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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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:äøBzä©¨
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.sebd xarl zehep
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òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

 סוף זמן קידוש לבנה: 
יום ראשון בערב, י"ג סיון

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מנהגנו לקרות שם לבת שנולדה - בקרה"ת הכי קרובה. והרוצה לאחר קריאת השם, שהוא 

חיות האדם - עליו להביא ראי'. והרי אמרז"ל דאשה כמאן דמהילא דמיא, ופשיטא שהכוונה תיכף 

בלידתה.

ראיתי הנדפס בזה בס' טעמי המנהגים - ואין אנו אחראים לשמועות.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

,jzelrda zyxt zay .c"qa
c"kyz'd ,oeiq h"i
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

E˙ÏÚ‰a'וגֹו הּנרֹות ּׁשּכתּוב 1את מה הּנה . ¿«¬…¿ְִֵֵֶֶַַָ

ּבפׁשטּות  קאי רּבים, לׁשֹון ְְְִֵֵַַָ"נרֹות"

לפרׁש ויׁש נרֹות. ׁשבעה ׁשהיּו המנֹורה נרֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָעל

נר. סּוגי ׁשני על רֹומז רּבים, לׁשֹון ׁש"ּנרֹות" ְְִֵֵֵֵֵֶַַַּגם

ּׁשּכתּוב  מה הּוא אדם,2האחד נׁשמת הוי' נר ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה הּוא הוי',3והׁשני נרי אּתה ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

רז"ל  לאדם,4ּוכמאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר ְֲַַַַַַָָָָָָ

ּבהעלת נאמר זה ועל כּו'. ּבידי ונר ּביד ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹנרי

הוי' "נר הּנרֹות, ׁשני על ׁשּקאי הּנרֹות, ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

ּובׁשניהם  הוי'", נרי אּתה ו"ּכי אדם", ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשמת

ענין  ׁשּזהּו האדם, עבֹודת להיֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָצריכה

הּנרֹות". את ּבהעלת"ְְֲֵֶַַֹ

ֿ Ô·eÈÂב) דּבּור אֹור' ּב'ּתֹורה המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִִַַָָֹ

צּיֹון  ּבת וׂשמחי רּני 5הּמתחיל ְְְִִִִִַַַָ

ּדפרׁשת  ההפטרה התחלת הּוא זה ְְְֶֶַַַַַָָָָָָ[ׁשּפסּוק

הּׁשּיכים 6ּבהעלת מאמרים וכּמה ּכּמה ויׁשנם , ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ

זה] ּבפסּוק ׁשּמתחילים ,ּבהעלת ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹלפרׁשת

ּבׁשם  נקראת יׂשראל' ׁש'ּכנסת הּטעם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבבאּור

ּבּמדרׁש ּדאיתא לֹו7'ּבת', ׁשהיתה למל מׁשל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

לא  כּו', ּבּתי ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז לא כּו' ְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּבת

ׁשּצרי ּומקּדים וכּו'. אּמי ׁשּקראּה עד מחּבבּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָזז

הינּו, אדם", נׁשמת הוי' "נר ּׁשּכתּוב מה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלהבין

הוי  ׁשם ׁשל נר קרּויה ּפעם ׁשהּנׁשמה והרי ,' ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשהּוא  הינּו הוי'", נרי אּתה "ּכי הּכתּוב ְֲִִֵֶַַַַָָָָָאמר

לֹומר, ויׁש יׂשראל. נׁשמֹות ׁשל נר נקרא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָיתּבר

הוי' ו"נר הוי'", נרי אּתה "ּכי אּלּו, ענינים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשׁשני
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פרשתנו.1) כז.2)ריש כ, כט.3)משלי כב, ד.4)שמואלֿב פ"ד, ―5)דב"ר הגהות ועם ואילך. א לו, מקץ תו"א ראה

ש"פ  הצ"צ ממאמר (גוכתי"ק) מהר"ש אדמו"ר (הנחת ואילך שכא ע' תרכ"ז סה"מ וראה ואילך. ב שיג, חנוכה אוה"ת

שם. ובהנסמן תרט"ז), טו.6)בהעלותך ב, ספ"ג.7)זכרי' שהש"ר פקודי. ס"פ שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אהרן  אל דבר לאמור, משה אל ה' "וידבר השבוע, פרשת בתחילת נאמר

אליו". ואמרת
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'eÎ È„Èa E¯Â E„Èa וכהמשך) ¿»¿¿≈¿¿»ƒ
התורה  זו בידך נרי המדרש, דברי

ונרך  אור, ותורה מצוה נר כי דכתיב
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BÈ‰Ï˙והתורה אלוקות  ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
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קורא  והיה מדאי. ביותר מחבבה והיה

שקראה  עד מחבבה זז לא 'בתי'. אותה
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ראשו". על ונשקו יוחאי בר שמעון רבי

ÌÈc˜Óe במאמר א הזקן דמו"ר «¿ƒ
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È¯‰Â ,'ÈÂ‰ ÌL ÏL ¯ ‰Èe¯¿̃»≈∆≈¬»»«¬≈
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של  הנר היא שהנשמה אומר אחד זה,

אומר  ואחד הקדושֿברוךֿהוא,

בני  של הנר הוא שהקדושֿברוךֿהוא

ישראל.

,el‡ ÌÈÈÚ ÈLL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
הפסוקים  בשני ‡z‰האמורים Èk"ƒ«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

 

כללי מפתח  

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  בהעלותך את הנרותה "מאמר ד  )ג

 ה   .................  דה'תשכ" ,י"ט סיון ,שבת פרשת בהעלותך

  ת המרגליםלהבין ענין טענה "מאמר ד  )ד

 יא   ................הה'תשכ" ,מבה"ח תמוז ,שלחשבת פרשת 

 יז  ............  שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ה  )ה

 כא  ....  ה'תשכ"ה ,י"ט סיון ,תךש"פ בהעלושיחת   )ו

 דכ  .....  ה"כשה'ת ,ש"פ שלח, מבה"ח תמוזשיחת   )ז

 זכ  ....  נש"אה'ת סיון טי" ,בהעלותךש"פ משיחת   )ח

  טל  ................. חיך כר פרשת שלחשיחות -לקוטי  )ט

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח ורהתהיצחק על  ויל ילקוט  )י

 ומ  ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 חמ  ..............  פרשת שלח –ילקוט גאולה ומשיח   )יא

 נ  ............. לחת שפרשלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יב

 הע  ................  פרשת שלחלשבוע שיעורי תהלים   )יג

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יד

 וע  ....................................... פרשת שלחוע לשב 

 הפ  ...............  פרשת שלחלשבוע ם יום" וי"הח ול  )טו

 זפ  .........................  יון ברמב"םמית לעהלכה יו  )טז

 שיעורי רמב"ם

 צ................  פרשת שלחלשבוע ליום  ג' פרקים –  )יז

 נאק   ..........  פרשת שלחלשבוע יום פרק אחד ל –  )יח

 זקס  .............  פרשת שלחלשבוע ות צוספר המ –  )יט

  נביאים וכתובים   )כ

 טקס  ..............................  דפרק  קהלת ,טז- טופרק  הרמיי

  עדויות/שבועותסכת מ –משניות   )כא

 אעק  ................................................  תיביאור קה

 עטק  ....................................... מגילהמסכת  עקביעין   )כב

  עם ביאורים ותורבכמסכת   )כג

 פק  ...............................................  סאעד דף  סמדף 

  עם ביאורים ערכיןמסכת   )כד

 ופק  ................................................. ועד דף  במדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כה

 זר  ....................................................  אדמו"ר הזקן

  ברכות השחרת ווך הלכשולחן ער  )כו

 חר  ................................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  ועתה יגדל נא ד"ה תורהלקוטי   )כז

 יר  ...................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כח

 יזר  ...............................................  מו"ר האמצעיאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כט

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

   תורת שמואל תרל"ב  )ל

 טיר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ץ החייםקונטרס ע  )לא

 כר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )לב

 ברכ  ............................................  ו''ר מוהריי''צמאד

  "קבלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לג

 הכר  ............................................  ''צמוהריי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לד

 זכר  .......................................................  מוהריי"צאדמו"ר 

 רכח  ................................  ריאה בציבורקומש לח  )לה

 לור  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לו

 לזר  ..........................  בפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לז

 לחר  .......................  שת שלחפרלשבוע לוח זמנים   )לח

 לטר  ............  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לט



ה

,jzelrda zyxt zay .c"qa
c"kyz'd ,oeiq h"i
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

E˙ÏÚ‰a'וגֹו הּנרֹות ּׁשּכתּוב 1את מה הּנה . ¿«¬…¿ְִֵֵֶֶַַָ

ּבפׁשטּות  קאי רּבים, לׁשֹון ְְְִֵֵַַָ"נרֹות"

לפרׁש ויׁש נרֹות. ׁשבעה ׁשהיּו המנֹורה נרֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָעל

נר. סּוגי ׁשני על רֹומז רּבים, לׁשֹון ׁש"ּנרֹות" ְְִֵֵֵֵֵֶַַַּגם

ּׁשּכתּוב  מה הּוא אדם,2האחד נׁשמת הוי' נר ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה הּוא הוי',3והׁשני נרי אּתה ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

רז"ל  לאדם,4ּוכמאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר ְֲַַַַַַָָָָָָ

ּבהעלת נאמר זה ועל כּו'. ּבידי ונר ּביד ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹנרי

הוי' "נר הּנרֹות, ׁשני על ׁשּקאי הּנרֹות, ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

ּובׁשניהם  הוי'", נרי אּתה ו"ּכי אדם", ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשמת

ענין  ׁשּזהּו האדם, עבֹודת להיֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָצריכה

הּנרֹות". את ּבהעלת"ְְֲֵֶַַֹ

ֿ Ô·eÈÂב) דּבּור אֹור' ּב'ּתֹורה המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִִַַָָֹ

צּיֹון  ּבת וׂשמחי רּני 5הּמתחיל ְְְִִִִִַַַָ

ּדפרׁשת  ההפטרה התחלת הּוא זה ְְְֶֶַַַַַָָָָָָ[ׁשּפסּוק

הּׁשּיכים 6ּבהעלת מאמרים וכּמה ּכּמה ויׁשנם , ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ

זה] ּבפסּוק ׁשּמתחילים ,ּבהעלת ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹלפרׁשת

ּבׁשם  נקראת יׂשראל' ׁש'ּכנסת הּטעם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבבאּור

ּבּמדרׁש ּדאיתא לֹו7'ּבת', ׁשהיתה למל מׁשל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

לא  כּו', ּבּתי ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז לא כּו' ְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּבת

ׁשּצרי ּומקּדים וכּו'. אּמי ׁשּקראּה עד מחּבבּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָזז

הינּו, אדם", נׁשמת הוי' "נר ּׁשּכתּוב מה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלהבין

הוי  ׁשם ׁשל נר קרּויה ּפעם ׁשהּנׁשמה והרי ,' ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשהּוא  הינּו הוי'", נרי אּתה "ּכי הּכתּוב ְֲִִֵֶַַַַָָָָָאמר

לֹומר, ויׁש יׂשראל. נׁשמֹות ׁשל נר נקרא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָיתּבר

הוי' ו"נר הוי'", נרי אּתה "ּכי אּלּו, ענינים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשׁשני
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פרשתנו.1) כז.2)ריש כ, כט.3)משלי כב, ד.4)שמואלֿב פ"ד, ―5)דב"ר הגהות ועם ואילך. א לו, מקץ תו"א ראה

ש"פ  הצ"צ ממאמר (גוכתי"ק) מהר"ש אדמו"ר (הנחת ואילך שכא ע' תרכ"ז סה"מ וראה ואילך. ב שיג, חנוכה אוה"ת

שם. ובהנסמן תרט"ז), טו.6)בהעלותך ב, ספ"ג.7)זכרי' שהש"ר פקודי. ס"פ שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אהרן  אל דבר לאמור, משה אל ה' "וידבר השבוע, פרשת בתחילת נאמר

אליו". ואמרת

'B‚Â ˙B¯p‰ ˙‡ E˙ÏÚ‰a1.הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל ¿«¬…¿∆«≈¿
·e˙kM ‰Ó ‰p‰,"הנרות את "בהעלותך זה, ÔBLÏבפסוק "˙B¯" ƒ≈«∆»≈¿

È‡˜ ,ÌÈa¯ מכווןÏÚ ˙eËLÙa «ƒ»≈¿«¿«
‰Ú·L eÈ‰L ‰¯BÓ‰ ˙B¯≈«¿»∆»ƒ¿»
Ìb L¯ÙÏ LÈÂ .˙B¯≈¿≈¿»≈«
ÊÓB¯ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ "˙B¯p"L∆≈¿«ƒ≈

.¯ È‚eÒ ÈL ÏÚ הסוג„Á‡‰ «¿≈≈≈»∆»
·e˙kM ‰Ó ‡e‰2'ÈÂ‰ ¯ «∆»≈¬»»

Ì„‡ ˙ÓL נקרא היהודי כלומר, ƒ¿«»»
נר ÈL‰Âנר, של השני ‰e‡הסוג ¿«≈ƒ

·e˙kM ‰Ó3'ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ Èk «∆»ƒ«»≈ƒ¬»»
נר, נקרא הקדושֿברוךֿהוא כלומר,

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe4 במדרש¯Ó‡ ¿«¬«««»«
È¯ ,Ì„‡Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»»»≈ƒ

'eÎ È„Èa E¯Â E„Èa וכהמשך) ¿»¿¿≈¿¿»ƒ
התורה  זו בידך נרי המדרש, דברי

ונרך  אור, ותורה מצוה נר כי דכתיב

נשמת  הוי' נר דכתיב הנפש זו בידי

את  שמרת אם לאדם], אומר [וה' אדם

נרך). את משמר אני Ê‰נרי ÏÚÂ¿«∆
,˙B¯p‰ ˙‡ E˙ÏÚ‰a ¯Ó‡∆¡«¿«¬…¿∆«≈

È‡wL הכוונה˙B¯p‰ ÈL ÏÚ ∆»≈«¿≈«≈
והקדושֿברוךֿהוא, ‰ÈÂ'האדם ¯"≈¬»»

È¯ ‰z‡ Èk"Â ,"Ì„‡ ˙ÓLƒ¿«»»¿ƒ«»≈ƒ
Ì‰ÈL·e ,"'ÈÂ‰,העניינים בשני ¬»»ƒ¿≈∆

בענייני  והן האדם בנפש הן היינו

BÈ‰Ï˙והתורה אלוקות  ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ e‰fL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»∆∆ƒ¿«

"˙B¯p‰ ˙‡ E˙ÏÚ‰a" שני את  ¿«¬…¿∆«≈
ומבאר. שממשיך כפי הנרות, סוגי

¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ«¿…»
'¯B‡ ‰¯Bz'a הזקן לאדמו"ר ¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„ הפותח במאמר ƒ««¿ƒ

ˆÔBiבפסוק  ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯5 »ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ ‰Ê ˜eÒtL]∆»∆«¿»«
E˙ÏÚ‰a ˙L¯Ùc ‰¯ËÙ‰‰6, ««¿»»¿»»«¿«¬…¿
ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎÂ ‰nk ÌLÈÂ¿∆¿»«»¿«»«¬»ƒ

החסידות  L¯ÙÏ˙בתורת ÌÈÎiM‰««»ƒ¿»»«
˜eÒÙa ÌÈÏÈÁ˙nL ,E˙ÏÚ‰a¿«¬…¿∆«¿ƒƒ¿»

‰Ê"ושמחי ˜¯‡˙"רני 'Ï‡¯NÈ ˙Òk'L ÌÚh‰ ¯e‡·a בפסוק ] ∆¿≈«««∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
È‡c˙‡זה  ,'˙a' ÌLa מובאL¯„na7‰˙È‰L CÏÓÏ ÏLÓ ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»»»¿∆∆∆»¿»

ÊÊ ‡Ï ,'eÎ Èza d‡¯wL „Ú d·aÁÓ ÊÊ ‡Ï 'eÎ ˙a BÏ«…»≈«¿»«∆¿»»ƒƒ…»
.'eÎÂ Èn‡ d‡¯wL „Ú d·aÁÓ≈«¿»«∆¿»»ƒƒ¿

"צאינה  הכתוב על המדרש לשון וזה

בעטרה  שלמה במלך ציון בנות וראינה

יצחק, רבי "אמר אמו": לו שעטרה

מצאתי  ולא המקרא בכל חזרתי

רבי  לשלמה. עטרה בתֿשבע שעשתה

אלעזר  ר' את שאל יוחאי בר שמעון

מהו  מאביך ששמעת אפשר יוסי ברבי

לו: אמר אמו?, לו שעטרה 'בעטרה

יחידה  בת לו שהייתה למלך משל הן.

קורא  והיה מדאי. ביותר מחבבה והיה

שקראה  עד מחבבה זז לא 'בתי'. אותה

כך  'אמי'. שקראה ועד 'אחותי'

'בת' לישראל קרא בתחילה הקב"ה

'שמעי אוזנך ·˙שנאמר והטי וראי

מחבבן  זז לא אביך'. ובית עמך ושכחי

לי  'פתחי שנאמר 'אחותי' שקראן עד

È˙ÂÁ‡ נמלא שראשי תמתי יונתי רעיתי

מחבבן  זז לא לילה'. רסיסי קווצותי טל

אלי  'הקשיבו שנאמר 'אמי' שקראן עד

מאתי  תורה כי האזינו אלי ולאומי עמי

עמד  ארגיע'. עמים לאור ומשפטי תצא

ראשו". על ונשקו יוחאי בר שמעון רבי

ÌÈc˜Óe במאמר א הזקן דמו"ר «¿ƒ
אור' Ó‰ב'תורה ÔÈ·‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ«

˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯" ·e˙kM∆»≈¬»»ƒ¿«
‰ÓLp‰L ,eÈ‰ ,"Ì„‡»»«¿∆«¿»»
È¯‰Â ,'ÈÂ‰ ÌL ÏL ¯ ‰Èe¯¿̃»≈∆≈¬»»«¬≈
‰z‡ Èk" ·e˙k‰ ¯Ó‡ ÌÚt««»««»ƒ«»
C¯a˙È ‡e‰L eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ È¯≈ƒ¬»»«¿∆ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÏL ¯ ‡¯˜ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
את  זה סותרים הפסוקים שני ולכאורה

של  הנר היא שהנשמה אומר אחד זה,

אומר  ואחד הקדושֿברוךֿהוא,

בני  של הנר הוא שהקדושֿברוךֿהוא

ישראל.

,el‡ ÌÈÈÚ ÈLL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
הפסוקים  בשני ‡z‰האמורים Èk"ƒ«»
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כללי מפתח  

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  בהעלותך את הנרותה "מאמר ד  )ג

 ה   .................  דה'תשכ" ,י"ט סיון ,שבת פרשת בהעלותך

  ת המרגליםלהבין ענין טענה "מאמר ד  )ד

 יא   ................הה'תשכ" ,מבה"ח תמוז ,שלחשבת פרשת 

 יז  ............  שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ה  )ה

 כא  ....  ה'תשכ"ה ,י"ט סיון ,תךש"פ בהעלושיחת   )ו

 דכ  .....  ה"כשה'ת ,ש"פ שלח, מבה"ח תמוזשיחת   )ז

 זכ  ....  נש"אה'ת סיון טי" ,בהעלותךש"פ משיחת   )ח

  טל  ................. חיך כר פרשת שלחשיחות -לקוטי  )ט

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח ורהתהיצחק על  ויל ילקוט  )י

 ומ  ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 חמ  ..............  פרשת שלח –ילקוט גאולה ומשיח   )יא

 נ  ............. לחת שפרשלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יב

 הע  ................  פרשת שלחלשבוע שיעורי תהלים   )יג

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יד

 וע  ....................................... פרשת שלחוע לשב 

 הפ  ...............  פרשת שלחלשבוע ם יום" וי"הח ול  )טו

 זפ  .........................  יון ברמב"םמית לעהלכה יו  )טז

 שיעורי רמב"ם

 צ................  פרשת שלחלשבוע ליום  ג' פרקים –  )יז

 נאק   ..........  פרשת שלחלשבוע יום פרק אחד ל –  )יח

 זקס  .............  פרשת שלחלשבוע ות צוספר המ –  )יט

  נביאים וכתובים   )כ

 טקס  ..............................  דפרק  קהלת ,טז- טופרק  הרמיי

  עדויות/שבועותסכת מ –משניות   )כא

 אעק  ................................................  תיביאור קה

 עטק  ....................................... מגילהמסכת  עקביעין   )כב

  עם ביאורים ותורבכמסכת   )כג

 פק  ...............................................  סאעד דף  סמדף 

  עם ביאורים ערכיןמסכת   )כד

 ופק  ................................................. ועד דף  במדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כה

 זר  ....................................................  אדמו"ר הזקן

  ברכות השחרת ווך הלכשולחן ער  )כו

 חר  ................................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  ועתה יגדל נא ד"ה תורהלקוטי   )כז

 יר  ...................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כח

 יזר  ...............................................  מו"ר האמצעיאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כט

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

   תורת שמואל תרל"ב  )ל

 טיר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ץ החייםקונטרס ע  )לא

 כר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )לב

 ברכ  ............................................  ו''ר מוהריי''צמאד

  "קבלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לג

 הכר  ............................................  ''צמוהריי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לד

 זכר  .......................................................  מוהריי"צאדמו"ר 

 רכח  ................................  ריאה בציבורקומש לח  )לה

 לור  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לו

 לזר  ..........................  בפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לז

 לחר  .......................  שת שלחפרלשבוע לוח זמנים   )לח

 לטר  ............  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לט



c"kyz'dו ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay

ּד"בּתי" הענינים לׁשני ּבהתאם הם אדם", ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנׁשמת

הוי'", נרי אּתה "ּכי ׁשּכתּוב ּדמה והינּו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָו"אּמי".

ליׂשראל, ׁשּמאיר נר נקרא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

הּמקּבלים, הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּבאֹופן זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָהרי

מקּבל. ּבבחינת היא ׁשהּבת "ּבּתי", ענין ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַׁשּזהּו

ׁשּנׁשמֹות  אדם", נׁשמת הוי' "נר ּׁשּכתּוב ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּומה

להוי' ׁשּמאיר נר הם ּבאֹופן 8יׂשראל זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ענין  ׁשּזהּו מׁשּפיע, ּבבחינת הם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּנׁשמֹות

ִִ"אּמי".

ּבהקּדים CÈLÓÓeג) יּובן הענין א ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה הּנׁשמה 9ענין ּכל ְְִֶַַַָָָֹ

ּבהּגהה  צדק' ה'צמח ּומֹוסיף יּֿה. ,10ּתהּלל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּנׁשמה" "ּכל ּבּפסּוק ז"ל רּבנּו ּׁשהקּדים ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמה

"אּמי", ּבבחינת היא הּמלכּות ׁשעלּית מּפני ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַהּוא

ּבינה, ּבחינת ּגםּֿכן היא ּונׁשמה ּבינה, ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבחינת

ׁשּכתּוב  הקּדים 11ּכמֹו לכן ּתבינם, ׁשד"י נׁשמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

מּלׁשֹון  הּוא ׁש"ּתהּלל" ּומבאר, זה. ְְְְִֵֵֶֶַָָּבפסּוק

ראׁשי" על נרֹו הארה,12"ּבהילֹו לׁשֹון ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַָָֹ

מהארה  ׁשהיא העֹולמֹות ּכל התהּוּות על ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדקאי

הארה, ׁשל ענין להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבלבד.

מה  וזהּו הּצמצ ּום. ענין ּתחלה להיֹות ְְְְְִִִִִֶַַַָָצרי

ואמרּו13ּׁשּכתּוב  עֹולמים, צּור ה' ּביֿה ּכי ְְְִִֶָָָָ

ז"ל  הינּו,14חכמינּו הּבא, העֹולם נברא ּביּו"ד ְְְֲִֵַַָָָָָ

הרי  - הּבא עֹולם התהּוּות להיֹות ׁשּיּוכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּכדי

עלֿידי הּצמצּום.זה ענין ׁשהּוא יּו"ד, אֹות ְְְִִֵֶֶַַַ

ּכי  ּבה"א, נברא הּזה עֹולם הּנה 15ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

יּו"ד, עלֿידי הּזה עֹולם ּבריאת ּגם היתה ְְְִִֵֶַַַַָָָאלּו

יכֹול  היה ואז מּדאי, יֹותר מצּומצם החּיּות ְְְִֵַַַָָָָָָָהיה

ּבענין  ׁשּמצינּו ּוכמֹו לחיצֹונים. יניקה ְְְְְִִִִִִֶַַָָלהיֹות

קדּוׁשה,16הּׂשערֹות  ׁשל ענין זה הרי ׁשּבנזיר , ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
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ה.8) פט"ו, במדב"ר ו.9)ראה קנ, שכב.10)תהלים ע' תרכ"ז ח.11)סה"מ לב, ג.12)איוב כט, ד.13)שם כו, ישעי'

ב.14) כט, בשלח.15)מנחות ר"פ לקו"ת ואילך.16)ראה סע"ב קד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. סע"ד לא, אמור לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈLÏ Ì‡˙‰a Ì‰ ,"Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯"Â ,"'ÈÂ‰ È¯≈ƒ¬»»¿≈¬»»ƒ¿«»»≈¿∆¿≈ƒ¿≈

"Èn‡"Â "Èz·"c ÌÈÈÚ‰ ֿ שהקדושֿברוך כשמות במדרש הנזכרים »ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ
ישראל. לבני קורא ‰ÈÂ'",הוא È¯ ‰z‡ Èk" ·e˙kL ‰Óc ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆»ƒ«»≈ƒ¬»»

¯È‡nL ¯ ‡¯˜ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Lאור Ï‡¯NÈÏ,משפיע ∆«»»ƒ¿»≈∆≈ƒ¿ƒ¿»≈
˙BÓLpL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆ƒ¿

ÌÈÏa˜n‰ Ì‰ Ï‡¯NÈ האור את ƒ¿»≈≈«¿«¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא, מאת והשפע

˙a‰L ,"Èza" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒƒ∆««
Ïa˜Ó ˙ÈÁ·a ‡È‰ כמבואר ƒƒ¿ƒ«¿«≈

שהבן, - וחסידות בקבלה בהרחבה

המשפיע, בחינת את מסמל הזכר,

בחינת  את מסמלת הנקבה, והבת,

‰ÈÂ'המקבל. ¯" ·e˙kM ‰Óe«∆»≈¬»»
˙BÓLpL ,"Ì„‡ ˙ÓLƒ¿«»»∆ƒ¿
¯È‡nL ¯ Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈≈∆≈ƒ

'ÈÂ‰Ï8ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ , «¬»»¬≈∆¿∆
˙ÈÁ·a Ì‰ ˙BÓLp‰L∆«¿»≈ƒ¿ƒ«
"Èn‡" ÔÈÚ e‰fL ,ÚÈtLÓ«¿ƒ«∆∆ƒ¿«ƒƒ

לילדיה. ונותנת משפיעה האם והרי

C‡ ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚«¿ƒ««¬»«
‰Ó ÔÈÚ ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ÔÈÚ‰»ƒ¿»»¿«¿ƒƒ¿««

·e˙kM9 תהלים ספר Ïkבסיום ∆»…
,dŒÈ Ïl‰z ‰ÓLp‰ היינו «¿»»¿«≈»

בחינת  והיא ה' את מהללת שהנשמה

ˆ„˜'משפיע. ÁÓˆ'‰ ÛÈÒBÓeƒ«∆«∆∆
‰‰b‰a10,המאמר nL‰בתוך ¿«»»∆«

Ï"Ê ea¯ ÌÈc˜‰M הזקן אדמו"ר ∆ƒ¿ƒ«≈
‡e‰ "‰ÓLp‰ Ïk" ˜eÒta«»…«¿»»

˙eÎÏn‰ ˙iÏÚL ÈtÓ מבואר ƒ¿≈∆¬ƒ«««¿
מסויימים, שבזמנים וחסידות בקבלה

ה'מלכות' בחינת מתעלית חצות שבזמן

מעשר  והתחתונה האחרונה (הספירה

משפיע  האלוקי האור שדרכה הספירות

הספירות  אל ומתחברת עולה בבריאה)

מצד  התעוררות והיא ממנה, שלמעלה

הספירות  אור את המעוררת המקבל

(ולדוגמא, מה'מלכות' שלמעלה

הלילה  בחצות הוא זה שעניין מבואר

של  זו בשעה ולכן רצון. עת שהוא

שהתנגנה  הנגינה היתה הלילה חצות

דוד) של בכינורו È‰ƒ‡מאליה
‰Èa ˙ÈÁa ,"Èn‡" ˙ÈÁ·a ולפי שמחה' הבנים 'אם ככתוב ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«ƒ»

המידות, את המולידה ה'אימא' שהיא בינה לבחינת הכוונה הפנימי הפירוש

·e˙kL BÓk ,‰Èa ˙ÈÁa ÔkŒÌb ‡È‰ ‰ÓLe11˙ÓL ¿»»ƒ«≈¿ƒ«ƒ»¿∆»ƒ¿«
‰Ê ˜eÒÙa ÌÈc˜‰ ÔÎÏ ,ÌÈ·z È"„L."יֿה תהלל הנשמה "כל ««¿ƒ≈»≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÏÈ‰a" ÔBLlÓ ‡e‰ "Ïl‰z"L ,¯‡·Óe האירו ÏÚהדליקו, B¯ ¿»≈∆¿«≈ƒ¿¿ƒ≈«

"ÈL‡¯12È‡˜c ,‰¯‡‰ ÔBLÏ ‡e‰L ‰˙‰ee˙שכוונתו , ÏÚ …ƒ∆¿∆»»¿»≈«ƒ¿«
‰¯‡‰Ó ‡È‰L ˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»∆ƒ≈∆»»

„·Ïa מהקדושֿברוךֿהוא ולא ƒ¿«
מהעולמות  ומרומם שנעלה בעצמו

המוגבלים. È„kוהנבראים C‡«¿≈
‰¯‡‰ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿ƒ¿»∆∆»»
על  עצמו, האיןֿסוף גילוי ולא מועטת

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא מנת

ÔÈÚ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ ֿ הבלי האיןֿסוף האור של «ƒ¿

e˙kM·גבול. ‰Ó e‰ÊÂ13 בנבואת ¿∆«∆»
ˆe¯ישעיה  '‰ ‰ŒÈa Èkƒ¿»

eÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,ÌÈÓÏBÚ»ƒ¿»¿¬»≈
Ï"Ê14 כך נדרש שהפסוק בגמרא

'עולמים', ברא שהקדושֿברוךֿהוא

באמצעות  הבא והעולם הזה העולם

נברא  הזה העולם וה"א, יו"ד האותיות

השמים  תולדות 'אלה (ככתוב בה'

בראם) בה' ודורשים בהיבראם' והארץ

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡¯· „"eÈa¿ƒ¿»»»«»
˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„kL ,eÈ‰«¿∆¿≈∆«ƒ¿

‡a‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰ הוא שגם ƒ¿«»«»
- האיןֿסוף מאור Ê‰הארה È¯‰¬≈∆

ÔÈÚ ‡e‰L ,„"eÈ ˙B‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿«
‰p‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿««ƒ≈ƒ≈

‡"‰a ‡¯· ‰f‰ ÌÏBÚ שיש »«∆ƒ¿»¿≈
צמצום  על מורה והיא ורוחב אורך לה

בלבד, נקודה שהיא יו"ד מאות פחות

Èk15˙‡È¯a Ìb ‰˙È‰ eÏ‡ ƒƒ»¿»«¿ƒ«
‰È‰ ,„"eÈ È„ÈŒÏÚ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆«¿≈»»
,È‡cÓ ¯˙BÈ ÌˆÓeˆÓ ˙eiÁ‰««¿¿»≈ƒ«
‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ Ê‡Â¿»»»»ƒ¿¿ƒ»

ÌÈBˆÈÁÏ לגבול שמחוץ הכוחות «ƒƒ
כתוצאה  חיותם את יונקים הקדושה

ואם  האלוקי, באור רבים מצמצומים

להיות  עלול מדי, יותר הוא הצמצום

יתירה. חיות יקבלו בו ¿BÓÎeמצב
˙B¯ÚO‰ ÔÈÚa eÈˆnL16 ∆»ƒ¿ƒ¿««¿»

מאד, מצומצמת חיות בהם יש אבל החי מהגוף חלק שקיבל ÈÊaL¯שהם ∆¿»ƒ
להסתפר  ולא להיטמא לא יין, לשתות לא עצמו Ê‰על È¯‰ השערותÔÈÚ ¬≈∆ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



ז 'ebe zexpd z` jzelrda

ׁשּכתּוב  ׂשער 17ּכמֹו ּפרע ּגּדל יהיה, "קדׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

נאמר  ּבלוּים מהּֿׁשאיןּֿכן והעבירּו18ראׁשֹו", ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

ּובפרט  ּבּכהנים, ּכמֹו (ּדלא ּבׂשרם ּכל על ְְְְֲִִַַַַָָָָֹֹתער

עליֹונֹות  המׁשכֹות הן ׁשהּׂשערֹות ּגדֹול, ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹּבכהן

חז"ל 19כּו' ׁשאמרּו ּבאּׁשה, ועלּֿדרֿזה ,(20 ְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

הּׂשערֹות  ׁשענין לפי והינּו, ערוה. ּבאּׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׂשער

ּכמׁשל  ּביֹותר, מצּומצמת המׁשכה על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָמֹורה

מהּמח, חּיּות ּבּה ׁשּנמׁש היֹות ׁשעם ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשערה

רק  זה הרי הּגדּול , ענין ּבּה נעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָועלֿידיֿזה

ׁשּבהחת ּכ ּכדי עד ּביֹותר מצּומצם ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָחּיּות

אברי  ּכמֹו (ּדלא ּכלל לּמח יכאב לא ְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹֹהּׂשערה

ענין  ׁשּי ולכן כּו'). חּיּות רּבּוי ּבהם ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּוף

מֹורה  הּׂשערה ּדדוקא ׂשערֹות , לבחינת ְְְְְְִִַַַַָָָָָָהּקדּוׁשה

ּומּובּדל  קדֹוׁש ּדלהיֹותֹו הּקדּוׁשה, ענין ְְְְְִִַַַָָָעל

עלֿידי  רק המׁשכה מּמּנּו להיֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאיֿאפׁשר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, ׂשערֹות ּוׂשער 21ּבחינת ְְְְְִֶַַַָָָ

איֿאפׁשר  למּטה אבל נקא. ּכעמר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָריׁשיּה

ּבאּׁשה  ׂשער ענין ׁשּזהּו ׂשערֹות, עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּומׁש

החּיּות  לבחינת רֹומז 'אּׁשה' ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָערוה,

נּוקבא, ּבחינת ׁשהּוא ּבעֹולמֹות ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּמתלּבׁשת

עלֿידי  צמצּום ׁשל ּבאֹופן מּׁשם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָּוכׁשּיּומׁש

מחמ  הּנה יּוכל ׂשערֹות, הּצמצּומים רּבּוי ת ְְֲִִִִֵַַַַָ

האּׁשה  ׁשּׂשער וזהּו החיצֹונים. יניקת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָלהיֹות

מכּוסה  להיֹות לא 22צרי הּצמצּום ׁשענין הינּו, , ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹ

מּבחינת  ׁשּלהיֹותם ּבלוּים, ּוכמֹוֿכן ּבגלּוי. ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָיהיה

עלֿידי  הּׁשפע מהם ּכׁשּיּומׁש הּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּגבּורֹות,

החיצֹונים, יניקת ּתהיה אזי וצמצּומים, ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָׂשערֹות

ּבׂשרם". ּכל על תער "והעבירּו ּבהם נאמר ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָולכן

ולא  ּבה"א נברא הּזה ׁשעֹולם הּטעם ּגם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹוזהּו

ׁשאז  ּביֹותר, הּצמצּום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹּביּו"ד,

הּנה  יֹותר, ּובפרט ּיּות לחיצֹונים. יניקה ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָּתהיה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓk ,‰Le„˜ ÏL17¯ÚN Ú¯t Ïcb ,‰È‰È L„˜" ∆¿»¿∆»»…ƒ¿∆«≈∆«¿«

"BL‡¯ להסתפר,מבלי¯Ó‡ ÌiÂÏa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó18e¯È·Ú‰Â …«∆≈≈«¿ƒƒ∆¡«¿∆¡ƒ
Ì¯Na Ïk ÏÚ ¯Ú˙ עלול הדבר אצלם כי שערות, להם יישארו שלא «««»¿»»

לחיצונים  יניקה c),ÏB„bלהביא Ô‰Îa Ë¯Ù·e ,ÌÈ‰ka BÓk ‡Ï¿…¿«…¬ƒƒ¿»¿…≈»
˙BÎLÓ‰ Ô‰ ˙B¯ÚO‰L∆«¿»≈«¿»

'eÎ ˙BBÈÏÚ19 ב'לקוטי כמבואר ∆¿
נאמר  "בלויים הזקן, לאדמו"ר תורה'

הם  שהלויים מפני כי תער והעבירו

על  גבורות, מבחינת דשמאלא מסטרא

מהם  יצא שלא צריך אדרבה כן

שערות  בבחינת עוד ההמשכה

ששורשם  הכהנים ודווקא וצמצוצים...

הם  השערות אז חסד ורב מבחינת

דווקא  ואדרבה עליונות. המשכת

הגילוי  להיות יכול לבד שערות בבחינת

לא  כן לא שאם זו מבחינה וההמשכה

אין  בלויים מהֿשאיןֿכן להכיל. יוכלו

כו'), שערות להיות ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂצריך
‰M‡a ‰Ê הם השערות בה שגם ∆¿ƒ»

רצוי, לא Ï"ÊÁדבר e¯Ó‡L20 ∆»¿¬«
,eÈ‰Â .‰Â¯Ú ‰M‡a ¯ÚN≈»¿ƒ»∆¿»¿«¿
ÏÚ ‰¯BÓ ˙B¯ÚO‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««¿»∆«

‰ÎLÓ‰ של אלוקי וגילוי אור «¿»»
ÏLÓk ,¯˙BÈa ˙ÓˆÓeˆÓ¿¿∆∆¿≈ƒ¿«
CLÓpL ˙BÈ‰ ÌÚL ‰¯ÚO‰«¿»»∆ƒ¡∆ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Án‰Ó ˙eiÁ da»«≈«…«¿«¿≈∆
Ïe„b‰ ÔÈÚ da ‰NÚ«¬∆»ƒ¿««ƒ

eiÁ˙והצמיחה, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆««
Ck È„k „Ú ¯˙BÈa ÌˆÓeˆÓ¿¿»¿≈«¿≈»
·‡ÎÈ ‡Ï ‰¯ÚO‰ C˙Á‰aL∆¿≈»≈«¿»»…ƒ¿«
È¯·‡ BÓk ‡Ïc) ÏÏk ÁnÏ«…«¿»¿…¿≈»≈
˙eiÁ Èea¯ Ì‰a LiL Ûeb‰«∆≈»∆ƒ«

.('eÎ
ÔÎÏÂ אחד שמצד השילוב בגלל ¿»≈

ומצד  מהמוח, חיות מקבלות השערות

מצומצמת  מאד חיות זו «»CiLשני
˙ÈÁ·Ï ‰Le„w‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ¿ƒ«
‰¯ÚO‰ ‡˜Â„c ,˙B¯ÚN¿»¿«¿»«¿»»
,‰Le„w‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ»«ƒ¿««¿»
Ïc·eÓe LB„˜ B˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿»¿»

מהדברים  הנחותים ומרומם

‰ÎLÓ‰והמוגבלים  epnÓ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ מלמעלה והתגלות ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆«¿»»
B¯ÚN˙אלא ¯˜למטה  ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ביותר גדול Âc˜‡,צמצום ««¿≈¿ƒ«¿»«¿»

·e˙kL BÓk21 כביכול הקב"ה, ˜‡על ¯ÓÚk dÈLÈ¯ ¯ÚNe ר ושע ¿∆»¿«≈≈«¬«¿≈
כצמר  hÓÏ‰נקי.ראשו Ï·‡ המוגבל העולם גדרי ‡LÙ‡ŒÈ¯בתוך ¬»¿«»ƒ∆¿»

CLÓeiL ושפע רוחני אור אלוקי ∆¿«
˙B¯ÚN È„ÈŒÏÚ שהעולם וכאמור «¿≈¿»

יהיה  שלא כדי ביו"ד נברא לא הזה

צמצום, מדי ÚN¯יותר ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈»
ÊÓB¯ '‰M‡' Èk ,‰Â¯Ú ‰M‡a¿ƒ»∆¿»ƒƒ»≈

˙eiÁ‰ ˙ÈÁ·Ï האלוקית ƒ¿ƒ«««
‡e‰L ˙BÓÏBÚa ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆»»∆

‡·˜e ˙ÈÁa המקבל בחינת ¿ƒ«¿»
ÌMÓמהמשפיע, CLÓeiLÎe¿∆¿«ƒ»

המצומצמת  האלוקית ∆¿ÔÙB‡aמהחיות
,˙B¯ÚN È„ÈŒÏÚ ÌeˆÓˆ ÏL∆ƒ¿«¿≈¿»
ÌÈÓeˆÓv‰ Èea¯ ˙ÓÁÓ ‰p‰ƒ≈«¬«ƒ«ƒ¿ƒ
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ«ƒ¿¿ƒ««ƒƒ
שלא  הקדושה להיפך השפעה ותהיה

לכך e‰ÊÂכראוי. הפנימי הטעם ¿∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰M‡‰ ¯ÚOL∆¿«»ƒ»»ƒƒ¿

‰ÒeÎÓ22ÔÈÚL ,eÈ‰ , ¿∆«¿∆ƒ¿«
ÈeÏ‚a ‰È‰È ‡Ï ÌeˆÓv‰ כי «ƒ¿…ƒ¿∆¿ƒ

זה  הרי ונראה ניכר הצמצום כאשר

מזה  להיות ויכולה מדי, יותר צמצום

לחיצונים. ÌiÂÏa,יניקה ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿ƒƒ
,˙B¯e·b‰ ˙ÈÁaÓ Ì˙BÈ‰lL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿
ÚÙM‰ Ì‰Ó CLÓeiLk ‰p‰ƒ≈¿∆¿«≈∆«∆«
,ÌÈÓeˆÓˆÂ ˙B¯ÚN È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ‰È‰z ÈÊ‡¬«ƒ¿∆¿ƒ««ƒƒ
שזהו  תורה' מ'לקוטי לעיל (כמובא

מבחינת  שהם לויים בין ההבדל

החסד), מבחינת שהם לכהנים הגבורות

Ì‰a ¯Ó‡ ÔÎÏÂ בלויים ¿»≈∆¡«»∆
Ïk ÏÚ ¯Ú˙ e¯È·Ú‰Â"¿∆¡ƒ«««»

"Ì¯Na.כלל שערות להם יהיו שלא ¿»»
‰f‰ ÌÏBÚL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆»«∆

‡"‰a ‡¯· ורוחב אורך לה שיש ƒ¿»¿≈
„"eÈa ‡ÏÂ,בלבד נקודה שהיא ¿…¿

ÌeˆÓv‰ ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆«ƒ¿
È‰z Ê‡L ,¯˙BÈa‰˜ÈÈ ‰ ¿≈∆»ƒ¿∆¿ƒ»
.ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ
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c"kyz'dח ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay

וה"א  ראׁשֹונה ה"א ההי"ן, ׁשּתי יׁש הוי' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָּבׁשם

נברא  ּבה"א ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו ּומה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָאחרֹונה.

