i`ce ixzc ,seq xacl yi [gikyc] cgc dzin ik

.igiky `l

úøîà÷ãîdvilg dkixv zirvn`

dwif yi zxaq `w mdipyn

'eke dleqt dvilge:iqxbc mixtq zi`e Ð

`w zg`l uleg dfe zg`l uleg df xn`wcn

.dil 'iqxb `lc qxhpewa yxite .dwif yi zxaq

o`nlc meyn qxhpewa dil qixb `lc d`xpe

dwif oi` xn`cÐuleg dfe zg`l uleg df ,inp

zevn lehia meyn zg` maiil xyt` i`c ,zg`l

,odizyl uelgi cg`c inp xninl `kile .oinai

dwif oi` xn`c o`nlcÐdleqt dvilg oi` ,inp

zwif zrwtn ,zg`l ulg xaky ,oae`x ly

dxv `nlya :xn`w onwl `dc .daeygd oerny

xhtz `l lgxcÐoi` xn`c o`nl elit` ,`nl` .`id dleqt dvilg lgx zvilgc meyn

dwifÐo`nc `ail` l`enyc iwe` `dc .daeygd dzxv zwif zxhet lgx zvilg oi`

`dc ,ipyd g`n dipyd oae`x zvilg xhtz `l inp ikdc oicd `ede ,xn`w dwif oi` xn`c

xityc d`xp wgvi epiaxle .dxv xhtin oia dytp xhtin oia wlgl dizrc` wiqn `l izk`

dwif oi` xn`c o`nl ,zn`d itlc ,dil opiqxbÐ,dpnid daeygd zxhet drexb dvilg

`,`p zenai) "l`ilnb oax" wxta `icda opixn`chbd zlral ulg ,dwif oi` xn`c o`nlc (

Ðdaeyg ixdy ,dxv lyn ith dleqt dzvilg hbd zlrac ab lr s` ,dzxv dxhtp

zeig`l ulg xn`c l`eny ,jgxk lre .dizeaexwa xqinl elv` dvelgkÐexhtp `l

inp dwif oi` xn`c o`nlc xn`z m` elit` :xnelk ,xhtz `l lgxc dxv `nlya :eyexit ikd `l` ,zn`d itl dpi` jenqac `ibeqe .dwif yic xaq ,dxv dxhtp `l hbd zlral ,zexv

lgxc dxv`e :ikd xza jixt `dc ,zn`d itl dpi` `ibeq dze`c rcz .`id dxyk dvilgc ,xhtz d`lc dxv mewn lkn ,xhtz `l lgx zxvc `gip `zyde ,xefgl dkixv dleqt dvilg

elit` ,wcwcn ji` ok m`e .zeey eid m` oky lke ,dgkn `l` dxv `xiq` `lc ab lr s` ,dxv zvilga lgx `xhtin `l dwif oi` xn`c o`nlc xninl ira `nl` ,'ek opzde `xhtin in

xn`w ligzd `le ligzd l`enyc yxtn ike .ikd i`w `lc ,ziyixtck ,jenql oi` `ibeq dze` lr ,`l` ?mdipyn dvilg dkixv zirvn` xn`wcn ,dwif yic ,qxhpewd zqxib itlÐ

.dwif yi xaqw 'ek zg`l uleg df xn`wcn xity opiqxbe ,zexv exhtp hbd zlrale zeig`l ulg diciclc ,yxt`y enk ,xn`w dwif oi` xn`c o`nc `ail` l`enyc cer xn`i `l

mdipyn dvilg dkixv zirvn` xn`wcneÐ`yixn wcwcl lekiy dn mewn lkn ,`tiqn wcwcl leki ediieexzc ab lr s`e ,xefgl dkixv dleqt dvilgc xaq `wÐ.wcwcn

äöéìçå'eke xefgl jixv dleqtdzxv e` `id e` :ezyexb xifgn iab (a,`i lirl) `nw wxta xn` `dc ,dleqt dvilg daiyg maiil leki epi`y `kid lkc qxhpewa yxity enk `l Ð

ab lr s` dxyk dvilg dl `aiyg ,`nl` .dxyk dzvilgc ,xhtz d`lc dxv `l` xn`w inp onwle .dnaiil leki oi`c ab lr s` ,dleqt dvilg dyexb zvilg daiyg `le ,zvleg

ezvelg zaexw zxva xeq`y enk ,lgx zxva xeq` didi d`l maiiykc ab lr s`c ,lgx zxvn oinai zevn lhan `lc idpc .oinai zevn lehia meyn dnail `xiq`cÐdvilg ,mewn lkn

lgx zxvl uelgiyke .dlra znyn [dy` zeg`] zxv dzid `l [xaky oeik] ,d`l maiy xg`l dy` zeg` zxv dpi`c ,`ziixe`c `ira `dinÐzaexwa mc` xzenc ,d`l `xqzin `l

d`l maiil `ai m` ,oinai zevn lehia `ki` mewn lkn ,ezvelg zxvÐinai zevn lgxn lhan `we ,lgx zxv zenz `ny opiyiigcyginl `kilc daxd zexv lgxl yic xninl `kile ,o

lgx zlitp mcew d`ll ulgyk inp i` ,edlekc dzinlÐzexv i`ne ,lgx zexv` zexv exhtp `l i`n uxzl wgc mpga ok m`Ð,zg` zaa letpa ith inewe`l dil dedc ,`nlrc zexv

yi xn`c o`nl ezwewf zeg` `l` dleqt dvilg `aiyg `lc wgvi epiaxl d`xp `l` .oinai zevn lehia meyn d`l maiil dxeq` f`c ,lgxl zg` dxve d`ll zg` dxv m` ik oi`e

`inc hbd zlrae ,ezyexb zeg`k ezvelg zeg`e ,dwif da oi`c ezy` zeg`l `inc ezwewf zeg`c .dwif `ylw edlekac ,xn`n zlrae hbd zlrae ,`nlr ilekl ezvelg zeg` e` ,dwif

d`nehc ,dwif da oi`c ,`ziixe`c dheql inp `incc 'ek dz`ia oerny iax xn`c `d iab ,dleqt dvilg inlyexia dil ixwc ,opaxc dheq oke .dwif da oi`c dqepkl xn`n zlrae ,dvelgl

oinai zevn lhal xeq`e ,ezyexb xifgn la` .zeixrk da aizkÐ.dxyk dvilg iaiyg ikdle ,dwifd mda drxbp `lìåôðã'ek oae`x dl ulg `cg dltp df xg` dfaaxd dywd Ð

dleqt dvilge ,dwif yic meyn odizyl uleg cg`e cg` lkc ,zg` zaa letpc `kid zeig` izya elit` eprinydl leki df yecigc ?zeig` yly hwp i`n` :l"iiebxean mdxa` epiax

g`l znaiizne oey`xd dxizidl xefgzc ,dxzede dxfge dxq`pe dxzedy dnai dpey`x `ied dipyl ulgykc ,zg` znaiizny dl zgkyn mzdc :uxize !oig`d lk lr xefgl dkixv

`id dleqt dvilgc meyn dipyl uelgl jixv ipyd mbc ab lr s` .ipydÐgkenck ,xefig meyn `l` dyr `l ef dvilgc oeikc ,ezvelg zeg` meyn dpey`xd el dxeq` dpi` mewn lkn

aiyde .'ek dipyl uelgle ediipin cg ewil ?i`n`e .zenaiizn `le odizy zevleg ipzwc oizipznn ,dpey`xa xzen dipyd dzn :xn`c opgei iaxl `pipg iaxa iqei iax jixtc (a,fk) onwl

`lc oeik ,`ixy ipyl i`ce `l` ?dpey`xd mdipyl dxeq` jkle ,mdipyn dvilg dkixv dipyc meyn zenaiizn `le zevlegc dil ipy `l i`n`e .o`py in rcei ipi` zeig` :opgei iax el

`ixy zeig` izyac xnel leki did ezxaq itle ,xefgl jixv oi` dleqt dvilgc l`enyk xaqc meyn ikd iiepyl ira `l opgei iaxc xninl `ki`c ,di`x oi`e .xefig meyn `l` dl ulg

rnyn (`,gi) ipy wxt lirlc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .dipya xzen dpey`x dzn elit` :onwl xn`c ,dipyl dpey`x oia onwl biltn `l axc .dpey`xl evlgy m` ,ipyl dipy elit`

dwif oi` xn`c o`nl oia dwif yi xn`c o`nl oia ,`nlr ileklcÐ`ed opgei iax `wece .lirl yxitck ,zg` dry eilr dxq`py meyn e` oinai zevn lehia meyn i` ,zevleg odizy

.dpey`xd znaiizne ,o`py in rcei ipi` zeig` xn`c

äìôð'ek dl uilg jci`dpexg` `idy it lr s` zirvn` dl ixwc `de ÐÐ.mdipyn zvleg efe ,cg`d on `l` dvlg `l zg` lk zexg`dc meynéøáãìdwif yi xne`d

xn`wmai zxneyc `idde ,dwif yi xaq axc xninl dil `xazqn `le ÐÐmeyn xeq` miigne ,dwif oi`c :izxz ol rnyn `w mzdc meyn .xn`w dwif oi` mixne`d ixacl

.diytpc `ail` `iddc dil `xiaq ikd meyn ,oinai zevn lehia
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zenai(ycew zay meil)

a df oic eprinydl dpynl dl did ok m`äMîçmig`,énðm`y £¦¨©¦
eltpe ezne ,d`le lgx zeig` izyl mi`eyp oernye oae`x eid
s`l xeq` ,[` xeiv] xkyyie dcedi iel mdig` iptl mdizeyp
iptl eig` ipy ezeni `ny ,el` zeig`n zg` s` maiil mdn cg`
ixdy .oinai zevn dpnn lhazze ,dzeg`l uelgl ewitqiy
ea ycgzd oky ,mig` drax`an yecig xzei yi df ote`a

.mig` ipy zzinl mb miyyegy
z` maiil mdn cg`l xzen mig` dynga ok` :`xnbd zvxzn

oky ,oinai zevn lehia dfa oi`y meyn ,zeig`d zg`äúéîì§¦¨
éøúcmig`,ïðéLééç àìeig` lkei oiicr mdn cg` zeni m` s`e ¦§¥Ÿ©§¦©

.dzeg` z` maiil e` uelgl ipyd
zeig`d oebk ,dvilgl `l` die`x dpi`e meaia dxeq`y dnai
`xnbd d`iane .'dleqt dvilg' dzvilg z`xwp ,epzpynay

:ef dvilg oica mi`xen` zwelgn,áø øîà àðeä áø øa àáø øîà̈©¨¨©©¨¨©©
ìL,ïéîáé ïéçà éðL éðôì eìôpL úBîáé úBéçà Ldyng eidy oebk ¨Ÿ£¨§¨¤¨§¦§¥§¥©¦§¨¦

,lgx z` iel `ype ,xkyyie dcedie iel oerny oae`x mig`
,ozeg` dxy z` `yp xkyyie ,dzeg` d`l z` `yp dcedie

,[a xeiv] mipa `la xkyyie dcedie iel ezneäæ[oae`x-]õìBç ¤¥
úçàì,zeig`dnäæå[oerny-]úçàì õìBçmpi`e ,zeig`dn §©©§¤¥§©©

,epzpyna x`eank mze` minaiinúéòöîàå[ziyilyd zeg`d-] §¤§¨¦
,íäéðMî äöéìç äëéøö.jenqa x`eaiy mrhdn §¦¨£¦¨¦§¥¤

:ax zhiy z` zxxan `xnbdäaø déì øîà,`ped ax xa `axl ¨©¥©¨
úøîà÷cîy,íäéðMî äöéìç äëéøö úéòöîàc gkenLé úøáñ÷ ¦§¨¨§©¤§¨¦§¦¨£¦¨¦§¥¤¨¨§©¥

äwéæmig`dn cg` lk iabl zeyi`k zaygpe dwfg meai zwify - ¦¨
.envr iptaåziyilyd zeg`d zvilgäìeñt äöéìç dì àéåä ©©§¨¨£¦¨§¨

ixd dzeg`l ulgy xg`l ixdy ,dnaiil ecia oi` oky ,[drexb-]
,ezvelg zeg` meyn eilr zxq`p `idéøö äìeñt äöéìçåøBæçì C ©£¦¨§¨¨¦©£

ïéçàä ìk ìòz` riwtdl ick cg`e cg` lkn dvilg lawle ©¨¨©¦
zexyt`d z` mb ecia yiy dxenb dvilga wx oky .ezwif
dvilga la` ,mlek zwif z` cg`d zvilg driwtn ,dnaiil
cala ezwif z` `l` driwtn cg`d zvilg oi` ef oebk drexb

:dax dywd df itle .mlek zwif z` `leéîð àúéén÷ éëä éàs` - ¦¨¥©©§¨©¥
mb ixdy ,mig`d lkn dvilg ekxhvi zepey`xd zeig`d izy
oicn meail zexeq` od mby meyn ,dleqt dvilg `id ozvilg
ziyilyd wxy ax xn` recne ,epzpyna x`eank ,ezwewf zeg`

.mlekn dvilg dkixv

:`xnbd zvxznìeôðc éà[ozyly eltp m`-]úçà úáa,meail ¦§¨§©©©
r uelgl dpey`xd dwitqd `le,meail dizeig` mb eltpy c

mcewe ,meail ezy` lgx dltpe mipa `la oey`x iel zny oebke
meail mdizeyp mb eltpe mipa `la xkyyie dcedi ezn dvlgy

,[b xeiv]éîð éëämeyn mig`d lkn dvilg zekixv oleky ¨¥©¥
e .dleqt dvilg ozvilge meail zexeq`yàëéøö àìexn`p `le - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ax ixacìeôðcmeail zeig`d,Bæ øçà Bæaznyky §¨§©©
e ielàãç äìôðcin ,meail [ezy` lgx],ïáeàø dì õìçjk xg`e ¨§¨£¨£©¨§¥

e dcedi znCãéà äìôðcine ,meail [ezy` d`l],ïBòîL dì õìç ¨§¨¦¨£©¨¦§
e xkyyi zn jk xg`eCãéà äìôðoernye oae`x iptl [ezy` dxy] ¨§¨¦¨

,dxiyk dvilg dzid d`le lgx zvilgy `vnp .[c xeiv] meail
,meaia el zxzen oiicr `id dzid lgxl oae`x ulgy onfa oky
,meaia el zxzen oiicr `id dzid d`ll oerny ulgy onfa oke
zvilg la` .mig`d lk zwifn dxhetl mzvilg dlired ok lre
oae`x evlg xak dry dze`a oky ,dleqt dvilg `id dxy
zeg` meyn mdilr dxy dxq`p xake ,dizeig` izyl oernye

jkitl .ezvelgéàä dì õìçe [oae`x-]ò÷ôîz`,Búwéæxg`le £©¨©©§©¦¨
oknéàä dì õìçe [oerny-]ò÷ôîz`,Búwéæleki cg`d oi`e £©¨©©§©¦¨

.eig` zwif z` riwtdl
,'dwif yi'y ax zhiya yxtl okzi ji` :`xnbd dywnáø øîàäå§¨¨©©

rlli(:fi)y meyn dn`a xzen dzny mai zxney ,,'äwéæ ïéà'oi`e ¥¦¨
ok m`e ,ezwewf zeaexw z` eilr xeq`l zeyi`k zaygp dwifd
dvilg `idy elit` mlekn dxhetl mig`d cg` zvilgl dl yi
dkixv dleqt dvilgy ax xn`y dn :`xnbd zvxzn .dleqt

wx ,mig`d lk lr xefgløîà÷ 'äwéæ Lé' øîBàä éøáãìj` ,ok §¦§¥¨¥¥¦¨¨¨©
.'dwif oi`' xaeq envr `ed

:xen`d oica ax lr wlegd l`eny zhiy z` d`ian `xnbd
,øîà ìàeîLe,mig` ipy iptl eltpe odilra ezny zeig` yly §¥¨©

ãçàmig`dn,ïleëì õìBçopi`y meyn dleqt dvilg `idy s`e ¤¨¥§¨
`l` ,mig`d ipyn dvilg zekixv opi` mewn lkn ,meail zeie`x

.mlek zwif z` driwtn cg`d zvilg
:l`eny ixac lr `xnbd dywnéãkî[ixd-]ì déì ïðéòîLìàeîL ¦§¦©§¦©¥¦§¥

,øîàc,drexb dvilge dlern dvilg uelgl dnaid cia m`y §¨©
àélòî äöéìç[dlern-],ïðéòa.drexbd dvilga zxhtp dpi`e £¦¨§©§¨¨¦¨
,ìàeîL øîàc§¨©§¥

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

אבל לפעמים ישנו ענין של “המה למלחמה" – שהקב"ה מסובב מלמעלה )מצד “נורא 
עלילה על בני אדם"3( את ענין הניסיונות, שכדי להתגבר עליהם צריכה להיות עבודה באופן 
של מלחמה. והכוונה בהם היא “כי מנסה הוי' אלקיכם אתכם – לדעת הישכם אוהבים את הוי' 
גו'"4. שע"י העמידה בניסיון יהי' אצלו “מנסה", הגבהה5, “יתרון האור מן החושך", ו"יתרון 

החכמה מן הסכלות"6. ובכללות זוהי עבודת התשובה, בירור הרע.

ומאחר שהכוונה הפנימית בעבודת הניסיונות היא בשביל העלי' כנ"ל, לכן גם בשעת 
הניסיון גופא, האדם עומד בתנועה של “שיר המעלות"7 – שיר ושמחה, וכן בתוקף אמיתי 
עם הצד שכנגד, שכן מצד עצמו הוא למעלה מענין המלחמה, וכל עבודתו היא להוסיף אור 

הקדושה8.

3( תהלים סו, ה. וראה תנחומא וישב ד. תו"ח תולדות יג, א ואילך. ובכ"מ.
4( פ' ראה יג, ד. 

5( ראה סה"מ תר"פ ע' קיב ואילך. ועוד. 
6( קהלת ב, יג.

7( התחלת המזמור כאן.
8( מלקו"ש ח"כ ע' 413 )משיחת ש"פ וירא ה'תש"מ(. וראה גם שיחת פורים ה'תשל"ח. ושיחת ט"ו אלול ה'תשנ"א. 