ׁשּׁשרׁשּה אּלא אחרֹונה, ה"א על קאי הּזה, ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעֹולם

הּבא. עֹולם ּבחינת ׁשהיא ראׁשֹונה, מה"א ְִִִֵֵֶַַָָָהּוא

אבל  ּביּו"ד, היה הּבא עֹולם ּבריאת ׁשרק ְְְְֲִֶַַַַָָָָָוהינּו,

(ראׁשֹונה) ה"א ּבחינת הּוא עצמֹו הּבא .23עֹולם ְְִִֵַַַָָָ

האדם  ׁשעבֹודת יּֿה", ּתהּלל הּנׁשמה "ּכל ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹוזהּו

"ּתהּלל", ּפירּוׁש ׁשּזהּו י"ה, ּבחינת להמׁשי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָהיא

ׁשּתהיה  הינּו הארה, לׁשֹון נרֹו", "ּבהּלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָמּלׁשֹון

הּבא  העֹולם נברא ּביּו"ד להיֹות ה"א יּו"ד ְְְִִֵֶַַָָָָָהארת

"ּכל  ּׁשּכתּוב ּומה הּזה. העֹולם נברא ְְִֵֶֶַַָָָָֹּובה"א

ׁשּבנפׁש אף ּדיקא, נׁשמה יּֿה", ּתהּלל ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה

הרי  נׁשמה, רּוח נפׁש ּבחינֹות ׁשלׁש יׁש ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאדם

ּכדרׁשת  'נׁשימה', מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּנׁשמה" לפי ְְְְְִִִִֶֶַָָָָזה

ז"ל  ּתהּלל 24חכמינּו הּנׁשמה "ּכל הּפסּוק על ְְֲֵֵַַַַָָָָֹ

צרי נֹוׁשם ׁשאדם ּונׁשימה נׁשימה ּכל על ְְִִִֵֶַָָָָָָָיּֿה",

'רצֹוא  ּבחינת הּוא הּנׁשימה וענין לּבֹורא, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָלקּלס

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יחד,25וׁשֹוב', ואּׁשאף אּׁשֹום ְְְֶֶֶַַָָָ

נמׁש ועלֿידיֿזה ויֹוצא, ונכנס ההבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּׁשֹואף

'רצֹוא  ׁשל ּבאֹופן העֹולמֹות חּיּות ּכללּות ְְֶֶַַָָָָּגם

ָוׁשֹוב'.

"ּכל LÈÂד) הּלׁשֹון ּדּיּוק ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְִִֵַָָֹ

ּבמאמר  המבאר עלּֿפי גֹו', ְְְֲִַַַַַָָָֹהּנׁשמה"

ׁשּנפּדה  ּכתבֿיד (ּבביכל הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְִִֵֶַַַָָָכ"ק

לי  "ועׂשה ּדּבּורֿהּמתחיל הּׁשביה) מן ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָלאחרֹונה

ּדּבּורֿהּמתחיל 26מטעּמים" הּמאמר (לאחרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָ

גֹו' יתהּלל" ׁשּלפניֿזה 27"אל ּבׁשּבת ),28ׁשּנאמר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּתפּלת  על ׁשהּמׁשל מטעּמים, ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּומבאר
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שם.23) בשלח לקו"ת ב). (קז, ס"ה אגה"ק תניא גם ט.24)ראה פי"ד, יב,25)ב"ר חגיגה פירש"י וראה יד. מב, ישעי'
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ואילך. מא ס"ע שם ואילך).28)אדה"ז 86 ע' ח"מ התוועדויות ― מנחם (תורת נשא דש"פ אמון אצלו ואהי' ד"ה
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'ÈÂ‰ ÌLa ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e וא"ו ה"א יו"ד מהאותיות המורכב ƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿≈¬»»

Óe‰ה"א  .‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰ ,Ô"È‰‰ ÈzL LÈ≈¿≈≈ƒ≈ƒ»¿≈«¬»«
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡M צור ה' ביֿה "כי הכתוב (על לעיל הנזכר במאמר ∆»¿¬»≈

˜‡Èעולמים) ,‰f‰ ÌÏBÚ ‡¯· ‡"‰a מכוון‰B¯Á‡ ‡"‰ ÏÚ ¿≈ƒ¿»»«∆»≈«≈«¬»
ראשונה, מה"א במדריגה למטה שהיא

dL¯ML ‡l‡ אחרונה ה"א של ∆»∆»¿»
הזה  העולם נברא Ó‰"‡שבה ‡e‰≈≈

ÌÏBÚ ˙ÈÁa ‡È‰L ,‰BL‡ƒ̄»∆ƒ¿ƒ«»
˙‡È¯a ˜¯L ,eÈ‰Â .‡a‰«»¿«¿∆«¿ƒ«
„"eÈa ‰È‰ ‡a‰ ÌÏBÚ»«»»»¿

יו"ד, האות ÌÏBÚבאמצעות Ï·‡¬»»
‡e‰ BÓˆÚ ‡a‰ יו"ד בחינת לא «»«¿

על  מורה והיא נקודה שצורתה

אלא  ‰"‡הצמצום ˙ÈÁa¿ƒ«≈
(‰BL‡¯)23 ורוחב אורך בה שיש ƒ»

ומקור  שורש הוא הבא והעולם וגילוי,

הזה. לעולם

ŒÈ Ïl‰z ‰ÓLp‰ Ïk" e‰ÊÂ¿∆…«¿»»¿«≈»
‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL ,"d∆¬«»»»ƒ

CÈLÓ‰Ï למטה ולגלות מלמעלה ¿«¿ƒ
‰"È ˙ÈÁa וגם יו"ד בחינת גם ¿ƒ«»
ה"א, Le¯Ètבחינת e‰fL∆∆≈

Bl‰a" ÔBLlÓ ,"Ïl‰z"¿«≈ƒ¿¿ƒ
eÈ‰ ,‰¯‡‰ ÔBLÏ ,"B¯≈¿∆»»«¿

˙¯‡‰ ‰È‰zL והתגלות„"eÈ ∆ƒ¿∆∆»«
‡¯· „"eÈa ˙BÈ‰Ï ‡"‰≈ƒ¿¿ƒ¿»
‡¯· ‡"‰·e ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈ƒ¿»

‰f‰ ÌÏBÚ‰ בחסידות כמבואר »»«∆
של  בחסדו היתה הבריאה שתחילת

מכן  לאחר אבל הקדושֿברוךֿהוא

מהתעוררות  כתוצאה נמשכת הבריאה

כך  ועל האדם עבודת ידי על שבאה

מעוררת  האדם שעבודת כאן מבואר

שבה  יו"ד בחינת את גם וממשיכה

ה"א  בחינת את וגם הבא העולם נברא

הזה. העולם נברא שבה

‰ÓLp‰ Ïk" ·e˙kM ‰Óe«∆»…«¿»»
,‡˜Èc ‰ÓL ,"dŒÈ Ïl‰z¿«≈»¿»»«¿»

הפועלת שפעולה האדם עבודת של זו

'נשמה' בחינת עלֿידי היא עולמות לברוא וה"א יו"ד והמשכת »‡Ûהתעוררות
˙BÈÁa LÏL LÈ Ì„‡‰ LÙaL הנקראות ¯Áeשונות LÙ ∆¿∆∆»»»≈»…¿ƒ∆∆«

,'‰ÓÈL' ÔBLlÓ ‡e‰ "‰ÓLp"L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,‰ÓL¿»»¬≈∆¿ƒ∆¿»»ƒ¿¿ƒ»
Ï"Ê eÈÓÎÁ ˙L¯„k24Ïl‰z ‰ÓLp‰ Ïk" ˜eÒt‰ ÏÚ ƒ¿»«¬»≈««»…«¿»»¿«≈

Òl˜Ï CÈ¯ˆ ÌLB Ì„‡L ‰ÓÈLe ‰ÓÈL Ïk ÏÚ ,"dŒÈ»«»¿ƒ»¿ƒ»∆»»≈»ƒ¿«≈
ולשבח  ‰ÓÈLp‰להלל ÔÈÚÂ ,‡¯BaÏ שבאדם‡Bˆ¯' ˙ÈÁa ‡e‰ «≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ«»

,'·BLÂ שראה העליונה במרכבה »
המלאכים  עבודת לגבי נאמר יחזקאל

"והחיות  – הקודש' 'חיות הנקראים

משתוקקים  כלומר, ושוב", רצוא

 ֿ בקדוש ולהיכלל באלוקות לדבוק

לא  למעשה אך 'רצוא', ברוךֿהוא,

את  למלא וממשיכים מתבטלים

גם  קיים זה ועניין 'שוב', – שליחותם

לידי  ובא האדם של הרוחנית בעבודה

האדם  שבה הנשימה בנושא גם ביטוי

בחזרה  אותו ונושף אויר לתוכו שואף

חלילה, e˙kL·וחוזר BÓk25 ¿∆»
Û‡BML ,„ÁÈ Û‡M‡Â ÌBM‡∆¿∆¿«»«∆≈

Ï·‰‰ האווירÒÎÂ הגוף תוך אל «∆∆¿ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡ˆBÈÂ באדם שיש ¿≈¿«¿≈∆

בנשימה  והן הרוחנית בעבודתו (הן

ושוב'שלו) Ìb'רצוא CLÓƒ¿»«
ÔÙB‡a ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ ˙eÏÏk¿»«»»¿∆

'·BLÂ ‡Bˆ¯' ÏL שכל כלומר ∆»»
את  להחיות ויורדת נמשכת החיות העת

למקורה  לחזור משתוקקת העולמות,

העולמות. את להחיות ויורדת ושבה

˜eic ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ¿»≈ƒ
,'B‚ "‰ÓLp‰ Ïk" ÔBLl‰«»…«¿»»
˜"Î ¯Ó‡Óa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«¬«

ÏÎÈ·a) Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ של כרך «¿«»≈¿ƒ¿
חסידות  cÙpL‰מאמרי „ÈŒ·˙k¿«»∆ƒ¿»

‰È·M‰ ÔÓ ‰B¯Á‡Ï כלל בדרך »«¬»ƒ«ƒ¿»
ברוסיה  שהיו חסידות לכתבי הכוונה

הרבי  לידי והגיעו Œ¯eacויצאו (ƒ
˙n‰ÏÈÁ בפסוק הפותח במאמר ««¿ƒ

"ÌÈnÚËÓ ÈÏ ‰NÚÂ"26 שאמר «¬≈ƒ«¿«ƒ
לעשו  אבינו ≈¬»¿(È¯Á‡Ïיצחק

Ï‡" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ«
'B‚ "Ïl‰˙È27˙aLa ¯Ó‡pL ƒ¿«≈∆∆¡«¿«»

‰ÊŒÈÙlL28 תשכ"ד שנה, באותה נשא פרשת Le¯tשבת ¯‡·Óe ,( ∆ƒ¿≈∆¿»≈≈
,‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa ‡e‰ Ï‡¯NÈ ˙lÙz ÏÚ ÏLn‰L ,ÌÈnÚËÓ«¿«ƒ∆«»»«¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿¬ƒ»
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'ebe zexpd z` jzelrda

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אכילה, ּבלׁשֹון הּוא ּבאתי 29יׂשראל ְְְֲִִִִֵֶָָָָ

עלּֿדרֿמׁשל  והּנה גֹו'. אכלּתי גֹו' אחֹותי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָלגּני

- למזֹון ׁשהּוא  יׁש מינים, ּכּמה ּבּה יׁש ְְִִֵֵֶַַָָָָהּסעּודה

מיני  ּכמֹו - לתענּוג ׁשהּוא ויׁש הּלחם, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַּכמֹו

הּמאכל  למּתק ׁשהּוא ויׁש ּובׂשר, ּדגים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעדּנים

טעם  להֹוסיף ׁשהן ויׁש יֹותר, לתאבֹון ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיאכל

ּדברים  ּוׁשאר הּפלּפלין ּכמֹו ּבּמאכל, ְְְְְֲִִִַַַָָָָָחזק

רק  יחסר אם ּגם ּגׁשמי, ׁשּבמאכל ּוכׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָחריפים.

ּגם  הּוא ּכן הּתענּוג, יחסר ּפלּפלין, אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַמלח

ּתפּלת  מּוכללת אין ׁשאם יׂשראל, ּתפּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבענין

אכילה. נקראת לא - ּכאּלה מינים מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּבּה30ולכן ׁשאין ּתענית ּכל ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

לי  "ועׂשה וזהּו ּתענית. אינּה - יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּפֹוׁשעי

כּו'.31מטעּמים" יׂשראל נׁשמֹות רּבֹוא מּׁשּׁשים , ְְְִִִִִִִֵַַָ

הּנׁשמה" ּד"ּכל הּדּיּוק ּגם לבאר יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹועלּֿפיֿזה

עלֿידי  ׁשּנעׂשה יּֿה" ּד"תהּלל ׁשהענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו',

ׁשד"י  (נׁשמת ּבינה ּבחינת הּנׁשמה, ְְְֲִִִַַַַַַָָָעבֹודת

אחד  לכל  ׁשּי ורּוח, מּנפׁש ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתבינם),

ּכל  על ּדקאי הּנׁשמה", "ּכל מּיׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹואחד

יׂשראל. ׁשּבנׁשמֹות העבֹודה אֹופּני וכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּסּוגים

אדם,e‰ÊÂה) נׁשמת הוי' נר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְֲִֵֶַַַָָָָָ

הוי', ׁשל הּנר היא ׁשהּנׁשמה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהינּו,

ּדיּו"ד  הענין ׁשּיהיה ּדהוי', הּגילּוי ּפֹועלת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא

נברא  ּובה"א הּבא, עֹולם נברא ּביּו"ד ְְְְִִֵֵַָָָָה"א,

הּנׁשמה  "ּכל ּבפרּוׁש לעיל (ּכּנזּכר הּזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹעֹולם

יׂשראל  נׁשמֹות ׁשּיּוכלּו ּכדי א יּֿה"). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתהּלל

כּו', ה"א ּדיּו"ד הענין לפעֹול הוי', נר ְְְְֲִִִֵֵָָָָלהיֹות

זה  ועל מּלמעלה. ּכח נתינת צרי זה על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּנה

יׂשראל  לנׁשמֹות מּלמעלה ׁשּנּתן הּכח ׁשּזהּו הוי', נרי אּתה ּכי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנאמר

נׁשמֹות  מקּבלים ׁשּתחלה והינּו, הוי'. נר להיֹות יכֹולים יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעלֿידיֿזה

נעׂשים  ועלֿידיֿזה "ּבּתי", ּבבחינת הם ואז הוי'", ּד"נרי הּגלּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
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ט 'ebe zexpd z` jzelrda

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אכילה, ּבלׁשֹון הּוא ּבאתי 29יׂשראל ְְְֲִִִִֵֶָָָָ

עלּֿדרֿמׁשל  והּנה גֹו'. אכלּתי גֹו' אחֹותי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָלגּני

- למזֹון ׁשהּוא  יׁש מינים, ּכּמה ּבּה יׁש ְְִִֵֵֶַַָָָָהּסעּודה

מיני  ּכמֹו - לתענּוג ׁשהּוא ויׁש הּלחם, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַּכמֹו

הּמאכל  למּתק ׁשהּוא ויׁש ּובׂשר, ּדגים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעדּנים

טעם  להֹוסיף ׁשהן ויׁש יֹותר, לתאבֹון ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיאכל

ּדברים  ּוׁשאר הּפלּפלין ּכמֹו ּבּמאכל, ְְְְְֲִִִַַַָָָָָחזק

רק  יחסר אם ּגם ּגׁשמי, ׁשּבמאכל ּוכׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָחריפים.

ּגם  הּוא ּכן הּתענּוג, יחסר ּפלּפלין, אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַמלח

ּתפּלת  מּוכללת אין ׁשאם יׂשראל, ּתפּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבענין

אכילה. נקראת לא - ּכאּלה מינים מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּבּה30ולכן ׁשאין ּתענית ּכל ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

לי  "ועׂשה וזהּו ּתענית. אינּה - יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּפֹוׁשעי

כּו'.31מטעּמים" יׂשראל נׁשמֹות רּבֹוא מּׁשּׁשים , ְְְִִִִִִִֵַַָ

הּנׁשמה" ּד"ּכל הּדּיּוק ּגם לבאר יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹועלּֿפיֿזה

עלֿידי  ׁשּנעׂשה יּֿה" ּד"תהּלל ׁשהענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו',

ׁשד"י  (נׁשמת ּבינה ּבחינת הּנׁשמה, ְְְֲִִִַַַַַַָָָעבֹודת

אחד  לכל  ׁשּי ורּוח, מּנפׁש ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתבינם),

ּכל  על ּדקאי הּנׁשמה", "ּכל מּיׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹואחד

יׂשראל. ׁשּבנׁשמֹות העבֹודה אֹופּני וכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּסּוגים

אדם,e‰ÊÂה) נׁשמת הוי' נר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְֲִֵֶַַַָָָָָ

הוי', ׁשל הּנר היא ׁשהּנׁשמה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהינּו,

ּדיּו"ד  הענין ׁשּיהיה ּדהוי', הּגילּוי ּפֹועלת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא

נברא  ּובה"א הּבא, עֹולם נברא ּביּו"ד ְְְְִִֵֵַָָָָה"א,

הּנׁשמה  "ּכל ּבפרּוׁש לעיל (ּכּנזּכר הּזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹעֹולם

יׂשראל  נׁשמֹות ׁשּיּוכלּו ּכדי א יּֿה"). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתהּלל

כּו', ה"א ּדיּו"ד הענין לפעֹול הוי', נר ְְְְֲִִִֵֵָָָָלהיֹות

זה  ועל מּלמעלה. ּכח נתינת צרי זה על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּנה

יׂשראל  לנׁשמֹות מּלמעלה ׁשּנּתן הּכח ׁשּזהּו הוי', נרי אּתה ּכי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנאמר

נׁשמֹות  מקּבלים ׁשּתחלה והינּו, הוי'. נר להיֹות יכֹולים יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעלֿידיֿזה

נעׂשים  ועלֿידיֿזה "ּבּתי", ּבבחינת הם ואז הוי'", ּד"נרי הּגלּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
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c"kyz'dי ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay

להיֹות  למעלה ׁשּפֹועלים הוי'", "נר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָאחרּֿכ

ּבבחינת  הם ואז  יּֿה"), ("ּתהּלל ּדֿי"ה ְְְְִִִֵֵַַַָָהּגילּוי

ִִ"אּמי".

‰p‰Â,למּטה מלמעלה ההמׁשכה ענין (ׁשהּוא הוי'" נרי אּתה "ּכי ּׁשּנאמר מה ¿ƒ≈ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

עבֹודתם  את לעבֹוד ׁשּיּוכלּו יׂשראל לנׁשמֹות מּלמעלה ּכח ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹנתינת

אמנם, הּצּדיקים. לעבֹודת ּבנֹוגע זה הרי הוי'") "נר ולהיֹות למעלה, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמּלמּטה

עלֿידי  נעׂשה למעלה) ּפֹועלים יׂשראל (ׁשּנׁשמֹות "אּמי" ּדבחינת הענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעקר

ּומצֹות) ּדֿתֹורה מהעבֹודה (ׁשּלמעלה הּתׁשּובה נאמר 32עבֹודת זה ועל . ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכח  ּנתינת ׁשּזֹוהי חׁשּכי", יּגיּה "והוי' הוי') נרי אּתה (ּכי הּכתּוב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבהמׁש

צֹור ויׁש ,ּבחׁש הם נמצאים עצמם ׁשּמּצד ּבעליּֿתׁשּובה, לעבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה

להוי'" "נר ּבבחינת להיֹות הם ּגם יּוכלּו ועלֿידיֿזה חׁשּכי", יּגיּה .33ׁש"הוי' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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ב'תתקיח.32) ס"ע ח"ח רנח. ע' בא אוה"ת (המו"ל).33)ראה הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,("dŒÈ Ïl‰z") ‰"ÈŒc ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏÚBtL∆¬ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿¿«≈»

"Èn‡" ˙ÈÁ·a Ì‰ Ê‡Â.('הבנים ('אם משפיע בחינת ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ
,"'ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ Èk" ¯Ó‡pM ‰Ó ‰p‰Â שהקדושֿברוךֿהוא היינו ¿ƒ≈«∆∆¡«ƒ«»≈ƒ¬»»

ישראל  לבני ומשפיע המאיר ‰‰ÎLÓ‰הנר ÔÈÚ ‡e‰L) והגילוי ∆ƒ¿«««¿»»
Ák ˙È˙ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ«…«

‰ÏÚÓlÓ'הוי BÓLÏ˙מאת ƒ¿«¿»¿ƒ¿
˙‡ „B·ÚÏ eÏÎeiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«¬∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ Ì˙„B·Ú¬»»ƒ¿«»¿«¿»

,"'ÈÂ‰ ¯" ˙BÈ‰ÏÂ המשפיע ¿ƒ¿≈¬»»
עולמות, לברוא ההמשכה את המעורר

באריכות  לעיל Ê‰כמבואר È¯‰ (¬≈∆
.ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba¿≈««¬«««ƒƒ
˙ÈÁ·c ÔÈÚ‰ ¯˜Ú ,ÌÓ‡»¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL) "Èn‡" הן ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈

ישראל  ובני 'משפיע' ÌÈÏÚBt¬ƒבחינת
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ (‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¬∆«¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿«¿»

˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰Ó שהיא ≈»¬»¿»ƒ¿
הצדיקים  32‰Ê)עבודת ÏÚÂ על . ¿«∆

התשובה  (kעבודת ·e˙k‰ CLÓ‰a ¯Ó‡('ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ È ∆¡«¿∆¿≈«»ƒ«»≈ƒ¬»»
"ÈkLÁ dÈbÈ 'ÈÂ‰Â",שלי החושך את Ákיאיר ˙È˙p È‰BfL «¬»»«ƒ«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ«…«

ÌÓˆÚמיוחדת  „vnL ,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·ÚÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¬««¬≈¿»∆ƒ««¿»
"ÈkLÁ dÈbÈ 'ÈÂ‰"L C¯Bˆ LÈÂ ,CLÁa Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ ויאיר ƒ¿»ƒ≈«…∆¿≈∆∆¬»»«ƒ«»¿ƒ

למטה, מלמעלה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהם
˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï Ì‰ Ìb eÏÎeÈ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

"'ÈÂ‰Ï ¯"33 עבודתם ולעבוד ≈«¬»»
למעלה. מלמטה
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למטה, מלמעלה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהם
˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï Ì‰ Ìb eÏÎeÈ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

"'ÈÂ‰Ï ¯"33 עבודתם ולעבוד ≈«¬»»
למעלה. מלמטה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיו"ד סיון בקשת ברכה בשם אחד המשתכנים במחנו הט' עבור 

הילד...

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק. מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

ונשען על מאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין ארשה לעצמי לעודדו את כת"ר וכל הנשמעים 

לקולו בנוגע לבנין הישיבה ההולכת ונבנית בקרית גת אשר גודל חשיבות הענין בודאי אין צריך אריכות 

כלל וכלל, ולא באתי אלא להדגיש אשר בקישור עם ביאתם של כמה עולים חדשים הרי החשיבות 

גדולה פי כמה וגם הזריזות בהקמת הבנין בשביל לקלוט המספר הכי גדול שבאפשרי מהנוער העולה, 

שהרי זהו ענין שהזמן גרמא, שמוכרחת להיות הקליטה בסמיכות לעליתם, כי בל"ה עלולים להקלט 

במקומות אינם רצוים כלל, וד"ל.

וע"פ הודעת חז"ל שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחן בודאי שכשמתוסף בהכרח נתוסף ג"כ 

בהאפשריות והיכולת.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.



יי

,gly zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,fenz g"dan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔÈ·‰Ï ליּכנס רצּו ׁשּלא המרּגלים טענת ענין ¿»ƒְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

אכלת  ארץ ׁשהיא ואמרּו יׂשראל, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹלארץ

ּדארעא 1יֹוׁשביה  הענין ּולבאר להקּדים יׁש , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אכלת 2אתּבּטלת  "ארץ עלּֿדר (ׁשּזהּו ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ּפירּוׁשים  ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ּפירּוׁש3יֹוׁשביה"), . ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָ

נפלּו ּד'תהּו' קדמאין מלכין ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהראׁשֹון,

(ארעא) הּמלכּות ספירת הּנה הּכלים, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָּבׁשבירת

ּבׁשבירה  נפלה לא אבל מּפעּולתּה, אתּבּטלת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹרק

הּדבר  וטעם הּׁשבירה 4כּו', לסּבת הּטעם ּכי , ְְְִִִַַַַַַַַָָָ

וענין  כּו', יׁשּות ּבחינת ּבהם ׁשהיה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּוא

מלכּות, ּבבחינת ולא הּמּדֹות, ּבׁשאר רק הּוא ְְְְִִִִֶַַַַָֹזה

ׁשעם  והינּו, ,ּכלּֿכ מּורגׁש יׁש ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינּה

ּבחינת  ּגם ּבּה יׁש מּכלֿמקֹום יׁש, ּבחינת ְְֱִִִֵֵַַַָָָָהיֹותּה

יחד, הּללּו הפכים  ׁשני ּבטבעּה וסֹובלת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבטּול,

אּלא  לגמרי, ּונפילה ׁשבירה ּבּה היה לא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹולכן

אֹור  ׁשּנעּדר אתּבּטלת", ּד"ארעא ּבאֹופן ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָרק

ּכמבאר  הׁשני, ּופירּוׁש ּבלבד. ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹהתּפּׁשטּותּה

ּתֹורה' ּבתפּלה,5ּב'לּקּוטי נפׁש' ה'מסרּות ּבענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

העֹולה  ּכׁשלהבת הּנפׁש, מהּות ּכח ׁשּתתּבּטל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד

ׁשּזהּו ,יתּבר ּבאֹורֹו ּולהּדבק להּכלל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמאליה

ּגם  יׁש לזה ּובהתאם אתּבּטלת". "ארעא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָענין

ּפירּוׁש יֹוׁשביה. אכלת ארץ ּבענין ּפירּוׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשני

ּבפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכדאיתא 6הראׁשֹון, ְְְִִִִֵֵָָָָָָ
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לב.1) יג, ב.2)פרשתנו קעו, זח"ב - רפ"א דצניעותא ואילך.3)ספרא שמו ס"ע תרל"א סה"מ גם אוה"ת 4)ראה גם ראה

ב. יז, א.5)בראשית מ, ג.6)בהר עט, שמע"צ דרושי לקו"ת גם וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï של הפנימית ¯ˆeהמשמעות ‡lL ÌÈÏb¯Ó‰ ˙ÚË ¿»ƒƒ¿««¬««¿«¿ƒ∆…»

‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡ ı¯‡ ‡È‰L e¯Ó‡Â ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ÒkÈÏ1, ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿∆ƒ∆∆…∆∆¿∆»
ÔÈÚ‰ ¯‡·Ïe ÌÈc˜‰Ï LÈ בזוהר ‡˙Ïha˙הנזכר ‡Ú¯‡c2 ≈¿«¿ƒ¿»≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«¿«

להלן  שיוסבר וכפי התבטלה, ‡ÏÎ˙הארץ ı¯‡" C¯cŒÏÚ e‰fL)∆∆«∆∆∆∆…∆∆
"‰È·LBÈ ביטול היא משמעותו שגם ¿∆»

שתמורת  הארץ של האמיתי עניינה

היא  עליה לדרים מושב מקום היותה

יושביה' 'אוכלת Êa‰נעשית LiL ,(∆≈»∆
ÌÈLe¯Èt ÈL3.החסידות בתורת ¿≈≈ƒ

¯L‡kL ,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt≈»ƒ∆«¬∆
ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ הקדמונים המלכים «¿ƒ«¿»ƒ

'e‰˙'c שקדם התוהו עולם של ¿…
בסמוך, שיוסבר כפי ה'תיקון', לעולם

‰p‰ ,ÌÈÏk‰ ˙¯È·La eÏÙ»¿ƒ¿ƒ««≈ƒƒ≈
‡Ú¯‡) ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿«¿»
מצמיחה  שהארץ כשם כי ארץ הנקראת

היא  המלכות ספירת כך פירות,

התהוות  היא שבאמצעותה הספירה

בביטול  היא שהארץ וכשם הנבראים,

ספירת  כך עליה"), דשין ("שהכול

לה  "דלית ביטול, הוא עניינה המלכות

עניין  הוא ה' ובעבודת כלום", מגרמה

שמים  מלכות עול ¯˜קבלת («
‡Ï Ï·‡ ,d˙ÏeÚtÓ ˙Ïha˙‡ƒ¿«¿«ƒ¿»»¬»…

,'eÎ ‰¯È·La ‰ÏÙ על כלומר, »¿»«¿ƒ»
המלכים  אודות וישלח בפרשת הכתוב

לבני  מלך מלוך לפני באדום שמלכו

וחסידות  בקבלה מבואר ישראל,

שלעולם  לכך הכוונה הרוחני שבמובן

'עולם  הנקרא לבסוף, שנברא כפי

ובעוד  התוהו' 'עולם קדם התיקון'

השתלשלות' 'סדר יש שב'תיקון'

ומאיר  יורד האלוקי האור בו מסודר

מלובשים  כשהאורות לדרגה מדרגה

של  עולמם התוהו, בעולם הרי בכלים,

מרובים המל  אורות היו הקדמונים, כים

ל'שבירת  שגרם דבר מועטים וכלים

האורות  את להכיל יכלו שלא הכלים'

ועל  הקדושה, ניצוצות של 'נפילה' הייתה הכלים משבירת וכתוצאה המרובים,

ספירת  אבל התוהו שבעולם במידות בעיקר הייתה שה'שבירה' כאן מבואר כך

ו'שבירה' 'נפילה' בה הייתה ולא התבטלה רק ‰c·¯המלכות ÌÚËÂ4, ¿«««»»
˙ÈÁa Ì‰a ‰È‰L ÈtÓ ‡e‰ ‰¯È·M‰ ˙aÒÏ ÌÚh‰ Èkƒ«««¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»∆¿ƒ«

,'eÎ ˙eLÈ מכך נגרמה התוהו בעולם הכלים' ש'שבירת בחסידות כמבואר ≈

בינם  המידות של 'התכללות' הייתה ולא גדול בתוקף היתה ומידה מידה שכל

וכדומה שבחסד' ו'גבורה שבגבורה' 'חסד כמו עצמן Ê‰לבין ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
האור את ולהכיל להגביל יכול לא שהכלי כך כדי עד ו'ישות' ‰e‡תוקף

˙Bcn‰ ¯‡La יסוד),¯˜ הוד נצח, תפארת, גבורה, ÏÂ‡(חסד, «ƒ¿»«ƒ¿…
dÈ‡L ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿∆≈»
,CkŒÏk L‚¯eÓ LÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿»»«
LÈ ˙ÈÁa d˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡»¿ƒ«≈
עם  ספירה היא המלכות ספירת גם

מוגדרת, ומציאות «ŒÏkÓƒ'ישות'
da LÈ ÌB˜Ó,המלכות בספירת »≈»

ה'יש' לעניין ÈÁa˙במקביל Ìb«¿ƒ«
ÈL dÚ·Ëa ˙Ï·BÒÂ ,ÏeËaƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿≈

eÏl‰ ÌÈÎÙ‰'ו'ביטול 'ישות' של ¬»ƒ«»
da ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ,„ÁÈ««¿»≈…»»»

È¯Ó‚Ï ‰ÏÈÙe ‰¯È·L כמו ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈
התוהו, דעולם המידות ששת בשאר

‡l‡ התוהו בעולם הכלים' 'שבירת ∆»
המלכות  בספירת ÔÙB‡aפעלה ˜«̄¿∆

¯cÚpL ,"˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡"c¿«¿»ƒ¿«¿«∆∆¿»
„·Ïa d˙eËMt˙‰ ¯B‡ ואורה ƒ¿«¿»ƒ¿«
להאיר. וחדל התבטל

ÈL‰ Le¯ÈÙe ארעא' הזוהר בדברי ≈«≈ƒ
ÈËewÏ'aאתבטלת', ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz5 לגבי הזקן לאדמו"ר »

ה' בעבודת המושג »¿ÔÈÚa¿ƒמשמעות
'LÙ ˙e¯ÒÓ'‰ ההתמסרות «¿ƒ∆∆

לאלוקות  האדם של המוחלטת

„Ú ,‰lÙ˙a כך Ïha˙zLכדי «¿ƒ»«∆ƒ¿«≈
LÙp‰ ˙e‰Ó Ák בפני כמציאות …«««∆∆

ותהיה  לאלוקות תתבטל והנפש עצמה

באלוקות, נר ÏLk‰·˙נכללת של ¿«¿∆∆
‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ‰ מעלה כלפי »»≈≈∆»

ÏÏk‰Ï ביטול תוך כלולה, להיות ¿ƒ»≈
האישית  המציאות ≈«c‰Ïe¿ƒ·˜ואיבוד

ÔÈÚ e‰fL ,C¯a˙È B¯B‡a¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿«
"˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡" ביטול «¿»ƒ¿«¿«

כלפי  האדם נפש של והמהות המציאות

האלוקות.

‰ÊÏ Ì‡˙‰·e'אתבטלת ב'ארעא הפירושים ÈLלשני Ìb LÈ ¿∆¿≈¿∆≈«¿≈
ÔÈÚa ÌÈLe¯Èt בטענה ישראל לארץ להיכנס רצו שלא המרגלים טענת ≈ƒ¿ƒ¿«

È·LBÈ‰שהיא ˙ÏÎ‡ ı¯‡.המאמר בתחילת כמובא ∆∆…∆∆¿∆»
‡˙È‡„k ,ÔBL‡¯‰ Le¯Ètכמובאe˙L¯Ùa '‰¯Bz ÈËewÏ'a6 ≈»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿»»»≈

לארץ  להיכנס ולא במדבר להישאר שעדיף סברו שהמרגלים שלח פרשת
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c"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay

להיֹות  למעלה ׁשּפֹועלים הוי'", "נר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָאחרּֿכ

ּבבחינת  הם ואז  יּֿה"), ("ּתהּלל ּדֿי"ה ְְְְִִִֵֵַַַָָהּגילּוי

ִִ"אּמי".

‰p‰Â,למּטה מלמעלה ההמׁשכה ענין (ׁשהּוא הוי'" נרי אּתה "ּכי ּׁשּנאמר מה ¿ƒ≈ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

עבֹודתם  את לעבֹוד ׁשּיּוכלּו יׂשראל לנׁשמֹות מּלמעלה ּכח ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹנתינת

אמנם, הּצּדיקים. לעבֹודת ּבנֹוגע זה הרי הוי'") "נר ולהיֹות למעלה, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמּלמּטה

עלֿידי  נעׂשה למעלה) ּפֹועלים יׂשראל (ׁשּנׁשמֹות "אּמי" ּדבחינת הענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעקר

ּומצֹות) ּדֿתֹורה מהעבֹודה (ׁשּלמעלה הּתׁשּובה נאמר 32עבֹודת זה ועל . ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכח  ּנתינת ׁשּזֹוהי חׁשּכי", יּגיּה "והוי' הוי') נרי אּתה (ּכי הּכתּוב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבהמׁש

צֹור ויׁש ,ּבחׁש הם נמצאים עצמם ׁשּמּצד ּבעליּֿתׁשּובה, לעבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה

להוי'" "נר ּבבחינת להיֹות הם ּגם יּוכלּו ועלֿידיֿזה חׁשּכי", יּגיּה .33ׁש"הוי' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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ב'תתקיח.32) ס"ע ח"ח רנח. ע' בא אוה"ת (המו"ל).33)ראה הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,("dŒÈ Ïl‰z") ‰"ÈŒc ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏÚBtL∆¬ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿¿«≈»

"Èn‡" ˙ÈÁ·a Ì‰ Ê‡Â.('הבנים ('אם משפיע בחינת ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ
,"'ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ Èk" ¯Ó‡pM ‰Ó ‰p‰Â שהקדושֿברוךֿהוא היינו ¿ƒ≈«∆∆¡«ƒ«»≈ƒ¬»»

ישראל  לבני ומשפיע המאיר ‰‰ÎLÓ‰הנר ÔÈÚ ‡e‰L) והגילוי ∆ƒ¿«««¿»»
Ák ˙È˙ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ«…«

‰ÏÚÓlÓ'הוי BÓLÏ˙מאת ƒ¿«¿»¿ƒ¿
˙‡ „B·ÚÏ eÏÎeiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«¬∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ Ì˙„B·Ú¬»»ƒ¿«»¿«¿»

,"'ÈÂ‰ ¯" ˙BÈ‰ÏÂ המשפיע ¿ƒ¿≈¬»»
עולמות, לברוא ההמשכה את המעורר

באריכות  לעיל Ê‰כמבואר È¯‰ (¬≈∆
.ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba¿≈««¬«««ƒƒ
˙ÈÁ·c ÔÈÚ‰ ¯˜Ú ,ÌÓ‡»¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL) "Èn‡" הן ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈

ישראל  ובני 'משפיע' ÌÈÏÚBt¬ƒבחינת
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ (‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¬∆«¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿«¿»

˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰Ó שהיא ≈»¬»¿»ƒ¿
הצדיקים  32‰Ê)עבודת ÏÚÂ על . ¿«∆

התשובה  (kעבודת ·e˙k‰ CLÓ‰a ¯Ó‡('ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ È ∆¡«¿∆¿≈«»ƒ«»≈ƒ¬»»
"ÈkLÁ dÈbÈ 'ÈÂ‰Â",שלי החושך את Ákיאיר ˙È˙p È‰BfL «¬»»«ƒ«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ«…«

ÌÓˆÚמיוחדת  „vnL ,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·ÚÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¬««¬≈¿»∆ƒ««¿»
"ÈkLÁ dÈbÈ 'ÈÂ‰"L C¯Bˆ LÈÂ ,CLÁa Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ ויאיר ƒ¿»ƒ≈«…∆¿≈∆∆¬»»«ƒ«»¿ƒ

למטה, מלמעלה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהם
˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï Ì‰ Ìb eÏÎeÈ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

"'ÈÂ‰Ï ¯"33 עבודתם ולעבוד ≈«¬»»
למעלה. מלמטה
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אֹורֿאיןֿסֹוף  ּגלּוי יהיה ׁשאם ּבדעּתם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ"ׁשהיה

מעׂשּיֹות) מצֹות קּיּום (עלֿידי למּטה ְְְֲִִִֵַַַָָּברּוֿהּוא

וזהּו לגמרי, מּמציאּותם יּבטלּו למעלה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָּכמֹו

יֹוׁשביה" אין 7אכלת "יֹוׁשביה" "ּפירּוׁש, , ְְֵֵֶֶֶֶָָֹ

עצמן  ּומבּטלין ּכלל לעצמן מקֹום ְְְְְְְִִַַַָָָָּתֹופסין

עֹוד  אין להיֹות ׁשּבּתחּתֹונים יתּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָליחּודֹו

ּב"ארעא 8כּו'" הׁשני ּפירּוׁש עלּֿדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ(ׁשּזהּו

ּבמציאּות  ּבטּול ענין ׁשהּוא ).9אתּבּטלת", ְְְְִִִִִֶַַַ

ּדרּוׁשים  ּבכּמה ּכמבאר הׁשני, ּבפירּוׁש10ּופירּוׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

היתה  ׁשּטענתם יֹוׁשביה", אכלת ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"ארץ

מעׂשּיֹות) (מצֹות ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִִִֶַַַַׁשההתעּסקּות

ּכדי  לארץ ליּכנס רצּו לא ולכן כּו', ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמגּׁשמת

ׁשהיּו ּכיון הּגׁשמּיים, הּדברים ּבברּור ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלעסֹוק

ּבידם  יעלה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיראים

ּבּדברים  ׁשההתעּסקּות אּדרּבה, אּלא כּו', ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָלבררם

יּפלּו ׁשעלֿידיֿזה ּכיון להם, ּתּזיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּגׁשמּיים

כּו' הראׁשֹון 11מּמדרגתם ּפירּוׁש עלּֿדר (ׁשּזהּו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשבירת  ענין עם ׁשּקׁשּור אתּבּטלת", ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּב"ארעא

ּכדלקּמן). ּד'תהּו', ְְְִִֵַַָֹהּכלים

ריׁשÔÈÚ‰Âב) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַָָָֹ

ארץ 12ּפרׁשתנּו מדרגת מהּות ּבענין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּככּולן  רּוּבן המעׂשּיֹות הּמצֹות ּכל ּדהּנה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל.

זרעים  עניני ּובפרט יׂשראל, ּבארץ ּדוקא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּתלּויֹות

ּכתיב  ּדהּנה ,ּוממׁשי על 13וקדׁשים. לא ּכי ְְְְִִִִִֵַַָָֹ

ה' פי מֹוצא ּכל על ּכי האדם יחיה לבּדֹו ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָהּלחם

גם  והלא ׁשּבּלחם, הּיתרֹון להבין וצרי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹוגֹו',

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבמאמר, נברא אדם 14האדם נעׂשה ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָ

חּיּותֹו לקּבל האדם צרי ולּמה מהּלחם כּו', ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אי מּזה, [ויתרה הּמאכל 15ּדוקא ּבכח יׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
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רע"א.7) ג.8)לז, מה, גם וראה ב. שארי 9)מא, כלה בחי' היא יושבי' אוכלת "ארץ תנח: ע' פרשתנו אוה"ת גם ראה

10.66)ולבבי". ס"ע תשנ"ז) קה"ת, (בהוצאת הוספות תקכז. ע' שם אוה"ת כא:11)ראה ע' תרי"ד הצ"צ מאמרי גם ראה

סקנ"ב. להה"מ או"ת א'). פי' (לפי יושבי' אוכלת ארץ ג.12)כמ"ש ג.13)לו, ח, כו.14)עקב א, לקו"ת 15)בראשית ראה

ב. יג, צו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כיוון  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bישראל ÈeÏb ‰È‰È Ì‡L ÌzÚ„a ‰È‰L"∆»»¿«¿»∆ƒƒ¿∆ƒ≈

‰hÓÏ ‡e‰ŒCe¯aהזה BiNÚÓ˙בעולם ˙BˆÓ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ) »¿«»«¿≈ƒƒ¿«¬ƒ
במדבר  ולא ישראל בארץ דווקא שאפשרי ÏÚÓÏ‰דבר BÓk בעולמות ) ¿¿«¿»

הרוחניים, È¯Ó‚Ïהעליונים Ì˙e‡ÈˆnÓ eÏËaÈ הגדול הגילוי מול אל ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«¿≈
והמרגלים  האיןֿסוף, אור של והעצום

מציאותם  את ולבטל לאבד רצו לא

"‡ÏÎ˙לחלוטין, e‰ÊÂ¿∆…∆∆
"‰È·LBÈ7, רצו לא המרגלים ¿∆»

כזו  היא שהארץ ביודעם לארץ להיכנס

לגמרי  להתבטל בה ליושבים שגורמת

"È·LBÈ‰"ממציאותם ,Le¯Èt"≈¿∆»
בעולם  בארץ, ה' את שעובדים אלה

מעשיות  מצוות ומקיימים הזה,

בעולם אלוקות גילוי ≈‡ÔÈהממשיכות
ÏÏk ÔÓˆÚÏ ÌB˜Ó ÔÈÒÙBz¿ƒ»¿«¿»¿»

ÔÓˆÚ ÔÈÏh·Óe המציאות את ¿«¿ƒ«¿»
שלהם  האישית B„eÁÈÏ¿ƒוהמהות

C¯a˙È'ה ÌÈBzÁzaLלאחדות ƒ¿»≈∆««¿ƒ
התחתונים  בעולמות שהיא כפי

"'eÎ „BÚ ÔÈ‡ ˙BÈ‰Ï8 שיהיה ƒ¿≈
ואין  מלבדו' עוד 'אין כיצד גלוי

ה' מציאות מלבד נוספת מציאות

e‰fL) אוכלת ב'ארץ זה פירוש ∆∆
הוא  Le¯Ètיושביה' C¯cŒÏÚ«∆∆≈

,"˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡"a ÈL‰«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿«
˙e‡ÈˆÓa ÏeËa ÔÈÚ ‡e‰L9 ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

האישית, המציאות של מוחלט ביטול

לעיל  כאמור בלבד, היש' 'ביטול ולא

מוחלטת  נפש למסירות שהכוונה

והתכללות  לדבקות עד בתפילה

).באלוקות 
‰nÎa ¯‡·Ók ,ÈL‰ Le¯ÈÙe≈«≈ƒ«¿…»¿«»

ÌÈLe¯c10 חסידות מאמרי ¿ƒ
˙ÏÎ‡ ı¯‡" Le¯ÈÙa¿≈∆∆…∆∆

Ì˙ÚhL ,"‰È·LBÈ של ¿∆»∆«¬»»
e˜qÚ˙‰‰L˙המרגלים ‰˙È‰»¿»∆«ƒ¿«¿

) ˙eiÓL‚a לצורך הכרחית שהיא ¿«¿ƒ
ÓM‚Ó˙קיום (˙BiNÚÓ ˙BˆÓƒ¿«¬ƒ¿«∆∆

האדם  ¯ˆeאת ‡Ï ÔÎÏÂ ,'eÎ¿»≈…»
˜BÒÚÏ È„k ı¯‡Ï ÒkÈÏƒ»≈»»∆¿≈«¬
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ¯e¯·a שבהם מהרע שבהם הטוב הפרדת ¿≈«¿»ƒ««¿ƒƒ

מותרים  לדברים הגשמיים בדברים השימוש ידי (על לקדושה והעלאתו

מצוות) קיום לצורך eÈ‰Lובמיוחד ÔÂÈk המרגלים‡Ï ‡nL ÌÈ‡¯È ≈»∆»¿≈ƒ∆»…
'eÎ Ì¯¯·Ï Ì„Èa ‰ÏÚÈ ‡lL „·Ïa BÊ הדברים את ולהעלות ƒ¿«∆…«¬∆¿»»¿»¿»

‰ÌÈiÓLbהגשמיים, ÌÈ¯·ca ˙e˜qÚ˙‰‰L ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«ƒ¿«¿«¿»ƒ««¿ƒƒ
Ì‰Ï ˜Èfz,עצמם‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk גשמיות עם במגע שיבואו «ƒ»∆≈»∆«¿≈∆

Ì˙‚¯„nÓוחומריות eÏtÈƒ¿ƒ«¿≈»»
בהיותם  היו בה הנעלית הרוחנית

עם  במגע לבוא כלל צורך ללא במדבר

גשמיים eÎ11ŒÏÚ'דברים e‰fL)∆∆«
‡Ú¯‡"a ÔBL‡¯‰ Le¯Èt C¯c∆∆≈»ƒ¿«¿»
ÔÈÚ ÌÚ ¯eLwL ,"˙Ïha˙‡ƒ¿«¿«∆»ƒƒ¿«
,'e‰˙'c ÌÈÏk‰ ˙¯È·L¿ƒ««≈ƒ¿…

Ôn˜Ï„k אודות להלן שיוסבר כפי ¿ƒ¿«»
ונפילת  הכלים שבירת של הקשר

הבירורים' ל'עבודת ).הניצוצות
¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆«¿…»

LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a בהתחלת ¿ƒ≈»≈
e˙L¯t12שלח ÔÈÚaפרשת »»»≈¿ƒ¿«
˙e‰Ó של הרוחנית הפנימית «

,‰p‰c .Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙‚¯„Ó«¿≈«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈
˙BiNÚÓ‰ ˙Bˆn‰ Ïk בשונה »«ƒ¿««¬ƒ

או  במחשבה הוא שקיומן מהמצוות

BÈeÏz˙בדיבור ÔÏeÎk Ôae¯»¿»¿
Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‡˜Âc«¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈÚ¯Ê ÈÈÚ מצוות הם שרובם ƒ¿¿≈¿»ƒ
בארץ הם ÌÈL„˜Âהתלויות שרובם ¿»»ƒ

המקדש. בבית הוא שקיומן מצוות

·È˙k ‰p‰c ,CÈLÓÓe13Èk «¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï…««∆∆¿«ƒ¿∆
'‰ ÈÙ ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk Ì„‡‰»»»ƒ«»»ƒ

,'B‚Â'ה מדבר נובעת החיות כלומר, ¿
הנברא  את ומקיים ומהווה הבורא

ÌÁlaL ÔB¯˙i‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆«∆∆
לדוגמא, הכתוב נקט …¬»Ï‰Â‡שאותו

Ì„‡‰ Ì‚ עצמו¯Ó‡Óa ‡¯· «»»»ƒ¿»¿«¬»
הקדושֿברוךֿהוא, ¿BÓkשל

·e˙kL14,'eÎ Ì„‡ ‰NÚ ∆»«¬∆»»
Ïa˜Ï Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒ»»»¿«≈

‡˜Âc ÌÁl‰Ó B˙eiÁ ולא «≈«∆∆«¿»
כפי  ה') פי ('מוצא ה' מדבר ישירות

למזון  זקוק ואינו ה' מדבר קיים שלחם

להתקיים  fÓ‰,כדי ‰¯˙ÈÂ] לחיות כדי לאוכל זקוק שהאדם זה בעניין ƒ≈»ƒ∆
יותר, עוד גדול פלא ‡˙CÈ‡15יש ˙BÈÁ‰Ï ÏÎ‡n‰ ÁÎa LÈ ≈≈¿…«««¬»¿«¬∆
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ּבחינת  הּוא הּלחם הלא האדם, את ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹלהחיֹות

ּבחינת  היא הּלחם יֹוצא ׁשּמּמּנה (והארץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָצֹומח

אי ּכן, ואם מדּבר, ּבחינת הּוא והאדם ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּדֹומם),

ׁשּלמעלה  ל'ּמדּבר' מחּיה ּבחינת הּצֹומח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָיהיה

ה' פי מֹוצא ּכי הּוא, הענין א הרּבה]. ְְִִִִֵֶַַָָָמּמּנּו

ניצֹוצין  הרפ"ח ענין הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָׁשּבדֹומםֿצֹומחֿחי

מעֹולם  הּוא והאדם הּכלים, ּבׁשבירת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנפלּו

 ֿ מדֹומם חּיּותֹו לקּבל האדם צרי ולכן ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָה'ּתקּון',

ניצֹוצין  הרפ"ח ׁשּׁשרש לפי ּדוקא, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹצֹומחֿחי

ּביֹותר, למּטה נפלּו (ׁשּלכן כּו' נעלה מאד ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ׁשהאבן 16ּכּידּוע  החֹומה, מּנפילת הּמׁשל ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכמבאר  יֹותר), רחֹוק נֹופלת החֹומה ְְֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבראׁש

האריז"ל  ּבכתבי ּבארּוּכה 17הענין ונתּבאר , ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מּתֹורת החל החסידּות, 18ּבתֹורת ְֲִִֵֵַַַַַַָ

הּזקן  נׂשיאינּו19ורּבנּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי וכן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָ

מֹוריֿוחמי  לכבֹודֿקדּוׁשת עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּלאחריֿזה,

ּגֹודל  מּובן ועלּֿפיֿזה ּדֹורנּו. נׂשיא ְְְִִֵֶֶַַָאדמֹו"ר

לעסֹוק  ּכדי יׂשראל לארץ ּבּכניסה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמעלה

הּדברים  ּברּור ׁשעלֿידי ּכיון ּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבענינים

הּתהּו ּבעֹולם כּו', נעלה מאד ׁשּׁשרׁשם ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹהּגׁשמּיים

נעלה  אֹור נמׁש הּתקּון, מעֹולם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

ּד'תהּו' האֹור עצם המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּביֹותר,

.20כּו'

ÌÓ‡ יּתכן (ׁשאז זה נעלה אֹור ׁשּיּומ ׁש ּכדי »¿»ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

יתּבּטלּו האֹור מעלת ּגֹודל ְְֲִִֶֶַַַַָׁשּמּצד

עלֿידיֿזה  ּדוקא זה הרי לגמרי), ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמּמציאּותם

נ  ׁשּבהם הּגׁשמּיים הּדברים את תלּבׁשּוׁשּמבררים ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

כּו' ּד'תהּו' המרּגלים 20הּנּצֹוצין טענּו זה על א . ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

מּמּנּו" הּוא חזק ּכי גֹו' נּוכל "לא אל 21ואמרּו , ְְִִֶַַָָָֹ
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ג.16) יט, ראה פ' שם.17)לקו"ת עקב פ' תורה קצד.18)לקוטי סימן טוב שם עקב 19)כתר ב. פא, מטות שם. צו לקו"ת

ואיל  א ובכ"מ.יד, תקכא).20)ך. ע' ח"א תער"ב (המשך תרד"ע כלב ויהס ד"ה גם לא.21)ראה שם, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÓBˆ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÁl‰ ‡Ï‰ ,Ì„‡‰ נמוכה ומדרגתו שמעלתו »»»¬…«∆∆¿ƒ«≈«

האדם של ÌÓBcמזו ˙ÈÁa ‡È‰ ÌÁl‰ ‡ˆBÈ ‰pnnL ı¯‡‰Â)¿»»∆∆ƒ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ«≈
הצומח  של ומדרגתו ממעלתו אפילו נמוכה ומדרגתו Ì„‡‰Âשמעלתו ,(¿»»»

¯a„Ó ˙ÈÁa ‡e‰,ודומם מצומח בהרבה ‡CÈשנעלה ,Ôk Ì‡Â ¿ƒ«¿«≈¿ƒ≈≈
‰iÁÓ ˙ÈÁa ÁÓBv‰ ‰È‰Èƒ¿∆«≈«¿ƒ«¿«∆

חיות  ÏÚÓlL‰מקור '¯a„n'Ï«¿«≈∆¿«¿»
?.[‰a¯‰ epnÓƒ∆«¿≈

ÈÙ ‡ˆBÓ Èk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL '‰∆¿≈≈««
eÏÙpL ÔÈˆBˆÈ Á"Ù¯‰ ÔÈÚƒ¿«»ƒƒ∆»¿

ÌÈÏk‰ ˙¯È·La בכתבי כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ
הניצוצות  מספר שזהו האריז"ל

ש'נפלו' התוהו מעולם האלוקיים

אותם  ולהעלות לברר ויש למטה

בספר  (ככתוב הבירורים' ב'עבודת

כי  ויטאל: חיים לרבי שערים' 'מבוא

שנפלו  כלים שברי הם ניצוצות רפ"ח

כשהיו  וישראל רבה... לתהומא

אבל  ניצוצות, ר"ב משם העלו במצרים

היה  לא רפ"ח, לתשלום ניצוצות פ"ו

להוציא  עליוֿהשלום רבינו משה יכול

וגם  שכתוב וזהו הברזל, מכור משם

ולא  דייקא ר"ב אתם, עלה ר"ב ערב

האלוקים  אל עלה משה אבל יותר,

זה  שכל אחרים... ניצוצות פ"ו לתקן

ושברו  . . לבניו יעקב שאמר במה נרמז

שלהם  ר"ב אבל פ"ו, גימטריא לנ"ו,

יוסף  אחי וירדו סוד וזה עמהם, יעלו

יישארו  שלא לומר רצה ב"ר, לשבור

השברים  שיוציאו אחרי פ"ו רק שם

ב"ר"), כמניין ‰e‡משם Ì„‡‰Â¿»»»
'Ôe˜z'‰ ÌÏBÚÓ שלמטה ≈»«ƒ
התוהו, מעולם ˆ¯CÈבמדריגה ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ

ŒÌÓB„Ó B˙eiÁ Ïa˜Ï Ì„‡‰»»»¿«≈«ƒ≈
‡˜Âc ÈÁŒÁÓBˆ שלאחר אף ≈«««¿»

אכן  ה'מדבר' האדם למטה הירידה

מהדומםֿצומחֿחי, ÈÙÏ¿ƒנעלה
ÔÈˆBˆÈ Á"Ù¯‰ ˘¯ML בעולם ∆…∆»ƒƒ

eÎ'התוהו ‰ÏÚ „‡Ó ‡e‰¿…«¬∆
ÔÎlL) בג שורש דווקא להם שיש לל ∆»≈

מאד  ונעלה Úe„ikגבוה ,¯˙BÈa ‰hÓÏ eÏÙ16 החסידות בתורת »¿¿«»¿≈«»«
‰ÓBÁ‰ ˙ÏÈÙpÓ ÏLn‰,אבנים ‰ÓBÁ‰של L‡¯aL Ô·‡‰L «»»ƒ¿ƒ««»∆»∆∆∆¿…«»

¯˙BÈ ˜BÁ¯ ˙ÏÙB נופלת וכשהחומה החומה, בתחתית הנמצאת מהאבן ∆∆»≈

'נופל', מאד והנעלה הגבוה כאשר ברוחניות, גם וכך קרוב, נופלת זו אבן

ביותר  למטה היא והירידה È·˙Îaהנפילה ÔÈÚ‰ ¯‡·Ók ,(«¿…»»ƒ¿»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰17ÏÁ‰ ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a ‰ke¯‡a ¯‡a˙Â , »¬ƒ«¿ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ»≈

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯BzÓ18Ô˜f‰ ea¯Â19ÈLe¯„a ÔÎÂ מאמרי , ƒ««««≈¿«≈«»≈¿≈ƒ¿≈
של eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈

,‰ÊŒÈ¯Á‡lL אחרי הבאים בדורות ∆¿«¬≈∆
הזקן, Le„˜Œ„B·ÎÏ˙רבינו „Ú«ƒ¿¿«

‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
.e¯Bc≈

Ï„Bb Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆
ı¯‡Ï ‰ÒÈka ‰ÏÚn‰««¬»«¿ƒ»¿∆∆
ÌÈÈÚa ˜BÒÚÏ È„k Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¬¿ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLb שלא המרגלים כמה ועד «¿ƒƒ
טעו זאת לעשות ŒÏÚLרצו ÔÂÈk≈»∆«

ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ¯e¯a È„È¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ
התחתון הזה «¿«∆ÌL¯MLשבעולם

e‰z‰ ÌÏBÚa ,'eÎ ‰ÏÚ „‡Ó¿…«¬∆¿»«…
,Ôe˜z‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»«ƒ

CLÓ למטה ומתגלה ‡B¯מלמעלה ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ,¯˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆ƒ¿«

˙ÎLÓ‰ והתגלות¯B‡‰ ÌˆÚ «¿»«∆∆»
'eÎ 'e‰˙'c20'ה'ניצוצות רק ולא ¿…

עצמיות  אלא האור של וההתפשטות

האור.

CLÓeiL È„k ÌÓ‡ ויתגלה »¿»¿≈∆¿«
מקיימים  שבו הזה בעולם למטה

מעשיות  Ê‰מצוות ‰ÏÚ ¯B‡«¬∆∆
דתוהו" האור ÔÎzÈ"עצם Ê‡L)∆»ƒ»≈

¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL∆ƒ«∆«¬«»
eÏha˙È הזה שבעולם הנבראים ƒ¿«¿

È¯Ó‚Ï Ì˙e‡ÈˆnÓ ויחדלו ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ŒÏÚמלהתקיים  ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,(¬≈∆«¿»«

˙‡ ÌÈ¯¯·nL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆¿»¿ƒ∆
Ì‰aL ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆»∆
'e‰˙'c ÔÈˆBvp‰ eLaÏ˙ƒ¿«¿«ƒƒ¿…

'eÎ20 בהם שמתעסקים ידי ועל

ולקיום  שמים לשם מותרים לדברים

ומעלים  מבררים המעשיות, המצוות

לקדושה. אותם

‰Ê ÏÚ C‡ בירור של זו עבודה לגבי ««∆
הגשמיים  בדברים שנפלו "Ï‡הניצוצות e¯Ó‡Â ÌÈÏb¯Ó‰ eÚË»¬«¿«¿ƒ¿»¿…
"epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ Èk 'B‚ ÏÎe21È¯˜z Ï‡ אלא , מאתנו "ממנו", «ƒ»»ƒ∆«ƒ¿ƒ

מאתו ÏÚÓ‰"ממנו", ÈtÏk) ÏBÎÈ·k ,'eÎ הוא ברוך הקדוש ƒ¿»¿«≈«¿»
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אמרּו מעלה (ּכלּפי ּכביכֹול כּו', אפילּו22ּתקרי ( ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

מּׁשם  ּכליו להֹוציא יכֹול אינֹו הּבית ,23ּבעל ְִִִֵֵַַַַָָָ

ונפלּו ׁשּנׁשּברּו ּד'תהּו' הּכלים על קאי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּד"כליו"

על  קאי הּבית" ּו"בעל כּו', למּטה ְִִֵַַַַַַַָָהּניצֹוצֹות

את  ּולהֹוציא לברר ׁשּצרי הּתקּון ְְְִִִִֵֶֶַַָָּבחינת

יכֹול  הּבית ּבעל "אין ּופירּוׁש (ּכליו), ִִֵֵֵַַַַַָָהּניצֹוצֹות

הינּו ּכליו", את ה'ּתקּון'24להֹוציא ּביכלת ׁשאין , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשהאֹורֹות  לפי ּד'תהּו', הּניצֹוצֹות את ְְְִִֵֶֶַָָֹלברר

ואילּו חּלׁשים, הם ולכן מּועטים הם ְְְִִִִֵֵֵַָָָּד'תקּון'

חזקים  הם ולכן מרּוּבים, הם ּד'תהּו' ְְְֲִִֵֵֵָָָֹהאֹורֹות

כּו'. ְִִַותּקיפים

נאמר ‡Cג) זה אל 25על העם את ּכלב וּיהס «ֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכי  אתּה וירׁשנּו נעלה עלה וּיאמר ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹמׁשה,

את  לברר ׁשּיכֹולים הינּו, לּה, נּוכל ְְְִֵֶֶַַָָָיכֹול

ּבפסּוק  הּדּיּוקים ּובהקּדים כּו'. ּד'תהּו' ְְְְִִִִַַַָֹהּניצֹוצֹות

אל 26זה  העם) את ּכלב (וּיהס אֹומרֹו מהּו , ְֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכלב  "וּיהס רק הוהֿליּהֿלמימר ּדלכאֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמׁשה,

"ּכי  אֹומרֹו מהּו להבין, צרי וגם העם". ְְְִִִֶַַָָָָאת

נעלה  "עלה אמר ׁשּכבר לאחרי לּה", נּוכל ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

אתּה". ְְַָָֹוירׁשנּו

ÔÈÚ‰Â ׁשּבמּדֹות 27ּבזה לכ הּסּבה ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶֶַָָָ

(ועד  כּו' הּכלים ׁשבירת היתה ְְְְִִֵַַַָָֹּד'תהּו'

המרּגלים  לטענת מקֹום נתינת ׁשּיׁש ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּכדי

להֹוציא  יכֹול הּבית ּבעל "אין ׁשּוב ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּלאחרי ֿזה

זה  הרי ּכליו"), היּואת ּד'תהּו' ׁשהּמּדֹות לפי ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

כּו' יׁשּות התּפעלּות 28ּבבחינת ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִִֵֶַַַ

ורעׁש והתלהבּות התרּגׁשּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַהּמּדֹות

המרּגלים  ׁשאמרּו וזהּו העם 29כּו'. עז ּכי אפס ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

הּמּדֹות  ּתֹוקף ענין ׁשהּוא גֹו', הּוא חזק ּכי ְִִִֶֶַַָָגֹו'

לפעֹול  היא לבררם ּכדי העצה ולכן, ְְְְְְִִֵֵֵָָָָָֹּד'תהּו'.

וזהּו הּבטּול. ענין ּבהם ׁשּיהיה הּמּדֹות, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָחליׁשּות
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עה"פ.22) א.23)פירש"י לה, תנא.24)סוטה ע' פרשתנו אוה"ת ל.25)ראה שם, כלב 26)פרשתנו ויהס רד"ה גם ראה

תקיד). ע' (שם ואילך).27)הנ"ל תקכג ע' (שם הנ"ל כלב ויהס סד"ה גם תסו 28)ראה ע' שם תער"ב המשך גם ראה

כחֿלא.29)ואילך. שם, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e¯Ó‡22("ממנו" חזק בארץ היושב שהעם טענו המרגלים פשוטו לפי »¿

מעלה כלפי התכוונו הם ז"ל חכמינו דרשת ולפי מאתנו, eÏÈÙ‡¬ƒכלומר
˙Èa‰ ÏÚa בעצמו ÂÈÏkהקדושֿברוךֿהוא ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ««««ƒ≈»¿ƒ≈»

ÌMÓ23, הדברים פנימיות ˜‡Èולפי "ÂÈÏÎ"c הכוונהÌÈÏk‰ ÏÚ ƒ»¿≈»»≈««≈ƒ
e¯aLpL 'e‰˙'c היה לא כי ¿…∆ƒ¿¿

ולהכיל  לקלוט ובאפשרותם ביכולתם

בעולם  שהאירו המרובים האורות את

ובתוקף  בגילוי ¿«¿eÏÙÂהתוהו
‰hÓÏ ˙BˆBˆÈp‰ הדברים תוך אל «ƒ¿«»

‰Èa˙"הגשמיים  ÏÚ·"e ,'eÎ««««ƒ
È‡˜ הכוונהÔe˜z‰ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ««ƒ

CÈ¯vL העולם הוא התיקון שעולם ∆»ƒ
האדם  על המוטלת העבודה שבו

היא ומצוות בתורה ≈«¿Ï·¯¯העוסק
לק  ‡˙דושהולהעלות ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒ∆

Le¯ÈÙe ,(ÂÈÏk) ˙BˆBˆÈp‰«ƒ≈»≈
לעבוד  רצו שלא המרגלים טענת

ואמרו זו ‰Èa˙עבודה ÏÚa ÔÈ‡"≈««««ƒ
,"ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ∆≈»

eÈ‰24'Ôe˜z'‰ ˙ÏÎÈa ÔÈ‡L , «¿∆≈ƒ…∆«ƒ
,'e‰˙'c ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«ƒ¿…
Ì‰ 'Ôe˜˙'c ˙B¯B‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿ƒ≈

ÌÈËÚeÓ הם כי מצומצמים אורות »ƒ
בכלים  ‰Ìמלובשים ÔÎÏÂ¿»≈≈

ÌÈLlÁ,בתוקף מאירים eÏÈ‡Âולא «»ƒ¿ƒ
,ÌÈae¯Ó Ì‰ 'e‰˙'c ˙B¯B‡‰»¿…≈¿ƒ
'eÎ ÌÈÙÈw˙Â ÌÈ˜ÊÁ Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈¬»ƒ¿«ƒƒ
בטעות, המרגלים, וטענו סברו ולכן

ומצוות  בתורה לעסוק אפשרות שאין

את  ולברר ישראל, בארץ הזה, בעולם

התוהו. מעולם שנפלו הניצוצות

‰Ê ÏÚ C‡ ובתגובה ‚) בתשובה ««∆
המרגלים  של זו Ó‡25¯לטענה ∆¡«

,‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ«««»≈∆»»∆…∆
eL¯ÈÂ ‰ÏÚ ‰ÏÚ ¯Ó‡iÂ«…∆»…«¬∆¿»«¿
,eÈ‰ ,dÏ ÏÎe ÏBÎÈ Èk d˙‡…»ƒ»«»«¿
˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¯¯·Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿»≈∆«ƒ

'eÎ 'e‰˙'c נעלה ש'תוהו' ולמרות ¿…
חזקים  ד'תוהו' והאורות מ'תיקון',

כן  למעשה חלשים, דתיקון והאורות

ישראל  בני ביכולת לארץ יש להיכנס

כפי  הבירורים, בעבודת ולעסוק

ומבאר. שממשיך

ÌÈ˜eic‰ ÌÈc˜‰·e והשאלות‰Ê ˜eÒÙa26B¯ÓB‡ e‰Ó מדוע , ¿«¿ƒ«ƒƒ¿»∆«¿
הכתוב  B‡ÎÏc¯‰אומר ,‰LÓ Ï‡ (ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ)«««»≈∆»»∆…∆¿ƒ¿»

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ לומר לו Ì‚Âהיה ."ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ" ˜¯ «»≈¿≈«««««»≈∆»»¿«
Èk" B¯ÓB‡ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«¿ƒ
È¯Á‡Ï ,"dÏ ÏÎe ÏBÎÈ»«»¿«¬≈
‰ÏÚ ‰ÏÚ" ¯Ó‡ ¯·kL∆¿»»«»…«¬∆

"d˙‡ eL¯ÈÂ כאן יש ולכאורה ¿»«¿…»
לצורך? שלא לשון וייתור כפל

‰Êa ÔÈÚ‰Â27‰aq‰ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ»
‰˙È‰ 'e‰˙'c ˙BcÓaL CÎÏ¿»∆¿ƒ¿…»¿»
È„k „ÚÂ) 'eÎ ÌÈÏk‰ ˙¯È·L¿ƒ««≈ƒ¿«¿≈
˙ÚËÏ ÌB˜Ó ˙È˙ LiL Ck»∆≈¿ƒ«»¿«¬«
·eL ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ∆¿«¬≈∆
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡"≈««««ƒ»¿ƒ

"ÂÈÏk אפשר ‡˙ אי דבריהם ולפי ∆≈»
הבירורים  בעבודת Ê‰לעסוק È¯‰ ,(¬≈∆

eÈ‰ 'e‰˙'c ˙Bcn‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿…»
'eÎ ˙eLÈ ˙ÈÁ·a28 אחת וכל ƒ¿ƒ«≈

היתה  ובתוקף,מהמידות בחוזק

˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¬«ƒ
˙eLb¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿

'eÎ LÚ¯Â ˙e·‰Ï˙‰Â כפי ¿ƒ¿«¬¿««
שכאשר  האדם בנפש במוחש שרואים

המידות האדם  ומתלהב, מתרגש

ובהתגברות  בתוקף הם שבלבו והרגש

היו  דתוהו שהמידות וכיוון גדולה,

יכלו  לא הכלים רב, ובחוזק בתוקף

ונשברו. אותם ולהכיל ∆¿e‰ÊÂלקלוט
ÌÈÏb¯Ó‰ e¯Ó‡L29Èk ÒÙ‡ ∆»¿«¿«¿ƒ∆∆ƒ

,'B‚ ‡e‰ ˜ÊÁ Èk 'B‚ ÌÚ‰ ÊÚ«»»ƒ»»
‡e‰L של הפנימית המשמעות לפי ∆
‰Bcn˙הדברים  Û˜Bz ÔÈÚƒ¿«∆«ƒ
'e‰˙'c של והטעות הטענה ולפי ¿…

לברר  ויכולת אפשרות אין המרגלים

אבל  כך, כל ותקיפות חזקות מידות

יפונה  בן כלב כדברי היתה האמת

לברר  הכוחות ניתנו כן ישראל שלבני

למטה. שנפלו דתוהו הניצוצות את

,ÔÎÏÂ הייתה השבירה שסיבת כיוון ¿»≈
המידות  של והישות «≈«‰Úˆ‰התוקף

ÏBÚÙÏ ‡È‰ Ì¯¯·Ï È„k¿≈¿»¿»ƒƒ¿
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הּוא  ׁשּׁשתיקה וידּוע ׁשתיקה, לׁשֹון גֹו', ְְְְִִֶַַַַָָָוּיהס

ּובטּול  חליׁשּות ׁשּפעל ּדהינּו הּבטּול, ְְְֲִִִִֶַַַַָענין

עלֿידי  נעׂשה הּבטּול ענין והּנה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַהּמּדֹות.

ּבעל  ׁשהּוא  ׁשּמי  ׁשרֹואים ּוכפי הּמֹוחין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַָהמׁשכת

היא  הּמּדֹות התּפעלּות אזי יֹותר, ְֲֲִִִִֵַַַמֹוחין

הּוא  הּמֹוחין טבע ּכללּות ּכי יֹותר, ְֲִִִֵֶַַַָּבחליׁשּות

ּדעּתֹוהי  "סבא ּוכמֹו והתיׁשבּות, מנּוחה ְְְְְְְִִִִַַַָָָּבבחינת

כּו' "וׁשכי ּדׁשקיט טב ּכחמר ׁשּלכן 30סתים, , ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ּבמֹוחין  ולא ּבמּדֹות רק הּׁשבירה וזהּו31היתה . ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

ׁשּפעּולת  מׁשה, אל גֹו') (וּיהס ּׁשּנאמר ְֱֶֶֶֶֶַַַַַַֹמה

מׁשה, אל החּבּור  עלֿידי היא ּבּמּדֹות ְִִִִֵֶֶַַַַֹהּבטּול

לפעֹול  הּכח ּבֹו ׁשּיׁש מ"ה, ׁשם החכמה, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבחינת

להיֹות  הּוצר זה וענין ּד'תהּו'. ּבמּדֹות ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּבטּול

את  לבּטל טֹוב הּיֹותר האֹופן ּכי ּכלב, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָעלֿידי

ּגּופא, מהם אחד עלֿידי  הּוא המרּגלים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּדברי

רז"ל  מאמר לׁשדיּה32עלּֿדר אּבא ּובּה מיּנּה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

מׁשה  ּבין ממּוצע היה ׁשּכלב לפי וגם, נרּגא. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּה

ּכי  העם, ּכל 'אלּיה'33אל ּבגימטרּיא ּכלב ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּב"ן  ּבחינת 34ּובגימטרּיא היה ׁשאלּיה וידּוע , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

העם 36מ"ה ּד35ּב"ן  את לחּבר ּביכלּתֹו היה ולכן , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

כּו'. הּבטּול ּבחינת ּבהם להמׁשי מׁשה, ְְְִִִֶֶֶַַַָֹאל

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ּכי אתּה וירׁשנּו נעלה "עלה הּנה ¿«¿≈∆ְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ

ּבזה, והענין לּה". נּוכל ְְִֶַָָָָָיכֹול

ירּוׁשת  על קאי אתּה" "וירׁשנּו ׁשּכתּוב ְְְְֵֶַַַַָָָָֹּדמה

הּפרטי  הּברּור עלֿידי נעׂשה ׁשּזה ּד'תהּו', ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹורֹות

ּבא  זה ּפרטי ּוברּור כּו'. התלּבׁשּות ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָּבאֹופן
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ב.30) קכח, ובכ"מ.31)זח"ג ג. קיח, ד. קי, תו"א פ"ב. נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ ב.32)ראה לט, סנהדרין

ב). (לט, פל"א בתניא תשנ"ז).33)הובא קה"ת, (בהוצאת 52 ע' הוספות פרשתנו אוה"ת גם מח 34)ראה שער חיים עץ

קמא.35)פ"ד. א, אור מאורי פ"ח. הק"ש שער חיים עץ תקס"ו 36)פרי תתקנו. ע' ח"ב תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ואילך. קעח ע' ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏeËa‰ ÔÈÚ Ì‰a ‰È‰iL ,˙Bcn‰ ˙eLÈÏÁ.מציאותם e‰ÊÂשל ¬ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ¿««ƒ¿∆
‰˜È˙ML Úe„ÈÂ ,‰˜È˙L ÔBLÏ ,'B‚ Ò‰iÂ מבטא לא האדם כאשר «««¿¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»

עצמו  ‰ÏeËaכלל את ÔÈÚ ‡e‰,שלו המציאות ÏÚtLשל eÈ‰c ƒ¿««ƒ¿«¿∆»«
העם  את שהשתיק בכך יפונה בן ‰Bcn˙כלב ÏeË·e ˙eLÈÏÁ ואת ¬ƒƒ«ƒ
לברר  אפשר כן החלשות המידות

ולהעלות.

ÏeËa‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â המידות של ¿ƒ≈ƒ¿««ƒ
ובהתלהבות  בהתפעלות יהיו שלא

בחלישות  אלא ŒÏÚגדולה ‰NÚ«¬∆«
˙ÎLÓ‰ È„È והתגלותÔÈÁBn‰ ¿≈«¿»««ƒ

הרגש, על השכל והשפעת הארת

ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe האדם בטבע בפועל ¿ƒ∆ƒ
,¯˙BÈ ÔÈÁBÓ ÏÚa ‡e‰L ÈnL∆ƒ∆««ƒ≈

˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰ ÈÊ‡ אותו של ¬«ƒ¿«¬«ƒ
Èkאדם  ,¯˙BÈ ˙eLÈÏÁa ‡È‰ƒ«¬ƒ≈ƒ

‡e‰ ÔÈÁBn‰ Ú·Ë ˙eÏÏk¿»∆««ƒ
˙e·LÈ˙‰Â ‰ÁeÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¿

והתרגשות, התפעלות ¿BÓÎeולא
סתימאה' ש'חכמה בזוהר שאמרו

ונמצאת  שקטה היא העלומה) (החכמה

על  טוב יין כמו וזהו במקומה שמריו,

ÌÈ˙Ò,שאמרו  È‰BzÚc ‡·Ò"»»«¿ƒ»ƒ
"CÈÎLÂ ËÈ˜Lc ·Ë ¯ÓÁk«¬»»¿»ƒ¿»ƒ

'eÎ30, דעתו טוב הזקן כיין עלומה

ורגוע  ‰È˙‰ששקט ÔÎlL∆»≈»¿»
‰¯È·M‰ התוהו בעולם הכלים של «¿ƒ»

ÔÈÁBÓa ‡ÏÂ ˙BcÓa ˜¯31 ««ƒ¿…«ƒ
ברוגע  הם מטבעם שכאמור

בתוקף  היו לא ולכן ובהתיישבות

הכלים  מיכולת שלמעלה ובחוזק

להכיל.

Ò‰iÂ) ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ כלב ¿∆«∆∆¡««««
˙ÏeÚtL ,‰LÓ Ï‡ ('B‚∆…∆∆¿«

˙Bcna ÏeËa‰ ידי על כלב שפעל «ƒ«ƒ
העם  את È„ÈŒÏÚשהשתיק ‡È‰ƒ«¿≈

¯eaÁ‰ העם LÓ‰,של Ï‡ «ƒ∆…∆
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa,כוחֿמה אותיות ¿ƒ««»¿»

‰"Ó ÌL,ה"א יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב הוי' שם כאשר ≈«
מ"ה  היא הללו האותיות של הגימטרייא ה"א Baוא"ו, LiL בשם (45), ∆≈

e‰˙'c'מ"ה  ˙BcÓa ÏeËa‰ ÏBÚÙÏ Ák‰ ביטול על מורה 'מה' (כי «…«ƒ¿«ƒ«ƒ¿…
מה"). "ונחנו עצמם על ואהרן משה שאמרו Ê‰כמו ÔÈÚÂ פעולת של ¿ƒ¿»∆

העם  של) המידות תוקף (עניין של Ïk·הביטול È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿«¿≈»≈
המרגלים, עשר משנים אחד BË·שהיה ¯˙Bi‰ ÔÙB‡‰ Èk הטובה הדרך ƒ»∆«≈

Ì‰Óביותר  „Á‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈÏb¯Ó‰ È¯·c ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿≈∆»≈∆
‡Ùeb,עצמםÏ"Ê¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ32dÈ„LÏ ‡a‡ d·e dpÈÓ »«∆∆«¬«««ƒ≈≈«»¿«¿≈

‡b¯ da.יער "אבא, רש"י: ופירש ≈«¿»
הגרזן  בתוך ייכנס יער של מעצמו

היער". את בו ויקצצו יד בית להיות

ÚˆeÓÓ ‰È‰ ·ÏkL ÈÙÏ ,Ì‚Â¿«¿ƒ∆»≈»»¿»
חיבור  לפעול ביכולתו ≈ÔÈaשהיה
Èk ,ÌÚ‰ Ïk Ï‡ ‰LÓ33·Ïk …∆∆»»»ƒ»≈

'‰iÏ‡' ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ»
Ô"a ‡i¯ËÓÈ‚·e34, שם כאשר ¿ƒ«¿ƒ»«

היינו  ה"א, אותיות במילוי כתוב הוי'

של  הגימטרייא ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד,

ב"ן  היא הללו Úe„ÈÂהאותיות (52)¿»«
Ô"a ˙ÈÁa ‰È‰ ‰iÏ‡L35 ∆≈ƒ»»»¿ƒ««

‰"Óc36, עניין עצמו, מ"ה בשם ¿«
שם  פנימיות הוא רבינו משה הביטול,

פנימי, ביטול הוא שלו והביטול מ"ה

מ"ה  שם חיצוניות הוא אליהו ואילו

שלו  הביטול ולכן שבמ"ה, הב"ן חלק

משה, מדריגת של לביטול הגיע לא

בחינת  היה שכלב היה וכיוון אליהו

הפועל  'ממוצע' להיות חיבור בכוחו

רבינו  ומשה העם ‰È‰בין ÔÎÏÂ¿»≈»»
Ï BzÏÎÈaÏ‡ ÌÚ‰ ˙‡ ¯aÁ ƒ»¿¿«≈∆»»∆

Ì‰a CÈLÓ‰Ï ,‰LÓ בעם …∆¿«¿ƒ»∆
ÏeËa‰ ˙ÈÁa שנובעת לאלוקות ¿ƒ««ƒ
eÎ'.ממשה 
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ יתבטל שהעם ¿«¿≈∆

המוחין  להמשכת (הודות לאלוקות

כמבואר  רבינו, למשה והחיבור במידות

eL¯ÈÂלעיל) ‰ÏÚ ‰ÏÚ" ‰p‰ƒ≈»…«¬∆¿»«¿
."dÏ ÏÎe ÏBÎÈ Èk d˙‡…»ƒ»«»

·e˙kL ‰Óc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆»
È‡˜ "d˙‡ eL¯ÈÂ" הכוונהÏÚ ¿»«¿…»»≈«

'e‰˙'c ˙B¯B‡ ˙Le¯È לקבל ¿«¿…
הללו, הנעלים האורות של ההמשכה את גם È„ÈŒÏÚו'לרשת' ‰NÚ ‰fL∆∆«¬∆«¿≈

ÈË¯t‰ ¯e¯a‰ ניצוץ כל ושל ומידה מידה כל ÏLוניצוץ של ÔÙB‡a «≈«¿»ƒ¿∆∆
˙eLaÏ˙‰אתו והתעסקות במתברר המברר Ê‰של ÈË¯t ¯e¯·e .'eÎ ƒ¿«¿≈¿»ƒ∆

מהמידות  חלק וכל מידה כל ÏeÚt˙בפרט של ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈«¿»«¿«
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ׁשּזהּו ּכללית, חליׁשּות ּפעּולת הקּדמת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָלאחרי

ׁשּפעּולת  אּלא לּה", נּוכל יכֹול "ּכי ְְִִֶֶַַַָָָענין

העבֹודה, התחלת רק היא הּכללית ְְֲֲִִִַַַַַָָָָהחליׁשּות

קּמי  ּכעבּדא להיֹות ׁשּצרי הּכללית ההנחה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּוכמֹו

א37מריּה גֹו' ה' ּבנּו חפץ "אם ּכלב ּוכדברי , ְְִִֵֵֵֵַָָָָ

גֹו' ּתמרדּו" אל לּברּור 38ּבה' ההקּדמה וזֹוהי , ְְְִִֵַַַַַָָֹ

ׁשּזהּו כּו', ּפרט ּבכל התלּבׁשּות ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶַָָּבאֹופן

העבֹודה  ׁשהתחלת ועלּֿדר העבֹודה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָּתכלית

גֹו' "מׁשכני" ׁשל ּבאֹופן ׁשּזֹוהי 39היא , ְְִִִֵֶֶֶָ

ּבאה  ואחרּֿכ כּו', מּלמעלה ּכללית ְְְְְְִִִַַַָָָָָהתעֹוררּות

ימים, מ"ט ּבמׁש העֹומר ּדספירת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָהעבֹודה

ּכפי  הּמּדֹות ז' ּפרטי ּכל מבררים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָׁשּבהם

מ"ט  ׁשּמסּפרם מּזֹו, זֹו ּבזה,40ׁשּכלּולֹות והענין . ְְְְִִִֶֶֶָָָָָ

כּו', הּבט ּוׁש עלֿידי נעׂשית  הּכללית ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשהחליׁשּות

ּב'ּתניא' אי41ּכמבאר להם אמר מׁשה ׁשּכאׁשר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּדברים  ּכׁשּׁשמעּו הּנה וכּו', עליהם ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּקצף

א כּו'. ּבקרּבם לּבם ונׁשּבר נכנע אּלּו, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָקׁשים

ּבאֹופן  ׁשּיהיה ּוכדי כּו'. מּקיף ּבאֹופן עדין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַזהּו

ּבאֹופן  ּפרטית, התּבֹוננּות עלֿידי זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָּפנימי,

ׁשּנעׂשה  ועד ּבּמּדה, ּפרט מברר ּבׂשכל ּפרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

כּו' הּמּדֹות ּפרטי ּבכל .42הּברּור ְְִֵֵַַָָ
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א.37) י, שבת חֿט.38)ראה יד, ורא 39)פרשתנו ד. א, הנ"ל שה"ש ד"ה ואילך. נט ע' ח"א שה"ש באוה"ת משכני ד"ה ה

ובכ"מ. ואילך). קעב ע' תרנ"ה (סה"מ ובכ"מ.40)תרנ"ה שם. תרנ"ה ואילך).41)סה"מ ב (לז, הסיום 42)ספכ"ט חסר

(המו"ל).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ,ותקיפה חזקה במציאות יהיו שלא ÔÈÚבמידות e‰fL ¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«