המשך ביאור למזמור טכ בתהלים מתוך "תהילות מנחם" מעמוד י
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åìéìëì éeqk BàNòL åéìò éìk úøBz ïéàL øác[lyBìèìèì øzîe ,Cë éãé ìò éìk úøBz åéìò äNòð ¯ ¨¨¤¥©§¦¨¨¤£¨¦¦§¦©£¨¨¨©§¦©§¥¨ª¨§©§§
íéìk øàLk[`lyãîBò àeäL åéìò çéëBî BðewzL ïéðòa Cëì Bðéëäå äNòî Bá äNòå BðwzL àeäå . ¦§¨¥¦§¤¦§§¨¨©£¤¤¡¦§¨§¦§¨¤¦¦©¨¨¤¥

Cëì[alyíòt elôà íBé ãBòaî éeqëì Ba LnzLð íàå .íìBòì éeqëì Ba LnzLð àì ïéãòL ét ìò óàå , §¨§©©¦¤£©¦Ÿ¦§©¥§¦§¨§¦¦§©¥§¦¦§£¦©©
ïewz ìL äNòî íeL äNò àlL ét ìò óà úaLa Bìèìèì øzîe ,BlL éìk úøBz eäæ ¯ úçà[bly. ©©¤©§¦¤ª¨§©§§§©¨©©¦¤Ÿ¨¨©£¤¤¦

íéøeîà íéøác äna[clyïéàL øác ìáà ,ïäá àöBiëå íéøñð úBëéúç ïBâk ,éeqëì BúBNòì BkøcL øáãa ? ©¤§¨¦£¦§¨¨¤©§©£§¦§£¦§¨¦§©¥¨¤£¨¨¨¤¥
ét úà da äqkL ïáà ïBâk ,ìça úBaø íéîòt éeqëì äæ øáãa LnzLpL ét ìò óà ,éeqk BúBNòì Bkøc©§©£¦©©¦¤¦§©¥§¨¨¤§¦§¨¦©§Ÿ§¤¤¤¦¨¨¤¦

úaLa dìèìèì øeñà ¯ úBaø íéîòt úéáçä[dly:øàaúiL Bîk , ¤¨¦§¨¦©¨§©§§¨§©¨§¤¦§¨¥
לו  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
éìëì éåñéë [ìù אין בין לכיסוי, לעשותו דרכו בין –

לכיסוי  לעשותו .327דרכו
íéìë øàùë [àìù גופו לצורך בטלטול המותרים –

עצמו  לצורך ואפילו .328ומקומו
êëì ãîåò [áìù בצורה להיות שתיקנו כגון –

וכיוצאֿבזה  הכלי לפתח .329המתאימה

ïå÷éú ìù [âìù יום מבעוד חשב לא אפילו –
זו  בשבת ככיסוי בו .330להשתמש

íéøåîà íéøáã äîá [ãìù בלבד שימוש ידי שעל –
כלי  תורת עליו .331חלה

úáùá äìèìèì [äìù שיעשה או לעולם שייחדה עד –
לכיסוי  שעומדת המוכיח תיקון של מעשה .332בה

zetqede mipeiv
בעיקר 327) כאן עוסק של) (הערה דלהלן הראשון לפירוש

לעשותו  שדרכו בדבר כי לכיסוי לעשות דרכו שאין בדבר
אך  בטלטול, להתירו כדי בו שישתמש במחשבה די לכיסוי
לעשותו  שדרך בדבר בעיקר כאן עוסק שם השני לפירוש
לא  התיקון גם לכיסוי לעשותו דרך שאין בדבר כי לכיסוי

דבר. לכל ולא בלבד כיסוי לצורך לטלטלו אלא יועיל
בלבד 328) כיסוי לצורך בטלטול שמותר לפרש ואין

משום  נג) סעיף להלן כלי, בה לכסות שתיקנה אבן (בדוגמת
הכלים". "ככל בפירוש: כאן שנזכר

פתיחתו  אין בציר, לכלי מחובר הכיסוי שאם ולהעיר,
(ראה  הבתים לדלתות בדומה כטלטול נחשבות וסגירתו
צורך  ללא אפילו ולסגרו לפתחו ומותר שכ) הערה לעיל
בלבד). לצורך שמטלטלו להיתר שמלאכתו ככלי (שלא כלל

לז.329) סעיף כדלהלן אחיזה בית לו עשה אם וכלֿשכן
שמועילה 330) לומר יש ככיסוי, בו להשתמש חשב אם

לייחדו  שדרך דבר בכל מחשבה שמועילה כדרך מחשבתו
בה  לפצוע אבן על חשב לגבי נג סעיף (כדלהלן לזה
מוכיח  שתיקונו מעשה הסעיף בתחלת דהצריך והא אגוזים),
פירט  שלא והטעם בכך, דרכו שאין בכלי אלא אינו עליו
שלא  משום בלבד מחשבה ידי על בכך שדרכו כלי היתר
מחשבה  ידי שעל טלטול היתרי זה בסעיף למנות בא
בנידון  בוודאי שמועיל לעולם במחשבתו ייחוד לא (ואפילו
בכיסויי  העוסק הבא לסעיף הקדמה אלא אינו כי דידן)

כלים  בכיסויי המועילים המעשים תחלה ומפרט קרקעות,
יחד  כולם נעשו אם גם קרקעות בכיסויי מועילים ואינם

מחשבה). שלא (ובוודאי
שגם  ס"ב) קי סי' השלחן קצות (משמעות שפירשו יש אך
די  ולא עליו המוכיח תיקון שיעשה צריך בכך דרכו אם
ממש  מעשה והצריכו שהחמירו לומר (ויש בלבד במחשבה
של  שימוש אינו שכיסוי כיון בכך דרכו אם גם כלים בכיסוי
בכך  דרכו אין אם ואילו לב)), סעיף לעיל  (ראה ממש כלי
כיסוי  לצורך טלטולו להתיר אלא יועיל לא גדול תיקון גם
אבן  לעניין נג בסעיף (כמבואר אחרים לדברים ולא כלים
אבן  בין לחלק יש הראשון ולפירוש חבית; בה לכסות
עליה  ויש זמני לכיסוי שמשמשת עליה מוכיח שתיקונה

ÈÏÎ ˙¯Â˙ לו שיש לכלי קבוע כיסוי תיקון לבין נג), (סעיף
‚ÂÓ¯דין ÈÏÎ וראה) צורך לכל לטלטלו ומועיל דידן) (נידון

שכח)). הערה לעיל
דברים 331) ה"במה של) הערה (לעיל השני לפירוש

שדרכו  בדבר כולו העוסק הסעיף כל על מוסב אמורים"
יועיל  לא כיסוי לעשותו דרכו שאין בדבר כי כיסוי, לעשותו

דבר. לאותו לטלטל רק אלא גדול מעשה אפילו
נג,332) סעיף להלן כמבואר דבר בכל מועיל לעולם ייחוד

דרכו  שאין בדבר אפילו מועיל תיקון של מעשה וגם
התיקון  של) הערה (לעיל השני ולפירוש כיסוי, לעשותו

בלבד. כיסוי לצורך טלטול להתיר יועיל
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ולחי: מבוי דיני שסג סימן ב חלק

‡Ó אלא שלמים פסים להיות צריכין אינם אלו פסים
מג' פחות קנה קנה מקנים עשוי אחד כל שיהא

לבוד: מתורת הוא ושלם שכסתום טפחים

·Ó לרשות בפתיחתו מדרון ונעשה מתוכו ששוה מבוי
הרבים  מרשות גבוה המבוי שקרקע דהיינו הרבים
ששוה  או הרבים רשות לצד פתחו אצל לשפע  והוצרך
רשות  שקרקע דהיינו לתוכו מדרון ונעשה הרבים לרשות
הפתח  מן המבוי כניסת ותחלת המבוי מקרקע גבוה הרבים
לצד  ויורד משפע ואח"כ הרבים כרשות גבוה ג"כ ולפנים
תיקון  שום א"צ זה מבוי הרי מדרון ונעשה האמצעי דופן
והוא  למחיצה לו נחשב שבפתחו זה שתל לפי בפתחו
אמות  ד' מתוך מתלקט טפחים י' גבוה בשפועו שיהיה

שמ"ה. בסימן כמ"ש

שמן  פי על (ואף אסור עליו בוקעים רבים אם ומכלֿמקום
ואילו  המחיצה שם ממנו מבטלת רבים בקיעת אין התורה
מכל  הארץ מן טפחים [י'] גבוהים ד' על ד' [ברחבו] היה
והזורק  התורה מן גמורה היחיד רשות שם היתה צדדיהם
אסור  סופרים מדברי מכלֿמקום חייב הרבים מרשות לשם
משום  ג"כ נידון אין ולכן שם בוקעים כשרבים לטלטל

סופרים. מדברי למבוי מחיצה

רשות  כעין רבים בבקיעת אלא חכמים אסרו לא ומכלֿמקום
כך  כל בוקעים רבים כשאין אבל ולא הרבים מותר זה בתל

בכל  שגזרו כמו בו בוקעים שרבים תל משום בו גזרו
גמורה  הרבים רשות משום בה בוקעים רבים שאין כרמלית
מנין  נגמרו שלא היא כרמלית שכל לפי בה בוקעים שרבים
שום  אין כאן אבל הרבים לרשות במקצת ודומה מחיצותיה
בלבד. עליו בוקעים כשרבים אלא הרבים לרשות כלל דמיון

רשות  לעשות חשובה הרבים בקיעת שאין ולהאומרים
בסי' שנתבאר כמו רבוא ששים הם כן אם  אלא הרבים
מחיצה  שם ממנו מבטל הרבים בקיעת אין כאן אף שמ"ה
בכל  רבוא ששים בו בוקעים כן אם אלא סופרים) (מדברי

יום):

* * *
‚Ó אם אבל) למבוי רביעית מחיצה הוא כשהתל זה (וכל

העיר  בנין קודם היה זה והיקף תל מוקפת העיר כל
התל  שהיקף לפי העיר למבואות למחיצה עולה זה תל אין
כל  כן ואם הבתים בנין קודם שהיה כיון לדירה הוקף לא
לטלטל  שאסור לדירה שאינה היקף בתוך יושבת היא העיר

סאתים. מבית יותר כשהוא בו

אלא  מועילים אינם הבתים בנין אחר שנעשו החצרות וכתלי
עצמן  החצרות דהיינו לדירה מוקף שבתוכם מה לעשות
ידי  על לדירה מוקפים נקראים אינם שבהן המבואות אבל

המבוי. כתלי שהם החצרות כתלי

לדירה  הוקף שלא סאתים מבית יותר לתל דומה (שאינו
גבה  על עשה ואח"כ דירה בית לו פתח או בנה כך ואחר
נעשה  זו מחיצה ידי שעל לדירה אמות מעשר יותר מחיצה

עשאה  זו שמחיצה לפי שנ"ח בסי' כמ"ש לדירה מוקף כולו
כן  וע"י לדירה היה שלא הראשון היקף ממנו שיתבטל כדי
נעשו  לא החצרות כתלי אבל שם כמ"ש לדירה מוקף יעשה
היקף  מהם ויתבטל לדירה מוקפים המבואות שיהיו בשביל

לדירה. היה שלא התל של הראשון

לעשות  מועלת שהיא פתח צורת ידי על לבטלו צריך ולכן
שם  כמ"ש גמורה מחיצה ידי על כמו לדירה מוקף ידה על

ת"א. בסי' שיתבאר וכמו

שאף  משהויין ב' של פסין ב' או ד' פס ידי על אפילו או
מכלֿמקום  לדירה מוקף ידם על לעשות מועילים אינם שהם
שנתבאר  כמו גמורה מחיצה כמו רשויות לחלק מועילים הם
פסים  ידי על התל מהיקף המבואות נחלקים כן ואם למעלה
צדדיהם  מכל מוקפים היו אילו ממנו נחלקים שהם כמו אלו
מועילות  אינן החצירות כתלי שגם אע"פ חצרות בכתלי

שנתבאר): מטעם לדירה מוקפים המבואות לעשות

* * *
„Ó.(שנבנית קודם העיר כל שמקיף בנהר הדין (וכן

אלא  עולין אינן העיר כל מקיפים שאינן ונהר תל ואפילו
המפולש  מבוי אבל מפולש שאינו למבוי רביעית למחיצה
אינן  אדם בידי עשוי שאינו לתל או לנהר ראשיו משני
שאם  לפי מראשיו אחד בשום תיקון בלא להתירו מועילות
גמורה  הרבים רשות היה זה במבוי בוקעים רבוא ששים היו
הנהר  שמחיצות צדדיו מב' מחיצות ב' אלא לו שאין וכיון
עשויות  ואינן שהואיל שבמבוי הרבים בקיעת אותן מבטלת
אותן  תבטל שלא כך כל מחיצה חשובות אינן אדם בידי

שבמבוי. הרבים בקיעת

רשות  דין עליהם ואין גמורה מחיצה הן שבמקומן שאף
למעלה  שנתבאר כמו עליהם בוקעים רבים אם אף הרבים
שרבים  המבוי לבטל כך כל חשובות אינן מכלֿמקום
רבים  אין אם אף כן ואם הרבים רשות מדין בו בוקעים
רבים  משום גזרה סופרים מדברי אסור במבוי בוקעים
בה  בוקעים רבים שאין כרמלית כל שאסרו כמו בו בוקעים

בה. בוקעים שרבים הרבים רשות משום גזרה

דיה  להיות חכמים בה הקילו מבוי של רביעית מחיצה אבל
גרועים  ואינם גמורות מחיצות הן שבמקומן כיון ותל בנהר
משום  מבוי של רביעית ברוח שמועיל שהוא כל מלחי
שנתבאר  כמו רשויות לחלוק מועיל אינו הלחי שהרי מחיצה
המבוי  רשות לחלוק מועיל שהוא וכיון מועיל והתל למעלה
מועלת  אינה הקורה שהרי בכך דיו שלפניו הרבים מרשות
חלוק  שהמבוי ונראה ניכר ידה שעל מפני אלא למבוי
חולק  הוא שבאמת התל וכלֿשכן שלפניו הרבים מרשות

ביניהם:

* * *

כנדל: ועשוי המפולש מבוי דין שסד סימן ב חלק

עצמו ‡ והוא הרבים לרשות ראשיו בשני המפולש מבוי
שאין  או בו בוקעים רבים שאין כגון הרבים רשות אינו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91



c"agרב i`iyp epizeax zxezn

המפולש  וכן שמ"ה בסימן שנתבאר וע"ד אמה ט"ז ברחבו
אפילו  או לכרמלית השני ובראשו הרבים לרשות א' בראשו
מכאן  וקורה בלחי ניתר אינו לכרמלית פתוחים ראשיו שני
קורה  או ולחי מכאן פתח צורת צריך אלא מכאן וקורה ולחי
היא  פתח שצורת לפי אמות מעשר רחב אינו אם מכאן
ואינו  אחד מצד אלא פתוח שאינו ונמצא גמורה כמחיצה

מפולש. נקרא

לחצר  השני וראשו הרבים לרשות פתוח אחד ראשו אם אבל
שהרי  ראשיו בשני קורה או לחי אלא א"צ מעורבת שאינה
שמחיצות  שם מחיצה מחוסר אינו לחצר הפתוח ראשו
שם  שפרוץ מפני אלא שם תיקון וא"צ אותו מתירות החצר
מחמת  ולא עירוב חסרון מחמת האסור למקום במילואו

שהוא. כל בתיקון שם די לפיכך מחיצות חסרון

ולא  לחי שם שיהא צריך לחצר הפתוח שבראש אומרים ויש
משום  נידון שהלחי כסתום שם נראה שיהא כדי קורה
סופרים  בדברי הלכה (ולענין בקורה מהֿשאיןֿכן מחיצה

המיקל). אחר הלך

פתח  לה שיש כגון זה במבוי רגילה אינה כשהחצר זה וכל
פתח  צורת אפילו בו רגילה היא אם אבל אחר למבוי
במבוי  נשתתפה לא אם שם להתיר מועילות אינן ודלתות

לו. הפתוחות החצירות שאר עם זה

בסימן  שיתבאר כמו כלל לערב צריך אין בו נשתתפה ואם
שפ"ז:

רחבה · על יתר ארכה שאין חצר אבל במבוי זה וכל
וכן  משהו של פסין בב' או ד' בפס אלא ניתרת שאינה
וקורה  בלחי ניתר שאינו בענין מבוי מתנאי אחד שחסר מבוי
הם  אפילו אלא בהם אוסר פילוש אין החצר בתיקון אלא
נכנסין  והרבים ראשיהם בשני הרבים לרשות מפולשים

ומכאן: מכאן החצר בתיקון להם די מכאן ויוצאים מכאן

* * *
ניתרים ‚ שאינן כחצר שדינם פי על אף שלנו ומבואות

הואי  וקורה כראוי בלחי לה פתוחים וחצרות בתים ואין ל
המפולש  כמבוי אלא כחצר אינם פילוש לענין מכלֿמקום
להם  די ולא מכאן קורה או ולחי מכאן פתח צורת שצריך
קרובים  הם ולעולם הואיל ומכאן מכאן החצר בתיקון
הם  החצרות שרוב מהחצר יותר לכרמלית או הרבים לרשות
לפיכך  כרמלית או הרבים לרשות והמבוי למבוי פתוחות
כמו  פילוש לענין החצר מתיקון יותר בתיקונם החמירו
לענין  החצר מבתיקון יותר בתיקונם החמירו זה שמטעם

שס"ג: בסימן שנתבאר כמו רחבם על יתר ארכם

עשה „ ואם גמורה כמחיצה היא פתח שצורת (אע"פ
היא  גמורה היחיד רשות קונדסין ד' גבי על פתח צורת
כמו  גמורה הרבים רשות באמצע כן עשה אפילו התורה מן
פתח  צורת אין סופרים מדברי אעפ"כ שס"ב בסי' שנתבאר
רשות  תנאי כל בה נשלמו אם גמורה הרבים לרשות מועלת
רשות  להכשיר הבא אלא) שמ"ה בסי' שנתבאר הרבים
מכאן  דלת לה לעשות צריך הטלטול בה להתיר הרבים
עושה  הדלתות שנעילת בלילה שננעלות והוא מכאן ודלת
דרך  על כולה את ומערבין רבים של אחת כחצר אותה

שום  צריכין מבואותיה אין ושוב שצ"ב בסי' שיתבאר
תיקון.

ראויות  שיהיו רק בלילה נעולות שיהיו שא"צ אומרים ויש
שיהיו  ומתקנן אותן מפנה בעפר משוקעות שאם לינעל
פי  על אף הראשונה כסברא להחמיר ויש לינעל ראויות

האחרונה. כסברא שהעיקר

לנו  אין שעכשיו אומרים שיש שמ"ה בסי' נתבאר וכבר
גמורה: הרבים רשות

* * *
הרבים ‰ לרשות ראשיו בב' ומפולש ד' כמין עקום מבוי

לרשות  בעקמומיתו מפולש היה כאלו דינו לכרמלית או
לפי  בעקמומיתו תיקון לו לעשות וצריך לכרמלית או הרבים
המבוי  בני לכל נראה שיהא צריך מפולש מבוי של שהתיקון
זה  בראש להדרים מועיל אינו זה שבראש התיקון וא"כ
הצורת  שיהא כדי בעקמומיתו פתח צורת שיעשה וצריך
כאן  להדרים נראית מפולש מבוי של תיקון שהוא פתח
קורה  או לחי א' לכל יעשה ראשיו ובשני כאן ולהדרים
ולחי  ראשיו מב' אחד בכל פתח צורת יעשה אם וכלֿשכן
פתח  צורת צריך ח' כמין עשוי ואם בעקמומיתו קורה או

ראשיו. בשני קורה או ולחי עקמומיותיו בשני

עירובם  לחלק יכולין בעקמומית פתח צורת שעשה ולאחר
מצד  והדרים לעצמן יערבו פתח צורת של זה מצד שהדרים

זה  צד שבני אם או לעצמן יערבו צד זה ובני ביניהם עירבו
אסורים  אלו אלא אלו על אלו אוסרים אין עירבו לא זה
רשויות  חולקת פתח שצורת בחלקם מותרים ואלו בחלקם

שס"ג: בסי' כמ"ש

Â פתיחתן במקום כולם הרי לאלו אלו הפתוחים מבואות
שנתבאר  תיקון שם וצריכים עקום כמבוי דינם לזה זה
אותו  הרי לכרמלית או הרבים לרשות פתוח שהחיצון שכיון
לכרמלית  או הרבים לרשות כפתוח חשוב אליו שפתוח מבוי
הפתוח  מבוי וכן שמתעקם אחד במבוי שנתבאר מטעם

כולם: וכן מבוי לאותו

* * *
Ê מבואות שהרבה גדול מבוי דהיינו כנדל העשוי מבוי

נדל  הנקרא שרץ כעין צדדיו משני לו פתוחים קטנים
השניים  וראשי זה ומצד זה מצד רגלים של שורה לו שיש
לכרמלית  או הרבים לרשות פתוחים הקטנים מבואות של
ששם  לפי פתח צורת לגדול פתיחתו במקום אחד לכל עושה

עקום. כמבוי הוא

ממש  מכוונים הם זה שבצד הקטנים המבואות אם ואפילו
המכוון  אותו עם מהם אחד כל שנמצא זה שבצד אותם כנגד
כלל  עיקום כאן ואין מפולש אחד כמבוי הם השני בצד נגדו
הגדול  עם עקום כמבוי הוא מהם אחד כל הרי מכלֿמקום
הואיל  הרבים לרשות כפתוח הוא לגדול שפתוח מה  שהרי
במבוי  שנתבאר כמו הגדול של התיקון בו לראות אפשר ואי
מכוונים  אינם זה שבצד המבואות אם ואצ"ל שמתעקם אחד
מצד  אלא מבואות שם אין אם ואצ"ל זה שבצד אותם כנגד

בלבד: אחד

Á לרשות הפתוחים הקטנים מבואות של השניים ובראשי
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אם  הגדול ובמבוי קורה או לחי יעשה לכרמלית או הרבים
הב' ובראשו האחד בראשו פתח צורת עושה מפולש הוא
בראשו: קורה או לחי עושה מפולש אינו ואם קורה או לחי

Ë פתוחים וחצירות שבתים במבוי הם עקום מבוי דיני וכל
וחצרות  בתים שאין שלנו מבואות אבל כראוי לתוכו
תיקון  שום צריכים אינם כחצר ודינם כראוי לתוכו פתוחים

עקומה. בחצר שא"צ כמו בעקמומיתם

אנו  לכרמלית או הרבים לרשות פילוש שלענין ואף
שם  קרובים שהם לפי זהו גמור במבוי כמו בהם מחמירים
שאינו  עקמומיתם כן שאין מה לכרמלית או הרבים לרשות

מבחצר: יותר בו מחמירים אין הרבים לרשות קרוב
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.1zEkinqA ,irvn`d x"Enc` oA ,EpAx ckp ,mEgp mgpn axd zPEzgA xn`p)¤¡©©£©¨©§©¥¨¤¤©¥¤©§¨¤§¨¦¦§¦

.(a"rwz dEvY zWxtl§¨¨©§©¤

.2.(oi`EVp zFkxA gqFp)©¦§¦¦

מֹוחין־ּדאּבא 3. ּבענין זֹו", "מּצה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ(ועּיין
"ּכי  הּמתחיל ּבדּבּור ּבהר, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומֹוחין־ּדאיּמא.