"dÏ ÏÎe ÏBÎÈ Èk",הארץ את לרשת הכללית ‡l‡היכולת ƒ»«»∆»
‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ˜¯ ‡È‰ ˙ÈÏÏk‰ ˙eLÈÏÁ‰ ˙ÏeÚtL שלב ∆¿««¬ƒ«¿»ƒƒ««¿»«»¬»

ה', בעבודת ‰‰Á‰ראשון BÓÎe נפשית והסכמה ‰ÈÏÏk˙החלטה ¿«¬»»«¿»ƒ
CÈ¯vL יהודי˙BÈ‰Ï כלפי ∆»ƒƒ¿

˜Ènהקדושֿברוךֿהוא  ‡c·Úk¿«¿»«≈
dÈ¯Ó37, היינו אדונו, בפני כעבד »≈
Îe·Ïk„·¯מוחלט,בביטול  È ¿ƒ¿≈»≈

'‰a C‡ 'B‚ '‰ ea ıÙÁ Ì‡"ƒ»≈»««
'B‚ "e„¯Óz Ï‡38,,כלומר «ƒ¿…

המרידה, את להפסיק יש ראשון בשלב

הקדושֿברוךֿהוא  כנגד ושלום, חס

עבד  כמו שמים מלכות עול ולקבל

אדונו  עול את È‰BÊÂ¿ƒהמקבל
שפועלת  הזו הכללית ההחלטה

המידות  בתוקף כללית חלישות

ÏL ÔÙB‡a ¯e¯aÏ ‰Óc˜‰‰««¿»»«≈¿∆∆
,'eÎ Ë¯t ÏÎa ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿»¿»
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ»¬»
פרט  שום יישאר שלא שלה והשלימות

מבורר. לא

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰L C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿»«»¬»
הראשון  בשלב נמצא האדם כאשר

ה' ÏLבעבודת ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆
'B‚ "ÈÎLÓ"39, הכתוב כלשון »¿≈ƒ

מבקשים  ישראל שבני השירים' ב'שיר

אחריך  "משכני מהקדושֿברוךֿהוא

‰˙e¯¯BÚ˙נרוצה" È‰BfL∆ƒƒ¿¿
‰ÏÚÓlÓ ˙ÈÏÏk ֿ הקדוש מצד ¿»ƒƒ¿«¿»

בעת eÎ',ברוךֿהוא  שהיה כפי

למטה  מלמעלה גילוי ידי על שהייתה מצרים a‡‰יציאת CkŒ¯Á‡Â¿««»»»
Ì‰aL ,ÌÈÓÈ Ë"Ó CLÓa ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«»∆¿∆∆»ƒ∆»∆

ÌÈ¯¯·Ó שמבררים עד מהמידות אחד פרט יום Ê'כל ÈË¯t Ïk ¿»¿ƒ»¿»≈
˙Bcn‰ המלכות ספירת גם כולל לעיל BÊהמנויות ˙BÏeÏkL ÈÙk «ƒ¿ƒ∆¿
,BfÓ עד הלאה וכן שבחסד' 'גבורה ואחרֿכך שבחסד' מ'חסד החל ƒ

שבמלכות' Ë"Ó'מלכות Ì¯tÒnL40. ∆ƒ¿»»
˙ÈÏÏk‰ ˙eLÈÏÁ‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התחלת שהיא המידות, של ¿»ƒ¿»»∆∆«¬ƒ«¿»ƒ

eÎ'העבודה, LeËa‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ,כללי ביטול Ók·‡¯שגורם «¬≈«¿≈«ƒ«¿…»
'‡Èz'a41Ì‰Ï ¯Ó‡ ‰LÓ ¯L‡kL המרגלים ‡CÈבפרשת ««¿»∆«¬∆…∆»«»∆≈

,el‡ ÌÈL˜ ÌÈ¯·c eÚÓMLk ‰p‰ ,'eÎÂ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÛˆwL∆»«¬≈∆¿ƒ≈¿∆»¿¿»ƒ»ƒ≈
'eÎ Ìa¯˜a ÌaÏ ¯aLÂ ÚÎ לשון (וזה הכללי הביטול בהם ונפעל ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿»

שמצינו  "וכמו שם: בתניא הזקן רבנו

מרגלים  גבי בתורה מפורש זה דבר

אל  ממנו, הוא חזק כי אמרו שמתחלה

ה' ביכולת האמינו שלא כו' ממנו תקרי

הננו  ואמרו חזרו כך וגו'ואחר ועלינו

האמונה  להם ובאה חזרה ומאין

משה  להם הראה לא הרי ה ' ביכולת

על רבנו  ומופת  אות  שום  עליוֿהשלום

שקצף  איך להם שאמר רק בינתיים זה

אל  להביאם שלא ונשבע עליהם ה'

היו  לא אם להם זה הועיל ומה הארץ

לכבוש  חסֿושלום ה' ביכולת מאמינים

כלל  רצו לא זה ומפני מלכים ל"א

שישראל  מפני וודאי אלא לארץ ליכנס

רק  מאמינים בני מאמינים הם עצמן

בגופם  המלובשת שהסטראֿאחרא

נפשם  קדושת אור על עצמה הגביה

וגבהותה  רוחה בגסות האלוהית

מיד  ולכן ודעת טעם בלי בחוצפה

רעש  בקול והרעים עליהם ה' שקצף

וגו' הזאת הרעה לעדה מתי עד ורוגז

פגריכם  יפלו הזה ה'במדבר אני וגו'

העדה  לכל אעשה זאת לא אם דברתי

דברים  וכששמעו וגו' הזאת הרעה

בקרבם  לבם ונשבר נכנע אלו קשים

וממילא  מאד העם ויתאבלו כדכתיב

רוחה"). וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא e‰Êנפלה C‡ הביטול «∆
שעלֿידיֿזה ÛÈwÓוהשבירה ÔÙB‡a ÔÈ„Ú לכל חודר שלא מלמעלה ¬«ƒ¿∆«ƒ

האדם ומציאות מהות של ÈÓÈtהפרטים ÔÙB‡a ‰È‰iL È„Îe .'eÎ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒƒ
האדם, ממציאות פרט לכל בפנימיות יחדור È„ÈŒÏÚוהביטול ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
ÏÎNa Ë¯t ÏkL ÔÙB‡a ,˙ÈË¯t ˙eBa˙‰ את להחליש שנועד ƒ¿¿¿»ƒ¿∆∆»¿»«≈∆

ביטול בהם ולפעול Ë¯tהמידות ¯¯·Ó מסויים‰NÚpL „ÚÂ ,‰cna ¿»≈¿»«ƒ»¿«∆«¬∆
דבר של eÎ'בסופו ˙Bcn‰ ÈË¯t ÏÎa ¯e¯a‰42.לעיל כמבואר «≈¿»¿»≈«ƒ
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.d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei
.‚Ó... לבית תאמר "כה למשה אמר שהקב"ה התורה, מספרת למתןֿתורה, ישראל בני הכנת אודות

ישראל" לבני ותגיד חז"ל 232יעקב ודרשו "ותגיד 233, רכה", בלשון להן תאמר הנשים, אלו יעקב "בית
. ישראל כגידין".לבני הקשין דברים לזכרים .

נוגע  מה - התורה את להם לתת מתכונן שהקב"ה ישראל לבני מספרים כאשר מובן: אינו ולכאורה
לחלק  צריך ולמה בשוה, לנשים והן לאנשים הן שייכים הדיברות עשרת הרי לנשים; אנשים בין החילוק

תורה?! למתן ההכנה בעת ביניהם

בביתֿהכנסת  בישיבה, להסתגר אינה שהתכלית מ"א) (סעיף לעיל כאמור - הוא הענין אך
מתן  בעת שהיה כפי בעולם, ותחדור תומשך שהתורה לפעול צריכים אלא בתורה, ולעסוק וביתֿהמדרש

ומחריש". שותק העולם אלא וכו', געה לא ש"שור תורה,

לאופן  אנשים של העבודה אופן בין עיקרי חילוק יש - תורה) דמתן (התכלית בעולם לפעולה ובנוגע
שידעו  כדי תורה, למתן ההכנה באופן לנשים אנשים בין חילוק גם יש לכך ובהתאם נשים, של העבודה

עצמם. על שמקבלים מה

.„Ó דמתן ההתחלה (שזוהי  מצרים מארץ ליציאה ובשייכות בקשר לנשים אנשים בין מהחילוק ויובן
במצרים  שבהיותם שאףֿעלֿפי - עבדים") מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי תורה,
ומצב  במעמד כולם נעשו ממצרים ובצאתם עבדות, של ומצב במעמד הנשים, והן האנשים הן כולם, היו
לחירות: בנוגע גם ובמילא העבדות, לאופן בנוגע לנשים האנשים בין חילוק יש מכלֿמקום, חירות, של

התב  האנשים של בשדה"העבדות עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה "בעבודה פיתום 234טאה בבניית ,
מסכנות "ערי שישמשו לאוצר"ורעמסס ובצורות "חזקות ותבן 235לפרעה", קש ואסיפת מחיפוש החל ,

הלבנים בכל עשיית לצורך מצרים ארץ פרעה 236רחבי בגזירת בעיקר התבטאה הנשים של העבדות ואילו ;
תשליכוהו" היאורה הילוד הבן עולליהן 237"כל על יותר רחמניות מטבען שהנשים כיון ,238.

מצרים: ביציאת שנעשה החירות לענין בנוגע לנשים אנשים בין החילוק גם מובן ומזה

לצורך  בזה וכיוצא בתים בבניית או בשדה, וזריעה בחרישה לבית, מחוץ הוא תפקידם - אנשים
שכתוב  (כמו ה'239הפרנסה ברכת תשרה שבו כלי לעשות שצריך תעשה", אשר בכל אלקיך ה' "וברכך

עם  כו' ומתן משא במגע, באים לבית, שמחוץ התפקיד במילוי הנה הדברים, ומטבע הפרנסה), בענין
בנינים  בבניית שהתעסקותם כך, העמים"), מכל המעט "אתם (שהרי העולם מאומות גם שונים, אנשים

משה. כרצון - להבדיל - או פרעה, כרצון אופנים: בשתי להיות יכולה בזה) (וכיוצא

שמטרתו  אורחֿחיים כלומר, לאוצר", ובצורות "חזקות מסכנות", "ערי עבורו שיבנו - פרעה של רצונו
השכנים... עם להתחרות שיוכל כדי כו', רהיטים עוד ולקנות דולרים, כמה עוד להרויח היא היחידה

לנוח" השבת יום את להם "תיקן משה שהרי - להיפך הוא משה של רצונו זאת, והיינו,240ולעומת ,
לה'" "שבת השבת, יום של המנוחה ענין הוא היא 241שהעיקר המעשה ימי ששת של התכלית וכל ,

וכל  והארץ השמים "ויכולו היא שתכליתה הבריאה, בתחלת (כמו השבת ביום והשביתה המנוחה בשביל
אותו"242צבאם" ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך ,243,(
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ג.232) שם,
נת'233) ב. פכ"ח, שמו"ר שם. מכילתא וראה עה"פ. פרש"י

ואילך. 93 ע' חל"א בלקו"ש
יד.234) א, שמות
ובפרש"י.235) יא שם,
ואילך.236) ז ה, שם
כב.237) א, שם
יג),238) (שם, בפרך" בנ"י את מצרים ש"ויעבידו ואע"פ

לאנשים" נשים ומלאכת לנשים אנשים מלאכת מחליפין "שהיו
הי' האנשים עבודת שעיקר מובן, הרי - ע"ב) ריש יא, (סוטה

ורעמסס. פיתום בבניית
יח.239) טו, ראה פ'
כח.240) פ"א, שמו"ר
יו"ד.241) כ, יתרו
א.242) ב, בראשית
ג.243) שם,
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מוסר - בספרי החול,244כמבואר ימי בששת המלאכה של התכלית היא השבת יום של שהמנוחה
כסף... עוד ולהרויח ולהתייגע להמשיך כדי כח לאסוף ומטרתו תכליתו המנוחה זמן שגם להיפך, -ולא

בזה, וכיוצא וזריעה בחרישה דחול, בעובדין עוסק שבהם עצמם המעשה ימי בששת גם הנה ולכן,
בשביל  היא שעות וכמה כמה במשך דחול בעובדין ההתעסקות ומטרת שתכלית אצלו נרגש
תפילין, מצות מצוה, ולעשיית התורה ללימוד לתפילה, להקב"ה, שמקדיש שתים או שעה ֿ השעה, מחצית

גופא  המעשה ימי שבששת ה"שבת" שזהו - ליהודי טובה עשיית או צדקה .245מצות

. מתרוסס ראשון "שראשון ורעמסס, לפיתום בנוגע חז"ל מסיפור ההוראה באה זה תהום ועל פי .
קיום;246בולעו" לו שאין דבר זה הרי פרעה, כרצון הגשמיים, האוצרות היא היחידה המטרה שכאשר -

לה'", "שבת בשביל היא דחול העובדין כל של שהתכלית - משה כרצון ההנהגה להיות צריכה ובמילא,
החירות. ענין אצלם מתבטא ובזה

תדבר" הרוב על ("התורה כלל שבדרך לאנשים, בנוגע - זה שמחוץ 247וכל בענינים הם עסוקים (
לבית;

פנימה" מלך בת כבודה "כל הרי - הנשים -248אבל לראש ולכל הבית, בעניני התעסקותה ועיקר ,
. הילוד הבן "כל הילדים, וגידול תחיון"לידת - הבת וכל .237.

היאורה  הילוד הבן "כל פרעה לגזירת נשמעות שאינן בכך - החירות ענין מתבטא הנשים ואצל
תשליכוהו":

פעם  המדובר זרה"249ובהקדם ה"עבודה היה (הנילוס) ש"היאור" - זו גזירה של הרוחני תוכנה אודות
מהנילוס  מים לוקחים והיו במצרים, יורדים גשמים שאין כיון פרנסתם, מקור שהיה לפי מצרים, של
תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל פרעה גזירת תוכן וזהו תבואה. שיצמיחו כדי השדות את להשקות
ולבו  ראשו מציאותו, שכל היינו, מצרים, של זרה העבודה שהוא לנילוס ישראל ילדי את להשליך שיש -
"וכל  פרנסתם; מקור הם דעתם שלפי כו', המדינה ונימוסי במנהגי ושקועה מונחת תהיה ורגליו, ידיו

הנילוס.oeigzהבת עובדי עם אותה שתשדכו ֿ זה עלֿידי מצרים, של ברוחה אותה תחיון המצריים אתם - "

"למטר - פרעה טוען - ישראל ארץ מים"minydבשלמא הרוח 250תשתה "משיב שהקב"ה ֿ זה עלֿידי ,
מעלה" כלפי עיניהם תולין ש"הכל הוא הסדר ולכן הגשם", נושאים 251ומוריד ישראל שבני והיינו, ,

ולבקש  השמימה להביט צורך אין - מצרים בארץ אבל גשמים; להם שימשיך יתברך אליו עיניהם
כדי  "דלי" להשיג רק וצריך הטבע, דרכי על סומכים אלא "דולר"... להרויח הדרך זו לא כו'; מהקב"ה

השדה. ולהשקות מהנילוס מים להביא

נוגע  מה אבל הגשם, על שסומכים הסדר היה כנען בארץ הייתם שכאשר - פרעה ממשיך - אמת הן
הנילוס. מן הפרנסה באה ששם במצרים אתם נמצאים עכשיו הרי בעבר , שהיה מה לכם

אבל  לים; מעבר שחיו לזקנים שייכים - ומצוותיה תורה יהדות, עניני בימינו: גם פרעה טענת וזוהי
שנולדו אלו הילוד", ל"הבן יוסף"בנוגע ש "וימת  לאחרי  אלטע 252במצרים, די אויף "פארגעסט -ַַ

("קאליקער'ס")...253צייטן" ֿ מום בעלי מהם יעשו ששם ל"חדר ", אותם לשלוח "היאורה ובמקום  - כמותכם ַ
בכיפה" "מושל הוא בראשה שהעומד כזו מדינה המדינה, אנשי שאר כמו שיגדל כדי ,226תשליכוהו",

ולתפארת... לתהלה המדינה של בבנינה עמהם וישתתף
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ע'244) תש"י) (ירושלים ב חוברת מוסר הגיוני ס' גם ראה
ועוד. סט.

וש"נ.245) .279 ע' ח"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
סע"א.246) יא, סוטה
פל"ד.247) ח"ג מו"נ ראה
הי"א.248) פי"ג אישות הל' רמב"ם וראה יד. מה, תהלים
מ 249) תורת וש"נ.ראה .130 ע' ריש חל"ו התוועדויות - נחם
יא.250) יא, עקב
ט.251) פי"ג, ב"ר

ו.252) א, שמות
העבר...=253) זמן על תשכחו
גופא,254) הפרנסה לענין שבנוגע גם בהיות ומה כמו זה הרי

לברוח  יכול עבד ש"אין כזו מדינה שבנו מצרים, בשעבוד בנ"י
"דולר" משאירה לא שהמדינה כך, ,(37 הערה לעיל (נסמן משם"

עבורם...
בתו"ש255) בהנסמן וראה א. קיא, כד סנהדרין ב, שמות

קצה). (אות
ט.256) סא, ישעי'
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כיון  אינוֿיהודי!), (אפילו אדם בתור מהותו כל את שמאבד ילד גדל שעלֿידיֿזה היא, האמת אך
הפרנסה  לענין לגמרי משועבד לקח 254שנעשה שפרעה - לילדים קרה מה "תופסים" דבר של בסופו ורק ,

מצרים  של ב"קירות" אותם והשקיע !255אותם

היאורה  הילוד הבן "כל פרעה לגזירת להשמע שלא - הנשים של לחירות היציאה מתבטאת זה ובענין
ה'" ברך זרע הם כי יכירום רואיהם ש"כל ובנות בנים להעמיד אלא וגו'", ש"הם 256תשליכוהו ובאופן ,

תחילה" ישראל!257הכירוהו נשיאי לפני אפילו ,

.‰Ó:תורה למתן ההכנה גם היתה לכך ובהתאם

לכולנה" אחת "תורה הנה - עצמה התורה למהות אודות258בנוגע כשמדובר אבל ,dpkdd תורה למתן
עצמו. בפני - ונשים אנשים - סוג מכל שנדרש המיוחד העבודה אופן את להדגיש צורך יש -

אמ  זה הן ועל שהנשים כיון הנשים", "אלו יעקב", לבית תאמר "כה - לראש לכל למשה: הקב"ה ר
הבנים. וגידול דלידת העיקרי בענין להתעסק שצריכות אלו

ובפשטות:

ל"משולח" (שיתנו כו' וישיבות ובתיֿמדרשות בתיֿכנסיות בנין אודות האנשים עם שמדברים לפני
את להבטיח צריכים - כו') יותר גדול micinlzdסכום ly mze`ivn.בישיבות שילמדו

כמו  הילדים, לידת עם הקשורים הענינים פרטי כל תלויים שבהן הנשים, עם תחילה לדבר יש ולכן
המשפחה, טהרת שמירת עלֿידי - זה לפני ועוד בזה, וכיוצא זכר", "שלום עריכת המעלות", "שיר תליית
שבו  לגןֿילדים אותם לשלוח - הילדים וחינוך בגידול שעוסקות אלו הן הנשים הרי כן לאחרי וגם

כו'. שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה ילמדו שבהם ולישיבה לחדר כך ואחר ישראל", "שמע אומרים

.ÂÓ כך ואחר הנשים", "אלו יעקב", לבית תאמר ד"כה באופן תורה למתן ההכנה אודות זה וסיפור
הדורות: בכל ישראל ובנות בני לכל והוראה לימוד גם מהוה - האנשים ישראל", לבני "ותגיד

"ועשו  בבחינת שיהיה ומצוות, התורה יסודי על בישראל בית לבנות מתכוננים ישראל ובת בן כאשר
מקדש" את 259לי תחילה להזהיר צריכים - התורה קבלת לאחרי תיכף ישראל בני שהקימו המשכן כמו ,

בנוגע  החתן את גם להזהיר צריכים כך אחר ורק גו'", הילוד הבן ד"כל הענינים פרטי לכל בנוגע הכלה
וכנסת  הקב"ה של הנישואין ענין שזהו תורה, למתן ההכנה לאופן בהתאם כו', אליו השייכים לענינים

רז"ל  כמאמר תורה".260ישראל, מתן זה חתונתו "ביום

לכם" נתתי טוב "לקח על מיוסד - טוב בכל מבורך לבית זוכים הטוב 261ועלֿידיֿזה ואת החיים "את ,
בחיים". ובחרת וברוחניות.262. בגשמיות -

***

.ÊÓ למטר" ישראל שארץ מצרים, לארץ ישראל ארץ שבין החילוק אודות מ"ד) (סעיף לעיל נזכר
minydמביט הוא הענינים לכל שבנוגע באופן היא יהודי של הנהגתו לכך, ובהתאם מים", dninydתשתה

גשמים, יורדים שאין לארץ), (חוץ מצרים בארץ מהֿשאיןֿכן הקב"ה; של רצונו מהו לראות בתורה, -
כו'. הטבע דרך עלֿפי היא וההנהגה

כמו  בארץ, התלויות מצוות - ישראל בארץ רק הוא שקיומם מצוות שיש בכך גם מתבטא זה וענין
לארץ. בחוץ מהֿשאיןֿכן בזה, וכיוצא ומעשרות תרומות
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ב.257) יא, סוטה
וספמ"ו.258) רפמ"ד, התניא לשון ע"פ
ח.259) כה, תרומה

(במשנה).260) ב כו, תענית
ב.261) ד, משלי
טוֿיט.262) ל, נצבים
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מדרבנן  רק חיובם בארץ התלויות המצוות גם הנה - הגלות בזמן המקדש, בית חורבן לאחר ,263אמנם,
קיים  המקדש שבית בזמן לקיומם "סימן" לבוא.264בתור לעתיד בשלימותן לקיימן זוכים ועלֿידיֿזה ,

.ÁÓ תוך כו' וזריעה בחרישה עוסקים ששם חב"ד, כפר אודות להזכיר המקום כאן - לזה ובהמשך
השמיטה, שנת שהיא הבאה לשנה בנוגע ובמיוחד כולל בארץ, התלויות המצוות קיום על הקפדה כדי

רז"ל  וכדרשת היתרים, ללא שביעית שמירת על הפסוק 265שמקפידים דברו",266על עושי כח "גבורי
מדבר". הכתוב שביעית "בשומרי

לפני - שעמדו ש"בישראל דעה יש הנ"ל רז"ל במאמר שהרי השבועות, לחג מהשייכות גם ולהעיר
ס  כל הר ואמרו לשמיעה, עשיה שהקדימו מדבר, הכתוב כדאיתא 267יני ונשמע", נעשה ה' דבר אשר

שמלאכי 10בגמרא  זה רז לבני גילה מי ואמרה, קול בת יצתה לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו "בשעה
שנאמר  בו, משתמשין עושי 266השרת ברישא דברו, בקול לשמוע דברו עושי כח גבורי מלאכיו ה' ברכו

תורה' ב'לקוטי בארוכה ונתבאר שהובא כפי לשמוע", -.268והדר

השביעית  בשנה נאכל מה תאמרו "וכי לטענה במענה - הקב"ה הבטחת אצלם שתתקיים רצון ויהי
וגו'"269גו'" הששית בשנה לכם ברכתי את "וצויתי -270,

והשלימה  האמיתית בגאולה בשלימותה, שביעית מצות לקיים כבר יוכלו הבאה שבשנה - ועיקר ועוד
צדקנו. משיח עלֿידי

בזה  ההתחלה לאחרי בארץ 271ובפרט ד"הנדחים ומצב ממעמד שיצאו אלו שם נמצאים שכבר -
עלֿידי 272מצרים" ונתקבלו בזה, וכיוצא שבת שמירת כמו יהדות, עניני על וגזירות ודחקות, במיצר ,

תפעל  זו התחלה הנה - כו' נדיבה ברוח עבורם, לרווחה ביתם את שפתחו באופן וקרוביהם אחיהם
ישראל, ובנות בני כל משם שיצאו

צאתך  "כימי צדקנו, משיח פני לקבל - כולו העולם בכל ישראל ובנות בני כל עם ביחד - וילכו
מצרים" ובבנותינו"273מארץ בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו והנגלה 274, הנראה בטוב וברחמים, בחסד ,

טפחים. מעשרה למטה

- הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון מהר"ש, אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רבה). בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלא (ועמד כלאּפצי" זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָג'

לכל  הקדוש בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן - והבדלה ערבית תפלת הכוס, על המזון ברכת לאחר
ברכה"]. של מ"כוס שיחיו הנאספים
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ספ"א.263) תרומות הל' רמב"ם ראה
כה.264) יח, אחרי רמב"ן ראה
בתחלתו.265) ויק"ר
כ.266) קג, תהלים
ז.267) כד, משפטים
ואילך.268) ג יב, במדבר

כ.269) כה, בהר
כא.270) שם,
וש"נ.271) .250 ע' לעיל גם ראה
יג.272) כז, ישעי'
טו.273) ז, מיכה
ט.274) יו"ד, בא
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מוגה  בלתי

פרשתנו ‡. ריש רש"י בפירוש לפי 1הביאור הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה "למה ,
אמר  שבטו, ולא הוא לא בחנוכה, עמהם היה שלא דעתו, אז חלשה הנשיאים, חנוכת אהרן שכשראה

הנרות", את ומטיב מדליק שאתה משלהם גדולה שלך חייך, הקב"ה, לו

הציווי - זה לפני כבר נאמר ובודאי ניסן, חודש בראש המשכן בהקמת התחילה הנרות שהדלקת דכיון
זה  הנשיאים,2על  חנוכת אהרן שכשראה "לפי היא הנשיאים קרבנות לאחרי שסמיכותה לומר, צריך ע"כ ,

. דעתו אז וכו'".חלשה הקב"ה לו אמר .

עמהם היה "שלא היא דעתו חלישות שסיבת שעדיין dkepgaוכיון בגלל היא לכך שהסיבה (בחשבו "
העגל  מחטא רושם נחשבת3נשאר המנורה הדלקת שגם הוא, הקב"ה של המענה הנה ,(jepigl ובאופן ,

ש" לפי משלהם"), גדולה ("שלך המזבח מחנוכת יותר שהקריבום `dzנעלה הנשיאים קרבנות כמו (לא
aihneהכהנים) wilcn החנ התחלת רק היתה ידם שעל הנשיאים כמו ולא ההכנה, וגם )4וכה (ההדלקה

החיצון).zexpdאת המזבח על הנשיאים חנוכת כמו  ולא בפנים, (שמקומם "

כי, למילואים, השמיני ביום המנורה הדליק שמשה לאחרי גם הוא אהרן הדלקת שעלֿידי והחינוך
היתה  יום, כבכל הערביים, בין ההדלקה ואילו בבוקר, - מיוחד וענין חידוש היתה משה עלֿידי ההדלקה
חנוכת  גמר עד נמשכה זו וחנוכה המנורה; חנוכת בתור דוקא, ידו על להיות שהוצרכה אהרן, עלֿידי

הראשון. הנשיא של קרבנו לאחרי גם הימים, י"ב בכל היתה הנשיאים שחנוכת כשם הנשיאים,

"חייך" הקב"ה לו אמר - האמת היא כן אלא נחמה, בתור רק זה שאין להדגיש .5וכדי
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רש"י",1) "לשון ברמב"ן: שהובא בהתחלת כפי ובלקו "ת
(פרשתנו  הב' בהעלותך לקו"ש ד"ה (ראה "ופרש"י" רע"ג): לא,

(ודלא  רש"י פירוש בודאי שזהו מוכח ומזה ,(1 הערה שבפנים
זה). רש"י פירוש חסר שבהם כבמקומות

יותר: ובפרטיות
שליט"א אדמו"ר  (כ "ק מלקו"ת  לראי' ֿ בנוגע  בבת הוסיף

שזהו  לומר אין - תורה...) לקוטי כולם לומדים עתה והרי שחוק:
הם  שבשטר מנה ("על השטר עיקר על שמעידים השטר עדי ע"ד
והיינו, רע"א), כא, (כתובות טפלים ענינים על ולא מעידים")
וכו', דעתו דחלשה הענין עצם את להביא היא הכוונה שעיקר
(א) כי: בלבד, מראהֿמקום רק זה הרי "ופרש"י", בתחלה ומ"ש
פירוש  שמביא וכיון טפלים, ענינים שייך לא התורה בפנימיות
כוונתו  אם (ב) רש"י, בפירוש ישנו זה שענין הוכחה זו הרי רש"י,
הי' אלא רש"י, לפירוש לציין הוצרך לא מראהֿמקום, לציין רק

במדרש". "ועיין מוסיף שבלאה"כ גם ומה למדרש, לציין יכול
 ֿ בבת הוסיף שליט"א אדמו"ר (כ"ק מהרמב"ן לראי' ובנוגע
הי' הרמב"ן הנה - המתנגדים...) עבור גם היא זו שראי' שחוק,
מוכח  הרי רש"י, בשם זאת שמביא וכיון לרש"י, זמן בקירוב
שהרמב"ן  ובפרט רש"י. פירוש שזהו ספק ללא ברור הי' שבזמנו
הוא  זה פירוש אם ספק הי' אילו וא"כ, זה, פירוש על מקשה
עצמו, מרש"י זה אין שאולי לומר צריך הרמב"ן הי' רש"י, מדברי

כו'. כתבו תלמיד איזה אלא
(2. אהרן כן "ויעש ובפרש"י) ג ח, (פרשתנו כאשר וכמ"ש .

בנוגע  יו"ד) ז, (נשא מפרש"י גם ולהעיר שינה". "שלא ה'", צוה
מפי  לו שנאמר עד מידם משה קיבל ש"לא הנשיאים לקרבנות

הגבורה".
ולפנים 3) לפני לעבודה  להיכנס  שאין לא וע "ד (גם זהב בבגדי

אחרי  (פרש"י סניגור" נעשה קטיגור שאין "לפי דקדושה), זהב
ד). טז,
(4) ההדלקה רק אם לאהפעולה)גמר אבל אהרן, ע"י  היתה

לגבי  מעלה בזה  שיש התחלתהי' כשם  כי, הנשיאים, ע"י החנוכה 
הגומרה",בגמר מעלה ע"ש אלא המצוה נקראת ש"אינה הפעולה,

מעלה יש במצוה בהתחלת כמו"כ התחלת "אם שלכן, הפעולה,
א). ח, עקב (פרש"י אותה" גמור

שעדיין 5) חשש שאהרן לעיל האמור ע"פ - בזה להוסיף ויש
הענין עם קשור העגל חטא והרי העגל, מחטא רושם דהיפך נשאר

מאד החיים  ה' התאנף "ובאהרן ובפרש"י) כ ט, (עקב כמ"ש ,
לכפר  תפלתי "והועילה גו'", ואתפלל בנים) כלוי (זה להשמידו
הקב"ה: לו אמר ולכן השנים", ונשארו שנים ומתו מחצה,

חטא חייך " עם הקשור החיים דהיפך מהענין להתיירא לו שאין ,"
כו'. רושם נשאר שלא כיון העגל,
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ישראל 6וההוראה  דנשות הנרות הדלקת "נר 7בענין אדם"8, נשמת בידעו 9ה' נפש, מסירות מתוך ,
לחייו  שנוגע ענין "חייך"10שזהו ,-

ואילך. 92 עמוד י"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה

לימי ·. בנוגע גם מתבטאת - משלהם" גדולה "שלך - המנורה הדלקת של שהמעלה להוסיף, ויש
dkepg הרמב"ן שכתב כמו חסידות 11, בדרושי המדרש 12(והובא דברי בפירוש לאהרן,13) הקב"ה במענה

רמזו  "לא המנורה", פני מול אל לעולם הנרות אבל נוהגין, הן קיים המקדש שבית זמן כל "הקרבנות
בגלותנו". חורבן לאחר אף נוהגת שהיא חשמונאי חנוכת לנרות אלא

לבאר  יש הגלות, בזמן גם שנוהגים חנוכה נרות על הוא שהרמז הרמב"ן פירוש שלפי להעיר, [ויש
תחילה  להיות צריך הגלות בזמן גם נוהגים חנוכה נרות שיהיו כדי כי, שבועה, מלשון ד"חייך", הדיוק גם
כו'. הבחירה ענין ישנו שהרי בדבר, הכרח שאין כך, כו', החטאים מענין כתוצאה וגלות, חורבן של ענין

הרמב"ן  שכתב ממה ֿ 14ובמכלֿשכן ועלֿאחתֿכמה החטא, עלֿידי להתבטל יכולה לטובה הבטחה שגם
חנוכה, לנרות ביחס - "חייך" - שבועה של בענין צורך היה ולכן להתבטל. יכולה רעה שנבואה וכמה

בגלות]. גם גדולה", "שלך עלֿידיֿזה שדוקא הגלות, ענין שיהיה בשבועה מלמעלה שנגזר היינו,

שבהיכל" השמנים כל ש"טמאו ביותר, ירוד ומצב במעמד שגם - בזה אחד 15והענין "פך מוצאים ,
קדושת  לכבוד עד דור, דור שבכל גדול הכהן ועלֿדרךֿזה גדול", כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של

אדם" נשמת ה' "נר את מדליק והוא דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מישראל.9מורי אחד שבכל

. קדשך בחצרות נרות והדליקו מקדשך את ד"טהרו ומצב למעמד שבאים לשמך ועד ולהלל להודות .
הוי'16הגדול" שכתוב 17(שם כמו לבוא 18, לעתיד שיהיה כפי הגדולה"), הוי' צדקנו,19"לך משיח בביאת ,

ממש. בקרוב טפחים, מעשרה למטה

***

שיחה).‚. (כעין מאמר

***
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להיות 6) צריך ענין שבכל אדמו"ר מו"ח כ"ק וכדברי
ע' ריש חמ"ג מנחם תורת (ראה בפועל לעבודה בנוגע ה"בכן"

וש"נ). .388
שע"י 7) - משלהם" גדולה ד"שלך הענין מודגש בזה וגם

שאינם  הקרבנות), באים (שמהם בדצ"ח עלי' נפעלה הנשיאים
המדבר. במין היא אהרן פעולת ואילו כו', בחירה בעלי

הסיפור 8) (ראה *ובהקדים אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הידוע
נ"ע  מהורש"ב אדמו"ר אודות וש"נ) .27 ע' ח"ב מנחם תורת גם
ב"רבי" שיחקו ובסביבתו, הצ"צ בחיי שבקטנותם, והרז"א,
לערך, ומחצה בשנה מאדנ"ע מבוגר הי' שהרז"א וכיון ו"חסיד",
את  שהכין החסיד הי' ואדנ"ע רבי, בתור ה"כסא " על הוא ישב

וכדרך ל"יחידות". אליו להכנס ביחידות עצמו ששאלו החסידים 
והן  עבודה  בעניני  מהו הן  הרז"א: את אדנ"ע שאל השכלה, בעניני

את שקימט לאחרי - הרז"א והשיב והרהר יהודי? מצחו
"אש" הוא שיהודי - שלמד במחשבתו מה יסוד על (כנראה

ש"ה' ושאל ב"חדר" כד )). ד, (ואתחנן הוא " אוכלה  אש  אלקיך 
והשיב  בך? נוגע אני כאשר נשרף אינני מדוע א"כ, אדנ"ע:
אינו  ב"אש", נוגע "אש" וכאשר "אש", אתה גם כי הרז"א:

נשרף!
כז.9) כ, משלי

היוצאים10) שדברים  - החוקרים אל ובלשון  נכנסים הלב מן
סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר (ס' פעולתם ופועלים הלב

א).
ריקם  חוזרת שאינה כו' לתעמולה חזקה - החסידות ובלשון
ג  יום" ב"היום (נעתק תלז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק

ועוד). אייר).
פרשתנו.11) ריש
ועוד.12) שנד. ע' שכה. ע' פרשתנו אוה"ת
ו.13) פט"ו, במדב"ר
מ.14) יב, בא
ב.15) כא, שבת
דחנוכה.16) הנסים" "ועל נוסח
ובכ"מ.17) רע"א. נ, שמות תו"א
יא.18) כט, הימיםֿא דברי
רע"ג.19) שם, תו"א ראה

*(wegyÎzaa xn` `"hily x"enc` w"k,xxerzdl mlek mileki eiykry...mixtqny oeikiciqg xetiq!



כג .d"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

המקום „. לה חלק הכבוד "זה נסע", לא "והעם הפסוק על פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
שנאמר  ליאור, כשהושלך למשה שנתעכבה אחת שעה וגו'",20בשביל מרחוק אחותו ותתצב

לבדה),- במדבר נשארת מרים היתה לא זאת לולי גם (שהרי נפשות סכנת מצד היה לא זה שענין
בשעת  רק הוא ה"מחנה" וגדר למחנה", "מחוץ ימים שבעת להסגר צריכה שהיתה דכיון כבוד, מצד אלא

האפשרי. בהקדם יסתיימו ההסגר ימי ששבעת כדי מרים, האסף עד נסעו לא לכן החני',

"מרחוק" עמדה (שהרי נפשות סכנת מצד היה לא למשה שנתעכבה מה גם כי מדה, כנגד מדה וזהו
העבריות" מן מינקת ל"אשה בהמתינו משה של צערו זמן את שקיצרה אלא להועיל), יכלה .21ולא

לה ש"חלק רש"י לשון בין המשנה mewndוהחילוק ללשון לה22" אם l`xyi"נתעכבו בכך שתלוי ,"
הענן" העלות "לפי שמים, בידי רק היה (שהרי 23העיכוב ישראל בני של ברצונם גם תלוי שהיה או ,

שמים" מיראת חוץ שמים בידי שם),24"הכל המשנה דברי (כתוכן מדה כנגד מדה היא הקב"ה והנהגת ,
ישראל  בני הנהגת אופן -)25לפי

ואילך. 132 עמוד י"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה

תלויה ‰. שנסיעתם דאףֿעלֿפי ישראל", לה "נתעכבו המשנה בדברי הנ"ל שמביאור להוסיף, ויש
ה':oprdב"העלות בעבודת הוראה גם יש - לנסוע רצו שלא בישראל תלוי היה גופא הא מכלֿמקום, ,"

השואלים  ("עס 26ישנם כו' קשיים מתעוררים אזי עבודה, בעניני לעסוק רוצים שכאשר הטעם מהו :
כך?! כל קשה יהיה שלא לסדר יכול היה הקב"ה הרי - שווער") אזוי אן ַָקומט

בעבודה לעסוק שלו הרצון שמלכתחילה שיתכן בגלל היא הקושי שסיבת - זה על zn`aוהתירוץ epi`,
אמיתי. ברצון שיתעורר עלֿידיֿזה עליהם להתגבר יצטרך ואז כו', קשיים מתעוררים ולכן

להתחיל צריך שהכל - הענין חז"ל epnnונקודת ובלשון דוקא, עצמו בכח שצריך 27, ליטהר", "בא :
שמלמעלה  גורם לטמא", "בא - להיפך מתנהג ושלום חס [ואם לו" "מסייעין - ואז ממנו, להתחיל

עלֿכלֿפנים  מכלֿמקום לו", "מסייעין שאין דאףֿעלֿפי לו", "פותחין פתח 28עלֿכלֿפנים לו "פותחין
בה" ויכנס וועלט",29הטומאה א "קערט - הסדר כל את משנה הקב"ה האדם עבודת ידי שעל ועד ,[ַ

ההשתלשלות. סדר לכל בנוגע

הענן, יעלה שלא פעל למרים, כבוד לחלוק כדי להתעכב ישראל בני של שרצונם דידן, בנדון וכמו
שזהו אף - נוסף שבוע ב"חצרות" נשארו ישראל xcqdובני jtid,(השתלשלות סדר פי על שנקבע (כפי

שהיו  הניצוצות כל את לברר סיימו שכבר כיון לנסוע, מוכנים היו עצמם מצד ישראל בני שהרי
ב"חצרות"!

הלימוד  דרך (שזהו למעשה להלכה שבנוגע - ישראל" לה "נתעכבו המשנה מלשון ההוראה וזוהי
ישראל  בני בהנהגת תלוי שהעיקר לידע צריך .30במשנה)
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ד.20) ב, שמות
ז.21) שם,
ב.22) ט, סוטה
יז.23) ט, פרשתנו
יב.24) יו"ד, עקב פרש"י
למעלה25) ענין לפעול שכדי מצינו ע"י שלכן זה הרי -

לצדקה  זו סלע "האומר כמו כזה, באופן מתנהג  למטה שהאדם
סע"א  ח, (פסחים גמור" צדיק זה הרי כו' בני שיחי' בשביל
אמרו  הרי מ"מ, לשמה, צ"ל ה' שעבודת [ואע"פ וש"נ) ואילך.

לשמה" שלא אפילו כו' אדם יעסוק "לעולם וש"נ) ב. נ, (שם
הקב"ה  הנהגת כי וש"נ)], ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' גם (ראה

מדה. כנגד מדה היא
וש"נ.26) .300 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) סע"ב. לח, יומא
ובחדא"ג28) שם הגמרא דברי המשך שם.ראה מהרש"א
שם.29) פרש"י
(30) הסיום ).המו"ל חסר



כד

.d"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy .c"qa
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לפרשת ‡. מרגלים פרשת נסמכה "למה אנשים", לך "שלח פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
היה  שלכאורה - מוסר" לקחו ולא ראו הללו ורשעים באחיה, שדיברה דבה עסקי על שלקתה לפי מרים,
מקום  ליתן שלא כדי לזה), זה בסמיכות שהיו (אף המרגלים לפרשת מרים פרשת בין להפסיק מקום

דרגא. באותה שהם לטעות

שסיפרו  חטאתם ומה פשעם מה דלכאורה, - המרגלים חטא גודל ללמדנו הוא הפרשיות סמיכת וטעם
אודות  כו' באריכות בדיבור  שעסקה דיבה, עסקי על מרים שלקתה מזה ללמוד צריכים שהיו - האמת את

באיןֿערוך  היא שמעלתו בכך להכיר לה קשה היה "אחיה", שלהיותו "ורשעים 1משה, ולא 2, ראו הללו
כחגבים" בעינינו ("ונהי להם שנראה כפי הארץ יושבי גבורת אודות בדיבורם והאריכו מוסר", ),3לקחו

מהם  טוב יותר יבינו ישראל בני ששאר יתכן שלא .4בחשבם

ש" הדיוק גם לארץ e`xוזהו בהליכתם המרגלים אצל נתחדש מה דלכאורה: - מוסר" לקחו ולא
ש"עז  ידעו לפניֿזה גם הרי בארץ"5ישראל, היושב ישראל,6העם לארץ ליכנס מוכנים היו ואףֿעלֿפיֿכן ,

הכיבוש  וסדר אופן לברר שליחותם, מטרת היתה כיון7וזו אלא - ?mdipira e`xy לכן כו', העם חוזק את
כו' ש"8התחרטו רש"י מדגיש ולכן .e`x להתגבר כח להם ליתן צריכה היתה זו וראיה למרים, שאירע מה "

כו'. העם חוזק שבראיית הנסיון על
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למעט 1) רצתה שלא ― הקדושה בקו זה ענין הי' שאצלה אלא,
(ראה  הפתגם וכידוע לעבודתה, הדבר יפריע שלא כדי במעלותי'
חסרונות  לידע שצריכים שכשם וש"נ) .339 ע' חמ"ב מנחם תורת
מדריגתה, לגבי ואעפ"כ, עצמו. מעלות לידע צריכים כך עצמו,

כו'. לקתה ולכן לחטא, זה גם נחשב
"אותה 2) ג ) יג, (פרשתנו  רש"י שפירש היו"ואף  כשרים שעה

רק שהיו בזה הדיוק הרי (כלשון ― "צדיקים" לא אבל "כשרים",
ה)): פט"ז, במדב"ר ד. פרשתנו (תנחומא המדרש

שזכויותיו המושאל , בשם  אפילו  ― על "צדיק " מרובים
― פ"א) (תניא יצה"ר לו שאין התואר, בשם ועאכו"כ עונותיו,
מעלה  בו אין אם גם ― "כשר" משא "כ חיובית; מעלה בו יש
ישראל  "כל וכמו כשר, ה"ה פסול, או חטא בו אין אם מיוחדת,
שלא  זמן כל ה"ב), פ"ב קידוה"ח הל' (רמב"ם כשרות" בחזקת
אלא  עוד ולא מיוחדת. מעלה בו אין אם גם חטא, בו מצינו
ה"ה  כשרה, היותה שעם בהמה, על גם נופל "כשר" שהתואר

בהמה... נשארת
המרגלים היו אילו לעניננו: לידי ,צדיקים ובנוגע באים היו

בנוגע (וכמו טובה עשה מסקנא ש"הקב "ה יושבי'", אוכלת  ל "ארץ
ובפרש"י));לטובה לב שם, (פרשתנו כו'" לטרדם כיון כדי אבל

רק המפורש כשרים שהיו על ח"ו יעברו שלא אף הנה ―
לצד  נוטה דעתם תהי' הדעת, לשיקול שנוגע בענין מ"מ, בשו"ע,

כו'. לחומריות מטבעה שנמשכת כשרה, בהמה כמו הרע,
"רשעים  שהתואר החטא,*ונמצא, בגלל (לא הוא הללו"

לקחו  ולא "ראו החטא קודם עוד (שהרי החטא קודם גם אלא)
רשעים, היותם שבגלל החטא, סיבת זוהי ― ואדרבה מוסר"),

.(4 הערה (וראה הרע לצד נוטה דעתם היתה לכן
לג.3) שם,
"רשעים "4) שהיו  לכך שייכת  זו תכונה הפירוש וגם  כי, ―

כמ"ש "מוצלח", הוא ובמפרשים)ד"רשע" מז יד, (שמואלֿא
קשורה הדברים, ומטבע יצליח. ירשיע", יפנה אשר הצלחה "בכל

דצדיק), הביטול (היפך וגאוה ישות לנצח עם  שרצונו שכיון
כו', מציאותו את (מגילה ולהראות ומצאת" ו"יגעת מתייגע, ה"ה

והגאוה  הישות טבע ובגלל כו'. הצלחה לידי ובא ע"ב), ריש ו,
יתכן  שלא סבורים היו ― רשעותם) עם (שקשור המרגלים של

מהם. טוב יותר יבינו בנ"י ששאר
כח.5) שם, פרשתנו
טענת 6) בענין פרשתנו) (ריש בלקו"ת להמבואר בנוגע ועד"ז

לעסוק  צריך ששם בגלל ישראל לארץ ליכנס רצו שלא המרגלים,
לאכול  כדי בהם צורך שיש המלאכות ל"ט כל גשמיים, בענינים

ולכן הארץ", מן מן "לחם "לחם לאכול במדבר, להשאר רצו
אפילו השמים" או במחשבה תומ"צ ולקיים ד ), טז, (בשלח

שהכניסה  ידעו לכן מקודם שכבר ― במעשה לא אבל בדיבור,
גשמיים. בענינים התעסקות עם קשורה לארץ

(7― הבירורים לעבודת בנוגע ― הענינים בפנימיות ועד"ז
יותר  להשקיע צורך ויש כו', ניצוצים יותר יש מקום באיזה לידע

לקדושה. ולהעלותם לבררם כדי כחות
(ראה 8) הנסיון כבעל חכם שאין כידוע ― החסידות ובלשון

.388 ע' ריש חמ"ג מנחם הנסיון תורת שדוקא והיינו, וש"נ),
בפועל, נסיון לידי שבא קודם משא"כ החכמה, את מאמת בפועל
שמצינו  ועד ביותר. גדול חכם הוא אם גם החכמה, ענין רק שישנו
בנוגע  ווארט") ּפלא'דיקן ("א פלאי מאמר החסידות ַָבכתבי
שהרי  אחד, ענינם שבכללות [אף רבינו משה על משיח למעלת
― משה] בגימטריא ו"שילה" אחרון", גואל הוא ראשון "גואל

וש"נ). .93 ע' חל"ח מנחם תורת (ראה כו' הנסיון ענין מצד
המלחמה  ענין  לכללות בנוגע בנדו"ד, ―ועד"ז  הארץ לכבוש

ומצב המעמד דומה למלחמהשמוכנים שאינו ,בפועל למלחמה
כמפתח". חוגר יתהלל "אל יא): כ, (מלכיםֿא הכתוב ובלשון
העם, אל מלחמה משוח מדבר פעמים ש"שתי לכך הטעם וזהו

שיוצאין, בעת בספר, .קודם אחת המלחמה ואחת שיערכו .
המלחמה  ה"ב).בעורכי פ"ז מלכים הל' (רמב"ם כו'"

*(l dxizqa epi`y"mixyk"(mileqt md mktdy),l dxizqa `l`"miwicv."



כה d"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

בשביל חטא  לאדם אומרים "אין ההלכה : בחלק המופלאים  חברך"ומהענינים "לא 9שיזכה רש"י, ופירש ,
שלא  למנוע כדי מהֿשאיןֿכן האיסור, מעשה כבר שנעשה לאחרי רק שזהו חמור", עונש חברך יתחייב
במרים, לחשוד מקום שיש למרות מרים, לפרשת מרגלים פרשת שנסמכה דידן, כבנדון חטא, לידי יבוא

מוסר  יקחו שהמרגלים חטא 10כדי לידי יבואו ונדפס 11ולא שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -
ואילך. 141 עמוד י"ח חלק שיחות' ב'לקוטי

***

המרגלים.·. טענת ענין להבין דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

הבדלה) קודם שיסיימו (או כבר שסיימו אלו שכל שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, לאחרי
יאמרו השבוע, דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד בשבועות 12"לחיים"את הלימוד להמשיך החלטה מתוך ,

תורה. לשמחת עד הבאים,

***

ישראל"‚. "גן מחנהֿקיץ אודות הגבלת 13דובר וללא תורה, בעניני רק הוא (שהלימוד ומעלותיו
וכו') יאמרו 14ההורים ל"קעמּפ", שייכות להם שיש ואלו המדריכים, שכל אמר, השיחה ובסיום ,

.15"לחיים"

***

הדרשן":„. משה רבי של "מיסודו שמביא אלקיכם", ה' "אני פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
שאף  עבודהֿזרה כעובד השבת את שהמחלל לומר עבודהֿזרה, לפרשת מקושש פרשת נסמכה "למה (א)

. המצות ככל שקולה המצות,היא כל כנגד שקולה היא שאף לפי לאלו, נסמכה לכך ציצית פרשת ואף .
ארבע  על נשרים. כנפי על אתכם ואשא "כנגד בגדיהם", כנפי "על (ב) מצותי", כל את ועשיתם שנאמר
והצלתי  והוצאתי במצרים שנאמר גאולה של לשונות ד' כנגד חמש, בעלת ולא שלש בעלת ולא כנפות,
היתה  ומכתם תכלא, שכול של תרגום בכורות, שכול שם "על תכלת", "פתיל (ג) ולקחתי", וגאלתי
ששהו  ימים שמונה כנגד שבה חוטים ושמונה ערב, לעת המשחיר לרקיע דומה התכלת צבע וכן בלילה,
הפסוק  של בשייכות ביאור להוסיף רש"י שכוונת - הים" על שירה שאמרו עד ממצרים משיצאו ישראל
שתקבלו  אתכם פדיתי כן מנת "על שפירושו גו'", מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני
ככל  עצמה שהיא עבודהֿזרה, למצות יותר מתאים זה הרי (דלכאורה ציצית לפרשת גזרותי", עליכם

היא שאף "לפי המצוות), כל לקיום ומביאה מזכירה רק שהיא ציצית, למצות ולא cbpkהמצוות, dlewy
zevnd lk"מצותי כל את ועשיתם שנאמר ,16.
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וש"נ.9) א. ד, שבת
שלא 10) כדי ח), א, (משלי אביך" מוסר בני "שמע וכמו

חטא. לידי מלכתחילה יבוא
כאשר 11) גם הזולת עם להתעסקות בנוגע מזה, וההוראה

חסרון) מלשון חטא אלא ח"ו, ממש חטא (לא חסרון יש זה בגלל
שלימות  על לקבל יכול שהי' בשכר גם ― (ובמילא בעבודתו
עם  ההתעסקות ע"י דוקא ואדרבה, שנה), ק"כ לאחרי עבודתו
אלף  זכים ולבו מוחו נעשים ברוחניות, הצדקה שזהו"ע הזולת,

וכמו ב), א, בראשית (תו"א ככה הסיפור פעמים ידי שעל במרים,
ניתוספה כו', בתורה.בגנותה פרשה

וש"נ.12) .336 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
החסידות13) לתורת השייכות ע "ד גם  "גן נזכר  בשם  המרומזת 

שמו  ― "ישראל" החסידות ישראל": תורת מייסד הבעש"ט, של
בספר  פרקים ג"ן וכנגדם שבתורה, סדרים ג"ן ― ו"גן" הכללית,

חב"ד. חסידות דתורת תושב"כ התניא,
וש"נ.14) .224 ע' ח"מ מנחם תורת גם ראה
לא'15) משקה נתן שליט"א אדמו"ר שהי'כ"ק התלמידים

אמו, פטירת על ל"ע חסידישער באבילות "א לה שיהי' ַבאמרו:
עדן". גן

"וזכרתם 16) לט) טו, (פרשתנו הפסוק על פירושו על נוסף
ושמונה  מאות, שש ציצית של גימטריא "שמנין ה'", מצות כל את

ע"ד שזהו ― תרי"ג" הרי קשרים וחמשה גם הרמז חוטין ומה .
צורך  ויש "ציצת", נאמר בכתוב (א) קושי: יש זה שבפירוש
למקרא" אם "יש וש"נ) ע"ב. ריש פו, (פסחים דמ"ד אליבא לפרש

(ב) עיקר), דהיא אזלינן, קריי' להביט (בתר חיוב שיש צ"ל עפ"ז
אין  הלכה ע"פ והרי והקשרים, החוטין עם יחד הציצית, כל על

בדבר. הכרח



d"kyz'dכו ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

הענינים שם על או כנגד הם ציצית שבמצות הפרטים שכל זאת, כנגד ועוד - כנפות ד' מצרים: דיציאת
גאולה  של לשונות לומר 17ד' פרעה את (שהכריחה בכורות למכת שייך תכלת ו(פתיל) צאו 18, "קומו

"zaizגו'"): למטה, שהיה כפי בכורות" שכול שם "על - שכול של תרגום dlila;"rave"תכלת",
למעלה הענין שנפעל כפי - ערב לעת המשחיר לרקיע שדומה בני riwxaהתכלת שהקריבו הפסח בזכות

miiaxrdישראל oia" שמונה lizt(וזהו כנגד שבה חוטין ו"שמונה מהרקיע). ההמשכה על שמורה תכלת",
. ברקיע,ימים הענין נפעל שאז ערב לעת י"ד ביום מצרים, יציאת מהתחלת הים", על שירה שאמרו עד .

מצרים  דיציאת להשלימות יםֿסוף.19ועד בקריעת

מפרש  ולכן טוב". "עשה אהבה, על מורה ולבן מרע", "סור יראה, על מורה תכלת הענינים: ובפנימיות
כי  ובזמןהזהכולםלבן, רש"יתחילה"פתילתכלת"ואחרֿכך"שמונהחוטין",כי"סורמרע"קודםל"עשהטוב".

מצרים  דיציאת הדרגות לכל באים ומזה האהבה, בקו היא העבודה כבודֿקדושת 20עיקר עלֿידי הוגה -
ואילך. 94 עמוד ח' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר
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ע'17) וארא אוה"ת  (ראה חסידות בדרושי מהמבואר ולהעיר
ד' כנגד הם גאולה של לשונות שד' ב'תקפו) ע' ז' כרך קכח.
א' חסר ואם הלשונות, ד' בכל צורך שיש וכיון אבי"ע, עולמות
שלא  זמן שכל מובן, הרי דיצי"מ, הענין עדיין נפעל לא מהם
דיצי"מ  הענין נפעל לא עדיין העשי', בעולם דיצי"מ הענין נפעל

האצילות. בעולם גם
לא.18) יב, בא
החוקרים19) ובלשון הקצה, אל הקצה שכאשר מן ―

צריך האחד, מקצהו ענין ובלשון מחשבים השני. קצהו גם לחשב
היינו, ביותר, למטה יורד ביותר הגבוה שכל ― החסידות

תחתון. היותר הקצה עם קשור גבוה היותר שהקצה
לו 20) וקשה נסיונות לו שיש שטוען מי אודות גם דובר

אחת  על והעמידן חבקוק ד"בא הענין לו ואומרים תומ"צ, לקיים
ה"אחת", רק לקיים שצריך הכוונה שאין ― א) כד, (מכות כו'"
כל  לקיום כח נתינת ה"ז המצוות, כל את כוללת שלהיותה אלא

המצוות.
,((29 ע' חמ"ד מנחם (תורת (פ"ג במאמר משנת"ל וע"ד
כח  נתינת היא ל) יג, (פרשתנו לה" נוכל יכול "כי האמירה שעצם

התומ"צ. דקיום העבודה כללות על

d"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

הענינים שם על או כנגד הם ציצית שבמצות הפרטים שכל זאת, כנגד ועוד - כנפות ד' מצרים: דיציאת
גאולה  של לשונות לומר 17ד' פרעה את (שהכריחה בכורות למכת שייך תכלת ו(פתיל) צאו 18, "קומו

"zaizגו'"): למטה, שהיה כפי בכורות" שכול שם "על - שכול של תרגום dlila;"rave"תכלת",
למעלה הענין שנפעל כפי - ערב לעת המשחיר לרקיע שדומה בני riwxaהתכלת שהקריבו הפסח בזכות

miiaxrdישראל oia" שמונה lizt(וזהו כנגד שבה חוטין ו"שמונה מהרקיע). ההמשכה על שמורה תכלת",
. ברקיע,ימים הענין נפעל שאז ערב לעת י"ד ביום מצרים, יציאת מהתחלת הים", על שירה שאמרו עד .

מצרים  דיציאת להשלימות יםֿסוף.19ועד בקריעת

מפרש  ולכן טוב". "עשה אהבה, על מורה ולבן מרע", "סור יראה, על מורה תכלת הענינים: ובפנימיות
כי  ובזמןהזהכולםלבן, רש"יתחילה"פתילתכלת"ואחרֿכך"שמונהחוטין",כי"סורמרע"קודםל"עשהטוב".

מצרים  דיציאת הדרגות לכל באים ומזה האהבה, בקו היא העבודה כבודֿקדושת 20עיקר עלֿידי הוגה -
ואילך. 94 עמוד ח' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר
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ע'17) וארא אוה"ת  (ראה חסידות בדרושי מהמבואר ולהעיר
ד' כנגד הם גאולה של לשונות שד' ב'תקפו) ע' ז' כרך קכח.
א' חסר ואם הלשונות, ד' בכל צורך שיש וכיון אבי"ע, עולמות
שלא  זמן שכל מובן, הרי דיצי"מ, הענין עדיין נפעל לא מהם
דיצי"מ  הענין נפעל לא עדיין העשי', בעולם דיצי"מ הענין נפעל

האצילות. בעולם גם
לא.18) יב, בא
החוקרים19) ובלשון הקצה, אל הקצה שכאשר מן ―

צריך האחד, מקצהו ענין ובלשון מחשבים השני. קצהו גם לחשב
היינו, ביותר, למטה יורד ביותר הגבוה שכל ― החסידות

תחתון. היותר הקצה עם קשור גבוה היותר שהקצה
לו 20) וקשה נסיונות לו שיש שטוען מי אודות גם דובר

אחת  על והעמידן חבקוק ד"בא הענין לו ואומרים תומ"צ, לקיים
ה"אחת", רק לקיים שצריך הכוונה שאין ― א) כד, (מכות כו'"
כל  לקיום כח נתינת ה"ז המצוות, כל את כוללת שלהיותה אלא

המצוות.
,((29 ע' חמ"ד מנחם (תורת (פ"ג במאמר משנת"ל וע"ד
כח  נתינת היא ל) יג, (פרשתנו לה" נוכל יכול "כי האמירה שעצם

התומ"צ. דקיום העבודה כללות על

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו שואל מדוע גם מחשבה קלה בענינא דעלמא, מתקיים בזה לפעמים קרובות, 

שחולם אדם מהרהורי לבו, משא"כ מחשבת תורה ומצות ויר"ש ואפילו כשלומדים בעיון.

]א[ל זהר  )ל"ז ע"א( ומצוי]ן[  והביאור בזה מובן גם מהמבואר בספר תניא קדישא פרק כט 

הק', עיי"ש.

ב( מהו הטעם שחבריו בנקל עולים למעלה מעלה בתורה ויר"ש משא"כ בהנוגע אליו, ומקשר 

זה למ"ש בתניא פרק מ"א בנוגע ללימוד התורה, שלפני הלימוד ולאחרי זה בכל שעה צריך להכין עצמו 

עיי"ש,

והנה בכל כגון זה הובטחנו, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, 

ובודאי כשישתדל בדבר, יצליח שהרי כן הבטיחונו חז"ל.

ידוע שלא זו הדרך לחפש קושיות ושאלות, כי אם לפרקים רחוקים, והעיקר ללמוד בהתמדה 

ושקידה בשופי תורתנו הק' תורת חיים הנגלה והחסידות, ועיין הפרטים בזה בהלכות תלמוד תורה 

לרבנו הזקן.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



כז

.`"ypz'd oeiq h"i ,jzelrda t"y zgiyn .c"qa
כל ‡ לגבי חידוש ישנו בהעלותך בפרשת .

התורה: פרשיות שאר

בגמרא  הארון"1איתא בנסוע "ויהי שפרשת ,
בהעלותך  עצמו",2(בפ' בפני הוא חשוב "ספר (

עה"פ  שם שבגמרא (כהדרשה נמצא 3ועפ"ז

ספרי  "שבעה שישנם שבעה") עמודי' "חצבה
ספר 4תורה" הארון) בנסוע (ויהי זו ש"פרשה כיון ,

ספר  ושלמטה לעצמו ספר שלמעלה נמצא לעצמו,
לג' נחלק (במדבר) וידבר ספר נמצא לעצמו..

תורה"5ספרים" ספרי "שבעה ישנם במילא ,
דברים, ויקרא שמות בראשית – הספרים (ארבעה
החידוש  – עפ"ז ספרים). לג' שנחלק במדבר וספר
"ג' בתוכה כוללת זו שפרשה הוא, בהעלותך בפ'
הארון, בנסוע ויהי פ' שלפני הפרשה (חלק ספרים"
זה). שלאחרי הפרשה וחלק הארון, בנסוע ויהי פ'

להבין: שצריך ענינים כמה ישנם ובזה

ספרי  ד"שבעה החלוקה ע"פ תמוה: דבר (א)
השלישי  (הספר הששי שהספר ונמצא תורה",
מתחיל  הארון) בנסוע ויהי פ' לאחרי במדבר, בספר

כמתאוננים" העם רצוי 6ב"ויהי בלתי ענין –
גו'" אש בם ("ותבער שליליות לתוצאות ),6שהביא

מרים  חטא אודות הענין בהמשך – ,7ואח"כ
זו  שלאחרי בפרשה (אבל זה חטא 8ולאחרי אודות (

וכו'! המרגלים

הספרים  שלכל – בכך גם נראה בזה והחידוש
מהתי  שנלקח שם, התיבות יש (או הראשונה בה

הראשונה  (התיבה בראשית הספר: של הראשונות)
(התיבה  ויקרא השני'), (התיבה שמות שבספר),
בספר), הראשון (מהפסוק במדבר הראשונה),
בספר  השני הספר וגם השני'), (התיבה דברים
משא"כ  הארון"; בנסוע "ויהי בשם נקרא במדבר

שיקרא  מצאנו לא – במדבר) (בספר השלישי ִֵָהספר
וכיו"ב). כמתאוננים" העם "ויהי (ספר בשם,

זה  בספר הראשונות התיבות ואדרבה: ועוד
תיבה  שכל ועד רצוי. בלתי ענין אודות מדברות

" טוב: לא ענין על מורה עצמה "כל idieבפני – "
צער" לשון אלא אינו ויהי שנאמר –mrd,9מקום

רשעים" אלא העם "10"אין ,mippe`znk בפשטות – "
"כמתאוננים) הכתוב: בהמשך (וכן טוב לא ענין

ה'"), באזני רע

התורה  הוראת היפך זהו – "חייב 11ולהעיר
הטובה". על שמברך כשם הרעה על לברך אדם

ל  נחלקת התורה הרי בכלל חומשי dyng(ב)
והחידוש  החילוק מהו ספרים. חמשה תורה,

התורה. ספרי דשבעה

– ספרים לג' במדבר דספר שהחלוקה כיון (ג)
– ספרים לז' התורה כל מתחלקת ממנה שכתוצאה

בפ' ביניהם jzelrdaהיא שיש לומר צריך דוקא,
(תוכנית). שייכות

מכך  מובנת ביניהם השייכות בפשטות
הנרות" את "בהעלותך – קשורה 12שהמנורה –

(תורה התורה את xe`13בענין ש"בהעלותך וכשם ;(
מ" מורכב התורה 12הנרות"zrayהנרות" גם כך ,

תורה" ספרי ל"שבעה השבעה 14מתחלקת (כנגד
זה 15נרות) וכיצד הענינים, בתוכן השייכות מהי .

תורה. חומשי דחמשה החלוקה עם מתאים
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ספרי 1) רפ"ו. סופרים מס' גם וראה ע"א. ריש קטז, שבת
א. ט, משלי פרש"י ג. פי"א, ויק"ר ח. פס"ד, ב"ר עה"פ. פרשתנו

להֿלו.2) י,
שם.3) משלי
תימא 4) ואי תורה חומשי חמשה ואינון א: רנד, זח"ג גם ראה

אינון. שבע אלא אינון שית
שם.5) וויק"ר ב"ר גם וראה שם. שבת פרש"י
א.6) יא, פרשתנו
ואילך.7) א יב, שם
ואילך).8) א (יג, שלח ר"פ

לכאורה 9) מובן שם, הגמ' מסקנת לפי וגם – ב. י, מגילה
צער. לשון הוא בנדו"ד הנאמר ש"ויהי"

עה"פ.10) ופרש"י ספרי
א.11) נד, ברכות משנה
ב).12) (ח, פרשתנו ריש
כג.13) ו, משלי
"מקשה 14) אחת, ממנורה חלק הם הנרות שבעת שכל וכשם

כמו"כ ד), שם, (פרשתנו היא" מקשה פרחה עד ירכה עד lkזהב
ה' תורת והכל הגבורה "מפי הם תורה) ספרי (ז' התורה חלקי
היתה  ותמנע בין.. הפרש "ואין כו'", אמת וקדושה טהורה תמימה
ואתחנן  ב. כ, (יתרו אלקיך ה' אנכי ובין יב) לו, (וישלח פילגש
וראה  הח'. יסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם (פיה"מ כו'" ו) ה,

ב). צט, סנהדרין
תרל"ד 15) שכב). (ע' פרשתנו באוה"ת – בהעלותך ד"ה ראה

חנוכה  א. תרפג, לך אוה"ת גם וראה (ע'שמג). תרע"ח רלז). (ע'
א. תתקלא,
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וההוראה · בתוכן הביאור ע"פ זה ויובן .
בכלל. הנרות" את מ"בהעלותך

הוראה  מלשון (תורה התורה עניני כל )16כידוע,
הענינים  ובפרט בעבודתו. ליהודי הוראה הם
המשתקפים  – במשכן העבודה עם הקשורים

כמ"ש  מישראל, כאו"א של לי 17בעבודה "ועשו
ואחד  אחד כל "בתוך בתוכם", ושכנתי מקדש

("בהעלותך 18מישראל" המנורה הדלקת ובפרט ,
הכללי  התוכן את המבטאת במשכן, הנרות") את

(כדלקמן). ה' את לעבוד יהודי של עבודתו של

עניני  כבכל – שבבהעלותך אע"פ ובהקדמה:
ריבוא 19התורה  (ששים פירושים ריבוי ישנם –

והסוד  הדרוש הרמז, הפשט, ע"ד הרי 20פירושים ,(
y`xl lkl אין) הפשט ע"ד הפשוט הפירוש ישנו

פשוטו  מידי יוצא לכאו"א 21מקרא ששייך ,(
והטף. הנשים האנשים בנ"י, ולכל מישראל

"אני  – רש"י פירוש של ענינו זהו – 22ולהעיר

מקרא" של לפשוטו אלא באתי אפילו 23לא מובן ,
(ולומד)) שייך שהוא (כיון חמש .xwnl`לבן

מלשון)הוראה  ה(תורה שאת מובן, ומזה
ה  את (לכל מ"בהעלותך צריכים יהודי לכל נרות"

על  בפרש"י הפשוט מהפירוש ללמוד לראש)
שגם  מובן ובמילא יהודי, לכל שמובן הפסוק,
הנשים  האנשים יהודי, לכל שייכת מזה ההוראה

גם שמגיע zlgzaוהטף, קודם (עוד עבודתו
ובעבודתו). בלימודו יותר הנעלות לדרגות

שהלהב  שם "על רש"י: מפרש "בהעלותך" על
להדליק  שצריך עלי', לשון בהדלקתן כתוב עולה

שתהא  מאלי'".24עד עולה שלהבת

שבזה: ההוראה ביאור

כללות  את מבטא בכלל הנרות" את "בהעלותך
לשמש  יהודי של העבודה 25העבודה קונו: 26את

אדם" נשמת ה' ה"נר ד"נר 27ד"הדלקת" בהאור
אור" ותורה את 13מצוה ותאיר באורה, תאיר ועי"ז ,

מעשיך  "כל – בעולם וחלקו גופו מציאותו, כל
דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" לשם גם 28יהיו ותאיר ,

(ממנה  העולם כל הארת – עד סביבו, האנשים את
העולם  לכל יוצאה ותורה 29אורה מצוה "נר עם – (

צוותא  מלשון מצוה – שמקשר אור וכזה אור",
הקב"ה 30וחיבור  עם העולם גשמיות את –

הידוע  בלשון – נעשה שהעולם באופן 31(כביכול),

מאירה" "מנורה בתחתונים, יתברך לו דירה –
אלקי. באור ומאירה שדולקת

שרש"י  כפי הוא, – זו עבודה לפעול והאופן
עולה  שלהבת שתהא עד להדליק "צריך מפרש:
ע"י  באה הנרות והעלאת שהדלקת אע"פ מאלי'":
הרי  הכהן), אהרן (ע"י הנרות את המדליק היהודי
יאיר  שאח"כ באופן יודלק שהנר הוא המצוה תוכן

envr gka ואינה "מאלי'", עולה האש שלהבת ,
הנרות. מדליק וסיוע לפעולת צריכה

נותן  שהקב"ה אע"פ השם: בעבודת גם הוא וכן
עוזרו" ("הקב"ה עבודתו לעשות ליהודי )32כחות

עשה  שהוא כך על [נוסף אור" ותורה מצוה ב"נר
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ירה.16) ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג וראה הרד"ק). (בשם בראשית ר"פ גו"א

ח.17) כה, תרומה
ושני 18) (ד"ה לתחלתו קרוב פ"ו האהבה שער ר"ח ראה

יתכן). עוד (ד"ה לסופו קרוב עה"פ אלשיך ב). סט, – פסוקים

ד. לד, פרשתנו לקו"ת ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה
ועוד.

לקוטי 19) ב). (קח, רוה"ק שער יז. הקדמה הגלגולים שער
ב). (פז, מרז"ל שער שבסוף מהרח"ו

פירושי 20) ריבוא שששים שם בכתהאריז"ל המבואר וע"פ
שכל  לומר, יש ישראל, נשמות ריבוא הששים כנגד הם התורה
פירושים  ריבוא ששים כולל פירושים ריבוא מהששים אחד
ריבוא  מהששים א' שכל ישראל, בנשמות שהוא כמו פרטיים,

א). מח, – פל"ז (תניא ניצוצות ריבוא ששים כוללת נשמות
וש"נ.21) א. סג, שבת
ועוד.22) כד. ג, ח. ג, בראשית פרש"י
זה 23) דלשון – אלא" "לא.. רש"י לשון דיוק ע"פ ובפרט

פג, מנחות – מתני' תוד"ה (ראה לעיכובא ענין שהוא מורה
סע"ב).

הל'24) רמב"ם .(39 הערה לקמן (נעתק סע"א כא, שבת
הט"ו. פ"ג ומוספין תמידין

קידושין.25) סוף וברייתא משנה – חז"ל ל' ע"פ
ואילך).26) ג (כט, פרשתנו ריש לקו"ת ראה להלן, בהבא

ת  בהעלותך ש"פ שיחת גם וראה השיחות ובכ"מ. (ספר שמ"ח
(סעיף  תש"נ ואילך). 523 ע' ח"ב (סה"ש תשמ"ט .(482 ע' ח"ב

א).
כז.27) כ, משלי
וראה 28) ו. ג, משלי זו). בשבת (שלומדים מי"ב פ"ב אבות

שם  אדה"ז שו"ע סרל"א. או"ח טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם
ס"ב. סקנ"ו

ב 29) פו , מנחות כת"י רש"י ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ואטומים). (ד"ה

מלוקט 30) בסה"מ נסמנו – ובכ"מ ג. מה, בחוקותי לקו"ת
.55 הערה עב ע' ח"ג

ו.31) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
רפל"ו. תניא

א).32) (יח, פי"ג תניא וראה ב. ל, קידושין ב. נב, סוכה
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ה"נר את והורידה d'ו"הדליק" אדם", נשמת
הכהן  מאהרן כחות יהודי מקבל וכמו"כ למטה],
וגם  למטה, ה'" "נר את שמדליק ישראל) (רועה
סביבו  אחרים ומאנשים ומחנכיו, מהוריו כחות

הכתוב  ולאחיו 33(ובלשון יעזורו רעהו את "איש –
העבודה  ואמיתית שלימות אעפ"כ, – חזק") יאמר
ע"י  "מודלקת" שהיא ש(לאחרי בכך, היא

עולה "שלהבת נעשה ז.א.il`n'אחרים)הוא ,"
עד  כך, כל בו חודר אור" ותורה מצוה שה"נר

(כנשמה מציאותו – מאיר בעצמו –sebaשהוא (
לפעולת  צריך שלא כך ("מאלי'"), בעצמה
עולה  "שלהבת בהיותו הנר"), ("מדליק המשפיע

'il`n."

עולה ‚ "שלהבת – רש"י לשון ובפרטיות .
מאלי'":

"zadly שמן כלי, נר, ישנו דולק שהנר לפני :"
יהודי 34ופתילה  של עבודתו מאיר. זה אין אבל ,

שלהבת, שנעשה באופן הנר את מדליק שהוא היא
נר xi`nנר רק ולא הסביבה. את ומאיר שזוהר ,

שלהבת. אלא קטן,

"dler מצוה ב"נר כ"שלהבת" להאיר עבודתו :"
נשאר  הוא שאין באופן, להיות צריכה אור" ותורה
תנועה  מתוך היא הארתו אלא אחד, במקום לעמוד

בקודש" ("מעלין ועלי' הליכה של ):35מתמדת
בכלל  הליכה של המעלה אצלו שישנה כך על נוסף
בתוקף), מעמידה (אפילו מעמידה למעלה (שהיא

ההפטורה  העומדים"36ובלשון בין "מהלכים :37,(
ד" באופן היא הליכה dlerהליכתו להיות יכולה :"

"שטח" באותו הליכה ז.א. וברוחב, באורך שהיא
לאורך  דהתפשטות באופן שהיא אלא עבודה, וסוג

עולה שהוא הוא, ד"עולה" הפירוש lrnורוחב;
שהוא  [וכפי אז עד הי' שבה והדרגא השטח

בפשטות  עבודה38בשלהבת סוג – [xzei dlrp.

" – היא עולה" זהil`n'וה"שלהבת :"dyrp
שמאיר שלו והמציאות .envrnהטבע

בכדי  התנאים כל להיות צריכים ע"ז ובנוסף
עי"ז  מאליו, דולק נר להיות מוכשר כלי יהי' שהנר
את  לקבל ("בטל") שמוכן ושמן פתילה לו שיש
בפרק  וגמרא במשנה בפרטיות [כמבואר האור

מדליקין" אין ובמה מדליקין ד"במה ],39והסוגיא
האדם  וביטול הכשרת – השם בעבודת ועד"ז
ותורה  מצוה ד"נר האור את ולהכיל לקבל שיוכל
מאלי'" "שלהבת.. נעשה שהוא באופן אור",

עלי' של ובאופן .40בוערת,

מאלי'"„ עולה ד"שלהבת באופן – זו ועבודה .
בנוגע  הן לעצמו, בנוגע הן להיות צריכה –
בעולם  לעבודה בנוגע והן אחרים, עם לעבודה

ס"ה). (כדלקמן

עצמו: לעבודת בנוגע

אור" ותורה מצוה ב"נר היהודי שעבודת הגם
ב' ובכח הקב"ה של בכחו ובאה מתחילה
צריך  ה"ז – (ומחנכיו) הוריו בהולדתו השותפים
עולה  "שלהבת שיהי' באופן לגמרי, בו לחדור

מאלי'".

שבתחלת וכפ  לאחרי אור": ב"תורה שהוא י
ומהמלמדו  מהתורה יהודי מקבל התורה לימוד
להתייגע  אח"כ צריך ה"ה – תורה עמו שלומד הרב
שזה  עד עצמו, שלו והשגה בהבנה התורה בהבנת
שהתורה  כזה לאופן ועד ובשכלו, בזכרונו יחקק
עד  לרבו), עוד צריך הוא (ואין עמו מתאחדת

שמו" על ש"תורה41ש"נקראת 42היא"ilic'כיון
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ו.33) מא, ישעי'
ג.34) לג, פרשתנו לקו"ת ראה
וש"נ.35) א. כח, ברכות
ז.36) ג, זכרי'
לח,37) שלח לקו"ת ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ. ב. כ, שה"ש ד.
אדם",38) נשמת ה' "נר הכתוב בביאור רפי"ט, תניא ראה

שמתנענע  הנר כאור למשל היא נשמתם אדם הקרוים "שישראל
בטבע  חפץ האש שאור מפני ["מאלי'"] בטבעו למעלה תמיד
הכללי  האש ביסוד למעלה בשרשו ולידבק מהפתילה ליפרד
(ע' תרס"א מלכותך כבוד ד"ה וראה כו'". הירח גלגל שתחת

מפני  עליו) נוסף (כדבר לא הוא שבאור העלי' שטבע קעו),
מציאותו  והעדר ביטולו מפני אלא מקורו, מעלת את שמרגיש
(ולקמן  40 בהערה מ"ש מובן ועפ"ז .(112 ע' ח"ו לקו"ש (וראה

מטבעו. למעלה העלי' הוא מאלי'" ש"עולה בפנים),
ברמב"ם 39) (וכן א כא, שם ובגמ' – ואילך. ב כ, שבת

בהן  מדליקין אין חכמים שאמרו ושמנים "פתילות :(24 שבהערה
ידי  על עולה שתהא ולא מאלי' עולה שלהבת שתהא במקדש..

אחר". דבר
ממציאותו 40) ויוצא עולה שהוא מורה העלי' שענין והגם

(מציאותו  "מאלי'" של ענין לכאורה, זה, אין ובמילא הקודמת,
שהוא  – היא יהודי של ("מאלי'") מציאותו אמיתית הרי – עצמה)
בהעלותך  ד"ה וראה להקב"ה). ביטולו (מפני תמיד "עולה"

ס"ט. זו) שנה סיון ט"ו (קונטרס תשכ"ט
א.41) יט, ע"ז
שם).42) בפרש"י (וראה ע"ב ריש לב, קידושין
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מחדש  נעשה הוא – שאדרבה עד ("מאלי'"),
ד"שלהבת באופן בתורה, il`n'ומשפיע dler."

אע"פ  תורה: דמתן החידוש – יותר [ובכללות
ע"י ניתנה הקב"ה d"awdשהתורה של ובכחו לבנ"י

מה  (בדוגמת תורה ללמוד בנ"י יכולים
המדליק), בכח דוקא הוא הנרות" את ש"בהעלותך

היא" בשמים ש"לא באופן ניתנה היא ,43הרי
לב"ד  ודוקא בגופים, נשמות לבנ"י דוקא נמסרה

הלכה  לפסוק הכח ניתן שהקב"ה 44שלמטה עד ,
איך  לשמוע באים שלמעלה וב"ד כביכול בעצמו

למטה  הפס"ד ואמר 45הוא חייך "קא וקוב"ה ,
נצחוני" בני (שבמנורה)46נצחוני שהתורה כיון –

dhnlעולה ד"שלהבת באופן "].il`n'נעשית

בתורה  ענין לומר הוא בעצמו: בלימוד ועד"ז
מאה  פרקו "שונה כבימיהם – פעמים ריבוי

(בזמן 47פעמים" בימיהם הרגילות שהיתה כפי ,
שהענין48הש"ס) עד –wwgp שאין באופן בזכרונו,

צריך –cenllהוא "מאלי'" אלא נוספת, פעם זאת
וזכרונו; בשכלו נזכר ה"ז

(מאה  נוספת פעם ללמוד הוא צריך [ואעפ"כ
ב"מאלי'"cg`e47פעמים שחסר משום לא – (

הרגל  בשלימות, הוא אצלו ה"מאלי'" (דאדרבה:
טבע  בכדי50(שני 49נעשה אלא ,((zepyl ולהוסיף

רגילותו  נקרא 48על הוא (שאז – [51"caer
אלקים").

שלימות  המצוות: קיום מצוה", ב"נר גם ועד"ז
הגשמי  גופו את מרגיל הוא כאשר היא העבודה
מטא  "כי ע"ד – ד"מאלי'" באופן מצוות, לקיים

באופן 52כרע"iytpn'למודים זה אין בזמן [ובו
מלומדה" אנשים ד"מעלין 53ד"מצוות באופן אלא ,

וכיו"ב)].35בקודש" מצוות (בהידור

להיות  צריכה בתומ"צ שעבודתו כך על ונוסף
גם  להיות צריך כך מאלי'", עולה ד"שלהבת באופן
יהיו  מעשיך (כל הרשות בעניני לעבודתו בנוגע

דעהו  דרכיך ובכל שמים בכל 28לשם שמציאותו – (
וקיום  והתפלה התורה בזמן רק (לא המעתֿלעת

לנגדי ה' ב"שויתי כלֿכך חדורה ,cinz"54המצוות)
שהוא  הענינים בכל דרכיך", ו"כל מעשיך" שב"כל
עם  ומתעסק וישן אוכל הוא כאשר גם – עושה
עולה  "שלהבת הוא הרי – העולם בעניני עסקיו

'il`n לשם" הענינים בכל הוא מתנהג מעצמו ,"
ו"דעהו". שמים"

עם  לעבודתו בנוגע גם להיות צריך וכך
הזולת,55אחרים  על ומושלמת אמיתית השפעה :

מאלי'" עולה "שלהבת נעשה הוא כאשר דוקא היא
הוא  נשאר הולך, והרב המשפיע כאשר שגם –
ובדברי  אור" ותורה מצוה ב"נר מאיר נר מעצמו
ודיבור), במחשבה גם אלא במעשה רק (לא הרשות
שיכול  באופן ורגילותו, טבעו מציאותו, שזוהי כיון
– שלו ומחנך לרב יצטרך ולא רגליו", על "לעמוד

מאלי'". עולה "שלהבת

ד"מאלי'"‰ העבודה מזה: יתירה לומר ויש .
אופנים: בשני להיות יכולה גופא

יהודי  של הגשמי גופו עצמו שמצד אע"פ (א)
ו"כל  אור" ותורה מצוה ב"נר לכתחילה מאיר אינו
הגוף  את מעבדים כו', שמים" לשם מעשיך

שני  טבע נעשה שהרגל באופן אותו ,50ומרגילים
ראשון  טבע אבל 49ועד "מאלי'". תומ"צ שיקיים ,

(גופו  שהוא כיון – מציאותו על נוסף כדבר זה
זו, לעבודה שייך הי' לא מצדֿעצמו הגשמי)
שע"י  אלא בזה, אותו להרגיל שצריכים והראי'
עצמו  טבע הרי לזה [נוסף טבע" נעשה "הרגל
שלו]. הטבע הגבלת ע"פ והגבלה, מדידה עם קשור

– יהודי של שמציאותו איך שמגלים עי"ז (ב)
ובלשון  הקב"ה, עם קשורה – הגשמי גופו גם

היא 56הידוע  הנברא יש של האמיתית המציאות :
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יב.43) ל, נצבים
פ"ו,44) ב"מ וראה א. פט, שבת ב. פט"ו, שמו"ר ב. נט, ב"מ

טומאת  הל' להרמב"ם כס"מ (וראה נחמני בר רבה נוכח מאן א:
ספ"ב). צרעת

יד.45) פ"ב, דב"ר שם. שמו"ר
(46.46 שבהערה ב"מ
ב.47) ט, חגיגה
א).48) (כא, פט"ו תניא
ב).49) (סג, פמ"ד תניא
שער 50) ד נתיב אמונה שבילי ספי"ד. שם שם. פט"ו תניא

סל"ו. מפאנו הרמ"ע שו"ת ב.
שם.51) חגיגה יח. ג, מלאכי
סה"ד.52) פ"ב ברכות מירושלמי ב, קיח, שבת – עיון תוד"ה
הרגל 53) מחמת פי' ב): (נג, פל"ט ובתניא יג. כט, ישעי'

שיד  ע' תרס"ו המשך ב). (נה, וארא ר"פ תו"א וראה כו'. שהורגל
ב. שטז, ח"ב קונטרסים סה"מ ואילך.

שם 54) אדה"ז שו"ע רס"א. או"ח שו"ע וראה ח. טז, תהלים
ס"ז.