תקריב"). ּכי "ונפׁש ּבענין הארץ", אל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָתבֹואּו



c"agרד i`iyp epizeax zxezn

i`ckE ,"miIg xFwn" z`xwp Ff dpigA mBW iR lr s`e§©©¦¤©§¦¨¦§¥§©¦§©
ikd ENt` ,"ocrÎobl izil" liaWA mPdibC mixEQi lM̈¦¦§¥¦Ÿ¦§¦¥¥§©¥¤£¦¨¦
xF` iAbl llM KFxr Fpi`e ,l''PM "LOr" zpigA wx `Ed©§¦©¦§©©§¥£§¨§©¥

A" iM .`EdÎKExA sFqÎoi`c''EilMW ,"`AdÎmlFrd `xap ¥¨¦§¦§¨¨¨©¨¤¨
zpigA `N` Fpi` `AdÎmlFrd zpigAdCEwp`l okle . §¦©¨¨©¨¥¤¨§¦©§¨§¨¥Ÿ

.FNW DinxbNd liaWA xTir ltHd zFUrl uFRgi©§©£©¨¥¦¨¦§¦©§©§¥¤

dpWOA `xwPd Edfe(b ,` zFa`)4:lAwl zpn lr `NW" §¤©¦§¨©¦§¨¨¤Ÿ©§¨§©¥
"qxRwx Fpi`W ± 'qxR' `xwp "eiGn oipdp" zpigAW ± §¨¤§¦©¤¡¦¦¦¦§¨§¨¤¥©

"Lngl arxl qFxt `Fld" oFWNn ± dqExR(f ,gp EdirWi), §¨¦§£¨¨¨¥©§¤§©§¨

`a`YW`l" m` iM ,df eife Ff dqExtA utg Fpi` okle§¨¥¥¨¥¦§¨§¦¤¦¦§¦§¨¨¨
sFqÎoi` xF` zEInvrA lEHiA zpigaA ± "`Mlnc `tEbA§¨§©§¨¦§¦©¦§©§¦¥

`EdÎKExA'כּו,iaiWg WOn `lM l''Pd dqExR mW xW` , ¨£¤¨§¨©©§¨©¨£¦¥
.qFpiiwF`A dRhM§¦¨¨§¨

zpigA Edf ,"dawp zclFi" zpigA oM oi`X dnÎdad` ©¤¥¥§¦©¤¤§¥¨¤§¦©©£¨
`hEf`id dad`dW ±"qxR lAwl zpn lr".ocrÎobA ¨¤¨©£¨¦©§¨§©¥§¨§©¥¤

x`XYW EpiidC ,FA dwaclE midl` zaxw utgW ,EpiidC§©§¤¨¥¦§©¡Ÿ¦§¨§¨§©§¤¦¨¥
KxAzi FA dwEaC ± `idW FnM WtPd zEdnE zEnvr©§©©¤¤§¤¦§¨¦§¨¥

"LiziE` iWtp" zpigA Edfe .ocrÎobA(h ,ek EdirWi)mc`M ± §©¥¤§¤§¦©©§¦¦¦¦§©§¨§¨¨
FWtp iIgl dE`zOd'כּו. ©¦§©¤§©¥©§

dx`de eif wx `EdW ,qxRd zpigaA xzFi xgFA okle§¨¥¥¥¦§¦©©§¨¤©¦§¤¨¨
`xap c''EiA" lWכּו'± FzEnvre FzEdn lr x`Xil icM ± " §¦§¨§¥¦¨¥©©§©§¤

xp zElNMzdM ± lhAile `a`YW`l utg Fpi`e ,WtPd©¤¤§¥¨¥§¦§¨¨¨§¦¨¥§¦§©§¥
`xwpe .`EdÎKExA sFqÎoi` xF` zEInvrA ± dwEa`A©£¨§©§¦¥¨§¦§¨
,"dNw DYrC"W ,dawp mWA Ff `hEfÎdad` zpigA§¦©©£¨¨§¥§¥¨¤©§¨©¨
± "qxR lAwl zpn lr" EpiidC ,xTir ltHd z` dUFrW¤¨¤©¨¥¦¨§©§©§¨§©¥§¨

LiziE` iWtp" Edfe .FNW DinxbNd liaWAdliNA," ¦§¦©§©§¥¤§¤©§¦¦¦¦©©§¨
lW dad` `id ,"dlil" oiicr z`xwp Ff dad` zpigAW¤§¦©©£¨¦§¥£©¦©§¨¦©£¨¤

KWFg'כּו. ¤

zclFi ± dNgY zrxfn dX`"dWMW WExiRd Edfe§¤©¥¤§¤¨¦¨©§©©§¦¨¤¤
:"dawp zclFi ± dNgY rixfn Wi`" oM oi`X dn ,"xkf̈¨©¤¥¥¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨

xxFrn mc`dW d`xie dad`dW ,rcFp dPd iM¦¦¥¨¤¨©£¨§¦§¨¤¨¨¨§¥
mi`Ad d`xie dad`l `YzlcÎ`zExrz` wx md FWtpA§©§¥©¦§£¨¦§©¨§©£¨§¦§¨©¨¦

`NirlcÎ`zExrz` zpigaA dlrnln5m` ,okle . ¦§©§¨¦§¦©¦§£¨¦§¥¨§¨¥¦
Fnvr z` rBiiOW ± dNgY dncw `YzlcÎ`zExrz`d̈¦§£¨¦§©¨¨§¨§¦¨¤§©¥©¤©§

FzpiA gExn d`xie dad` cilFdl'כּוKWnp if` , §¦©£¨§¦§¨¥©¦¨£©¦§¨
zinipRn ,DFab dbxcnE dpigAn `NirlcÎ`zExrz`d̈¦§£¨¦§¥¨¦§¦¨©§¥¨¨©¦§¦¦
ÎzqpkA `EdÎKExA sFqÎoi` xF` xi`OW zEIgde xF`d̈§©©¤¥¦¥¨¦§¤¤
gEx eilr dxrIW ± "xkf zclFi" df ici lre ;l`xUi¦§¨¥§©§¥¤¤¤¨¨¤¥¨¤¨¨©

mFxOn6dlrnl ± dAxÎdad` zpigaA dad`d zFidl ¦¨¦§¨©£¨¦§¦©©£¨©¨§©§¨
`a`YW`lE llMil uFRgIW ± FWtp zbVdn'כּו. ¥©¨©©§¤©§¦¨¥§¦§¨¨¨

,dHnln `YzlcÎ`zExrz` oi`W mbd ,minrtl K ©̀¦§¨¦£©¤¥¦§£¨¦§©¨¦§©¨
xxFrl ± dNgY `NirlcÎ`zExrz` KWnp df lM mr¦¨¤¦§¨¦§£¨¦§¥¨§¦¨§¥
."dNgY rixfn Wi`" `xwPd Edfe ,`YzlcÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§©¨§¤©¦§¨¦©§¦©§¦¨
Î`zExrz` ilA dkWnPW oeiM ,Ff `NirlcÎ`zExrz`e§¦§£¨¦§¥¨¥¨¤¦§§¨§¦¦§£¨
zEIgde xF`d zEIpFSig zpigAn wx Dpi` ,`Yzlc¦§©¨¥¨©¦§¦©¦¦¨§©©

.`EdÎKExA sFqÎoi` xi`OW¤¥¦¥¨

zEEdzd oM mB zxxFrn `idW iR lr s` ,okle§¨¥©©¦¤¦§¤¤©¥¦§©
WIW xg`n ± dclFd zpigA dUrpe ,`YzlcÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§©¨§©£¨§¦©¨¨¥©©¤¥
dclFdd K` ,`YzlcÎ`zExrz`e `NirlcÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§¥¨§¦§£¨¦§©¨©©¨¨
zFExl ,l''Pd `hEfÎdad`d `EdW ,dawp zpigA wx `id¦©§¦©§¥¨¤¨©£¨¨©©§©
xpM dbVdd lEHiaA DWtp KRYWdl `le cal DpF`nv¦§¨§¨§Ÿ§¦§©¥©§¨§¦©©¨¨§¥

dwEa`d iptA7. ¦§¥¨£¨

rixfn Wi`"C Ff dpigaA `id l`xUiÎzqpMWM ,dPde§¦¥§¤§¤¤¦§¨¥¦¦§¦¨§¦©§¦©
,"dawp zclFI"W aB lr s`e .dxwr z`xwp ± "dNgY§¦¨¦§¥£¨¨§©©©¤¤¤§¥¨
Dpi` ENi`M "dxwr" z`xwp ,`hEfÎdad` zpigA `idW¤¦§¦©©£¨¨¦§¥£¨¨§¦¥¨
cSn DA KWnp `l Ff dclFd mBW itl ,llM zclFi¤¤§¨§¦¤©¨¨Ÿ¦§¨¨¦©
lr KWnPW wx ,DNW `YzlcÎ`zExrz` ici lr Dnvr©§¨©§¥¦§£¨¦§©¨¤¨©¤¦§¨©
± "dNgY rixfn Wi`"C `NirlcÎ`zExrz`d znicw ici§¥§¦©¨¦§£¨¦§¥¨§¦©§¦©§¦¨
.dxwr z`xwp okle ,DnW lr dclFdd `xwp oi` oM m ¦̀¥¥¦§¨©¨¨©§¨§¨¥¦§¥£¨¨

xn` df lre"dipA uEAwA dxwrd lbze":WExiR ± §©¤¨©§¨¥¨£¨¨§¦¨¤¨¥
Î`zExrz`dW `N` ± dxwr zpigaA `idWM mB s`W¤©©§¤¦¦§¦©£¨¨¤¨¤¨¦§£¨
s` ± `YzlcÎ`zExrz` xxFrl `Fal miCwn `Nirlc¦§¥¨©§¦¨§¥¦§£¨¦§©¨©
."xkf zclFi" didYW EpiidC ,"dipA uEAw" didi ok iR lr©¦¥¦§¤¦¨¤¨§©§¤¦§¤¤¤¨¨

xn` dfl ?df didi Ki`e"dgnUA"ici lrW , §¥¦§¤¤¨¤¨©§¦§¨¤©§¥
aB lr s`C ,Ff dpigA zFidl lkEi "devn lW dgnV"d©¦§¨¤¦§¨¨¦§§¦¨§©©©

."xkf zclFi" didY df lM mr ,"dNgY rixfn Wi`"W¤¦©§¦©§¦¨¦¨¤¦§¤¤¤¨¨

aizM dPdC :oiprde(gnÎfn ,gk mixaC)`l xW` zgY" : §¨¦§¨§¦¥§¦§¨¦©©£¤Ÿ
,lM aFxn aal aEhaE dgnUA Lidl` 'd z` Ycar̈©§¨¤¡Ÿ¤§¦§¨§¥¨¥Ÿ

LiaiF` z` Ycare'וגֹוiR lr s` ,rnWn dxF`klC ." §¨©§¨¤§¤ְ§¦§¨©§©©©¦
"aal aEhe dgnUA" dcFard oi`W wx ,miwl` caFrW¤¥¡Ÿ¦©¤¥¨£¨§¦§¨§¥¨
:oaEn Fpi` dfe ,"LiaiF` z` Ycare" ± WpFrd KWnEi if £̀©§¨¨¤§¨©§¨¤§¤§¤¥¨
oFxqg zngn dGd xOd WpFrd didi dn ipRn iM¦¦§¥¨¦§¤¨¤©©©¤¥£©¤§

?cal dgnVd©¦§¨§¨

aEzMW FnM ,oiprd K`(k ,f zldw)wiCv oi` mc` iM" : ©¨¦§¨§¤¨Ÿ¤¤¦¨¨¥©¦
KWnp df zngnE ,"`hgi `le aFHÎdUri xW` ux`Ä¨¤£¤©£¤§Ÿ¤¡¨¥£©¤¦§¨
dgnU"A 'd z` caFr did ENi` ,ok iR lr s`e ,WpFrd̈¤§©©¦¥¦¨¨¥¤§¦§¨
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.4.("qxR lAwl zpn lr `NW axd z` oiWOWnd micark Eed")¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤Ÿ©§¨§©¥§¨

לתיּקּון 5. ּוב"הערה אברהם". אל "וארא ּפסּוק על ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ(ּכמֹו
ֲחצֹות").

.6.("mFxOn gEx Epilr dxri cr" :(eh ,al EdirWi) aEzMd oFWl)§©¨§©§¨©¥¨¤¨¥©¦¨

ּׁשּנתּבאר 7. מה ועּיין א'. עּמּוד סֹוף מ"ה, ּדף תזריע, ּפרׁשת ּבּזהר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹועּיין
מה  ועּיין מכרזת". קֹול "ּבת ּבענין מסּפר", "והיה הּמתחיל ּדּבּור ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָסֹוף

הּוא". ׁשּבתֹון "ׁשּבת הּמתחיל ּבדּבּור ְְְִִִֵֶַַַַָָָּׁשּנתּבאר



רה c"ag i`iyp epizeax zxezn

dgnVd xxFrOW ± Ff dgnU gM lFcb did ,"devn lW¤¦§¨¨¨¨Ÿ©¦§¨¤§¥©¦§¨
mipiCd zlHan `ide ,lFkiaM dlrnl'כּוipR xF`A" iM , §©§¨¦§¨§¦§©¤¤©¦¦¦§§¥

miIg Kln'8"כּו(eh ,fh ilWn)`l xW` zgY" oM oi`X dn . ¤¤©¦¦§¥©¤¥¥©©£¤Ÿ
dgnUA [..] Ycar'כּוxW` zFpFerd lr WpFrd KWnp ± " ¨©§¨§¦§¨¦§¨¨¤©¨££¤
ux`A wiCv oi`"'כּו.l''PM " ¥©¦¨¨¤©©

:o`M mb oaEi df KxC lre§©¤¤¤¨©¨

"rixfz iM dX`" oiA Wxtd WIX dn l''Pd lM dPd iM¦¦¥¨©©©¤¥¤§¥¥¦¨¦©§¦©
Dpi`W ± "dNgY rixfn Wi`" oiaE ,xkf zclFi f`W¤¨¤¤¨¨¥¦©§¦©§¦¨¤¥¨
ÎKExA sFqÎoi` xF` xW`M `wec Edf ,dawp `N` zclFi¤¤¤¨§¥¨¤©§¨©£¤¥¨
iR lrW zElWlYWdd zbxcd xcqe KxcA KWnp `Ed¦§¨§¤¤§¥¤©§¨©©¦§©§§¤©¦

"dCOd ew" xn`n9. ©£¨©©¦¨

,"dNgY zrxfn dX`" m`W :dCOd `id KMW¤©¦©¦¨¤¦¦¨©§©©§¦¨
KWnEi ± `YzlcÎ`zExrz` WIW ± ixC xEWk`e§©§¨¥¤¥¦§£¨¦§©¨§¨
zclFi" didYW cr dpFilr dpigAn `NirlcÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§¥¨¦§¦¨¤§¨©¤¦§¤¤¤
xEWk` `NWM oM oi`X dn .dAxÎdad` zpigA ± "xkf̈¨§¦©©£¨©¨©¤¥¥§¤Ÿ©§
KWnPW ± dCOd if` ,`YzlcÎ`zExrz` `Mile ,ixC̈¥§¥¨¦§£¨¦§©¨£©©¦¨¤¦§¨
Dpi`W cr ,zEIpFSig zpigAn wx ,`NirlcÎ`zExrz`d̈¦§£¨¦§¥¨©¦§¦©¦¦©¤¥¨

.dawp `N` zclFi¤¤¤¨§¥¨

xxFrOW ± "devn lW dgnU" ici lr oM oi`X dn©¤¥¥©§¥¦§¨¤¦§¨¤§¥
`Ede ,iENiBd mxFB dgnVdW ,dpFilrd dgnU zpigA§¦©¦§¨¨¤§¨¤©¦§¨¥©¦§
iENire zFtqFzA liv`Od zEnvrn KWnpe `A xF`dW¤¨¨§¦§¨¥©§©©£¦§¨§¦

.dBxCdd xcqe KxcM `NW aẍ¤Ÿ§¤¤§¥¤©©©§¨

± mce xUA KlnA dgnVd zpigA ,`nbEC KxC lr©¤¤§¨§¦©©¦§¨§¤¤¨¨¨¨
lkEi okle ,zFCOd zlAbde Fxcbl uEg f` `vFIW¤¥¨§¦§§©§¨©©¦§¨¥¨
dlrnl ok FnM ;WOn deWA lFcBl FnM ohTl zFNBzdl§¦§©©¨¨§©¨§¨¤©¨§¥§©§¨
f` dPd ,dpFilr dgnU zENBzd zpigaA ,WOn©¨¦§¦©¦§©¦§¨¤§¨¦¥¨
zFxF`d lM cgi milNMznE miaxrznE ,mixAgzn¦§©§¦¦§¨§¦¦§©§¦©©¨¨
oini dHnE dlrn oiA Wxtd mEW oi`W cr ,mipFilr¤§¦©¤¥¤§¥¥©§¨©¨¨¦

l`nUE'כּו. §Ÿ
lr s`W ,EpiidC ,dipA uAwY dxwr s`W KWnp if`e©£©¦§¨¤©£¨¨¦§Ÿ¨¤¨§©§¤©©
lM mr ,"dNgY rixfn Wi`"e ,dxwr zpigaA `idW iR¦¤¦¦§¦©£¨¨§¦©§¦©§¦¨¦¨

xkf zclFi" didY df'כּו."ligzOd xEAcA x`AzPW FnkE ¤¦§¤¤¤¨¨§¤¦§¨¥§¦©©§¦
zA ignUe iPx"'כּוDA cNEi Wi`e Wi`" oipr EdGW (miNdY"כּו'", ¨¦§¦§¦©¤¤¦§¨¦§¦©¨§¦¦

(d ,ft. ׁשם עּיין ,ֵַָ

miWwan Ep`W Edfedxwrd lbze UiUY UFU"'כּו:" §¤¤¨§©§¦¨¦§¨¥¨£¨¨
`id ± "dxwrd"W ,dHnln devn lW dgnVd ici lrW¤©§¥©¦§¨¤¦§¨¦§©¨¤¨£¨¨¦
lW dgnU"A DnvrA "lbze UiUY" ± l`xUiÎzqpM§¤¤¦§¨¥¨¦§¨¥§©§¨§¦§¨¤

dpFilr dgnU iENiB mixxFrn df ici lr ,"devn10lre , ¦§¨©§¥¤§§¦¦¦§¨¤§¨§©
df icidY`gOUn" oipr `Ede ,"dxwrd lbze UiUY" §¥¤©¨¨¦§¨¥¨£¨¨§¦§¨§©¥©

dipaA oFIv'כּו." ¦§¨¤¨
Ycare" zpigA didi `l oM mB ,dgnVd ici lr ,okle§¨¥©§¥©¦§¨©¥Ÿ¦§¤§¦©§¨©§¨
'd zcFarn dlitPde ,miiEPiW zpigA lMW :"LiaiF` z ¤̀§¤¤¨§¦©¦¦§©§¦¨¥£©
oipr EdGW ,zFe`zA dlitPd mB ,zEphwl zElcBn¦©§§©§©©§¦¨§©£¤¤¦§¨

` Ycare"`l xW` zgY" wx `Ed df lM ,"LiaiF` z §¨©§¨¤§¤¨¤©©©£¤Ÿ
adF`W in Wi' zpigaA m` iM ,"dgnUA [..] Ycar̈©§¨§¦§¨¦¦¦§¦©¥¦¤¥

dlitPd KWnp dGnE ,Dinxbl zpigA `EdW ,'biVnE'כּו, ©¦¤§¦©§©§¥¦¤¦§¨©§¦¨
EN` miEPiW Eidi `l 'dA dgnVd ici lr la`'כּו. £¨©§¥©¦§¨©Ÿ¦§¦¦¥

oiIre)(xdGA)igie zWxtAרכ"א `xFnּדף zWxtaE ק "ז , ,ּדף §©¥©Ÿ©§¨¨©©§¦ַ§¨¨©¡ַ

zpigAnW ,`hEfÎdad` zpigA Epiide ."iPYWnC xz`" oiprA§¦§¨£©§¦§©¥§©§§¦©©£¨¨¤¦§¦©
miiEPiW DA Wi Kkl ,"Dinxbl" zpigaA ,"zFNw oYrC miWp"11. ¨¦©§¨©¦§¦©§©§¥§¨¥¨¦¦

DA oi` ,xkC zpigAnW ,dAxÎdad` zpigaA oM oi`X dn©¤¥¥¦§¦©©£¨©¨¤¦§¦©§©¥¨
"miIg ur" z`xwpe miiEPiW12mB zwgxn 'dA dgnVde . ¦¦§¦§¥¥©¦§©¦§¨©©§¤¤©

zFe`Yd on oM13. ¥¦©©£

,gNWA zWxR oM mB x`AzPX dn oiIreנחם "ולא  ּפסּוק על §©¥©¤¦§¨¥©¥¨¨©§©©ְַָָָֹ

כּו'", ל ּגפן "אסרי ּפסּוק  ועל ּפל ׁשּתים", ארץ  ּדר dgnVdWאלקים ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ¤©¦§¨
lEHiaE d`xiA dlElM zFidl dkixv'14כּו.(: §¦¨¦§§¨§¦§¨¦
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ב').8. עּמּוד קפ''ד, ּדף ּתצּוה ּפרׁשת ּבּזהר ְְֵֶַַַַַַַָָֹ(ועּיין

.9.(gl ,`l Edinxi)¦§§¨

עּיין 10. ּבהויה". אׂשיׂש "ׂשֹוׂש ּפסּוק על – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ(ּוכמֹו
ָׁשם).