תשמ"ט 55) בהעלותך ש"פ שיחת גם ראה להלן, בהבא
ועוד. ואילך). 525 ע' ח"ב (סה"ש

שם,56) וכדמשמע – ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
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היהודי  עבודת אזי – האמיתי דיש המציאות
מיד  נוסף, כדבר איננה ה') רצון (קיום בתומ"צ
נעשה  דהרגל העבודה ללא (אפילו הראשונה בפעם
יש  עם קשורה עצמה שמציאותו כיון טבע),
בין  חילוק אין כביכול הקב"ה ואצל האמיתי,

וכו'. השלישית השני', ופעם הראשונה הפעם

להיות, צריך העבודה שסדר לומר, ויש
מעלים  הגוף (כאשר העבודה בתחילת – שתחילה
להיות  העבודה צריכה ותומ"צ), הנשמה אור על
ועי"ז  הגוף; זיכוך ע"י טבע, נעשה דהרגל באופן

היהודי. בגוף העצמות כח את – מגלים

Â בעצמו) האדם לעבודת בנוגע שהוא וכפי .
לעבודה  בנוגע גם להיות צריך כך – אחרים) ועם

:mlerב 

גשמי  דבר עם מצוה מקיים שיהודי עי"ז
גשמיים  בדברים דוקא הן מצוות (ורוב )57שבעולם

שבכמה  עד הגשמי, בהדבר וזיכוך בירור נעשה –
(כבמצות  קדושה של חפצא נעשה ה"ז ענינים

וכיו"ב). מילה

האדם  ע"י דוקא נעשית החפצא שקדושת והגם
את  המקיים האדם ע"י דוקא – הדבר, את המקדש

אח"כ אבל – בהדבר zrawpהמצוה הקדושה
וקידוש  קיום (זמן) לאחרי שגם באופן הגשמי,
הבירור  [ועד"ז הקדושה שם נשארת החפצא,
מקיימים  שבהם הגשמיים הדברים בכל וזיכוך

ד" באופן .il`n"58'מצוה],

ש  החפץ של בכחו שיש מזה, יתירה `mcועד
קדושה  של חפץ בנקיטת שבועה עמו ז.א.59יעשה ,

ה  באמצעות שבועת utgשדוקא נפעלת קדושה של
עצמו  בפני האדם שבועת ע"י היתה (שלא ,60האדם

האדם), ע"י נעשתה החפץ שקדושת אע"פ
השבועה aiigznש  את מלשון 61לקיים שבועה [וגם

כידוע  השבועה, ע"י הבאים בכחות מושבע שובע,
כו'"62הפירוש  צדיק תהי אותו –63ב"משביעין [

"עולה  נעשה שבהחפץ הקדושה שכח מורה שזה
שבועת  פועל עצמו וזה עצמו, מהחפץ מאלי'"

mc`d שובע מלשון ).64(גם

בקרבנות: קדושה של לחפצא בנוגע שזה וכפי
המקדש  האדם ע"י נעשית הקרבן שקדושת הגם
הגוף, בקדושת מתקדש הקרבן הרי הקרבן, את

נפקעת  באופן 65שאינה נשארת הקדושה ,
(הגם  האדם על מכפר שהקרבן עד ד"מאלי'",
האדם  ע"י דוקא היא הקרבן והקרבת שקדושת

כמ"ש  הקרבן, את והמקריב כי 66המקדיש "אדם
(וכיו"ב)). לה'" קרבן מכם יקריב

אין  שמצ"ע שאע"פ לומר, יש בזה והחידוש
להמשיך  ובכדי קדושה, עם קשורה העולם גשמיות
חפצא  יעשה שמזה שיפעל באופן עד קדושה, שם
הקב"ה  של לכחו להגיע צריכים – קדושה של
נתבטלה  כאשר במ"ת, ניתן (וזה הפכים שמחבר

ותחתונים 67הגזירה  עליונים הקב"ה 68בין הרי ,(
גשמי  דבר עם מצוה עשיית שע"י (ליהודי), כח נתן
קדושה  של לחפצא עצמו הגשמי הדבר יהפוך

ד"עולה לכח il`n'באופן צריך לא שכביכול ,"
קדושה  בו להמשיך האדם) (וכח .69העליון
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תשמ"ח  סה"ש וראה ישראל. לגוף בנוגע בעיקר הוא זה שענין
וש"נ. .42 הערה 520 ע' ח"ב

ובכ"מ.57) ואילך). ב (קיד, ס"י אגה"ק ב). (ח, פ"ד תניא
וש"נ.58) ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה בכ"ז ראה
שו"ע 59) ה"ח. פי"א שבועות הל' רמב"ם סע"ב. לח, שבועות

סי"ג. ספ"ז חו"מ
אלו 60) הרי בידו  חפץ נקיטת בלא שהשביעו ו"הדיינין

הי"א, שם רמב"ם – בידו" תורה וספר ונשבע וחוזר טועים,
שם. חו"מ רמ"א שם. משבועות

וש"נ.61) ואילך. 271 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

לתניא 62) והערות" ("קיצורים פ"א לתניא וביאורים" "הגהות
שבועות  חג ועשית וד"ה כו' דנדה בספ"ג תניא ד"ה נז). ע'
שם). לתניא וכו' פירושים בליקוט נעתקו מהם (קטעים להצ"צ

רלט. ע' תרח"ץ סה"מ
סע"ב.63) ל, נדה
(64") בקודש" ד"מעלין באופן הוא דקדושה ").dlerושובע
היא 65) ההלכה דמים, לקדושת בנוגע וגם א. קלט, חולין

שם). משנה ובכסף ה"כ פי"ג שחיטה הל' (רמב"ם נפקעת שאינה
את  השביע כאשר מ"ת) קודם (גם אברהם אצל הי' זה ובדוגמת
(אף  ירכי" תחת ידך נא "שים ב) כד, שרה (חיי באמרו אליעזר
של  חפץ בידו שיטול צריך שהנשבע "לפי הצניעות), היפך שזה
הי' מ"ת קודם היחידי מצוה של והחפצא שם), (פרש"י מצוה"
.760 ע' ח"ג .40 ע' ח"א לקו"ש בארוכה (ראה מילה במצות
דקדושה  בחפצא אותו השביע שלא הטעם [וצ"ע .(213 ע' חט"ז
מציאותו  שמשתנה הוא הקרבן ענין שכל שכיון קרבנות, של
ישנו  מ"ת שלפני בקרבנות שגם לומר, מסתבר לה', עולה להיות

דקדושה]. דחפצא הגדר
ב.66) א, ויקרא
ג.67) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
ואילך.68) 887 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה .n"kaeראה
שביש 69) העצמות כח מצד שהוא לזה, הטעם לומר ויש

בכחו  ועצמותו) (מהותו לבדו ש"הוא העולם), (גשמיות הנברא
קל, – ס"כ (אגה"ק ממש" המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו
בגשמיות  התומ"צ קיום ע"י בהעולם מתגלה זה שענין ע"ב), ריש
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את  שצריכים הנרות, ענין בפשטות שזה [וכפי
כיון  הנר, את להדליק בכדי המדליק האדם
יכולים  לא מצ"ע הגשמי ושמן הגשמית שהפתילה
באופן  אותם שמדליקים לאחרי אבל להדלק;
הפתילה  "מאלי'", דולקים הם הרי – המתאים
הנר  לאור מקור נעשים הגשמי והשמן הגשמית

נכבה)]. זה הרי ושמן, פתילה נשאר לא (וכאשר

Ê:הרשות בעניני לעבודה בנוגע גם הוא ועד"ז .
"לשם  להעשות צריכים יהודי של מעשיך" "כל
ז.א. דעהו", דרכיך "בכל – מזה ויתירה שמים",

שזהו כך על שאוכל mylשנוסף (לדוגמא, שמים
מצוות), ולקיים תורה ללמוד כח לו שיהי' בכדי
עד  וכיו"ב, מצוה הכשר גופא מזה עושים

עצמו  מ)"דעהו" (חלק נעשים גופא .70ש"דרכיך"
פעם  כל זאת יעשה שיהודי צריכים שלא רק ולא
הוא  עצמו הרשות דבר אדרבה: אלא מחדש,

לעבודתו. אותו ומעורר מאלי'", "עולה

לעיל  כמדובר – ילד אצל גם בפשטות וכמובן
מאלי'" עולה מ"שלהבת שההוראה (ס"ב)
לכל  היא למקרא) חמש לבן – בפרש"י (שהובאה

לטף: גם בנ"י,

סידור, חומש, הילד של בחדרו קובעים כאשר
וכיו"ב  בכזה 71קופתֿצדקה זאת לקבוע צריכים –

לא  זאת, שקבעו שלאחרי אופן, ובכזה מקום
את  לא ואפילו הקובע, האדם את יותר צריכים
אלא  וכיו"ב, בחומש להשתמש שיזכור הילד,
"עולה  עצמו החומש הרי לחדר נכנס הוא כאשר
ועד"ז  בו; וילמד שיסתכל אותו ומעורר מאלי'"
מקום  בכזה מונחת – קופתֿהצדקה ועד"ז הסידור.
הילד  את מעורר עצמו שזה כזה, בולט ובאופן

לצדקה. פרוטה בה שיכניס

ומזה  ישראל, ילדי דחינוך הענינים בכל ועד"ז
מבוגרים, של הרשות לדברי בנוגע גם מובן
צריך  שזה – שלהם המצוות קיום ע"י ועאכו"כ
את  עושים (שעמו עצמו שהחפצא באופן, להעשות
מזכיר  שזה עד מאלי'", "עולה הוא – המצוה)

עבודתו. אודות ליהודי

Á העם ד"ויהי הענין יובן הנ"ל ע"פ .
ספרי  ד"שבעה הששי הספר התחלת – כמתאוננים"

בהעלותך: פ' עם והשייכות תורה",

שתהא  "עד – הנרות" את ד"בהעלותך התוכן
היהודי  שעבודת הוא, – מאלי'" עולה שלהבת
עצמו  את ומאיר מדליק שהוא באופן להיות צריכה
אור", ותורה מצוה ב"נר העולם וכל בעולם וחלקו
שגם  מאלי'", עולה שלהבת "שתהא באופן עד
על  מעלים שמצ"ע – הגשמי) (גופו האדם מציאות
ב"נר  מאלי'" עולה "שלהבת יהי' – הנשמה אור
במציאות  לפעול גם ועד"ז אור", ותורה מצוה
לחפצא  בעולם גשמיים דברים הפיכת ע"י העולם,

קדושה. של

היא  העבודה ששלימות מובן, כאשר ומזה
עולה  שלהבת שתהא "עד הנרות" את ה"בהעלותך
פרטי  ובכל האדם פרטי בכל וחודר נפעל מאלי'"
הכי  הענינים עד הנעלים מהענינים העולם,
היא  ד"מאלי'" באופן העבודה שהרי – תחתונים
השלימות  בתכלית היא שהעבודה הבוחן אבן
ומציאות  האדם מציאות מצד גם האמת ובתכלית
מכחו  עכ"פ או העליון, הכח מצד רק (ולא העולם
לחדור  צריך ה"ז ולכן הנרות), את המדליק של
שגם  תחתון, הכי החלק גם עד הדרגות, פרטי בכל
שהתחתון  עי"ז דוקא ואדרבה: "מאלי'". יאיר זה
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ה) מ, (ישעי' כמ"ש לע"ל, הגילוי בשלימות שיהי' (כפי העולם
גו'")*. יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

ואינו  יכול, כל ית' שהוא שמכיון אחר, באופן לומר יש ואולי
בהנבראים, כח ליתן ביכלתו הרי – ח"ו גדר בשום מוגדר
הקב"ה) של מצותו קיום (ע"י קדושה בהם שממשיכים שלאחרי

"עולה il`n."c"re252'ה"ז ס"ע חכ"ז (לקו"ש במ"א המדובר
להמציא  ית' שביכלתו הנבראים, להתהוות בנוגע ועוד) ואילך.
דאף  אליו צריכים יהיו לא שנמצאו שלאחרי כזה באופן הנמצאים
תמיד  שיהיו באופן הנמצאים התהוות להיות מוכרחת שכל שע"פ

באר  וראה פ"ב. (שעהיוה"א בתניא (וכמבואר אליו וכה צריכים
יש  בריאת דענין ובכ"מ) ואילך). לו (ע' תרמ"ג נ"ח ת"ר ד"ה
מאין  להוותו בהנפעל תמיד להיות צריך הפועל שכח מחייב מאין
שו"ת  (ראה הנמנעות" "נמנע הוא ית' שהוא מכיון הרי, – ליש
סה"מ  ב. לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א
באיזה  ראיות אינם דשכל ההוכחות הרי ועוד), תכ. ע' תרע"ח
וכן  בתורה, מקור יש – להתהוות בנוגע אבל הבריאה. היתה אופן
מחדש  ורגע רגע בכל היא שההתהוות מרבותיו, אדה"ז קיבל
בהנבראים, הקדושה להמשכת בנוגע משא"כ פ"א); (שעהיוה"א
מצוה  קיום (ע"י בתוכו הקדושה הא' פעם שנמשך  שלאחרי י"ל
ועצ"ע, כנ"ל. מאלי'", "עולה הקדושה הרי הגשמי), בדבר

ואכ"מ.
ואילך.70) 104 ע' ח"י .932 ע' שם .907 ע' ח"ג לקו"ש ראה
ובכ"מ.

(*c"reixd ,l`xyiay `l` .l`xyil rbepa (d"q) lirl x`eand
mlera zenvrd gk k"`yn ,zenvrd (lekiak) `ed `teb mze`ivn

.(56 dxrday g"nyz y"dq .75 'r a"ig y"ewl d`x)(71.420 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
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על  מורה ה"ז האלקי, באור "מאלי'" מאיר ביותר
(גם  "מאלי'" דעבודה הענין ואמיתית שלימות

הידוע  משל ע"ד יותר). הנעלות שדוקא 72בדרגות ,
מגביהים  הבנין, של תחתון הכי החלק הגבהת ע"י
הבנין. של ביותר הנעלות הדרגות גם הבנין, כל את

את 73עפ"ז  ד"בהעלותך הציווי מדוע מובן
זאת  קיים (והוא גדול כהן לאהרן נאמר הנרות"
כמפורש  הוא אהרן של שענינו כיון – בפועל)

אוהב 74במשנה  כו') אהרן של מתלמידיו "(הוי –
אפילו  אהבה לו יש לתורה": ומקרבן הבריות את
בשם  נקראי' ולכן ועבודתו ה' מתורת ל"רחוקים

בעלמא" בכך 75בריות היא היחידה (מעלתם
הוא  – לתורה" "ומקרבן הקב"ה), ע"י שנבראו
תחתונה  הכי בדרגא שנמצאים ה"בריות" את מקרב
כזה  באופן העליונים, מכל למעלה שהיא לתורה
(ולא  לתורה עצמן (ה"בריות") אותם מקרב שהוא

אליהם  התורה את לקרב נעשים 76ח"ו שהם עד ,(
מאלי'". עולה "שלהבת

הם  ה"בריות" (שגם בנ"י אצל זו ומפעולה
גם  להאיר בעולם, הכח גם נמשך מאלי'") "עולה

תחתון הכי החלק באופן mlerayאת עד ,
מאלי'". עולה ד"שלהבת

Ë(א) – הנ"ל העבודה עניני שני בין החילוק .
הע  ו(ב) עצמו, –עבודת ובפרטיות בעולם, בודה

בעניני  העבודה ו(ב) קדושה, בעניני העבודה (א)
הוא  – ("בריות") תחתון הכי בחלק עד העולם,

שבעה. ומספר חמשה מספר בין החילוק ע"ד

משתלשל  זה (שמשם בקדושה שהוא וכפי
לשתי  מתחלקים התורה והן בנ"י הן למטה): אח"כ
שבעת  כנגד הם המנורה נרות שבעת חלוקות:
כנגד  ישראל, נשמות כל נחלקים שבהם הסוגים
מיראה  עובד יש מאהבה, עובד יש מדות: השבעה

מלכות  עד בנ"י 77וכו', של חלוקה ישנה ועד"ז ;

וי"ל  תורה, חומשי חמשה כנגד – דרגות לחמשה
בפרק  "חמשה 78שנרמז זו: בשבת שלומדים

ומבואר  זכאי", בן יוחנן לרבן לו היו תלמידים
נשיא 79במפרשים  (שהי' שלריב"ז לומר שצריכים ,

וחכמי'" יבנה לי "תן שבבקשתו עד 80הסנהדרין,

יותר  היו הזה) היום עד התורה לימוד קיום ישנו
שכל  – הוא בזה שהפירוש אלא תלמידים, מחמשה
(כל  בכלל התורה ולומדי התלמידים וכל תלמידיו,

נאמר  עליהם – ה'"),81בנ"י לימודי בניך "וכל
ודרגות  סוגים לחמשה .82נחלקים

ספרי  ל"שבעה מתחלקת התורה גם כנ"ל וכך
תורה". חומשי ול"חמשה תורה",

ושבעה): (חמשה ביניהם החילוקים אחד
בקדושה  העבודה עם בעיקר קשור חמשה
על  קאי ושבעה עצמו), עבודת – (ובכללות
בהמדות  שזה וכפי ("בריות"). בעולם גם העבודה
הוד  עד דחסד המדות חמש העליונות: (ספירות)

כידוע  המדות, (עיקר) את שהספירה 83כוללות
הספירות  ותשלום ה"סוף היא (הוד) החמישית
(יסוד  והשביעית הששית והספירה המדות", בעיקר

לבי"ע  ההשפעה מקור הם עלמא 84ומלכות) ,
.85דפרודא 

שהם  כפי בנ"י של מנינם בין מהחילוקים וזהו
שזה  – הנרות) שבעת (כנגד דרגות לשבע נחלקים
התחתונות  הדרגות גם דבנ"י, הדרגות כל את כולל
בעלמא"), בריות כו' ה' מתורת "הרחוקים (עד
שהם  וכפי והשביעית; הששית הדרגא כנגד

לח  כ נחלקים – חומשיicnelמשה dxezחמשה
לריב"ז", היו תלמידים ("חמשה כולו ופירושה

וקדושה  תורה הי' ענינו עם 86שכל בעיקר קשור ,(
ספירות). (ה' קדושה
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א.72) ד, בראשית תו"א
ובכ"מ.73) ואילך. 315 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה להלן, בהבא
פי"ב.74) אדר"נ בארוכה וראה מי"ב. פ"א אבות
ב).75) (מא, פל"ב תניא
ובכ"מ.76) .198 ע' חט"ו .316 ע' שם לקו"ש ראה
שם 77) שבלקו"ת ולהעיר, – ג). (כט, פרשתנו ריש לקו"ת

בהעתקתו  לא (וכן היסוד מדת שכנגד העבודה אודות נזכר לא
שמביא  של, ע' פרשתנו אוה"ת וראה שלז). ע' פרשתנו שבאוה"ת

ב  מדה אינו יסוד ומוסיף: היסוד, מדת כללות ע"ד הוא כ"א פ"ע
הנ"ל. מדות הה' לכל

מ"ט.78) פ"ב
הרשב"ץ.79) בשם כאן, שמואל מדרש ראה
ב.80) נו, גיטין
יג.81) נד, ישעי'
שבהם 82) מזגיהם ב)כללות (ריב"ז עיין כאן: מד"ש ראה

א' כל של זה בשבחו התלמידים) כל (של שבחיהם פרטי יכוללו
וא'.

א.83) דש, דא"ח עם סידור
דחמשה 84) החילוק בביאור – שעד ס"ע פרשתנו אוה"ת

תורה. ספרי ושבעה תורה חומשי
ובכ"מ.85) א. ג, בראשית תו"א ראה
בכה 86) לפטירתו סמוך שדוקא בזה, הביאורים א' שזהו

ב), כח, (ברכות אותי מוליכים דרך באיזו יודע איני ואמר ריב"ז
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ע"ד  החלוקה בין בתורה החילוק גם הוא ועד"ז
החמשה  (ע"ד תורה חומשי לחמשה הרגיל
עם  קשור התורה ענין שעיקר כיון – תלמידים)
לפעול  גם צריכה שהתורה היות אבל קדושה;
התורה  (ו"כל בראשית ימי בשבעת שנברא בעולם

בעולם" שלום לעשות גם 87ניתנה ישנה לכן ,(
הדרגא  כולל תורה", ספרי ב"שבעה החלוקה

בעולם. ההשפעה מקור והשביעית, הששית

È ספרי ד"שבעה התוכן עם גם מתאים וזה .
שתוכנם  – הראשונים הספרים חמשת תורה":
ויקרא, שמות, (בראשית, בשמותיהם מרומז הכללי
(ובפרט  קשורים – הארון) בנסוע וויהי במדבר,
(בריאת  קדושה עם בעיקר הספרים) התחלת
מנין  משה, אל ויקרא ישראל, בני שמות העולם,

סיני  במדבר ישראל בנסוע88בני ויהי ,oex`d–
הספר משא"כ ligznתורה), iyyd רצוי בלתי בענין

חטא  אודות זה ולאחרי כמתאוננים", העם "ויהי –
שלח, בפ' המרגלים חטא – זה ולאחרי מרים
– השביעי הספר [וגם וכו' קרח בפ' קרח ומעשה

"דברי הדברים", שמהספר zegkez"89"אלה כיון ,[
iyyd ריבוי שלאחרי מקום נתינת נעשית – בתורה

ספר  מתחיל לכן בעולם, ירידה תהי' השתלשלות
בהיותו  [אבל עצמה בתורה ירידה של בענין זה

"יעקב  ע"ד – קדושה כולו ה"ה בתורה 90כתוב

בפרשה" האמורים בתורה 91ועשו שמהסיפור אלא ,
כו' השתלשלות לאחרי מקום נתינת אח"כ נעשית

בעולם]; לירידה

ספר גם זה הרי גיסא, לאידך ,dxezaאבל
בהעלותך  ופ' בתוך מתחיל זה ספר – מזה ויתירה

"עד  הנרות ז' כל הדלקת את שכוללת הנרות, את
עולה שלהבת שהאור il`n'שתהא כח נותן וזה – "

של  במצב גם יגיע אור" ותורה מצוה ד"נר האלקי
שגם  עד כמתאוננים"), העם ("ויהי למטה ירידה
[שמורה  מאלי'" עולה ד"שלהבת הענין יפעל שם
עבודת  ע"י – כנ"ל] העבודה, ואמיתית שלימות על
שעי"ז  (מאהבה), התשובה שלימות עד התשובה,
"מאלי'" שבאה המעלה – מאלי'" "עולה נעשה
אצל  נמצאת (שלא דוקא החטא על תשובה ע"י
צדיקים  אין עומדים שבע"ת שבמקום עד צדיקים,

בו milekiגמורים לו 92לעמוד נעשו זדונות – (
ממש 93כזכיות  זכיות עד "הואיל94, ,df ici lre בא

זו" רבה .95לאהבה

שהתחלת  לכך הטעם שזהו לומר, יש ואולי
כתוב  וזה כמתאוננים" העם ב"ויהי הוא הששי ספר
בסיפור  שהכוונה כיון – הנרות את בהעלותך בפ'
לעבודת  (מהתורה) כח לתת בכדי הוא בתורה זה
"כמתאוננים", שנאמר בכך גם [וכמרומז התשובה
שייכים  אינם שבנ"י כיון הדמיון, בכ"ף
בכוונה  "כמתאוננים", אלא ממש, ל"מתאוננים"

דתשובה]. המעלה תצא שמזה – אמיתית

בעולם  העבודה את לעשות הכח נמשך ומזה
תחתונים  הכי הדברים את להפוך וגם כפשוטה,

אלקי. באור "מאלי'" שיאירו שבעולם

– החמישי שלפניו, מהספר בא לזה והכח
ויפוצו 2"ויהי  ה' קומה משה ויאמר הארון בנסוע

הלעו"ז),אוי  (בירור מפניך" משנאיך וינוסו בך
ישראל" אלפי רבבות ה' שובה יאמר "ובנוחה

השכינה  הקדושה).96(השראת גילוי –

‡È המרגלים לפרשת בנוגע גם מובן ועד"ז .
יתכן  כיצד (א) השאלה: ובהקדים שלח), (בפ'
המרגלים, פרשת את בפרטיות מספרת שהתורה
שהתורה  בזמן בו – המרגלים של בגנותן שהיא

טהורה  אינה בהמה בגנות אפילו לדבר ?97נזהרת
"מענין  להיות הרי שצריכה ההפטורה, (ב)
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עסוק הי' ריב"ז של חייו ימי כל במשך התורה ixnblכי בלימוד
לו  הי' ולא בעוה"ז), ועבודתו שליחותו (מילוי המצוות* וקיום
חט"ז  לקו"ש (ראה כו' נפשו תיקון אודות אפילו לחשוב פנאי

וש"נ). ואילך. 271 ס"ע
לקו"ש 87) ראה כג. ו, נשא (מספרי בסופו חנוכה הל' רמב"ם

ואילך). 349 ע' ח"ח
ר"פ 88) (פרש"י שעה" כל אותם מונה לפניו חיבתן ד"מתוך

במדבר).
דברים.89) ר"פ ופרש"י ספרי
תולדות.90) ר"פ רש"י ל'
ע'91) חט"ו .114 ע' שם וראה .342 ע' ח"כ לקו"ש ראה

ס"ע  ח"א תשמ"ח השיחות ס' .144ֿ5 ע' ח"ל ואילך. 341 ע' .198
ואילך. 36

,`n oixcdpq .a"rq ,`l d"x) "`ihnwxta wqr dpy 'n"y df mbc (*
lkc ote`a ,dyecwd zenilye zilkza 'idy heyte oaen ± (`"rq

.(f"q lirl d`x) edrc jikxc lkae miny myl jiyrn

ה"ד.92) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ב.93) פו, יומא
(94.48 הערה 187 ע' חי"ז לקו"ש ראה
פ"ז.95) תניא
עה"פ.96) ופרש"י ספרי ואילך. סע"ב סג, יבמות ראה
א.97) קכג, ב"ב א. ג, פסחים
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ע"י 98הפרשה" חרש מרגלי שליחת אודות מדברת ,
הגמור 99יהושע  היפך – בשלימותה שנפעלה

בפרשתנו. המרגלים ממעשה

שהתורה  בכך הכוונה בזה: הביאור נקודת וי"ל
את  לגלות בכדי היא – המרגלים פרשת את מספרת
שבא  וכפי – המרגלים ממעשה גם שבא העילוי
ע"י  המרגלים שילוח שע"י בההפטורה, בגלוי
לא  ויהושע רבינו, ממשה זאת שלמד שי"ל יהושע,

האוהל  מתוך שמשקף 100ימיש לבנה" "כפני והוא ,
משה  של החמה" "פני במילואה 101את נפעלה –

שהוא  המרגלים בשילוח ודעתו משה של שליחותו
הי' שיהושע בקרא וכמודגש הארץ. את לכבוש

את dynממרגלי מילאו כלב) עם (ביחד והוא ,
הארץ ש"טובה שאמרו עד כדבעי, c`nשליחותם

c`n"102.

היתה  המרגלים כוונת גם מזה: [ויתירה
היו  כשרים שעה ובאותה לטוב ,103בפנימיות

בספרים  נאמר –104כמבואר מעלתם גודל שמצד
לעוה"ב" חלק להם נעלים 105ש"אין שהם כיון ,

לעוה"ב]. מחלק

עולה  ד"שלהבת הענין את גם רואים ובזה
לשלוח  ממשה למד לכאורה שיהושע עי"ז מאלי'":
הי' משה ע"י המרגלים ששילוח [ולהעיר מרגלים

"106"לדעתך" ע"ד ,'il`n הוא אח"כ הרי – ["
" – את il`n'מעצמו מילאו והם מרגלים שלח – "

בנ"י  את יהושע דוקא הכניס ולאח"ז שליחותם
בזה  ויומתק שבזה. המעלות כל עם ישראל לארץ
מקבלת  שלבנה – לבנה" "כפני הוא שיהושע
אור  זה נעשה לאח"ז אבל (משה), חמה" מ"פני

הלבנה. אור מעלת מאלי'"), ("עולה משלה

·È'דפ שבשבוע כך עם גם זה לקשר ויש .
מנחה) בתפלת שלח פ' בשבת (וקורין בהעלותך

("ויכולו" ושלימות העלי' עשר 107נעשית דחמשה (

" נעשה שאז zenly`a`בסיון, `xdiq `niiw"108

הלבנה, דאור ושלימות המעלה – סיון דחודש
ללבנה  ומונין הדומין עתידים 109ודישראל והם ,

כמותה  .110להתחדש

סיון, – ד' פעמים ד' – לט"ז באים סיון ומט"ו
סיון, י"ט זו לשבת עד סיון, וח"י סיון, וטו"ב
בו  שיש – סיון כ"ף ראשון ליום נכנסים שממנה
רצון  עת יחד, הצדיקים ומעלת התשובה מעלת

סיון  כ"ף עולה 111תענית ד"שלהבת העבודה
טוב: במצב אבל מאלי'"

אברהם  במגן להתענות 112איתא ש"נוהגין ,
רבותינו  אעפ"כ פולין". מלכות בכל בסיון עשרים
מו"ח  שכ"ק בזמן אפילו כן, נהגו לא נשיאינו
שם). להתענות אז נהגו (וכמה בפולין הי' אדמו"ר

רבותינו  שאצל באופן זה שאין לומר ויש
בסיון, בעשרים דתענית המעלה ח"ו חסרה נשיאינו
ע"י  שלא – ישנה שבזה המעלה אדרבה: אלא
(שהוא) יום שלגבי פורים מעלת (ע"ד תענית
הגדולה  המעלה הידוע ע"פ ובפרט כפורים).

כתר  בגימטריא ע"ד 113בעשרים שזהו לומר ויש .
(לאתבא  הצדיקים שבעבודת דתשובה המעלה

בתיובתא  ).114צדיקאי

ל" בהשייכות oiletולהוסיף zekln ידוע דוקא: "
אמרו  בפולין, לגור באו היהודים שראשוני שבעת
בזמן  ילונו שכאן לין", "פה מלשון הוא ש"פולין"
שאותה  לכך האמיתי הטעם [וזהו הגלות. ומקום
חזי  לא שאיהו דאע"פ למדינה כן קראה אומה

חזי  ].115מזלייהו

ש(חושך  דוקא, בלילה היא שלינה ולהוסיף,
הלילה  ענין בדוגמת הוא שהפירוש 116ה)גלות ז.א. .

רק  הם זה במקום שהמגורים – הוא לין" ד"פה
מזה  יצאו לאח"ז אבל הגלות, בזמן לינה, של ענין
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וסרפ"ג.98) שם אדה"ז שו"ע רפד. ר"ס או"ח טושו"ע
סכ"ח. שם רמ"א סתכ"ח. טואו"ח

ואילך.99) א ב, יהושע
יא.100) לג, תשא
א.101) עה, ב"ב
ז.102) יד, שלח
עה"פ.103) (שלח) בפרשתנו לקו"ת ראה
ג.104) יג, שם פרש"י
וש"נ.105) .102 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
א.106) קח, סנהדרין משנה
שלח.סו 107) ר"פ פרש"י הע"י). (כגירסת ע"ב ריש לד, טה

עה"פ.108) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ועוד.

ועוד.109) רע"א. קנ, זח"א
ג.110) פפ"ו, ב"ר א. כט, סוכה
א.111) מב, סנהדרין
תקפ.112) סו"ס או"ח במג"א נזכר
סק"ח.113) סתקס"ח שם מג"א גם וראה שם.
ג.114) לה, שה"ש לקו"ת
ובכ"מ.115) סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ראה

ב. קנג, זח"ג וראה
רע"א.116) צד, סנהדרין א. ג, מגילה ראה
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ארץ  – יהודי כל של האמיתי למקום ויבואו
לאידך  אבל והשלימה. האמיתית בגאולה ישראל,
דאע"פ  ד"לין", באופן בכלֿזאת זה הרי – גיסא
וישנו  עוזר הקב"ה הרי בגלות נמצאים שעדיין

ערך). (לפי במנוחה ללון מקום

גרו  שבנ"י בפולין, הטובות בשנים שהי' וכפי
במנוחה  ש"כל 117שם באופן – מיוחדים ובזמנים ,

היהודים" את מנשאים גו' המדינות כידוע 118שרי ,
בידי  נכסיהם את לתת נהגו הממשלה משרי שכמה
להם, קראו שהגויים כפי – ["משה'קע" יהודים

מישראל  שבכאו"א משה בחי' חזו ]119דמזלייהו
טובים  לענינים זאת ניצלו ובנ"י אותם, ינהלו שבנ"י
ע"ד  ("לדעתך"), ושכלם דבנ"י דעתם לפי וקדושים

מצרים" את נצלו 120"ונצלתם שהגויים ממה (היפך
כידוע). בידיהם, היו כאשר הנכסים את

השם בעבודת רמז ישנו 121(כידוע ובזה

או  ששומעים דבר מכל הוראה ללמוד שצריכים
היא  שגלות לדעת, יהודי על לראש לכל רואים):
המקום  זה אין (אבל שם שלנים ורק ולילה, חושך
לדעת  צריך – זה עם וביחד שלו). האמיתי והמצב
ד"עולה  (באופן גופא לין" ה"פה את לנצל שיש
נעשה  היהודי שאצל עד – וקדושה לטוב מאלי'")

לגירסא  אלא לילה איברי ניצול 122לא ע"י –
כולל  התורה, ב)לימוד ל(הוספה שבמקום המנוחה
לספק  – בפשטות פולין במדינת בפשטות גם
שיתעסקו  וכאלו דרך, ומורה רב שדרוש במקום

וכו'. שם הדרים בנ"י את בתשובה להחזיר

‚È,האחרונים בדורות הדגשה מתוסף זה ובכל .
בדורנו  ובפרט דמשיחא דעקבתא ועקבתא בעקבתא

דגלות: האחרון דור זה,

דרי" ש"אכשור ובפרט 123אע"פ (בתמי'),
מסכת  בחותם כמבואר דמשיחא דעקבתא בעקבתא
להדורות  כהמשך באים זה דדור המעלות שגם סוטה,
ריבוי  ואת הכחות כל את ומקבלים זה, שלפני

שה"הדלקה" עד שקדמו, מהדורות בתומ"צ העבודה
והדרכה  מהעבודה כתוצאה באה זה דדור דה"נרות"
שמיד  ישנו, ע"ז הכח אבל – וכו' זה שלפני דהדור

מאלי'". עולה "שלהבת תהי' – אח"כ

אחרון, הכי הדור שברגל, העקב דוקא ואדרבה:
כל  את ולהעלות מאלי'" "עולה להיות בכחו יש
דהגלות  האחרון שהדור עי"ז זה, שלפני הדורות
בנ"י  לכל הגאולה – דהגאולה הראשון הדור נעשה

הדורות! כל במשך

שהרועה  כ"ק 124ובפרט – שבדורנו הכהן אהרן
את  בגלוי הראה – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
הבריות  את "אוהב – כולל בנ"י, לכל אהבתו
בהפצת  הרבות פעולותיו ע"י לתורה", ומקרבן
[ובפרט  חוצה המעינות והפצת והיהדות התורה

הידוע  כבדורות 125ע"פ ע"ה אינם כבר זה שבדורנו
שייכות  יהודי לכל יש שכיום כיון הראשונים,
יד"ח  יוצאים שבא בתושב"כ, (עכ"פ בתורה וידיעה

קאמר  מאי ידע לא כאשר )],126אפילו

ד"לאלתר  שלו קורא" ה"קול ע"י – ובמיוחד
לגאולה" לאלתר וההכרזה 127לתשובה ,128

ואח"כ  הכפתורים", את "לצחצח רק שצריכים
להיות  רק וצריך זה, את גם סיימו שכבר ההודעה

כולכם" הכן משיח 129"עמדו פני את לקבל ללכת
והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו

להוסיף צריך ה"ז – xzeiולכן cer ושמחה חיות
הכן  ד"עמדו באופן דההכנה העבודה בסיום
ב"נר  הוספה ע"י – ובפרט להגאולה, כולכם"
בכל  ויאיר יגיע שזה ובאופן אור" ותורה מצוה

כולו. העולם בכל – עד הסביבה.

לארץ  כולם הולכים – ממש ומיד ותיכף
לבית  הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים הקודש,
"בנערינו  הקדשים, ולקדש (השלישי) המקדש

ובבנותינו" בבנינו גו' .130ובזקנינו
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ועוד.117) ע"ב. ריש סז, זח"ג ראה
ושלוה 118) חריבה פת טפי עדיף סצ"ה: הרמ"א שו"ת ראה

במדינת  כמו עלינו גברו שנאתם אין אשר [פולין].. אלו במדינות
מהרי"ל: תשובות גם וראה משיחנו. ביאת עד והי' יתן מי אשכנז,
מקדם  אשר וסביבותי' קרקוב מלכות מפולין המלך תחת ביושבי

גולה. לבני לפליטה חשבו ומאז
ג.119) ט, מג"א
כב.120) ג, שמות
וש"נ.121) ואילך. סקצ"ז כש"ט
הי"ג.122) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם א. סה, עירובין ראה
וש"נ.123) ב. לט, יבמות

(זכרי'124) הרועים" "שלשת מפורש במקרא אהרן נקרא שכן
סע"א). ט, תענית וראה ח. יא,

תרמט 125) ס"ע ח"ב תקס"ח סה"מ א. מא, מקץ תו"א ראה
ואילך.

סי"בֿיג.126) פ"ב שלו ת"ל הל' ס"נ. חאו"ח אדה"ז שו"ע
תח 127) ואילך. שעז ואילך. שסא ע' ח"ה שלו באג"ק נדפסו

ואילך. תל ע' ח"ו ואילך.
תרפ"ט.128) שמח"ת שיחת ראה
יום"129) "היום רעט. ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ובכ"מ. טבת. טו
ט.130) יו"ד, בא
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– חב"ד כולל ע"ד –

לטובת ‡ מלכה המלוה למסיבת בקשר .
ש"ק  במוצאי שמתקיימת חב"ד כולל המוסד

גודל  ע"ד ולעורר להזכיר יש – בהעלותך פרשת
חב"ד: דכולל והחשיבות המעלה

וההשתדלות  החיבה גודל ע"ד ומפורסם ידוע
החל  חב"ד, כולל לטובת נשיאינו רבותינו של
בכו"כ  אשר, ונשיאו, הכולל מייסד הזקן, מאדמו"ר

שלו  קודש הצדקה 1אגרות במעלת והגדיל הפליא
נדפסו  וחלקם הקודש", ארץ "צדקת חב"ד, דכולל
בתור  המחבר) הגאון בני (ע"י התניא ספר עם ביחד

התניא  דספר רביעי השתדלו 2חלק לזה ובהמשך ,
(ממלאי  נשיאינו רבותינו כל חב"ד כולל לטובת

הכול  בנשיאות גם עד מקומו שלאח"ז, בדורות ל)
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק

המסיבה  מתקיימת פרטית שבהשגחה וכיון
עם  זה לקשר יש – ש"ק במוצאי הכולל לטובת

כדלקמן. בהעלותך, פרשת השבוע, פרשת

המנורה · פני מול אל הנרות את "בהעלותך .
הנרות" שבעת :3יאירו

"zexpd zray כפי ישראל נשמות על קאי – "
כמ"ש  נר, קרוי' הנשמה "כי סוגים, לז' 4שנחלקים

אדם" נשמת ה' (באופן 5נר ומאיר שדולק ,
מאלי'" עולה שלהבת שתהא "עד ,6ד"בהעלותך",

אור" ותורה מצוה "נר ע"י בארוכה) וכיון 7כנ"ל ,
מאהבה  עובד יש ה', בעבודת מדרגות "ז' שיש

נשמות 5וכו'" מתחלקים המדות, שבעת כנגד ,
הנרות". "שבעת סוגים, לז' ישראל

פרחה dxepnו" עד ירכה עד זהב "מקשה ,"
היא" זהב 8מקשה "מנורת נש"י, כללות על קאי –

בהעלותך).9כולה" – דפרשתנו בהפטורה (כמ"ש

ד" הציווי zrayותוכן exi`i dxepnd ipt len l`
zexpdשכל – "ihxt'ז הנרות", ד"שבעת הענינים

מדרגות  לז' שמתחלקים ישראל דנשמות הסוגים
ה', ellkzieבעבודת ecg`zi שהיא בה"מנורה"

המנורה",llkה" ל"פני עד הנרות, דשבעת "
הנמשך  העליון רצון "פנימיות דהמנורה, הפנימיות

המנורה" פני מול .10ומאיר

ש  זה שענין להוסיף, בכאו"א ויש גם ייך
כל  ישנם פרטית נשמה בכל כי, – בפרט מישראל
דשבעת  העבודה אופני ז' הם שכנגדם המדות ז'
אדם") נשמת ה' ("נר נר שבכל היינו, המדות,
מול  "אל ועז"נ הנרות"; "שבעת בפרטיות ישנם
שהעבודה  – הנרות" שבעת יאירו המנורה פני
בהכלל  וחדורה מוארת המדות שבעת בפרטי
כפי  הנשמה לשרש ועד דהנשמה, (העצם)

המנורה"). ("פני ית' בעצמותו שמושרשת

במיוחד ‚ ומודגש שייך זה שענין לומר, ויש .
חב"ד": ב"כולל

– לראש "mydaלכל חב"ד": ",c"ag"כולל
דשבעת  ומקור השורש הם – דעת בינה חכמה

ו"11המדות  הנרות". "שבעת ,llek הוא – חב"ד"
המדות  דשבעת הכלל גם ובמילא דחב"ד הכלל

המנורה. כללות (נרות),

– ועיקר תוכן dceardaועוד חב"ד": ד"כולל
ל(כאו"א  והסיוע העזר היא חב"ד דכולל העבודה
צדקה  גשמי, עזר וטף, נשים אנשים מ)ישראל,
הפצת  ע"י רוחנית, צדקה רוחני, ועזר כפשוטה,
שעי"ז  חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה
בנ"י  דכל וההתכללות ההתאחדות נעשית
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ס"גֿה.1) ס"א. אדה"ז אג"ק לדוגמא .cereראה
ממש,2) ה' צדקת (ש)היא א"י "צדקת ס"ד: אגה"ק תניא ראה

הימים, כל שם ולבי עיני והיו בה, אלקיך ה' עיני תמיד כמ"ש
"זריעת  ס"ח: ושם כו'". נפשנו חיי לפדות לנו שעמדה והיא
ומיד  תיכף נקלטת שהזריעה התחתונה.. באה"ק שזורעין הצדקה..
שום  שאין מאחר בעולם ועיכוב מניעה שום בלי העליונה בארץ
השמים, שער זה כי החיים ארצות בין כלל ומפסיק חוצץ דבר

בחו"ל". משא"כ
ב.3) ח, פרשתנו
כז.4) כ, משלי
פרשתנו.5) ריש לקו"ת
פרשתנו.6) ר"פ פרש"י
כג.7) ו, משלי

ד.8) שם, פרשתנו
ב.9) ד, זכרי'

סע"ד.10) ל, שם לקו"ת
כי 11) למדות ומקור אמות נקראו "חב"ד פ"ג: תניא ראה

חב"ד". תולדות הן המדות



ypz'd"`לח oeiq h"i ,jzelrda t"y zgiyn wlg

גשמית  בצדקה הן שגומל 12("כולל"), ש"מתוך ,
ובא  אוהבו שהוא מכיר הוא לחבירו בגופו חסד

ושלום" אחוה בצדקה 13לידי (ועאכו"כ) והן ,
דכל  וההתכללות האחדות נעשית ידה שעל רוחנית,
פני  מול ש"אל באופן הקב"ה, עם ("כולל") בנ"י

הנרות". שבעת יאירו המנורה

המנורה  פני מול ד"אל שהענין להוסיף, ויש
ע"י נעשה הנרות" שבעת llekdיאירו i`iyp,

ועד  הזקן מאדמו"ר דור, שבכל נשיאינו רבותינו
הוא  "הנשיא כי, דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק

lkd"14" להיותו ,y`x בדוגמת ישראל", בני
וממנו  הגוף, אברי דכל החיות שכולל ה"ראש"
נעשית  ידו ועל הגוף, אברי לכל החיות מתפשטת

הגוף  דכל ידי 15ההנהגה שעל בנמשל, ודוגמתו ,
הרוחניים  ההשפעות כל נמשכים הדור נשיא

ידו 16והגשמיים  שעל ועיקר, ועוד הדור, אנשי לכל
"מנורת  להיות הדור אנשי כל ומתכללים מתאחדים

כולה" ielbaeזהב lreta17מול ש"אל ועד ,ipt
dxepnd מוארים שנעשים הנרות", שבעת יאירו

בהאור רצון zeiniptcוחדורים "פנימיות המנורה,
ע"י ומאיר שנמשך התורה zeiniptהעליון",

שעל  נשיאינו, דרבותינו החסידות בתורת שנתגלתה
עם  הנשמה (סתים) דפנימיות האחדות נעשית ידה

דהקב"ה  (סתים) .18הפנימיות

ועוזרים „ מהמשתתפים שכאו"א ויה"ר .
חב"ד  לכולל ובממונם) בגופם (בנשמתם ומסייעים
שעבודתו  עי"ז חב"ד", "כולל בבחינת בעצמו יהי'
יאירו  המנורה פני מול ד"אל באופן תהי' הפרטית
ועד  בהזולת, גם כן ויפעל הנרות", שבעת

בנ"י  בכל .19להפעולה

במצות  ההוספה שע"י – העיקר והוא ועוד
הגאולה"20הצדקה  את צדקת 21ש"מקרבת ובפרט ,

את  תיכף ומביאים וממהרים מקרבים ישראל, ארץ
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה
דכל  האמיתית וההתכללות ההתאחדות תהי' שאז

כמ"ש  הנרות", "שבעת עליו 22בנ"י, אקבץ "עוד
ונעשים שמתקבצים `zgלנקבציו", ze`ivn,

" כולה", זהב פרחה dywn"מנורת עד ירכה עד זהב
dywn."היא

בבנינו  גו' ובזקנינו ש"בנערינו – ובפשטות
(מכל 23ובבנותינו" הארץ כנפות מארבע מתקבצים

ray"'וגו וממצרים "מאשור ובאים 24הארצות, (
ולבית  הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
משולש, גם שהוא השלישי, המקדש בית המקדש,

ובית llekyכיון ראשון בית (גם הבתיֿמקדשות כל
בפועל 25שני) אהרן ע"י המנורה הדלקת ורואים ,

דיום  הערביים בין – ממש ומיד ותיכף ממש,
זה  עם 26הש"ק [הקשורה שלישית סעודה לפני ,

השלישי  וביהמ"ק השלישית ועאכו"כ 27הגאולה ,[
"סעודתא  מלכה", "מלוה רביעית, סעודה לפני

משיחא" מלכא שבמרכבה 28דדוד הרביעי רגל ,29

גאולה  בתור שנמנית כפי הגאולה עם [הקשורה
גלויות  מארבע (גאולה יהי'30רביעית שבה ,(

שלם" רגלים 31"הכסא ד' של כסא ומיד 32, תיכף ,[
ממש.
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בצדקת 12) יתירה l`xyiומעלה ux` ביותר מודגשת שבה –
בארץ  חלק יש מישראל שלכאו"א כיון בנ"י, כל של אחדותם
בנוגע  להלכה שמצינו כפי אחת), אמה או אמות (ד' ישראל

וש"נ). בהערות. 309 ע' ח"כ לקו"ש (ראה לפרוזבול
רע"א.13) ח, ברכות פרש"י
כא.14) כא, חוקת פרש"י
פ"ב.15) תניא ראה
בשר 16) לי "מאין משה  שכשאמר – השבוע  בפרשת ומודגש

איש  שבעים לי "אספה הקב"ה לו השיב הזה", העם לכל לתת
יג  (יא, וגו'" עליהם ושמתי עליך אשר הרוח מן ואצלתי גו'
דוקא  משה באמצעות צ"ל גשמי בשר השפעת שגם היינו, ואילך),
סה"מ  קיב. ע' תר"ס סה"מ ב. לג, ד. לא, פרשתנו לקו"ת (ראה

ועוד). ב. שלג, ח"ב קונטרסים
(17" הכתוב בהתחלת כולה".izi`xכמודגש זהב מנורת והנה
ובכ"מ.18) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
שכל 19) לכך שנוסף מרומז "כולל" שבתיבת ולהעיר,

הם כבר להיות llkהמשתתפים מהם כאו"א משתדל אחד,
בנ"י. דכל גדול הכי להכלל ועד משתתפים, עוד "כולל"

שלהבת 20) שתהא "עד הנרות", את ד"בהעלותך ובאופן
מאלי  "עולה :"'zadly שנעשית באופן היא הצדקה שנתינת – "

של וש"נ),`y"מטבע ואילך. 229 ע' חכ"ו לקו"ש (ראה "
ל" עד גופא אש" של) "(שלהבת)zadlyוב"(מטבע ;"dler– "

"(שלהבת  באיכות; והן בכמות הן הצדקה, בנתינת והוספה עלי'
(תניא il`n'עולה) לעניים" צדקה המחלקת "יד נעשית שידו – "

בארוכה). (כנ"ל כרע" "מנפשי' ע"ד מאלי', פכ"ג)
פל"ז.21) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
ח.22) נו, ישעי'
ט.23) יו"ד, בא
יא.24) יא, ישעי'
א.25) רכא, זח"ג ראה
"אין26) הי"א: פ"ג ומוספין תמידין הל' רמב"ם oikpgnראה

הערביים". בין נרותי' שבעה בהדלקת אלא המנורה את
וש"נ.27) ואילך. 84 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ועוד.28) במקומו. האריז"ל סידור
ובכ"מ.29) ב. רסב, ח"ג ב. רמח, ח"א זהר
וש"נ.30) .91 ע' חט"ז לקו"ש ראה
בשלח.31) ס"פ פרש"י
וש"נ.32) ויצא. ר"פ עה"ת צפע"נ ראה
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הקודש  ללשון מתורגם
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בגמרא  מסורת 1נאמר זה דבר יצחק, רבי "אמר :
ואנו  נקראו, מעשיהם שם על מרגלים מאבותינו, בידינו
סתור, – מיכאל בן סתור – אחד אלא בידינו עלתה לא
שעשה  מיכאל, הקדושֿברוךֿהוא. של מעשיו שסתר
בן  נחבי – נאמר אנו אף יוחנן, רבי אמר מך. עצמו
הקדושֿברוךֿהוא. של דבריו שהחביא נחבי, – ופסי

הקדושֿברוךֿהוא". של מידותיו על שפיסע ופסי,

בידינו..." עלתה "לא המילים שכוונת מסביר, רש"י
לדרוש  אנו שיודעים – לדרוש" יודעין אנו "אין – היא
בן  סתור – המרגלים אחד של שמו את רק ולהסביר
את  גם שדורש יוחנן, שרבי לומר, יש זה לפי מיכאל.

מסביר הוא (כלומר, ופסי" בן "נחבי שמות)ipyהשם
אלא בידינו עלתה ש"לא יצחק, כרבי סובר ".`cgאינו

זה: מאמר על שאלות מספר מתעוררות זה לפי אך

את  הדרש בדרך לפרש כלֿכך קשה מדוע א)
כך  כדי עד מעשיהם, עלֿפי המרגלים של שמותיהם
לגבי  רק זאת לעשות הצליחו יוחנן ורבי יצחק שרבי
שמות  שונים במה השמות? מכל שניים או אחד שם

el` נאמרים עליהם אשר בתורה הרבים השמות מכל
חז"ל? מדרשי

עלֿפי  דורשים שבתורה הדרוש בחלק גם [אמנם,
מסויימים  רחב 2כללים לימוד אופן זהו זאת בכל אך ,

בדיוק 3ביותר  להתאים צריך אינו הנדרש הענין כי ,
בכל  מובע ולהיות המילה של הפשוטה למשמעות

בספרים  שכנאמר כך, כדי עד משיבין 4אותיותיה, "אין ,
הדרש"]. על

במפורש  מוצאים אנו כאשר במיוחד קשה זו שאלה
חז"ל  המרגלים,5בדברי של אחרים שמות על דרשות

תנחומא  על6ובמדרש מדרשים הללו.7השמות lkיש

נאמר"? אנו "אף יוחנן רבי דברי משמעות מהי ב)
לו  היה צריך נוסף, שם על דרשה להוסיף רצה אילו

בידינו "עלו "שנים"?mipyלומר בקצרה או ,"

יוחנן  "רבי ולא – יוחנן" רבי "אמר הנאמר מן ג)
מוכח  – לבין 8אומר" יצחק רבי בין מחלוקת זו שאין ,

יצחק. רבי דברי על מוסיף יוחנן שרבי אלא יוחנן, רבי

" המלה משמעות גם אין `sוזוהי – נאמר" אנו
עלו  "בידינו אומר הוא (אין יצחק רבי על חולק הוא

mipyהוא אלא ,("siqen בן נחבי של שמו על דרשה
ופסי.

הרי  נוסף, שם דורש יוחנן רבי אם להבין: צריך אך
בידינו  עלתה לא האומר יצחק רבי דברי על חולק הוא

cg` `l`?"

מעשיהם שם שעל כיון ועיקר: לפני e`xwpד) אף "9

" וזוהי בהם, בחר לגבי zxeqnשמשה אשר מאבותינו",
בחר  שמשה יתכן כיצד מחלוקת, תיתכן לא מסורת
אדם  יבדוק ש"לעולם הוא כלל כאשר ובמיוחד בהם,

?10בשמות"

חז"ל  למאמר הדבר תואם כיצד היו 11ה) שהם
יוצא, זה שלפי שעה), (באותה מעשה yxeyyצדיקים

צדיקים. אצל גם אפשרי המרגלים

.·
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וג': ב' השאלות על להשיב היה ניתן לכאורה
"לא יצחק dzlrבדבריו רבי מתכוון אחד" אלא בידינו
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(1.53 הערה לקמן וראה ו. פרשתנו תנחומא וראה ב. לד, סוטה
שלח. פ' עינים מאור החסידות) (ע"ד ראה – בכהנ"ל

(2.389 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ ראה
מעט 3) אשר הד'": "הדרך עה"ת לפירושו הראב"ע מהקדמת להעיר

כו'. בלבו השכל
ז.4) ג, לבראשית רזא פענח חייהם. את וימררו עה"פ הליקוטים ס'

ולהעיר בסופו.f"crועוד. אגדה ע' תלמודית מאנציקלופדי' –p"ye.
שמביא 5) – שם מתנחומא ולהעיר כו'"). ("גדי ג פע"א. ב"ר ראה

בסופו, שם שמפרש ופסי" בן נחבי מיכאל בן "סתור רק (לא בתחילתו
" גם iknכ"א) oa l`e`b באבער ותנחומא י פט"ז, בבמדב"ר ועד"ז ."

.(55 הערה לקמן וראה "סתור". רק בסופו מפרש (ושם יוד פרשתנו
וראה 6) הדרשן). משה רבי בספר נמצא וכך שם: (ומסיים ז האזינו

שמות  על דרשות – שמותם) ואלה (עה"פ פרשתנו עה"ת ש"ך גם
) ).gayleהמרגלים

ומה 7) אחדות, תיבות שם נשמטו ואולי מכי". בן "גאואל לבד
בן "גאואל השם לדרשת שייך מך" "ונעשה ".iknשמסיים

א'תעה).8) ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה
בשם 9) ט פט"ז, בבמדב"ר הוא ועד"ז – רע"ב (קנח, בזח"ג משא"כ

א"ר שזה wgvi"ד"א") – בדוחק) (עכ"פ די"ל כו' וידע אסתכל משה
בהם, שבחר לאחרי הי'

סע"א) קנח, זח"ג ג"כ וראה ה). (שם, (במדב"ר זה לפני וכאמרו
k"g`c.נתהפכו

ז.10) האזינו תנחומא
ג.11) יג. פרש"י מקור ג"כ וזהו שם. וזח"ג במדב"ר



glyמ zyxt - zegiyÎihewl

שב" epizea`nלומר, epicia zxeqn,אחד דרש רק הגיע "
השמות  על דרש למצוא שאיֿאפשר הכוונה אין אך

האחרים.

"אף יוחנן רבי אומר כך אמנם,`epועל נאמר":
שם על דרש נשאר מאבותינו" בידינו `cgמ"מסורת

בן  "נחבי נוסף, שם לדרוש יכולים אנו אך בלבד,
ופסי".

דרש  מדוע דלעיל: השאלה בעינה נשארת עדיין אך
שם רק יוחנן שמות `cgרבי שאר את ולא נוסף,

המרגלים?

"לא  הלשון דיוק של המשמעות לכאורה וכן:
אחד" רק בידינו "ויש ולא אחד", אלא בידינו עלתה
מה  הוא זה אחד שם על שהדרש היא וכדומה,
עצם  על רק היא והמסורת לדרוש, יצחק רבי שהצליח
בפירוש  כתוב וכך – נקראו" מעשיהם שם ש"על הענין

כדלעיל. רש"י,

.‚

ÌÓˆÚ ˙ÂÓ˘‰ È˘¯„Ó ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

עצמן: הדרשות לגבי להבין צריך לזה בנוסף

 ֿ הקדוש של מעשיו "שסתר הדרש כוונת מהי א)
שהם  המרגלים במעשה רואים כיצד – ברוךֿהוא"

הקדושֿברוךֿהוא? מעשה את סתרו

(של  שונאו ועשה הכחיש דבריו, "סתר מפרש רש"י
להיאמר  ניתן זה פירוש אך בדאי". הקדושֿברוךֿהוא)

גירסתו  לפי "סתר12רק – אךeixacבגמרא ,"`l לפי
"שסתר שהרי eiyrnגירסתנו הקדושֿברוךֿהוא", של

שונאו  ו"עשה הקדושֿברוךֿהוא דברי הכחשת עלֿידי
את סותרים אין בדאי" הקדושֿברוךֿהוא) dyrn(של

הקדושֿברוךֿהוא.

ֿ 13מהרש"א  הקדושֿברוך של ש"מעשיו מפרש,
 ֿ הקדושֿברוך ש"עשה והניסים האותות הם כאן הוא"
מעשיו" וב"סתר ממצרים", בצאתם לישראל הוא

ש"הסתיר היא רואה dqkeהכוונה אינו כאילו אותן
הוא  בגמרא הביטוי כי חלק, אינו זה פירוש אך אותן".

"xzq– "aixgd שמוכח וכפי בנין, סתירת מלשון ,
– "סתר תחילה שמבאר עצמו, המהרש"א מדברי

"וכסה". לפרש יכול הוא מכן לאחר ורק הסתיר",

אומר  הקדושֿברוךֿהוא" של דבריו "החביא על ב)
ואינו  שהן". כמות אמר ולא דבריו, "החביא רש"י:

את לא edÎjexaÎyecwd`מובן: ixac בן נחבי החביא
ראה  אשר את אלא שהן". "כמות אמרם ולא ופסי,

הארץ  טוב את – ישראל .14בארץ

 ֿ הקדוש של מידותיו על "שפיסע על בהמשך, ג)
הם", כאשר אמרו שלא "דילג רש"י מפרש ברוךֿהוא"

" הן מה מפרש edÎjexaÎyecwd`ואינו ly eizecin"
שהיה  כפי לישראל מסרם ולא עליהן דילג הוא אשר

צריך?

אין 11המהרש"א  ו"פיסע..." שב"החביא..." מסביר,
לא שהוא לכך הקדושֿברוךֿהוא xqnהכוונה דברי את

דבריו  "החביא היה עצמו שבו אלא שהן", "כמות וכו'
חבויים. היו הם אצלו – הקדושֿברוךֿהוא" של
הקדושֿברוךֿהוא  בדברי האמין לא הוא כלומר,
מדותיו  על ו"פיסע טובה". שהיא הארץ על "שהעיד
ולא  "דילג" עצמו הוא – הקדושֿברוךֿהוא" של
שכר  ש"נותן הקדושֿברוךֿהוא, של במדותיו האמין

למאמינים...". טוב

ש  ההבדל, מהו להבין: צריך זה "דבריו לפי לגבי
ולגבי  (נחבי), "החביא" היה הקדושֿברוךֿהוא" של
(ופסי). "פיסע" – הקדושֿברוךֿהוא" של "מדותיו
משמעות  המהרש"א פירוש לפי לשניהם, יש לכאורה,

האמין"? "שלא – זהה

.„

Â˙Â‡ ‡È·Ó‰ „ÂÓÈÏ Y "...ÂÈ„È· ‰˙ÏÚ ‡Ï"
‰˘ÚÓ È„ÈÏ

היא: זה לכל ההסבר תמצית

אין  אחד" אלא בידינו עלתה לא "ואנו בדבריו
יודעים אנו שאין לומר יצחק רבי את yexclכוונת

שמות  שאר על שהלימוד אלא המרגלים, שמות
מביא לימוד – עלתה icilהמרגלים "לא – מעשה

epiciaמביא אינו ,"dyrn icil epze`,epilry ללמוד
מרגלים :el`15משמות

רק  קשורות המרגלים שמות שאר על הדרשות
אחת  מכל להמנע צריכים היו הם – "אבותינו" לעבודת

בשמות גם המתבטאות המרגלים, אך `elמטעויות .
אלאep"בידי  עלתה... "לא "cg` צריכים אנו – "
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הפסיקתא)12) (בשם ראובני וילקוט טוב לקח מדרש ביל"ש, וכ"ה
שם. ואוה"ח עה"ת ש"ך שמותם. ואלה עה"פ פרשתנו

שם.13) סוטה בחדא"ג

האמת.14) החביא שם: האזינו תנחומא ראה
(מגילה 15) לדורות הוצרכה שלא נבואה ע"ד אותם. דרש לא ולכן
א). יד,
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בלבד  אחד מענין שלא 16להזהר מיכאל", בן "סתור –
הקדושֿברוךֿהוא...". של מעשיו ל"סתר נגיע

בן  נחבי נאמר אנו "אף – יוחנן רבי הוסיף כך על
אצל  היה אשר אופן באותו אמנם, – ופסי..."

" בענין רק להיזהר אנו צריכים של cg`"17"אבותינו" ,
ההוראה  גם אלינו קשורה אבל מיכאל, בן סתור
לא  כי אם ופסי, בן נחבי השם על הדרש מן הנלמדת

" אלא "אבותינו", אצל שהיה אופן `pבאותו s`e
xn`pלדרגה בהתאם – "eply.

.‰

ÌÈÏ‚¯Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÚË

במספר  המוסבר את נקדים כאשר יובנו הדברים
איֿרצונם 18מקומות  היה המרגלים לחטא שהגורם ,

לארץ  ולהכנס בו שחיו החיים ומאורח המדבר מן לצאת
נצטוו  לגביה אשר נושבת, ארץ תבואו 19ישראל, "כי :

לחרוש  האדם צריך בה תזרע...", שנים שש הארץ... אל
בתורת 20ולזרוע  וכנאמר גשמיים. בענינים ולעסוק

המחשבה 21החסידות  מעולם לרדת רצו לא המרגלים :
המעשה. עולם אל לא ובמיוחד הדיבור, עולם אל

לבין  תורה בין ההבדל זהו עצמה ה' בעבודת
"היא 22מצוות  התורה לימוד 23: – ובינתכם" חכמתכם

בדיבור  ביטוי (וכן ובמחשבה של 24בשכל מהותן ואילו ,(
היא במדבר,dyrnהמצוות להישאר חפצו המרגלים .

להכנס  ולא התורה, בלימוד בעיקר ישראל עסקו שבו
המצוות. במעשה הוא העבודה עיקר ששם ישראל, לארץ

המעשה" אלא עיקר המדרש "לא כוונת 25אך :
דירה יתברך לו לעשות היא וזאת mipezgzaהבריאה ,

עבודה עלֿידי של mipezgzaבעיקר מעשי ביצוע –
גשמיים. בדברים המצוות

שעה  ב"אותה שמרגלים כיוון להבין: קשה אך

mixyk"כלֿכך 26היו חשוב בענין טעו כיצד וסברו 27, ,
המצוות? מעשה בקיום צורך שאין

צורך  שיש ידעו הם שגם לומר, איפוא הכרחי
שדי  סברו הם אך העיקר, הוא והמעשה במעשה,
גם  שהרי במדבר, מבוצעות שהן כפי המצוות בקיום

"כל  של הענין את וכן מצוות, מספר קיימו במדבר
jiyrn הכרחי לא אך הרשות, בעניני שמים" לשם

שיעסקו כפי מעשיים בענינים .ux`al`xyi28לעסוק

.Â

È„ÈÏ ‡È·Ó „ÂÓÏ˙" Ï˘ ÌÈÙÂ‡‰ ˙˘ÂÏ˘
"‰˘ÚÓ

הוא: לכך ההסבר

אלא  עיקר המדרש "לא של הפנימית המשמעות

בתלמוד  הן צורך שיש בלבד זו שלא היא המעשה"
הוא  מביניהם ושהחשוב נפרדים כענינים במעשה והן

ה' עבודת של שה"עיקר" אלא הוא llkaהמעשה,
באופני  עצמו, במדרש גם כלומר, המעשי. הביצוע
והתכלית  העיקר במעשה, מבוצעים שאינם העבודה

חז"ל  כמאמר למעשה, להגיע מביא 29הוא "תלמוד
מעשה". לידי

ישנם  – מעשה" לידי מביא "תלמוד – זה בענין אך
אופנים: שלושה

המביא  שהתלמוד, הבוחן" "אבן הוא המעשה א)
סברות  ייתכנו שכלי באופן כראוי. הוא מעשה, לידי

אמת  שהיא הסברא איזוהי והאבחנה ולכאן, לכאן
כדי  עד לישום ניתנת שהסברא בכך תלויה לאמיתה,

להלכה בהתאם היא dyrnlפסקֿדין כאשר כלומר, ,
וכו' במשנה הכתוב ההלכה לפסק ogley'aeמתאימה

dkld ef 'd xac ± 'jexr30.
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(16" צ"ל שמ"מ epiciaאלא zxeqn מעשיהם ע"ש מרגלים מאבותינו,
שמות על הדרשות ידועות היו אבותינו שאצל היינו, – lkנקראו"

יב. סעיף כדלקמן בעבודתנו, גם נוגעת זו כללית ידיעה כי – המרגלים
שלא 17) – אחד" אלא בידינו עלתה "לא נפרש אם יותר ויומתק

epizea`nנשאר dxeqn שרק) גופא שמזה ב'), סעיף (כנ"ל זו דרשה רק
אבל  לעבודתנו. נוגעת היא שרק מוכח, מאבותינו) בידינו נשארה זו דרשה

שם. בפנים לעיל ראה
שלח.18) פ' ח"ד לקו"ש גם וראה שם. אוה"ת פרשתנו. ריש לקו"ת
בֿג.19) כה, בהר
מה 20) תורה כו' וזורע כו' חורש אדם אפשר ב) (לה, ברכות ראה

עלי'. תהא
המאמר.21) ובסוף ב לח, ועיי"ש (מע"ח). ויאמרו רד"ה שם לקו"ת
שלח.22) סד"ה שם לקו"ת ראה

ו.23) ד, ואתחנן
רפל"ז.24) תניא וש"נ. סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' א. נד, עירובין

ואכ"מ). ת"ת. נזכר לא – (וברפל"ח ספל"ח שם
מי"ז.25) פ"א אבות
המבואר 26) ע"פ ובפרט .11 הערה לעיל וראה ג. יג, פרשתנו פרש"י

מדריגת  מעלת גודל פרשתנו שם) אוה"ת וראה ב. לח, ב. (לז, בלקו"ת
קבלה). (מס' המרגלים

ת"ח 27) נשמות בישראל נשמות מיני ב' "שיש סוס"ה אגה"ק ראה
לעסוק  צריכים ת"ח גם הרי דלכאורה* כו' מצוות בעלי ונשמות כו'

כו'". כמארז"ל בגמ"ח
תמד.28) ע' פרשתנו אוה"ת ראה
וש"נ.29) ב. מ, קידושין
ואילך.30) 232 ע' חט"ו בלקו"ש בארוכה נת' ב. קלח, .p"yeשבת

.(p"ye .g ,fh miwqetd illk g"cy) `ed ok zn`dc s` ,dxe`kl oeyla oiynzyn (*
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ההוכחה  היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות
ברוממות  – (למשל המחשבתית שההתבוננות לכך

יתעלה  יתברך, האדם 31האֿל ובשפלות היא 32, (
מסקנות  לידי מגיעה ההתבוננות כאשר היא אמיתית,

בפועל. וביצוע

cenildב) zenily לידי "מביא באמצעות היא
מבין 33מעשה" איזו להחליט שכדי רואים, שאכן כפי .

היא  האדם של בשכלו הקיימות השונות הדעות
זו והחלטה על zigxkdהנכונה, משפיעה היא כאשר

יותר  הדעות בכל שוב להתעמק הלומד צריך המעשה,
החלטה  לכלל להגיע שיוכל עד ולכן 34לעומק .

lecb"26אומרים  cenlz."מעשה לידי מביא שהתלמוד
של  הבוחן" "אבן הוא שהמעשה בלבד זו לא כלומר,

שה"תלמוד" לכך גורם המעשה אלא .lecb35הלימוד,

על הדגש מושם אלו, אופנים בשני cenlzdאך
המעשי: בביצוע מתבטאת שהיא כפי ומעלתו,

למעשה חשיבות כפי lretaאין למעשה אלא ,
המסקנה  הדין, פסק המחשבתי: ב"עולם" עדיין שהוא

המחשבתית. ההתבוננות של

המעשה  על דוקא מדובר שבו השני, באופן גם
lreta שלימות לידי מביא שהמעשה הענין רק מוסבר ,

cenlzaשל המעלה על ולא –dyrnd.עצמו

יותר: נעלה אופן גם יש אך

לשם  שהוא כפי מעשה לידי המביא ה"תלמוד", ג)
envr dyrnd"מקום" אל השכל אור את המביא הוא ,

במשך עשייתו, שבשעת כך חדור lkהמעשה, מעשיו
זהו  – השכל באור אור האדם שאצלו אדם של מעשה

בגלוי  הוא .36השכל

.Ê
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ומחשבתי, שכלי שהוא ש"תלמוד", ייתכן, כיצד
בפועל? במעשה עיסוקו בעת באדם ויחדור יקיף

רק  בתלמודו שקוע יהודי כאשר הוא: לכך ההסבר

עם  ביחד מאיר השכל אור אין אז הרי בחיצוניותו,
המעשי  האדם,37הביצוע נפש חיצוניות מבחינת כי ,

במוח, שכל לו: המסויים במקום נפשי כח כל מוגבל

ולכן, וכדומה. בידיים המעשה כח בלב, ורגשות מידות
המעשה אין בלימוד, האדם שקוע ,envrlykכאשר

אצלו  תופס השכל, מן יותר הרבה נמוכה בדרגה שהוא
ללימוד. מסייע שהמעשה מסויים בפרט אלא מקום,

עד  הנפש, בפנימיות בלימוד שקועים כאשר אך

זוהי zednאשר lk שיש לומר ייתכן לא אז האדם,
בלבד  זו לא זה, ובאופן לחכמתו. הסותרת בנפשו פינה

די  כך לשם (אשר המעשה על משפיע שהלימוד
והוד "נצח אלא xalcבהחלטה, המסקנה) – מגופא"

יכולים  והמעשה הלימוד כוחות – מכך יותר אף

האדם  כאשר גם נפגע אינו השכל בוֿזמנית, לתפקד
החסידות  ובלשון מעשית, בפעילות מצד 38עסוק :

השכל אור מגיע המוחין, עצם דגדלות, itkמוחין
`edyשהם כפי הנפש, כחות כל לכח mnewnaאל ועד ,

המעשה.

הרמב"ם  בלשון הדיוק יובן זה, myk"39לפי
בחכמתו... ניכר במעשיו jkשהחכם ניכר שיהיה צריך

כל  היא החכמה באמת, החכם אצל במאכלו...",

ניכרת שחכמתו כך הנפשיים lkaמהותו, כחותיו
dxev dze`a" –myk...jk עסוק הוא כאשר גם – "...

קשורים  ואינם חיצוניים הם לכאורה, אשר, "במעשיו",
בו ניכר כפי `ezeל"חכמתו", העם" "משאר יחוד

ודעותיו". "בחכמתו עסוק כשהוא יחודו שניכר

כפי  מ"חכמתו", מושפעים ש"מעשיו" בכך די ולא
מדבר מושפע אחד עיסוקו `xgשדבר אז כי –

כל  הוא אין ואז ב"חכמתו", מעיסוקו נחות "במעשיו"
עסוק  שהוא כבשעה העם", משאר "מובדל... כך

"בחכמתו".

כאשר  גם הרי מהותו, כל היא החכמה כאשר כי

– הגבוהה בדרגתו שרוי הוא "במעשה" עוסק הוא

"בחכמתו".
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בהוצאות 31) ויל"ע בהס'. השינוי ומזה – "ית'" כתוב הי' אולי
השונות.
רפ"ה 32) ברכות ובתר"י – שם) אדה"ז (ובשו"ע רסצ"ח או"ח שו"ע

האדם". "ושפלות אין שראיתי בדפוס
מצד 33) הוא מדות מולידים שמוחין שזה ומדות, למוחין בנוגע וכ"ה
zlcbd.(לסופו (קרוב תרס"ג מאמינים וכל (ד"ה ).n"kaeהמוחין

שצ.34) ע' תרס"ו המשך ראה
ס"בֿג.35) פ"ד לאדה"ז ת"ת מהל' להעיר

קיום36) לדבר שמחה zevnדוגמא אחת בבת שצ"ל – יו"ט שמחת
וראה  – ביין. כו' בבשר אלא שמחה אין זה עם וביחד ודוקא מצוה, של
תקס"ח  אדה"ז מאמרי (ס' בבשר אלא שמחה אין במחז"ל אדה"ז ביאור
סי' שערים ממאה ג"כ ולהעיר ב). טו, צו לקו"ת (וראה קעח קעא. ע'

לח).
ועוד.37) פ"ב. תער"ב שהקדימו בשעה ד"ה עיין
שם.38) מאמינים וכל ד"ה .n"kaeראה
רפ"ה.39) דעות הל'
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היה  לא המרגלים למעשה שהמקור לומר ויש
שחסרה  אלא בכלל, המצוות מעשה בקיום באיֿרצונם

עצמו: בלימוד השלימות להם

הוא המדבר דור של היו dxezענינו הם דעה. דור ,
השלימות  בשיא הוא התורה לימוד שבו אבל 40במדבר .

"תלמוד  של בענין השלימות חסרה המרגלים אצל
ביותר, הנעלית הדרגה להם חסרה מעשה". לידי מביא

מוחין מהות zelcbcשמצד כל היא החכמה כל (כאשר
המעשה, לבין התלמוד בין הפרדה כל אין הלומד),
אצלו  מאיר בפועל, בעשיה שקוע האדם כאשר שגם

עוצמתו. במלוא והמחשבה השכל אור

מעשה" לידי מביא ב"תלמוד התמסרותם l`ולכן
ישראל, בארץ המעשה", ב"עולם יישום של באופן היה
באופן  אלא לשם, המדבר של התורה אור והבאת
כתוצאה  מעשה כלומר, עצמו. במדבר הוא שהמעשה

בס  כדלעיל התורה, לימוד ו'.של עיף

.Ë
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לא  המרגלים להתנהגות שהגורם לעיל, האמור לפי
בשלמות  החסרון אלא ל"מעשה", התנגדותם היה
יצחק  רבי של מאמרו יובן שבמוח, בעבודה לימודם,

אחד...": אלא בידינו עלתה "לא

העבודה  כאשר אבותינו, של  הראשונים, בדורות
כיצד  לדעת היה צריך שבראש, המוחין מצד היתה
– הרצוי באופן תיעשה שהעבודה כך לידי להביא
בהתבטלות  הכרוכה הלימוד של מוחלטת שלימות
אצלם  שהיתה המרגלים, כאצל שלא – מוחלטת
לבין  המוח, של הפנימית, העבודה בין הפרדה

המעשה.

אחד  שבט בין הבדלים ישנם זו שבעבודה וכיוון
ושער  דרך יש שבט לכל כי ה',41למשנהו, בעבודת ,

מהמרגלים  אחד כל של מהטעות להיזהר לדעת צריכים
עבודת  אופן לפי היא מהם אחד כל אצל הזהירות -

שבטו.

ה"ראשונים  אחרי יותר, מאוחרים בזמנים אבל
הדורות  כשנתמעטו כאשר 42כמלאכים", ובמיוחד ,

ועיקר  ועקביים", רגליים בחינת עד דוד סוכת "נפלה
המצוות  מעשה בקיום היא ה' כלֿכך 43עבודת לא ,

שהיא  כפי המרגלים מטעות שיימנעו לכך לדאוג חשוב
ומקורה, בשיא dcearaבשורשה המוחין, של הרוחנית

עצמית  התבטלות מתוך הלימוד של השלימות
אשר  הנלמד, הדבר לאמיתות להגיע בלבדית ובשאיפה
את  למנוע יש אלא דיליה, שיעורא לפום חד כל בזאת

d`vezd של מטעותם שנבעה המצוות למעשה ביחס
המרגלים deeyכל ote`a תורה" שהרי ומשפט 44, אחת

מעשה" בבחינת ומצוות התורה כל בקיום לכולנו אחד
איננה  העיקרית העבודה כאילו היתה הטעות כאשר –

המעשה. בעולם

אחד": אלא בידינו עלתה  "לא של המשמעות וזוהי
לגבי  המרגלים משמות הנלמד בידינו", ש"עלתה מה
והנקודה  "אחד" ענין הוא הרוחנית, עבודתנו
המצוות  קיום של ההכרחית – לכולם המשותפת

שווה  באופן הדורות,lkaישראלlkעלֿידי45במעשה,
הבדלים  .46ללא

שסתר "סתור, בשם נרמזת זו של eiyrnאזהרה
עולם  את ברא הקדושֿברוךֿהוא הקדושֿברוךֿהוא":

) שישראל dyrnהעשיה בכוונה הקדושֿברוךֿהוא),
אותו  ולכן,47"יבנו" יתברך. לו לדירה אותו יהפכו –

לעיקר, המצוות מעשה את עושים אין mixzeqכאשר
את נותר dyrnח"ו העשיה עולם – הקדושֿברוךֿהוא

יתברך  לה' לדירה בנוי ולא וסתור, חרב ויותר 48ח"ו .
חז"ל dnecaמכך, (בית 49למאמר נבנה שאינו דור כל :

החריבו. הוא כאילו הכתוב עליו מעלין בימיו, המקדש)

את  ברא הקדושֿברוךֿהוא אם לשאול: ניתן והרי
בעדו, שיעכב מי ואין כלֿיכול והוא זו, למטרה העולם

נברא, שיהודי, ייתכן ֿ xezqiכיצד הקדוש מעשה את
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(40,41 ע' לעיל .p"yeראה
הסימן).41) בריש שם (ממג"א סח סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

סקל"ג. להה"מ לקו"א
(הב')42) המה ששים ד"ה שה"ש לקו"ת ועיין האמוראים. בדורות

עיי"ש  בהעלם, הם (השגה) ההלכות טעמי האמוראים דבמימרות – פ"ד
גופא). שבתורה "מעשה" (בחי'

ט.43) סו"ס אגה"ק
רפמ"ד.44) תניא

הכולל 45) שער ראה – נפש לכל השווה – הי"ג שער מענין להעיר
.36 בהערה שנסמנו במקומות וראה בהקדמתו.

אלא46) בידינו עלתה ד"לא י"ל חבקוק `cgועפ"ז "בא ע"ד הוא "
על מהרש"א).`zgוהעמידן בחדא"ג ועיי"ש בסופה. (מכות "

ואילך.47) 14 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה
פרשתנו.48) עינים מאור עד"ז ראה
לסופו).49) (קרוב ה"א פ"א יומא ירושלמי



glyמד zyxt - zegiyÎihewl

הקדושֿברוךֿהוא  של שכוונתו יאפשר ולא ברוךֿהוא,
העשיה? עולם של פרט בכל תתבצע

ניתן  ית', בדיבורו מבוטאת זו כוונה היתה לא [אילו
ית' במחשבתו נשאר שהרצון שכיוון לתרץ, היה
את  מחייב הוא אין העולם), – ה"זולת" מן (הנעלית

;50האדם 

המעשה  בעבודת שיעסקו ה' של שרצונו כיוון אך
בגלוי xeaicaהובע ieeiva דיבורו הרי הקב"ה 51, של

מעשה dyrn50הוא את יסתור שיהודי יתכן וכיצד ,
הקדושֿברוךֿהוא?]

–התשובה  "בן" הוא ש"סתור" היא, d`vez52לכך

שהמשמעות  מך", עצמו שעשה "מיכאל, – של
רק  מדובר שאין היא, המרגלים,53הפנימית מעשה על

שתהיה  כדי הקדושֿברוךֿהוא: כלפי כביכול, אלא,
את  הקדושֿברוךֿהוא עשה חפשית, בחירה ליהודי
את  יכריח לא שדיבורו כביכול, חלש, ל"מך", עצמו
ח"ו  לעשות הכח את ליהודי נתן הוא – האדם מעשה
 ֿ הקדוש מעשה את לסתור ואף ה', מרצון ההיפך את

ברוךֿהוא.

.È
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שהדבר ולחשוב לטעות להיזהר cigidניתן שיש
לאחר הראשונים, שלאחר בדורות הוא `epizeaבו ,

פגם יהא "אף dyrnaשלא יוחנן רבי אומר כך ועל –
ep` של דבריו שהחביא נחבי ופסי, בן נחבי נאמר

גם של `eplvהקדושֿברוךֿהוא": הענין להישלל צריך
הוא"eixac"החביא הקדושֿברוךֿ שדוקא 54של כיוון ,

של העבודה כראוי:dyrndכך היא

שמים  ה' בדבר – הקדושֿברוךֿהוא" של "דבריו
) נברא כל המחיה ה' לדבר היא הכוונה dyrnנעשו,

הקדושֿברוךֿהוא).

צריכים  המעשים – דבריו" מ"החביא ליזהר יש
ה', דבר בהם שייראה באופן של eixac55להתבצע

–הקדושֿב  המעשה את המחיה רוךֿהוא,

רבות  פעמים כמדובר יתברך 56כי, לו שהדירה כדי ,
עבודת  באמצעות "בונים" ישראל אשר העשיה, בעולם

dyrndשם תאיר והאלוקות מוארת, תהיה ,ielba יש ,
בהם  ויוכר "מאירים", יהיו היהודי של שמעשיו צורך
העבודה  מתבצעת וממילא אותם, המחיה ה' דבר

וכו'. בחיות

– "בן" הוא דבריו...", "החביא d`vezו"נחבי",
על שפיסע ופסי, – ֿ eizecinשל הקדושֿברוך של

הקדושֿברוךֿהוא" של דבריו "החביא של מצב הוא":
דבר  את חש אינו שהוא יהודי, אצל ח"ו להיות העלול
על  ופוסח מדלג שהוא נובע נברא, כל המחיה ה'

שמצד ב"מדותיו zecndהעבודה  שמקורן (הרגשות),
הקדושֿברוךֿהוא" :57של

לכך  מביאה היהודי אצל לה' האהבה התעוררות
הוא כאשר בנפשו האלוקי האור העולם,lrnשגילוי

גשמיים,58מאפשרת  בענינים יעסוק הוא כאשר שגם ,
 ֿ הקדוש של דבריו "החביא בבחינת יהי' לא במעשה,

ברוךֿהוא".
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" הדיוק יובן xn`pבכך ep` s`:"
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[המתורגם]50) ח"ו ,3 הערה 134 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה
,46 הערה 70 ובהנסמן p"yeע' 66 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם וראה .

שם.
ועוד.51) כב. פמ"ד, ב"ר ראה
רק 52) דרש (ו') פרשתנו שבתנחומא זה יומתק בפנים המבואר ע"פ

ולא  – דבריו) את (שהחביא ו"נחבי" העולם) מן אֿל (שסתרו "סתור"
מן  (שסתרו "סתור" רק דרש י) (שם, בבמדב"ר [ועד"ז ו"ופסי" "מיכאל"

העיקר כי – ו"מיכאל"dcearaהעולם)] ו"נחבי", "סתור" שלילת הוא
כו'. הסיבה רק הם ו"ופסי"

כפשש"מ 53) המרגלים, פעולת על גם קאי שבפנים השני לפי' גם כי
הקב"ה" של מעשיו ש"סתר ע"י כי –dlbn רצונו נגד לעשות בחירתו כח

חז"ל  וכלשון מך, הקב"ה) של (שונאו עושה הוא שכאילו ונמצא ית'.
" לג) פ"א, לג,oiyizn(איכ"ר לברכה ספרי וראה מעלן"*. של גדול כח

ה.

סו 54) אלאואי"ז בידינו עלתה ל"לא ע"ז `cgתר (נוסף כי – "
כו'" "החביא לשלול המרגלים,`dpiשהעבודה טעות שלילת כמו
בעבודה הרי) יא, סעיף דומה efכדלקמן ואינה מדריגות, חילוקי יש

הזמנים  בכל מישראל לכאו"א שווה באופן שהיא כו'" ד"סתור להשלילה
אלא כו' עלתה cg`.40(לא והערה ס"ט בפנים כנ"ל ,(

רק ועפ"ז דרש (5 הערה (דלעיל ות"ב שבבמדב"ר מה יומתק
לכאו"א  עתה בעבודתנו שנוגע מה העיקר כי – "נחבי" ולא "סתור"

) כו'" "סתור רק הוא שווה ).dyrnבאופן
העבודה55) (ע"ד יצחק ר' במאמר השינוי: יומתק נקט dyrncעפ"ז (
ב"epicia"עלתה העבודה (ע"ד יוחנן ר' ובמאמר ,"eixac אנו "אף נקט כו'")
xn`p."