עינים".11. "חכלילי ּפסּוק על ׁשּנתּבאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּוכמֹו

עצים".12. "מקֹוׁשׁש הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּוכמֹו

ּׁשּנתּבאר 13. מה ועּיין ּבעֹוזרי". לי "ה' הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
זה. מענין ּוראינה" צאינה ּפסּוק על ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּב"ּביאּור

ּפסּוק 14. על ּב"ּביאּור הּׁשירים, ּבׁשיר מּזה עֹוד ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ(ועּיין
ּוראינה'"). ְְֶֶָָ'צאינה

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

מ"ה Â˘¯˘(ח) בחי' הוא ואדמה דאדם הוא הדברי'
האדם  והוא לב"ן מ"ה מברר ועכשיו וב"ן
יבורר  לעתיד אבל כמשי"ת אתברירו שבחכ' מ"ה גי'
אדם  לעבודת תצטרך לא ע"כ הארץ שהוא ב "ן בחי'

הטוב  ממנו מתברר הרי הפת באכילת וגם כו') כלל
באחד  נפשו ומוסר באוי"ר המאכל זה בכח ומתפלל
באחד  שבמאכל הזה הטוב ניצוץ בחי' גם ועולה נכלל
שהן  בנוגה שנפל הרע מן הטוב ונפרד נברר ונמצא כו'
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וניתקן  הנ"ל טו"ר עה"ד תערובות ע"י גשמיי דצ"ח
אם  יעקב שאמר וזהו כו'. טו"ר שנתערב אדה"ר חטא
ללבוש  ובגד לאכול לחם לי ונתן כו' עמדי אלקים יהיה
כי  ומלבוש במאכל טו"ר דעה"ד הבירורי' בחי' שהוא
צריך  שהאדם וזהו אתברירו שבחכ' עקב יו"ד יעקב
הנה  כי דחכמה מ"ה גי' אדם כי האדמה את לעבוד
דוקא  החכמ' ע"י הוא לרע טוב בין ההבדלה עיקר
להבחין  יוכל יותר יותר. חכמה בו שיש מי שכל וכידוע
רוב  הסכימו וע"כ ופסולת. סיג כל ולברר ולדקדק
בחי' הוא שהחכ' החייט לדעת הראשונים המקובלים
כו' החסדים מקור ואבא החכמ' ענף שהחסד והגם דין
בחי' (והוא דוקא והגבורות הדין מבחי' בה יש מ"מ
הזה  ע"פ בזהר כמ"ש הברורים כל מקור שבחסד ה"ג
דגוונא  דבדולחא דטלא שיורי' חטאת מי עליהם
ברורה  וראייה במ"א) כמ"ש כו' בי' אתחזי סומקא

) מ"ש הוא זה אשר לדבר הגבר אשרי יב) צד, תהלים
מפני  דוקא חו"ב בחי' הוא יה ופי' יה תיסרנו
ונמשך  בא הוא הנפש לתקן כדי העון למרק שהיסורים
יואב  אודות על לשלמה דוד וכמ"ש דוקא החכ' מבחי'
שיבתו  תורד ולא כחכמתך ועשית ו) ב, (מ"א צרויה בן
וחשב  יד) יד, (ש"ב מפורש מקרא (וכן שאול בשלום
(מ"א  לו אמר שמעי גבי וכן כו') ידח לבלתי מחשבות
אשר  את וידעת אתה חכם איש כי תנקהו אל ט) ב,
לנקום  לא ובודאי כו'. שיבתו את והורדת לו תעשה
בחכמה  אלא אינו וזה נפשו לתקן רק דוד רצה הימנו

כו' אתה חכם איש כי לו אמר ע"כ הנ"ל מטעם דוקא
כי  דחכמה יה תיסרנו אשר הגבר אשרי וז"ש וד"ל.
מחכמ' דאוריי' התורה כל עיקר והוא אתברירו בחכמה
ובין  הטמא בין להבדיל כמ"ש ולתקן לברר נפק' עילא'
מ"מ  אתברירו שבחכ' הגם והנה וד"ל. כו' הטהור
שישאר  צריך אלא וכל מכל הרע יתברר שלא בהכרח
ע"י  גם להתברר שא"א גס היותר הפסולת בחי'
והכסף  לחכ' מצרף כך לכסף מצרף וכמו החכמה
גם  סיג הנק' גס פסול' שישאר בהכרח במצרף המתברר
הממרקי' היסורי' ע"י גם וכך הבירור. תכלית לאחר
בהכרח  אלא לגמרי הרע כל שיבוער א"א החכמ' ע"פ
לה  ואין עוד בירור לה שאין וזוהמא פסול' שישאר
שהיא  העלוקה משל כמו והוא חוץ לזורקה רק תקנה
זה  וע"י לרופאים כידוע דוקא הדם פסולת מושכת
אך  פסולת כל ממנו בהסיר שבדם והטוב הנקי נתברר
אמנם  הטוב מן גם חיות קצת יש זאת בפסולת גם הרי
אותו  שמושכת זאת בעלוקה והוא לחוץ שיצא בהכרח
מ"ש  וכך כו'. ומתה נופלת ממנו תתמלא וכאשר
אש  שהוא הב הב בנות ב' לעלוק' טו) ל, (משלי
הב  ואו' העון שמן הרע פסולת מושך שהוא הגיהנם
(וכמו  כו' וימות יפול ואח"כ וגורלו חלקו וזה כו' הב
אעביר  כו' אעביר הטומא' רוח ואת דכתי' לעתיד
ישחוט  הקב"ה לעתיד א) נב, (סוכה וכמארז"ל לגמרי
ויקיאנו  בלע חיל טו) כ, (איוב מ"ש וכמ"כ כו' ליצה"ר

כו'): מפיו בלעו את והוצאתי מד) נא, (ירמי' כו'
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â מה אשרינו אומרי' שאנו זהו זו לבחי' לבוא כדי
הוא  הירושה שענין ירושתינו, כו' חלקינו טוב
קורין  שאין האבות מכח מישראל בכאו"א שיש מה
שבזמן  וכמו יעקב, יצחק אברהם שלשה אלא אבות
כו', יראה בשנה פעמי' שלש כתי' קיים הי' שבהמק"ד
ג' תפלות ג' למ"ד (י"ל קרבנות במקום תפלה ועכשיו
רק  הבחי'), כל בתפלה שיהי' כח זהו תקנום אבות

בב  ראי' בבחי' הגילוי שהי' גשמי שבבהמ"ק מקום חי'
בבחי' ג"כ הי' לכן כו', ושכנתי מקדש לי  ועשו כמ"ש
השראה  בתפלה ועכשיו אבות, ג' כנגד בשנה ג"פ זמן
התפלה  כי התחלקות, בלי הוא הרוחניות בבחי' היא זו
יראה  ופסוקי אהבה פסוקי יש ולכן אבות מג' כלולה
תכלא  לא ה' אתה כמ"ש יעקב של מדתו רחמי' ופסוקי
כה  וכתי' אבות). לג' תפילות ג' יש (ומ"מ ממני רחמיך

ענין  עיקר שהוא אברהם את פדה אשר ליעקב ה' אמר
על  שהוא ק"ש שלפני ברכות בשתי הרחמי' בקשת
העדר  מחמת אהוי"ר לנו שאין אלקות ניצוץ
אנו  לזה אהוי"ר, המוליד היא בינה בחי' כי ההתבוננות
דבר  מבין להיות בינה בלבינו ותן עלינו רחם מבקשי'
איך  ליש מאין בהתהוות להתבונן והיינו דבר, מתוך
כמ"ש  כביכול אחד בדבור הוא העולם בריאת שכל
יכול  אחד במאמר וכמארז"ל כו' שמי' ה' בדבר
שדיבור  באדם כמשל אחזה ומבשרי כו', להבראות
כמו"כ  חשיבא, ממש וכלא הנפש מהות לגבי בטל אחד
בדבור  הם כו' ותחתונים עליונים העולמות כל למעלה
ית'. עצמותו לגבי חשיבא ממש וכלא כביכול אחד
בחי' אהבה מדת נולדה הנ"ל ההתבוננות ומאריכות
אנו  כן כו', יצחק את הוליד אברהם ואח"כ אברהם,
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פי' ועד, לעולם כו' נכלם ולא נבוש ולא מבקשי'
ונגלה  כמ"ש אלקות התגלות אז שיהי' ועד לעולם
ועד  לעולם הבושה יהי' אז כו' בשר כל וראו ה' כבוד
ונפרד  יש בבחי' והרעים הקשי' עוה"ז מעשה על
דבר  אין עתה וגם כו' שניתי לא ה' אני דבאמת לגמרי,
ואתה  נברא שלא עד הוא אתה כי ית', לנגדו מסתיר

כו'. הבושה היא ולזה כו', משנברא הוא
‰‰Â אשר אלקי הניצוץ על אלו ר"ר התעוררות ע"י

ואהבת  לבחי' גם בק"ש אח"כ לבוא יכול בקרבו
גאולה  וסמיכות ק"ש וע"י יצריך, בשני לבבך בכל
שבתפלה  אמצעיות בי"ב לבקש אח"כ יכול לתפלה
החולה  שיתרפא הרצון שינוי עלינו וברך רפאינו להיות
הי"ב  וכל כו' מאתך חננו שבשמ"ע הבקשות כל כי כו',
למעלה  הרצון שינוי להיות הבקשות הוא אמצעיות
הנהגת  והנה כו', נפקת מחכ' אורייתא כי תורה מבחי'
ח"ו, עון בלא יסורי' ואין ד"ת ע"פ הוא העולמות

ג" שא"ד מבקשי'וכמו"כ אנו לזה ד"ת, ע"פ בודאי כ
הנמשך  הרצון מבחי' למעלה כו' רצון שינוי שיהי'
בעל  מבחי' שיומשך והיינו כו', נפקית דמחכ' בתורה
הראשון  בחדש תקעו בד"ה בלק"ת וכמ"ש כו', הרצון
שיוכל  כדי והנה יעו"ש. בחי' שני לו יש שרצה"ע ס"ב

לסמוך  בתחלה צריך כנ"ל בבקשות ש"ע להתפלל
ישראל  שמע שבק"ש מס"נ בחי' הוא לתפלה גאולה
שמע  פי' כו', נפשך ובכל לבבך בכל כו' ואהבת כו'
בחי' אחד ה' אלקינו שהוי' איך התבוננות לשון הוא
אחד  בדבור רק הם העולמות וכל כו' פשוט אחדות
כנ"ל, ועצמותו מהותו לגבי חשיבא ממש וכלא כנ"ל
וגם  נכספה אזי כנ"ל באריכות ההתבוננות ובהעמקת
בשמי' לי מי ית', בעצמותו נכלל להיות נפשו כלתה
אורות  כל אפי' ועמך פי' בארץ, חפצתי לא ועמך
ליכלל  רק חפצתי, לא כו' גבוה מעל גבוה עליונים
ע"י  והיינו פשוט, אחדות בחי' ית' ומהותו בעצמותו
ע"י  שהוא מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו
דבר  ה' דבר להיות בתורה ודבורו מחשבתו התקשרות
דברי  ואלו אלו וכמארז"ל בפיך, דברי ואשים כמ"ש בו
ואספת  כתי' שבק"ש שני' בפ' ואח"כ כו', חיים אלקים
כנ"ל  שבק"ש מס"נ וע"י כו', הצדקה מעשה הוא דגנך
גם  ולכן בכ"מ, כמבואר התורה מבחי' למעלה שהוא
ג"כ  שמרומז וכמו לק"ש, מפסיקין אומנתן שתורתן מי
לשון  שעה כו' אחת בשעה עולמו קונה יש בענין בגמ'
שינוי  שיהי' שמו"ע להתפלל אח"כ יוכל עי"ז כו', וישע

כו'. התורה מבחי' למעלה הרצון
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ענין ‰Â‰קג) ג"כ שזהו בנאצלי' ג"כ יש זו דעה
א' השגה שמדבר דבר מתוך דבר מבין
היות  דעם והוא כו', מהקודמת הפכי' להשגה בא ה"ה
(הן  כו' ליש מאין היא שההתהוות הוא דד"ת דהשגה
הוא  והגילוי שהאור דהיינו כו'), בנאצלי' והן בנבראי'
האור  וביטול להם, המושג דבר ומציאו' מהות בבחי'
לגבי  מקום תופס שאינו מה רק הוא העצמי' לגבי
אחרת  השגה לידי בא ה"ה כו', בערך שאינו העצמו'
בבחי' ואינו כל"ח דהאור הוא נהפוך עצמי' שלגבי איך
(וזה  כו' באמת אין בחי' וה"ה כלל דבר ומציאו' מהות
בפנימי' שמתלבש דמאחר הקודמת מההשגה בא
ה"ז  העצמו' לגבי וא"כ לבד הארה ה"ז כו' ומושג
הן  הפכי' הדעות דשני היות ועם כו'). אין בבחי'
ולד"ע  דבר ומציאו' מהות בבחי' היא ההארה דלד"ת
ב"ה  האוא"ס מצד באמת הנה כו', אין בבחי' הוא

הדעות  ב' נושא אל דש' ה' דעות אל וז"ע אמת, שניהם
זה  מצד עולמו' להיות שבעצמו' הרצון מצד דהנה כו',

כו', דבר מציאו' בבחי' היא האלקי' ומצד ההארה
העצמו' צמצום שע"י והיינו כו', כל"ח היא העצמו'
ומקור  (שרש העצמו' הרגש ע"י אך כו', ד"ת בחי' הוא
ביטול  לבחי' שבא ד"ע בחי' גילוי הוא כו') ההארה
ע"י  בא האור שהרי הענינים ב' בהאור ויש כו'. אמיתי
כו', בהעצם דבקו' בבחי' הוא ומ"מ העצמו' צמצום
הדבקו' ומצד אור מציאו' בבחי' הוא הצמצום דמצד
כלא  קמי' דכולא ביטול בבחי' הוא העצמי' בו שנרגש
האור  חיצוני' דמצד בהאור מדרי' ב' ה"ז ובפרטי' כו',
כו'. ד"ע בבחי' הוא האור פנימי' ובחי' ד"ת בבחי' הוא
שהוא  דאוא"ס חיצוני' בחי' הנה האוא"ס מצד וכן
הן  האורות זו מדרי' לגבי לנאצלי' ומקור ראש בחי'
כו', עכ"פ מקור בבחי' שזהו מאחר דבר מציאו' בבחי'
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הפנימי' מצד הוא במציאו' ביטול שבבחי' ד"ע ובחי'
בחי' הכתר מקום מחליף שהדעת מה שזהו דאוא"ס

במ"א. וכמ"ש כו' הכתר פנימי'
Ú"ÊÂ חשוכא ברישא נהורא, והדר חשוכא ברישא

שהוא  האור נמשך שעי"ז הראשון הצמצום הוא
באורך  כמ"ש הוא נהורא והדר כו', דבר מציאו' בבחי'
האין  בחי' שהוא אור נראה העצמי באורך אור נראה
ג"כ  וזהו כו'. כל"ח קמי' דכולא האמיתי היש של
וכמ"ש  במדה"ד העולם את לברוא במח' עלה בתחלה
היא  ההתהוות הרי דבאמת כו', אלקי' ברא בראשית
אלקי' ש' ע"י הבא הוי' ש' הארת שזהו רק הוי' מש'
הוי' ש' עצם גילוי היינו מדה"ר עמו שיתף ואח"כ כו',
דברה"ע  ההמשכה בין ההפרש הוא ובד"כ כו'.
ד"ת  בבחי' הוא דברה"ע דההמשכה דמ"ת, וההמשכה
עמו  שיתף שז"ע ד"ע בחי' גילוי ממשיכי' תומ"צ וע"י
בהאור  הוא ובכללות כו'. ה' אנכי שנא' במ"ת מדה"ר
דבר, מציאו' בבחי' הוא הצמצום דמצד המדרי' ב' גופא
השמים  וזהו כו'. כלא בבחי' הוא בהעצם הדבקו' ומצד
כו' הדעות ב' הכולל הוא אל דש' אל כבוד מספרים
וכמ"ש  תתאה כבוד בחי' הוא אל כבוד ופי' כנ"ל,
שלמטה  ד"ת בחי' והוא כלה, כבוד דא ע"א ד"ח בזח"א
כלתה  מל' כלה נק' וע"כ מושג, שאינו אין ולמע' יש
והשמים  כו', הצמאון נעשה מושג שאינו דמפני נפשי
ד"ע  גילוי בהם להיות הכבוד בחי' ומאירים מספרים
השוב  והו"ע הביטול בהם שנעשה העצמו' הרגש ע"י
דבוק  להיותו האור בבחי' הוא וכ"ז במ"א, וכמ"ש כו'
הדבקו' מצד הוא הרצוא בחי' דגם כו' במקורו
בחי' וכ"ש כו', האש טבע בענין פצ"א וכמשנת"ל
הדבקו' מצד ה"ז העצמו' גילוי מצד שזהו השוב
וזה"ע  כו'. העצמו' הרגש בו יש במקורו דבוק דלהיותו
ומגלים  מספרים ה"ה אצי' בבחי' להיותן שהאורות
כו', קכל"ח שכולא איך העליונה דעה בחי' גילוי
דבר  מציאו' בבחי' שהוא גופא בהאור הוא והביטול
(שזהו  כו' העצמי' הרגש מצד דכלא ביטול בבחי' ה"ה
הוא  הזה והגילוי כו'), בתחתוני' ית' יחודו בחי' בדוגמא
שהרי  למטה גם דד"ע הגילוי נמשך תו"מ וע"י באצי',
כנ"ל. כו' ברה"ע לגבי דמ"ת דהיחוד ההתחדשות זה
מבחי' למע' שזהו והגדה ספור ל' הוא שספי' מה וז"ע
במדרי' בד"כ הוא הספור וענין מל', בחי' שהוא מספר
וגם  כו', האור את מגלים שהכלים והוא מהמל' שלמע'
בעולמו' אלקו' גילוי בחי' הוא והאורות הכלים שע"י
המציאות  בחי' להיות הוא המספר (דהגבלת כו'
בעולמו' אלקו' גילוי להיות בד"כ הוא והספור דעולמו'
שמגלות  דאצי' האורות בבחי' הוא ובפרטי' כו').
מגלים  וגם כו', הספי' מקורי שהן הנעלמו' המחשבות

המופלא  האוא"ס בחי' לידע הבל"ג האוא"ס בחי'
מציאו' לידע והיינו כו', ההפלאה ואופן ומרומם
עצמו' שלגבי ואיך ב"ה, האוא"ס הוא ואיך האוא"ס
תומ"צ  וע"י באצי' הוא שהגילוי כו', קכל"ח כולא
הגילוים  כל היו לא האצי' דלולא כו', למטה גם הגילוי
גילוי  בבחי' שהוא דוקא האצי' התהוות ע"י כ"א האלו
בהם  ודברו בס"י וז"ש כו'. האלו הגילוי' כל הם ההעלם
(והן  דבור בחי' הוא דאצי' האורות גילוי הרי  ברצו"ש
בחי' הוא ודברו וגם כנ"ל), כו' וד"ע ד"ת בחי' רצו"ש
בחי' להיות ספור בחי' שז"ע דא"ס מל' או דא"ק מל'
והמכתב  שהדבור כמו הרש"ט דז"ש וי"ל כו'. אור גילוי
הכלים, הו"ע והמכתב האור בחי' הוא הדבור כו', יבאר
דאם  ובהבי' התורה חקת זאת ד"ה בלק"ת וכמ"ש

כו'. הכתב אותי' ע"ד הן דאצי' דהכלים בחקותי
Ù"ÚÂ דהנה יצחק, תולדות ואלה מ"ש יובן הנ"ל

ויצא  ע"פ הפסיקתא בשם הביא הרמ"א
דהנה  ואומר נדות, הדם את ששאב אדמוני הראשון
מהם  שיפסוק צ"ל הי' התו' את יקבלו שישראל בכדי
פסקה  כו' שעמדו ישראל וכמא' הנחה"ק זוהמת
הכנה  עשו שהם בהאבות זה הי' ובתחלה כו', זוהמתן
רב  חלק נמרק בהנסיונות שנתנסה ע"י דאאע"ה למ"ת
תחלה  צ"ל הי' יצחק את להוליד ובכדי הנחש, מזוהמת

ו  והפסולת, הסיגים מאתו נפרדו שבזה כמא'ישמעאל
הפסולת  הפרדת בבחי' יצא ישמעאל ממנו יצא אברהם
אורח  לה להיות חדל צ"ל הי' ובשרה במ"א, וכמ"ש כו'
צ"ל  הי' וע"כ כו', הנחש מזוהמת הוא נדות דדם כנשים
סיגים  והקצת כו', שחדל לאחר דוקא יצחק לידת
ממנו  יצא וגם כו', דעקדה המירוק צ"ל הי' בו שנשארו
את  שאב וגם כו', הפסולת והפרדת יציאת בבחי' עשו
כו'. ומזוכך נקי יעקב יצא ואז כו', מרבקה הנדות דם
יצא  שבאברהם דכמו הראשונו' על מוסיף ואלה וזהו
ממנו  יצא ביצחק כמו"כ יצחק, בשביל ישמעאל ממנו
דלהיות  והענין כו'. ומזוכך נקי שיהי' יעקב בשביל עשו
הגילוי  שזהו ד"ע גילוי עי"ז שיהי' הוא התורה שענין
זוהמתן  פסקה צ"ל הי' כנ"ל ב"ה אוא"ס עצמו' דבחי'
דבכדי  השמינית על למנצח ד"ה בלק"ת מ"ש וע"ד כו',
וגם  הערלה העברת צ"ל דא"ק יסוד בחי' גילוי שיהי'
מצוה  שכר בענין במ"א וכמ"ש כו', בפריעה הדק עור
אא"ל  הנוגה מציאו' שיש שכ"ז מפני ליכא עלמא בהאי
חרוב  וחד יהי' כאשר כ"א המצות אור דעצם הגילוי
בכדי  הפסולת הפרדת שצ"ל כו' מוסיף ואלה וזהו כו'.
שהוא  יעקב בשביל שהוא וזהו כו', דתו' הגילוי שיהי'
ואלה  וזהו כו', ביעקב עדות ויקם וכמ"ש התו' בחי'
ובכדי  ומע"ט תו' הן ש"צ דתולדותיהן יצחק תולדות
הפסולת  הפרדת מוסיף ואלה צ"ל התו' התגלו' שיהי'
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שמוסיף  מוסיף ואלה פי' עינים במאור והנה כו'.
שזהו  הבירורי' ע"י והיינו הקדושה מקום ומרחיב
הבירור  שזהו"ע היש ביטול הו"ע ד"ת דהרי ד"ת בבחי'
דעשו  בפרשה האמורים ועשו יעקב שפרש"י וזהו כו',
ג"כ  שזהו הפסולת בהפרדת ישמעאל על שמוסיף הוא
שמברר  עקב י' בחי' הוא ויעקב כו', יעקב בשביל
וזהו  כו'. הקדושה מקום ומרחיב מוסיף שבזה למטה
הוא  יצחק דהנה כו', אברהם אברהם בן יצחק מ"ש ג"כ
בחי' ב' שיש וידוע כו', יצחק ופחד וכמ"ש היראה בחי'
וז"ש  ד"ע, בחי' ויר"ע ד"ת בחי' יר"ת ויר"ע יר"ת יראה
ואברהם  כו', יר"ע בחי' והב' יר"ת בחי' הא' ב"פ יצחק
ואה"ר, אה"ע מדרי' ב' ג"כ באה' ויש אה' בחי' הוא
שע"פ  האה' שהוא החיוב השגת ע"י שבא הוא דאה"ע
וידיעת  השלילה השגת ע"י באה ואה"ר כו', טו"ד
ואח"כ  ואה"ע יר"ת הוא והסדר כו', דאוא"ס ההפלאה
והן  ואה"ע יר"ת אברהם בן יצחק וזהו ויר"ע, אה"ר
אה"ר  יצחק את הוליד אברהם כו', החיוב וידיעת ד"ת
ואלה  וזהו כו'. ד"ע ובחי' השלילה ידיעת שהן ויר"ע
הרע  הפרדת צ"ל דתו' הגילוי שבשביל יצחק תולדות

מקום  ומרחיבים שמוסיפים הבירורים וגם והפסולת
כו', בפרשה האמורים ועשו יעקב והו"ע הקדושה
בחי' הן יצחק את הוליד ואברהם אברהם בן ויצחק
מגלים  שכ"ז השלילה וידיעת החיוב וידיעת וד"ע ד"ת
נמשך  התו' וע"י למע' הוא והגילוי דאצי', הספי'

כו'. למטה גם הגילוי
.¯ÂˆÈ˜ דד"ת מהמושג ובא דד"ע זו ידיעה גם ויש

ושניהם  אין, הוא עצמות שלגבי מובן שמזה
ומצד  מציאות, ה"ז בהתהוות הרצון דמצד אמת
הוא  הצמצום מצד בהאור וכן כלא, ה"ז העצמות
ובפרטיות  כלא, הוא הדביקות ומצד מציאות בבחי'
אוא"ס  מצד וכן האור, ופנימיות האור בחיצוניות הוא
וזהו  הפנימיות, מבחי' וד"ע חיצוניות, מבחי' ד"ת
אל  כבוד וזהו ד"ע, נהורא והדר ד"ת חשוכא ברישא
בחי' שמגלים וזהו ד"ע, בחי' ומגלים ומספרים ד"ת
יצחק, תולדות ואלה מ"ש יובן ובזה הבל"ג. אוא"ס
ובמ"ע  הפסולת, הפרדת צ"ל ד"ע התורה דבשביל
אברהם  ב"פ ג"כ וזהו דד"ת הבירורים היינו שמרחיב

וד"ע. ד"ת יצחק וב"פ
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êìàùé éë" הסוגים לשלושת המצוות חלוקת [משמעות מה לאמר, מחר והחוקים 1בנך העדות של]
ממצרים  ה' ויוציאנו במצרים, לפרעה היינו עבדים לבנך, ואמרת אתכם. אלקינו ה' צוה אשר והמשפטים,

חזקה" .2ביד

שכתוב  כמו למקום, בנים נקראים שכולם שונים, סוגים לארבעה נחלקים ישראל לה'3בני אתם "בנים
אלקיכם".

בהגדה  אומרים שאנו הבנים ארבעת הם תם 4אלו רשע, חכם, תורה", דברה בנים ארבעה "כנגד :
ושאינוֿיודעֿלשאול.

לשאול. איך יודע אינו הרביעי שואלים. הם מהארבעה שלושה

ומצוות  תורה של המשמעות מהי – זהה שאלותיהם שתוכן הגם לשאול, איך שיודעים אלה שלושה
השאלות  נוסח עלֿידי היא הגדרתם – ומצוות בתורה קשורה הגאולה השואלים 5ובמה ועלֿפי .

התשובות. הן כך ושאלותיהם,
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(1.43 ע' ה'ש"ת, המאמרים ספר כ. ו, ואתחנן רמב"ן,
כ-כא.2) ו, ואתחנן
א.3) יד, ראה

יד.4) יג, בא מרש"י
(5.44 ע' ה'ש"ת, המאמרים ספר
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או  אחרים, בדברים שקועים כלֿכך הם אבל רגיל. בלתי משהו שמתרחש הרואים כאלה ישנם
יודעים  לא אפילו הם אלא רגילים, הבלתי האירועים משמעות מה יודעים שאינם בלבד זו שלא מגושמים,
ומצוות. בתורה קשור והדבר הבאה, לגאולה שייכים רגילים הבלתי שהאירועים יודעים לא הם לשאול. איך

לשאול". יודע "שאינו נקראים אלה אנשים

בתורה  ישראל, בני לנו, הבטיח יתברך שה' המשיח, ביאת ענין על לספר יש לשאול" יודע ל"שאינו
צדקנו.6ובנביאים  משיח עלֿידי ישראל לארץ אותנו ויביא מהגלות אותנו יגאל ברוךֿהוא, שהוא, ,

אמרו  הבלתי 7חז"ל הצרות הן אלו חבליֿמשיח. יהיו צדקנו משיח עלֿידי הגאולה שלפני מראש,
המשיח. חבלי את להקל ניתן תשובה ועלֿידי בעולם, המתרחשים והמאורעות היהודים של רגילות

היא  ושאלתם המצוות, קיום לשמירת שייכות יש רגילים הבלתי שלאירועים שיודעים כאלה ישנם
משיח. עלֿידי לגאולה לכך, יש קשר איזה –

זאת" "מה שואלים: הוא 8הם זה מסוג שואל משיח. מחבלי סובלים ומצוות תורה שומרי יהודים שגם
ה"תם".

חבלי  של בעולם והאירועים היהודים של רגילות הבלתי הצרות כי בנועם, להסביר יש כאלה לשואלים
הנביא  עלֿידי אומר יתברך שה' מה הם שהגמרא 9המשיח, כפי עליכם", אמלוך חזקה ביד לא 10"אם

תחלה". הצדיקים מן אלא מתחלת ואינה בעולם שהרשעים בזמן אלא לעולם באה פורענות "אין אומרת:

לכם?" הזאת העבודה "מה השואלים: 11ישנם

שלהם. הכפירה דרך לפי בעולם האירועים ואת היהודים של רגילות הבלתי הצרות את מפרשים הם
וע  הגאולה. את רוצים אינם הם המשיח. ובביאת משיח בחבלי כופרים והמצוות הם התורה ענין כל ל

לכם?" הזאת העבודה "מה הם: שואלים

ישראל  שבני לסבול יכולים אינם הם המעשיות, והמצוות התורה ענין בכל כופרים שהם זאת מלבד
מעשיות. ומצוות תורה מקיימים

"רשע". הוא זה מסוג השואל

"רשע" מהמילה השי"ן את לשבור הוא, הרשע לשואל המנהגים 12המענה את מהרשעים לקחת יש .
בלבד. שלהם הרע עם נשארים הם ואז לשמור, רוצים שהם היהודיים

יתברך  ה' כאשר גם בגאולה, שכפרו כאלה כמוהו, היו במצרים הראשונה שבגאולה לו לומר יש
מופתים. הראה

כל  מתו תשובה, עשו לא הם וכאשר תשובה. יעשו אולי החושך, מכת עד בסבלנות חיכה יתברך ה'
בגאולה  .13הכופרים

בתשובה. לשוב האפשרות את לכופרים נותן יתברך ה' העתידה, בגאולה גם כך

המעשיות  המצוות ענין כל מהו השואלים כזה סוג גם כי 14ישנו "חכם", הוא השואלים של זה סוג .
המצוות. של המשמעות מהי רק היא והשאלה אלקינו", "ה' הוא יתברך שה' יודעים הם
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א.6) הלכה יא, פרק מלכים הלכות רמב"ם,
ע"ב.7) צח, סנהדרין
יד.8) יג, בא
לג.9) כ, יחזקאל

ע"א.10) ס, קמא בבא

כו.11) יב, בא
תכ.12) ע' ג, חלק אגרות-קודש ראה
כב.13) י, בא רש"י ג. יד, פרשה רבה, שמות
(14.53 ע' ה'ש"ת, המאמרים ספר
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בפה. להשאר צריך פסח קרבן של שטעמו הענין את להסביר יש אלו לשואלים

להקל  ניתן תשובה שעלֿידי וכן המצוות, לקיום הגאולה שבין הקשר ממילא יובן זה, ביאור עלֿידי
ה'. לאהבת להגיע העבודה היא הכוונה תכלית כי המשיח, חבלי את

.øåöé÷ רגילות הבלתי הצרות שכל לספר יש לשאול" יודע ל"שאינו תורה". דברה בנים ארבעה "כנגד
עלֿידי  הגאולה בוא לפני תשובה שיעשו ציווי והם משיח, חבלי הם בעולם, והמאורעות היהודים, של
לגרום  עליכם", אמלוך חזקה "ביד אמר יתברך שה' מה הם המשיח שחבלי להסביר יש ל"תם" משיח.
הראשונה  בגאולה כי להסביר, יש הכפרנית בדרכו הכל את המפרש ל"רשע" הגאולה. שתגיע כדי לתשובה
לגאולה  עתה, גם מתו. תשובה עשו שלא ואלו תשובה, יעשו שהרשעים חושך מכת עד המתין יתברך ה'
את  להסביר יש "אלקינו" הוא ש"ה'" היודע ל"חכם" תשובה. יעשו שהרשעים ממתין יתברך ה' הבאה,

המעשיות. המצוות משמעות
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ÌÈ¯„ ˙¯˙‰ È¯Á‡ ‰˘‰Œ˘‡¯ ·¯Ú
מוהר"ש ‡. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד ברשימת

ערב  היה תר"ז־תר"ח השנה ראש שערב  מסופר,
שמח. ראש־השנה

זמנים  היו בכלל, ראש־השנה ערב  של בהנהגה
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד היה לפעמים שונים.
ולפעמים  השמחה, בקו ראש־השנה בערב  צדק'
– תר"ח לשנת תר"ז – ראש־השנה ערב  אותו להיפך.
חסידים  לכך. סיבות כמה והיו השמחה, בקו היה
ה'לקוטי  הופיע שנה שבאותה מפני זה שהיה אמרו,
שנת  – תר"ח – שנה לאותה קראו ולכן בדפוס, תורה'
של  בבני־ביתו נשלם שנה שבאותה מפני שנית, האור.
הרי  שלם. מנין צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
שנה  ובאותה חתנים, ושני בנים שבעה לו היו
אחד  עוד נוסף ובכך הבכירה, נכדתו התחתנה
הוא  האב ששלימות ידוע הרי המניין. את והשלים
או  הבן בן זה אם בדבר הבדל ואין דוקא, בנים בבני
הזקן  רבינו כ"ק הוד הבת. בת או הבת בן אם הבן, בת
צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לנכדו אמר
מבני־ מנין יושלם כאשר יגיע המוחין שלשלימות
המקום  כאן אין אך אריכות, בזה ישנה ביתו.

להאריך.
כ"ק ·. שהוד האמורות ברשימות מסופר גם

ערב  בכל אומר היה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
התעוררות. דברי וכן חסידות, מאמר ראש־השנה
שלשה  בענין מאמר אמר ראש־השנה ערב  באותו

החיתום" אחר הולך "הכל אחר 1"הכל": הולך "הכל
העיקר"2המעמיד" אחר הולך .3ו"הכל

'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אמר מכן לאחר
מלכנו. אבינו את לקבל להתכונן צריכים היום צדק':
נחושת  נקי. לבוש אוהב מלך נקי, לב  אוהב אבא
מקבלים  אינם וזהב כסף ואילו חלודה, מקבלת
בני  מדות היא 'נחושת' לכלוך. מקבלים אבל חלודה,
וזקוקים  חלודה, מקבלות טובות מדות וגם אדם,
אהבה  – הם וזהב כסף לנקותן. כדי רבה לעבודה

ויש 4ויראה  לכלוך, רק חלודה, מקבלות שאינן ,
השנה, ראש של העבודה וזוהי הלכלוך. את להעביר

נקי. וללבוש נקי ללב להביא
הרי  האדם.5ישנם את המלווים מלאכים שני

לזולתו  אומר אחד שכל למה מאזינים אלה מלאכים
תפילת  אחרי ראש־השנה בליל הלב , נקיון מתוך
עולים  הם הרי ותחתם", תיכתב טובה "לשנה ערבית
להפציר  יושר מליצי ומשמשים למעלה מכן לאחר
אוהב  אבא שהרי ומתוקה". טובה "לשנה ולהתפלל
את  שיקבל גורם וזה נקי, לבוש אוהב ומלך נקי, לב 
צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק והוד ההכתרה.
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א.1) יב, ברכות
ב.2) טו, שבת
מ"י.3) פ"ג מעשרות

לאלקות.4) אהוי"ר הכוונה כנראה
א.5) יא, תענית
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כ"ק  הוד ותחתמו". תכתבו טובה "לשנה סיים:
ברשימות  – מסיים מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר

שמחה. שנה אכן זו שהיתה – האמורות
ערב ‚. זה היה הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל

שלו  הבר־מצוה אחרי הראשון ושמע 6ראש־השנה .
מברכת  שנתהווה הגדול מהרעש למעלה העונג את
תפילת  אחרי לשני אמר אחד שכל טובה" "לשנה
שם  שגם הקטן, במניין ראש־השנה באותו מעריב
הגדול' ומה'אולם מתפללים, מאות כמה היו
תפילה  כמקום בחצר מקימים שהיו וה'שאלאש',
ל'אולם  להיכנס יכול היה שלא הרב  הקהל בגלל

צפיפות. מרוב הגדול',
למעלה, העניינים בשמיעת הבדלים ישנם כידוע 
כפי  הבר־מצוה, אחרי לבין הבר־מצוה לפני בין
הוד  אצל שהיה השנה, ראש באותו בקבלה. שמבואר
הראשונה  השנה מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
מהרעש  מעלה של העונג את שמע הבר־מצוה, אחרי

– טובה". "לשנה ברכת של
עבורו „. הפ"נ את אדמו"ר לכ"ק אנ"ש (כשמסרו

החתומים  והשמות הפ"נ את שקרא אחרי ביחוד,
אמר:) שעליו,

יהי  כן אמן, א) נוסחאות: שתי ישנן הרביים אצל
אמן  שיהיה השי"ת יתן ועד. סלה נצח אמן ב) רצון.
הכללי  הפ"נ את אנ"ש מסרו (אחר־כך רצון. יהי כן
תיכף  לים. שמעבר ואנ"ש ישראל בני אחינו עבור
עיניו  זלגו הזה, הפ"נ את לקרוא כשהתחיל ומיד
אותו  קראו ולאחר חרישית, באנחה שליש דמעות

לספר:) התחיל עליו, החתומים שמות ואת
הענדיל  חנוך ר' אלול 7החסיד לליובאוויטש בא

היה  לא צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד תר"ג.
אז  מנסיעתו שב לא עדיין כי בליובאוויטש, אז

כ"ק 8לפטרבורג  הוד בא לראש־השנה קרוב .
ואותו  לליובאוויטש, צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
מאויים  היה הוא – לתר"ד תר"ג – ראש־השנה ערב 
הגדולה  ההתנגדות בפטרבורג לו נודע כי מאד,
על  ובכלל בפרט, חסידות ועל בכלל קבלה על שישנה
 הממשלה אז אסרה כידוע היהודית. התורה
וספרי  בכלל, קודש ספרי הדפסת – הצארית ברוסיה

בפרט. חסידות
אאזמו"ר  כ"ק הוד סיפר ראש־השנה ערב  אותו
נסע  בפטרבורג שבהיותו צדק', 'צמח הרה"ק
החיילים  בקשת לפי – פטרבורג ליד – לקראנשטאט
אליהם, שיבוא בצבא, שם ששירתו הרבים היהודיים
רבי, לו: אמרו החיילים גדול. מצעד בפניו ערכו והם
בגדי  כפתורי את ולמרק לצחצח עבורכם רבות עבדנו
את  ולצחצח למרק עבורנו אתם תעבדו כעת השרד,

בבכי. ופרצו  שהושחתו נשמותינו
ובשעה  בעל־פה, תהלים ידעו מהחיילים הרבה

– תהלים. אמרו הכפתורים את שצחצחו
בפני  אמר צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
 פשעיך כעב מחיתי ד"ה מאמר היהודיים החיילים

הכפתורים 9באידיש  את להם: אמר מכן לאחר .
אותיות  הם 'חול' ובמים, בחול ומצחצחים ממרקים

מכבסות. דמעות הם ו'מים' תהלים,
למרק  צריך והאדם ראש־השנה, ערב  היום
מעומק  בדמעות תהלים באמירת עצמו את ולצחצח
הנפש. שמחת מתוך להיות צריך זה גם אך הלב .
בשיר  אלא בדמעות כובשים לא שעיר אמרו החיילים
אאזמו"ר  כ"ק שהוד למה מיוחד טעם ישנו – לכת.

– חיילים. אודות אז דיבר צדק' 'צמח הרה"ק
תכתבו  טובה "לשנה סיים: צדק' ה'צמח והרבי
וכך  יותר, שמח להיות כבר החל מכן לאחר ותחתמו".
למשוך  צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד רצה
להדפיס  רשות שוב נתנו בה תר"ז־תר"ח, לשנת עד
והיתה  תורה', ה'לקוטי את הדפיסו ואז קודש, כתבי

שמחה. שנה אז
ומתוקה". טובה "שנה יתן שהשי"ת

א'‰. יום של והיום הלילה בסעודות הנהגות:
ברכת  מאומה. אדמו"ר כ"ק דיבר לא דראש־השנה
יצא  שופר ולתקיעת התורה לקריאת כוס, בלא המזון

למפטיר כ" עלה לחדרו, הסמוך למניין אדמו"ר ק
אמר  בעצמו, התקיעות סידר וכן הימים, בשני
תקיעת  שלפני הפסוקים את וכן רם, בקול "למנצח"
הוראה  ידי על הקריא שופר, תקיעת ברכות שופר,
שופר, תקיעת שלאחרי הפסוקים ג' בסידור, באצבע

וגו'. יושבי אשרי פסוק לא אבל
d"yz'd ,mixcp zxzd ixg` dpydÎy`x axr
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בער"ה 6) זה הי' וא"כ תקצ"ד, בשנת נולד מוהר"ש אדמו"ר
תר"זֿתר"ח.

ועוד.7) התפילה. לקונט' הקדמה עט. ע' א, חוברת התמים עי'

בארוכה.8) ושם ההשכלה" ותנועת הצ"צ "אדמו"ר קונטרס ראה
ואילך). (תלח,א ג' כרך דיבורים לקוטי

הנ"ל.9) ובקונט' ישראל שמע בקונט' נדפס
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הפונה  לדרך יצאו משה, רבי בנו עם עצמו, והוא מרכבה, לרתום הורה יחיאל רבי הגאון
במעבה  פגשו הצהריים לקראת מוילנא]. הגאון [=לעתיד מסלץ העילוי את להשיג כדי לבריסק
לא  הצעיר העילוי אך הדלה. פיתם את וסועדים הדשא על היושבים קבצנים של שיירה היער

ביניהם. היה

אשר  הוא מנהגו אך לשיירתם, אמנם מתלווה הצעיר הבחור כי הקבצנים, סיפרו לשאלותיהם
הם  מתכוננים  כאשר רק אליהם וחוזר מהם, הוא פורש לאכול, או לנוח מתיישבים שהם בעת
היה  הבחור אותם. עניין לא גם וזה כך, נוהג הוא מדוע ידע לא מהם אחד אף לדרך, ְִֵלצאת

מהם. אחד עם אף קשר כל לו היה ולא שתקן, בכלל

במראה  מרחוק הבחינו והנה מסלץ, העילוי את לחפש כדי היער למעבה נכנסו ובנו יחיאל ר'
כבוד. יראת בהם ועורר מאוד, אותם שהרשים פלאים

והוא  עצומות עיניו כאשר בו ונושכים בשרו על הרוחשים נמלים קן גבי על ישב העילוי
לצעוד  והחל העילוי, של ליבו תשומת את למשוך רצה יחיאל רבי תורה. דברי בלחש ממלמל
הרבה  ולתדהמתו עיניו את הצעיר פקח מכך כתוצאה רעש. לעורר כדי שבורים, ענפים גבי על

התגלה. סודו כי לו התברר לפניו. עומד מי ראה

להם. הממתינה במרכבה למינסק איתו לשוב במפגיע ממנו דרש יחיאל רבי

ללכת  לו ויאפשר לנפשו שיניחהו הישיש הגאון לפני מסלץ העילוי התחנן בעיניו כשדמעות
לשוב  צריך שהוא מוכיח הישיש הגאון כאשר השניים, בין התפתח סוער ויכוח המיוחדת. בדרכו
נאלץ  דבר של בסופו שלו. בדרכו להמשיך צריך שהוא מוכיח הצעיר והעילוי למינסק, איתם
למינסק, לשוב חייב היה לעתיד מוילנא והגאון ניצחו, הישיש שהגאון להודות מסלץ העילוי

כזה. לעילוי שמתאימה כפי פנים קבלת לו לערוך למחרת התכוננו שם

שהשיב  על עצמו את האשים הוא החדשה, מההתפתחות מאוד הצטער מסלץ העילוי
זהותו. לגילוי שגרם דבר יחיאל, רבי של לקושיותיו

דירה  עבורו הכינו כיֿאם העניים, שאר עם ה"הקדש" באכסניית ללון הניחוהו לא עתה
העי  נעל הלילה באמצע עבורו. הובאו חדשים בגדים וגם מצידה מפוארת חדרו דלת את לוי

ונעלם. החלון דרך החוצה יצא הפנימי,

אך  הראשון, המניין אל איתם לבוא להזמינו כדי הקהל, ראשי אליו הלכו בבוקר למחרת
עד  הדלת ליד אפוא, והמתינו, ישן, העילוי כי הניחה המשלחת נעולה. כמובן, הייתה הדלת

משנתו. שיקיץ

ּכמהּו בראשם, יחיאל ורבי התורה גדולי כל העיר, נכבדי המדרש בבית התאספו ְָבינתיים
הצעיר. לעילוי הראוי הכבוד את לתת

פעם, הדלת, על הקהל ראשי הקישו – עדיין יצא לא הצעיר והעילוי ניכר זמן חלף כאשר
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התברר  ואז הדבר, פשר את החלון דרך לבדוק יצא הבאים אחד עונה. אין אך ושלוש, פעמיים
לו. לתת שציפו הכבוד את מלקבל להימנע כדי ברח, העילוי – קרה אשר את

יהודי  על וגם מינסק העיר יהודי על רושם ועשה הבזק, במהירות התפרסם זה מאורע
היטב  עין לפקוח והיא, אחרות, יהודיות בקהילות וגם במינסק תקנה  הותקנה ובעקבותיו הסביבה,
עצמם  את מסתירים אשר חכמים, תלמידי להחמיץ, לא כדי במקומותיהם, העוברים העניים על

לכבוד. והראויים ביניהם,

מינסק. קהילת הסתפקה לא  זו בפעולה אך

בה  אשר לאסיפה, העיר של התורה גדולי את זימן היילפרין יחיאל רבי מינסק של רבה
לבקר  כדי לוילנא, העיר, של החכמים תלמידי מגדולי מובן, שלוחים, לשלוח  החלטה, התקבלה

כבוד. לו ולחלוק מסלץ, העילוי את

בנו  יצחק, יוסף ר' משאריי, העילוי היה ביניהם ואשר זו, למטרה נבחרו שלוחים שלושה
וחסידו  נסתר צדיק להיות הפך יותר מאוחר ואשר לשעבר הארץ" ה"עם קערפיל, יעקב ר' של

הבעלֿשםֿטוב. של

שב  לא עדיין העתידי, מוילנא הגאון מסלץ, העילוי אך לוילנא, אמנם הגיעו השלוחים
מגלותו.

ידע  לא אחד אף וגם שב. לא עדיין הצעיר העילוי אך ממושך, זמן לו המתינו השלוחים
למקומו. לשוב אמור הוא מתי להעריך

יוסף  ר' עבור למינסק. המשלחת אנשי חזרו מאוכזבים ולחכות. להמשיך טעם כל היה לא
מתנגד  יותר מאוחר יהיה מסלץ העילוי כי ליבו, לו אמר כאילו יותר, גדולה האכזבה הייתה יצחק

החסידות. דרך – הבעלֿשם ֿטוב רבו לדרך חריף

בחסידות, ספוג כזכור, אז, כבר היה חב"ד, חסידות של בעתיד מייסדה דוד יצחק, יוסף רבי
בסוד. להישמר צריך היה זה שעניין הגם

משאריי. העילוי את מאוד וכיבדו העריכו במינסק, התורה גדולי ושאר הלפרין יחיאל רבי
ו  יותר והתפרסם הלך היו שמו כאמור אשר החסידות, בדרכי יצחק יוסף רבי של מדריכו יותר.

הבעלֿשםֿטוב. תלמיד ניסן, משה רבי הנסתר היה  בסוד,

סמרגון  ישיבת נציגי משני כאחד נבחר שהוא כך, כדי עד גדלה יצחק יוסף רבי של חשיבותו
בתקופת  בלובלין להיערך שעמדה הארצות" "ועד לאסיפת – רבות שנים למד בה הישיבה –

שם. שהתקיים היריד

גם  אלא הארצות, ועד לאסיפת יסע יצחק יוסף שרבי הסכים היילפרין יחיאל רבי רק לא
משימות  לבצע עצמו יצחק יוסף רבי החל אז לכך. הסכים הנסתר, ניסן משה רבי החסידי מדריכו

ימים. אותם של והחסידים  הנסתרים עדת עבור גם נכבדות

כאחד  כאמור נשלח לשם בלובלין, מהיריד למינסק – משאריי הצעיר העילוי – שב כאשר
יותר. גדל במינסק פרסומו הרי הארצות", "וועד לאסיפת בסמרגון הישיבה של הכוח" מ"באי
בתורה  גדול רק לא הוא – לעתיד החב"ד דרך מייסד של דודו – יצחק יוסף שר' ידעו עתה

ועסקן. טוב מזג בעל גם הוא אלא מידה, ובעל
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אשר  – בסמרגון הישיבה תלמידי חבריו הארצות", "ועד לאסיפת עצמה מינסק של שלוחיה
גלויה  בהערצה דיברו אלה כל – מינסק יהודי אצל חתנים שנהיו או מינסק, לתושבי בנים היו
בעבר  היה אשר – היילפרין יחיאל ר' מינסק, של שרבה לכך גרם גם זה הצעיר. העילוי אודות
בעל  להיות הפך יצחק יוסף שר' כך משאריי, העילוי את אליו לקרב החל – סלוצק ישיבת ראש

וסביבותיה. במינסק רבה השפעה

– מאליו כמובן – מינסק בחרה בויטעבסק, יריד להתקיים צריך והיה הזמן הגיע כאשר
יצחק. יוסף רבי משאריי בעילוי מאשר אחר בלא הארצות" "ועד לאסיפת כנציגה

מקום, לאותו התקבצו בעיר, יריד מתקיים היה כאשר ההוא, בזמן הנוהג היה כך כאמור,
משמעות  בעלי היו אשר בעניינים תקנות ולתקן אסיפות לקיים ומרחוק, מקרוב התורה גדולי
יותר  נתונה הייתה שמינסק הגם כעריםֿאחיות, וויטעבסק מינסק הערים היו זה בפרט גדולה.
הישיבה  תלמידי להשפעת יותר נתונה הייתה ויטעבסק ואילו בסלוצק, הישיבה תלמידי להשפעת

בסמרגון.

הנראה  כפי לויטעבסק, לנסוע – בחור עדיין אז היה אשר – יצחק יוסף ר' סירב בתחילה
תורה. לביטול החשש בגלל

ז  נסיעה יבצע שכן הבעלֿשםֿטוב, בשם לו הודיע – ניסן משה ר' הנסתר – מדריכו ו אך
מהוריה  היתומה לאה דבורה זו הייתה לנו הידוע כפי אשר זיווגו", את ימצא שבויטעבסק "משום

רחל. והצדקנית זלמן שניאור  ר'

ללוותו. כדי מלכיאל, ר' הנסתר את ניסן משה ר' אליו צירף לויטעבסק, הנסיעה זמן בהגיע
תפקידו  אך כמשרתו. מלכיאל, ר' אליו יתמסר לבריות, להזדקק יצחק יוסף ר' יצטרך שלא וכדי

הבעלֿשםֿטוב. עבורו שסידר כפי קבלה העילוי עם ללמוד הייתה מלכיאל ר' של האמיתי

שמגיע  כפי ולבבית, חמה פנים" ב"קבלת שם כובד לויטעבסק, יצחק יוסף ר' הגיע כאשר
מינסק. העיר כשליח לשם הגיע הוא לכך נוסף ואשר מכבר, מוכר היה כבר שמו אשר לעילוי

לשידוכים. בהצעות להציפו החלו בחור, עדיין – יצחק יוסף ר' – שהוא ידוע שהיה כיוון
אלו. שידוכים הצעות את דחה העילוי אך

ויטעבסק, של הגדול הכנסת בבית הימים באחד שאמרו יצחק יוסף ר' של פלפולו שומעי בין
כתופרת  כפיה מיגיע התפרנסה אך התאכסנה, בביתו אשר – לאה דבורה של דודה קדיש ר' היה
אך  היתומה, אחייניתו עבור מוצלח זוג בן להיות יכול היה שהעילוי רעיון, הבזיק ובמוחו –
נערה  עצמה והיא גדולה, מיוחסת לאה דבורה אמנם, שפתיו. דל על זה רעיון להעלות חשש הוא 
בעולם?! "מהדהד" ששמו יצחק יוסף כרבי לגאון ענייה יתומה לשדך ניתן כיצד אך מחוננת,

שהציעו  אלה כל פני את ריקם השיב יצחק יוסף שר' שמע, קדיש ור' רב, זמן חלף כאשר
הוא  אך פריידע. זוגתו, עם כך על ושוחח זה, בעניין קדיש ר' של הססנותו נחלשה שידוכים, לו

לאה. דבורה עם להשתדך יסכים שהעילוי אפשרות איזושהי שישנה האמין, לא עדיין

דחה  כולם ואת הדור, גדולי ועם למדנים עם הגדולים, הגבירים עם שידוכים לו הציעו "הרי
עם  להתחתן יסכים יצחק יוסף שר' סיכוי יש "האם זוגתו לפני ליבו את קדיש ר' שפך הסף" על

לאה"? דבורה
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נקבע  שידוך "הרי לפועל, לצאת יכול כן השידוך כי בדעה, דווקא הייתה זוגתו, פריידא
הזיווג  היא היא לאה שדבורה נקבע שבשמים להיות, דווקא "ויכול לו אמרה שמים" בידי

יצחק. יוסף לרבי שדכן שישלח קדיש, ר' לבעלה יעצה לכן יצחק", יוסף לר' המתאים

קיימת  "הרי מבוקשה את מלמלא להתחמק קדיש ר' ניסה זאת" מלעשות אני "חושש
תיעלב". לאה ודבורה השידוכין , הצעת את ידחה  יצחק יוסף שר' האפשרות

אלא  שדכן, סתם לא יישלח יצחק יוסף שלר' והוא, פיתרון, לזוגתו היה לכך יהודי גם ,
יוסף  ר' ידחה אם דבר שום יקרה לא אמרה, כך סוד. לשמור היודע אדם למשפחה, המקורב

בסוד. יישמר הדבר כי לאה, דבורה עם המוצע השידוך את יצחק

ייחוסה  את לו סיפר אשר יצחק, יוסף לר' ושלחו מהמשפחה, אמין אדם קדיש ר' מצא ואמנם
חייה. וקורות לאה דבורה של

זיווגו  בדבר הבעלֿשםֿטוב, בשם הנסתר ניסן משה ר' של דבריו כי מיד חש משאריי העילוי
החנוכה  ובימי הסכמתו, את מיד הביע הוא לאה. דבורה כלפי מכוונים בויטעבסק, לו המצפה

החתונה. התקיימה ניסן ובחודש התנאים נכתבו

יוסף  ר' 'נסתר'. הוא – מלכיאל ר' – משרתֹו שה"מכּונה" לכלה, יצחק יוסף ר' גילה ְְֶָבינתיים
הנסתרים. עניין כל את לאה לדבורה יכיר מלכיאל שר' סידר יצחק

הסביבה. יהודי כל ואת הקהילה את זעזע אשר מאורע בויטעבסק אירע בינתיים

טובי  "שבעת מבין יהודים שלושה ועוד לייב זלמן ר' הקהל ראש את אליו הזמין המושל
ביום  בו העסקנים. ארבעת עם נעשה מה וכן הדבר סיבת את ידע לא איש אותם. ואסר העיר"
והחרימו  ויטבסק, של הגדול הצדקה ובעל העשיר סג"ל, אברהם ר' של ביתו על חיילים פשטו
לבית  איתם אותו ולקחו אסרו עצמו אברהם ר' את שם. שמצאו המסמכים וכל הכספים כל את

המושל.

מלאכה  בעלי חנויותיהם. את לנעול מיהרו חנוונים בעיר. מהר חיש התפשטה כך על הידיעה
לאכול  שלא הקריאה יצאה ביתֿהדין מטעם המדרש. בבתי התאספו וכולם עבודתם, את הניחו

תהילים. לומר המדרש בבתי יתאספו ושכולם יום, אותו עוד

ואביהם. בעליהם את אסרו מדוע לברר כדי המושל לבית רצו האסירים של משפחותיהם בני

בכוח. לסלקם הייתה הפקודה  לשאלותיהם. איש ענה לא מהמושל, שקיבלו להוראה בהתאם אך
שקרה, מה על ידיעות להם יימסרו בטרם המקום, את לעזוב אבו לא בוכיות נשים מספר וכאשר

החיילים. ידי על נמרצות  הוכו

בויטעבסק. כזה דבר קרה לא מעולם בעיר. המהומה את הגביר זה דבר

לברר  ניסו בממשל, בכירות משרות בעלי עם קשרים להם היו אשר מלאכה ובעלי סוחרים
בידם. חרס העלו אך ההתפתחויות, פשר את הגבוהים" ב"חלונות

ובעלי  החנויות כל ייסגרו זמן ובאותו תענית על והוחלט הקהל, ראשי של אסיפה נקראה
עם  כלשהם קשרים להם יש אשר יהודיים סוחרים כי הוחלט כן עבודתם. את יניחו המלאכה

המושל. של ליבו את ירככו הללו שהפריצים ישתדלו פריצים,
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להציל  יכולתו ככל שיעשה בבקשה וולף זאב העשיר היהודי החוכר אל נשלח מיוחד שליח
מצרה. ויטבסק יהודי את 

אברהם  ר' עם יחד הקהל ראשי נאסרו מדוע לברר המושל, לבית שלוחים גם נשלחו בבד בד
כעת. איתם קורה ומה סג"ל,

לחדר  אותם שהכניסו מזויינים בחיילים נתקלו המושל, לבית השלוחים הגיעו כאשר אך
שם. להמתין עליהם וציוו

רצה  השלוחים אחד מסורגים. היו החלונות בו. היה לא לשבת כסא ואפילו ריק, היה החדר
השלוחים  שגם אומרת, זאת נעולה. שלהם חדרם דלת את מצא כיסאות, כמה אחר מחדר להביא

במאסר. כעת נמצאים עצמם

אך  נוראה. עלילה עליהם נרקמה כאילו נראה היה ופחד. אימה השלוחים על הפיל זה  דבר
אחד. אף ידע לא זו עלילה היא מה

ולא  הנעול, בחדר לעמוד – שם ידועי עסקנים היו כולם אשר – השלוחים אפוא נשארו
לעשות. מה ידעו
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אגרות קודש
 ב"ה,  ג' ניסן, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר משה יהודא שי' הכהן

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה לאחל לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו 
שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה מתוך חירות אמיתי כדרז"ל חירות מיצה"ר אשר במילא יהי' זה ג"כ 
חירות מדאגות הן ברוחניות והן בגשמיות, וכמבואר ברמב"ם שזהו הענין דימות המשיח, עיין שם 
הפעם  עוד  הענין  ]שמעוררים  מצרים  יציאת  אשר  וידוע  מלכים.  הלכות  וסוף  ספ"ט  תשובה  הלכות 
פירוש  שזהו  להחיד"א  דוד  לב  בספר  וכמובא בשם האריז"ל  ושנה,  שנה  בכל  חג הפסח  בימי  בפרט 
והימים האלה נזכרים )ואז הם( נעשים[, ויצימ"צ ה"ז הכנה לזמן דביאת המשיח וכמ"ש כימי צאתך 

מאמ"צ אראנו נפלאות, ]ועיין גם במשנה ספ"ג דגיטין בודקין את היין וכו' ובהוצאת סמדר כו'[.

בברכת החג.
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â:Búìør øNa ìBné éðéîMä íBiáeãìLeíéL ©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«§¦¬
ìLe íBéLã÷-ìëa äøäè éîãa áLz íéîé úL Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®§¨´Ÿ¤

éîé úàìî-ãr àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ§¥¬
:døäè(éåì)äíéráL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå ¨«¢¨«§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦

éîc-ìr áLz íéîé úLLå íBé íéMLå dúcðk§¦¨¨®§¦¦¬Æ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬
:äøäèåúáì Bà ïáì døäè éîé | úàìîáe ¨«¢¨«¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼

øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa Nák àéáz̈¦º¤³¤¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ
:ïäkä-ìà ãrBî-ìäà çút-ìà úàhçì§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

æø÷nî äøäèå äéìr øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

çíéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©®̈

:äøäèå ïäkä äéìr øtëåô(ìàøùé)âéàøaãéå §¦¤¬¨¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýéá-ék íãà §Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¨À̈¦

BøNa-øBrá äéäéúøäá Bà úçtñ-Bà úàN ¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤
ïøäà-ìà àáeäå úrøö òâðì BøNa-øBrá äéäå§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkäâïäkä äàøå ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«§¨¨´©Ÿ¥´
ïáì | Côä òâpa ørNå øNaä-øBra òâpä-úà¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´¨À̈
àeä úrøö òâð BøNa øBòî ÷îr òâpä äàøîe©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøåãäðáì úøäa-íàå §¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«§¦©¤Á¤Á§¨¨̧
øBòä-ïî äàøî-ïéà ÷îrå BøNa øBòa àåä¦¹§´§¨À§¨ŸÆ¥«©§¤´¨¦¨½
òâpä-úà ïäkä øébñäå ïáì Côä-àì äørNe§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¤−©

:íéîé úráLääpäå éréáMä íBia ïäkä eäàøå ¦§©¬¨¦«§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³
Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéra ãîr òâpä©¤̧©Æ¨©´§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯

:úéðL íéîé úráL ïäkä(ìåçá ë''ò) ©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .70 'r ak jxk zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Êz - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«

ׁשמּה ולכאֹורה ּתכנּה. על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשּׁשמּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע

- חדׁשים חּיים יצירת ׁשּמׁשמעּותֹו - 'ּתזריע' ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל

מצֹורע, ּבדיני - ּברּבּה - הּמדּברת הּפרׁשה, ׁשל מּתכנּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהפּו

ּכמת". חׁשּוב "מצֹורע חז"ל ּדרׁשּו ְְְֲֵֶַָָָָָׁשעליו

לאדם  ׁשּמּגיע ענׁש רק לא היא הּצרעת :לכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוההסּבר

ׁשּנֹועד  חּיּובי ּתפקיד ּבּה יׁש אּלא הרע, לׁשֹון ּדּבּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבעֹון

ּכ הרע. לׁשֹון וסּפּור מּדּבּור להתרחק האדם את ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלהרּגיל

נקּיים  חדׁשים, חּיים לפּתח יּוכל מהּצרעת ׁשּיּטהר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלאחרי

חּיים  יצירת על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשמּה לכן הרע. ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּלׁשֹון

וליצֹור  לזרע - הּצרעת ׁשל האמּתית מּטרתּה זֹוהי ּכי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחדׁשים,

חדׁשים. ֲִִַָחּיים

éðùåäpäå úéðL éréáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ
ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä ääk¥¨´©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ

:øäèå åéãâa ñaëå àåä úçtñîæäNt-íàå ¦§©´©¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¸
ïäkä-ìà Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²¤©Ÿ¥−

:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèìçïäkä äàøå §¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½
ïäkä Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬©Ÿ¥−

:àåä úrøöôèíãàa äéäú ék úrøö òâð ¨©¬©¦«¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®
:ïäkä-ìà àáeäåé-úàN äpäå ïäkä äàøå §−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«

øNa úéçîe ïáì ørN äëôä àéäå øBòa äðáì§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´¨®̈¦§©²¨¨¬
:úàNa éçàéBøNa øBòa àåä úðLBð úrøö ©−©§¥«¨©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½

àeä àîè ék epøbñé àì ïäkä Bànèå:áé-íàå §¦§−©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«§¦
úà úrøvä äúqëå øBòa úrøvä çøôz çBøẗ¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
äàøî-ìëì åéìâø-ãrå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðérâéúrøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå ¥¥¬©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ
ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨½§¦©−¤©®̈©ª²¨©¬¨−̈

:àeä øBäèãé:àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe ¨¬«§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«
åèøNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬

:àeä úrøö àeä àîè éçäæèáeLé éë Bà ©©²¨¥¬−¨©¬©«´¦¬¨²
:ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä©¨¨¬©©−§¤§©´§¨®̈−̈¤©Ÿ¥«

æéøäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯
:àeä øBäè òâpä-úà ïäkäô ©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .236 'r ` jxk zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«
‰M‡ ˙‡¯˜pL eÈˆÓ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ ·e˙k‰ ÊÓ¯Èƒ¿…«»«¿∆∆ƒ¿»≈¬∆»ƒ∆ƒ¿≈ƒ»
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ ˙Ú¯Ê‰ :Le¯t ,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡' . .ƒ»ƒ«¿ƒ«≈«¿»«ƒ¿«¬ƒƒ

החיים) (אור



רכג iying ,iriax ,iyily - bi - rixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
זה  ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנסת

על  מֹורה והּוא לּקּב"ה, יׂשראל ּבין העצּום הּקׁשר את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמבּטא

הּדברים  ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב האדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

למּצב  להּגיע האדם יכֹול ּכזה ּבמּצב אצלֹו. טפלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאחרים

הּזה  והעֹולם מהּגּוף להתנּתק ׁשאיפה הּנפׁש', 'ּכלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק ְְִִֵַַַָָָהּגׁשמי,

אדם  ּכאׁשר ּגם תזריע": ּכי "אּׁשה הּפסּוק אֹומר ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעלּֿכ

לּקּב"ה, ּבלהתקרב עסּוק ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ּבמּצב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנמצא

הּמצוֹות  ּבקּיּום לעסק - "ּתזריע" ּבבחינת להיֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹעליו

ורק  ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ּכמֹו והארצּיֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּגׁשמּיֹות

לצמיחה. מביאה היא ְְִִִִָָָּכ

éùéìù
éòéáø,

çé:àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
èéúøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤

:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà äðáìëïäkä äàøå §¨¨´£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À
ïáì Côä dørNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈¨©´¨¨®
:äçøt ïéçMa àåä úrøö-òâð ïäkä Bànèå§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨

àëïáì ørN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé | íàå§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈
Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬

:íéîé úráL ïäkäáëøBòa äNôú äNt-íàå ©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«§¦¨¬¦§¤−¨®
:àåä òâð Búà ïäkä ànèåâëäézçz-íàå §¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«§¦©§¤¹¨

àåä ïéçMä úáøö äúNô àì úøäaä ãîrz©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−¦®
:ïäkä Bøäèåñ §¦«£−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i jxk zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿
זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

רֹואה  אדם ׁשּכאׁשר הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּוכתֹורת עצמֹו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּנגעי

ּכי  ּבעצמֹו, ּבֹו נמצא רע ׁשאֹותֹו הֹוכחה זֹו הרי ּבזּולתֹו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָרע

וטעם  ּפֹוסל"). ּבמּומֹו הּפֹוסל "ּכל (וזהּו ראי ּכמֹו הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָהּזּולת

מּובן  ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא מארע ׁשּכל מּכיון ּכי הּוא, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהּדבר

ׁשּידע  ּכדי ּבזּולתֹו הרע את לראֹות מּלמעלה לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהזמינּו

לתּקנֹו. ועליו ּבֹו, נמצא זה ְְְְִֶֶַַָָָׁשרע

éòéáøãëäúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

äëïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈
àåä úrøö øBòä-ïî ÷îr äàøîe úøäaa©©¤À¤©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½

äçøt äåënaúrøö òâð ïäkä Búà ànèå ©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©
àåä:åëúøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé | íàå ¦«§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ

ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì ørN¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®
:íéîé úráL ïäkä Bøébñäåæëïäkä eäàøå §¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«§¨¨¬©Ÿ¥−

ànèå øBòa äNôú äNt-íà éréáMä íBia©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½§¦¥³
:àåä úrøö òâð Búà ïäkäçëäézçz-íàå ©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¦©§¤Á¨Á

ääë àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîrú©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´¥½̈
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënäô ©¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr ,al jxk zegiy ihewl)

‡e‰ ¯B‰Ë Ô·Ï CÙ‰ BÏk(יג (יג, À»«»»»

אמר  למינּות. הּמלכּות ּכל ׁשּיתהּפ עד ּבא ּבןּֿדוד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין

הּוא טהֹור לבן הפ ּכּלֹו קרא, מאי צז)רבא: (סנהדרין ְַַָָָָָָָֻ

ּדרכים: ּבׁשּתי זאת לפרׁש ְְְִִֵֵֵָָֹיׁש

ּכביכֹול  ּברירה אין ,ּכלּֿכ וגרּוע ירּוד ׁשהּמּצב מּכיון ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָא)

הּגאּלה. את יביא ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֶֶֶַַָָָָָֻאּלא

מתּברר  ׁשהעֹולם מֹורה למינּות, הּמלכּות הפיכת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָב)

ׁשּי מי ויתּגּלה יתּברר הּמׁשיח ּביאת לפני ּכלֹומר, .ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהֹול

ּכּנאמר לרע, ּומי הּטֹוב יב)לצד ויתלּבנּו(דניאל "יתּבררּו ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָ

מלכּות  ׁשּכל זֹו, ׁשעבּדה אםּֿכן מּובן גֹו'". רּבים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻויּצרפּו

ּבגדר  היא הרי ׁשמים למלכּות קׁשּורה ׁשאינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבעֹולם

היא  - אחד שה' ויֹודעים מאמינים יׂשראל ּבני ורק ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ'מינּות',

ויתלּבנּו". "יתּבררּו ׁשל מהּתהלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָחלק

העֹולם  את ויתּקנּו יבררּו יׂשראל ּובני ּבא", "ּבןּֿדוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואז

אחד. ׁשכם ה' את לעבד ְֲֶֶֶַָֹֻּכּלֹו

éùéîçèëLàøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ
:ï÷æá Bàìeäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå ¬§¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ

Búà ànèå ÷c áäö ørN Báe øBòä-ïî ÷îr̈´Ÿ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ®̈§¦¥̧Ÿ³
:àeä ï÷fä Bà Làøä úrøö àeä ÷úð ïäkä©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«

àì-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
à øçL ørNå øBòä-ïî ÷îr eäàøîBa ïé ©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®

:íéîé úráL ÷úpä òâð-úà ïäkä øébñäå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«
áìäpäå éréáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ

äàøîe áäö ørN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´
:øBrä-ïî ÷îr ïéà ÷úpäâìúäåb-úàå çl ©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«§¦̧§©½̈§¤

÷úpä-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤
:úéðL íéîé úráLãì÷úpä-úà ïäkä äàøå ¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤

øBòa ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½



iyiyרכד - bi - rixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ïäkä Búà øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà eäàøîe©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½
:øäèå åéãâa ñaëåäì÷úpä äNôé äNt-íàå §¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²©¤−¤
:Búøäè éøçà øBòaåìäNt äpäå ïäkä eäàøå ¨®©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬

àîè áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬
:àeäæìøçL ørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå «§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ

Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîö̈«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−
:ïäkäñçì-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå ©Ÿ¥«§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«

:úðáì úøäa úøäa íøNaèìïäkä äàøå §¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À
÷äa úðáì úBäk úøäa íøNa-øBrá äpäå§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©

àeä øBäè øBòa çøt àeä:ñ ²¨©¬¨−¨¬«
ã ycew zegiyn zecewp ã(241 'nr ,fi jxk zegiy ihewl)

B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ ·LÈ „„a(מו (יג, »»≈≈ƒ««¬∆»
טּמא כהנים)מֹוׁשבֹו (תורת ִֵָ

פי"ג)ּבּמׁשנה "ּכדי (נגעים ּבּבית מצרע ׁשהה ׁשאם מבאר, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

טמא. והּוא הּמצרע ׁשל 'מֹוׁשבֹו' הּבית נעׂשה הּנר", ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהדלקת

זכרֹונֹוֿלברכה: ׁשניאֹורסֹון לויֿיצחק רּבי ּכ על ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאֹומר

(חּסרֹון  החכמה" אֹור ל"הסּתּלקּות רֹומזת - מצרע ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֻטמאת

הּמחלט). ְִַַָֻּבּבּטּול

אֹור  ּכי החכמה". אֹור ל"המׁשכת רֹומזת - הּנר ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהדלקת

רז"ל ּכמאמר חכמה, ּבחינת כה)הּוא "הרֹוצה (בבאֿבתרא ְְְֲִֶַַַַַָָָ

(ואּלּו ּבּדרֹום עֹומדת היתה והּמנֹורה ידרים", - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיחּכים

.(יהּל ּבחׁש ְְִֵֶַַַֹהּכסיל

ׁשל  ההתּפּׁשטּות את מֹונעת הּנר ׁשהדלקת אפֹוא, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמּובן

הּמצרע. ְְַַָֹֻטמאת

שנח) עמ' יצחק לוי (תורת

ּדֹורנּו: נׂשיא אדמֹו"ר כ"ק ְְִִֵַמֹוסיף

נרֹות  הינּו הּנר" ׁש"הדלקת מבאר הּמׁשנה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבמפרׁשי

"זה  הם מצרע וטמאת ׁשּבתֿקדׁש נרֹות - ואכן ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻׁשּבתֿקדׁש.

זה": ְֶַֻלעּמת

הרע, לׁשֹון חטא על ּכענׁש ּבאה זֹו טמאה - מצרע ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹֹֻֻטמאת

ׁשּכתב  ּכפי לעבֹודהֿזרה, ּדבר ׁשל ּבסֹופֹו מביאה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיא

כּו' ּבאין ּכ מּתֹו" צרעת): טמאת הלכֹות (סֹוף ְְְִִִַַַַַָָָָֻהרמּב"ם

ּבעּקר". וכֹופרין ּבאלקים ְְְִִִֵֵַָָֹלדּבר

האדם  את מרחיקים אּלה נרֹות - ׁשּבתֿקדׁש ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנרֹות

"ׁשּלא  האדם על ׁשֹומרים הּללּו הּנרֹות ּכי ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמעבֹודהֿזרה.

ׁשּכתּו למה רמז ּבאבן", אֹו ּבעץ ב)ביּכׁשל "אמרים (ירמיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ילדּתני". אּת ולאבן אּתה אבי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלעץ

éùéùîøBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬
:àeäàîàeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå «§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−

:àeä øBäèáîòâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå ¨¬«§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©
Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà ïáì̈¨´£©§®̈¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬

:Bzçaâáâîòâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå §©©§«§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸
äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà äðáì§¨¨´£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬

:øNa øBò úrøöãîàeä àîè àeä reøö-Léà ¨©−©¬¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®
:Brâð BLàøa ïäkä epànèé ànèäîreøväå ©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©

äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´
:àø÷é àîè | àîèå äèré íôN-ìrå reøô̈½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«

åîããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
:BáLBî äðçnì õeçî áLéñæî-ék ãâaäå ¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«§©¤¾¤¦

ãâáa Bà øîö ãâáa úrøö òâð Bá äéäé¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−§¤¬¤
:íézLtçîíézLtì áørá Bà éúLá Bà ¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−

:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìåèîäéäå §©¨®¤´§½−§¨§¤¬¤«§¨¨̧
øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©

:ïäkä-úà äàøäå àeä úrøöðïäkä äàøå ¨©−©®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−
:íéîé úráL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«

àðàøåòâpä äNô-ék éréáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
òâpä úøàîî úrøö äëàìîì øBòä äNré¥«¨¤¬¨−¦§¨®̈¨©¯©©§¤²¤©¤−©

:àeä àîèáð| éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå ¨¥¬«§¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´
-ìk-úà Bà íézLtá Bà øîva áørä-úà Bà́¤¨¥À¤©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ¤¨
úrøö-ék òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©®̈©¦«¨©³©

:óøOz Làa àåä úøàîîâðïäkä äàøé íàå ©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼
áørá Bà éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−´¨¥®¤

:øBr-éìk-ìëa Bàãðúà eñaëå ïäkä äeöå −§¨§¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬
:úéðL íéîé-úráL Bøébñäå òâpä Ba-øLà£¤−©®̈©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«

äðäpäå òâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àîè äNô-àì òâpäå Bðér-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´
Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làa àeä½¨¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬

:Bzçaâáåðòâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå §©©§«§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©
Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å Búà ñakä éøçà©«£¥−ª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´

:áørä-ïî Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïîæð-íàå ¦¨½¬¦©§¦−¬¦¨¥«¤§¦



רכה ycegd zyxt xihtn - ai - ycegÎy`x iriay - xeaiva d`ixwl yneg

Bà áørá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬

:òâpä Ba-øLàçðáørä-Bà éúMä-Bà ãâaäå £¤−©¨«©§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤
òâpä íäî øñå ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©

:øäèå úéðL ñaëåèðúrøö-òâð úøBz úàæ §ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ©¸¤«©¨©¹©
áørä Bà éúMä Bà íézLtä Bà | øîvä ãâa¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³©§¦Æ´¨¥½¤

:Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bàttt −¨§¦®§©«£−¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ,ai jxk zegiyÎihewl)

B‡nËÏ B‡ B¯‰ËÏ(נט (יג, ¿«¬¿«¿
לסֹופּה תזריע") ּכי ("אּׁשה ּפרׁשתנּו ּתחּלת ּבין קׁשר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש

ׁשל  הּיתרֹון מדּגׁש ּבׁשניהם ׁשּכן - לטּמאֹו") אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻ("לטהרֹו

הּתחּתֹונים: ְֲִַַַעבֹודת

עבֹודת  מּצד והתעֹוררּות המׁשכה רק - תזריע" ּכי ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָ"אּׁשה

ּוכנסת  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (ּכּידּוע תזריע" ּכי "אּׁשה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם,

זכר" "וילדה לידי מביאה ואּׁשה), לאיׁש נמׁשלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָיׂשראל

וחזק). קבּוע אֹור ְְַַַָָָָ(המׁשכת

אמרּו רז"ל - לטּמאֹו" אֹו פו)"לטהרֹו (בבאֿמציעא ְְְְֲַַַַָ

ּבספק  ּכביכֹול נחלקּו ּדרקיע' ּו'מתיבתא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּבר  ורּבה מטּמאים, ּדרקיע' 'מתיבתא מטהר, הּקּב"ה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנגע:

(אחרּֿכ (ורק "לטהרֹו ּדכתיב טהֹור, ׁשהּוא הכריע ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָנחמני

ּבעֹולם  ּבגּוף נׁשמה ׁשהיה רּבה, ׁשּדוקא הרי לטּמאֹו". ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹו

ּדרקיע'. 'מתיבתא את הכריע ְְְְִִִִֶֶַַַָָהּזה,

.ïîéñ ä"éðá ,íé÷åñô æ"ñ

éòéáù
ç"ø̄

èäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬

:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
:dkñðå ãéîzäôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákáéìLeäL §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàäâéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàǽŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨

OðúéåàLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,à §¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨
éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB
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˙ÈL ÒaÎÂ Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ ÒaÎz ¯L‡ ...È˙M‰ B‡ „‚a‰Â¿«∆∆«¿ƒ¬∆¿«≈¿»≈∆«»«¿À«≈ƒ

¯‰ËÂ(נח (יג, ¿»≈

סר  ּכהן, עלּֿפי ּבתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו אם הּנגע: מהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוסר

טבילה לׁשֹון ׁשנית: וכּבס לגמרי. הּנגע (רש"י)מּמּנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

האדם: ּבעבֹודת ׁשנית" "וכּבס ענין ְְֲִִֵֵַַַַָָָֻּבאּור

חטא  על ּבתׁשּובה ׁשב ּכׁשאדם - ּבתחּלה" ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ"ּכׁשּכּבסּוהּו

מה  לגמרי לֹו "נמחל - לגמרי" הּנגע מּמּנּו "סר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשחטא,

"הּמל מצות על פ"ב)ּׁשעבר התשובה -,(אגרת ׁשנית" "וכּבס ְְִִֵֶֶֶַַַַַָֻ

קרּבן... להביא צרי היה ה'... לפני לרצֹון ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָ"אמנם

קרּבן" ּבמקֹום הּוא הּתענית .(שם)ועכׁשו... ְְְְֲִִַַַָָָ

על  - ה'" לפני "לרצֹון להיֹות ּכדי - טבילה" ְְְְְְִִִֵֵַָָ"לׁשֹון

ּב'מי  טבילה עלֿידי ּבתׁשּובה", ימיו "ּכל להיֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָהאדם

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת וכּמבאר הּתֹורה. ׁשל הּטהֹור' (פרק הּדעת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הּנעׂשית ט) עּלאה', 'ּתׁשּובה הינּו ּבתׁשּובה" ימיו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָׁש"ּכל

ּבּתֹורה. והּׁשקידה העסק עלֿידי
שביעי ראשֿ חודש 

ְְְִֵֵֶַַַָָָ

øéèôî
ùãåçäúùøô

áéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ
øîàì íéøöî õøàa:áLàø íëì äfä Lãçä §¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç: ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøùra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
úéaì äN:ãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼
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úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôð:ääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
eçwz íéfrä-ïîe:åãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
íéaørä ïéa ìûøNé-úãr ìä÷:æ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ
íäa Búà eìëàé-øLà íézaä:ç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤

íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−
eäìëàé:èìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈

-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©
Baø÷:éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

eôøNz Làa ø÷a-ãr epnî:àéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´
íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©

ýåýéì àeä:áéäìéla íéøöî-õøàá ézøárå −©Ÿ̈«§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨
ékäå äfäíãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë éú ©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈

íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−
ýåýé éðà:âéíézaä ìr úàì íëì ícä äéäå £¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ

ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−
âð íëá äéäé-àìå íëìréúkäa úéçLîì ó £¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−

íéøöî õøàa:ãéïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå §¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½
íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈

eäbçz:åèíBia Cà eìëàz úBvî íéîé úráL §¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´
ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä|ìëà-ìk ¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´

íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç̈¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬
éráMä íBé-ãr ïLàøä:æèïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ

äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´
øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk íëì̈¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´
íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé: ¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«

æéäfä íBiä íöra ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§®̈¦
íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe: §©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

çéáøra Lãçì íBé øNr äraøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNrå ãçàä íBé ãr úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

áøra:èéíëézáa àöné àì øàN íéîé úráL ¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®
ék|àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk ¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ

õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrî:ë-ìk ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨
eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−

úBvî:ô
ùãåçäúùøô̄øéèôî
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˙Ú¯ˆ Ú‚Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

ׁשּבֹו למּצב רֹומזת ׁשהּצרעת ּתֹורה", ּב"לּקּוטי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּבר

רק  נמצא והרֹוע ּבתכלית, טֹובה היא האדם ׁשל ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּפנימּיּותֹו

הּצרעת  ׁשּנגע לכ הּסּבה וזֹוהי ּבׂשרֹו"); ("ּבעֹור ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחיצֹונּיּותֹו

אנׁשים  ּבּנמצא אין ּבימינּו ׁשּכן הּזה, ּבּזמן מצּוי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּכלל. רע ּבּה ואין ּבתכלית טֹובה היא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּפנימּיּותם

.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



רכז
,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 ùãåçä úùøô úøèôä

ú"åîùìåäî ÷øô ìà÷æçéá

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëíé÷åñôä íâ ïàë ó

,íéøçàì êééù åðéàå" ìàøùé úéá ¯ íòä ìë (æé-æè)

-äë (çé) ÷åñôá [äøèôää ìéçúäì=] øîåì íéëéøöù

."øîà
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

äîæèàéNpì úàfä äîeøzä-ìà eéäé õøàä írä ìkµŸ¨¨´¨½̈¤¦«§−¤©§¨´©®Ÿ©¨¦−
:ìàøNéaæéíébça Cñpäå äçðnäå úBìBòä äéäé àéNpä-ìrå §¦§¨¥«§©©¨¦´¦«§¤À¨«´§©¦§¨»§©¥¼¤¼©«©¦³

äNré àeä ìûøNé úéa éãrBî-ìëa úBúaMáe íéLãçáe¤«¢¨¦Æ©©¨½§¨«£¥−¥´¦§¨¥®´©«£¤º
øtëì íéîìMä-úàå äìBòä-úàå äçðnä-úàå úàhçä-úà¤©«©¨´§¤©¦§À̈§¤¨«¨Æ§¤©§¨¦½§©¥−

:ìàøNé-úéa ãra§©¬¥«¦§¨¥«
."øîà-äë (çé) ÷åñôá [äøèôää ìéçúäì=] øîåì íéëéøö"

çé-ïa-øt çwz Lãçì ãçàa ïBLàøa ýåýé éðãû øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦©¬©¤
:Lc÷nä-úà úàhçå íéîz ø÷aèéícî ïäkä ç÷ìå ¨−̈¨¦®§¦¥−̈¤©¦§¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©´

ørL úæeæî ìrå çaænì äøærä úBpt òaøà-ìàå úéaä úæeæî-ìà ïúðå úàhçä©«©À̈§¨©Æ¤§©´©©½¦§¤©§©²¦¬¨«£¨¨−©¦§¥®©§©̧§©½©−©
:úéîéðtä øöçäëízøtëå éútîe äâL Léàî Lãçá äráLa äNrz ïëå ¤«¨¥¬©§¦¦«§¥³©«£¤Æ§¦§¨´©½Ÿ¤¥¦¬Ÿ¤−¦¤®¦§¦©§¤−

`xenl iy
,ìàøNéa àéNpì (æèäîeøzä ©¨¦§¦§¨¥©§¨

ìò íL økæpL) äìòîì äøeîàä úàfä©Ÿ¨£¨§©§¨¤¦§©¨©

àéä (úBøNòîe úBîeøz úLøôä øác§©©§¨©§©©§¦

íb ìàøNéa àéNpä íâå ,íòä ìk úáBç©¨¨¨§©©¨¦§¦§¨¥©

.úàfä äîeøzä úà úúì åéìòìòå (æé ¨¨¨¥¤©§¨©Ÿ§©
,'åâå äéäé àéNpä,äîeøzä ãálî ©¨¦¦§¤¦§©©§¨

úBðaøwä àéáäì àéNpä ìò ãBò äéäé¦§¤©©¨¦§¨¦©¨§¨
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.íLecça íãéîòî,éðôì íéãîBò ©£¦¨§¦¨§¦§¨©
.íúãéîòå íîei÷ úañ éðàLïk ¤£¦¦©¦¨©£¦¨¨¥
,íëîLå íëòøæ ãîòéälàbä äéäzL ízà eéäzL äáBhä dúBàa ©£Ÿ©§£¤§¦§¤§¨©¨¤¦§©¤¤¦§¤©§ª¨

íëöøàî ãBò eìâz àìå ,íìBò éîé ìk íëéøçà íëòøæ íb eãîòé ïk ,íëéîéa¦¥¤¥©©§©©§£¤©£¥¤¨§¥¨§Ÿ¦§¥©§§¤

úBìâäì eáLçL ,íéìLeøé ìò íçläì âBb íò eàaL íéBbä elà eáLçL éôk§¦¤¨§¥©¦¤¨¦§¦¨¥©§¨©¦¤¨§§©§

.íëîLå íëòøæ ãîòé íìBòì àlà ,íîL úà ãaàìe ìàøNé úà(âëécî ¤¦§¨¥§©¥¤§¨¤¨§¨©£Ÿ©§£¤§¦§¤¦¥
,BLãça Lãç.Lãçä Làø íBéa Lãç ìëa,BzaLa úaL éãîeìëa Ÿ¤§¨§§¨Ÿ¤§Ÿ©Ÿ¤¦¥©¨§©©§¨

.úaMä íBéa òeáL,øNa ìk.íénòä øàL elôàå ,íãà éða ìk,éðôì ¨©§©©¨¨¨¨¨§¥¨¨©£¦§¨¨©¦§¨©
.Lc÷nä úéáa(ãë,éa íéòLBtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå §¥©¦§¨§¨§§¨§¦§¥¨£¨¦©§¦¦

eàøéå ,èôLBäé ÷îòì íéìLeøéî eàöé ,'äì úåçzLäì eàBáiL íéBbä íúBà¨©¦¤¨§¦§©£Ÿ©¥§¦¨©¦§¥¤§¨¨§¦§

.(íéììçä úà øa÷ì e÷étñé àì ãBòLk íéLãç äòáL CBúa äéäé äæå) .íöøàî ìàøNé úà úBìâäì Bcâðk úBNòì eáLçå 'äa eòLtL âBâîe âBb äðçî éøât úà¤¦§¥©£¥¨¤¨§©§¨§©£§¤§§©§¤¦§¨¥¥©§¨§¤¦§¤§¦§¨¢¨¦§¤Ÿ©§¦¦§Ÿ¤©£¨¦

,ízòìBz.íøNa úà úìëBàä änøä,äaëú àì íMàå.äaëz àì íäa úøòBaä Làä,øNa ìëì ïBàøã eéäåätøçì eéäé âBâîe âBb äðçî éøât ©§¨¨¦¨¨¤¤¤§¨¨§¦¨Ÿ¦§¤¨¥©¤¤¨¤Ÿ¦§¤§¨¥¨§¨¨¨¦§¥©£¥¨¦§§¤§¨

.'ä éðôì úåçzLäì íéàaä øNa ìk éðéòa ïBéfáìe(âë,BLãça Lãç écî.Lãçä Làø íBéa Lãç ìëa,BzaLa úaL éãîe.úaMä íBéa òeáL ìëa §¦¨§¥¥¨¨¨©¨¦§¦§©£Ÿ¦§¥¦¥Ÿ¤§¨§§¨Ÿ¤§Ÿ©Ÿ¤¦¥©¨§©©§¨¨©§©©¨

,øNa ìk.íénòä øàL elôàå ,íãà éða ìk,éðôì.Lc÷nä úéáa ¨¨¨¨§¥¨¨©£¦§¨¨©¦§¨©§¥©¦§¨

mixn zxhr
íéBbä-ìàa íéáLBiäéëLî ãeìå ìet LéLøzíévç úBøéì íéãneìîä ¤©¦º©§¦§©§¦̧¬§²¬Ÿ§¥©§¨¦¦¦¦

aïåéå ìáz úL÷íéáLBiä ìàåeòîL-àì øLà íé÷çøä íéiàäíìBòî §¤−¤ª©´§¨®̈§¤©§¦¨«¦¦´¨«§Ÿ¦À£¤̧Ÿ¨«§³¥¨

eãébäå éãBák-úà eàø-àìå érîL-úàíäa øLà íéèéìtä älà ¤¦§¦Æ§«Ÿ¨´¤§¦½§¦¦¬¥¤©§¦¦£¤¨¤

íéBba éãBák-úàíäa ézîOL úBúBàä úà eàøé ékë :àìtä eòîLiLk ¤§¦−©¦«¦¦§¤¨¤©§¦¨¤§¤¦§§©¤¤

âBâîe âBâ äðçîa íB÷nä äNòiL ìBãbä©¨¤©£¤©¨§©£¥¨

| íëéçà-ìk-úà eàéáäåéða §¥¦´¤¨£¥¤´§¥

íäéçà ìò eìò àlL íé÷Bçøä ìàøNé¦§¨¥¨§¦¤Ÿ¨©£¥¤

| íéBbä-ìkîí"åëòä íúBà eàéáé ¦¨©¦´¨¦¨¨

ìáëøáe íéñeqa ýåýéì | äçðî §¦§¨´©«Ÿ̈¿©¦¿ÂÂ̈¤¤
úBákønaíéaváeïëå úBqeëî úBìâò ©¤§¨©©¦̧£¨§§¥

('æ øáãîá) áö úBìâòíéãøtáeíä ¤§¨©§¨¦¹¥

øBîçäå ñeqä ïî íéãìBpäúBøkøkáe ©¨¦¦©§©£©¦§¨À
äçîN ìL íéãewøaéLã÷ øä ìr §¦¦¤¦§¨©´©¬¨§¦²

Leøéeàéáé øLàk ýåýé øîà íì §«¨©−¦¨©´§Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á
éìëa äçðnä-úà ìûøNé éðá§¥̧¦§¨¥¯¤©¦§¨²¦§¦¬

øBäèìàøNé úà í"åëòä eàéáé ïk ¨−¥¨¦¨¤¦§¨¥

ãò íéàðå íéøBäè íéãâáa:ýåýé úéa ¦§¨¦§¦§¨¦©¥¬§Ÿ̈«
àëíäî-íâåìkî íéàáenäî §©¥¤¬¥©¨¦¦¨

íñeçé çkzLð íäî íà óà ,íéBbä©¦©¦¥¤¦§©©¦¨

çwàúBéäìøîà íiåìì íéðäkì ¤©²¦§©«Ÿ£¦¬©«§¦¦−¨©¬
ýåýéúçtLnî äéä éî éeìb éðôì ék §Ÿ̈«¦§¨©¨¦¨¨¦¦§©©

äiåìe äpeäkáë :øLàë ék §¨§¦¨¦´©«£¤´
õøàäå íéLãçä íéîMä©¨©´¦Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤
íéãîò äNò éðà øLà äLãçä©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬

éðôìíúãéîòå íîei÷ úañ éðà ék §¨©−¦£¦¦©¦¨©£¦¨¨

íLeãçaãîré ïk ýåýé-íàð §¦¨§ª§Ÿ̈®¥²©«£¬Ÿ
íërøæíëéøçàíëîLåéîé ìk ©§£¤−©£¥¤§¦§¤«¨§¥

íìBòì ék õøàä ìò íéîMä éîék íìBò¨¦¥©¨©¦©¨¨¤¦§¨

ãBò eìâé àìå ìàøNé íL ãáàé àìŸŸ©¥¦§¨¥§Ÿ¦§

íöøàîâë :Lãç-écî äéäå ¥©§¨§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ
BLãçaLãç LàøaúaL écîe §¨§½§ŸŸ¤¦¥¬©−̈

øNa-ìë àBáé BzaLaéða ìk §©©®¨¯¨¨¨²¨§¥

à íãàíénòä øàL eléôúBçzLäì ¨¨£¦§¨¨©¦§¦§©«£¬
éðôìLc÷nä úéáaãë :ýåýé øîàeàöéåèôLBäé ÷îòì íéìLeøéîeàøå §¨©−§¥©¦§¨¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´¦¨©¦§¥¤§¨¨§¨½

'ä éðôì úBçzLäì íéàaä í"åëòäéa íérLtä íéLðàä éøâôaéøâôa ¨©¨¦§¦§©£¦§¥§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®§¦§¥

âBâîe âBâ äðçîízrìBú ékíää íéâeøää øNa úìëBàä änøäúeîú àì ©£¥¨¦´«©§º̈¨¦¨¨¤¤§©©£¦¨¥´Ÿ¨À
íâäíMàåíäa øòBaä Làäåeéäå äaëú àìâBâîe âBâ äðçî éøâtïBàøã £©§¦¨Æ§¨¥©¥¨¤´Ÿ¦§¤½§¨¬¦§¥©£¥¨¥«¨−

ïBéfáìe ätøçìâë :øNa-ìëìBLãça Lãç-écî äéäåLãç Làøa §¤§¨§¦¨§¨¨¨«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½§ŸŸ¤

øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîeíénòä øàL eléôà íãà éða ìk ¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²¨§¥¨¨£¦§¨¨©¦

éðôì úBçzLäìLc÷nä úéáa:ýåýé øîà §¦§©«£¬§¨©−§¥©¦§¨¨©¬§Ÿ̈«



רלז

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáúàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ³Ÿ

àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz äéäz¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
:ïäkä-ìàâäðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå ¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®

-ïî úrøvä-òâð àtøð äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¦§¨¬¤«©©¨©−©¦
:reøväã-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå ©¨«©§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«

úrìBú éðLe æøà õrå úBøäè úBiç íéøtö¦¢¦¬©−§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬©−©
:áæàåäúçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå §¥«Ÿ§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤®̈

:íéiç íéî-ìr Nøç-éìk-ìà(éåì)åøtvä-úà ¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«¤©¦³Ÿ
éðL-úàå æøàä õr-úàå dúà çwé äiçä©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤§¤§¦¬
øtvä | úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úrìBzä©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´©¦´Ÿ
:íéiçä íénä ìr äèçMä øtvä íãa äiçä©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«

æíéîrt òáL úrøvä-ïî øähnä ìr äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
:äãOä éðt-ìr äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

çBørN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À
äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®

:íéîé úráL Bìäàì õeçî áLéåèíBiá äéäå §¨©²¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«§¨¨Á©¸
-úàå BLàø-úà BørN-ìk-úà çlâé éréáMä©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤Ÿ³§¤
ñaëå çlâé BørN-ìk-úàå åéðér úab úàå Bð÷æ§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−§©¥®©§¦¤´

å åéãâa-úà:øäèå íéna BøNa-úà õçø(ìàøùé) ¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«
éíîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½

ìLe äîéîz dúðL-úa úçà äNáëåäL §©§¨¬©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´
ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈

:ïîLàéLéàä úà øäèîä ïäkä ãéîräå ¨«¤§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬
:ãrBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàå øähnä©¦©¥−§Ÿ®̈¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

áéBúà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²
éðäå ïîMä âì-úàå íLàìéðôì äôeðz íúà ó §¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט אדר - שנתקבל באיחור זמן מעט - מ"ש בענין המקוה אם להכשירה 
בקרח מלאכותי. הנה ידוע ששקו"ט בזה באחרונים ורבו המכשירים )ש"ך לשו"ע סעיף ל"א, תפארת 
ישראל, דברי מלכיאל, אחי עזר ח"ג, פורת יוסף. לעומת יד דוד, הרמ"מ עפשטיין, דרכי תשובה ס"ק 
קמ"ז( אבל בכ"ז קשה עלי לתקוע עצמי לדבר הלכה ובפרט בענין מקוה שמשתדלים לצאת ידי כו"כ 
דיעות, ונוסף בשאלתו שהרב הספרדי אמר בפשיטות שזהו אסור, וא"כ יעורר תמי' אם יכשיר, וכיון 
שבטח עדיין קיימת המקוה האחרת במחנם הנה יש לתקנה עד כמה שאפשר ולהשתמש בה, ובטח 

ירחם השי"ת וירד הגשם מן השמים והרווה את הארץ.

ולקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה לאחל לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו 
שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה מתוך חירות אמיתי, ומצו"פ מ"ש לאחד בזה, ובא במכ' כללי.

עלה ברעיוני שאולי עדיין חסר מה בהמקוה שלהם, וזה מעכב הגשמים. וכדאי לבדוק כל עניני' 
עוה"פ.

בברכת החג.



לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע - החודש - בערים שונות בעולם רלח
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
06:3606:2909:0509:0009:3909:3510:4310:3913:1713:1618:5719:0119:2319:2718:4019:37באר שבע )ק(

06:3506:2709:0408:5809:3809:3310:4210:3813:1613:1518:5919:0419:2319:2718:3019:38חיפה )ק(

06:3406:2709:0308:5809:3809:3310:4110:3813:1513:1419:0019:0419:2119:2518:2319:36ירושלים )ק(

06:3606:2809:0509:0009:3909:3510:4310:3913:1713:1618:5719:0119:2319:2718:3919:38תל אביב )ק(

06:4306:3109:0508:5709:5009:4310:5510:4913:3113:3019:1719:2619:5120:0019:0720:13אוסטריה, וינה )ק(

07:2907:3509:4909:5110:2510:2711:2711:2713:5613:5419:2319:1419:4919:4018:5619:51אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:4706:3509:0909:0209:5309:4610:5810:5213:3413:3319:1919:2719:5120:0019:0820:13אוקראינה, אודסה )ק(

06:1806:0608:3908:3109:2409:1710:2910:2413:0613:0518:5119:0019:2519:3418:4119:47אוקראינה, דונייצק )ק(

06:2906:1608:5008:4209:3509:2810:4010:3513:1713:1619:0319:1219:3619:4618:5219:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:5306:4009:1309:0410:0009:5311:0511:0013:4213:4119:2919:3920:0420:1419:1920:28אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:4606:3209:0508:5609:5309:4510:5810:5213:3513:3419:2219:3219:5720:0719:1220:21אוקראינה, קייב )ק(

06:2006:1408:5008:4609:2209:1810:2510:2212:5912:5718:3718:3919:0119:0318:1919:13איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

07:1307:0209:3709:2910:1910:1311:2411:1914:0013:5919:4719:5520:1620:2419:3320:37איטליה, מילאנו )ק(

06:1606:1408:4708:4509:1609:1410:1810:1612:5012:4818:2318:2118:4518:4318:0318:52אקוואדור, קיטו )ח(

07:0207:0709:2409:2509:5910:0011:0011:0013:2913:2718:5618:4819:2219:1418:3019:24ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:5608:0210:1310:1510:5110:5311:5211:5314:2114:1919:4519:3520:1420:0419:1920:16ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5906:4909:2509:1910:0309:5811:0811:0313:4313:4219:2519:3119:5420:0019:1220:12ארה״ב, בולטימור )ק(

06:4806:3809:1309:0709:5209:4710:5710:5213:3213:3119:1519:2219:4519:5119:0320:03ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:4806:3809:1409:0809:5309:4710:5710:5313:3313:3219:1619:2219:4519:5219:0320:03ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:2307:1309:4809:4210:2910:2211:3311:2814:0914:0819:5219:5920:2320:3019:4020:42ארה״ב, דטרויט )ק(

07:1707:1009:4609:4210:2010:1511:2411:2013:5813:5619:3819:4220:0320:0619:2220:17ארה״ב, האוסטון )ק(

06:4606:3809:1509:0909:5009:4510:5410:5013:2813:2719:0919:1419:3619:4018:5519:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1707:1109:4809:4310:2010:1611:2311:2013:5713:5519:3619:3820:0020:0319:2020:13ארה״ב, מיאמי )ק(

06:4306:3309:0909:0209:4809:4210:5310:4813:2813:2719:1119:1819:4119:4818:5920:00ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:1207:0209:3809:3210:1710:1111:2111:1713:5613:5519:3919:4620:0920:1519:2720:27ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:4206:3209:0709:0109:4709:4110:5110:4713:2713:2619:1119:1719:4019:4718:5819:59ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3806:3909:0609:0609:3609:3510:3810:3713:0813:0618:3818:3319:0118:5618:1619:05בוליביה, לה-פס )ח(

07:3007:1609:4809:3910:3710:2911:4211:3614:1914:1820:0720:1720:4320:5319:5721:07בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:3007:1709:4909:4010:3710:3011:4211:3714:1914:1920:0720:1720:4220:5319:5721:07בלגיה, בריסל )ק(

06:1306:1508:3908:4009:1009:1110:1210:1212:4212:4018:1518:0918:3518:2917:4818:38ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:0106:0308:2808:2808:5808:5910:0010:0012:3012:2817:5917:5318:2318:1717:3618:26ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4706:3409:0608:5709:5509:4711:0010:5413:3713:3619:2719:3720:0120:1219:1920:26בריטניה, לונדון )ק(

06:5506:4009:1109:0110:0309:5511:0811:0213:4613:4519:3519:4620:1320:2419:2920:40בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:5306:3909:1009:0110:0109:5311:0611:0013:4313:4319:3319:4420:0920:2019:2320:35גרמניה, ברלין )ק(

07:1307:0009:3309:2410:2010:1311:2511:2014:0214:0119:4919:5920:2420:3419:3920:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:1406:1708:3908:4009:1109:1210:1310:1312:4312:4118:1718:1118:3518:2917:4718:39דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3706:3209:0809:0509:3909:3510:4210:3913:1513:1318:5118:5319:1519:1618:3419:25הודו, מומבאי )ח(

06:3306:2809:0409:0109:3509:3110:3810:3513:1113:0918:4718:4819:1019:1218:3019:21הודו, פונה )ח(

06:3306:2108:5508:4709:3909:3210:4410:3913:2013:1919:0619:1519:3919:4818:5520:01הונגריה, בודפשט )ק(

05:5205:4208:1808:1208:5708:5110:0209:5712:3712:3618:2018:2618:4918:5618:0719:08טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1807:0909:4509:3910:2310:1711:2711:2214:0214:0019:4319:4920:1120:1719:3020:28יוון, אתונה )ק(



רלט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע - החודש - 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
06:5406:4209:1609:0910:0009:5311:0511:0013:4113:4019:2719:3519:5920:0819:1620:21מולדובה, קישינב )ק(

06:3406:2909:0509:0109:3509:3210:3910:3613:1213:1018:4918:5019:1219:1418:3219:23מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:4006:4808:5408:5709:3509:3810:3610:3813:0513:0318:2918:1819:0018:4918:0219:01ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0005:5308:3008:2609:0308:5810:0610:0312:4012:3818:1818:2218:4318:4718:0318:57נפאל, קטמנדו )ח(

06:0705:5708:3308:2709:1209:0610:1610:1112:5112:5018:3318:3919:0219:0818:1819:20סין, בייג'ין )ח(

07:0707:0509:3809:3610:0610:0411:0911:0713:4013:3919:1419:1219:3619:3418:5419:43סינגפור, סינגפור )ח(

06:2306:0908:4008:3109:3009:2210:3510:3013:1313:1219:0119:1219:3819:4918:5220:03פולין, ורשא )ק(

06:1306:1308:4208:4109:1109:1010:1310:1212:4412:4218:1418:1118:3718:3317:5318:42פרו, לימה )ח(

07:3107:1909:5409:4610:3710:3011:4111:3614:1714:1620:0220:1020:3420:4219:5120:55צרפת, ליאון )ק(

07:3907:2710:0009:5210:4610:3911:5111:4514:2714:2720:1520:2420:4820:5720:0321:11צרפת, פריז )ק(

05:5805:5508:2908:2708:5808:5510:0009:5812:3212:3018:0618:0518:2818:2717:4718:36קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0806:5709:3209:2610:1410:0711:1811:1313:5413:5319:4119:4820:0920:1719:2620:29קנדה, טורונטו )ק(

06:4406:3309:0709:0009:5009:4310:5510:5013:3113:3019:1719:2519:4819:5619:0420:09קנדה, מונטריאול )ק(

06:4006:3109:0809:0209:4309:3810:4710:4313:2213:2119:0319:0719:3019:3518:4919:45קפריסין, לרנקה )ק(

06:4106:2608:5608:4609:5009:4110:5510:4913:3313:3319:2319:3520:0220:1419:1520:30רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:1405:5808:2808:1709:2309:1410:2810:2213:0713:0619:0019:1219:3719:5018:4920:06רוסיה, מוסקבה )ח(

06:1105:5908:3308:2509:1709:1010:2210:1612:5812:5718:4318:5219:1619:2518:3219:38רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:1507:0309:3709:2910:2110:1411:2611:2114:0314:0219:5220:0120:2120:3019:3720:43שוויץ, ציריך )ק(

06:1806:1408:4908:4609:1909:1610:2210:1912:5412:5318:3018:3018:5218:5318:1219:02תאילנד, 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 הדרךמר

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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