ועוד.56) .35 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה
כו'.57) מהן שנשתלשלו רפ"ג: תניא ראה
ספי"ב.58) בתניא עדמ"ש

envr dyr" zxenz ± (my x"ki`) dlrn ly dxeaba gk siqedl ,"'eb 'c` gk `p lcbi dzre" (fi ,ci epzyxt) `wec milbxnd `hg ixg` dyn ywia okly l"ie (*
."jn



מה gly zyxt - zegiyÎihewl

"החביא של הקדושֿברוךֿהוא"eixacהענין של
בעולם milbxndאצל להשאר חפצו שהם מכך נבע

daygnd ֿ הקדוש של המחשבה דרגת מאירה שבו ,
דבר  אל הדיבור, עולם אל לרדת חפצו ולא ברוךֿהוא,

המתלבש נשארmlera59ה' ה' שדבר כך ,mlrda–
בעולם. חבוי

על  שפסע ופסי, של) (תוצאה בן "נחבי של והענין
הקדושֿברוךֿהוא" של שהם `mlvמידותיו מכך נבע ,

" של הדרגה על לדלג ֿ eizecnחפצו הקדושֿברוך של
קשורות  האדם שמדות כשם לעולם, שקשורות הוא"

ֿ 60לזולתו  הקדוש של מ"המוחין" ישר לשאוב ורצו ,
" אשר כביכול, זוהי 54לעולם"encwברוךֿהוא, ואשר ,

" להעלמת –eixacהסיבה הקדושֿברוךֿהוא" של
המלכות. בספירת

ופסי" בן מ"נחבי להמנע עלינו – "אנו" כן לא אך
גם jetddבצד אלא עצמו, במעשה להסתפק לנו אל :

העבודה בדרגות xzeiלעסוק zelrpd של "דבריו של
הקב"ה. של ב"מדותיו" הקדושֿברוךֿהוא",

.·È

"ÂÈ„È· ˙¯ÂÒÓ" ‡È‰ ·ÏÂ ÁÂÓ· ÂÈ˙Â·‡ ˙„Â·Ú

בדורות  גם אמנם, לחשוב: יהודי יכול הרי
בעבודה  גם צורך ויש במעשה, די אין האחרונים
ב"בחינת  שנמצאים כיוון אך ובלב, במוח פנימית
באמת, שהיא כמו אינה זו עבודה ועקביים", רגליים

שכלית עבודה זו השכל alayומדותy`xayאין אלא
יתכן  וכיצד ועקביים". ב"רגליים שהם כפי והמדות

"דירה  של המטרה תתבצע עבודתו שבאמצעות
אלא  בלבד, במעשה די אין כך לשם אשר בתחתונים",

לימוד dcearaגם המעשה?61של עבודת את המאירה ,

שבכל  היהודים שכל כיוון הוא: לכך ההסבר

שלימה" אחת "קומה הם שהעבודה 62הדורות יוצא, ,

– עבודתינו של והלב המוח הוא הקודמים הדורות של
eply"ועקביים בעבודתינו63ב"רגליים ולכן ,dyrna

בהעלם  קיימת והלב.64zpeekהמצוות הראש – המצוות 

– מאמרו בתחילת מיד יצחק רבי מבהיר זאת ואת
שם  על מרגלים מאבותינו, בידינו מסורת זו "דבר

נקראו": מעשיהם

בידינו  עלתה "לא ממש בפועל בעבודתינו אמנם,
מה  כל אך בהרחבה, לעיל שהוסבר כפי אחד", אלא

"אבותי  בעבודת להיות epשנעשה צריכה שבכך ,"

" היא המרגלים, שמות שבכל epiciaהאזהרה zxeqn"
בעבודתנו, "בידינו", היא זו עבודה –

של באופן שזה –zxeqnאלא, כללית מסורה –
של  וההסתר וההעלם מהגלות עלה" ו"לא בהעלם,

האחרונים, הדורות ירידת

העבודה אחד"lretaולגבי בידינו ,65"עלתה

המעשה. עבודת

שלימות  מושגת במעשה, עבודתינו עלֿידי ולכן

בתחתונים. יתברך לו דירה עשיית של המטרה

,b"kyz gly t"y zgiyn)
(g"kyz gxew t"y

•

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

עשרה59) ע"י הי' העולם נעשו.zexn`n,xacaוהתהוות שמים ה'
(60271 ע' תש"ח (סה"מ תרנ"ג תילים במדרש איתא ד"ה ראה

פ"ב. .n"kaeואילך)
[המתורגם]61) לקו"ש .194 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ג"כ ראה

.329 ע' חי"ז
ועוד.62) רפ"א. ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
דור 63) שבכל ישראל אלפי ראשי לענין גם (ושם, פ"ב תניא עייג"כ

גופא). ודור
דבמימרות 64) (42 הערה לעיל (הובא שה"ש בלקו"ת עדמ"ש

שם). (ובפ"ג עיי"ש ההלכות, טעמי כל בהעלם כלולים האמוראים
העבודות 65) כל כלולות זה דב"אחד" – בפנים המבואר ע"פ

אלא בידינו עלתה ד"לא השייכות יותר תומתק – ל"בא `cgדאבותינו
`zgחבקוק lr ocinrde.(46 הערה לעיל (ראה "

gly zyxt - zegiyÎihewl

"החביא של הקדושֿברוךֿהוא"eixacהענין של
בעולם milbxndאצל להשאר חפצו שהם מכך נבע

daygnd ֿ הקדוש של המחשבה דרגת מאירה שבו ,
דבר  אל הדיבור, עולם אל לרדת חפצו ולא ברוךֿהוא,

המתלבש נשארmlera59ה' ה' שדבר כך ,mlrda–
בעולם. חבוי

על  שפסע ופסי, של) (תוצאה בן "נחבי של והענין
הקדושֿברוךֿהוא" של שהם `mlvמידותיו מכך נבע ,

" של הדרגה על לדלג ֿ eizecnחפצו הקדושֿברוך של
קשורות  האדם שמדות כשם לעולם, שקשורות הוא"

ֿ 60לזולתו  הקדוש של מ"המוחין" ישר לשאוב ורצו ,
" אשר כביכול, זוהי 54לעולם"encwברוךֿהוא, ואשר ,

" להעלמת –eixacהסיבה הקדושֿברוךֿהוא" של
המלכות. בספירת

ופסי" בן מ"נחבי להמנע עלינו – "אנו" כן לא אך
גם jetddבצד אלא עצמו, במעשה להסתפק לנו אל :

העבודה בדרגות xzeiלעסוק zelrpd של "דבריו של
הקב"ה. של ב"מדותיו" הקדושֿברוךֿהוא",

.·È

"ÂÈ„È· ˙¯ÂÒÓ" ‡È‰ ·ÏÂ ÁÂÓ· ÂÈ˙Â·‡ ˙„Â·Ú

בדורות  גם אמנם, לחשוב: יהודי יכול הרי
בעבודה  גם צורך ויש במעשה, די אין האחרונים
ב"בחינת  שנמצאים כיוון אך ובלב, במוח פנימית
באמת, שהיא כמו אינה זו עבודה ועקביים", רגליים

שכלית עבודה זו השכל alayומדותy`xayאין אלא
יתכן  וכיצד ועקביים". ב"רגליים שהם כפי והמדות

"דירה  של המטרה תתבצע עבודתו שבאמצעות
אלא  בלבד, במעשה די אין כך לשם אשר בתחתונים",

לימוד dcearaגם המעשה?61של עבודת את המאירה ,

שבכל  היהודים שכל כיוון הוא: לכך ההסבר

שלימה" אחת "קומה הם שהעבודה 62הדורות יוצא, ,

– עבודתינו של והלב המוח הוא הקודמים הדורות של
eply"ועקביים בעבודתינו63ב"רגליים ולכן ,dyrna

בהעלם  קיימת והלב.64zpeekהמצוות הראש – המצוות 

– מאמרו בתחילת מיד יצחק רבי מבהיר זאת ואת
שם  על מרגלים מאבותינו, בידינו מסורת זו "דבר

נקראו": מעשיהם

בידינו  עלתה "לא ממש בפועל בעבודתינו אמנם,
מה  כל אך בהרחבה, לעיל שהוסבר כפי אחד", אלא

"אבותי  בעבודת להיות epשנעשה צריכה שבכך ,"

" היא המרגלים, שמות שבכל epiciaהאזהרה zxeqn"
בעבודתנו, "בידינו", היא זו עבודה –

של באופן שזה –zxeqnאלא, כללית מסורה –
של  וההסתר וההעלם מהגלות עלה" ו"לא בהעלם,

האחרונים, הדורות ירידת

העבודה אחד"lretaולגבי בידינו ,65"עלתה

המעשה. עבודת

שלימות  מושגת במעשה, עבודתינו עלֿידי ולכן

בתחתונים. יתברך לו דירה עשיית של המטרה
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עשרה59) ע"י הי' העולם נעשו.zexn`n,xacaוהתהוות שמים ה'
(60271 ע' תש"ח (סה"מ תרנ"ג תילים במדרש איתא ד"ה ראה

פ"ב. .n"kaeואילך)
[המתורגם]61) לקו"ש .194 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ג"כ ראה

.329 ע' חי"ז
ועוד.62) רפ"א. ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
דור 63) שבכל ישראל אלפי ראשי לענין גם (ושם, פ"ב תניא עייג"כ

גופא). ודור
דבמימרות 64) (42 הערה לעיל (הובא שה"ש בלקו"ת עדמ"ש

שם). (ובפ"ג עיי"ש ההלכות, טעמי כל בהעלם כלולים האמוראים
העבודות 65) כל כלולות זה דב"אחד" – בפנים המבואר ע"פ

אלא בידינו עלתה ד"לא השייכות יותר תומתק – ל"בא `cgדאבותינו
`zgחבקוק lr ocinrde.(46 הערה לעיל (ראה "

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc zexeka(ipy meil)

df ote`ae ,milrad zegily z` miiwl ok dyry oeik ,drhy
øîà,milral gilydézãîà éëäìCjpevxy izxriy jk - ¨©§¨¦£©§¦

la` .mexzlàëädlhl 'ixiyr' my z`ixw ,dnda xyrn iabl ¨¨
,xg`,àéä àúeòèdf ote`aeøîà,gilyl milradéòaéà àì ¨¨¦¨©Ÿ¦¨¥

éòèéîì Cìz` zeyrl jl did `l` ,zerhl jl did `l - ¨§¦§¥

gilyd dyr `ly oeike ,ixiyrl wx 'ixiyr' `exwle izegily
milrad lekie ,llk dyecw mdilr dlg `l ,milrad oevxk
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שני גמ' א



מו

בראשית לט, י – ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא 
שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה

לח

ביאור מ"ש הזהר, דיוסף לא שמע אלי', ולא נתן לה שאר 
כסות ועונתה

לג(  טו,  )ויקרא  כד"א  אצלה,  לשכב  אחר,  דבר1 

ולאיש אשר ישכב עם טמאה, להיות עמה, למיהב לה 

רבו וברכאן וסייעתא.
ספר הזהר חלק א' דף קצ ע"ב

הג' לשונות רבו וברכאן וסייעתא, יש לומר לנגד 

הג' דברים שאר כסות ועונה וכו' כמו שכתוב2 שארה 

כסותה ועונתה לא יגרע.

לא שמע אלי' לשכב אצלה, להיות עמה למיהב לה הג' 

דברים הנ"ל, ואפילו רק א' מהם דהיינו הפחות3 שבהם 

שהוא סייעתא – שאר, גם כן אינו נותן לה חס ושלום.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קסא

בראשית לט, ז-יב – ויהי אחר הדברים האלה ותשא 
 אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי
בגדו  ויעזב  עמי  שכבה  לאמר  בבגדו  ותתפשהו 

בידה וינס ויצא החוצה

לט

ביאור מ"ש בזוהר, דיוסף דוקא נק' "יוסף הצדיק". דהי' 
צדיק באות ברית קודש שלו בג' דרגות: א( הי' נימול, ב( 

במעשה דפוטיפרע, ג( בלידת אפרים ומנשה וכו'

ראה הביאור לקמן סימן ע.

בראשית לט, כא – ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד 
ויתן חנו בעיני שר בית הסהר

מ

ביאור המדרש )ב"ר פ' פ"ו, ד( דיוסף נק' "קטן וברשות 
עצמו"

ויהי ה' את יוסף. הא עם שאר שבטים לאו, אמר 

ולאיש  כד"א  כפשוטו  היינו  אצלה  לשכב  אחר  דבר  ללה"ק[  ]תרגום   )1

אשר ישכב עם טמאה בא לרמז על איש הבא על בת אל נכר. להיות עמה 

שפירושו לתת לה שפע של גדולה וברכות וסיוע.

2( שמות כא, י.

האמצעי  קו  הוא  דעונתה   376 עמוד  בראשית  התורה  אור  ראה   )3

הגבורה  קו  ושארה  החסד  קו  הוא  כסותה  מהשתלשלות,  שלמעלה 

ע"ש.

ר' יודן, לבהמי שהי' לפניו שתים עשרה בהמות טעונות 

יין נכנסה אחת מהן לחנותו של עובד כוכבים הניח י"א 

והלך לו אחרי'. אמרו לו מה אתה מניח י"א והולך לך 

ואיני  הם  הרבים  ברשות  אלו  להם  אמר  האחת,  אחרי 

חושש להן שמא יעשה יין נסך.

כך אלו גדולים וברשות אביהם, אבל זה שהוא קטן 

וברשות עצמו לפיכך ויהי ה' את יוסף.
בראשית רבה פרשה פו, ד

שהוא4  זה  אבל  ס"ד,  פפ"ו  וישב  רבה  במדרש 

קטן, שיוסף נק' בן5 קטן.
ונקרא  7זעירא,  הוא  ויסוד  היסוד,  הוא מדת6  דיוסף 

אבר קטן8 בדרז"ל.

4( וראה גם בראשית רבה פרשה פז, ו “זה שהוא קטן וברשות עצמו".

5( מבאר לשון המדרש “אבל זה שהוא קטן וברשות עצמו", דבשלמא 

"ברשות עצמו" ניחא, אבל למה נקרא יוסף "קטן", הרי יוסף הי' כבר 

בן שבע עשרה שנה, וא"כ אינו קטן, וע"ז מבאר ד"קטן" אינו במובן 

השנים, אלא במדרגתו ועבודתו.

6( ראה זהר חלק ג', דף שב, א “יוסף איקרי יסוד ואיקרי )משלי י, כה( 

צדיק יסוד עולם. זהר חלק א' דף נט, ב. “יוסף בגין דנטיר לי' לברית 

זכה דאקרי צדיק". וראה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: “יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

“שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: “שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. אור 

התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר 

המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו. חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

7( ראה זהר חלק ג' עמוד יא, א. לקוטי לוי יצחק לקוטים על פסוקי 

תנ"ך ומאחז"ל עמוד קמד וז"ל: והנה בהששה מדות דז"א, שזהו ז"א 

הוא אות ו' שבשם הוי', שאות ו' מספרו ששה דהיינו הששה מדות. 

שבזה שני בחי':

א'. הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 

שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר ר"פ* ויקרא ע"פ 

ונתתם לו אות אחת דא ו', ע"ש.

הו'  כל  ג"כ  כולל  יסוד  כי  ז"א,  ביסוד  שהם  כמו  מדות  הששה  ב'. 

ו' דמלוי הו', הו'  ו', דהיינו אות  מדות, כידוע שיסוד הוא ג"כ אות 

עצמו הוא תפארת יעקב, ו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף. ע"ש.

אור  מח.  סעיף  ראה  פרשת  מוצש"ק  ה'תשל"ט  קודש  שיחות  ראה 

האמצעי  קו  הוא  תפארת  וז"ל:  תקנב  עמוד  ויקרא  פרשת  התורה 

שכולל חסד וגבורה, ובחסד וגבורה כלול ענפי החסד וגבורה, נצח 

ויסוד בודאי  והוד בגבורה, וא"כ הכל כלול בתפארת,  כלול בחסד, 

כלול בתפארת. ע"ש.

*( ראה לקמן סימן קסו הערה 21. רשימות חוברות קסט, מובא בילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק א' סימן מז הערה 5.

8( סוכה נב, ב: אמר רבי יוחנן אבר קטן יש לו לאדם, מרעיבו שבע, 

משביעו רעב.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מז

והוא כנגד אות ו'9 זעירא – יסוד, ואות ו' רבתי הוא 

תפארת10 – יעקב.

דמדת  והטעם,  התפארת,  למדת  מרמז  עצמו  ו'  דאות  פירוש:   )9

ו'  ואות  רבתי,  ו'  אות  נק'  והוא  המדות,  הששה  כל  כולל  התפארת 

המילוי, הנק' זעירא, קאי על יסוד, דמדת היסוד נמשך – ע"ד מילוי – 

ממדת התפארת. והיינו ש"תפארת" נק' "רבתי", ו"יסוד" נק' "זעירא", 

וזהו שיוסף נק' "קטן". ובענין ו' זעירא ראה גם לקמן סימן עב הערה 

.4

10( תפארת יעקב: ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' שב, א. לקוטי 

תורה פרשת ואתחנן ה, ב. תורה אור יא, א. המשך תרס"ו עמוד רצא. 

תקעג. לעיל סימן ד הערה 3. ועוד.

דגוף11 וברית כחד חשבינן.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שצא

11( ראה זוהר חלק ג' פרשת פנחס דף רלה, ע"ב. תורת מנחם ספר 

המאמרים ה'תשי"ז ד"ה באתי לגני עמוד קיד ואילך.

 – בהקדמה  זוהר  בתיקוני  )כמ"ש  "תפארת"  בחי'  זהו  גוף  פירוש: 

פתח אליהו( "תפארת גופא", ומזה בא ונמשך בחי' יסוד )כמ"ש שם( 

"יסוד סיומא דגופא" אות ברית קודש", ד"תפארת" הוא הפנימיות – 

"גוף המדה", ו"יסוד" )"ברית"( הוא נק' "סיומא דגופא", כפי שבא 

ההשפעה בפועל. )ראה תניא אגרת הקודש סימן טו(.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oikxr(iyiy meil)

:`ziixad jynd z` zx`an `xnbd'úBLôð' ,øçà øácoeyla ¨¨©¥§¨
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dywn .lirl x`eank 'jkxra xcp' ywidn mhrnl mewn did
:`xnbdðäì déz÷étà àäåC'zeytp' zaiz z`ved xak ixde - §¨©¦§¥§¨¨

:`xnbd daiyn .dkixrdy dy`e d`n jixrdy cg` zeaxl
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.mixcpa eceaka oecip ,[qepibexcp`e mehnehk]

:`ax ixac lr dywn iia`øîàééaà déì,`axldéúéà àìãe ¨©¥©©¥§Ÿ¦¥
epi`y ine -éî ,ïéëøòaike -àéðúäå ,BãBáëa ïBcéðixde - §£¨¦¦¦¦§§¨©§¨
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[milrad-]Ba ïéôzeL Lc÷äålr ycwdd lg xnelk ,cara §¤§¥¨¦

exiagl xne`de .eivgãáò Làø'dfíäéðéa ïéðnLî ,'Eì øeëî Ÿ¤¤¨§§©§¦¥¥¤
xne`d oke .einc ewlgie card dey dnk `ney miyer -Làø'Ÿ

,'Lc÷ä äæ øBîçixdàeä[milrad-],Ba ïéôzeL Lc÷äå £¤¤§¥§¤§¥¨¦
exiagl xne`deøBîç Làø'df.íäéðéa ïéðnLî ,'Eì øeëîj` Ÿ£¨§§©§¦¥¥¤

xne`däøt Làø'efìL dLàø àlà øëî àì ,'Eì øeëî Ÿ¨¨¨§Ÿ¨©¤¨Ÿ¨¤
eléôà àlà ,ãBò àìå ,äøtxne`aäøt Làø'ef'Lc÷äïéà , ¨¨§Ÿ¤¨£¦Ÿ¨¨¤§¥¥

àlà Lc÷äìz`,àtt áø øîàå .dLàødxt oia weligd mrh ©¤§¥¤¨Ÿ¨§¨©©¨¨
,xenge car oialàçaè éáa àøBúc àLéø ïácæî àäcixdy - §¨¦§§©¥¨§¨§¥©¨¨

ok m`e ,miigahnd ziaa envr ipta xknpd xac `ed dxt y`x
e` car y`x j` ,y`xd z` wx yicwdle xeknl ezpeek i`ce
.eivg yicwdle xeknl ezpeek i`cee ,xeknl jxc oi` xeng

:`iyewd z` iia` miiqneäðúéì äøôe øBîç àäåmpi` - §¨£¨¨¥©§
å ,ïéëøòay o`k x`eanïéàoica md,BãBáëa ïBcéðeid m` ixdy §£¨¦§¥¦¦§

`ax aiyn .mlek inca aiigzn my`x z` yicwnd did df oica
:iia`léîòèéìåCoecip oikxra epyiy iny ,jzhiyl s`e - §¦©§¨

,eceaka oecip epi` oikxra epi`y ine eceakaCì éL÷ézoicn ¦§¥¨
ãáò,z`ady `ziixaa xkfedydéúéàcepyiy -ïéëøòa(.a) ¤¤§¦¥©£¨¦

BãBáëa ïBcéð ïéàå.elek lr ycwdd lg `ly `ziixaa x`eank §¥¦¦§
àlàjziiyew oke ef `iyew i`ce,àéL÷ àìokyàädn - ¤¨Ÿ©§¨¨

edf ,mceaka mipecip dxte xeng car oi`y epipyyéLã÷a§¨§¥
çaæîe ,'dler incl df [xeng e`] car y`x' yicwdyk -àä- ¦§¥©¨

mehnehk] oikxra epi`y in s`y lirl `ziixaa izyxity dn
edf eceaka oecip [qepibexcp`eúéaä ÷ãa éLã÷ainc' xn`y - §¨§¥¤¤©©¦

epnny 'zeytp' weqtd oky ,'ziad wcal df mehneh y`x
iycw mdy oikxr iabl aezk ,eceaka oecip oic z` lirl epcnl
ixcpa wx `ed eceaka oecip mixcpay oicd s` okle ,ziad wca

.ziad wca
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המשך ביאור למס' גרכין ליום חמישי גמ' ב

ילקוט לוי יצחק על התורה



מח
יג, ל – ויהס כלב את העם אל משה ויאמר 

עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה

א. הנה כתיב ירד ירדנו1 כו' ירידה אחר ירידה וכן ביציאת 
נעלה2  עלה  כו'  עלה  גם  אעלך  ואנכי  כתיב  וגאולה  מצרים 
כו'. היינו ב' עליות שהוא עילוי אחר עילוי, ובאמת ביציאת 
מצרים לא נתעלו רק פעם אחת כמו שכתוב אעלה אתכם 
זו  כי עלייה  ודבש. אך  כו' אל ארץ זבת חלב  מעני מצרים3 
השנית היא רומזת על גאולה העתידה להיות במהרה בימינו 
אמן )וכן בשמות ג' פסוק י"ד4 אמר לו ענין הגאולה האחרונה 

כדפירש רש"י שם(.
נפלאות  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  כתיב5  דהנה 
והוא  מצרים.  ליציאת  אחרונה  גאולה  ענין  הכתוב  שמקיש 
והשעבוד  מצרים  בגלות  המכוון  תכלית  עיקר  שכל  שכמו 
רד"ו שנה הי' בכדי לזכות לקבלת התורה פנים בפנים6 דבר 
ממצרים  העם  את  בהוציאך  כו'  האות7  לך  וזה  וכמ"ש  ה'. 
הגלות  אריכות  כל  כך  הזה.  ההר  על  האלקים  את  תעבדון 
לעתיד  שיהי'  התורה  פנימיות  לגילוי  לזכות  כדי  הוא  הזה 
לבוא כי במתן תורה הי' קבלת התורה הנגלית אבל פנימית 
טעמי התורה יהי' הגילוי שלהם לעתיד לבוא. ועל זה נאמר 

אראנו נפלאות, וכמו שכתוב עין בעין יראו8.
וכך בענין השעבוד והגלות שנאמר בגלות מצרים וימררו 
את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה 
קאי גם על זמן האחרון, וימררו את חייהם9 היא התורה כי היא 
חיינו, בעבודה קשה דא קושיא10, בחומר דא קל וחומר, ובכל 
עבודה בשדה דא ברייתא, ובלבנים דא לבון הלכתא, שאין 
בידינו הלכה ברורה ודין ברור כי כל דיני התורה במחלוקת 
שנוי' הללו מכשירין ומטהרין והללו פוסלין ומטמאין, ואם 
זכו למתן  ובלבנים  ידי שעבוד מצרים בחומר  כן כמו שעל 
תורה, כך גם כן על ידי לבון הלכתא שבזמננו זה יזכו לגילוי 

פנימיות התורה לעתיד לבוא להיות אראנו נפלאות.
תורה אור ריש פרשת שמות

יד, לה – אני ה' דברתי אם לא זאת אעשה 
לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר 

הזה יתמו ושם ימותו

הבא  לעולם  חלק  להם  אין  המדבר  דור  רבנן  תנו  ב. 
יתמו  ימותו,  ושם  יתמו  הזה  במדבר  יד(  )במדבר  שנאמר 
בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא, ואומר )תהלים צה, יא( 

1( הנה כתיב ירד ירדנו )בראשית מג, כ( . . ואנכי אעלך גם עלה . . וכו': עיין עוד בענין 

זה ילקוט משיח וגאולה פרשת שמות סימן כב. כג. כד. כה. כו. נו. קיט. רפא. פרשת 

ויגש סימן קעז. פרשת שלח סימן מד. פרשת בא סימן רצב.

2( במדבר יג, ל.

3( שמות ג, יז.

4( בשמות ג' פסוק י"ד: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות סימן קעג, 

ובהנסמן שם.

5( מיכה ז, טו.

6( דברים ה, ד.

7( שמות ג, יב.

8( ישעי' נב, ח.

9( שמות א, יג.

10( זוהר חלק ג קנג, א.

אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי רבי עקיבא, 
רבי אליעזר אומר באים הם לעולם הבא11 שנאמר )שם נ, ה( 
אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח אלא מה אני מקיים 

אשר נשבעתי באפי, ]באפי[ נשבעתי וחוזרני בי וכו'.
הבא  לעולם  הם  באים  אומר  מנסיא  בן  שמעון  רבי 

שנאמר )ישעי' נה( ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שבקי' רבי עקיבא 
ירושלים  באזני  וקראת  הלוך  ב(  )ירמי'  שנאמר  לחסידותי' 
נעוריך אהבת כלולותיך לכתך  זכרתי לך חסד  ]וגו'[  לאמר 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה ]ומה אחרים באים בזכותם 

הם עצמן לא כל-שכן[.
סנהדרין קי:

וימלא כבוד ה' את  יד, כא – ואולם חי אני 
כל הארץ

וימלא כבוד, דרבינו ז"ל מפרש כי עכשיו עם כי מלא  ג. 
כל הארץ כבודו מכל-מקום יש עכ"פ בחי' צל ומקיף לסטרא 
מק"כ  יונק  זה  צל12  המלך  עמק  בשם  מ"ש  וכפי  אחרא, 
צירופי אלקים, אבל לעתיד לבוא ואת רוח הטומאה אעביר 
כו' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה כו' זהו וימלא כבוד 
כו', וזהו ענין יהי כבוד ד' לעולם דהוא לשון עתיד כמו סיפי' 
דקרא ישמח ד' במעשיו פי' במד"ר ר"פ אחרי13 פ"כ דקאי 
יהי'  לבוא  שלעתיד  דהיינו  לומר  ואפשר  לבוא,  לעתיד  על 

גילוי שם הוי' עד שיהי' נקרא כמו שנכתב14.
אור התורה שלח ע' תקכו

טו, יד – וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם 
כאשר  לה'  ניחוח  ריח  אשה  ועשה  לדורותיכם 

תעשו כן יעשה

וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדורותיכם וגו'.  ד. 
ספרי פסקא קח: אין לי אלא גר המתגייר, גר שנתגייר מנין, 

תלמוד לומר או אשר בתוככם לדורותיכם.
צריך  וכשיבנה  המקדש,  בזמן  שלא  שנתגייר  אף  ר"ל 
שם,  עיין  ט15  דף  כריתות  הגמרא  כוונת  פירוש  וזה  קרבן. 

ועיין מה שכתוב בזה ברמב"ם16.
צפנת פענח – להרגצ'בי גאון

11( רבי אליעזר אומר באים הם לעולם הבא וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת שלח במפתחות, ערך “דור המדבר – והמרגלים – יש להם חלק לעולם הבא". 

)ועיין גם פרשת וארא סימן נד. פרשת תרומה סימן רי(

12( צ"ל בגי' ק"כ, וזהו “סר צלם מעליהם" ע"ש.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  אחרי:  ר"פ  במד"ר  פי'  במעשיו  ד'  ישמח   )13

פרשת אחרי סימן א.

על  וגאולה  משיח  בילקוט  מובא  נ.  פסחים  עיין  שנכתב:  כמו  נקרא   .  . הוי'  שם   )14

התורה פרשת שמות סימן דר.

15( עמוד א: רבי אומר ‘ככם' כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה 

וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו וכו'. אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל 

גרים? אמר רב אחא בר יעקב: ‘וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם' וגו', )ר"ל שמפסוק 

זה אנו למדים דגר שנתגייר שלא בזמן המקדש, כשיבנה המקדש חייב להביא קרבן, 

וממילא מוכח דמקבלין גרים אף שלא בזמן המקדש(.

מה שכתוב בזה ברמב"ם: ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק כו עמוד 160 ואילך.   )16

)מובא גם בילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת משפטים סימן ריד עמוד 749(.
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טו, יח־יט – דבר  אל בני    ישראל  ואמרת 
מביא  אני  אשר  הארץ  אל  בבואכם  אליהם 
אתכם שמה והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו 

תרומה לה'

ה. והי' באכלכם מלחם הארץ וגו'. שמא תאמרו במדבר 
הי' יורד לנו לחם מן השמים ובבואנו לארץ אנו צריכים לטרוח 
לחרוש ולזרוע עד שנאכל, יותר טוב הי' לנו ישיבת המדבר 
יפסק  בבואכם  שמיד  בבואכם  אמר  לזה  הארץ,  מביאת 
המן ותאמרו הלואי היתה ישיבתכם עוד במדבר, לזה אמר 
והי' באכלכם, אם אתם עושים רצונו של מקום היא תוציא 
ישראל  ארץ  עתידה  ל:(  )שבת  שאמרו  כמו  חם,  לחם  לכם 
באכלכם כאילו אמר  שתוציא גלוסקאות ואין כל חדש, זהו 
בא אכלכם, שאין אתם צריכין לטרוח אלא ה' יזמין לכם, זהו 

והי"ה הוי"ה הוא מביא ומזמין אכלכם.
שפתי כהן

לה'  תתנו  עריסותיכם  מראשית   – כא  טו, 
תרומה לדורותיכם

לדורותיכם.  תרומה  לה'  תתנו  עריסותיכם  מראשית  ו. 
נראה כלפי שאמר בפסוק הראשון כתרומת גורן כן תרימו 
ועתה  גורן  תרומת  מירוח  בשעת  הורם  כבר  הנה  אותה, 
לדורותיכם  אמנם  עכשיו.  אמר  חלה,  ירימו  עריסה  בשעת 
גלוסקאות  ישראל  ארץ  תוציא  אמן  בימינו  במהרה  הבאים 
כן  על  תרומה  הורם  לא  עדיין  ואז  ל:(  )כבשבת  נגמרים 
מראשית עריסותיכם שהיא הגלוסקא שהוציא הארץ תרימו 

תרומה וגם חלה.
חתם סופר

ז. בפרשת שלח כתוב )טו, יט( "והי' באכלכם מלחם הארץ 
עריסותיכם  "ראשית  כ(  )טו,  ובפסוק  לה'".  תרומה  תרימו 
חלה תרימו תרומה כתרומת גורן כן תרימו אותה". ובפסוק 

)כא( "מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה לדורותיכם".
"לה'"  כתוב  כא  ובפסוק  יט  בפסוק  למה  לדייק  ויש 
"חלה תרימו תרומה" מבלי הדגשה  סתם  כ' כתוב  ובפסוק 
שהוא לה'. עוד יש לדייק שבפסוק כא מוסיף "לדורותיכם" 

משא"כ בהשאר.
וחלה,  תרומה  בחיוב  תקופות  הג'  לרמז  דבא  לומר  ויש 
דברמב"ם הל' תרומה פרק א הלכה כו מבאר דחיוב תרומה 
וחלה יש ג' זמנים בחיובם: א( בירושה ראשונה בזמן יהושע 
דהי' ביאת כולכם וכמ"ש "כי תבואו" ונתחייבו מן התורה, ב( 
ג(  מדרבנן,  רק  ונתחייבו  מקצתן  ביאת  שהיתה  עזרא  בזמן 
כולכם  ביאת  דיהי'  שלישית  בירושה  לחזור  דעתידין  לע"ל 
הרמב"ם,  על  משנה  הכסף  בדברי  ע"ש  מה"ת,  חיוב  ויהי' 
מן  לחייב  כולכם  ביאת  דצריך  מחלה  תרומה  דלומדים 

התורה. )ועיין רמב"ם הל' ביכורים פרק ה(.
לביאת  מרמז  הוא  יט  דפסוק  הפסוקים,  מדויק  ובזה 
התורה,  מן  חיוב  דהוא  לה'"  תרומה  "תרומה  ואז  יהושע 
ומפני דהי' חורבן בסוף, ע"כ לא כתוב בפסוק זה לדורותיכם, 
והחיוב  כולכם  ביאת  הי'  דלא  עזרא  לזמן  מרמז  כ  ובפסוק 
ולא  תרומה"  תרימו  "חלה  רק  כתוב  ע"כ  מדרבנן,  רק  הוא 
דמרמז  כא  ובפסוק  מדרבנן,  רק  הוא  דהחיוב  "לה'"  כתוב 
להזמן דלעתיד לבוא ויהי' ביאת כולכם חיוב מן התורה ע"כ 
כתוב "תתנו לה'", דמדאורייתא חייב, ולכן מסיים בפסוק זה 
דווקא "לדורותכם", דלא יהי' עוד גלות, דבית השלישי יהי' 
בית נצחי, ויהי' נשאר החיוב דחלה ותרומה מן התורה לעולם 

ועד, "לדורותיכם".
בית יצחק
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glyנ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy

ß oeiq b"i oey`x mei ß

âé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì ïúðŸ¥−¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL‡ EÏŒÁÏL∑(רבה ּפרׁשת (במדבר נסמכה לּמה ¿«¿¬»ƒְְִַָָָָָ

ּדּבה, עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמרּגלים
מּוסר  לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, .ׁשּדּברה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ

EÏŒÁÏL∑(לו סוטה רבה. מצּוה (במדבר איני אני ,לדעּת ¿«¿ְְְְֲִִֵֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה אם ,דברים ל) ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ׁשּנאמרא) ּכמה לפנינּו", אנׁשים "נׁשלחה :(שם): ְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָ
ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה וגֹו'". ּכּלכם אלי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ"וּתקרבּון

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני ג)אמר: :(שמות ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
נֹותן  ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים מעני אתכם ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ"אעלה
יירׁשּוה  לא למען המרּגלים ּבדברי לטעֹות מקֹום .להם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

את  ויתּורּו אנׁשים ל "ׁשלח - הּוא 'ׁשלח' ּדפרׁשת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּתכן
ׁשּכּבּוׁש (א) ּכדי יׂשראל", לבני נֹותן אני אׁשר ּכנען ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָארץ
את  ּדבר, אֹותנּו ׁש"יׁשיבּו מּכיון י ֹותר, ּבנקל יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהארץ
(ּתחלה  אליהן נבֹוא אׁשר הערים ואת ּבּה נעלה אׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּדר
החביבּות  ּבגדל יתוּסף ׁשעל־ידי־זה (ב) וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹלכּבֹוׁש)",

ּבמּוחׁש ׁשּיראּו מּכיון לארץ, להּכנס יׂשראל ּדבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּתׁשּוקה
ארץ  ּבהן ׁשּנׁשּתּבחה והמׁשּבחים הּטֹובים הּפירֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

" ּפריּהיׂשראל, "והתחּזקּתם וזה מׁשה להם צּוה ׁשּלכן ," ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הארץ". מּפרי ְְְִִֶֶַָָּולקחּתם

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ראּו הּללּו ב)ּורׁשעים יג, ּגבּורתם (רש"י על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְִִַַַַָָָָָָ
היה  ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשל
זאת  ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבגדר
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמֹו

ׁשהמרּגלים היתה ראּורׁש"י זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגבּורת  מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹצריכה

הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr gi jxk zegiy ihewl itÎlr)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנׁשים  ְְַׁשלח־לֲִָ
לפי  מרים, לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָלּמה
ּורׁשעים  ּבאחיה, ׁשּדּברה דּבה, עסקי על ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּלקתה

מּוסר לקחּו ולא ראּו ובפרש"י)הּללּו ב. (יג, ְְַָָָָֹ
להם  אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקשה
כּו', עליה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ּוראיתם
ּומה  אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין היּו ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָועל־ּכל־ּפנים
כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּפׁשעם

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר לֹו ׁשּיעידּו מנת על ְְִִֶֶֶַַָָָָוכי
ּגם  ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻויׁש
נתּכּונה  "לא ואפילּו מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמרים

א)לגנּותֹו" יב, בהעלותך עסקי (רש"י "על היה ׁשּלקתה וזה , ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

מׁשה. אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹדּבה,
היה  לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשגם
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעליה
ׁשל  ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ"דּבה"
ּבעצמֹו, מׁשה עם זה על לדּבר עליה והיה חס־וׁשלֹום, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמׁשה

ֲַַּבחׁשאי.
להם  קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
היּו עליה", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאי
היה  וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, זה על לדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצריכים
דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות זה על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּדּברּו
עד  ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, יׂשראל ּבני למרידת הביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשזה

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ד)ׁשאמרּו .(יד, ְְְְְִִֶָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚÎב  ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
‡a¯ Ïk ÔeÁlLz È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ „Á«¿ƒ¿»«¬»»ƒ¿«¿…«»

:ÔB‰·„ƒ¿

mixehd lra

âé)(aliaWA mixnl milBxn Knq̈©§©§¦§¦§¨¦§¦
.ExRQW rxd oFWl̈¨¨¤¦§
.íéLðà Eì çìL:zFaiY itFqmkg, §©§£¨¦¥¥¨¨

.miwiCve minkg miWp` EidIW¤¦§£¨¦£¨¦§©¦¦
.Eì çìLoipnl fnxg"lymipW §©§¤¤§¦§©¨¦

mitl` 'bAW ,zElbA E`vie EgNYWi¦§©§§¥§§¨¤§£¨¦

g"lyEgNW" oke .ziAd axg mipẄ¦¨©©©¦§¥©©
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rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהֹוׁשע: ּבן־נּון להֹוׁשע מׁשה ְְְִִֵֶַַַָֹֻֽוּיקרא
מרּגלים מעצת יֹוׁשיע י־ּה עליו ובפרש"י)התּפּלל טז. (יג, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

היּו לא ׁשאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹצרי
יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשרים
רק  התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה אם ,ּומאיד ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמעצתם?

המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע ְְְְְִַַַַַָֹֻעל
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר המרּגלים,(לקו"ת טענת ּבטעם ְְְְֲֲִִַַַַַַַָֹ
יכלּו ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשרצֹונם
הזה  עֹולם עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻלחיֹות

יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמטרידים
ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק מּדרּגתם לירד יצרכּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּבּה

ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיּתכן
מקֹום  את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמה־ׁשאין־ּכן
ּכיון  מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמׁשה
להּכנס  יׂשראל עם ׁשל הּכללי ּבּצר להתחּׁשב הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּצרי
אף  על ,ּולכ .יתּבר לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלארץ
עליו־הׁשלֹום  רּבינּו מׁשה הצר המרּגלים, היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּכׁשרים

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדיקא, יהֹוׁשע על ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻלהתּפּלל

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑,ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ּתחּלה הּוא הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין ואחרּֿכ. ְְִֶֶַַַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר) מגּדלת ארץ יׁש ∆»»∆«ƒְֵֶֶֶֶַ
מגּדלת  יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּגּבֹורים,

אֹוכלֹוסין  ממעטת ויׁש ‰e‡.אֹוכלֹוסין, ˜ÊÁ‰ ְְְְִִֵֶֶַ∆»»

‰Ù¯‰∑(במ"ר) יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ¬»∆ְְִִִִִֶַָָָָ
ּבערים  ואם ּגבּורתם, על ׁשּסֹומכין הם, חזקים –ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם .ּבצּורֹות ְְִִֵֵַָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

(ë)äîeõò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä ¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·Ú.אם È¯eka∑ מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

.ּבבּכּור  ְִ

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

mixehd lra

)(fi.øää úà:`IxhnibAdxFY, ¤¨¨§¦©§¦¨¨
.dxFYd zEkf mdl cFnrYWgi dxez ¤©£¨¤§©¨

)(k.äðîMä`id dpnXd" .dxFqOA 'a ©§¥¨©§¨©§¥¨¦
dwfgd z`e dpnXd z`e" ,"dfx m ¦̀¨¨§¤©§¥¨§¤©£¨¨

l`wfgiA "cinW`(fh ,cl)ippd" zWxtA ©§¦¦¤§¥§¨¨©¦§¦
"mirxd l`(i ,mW)E`ivFd `l EN` . ¤¨Ÿ¦¨¦Ÿ¦

,oiprA xn`X dn lkl mikFf Eid dAC¦¨¨¦§¨©¤¨©¨¦§¨
drxnE ...mz` drx` aFH drxnA"§¦§¤¤§¤Ÿ¨¦§¤

"l`xUi ixd l` dpirxY onW(ci ,mW). ¨¥¦§¤¨¤¨¥¦§¨¥¨

dnl EnxB ,dAC E`ivFdW eWkre§©§¨¤¦¦¨¨§§©
xn`PX(bl ,ci oNdl)mirx Eidi mkipaE" ¤¤¡©§©¨§¥¤¦§Ÿ¦

.'ebe "dpW mirAx` xAcOA`k dxez ©¦§¨©§¨¦¨¨



נג gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

הּפירֹות  ּכי - ענבים" ּבּכּורי ימי ׁש"הּימים מדגיׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב
ׁשראּויים  מּכיון "ענבים", הם ּביֹותר והמׁשּבחים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהחׁשּובים
ּוסחיטת  ּדריכת ׁשעל־ידי זאת, עֹוד אּלא לאכילה, רק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלא

" - ּפנימּיּותם מתּגּלה היא יין הענבים הּיין ּתכּונת ּגם (ולכן " ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
חׁשּוב  מׁשקה סֹוד"), יצא יין "נכנס הּפנימּיּות, את ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלגּלֹות

הּגפן". ּפרי "ּבֹורא - מיחדת ּברכה עליו ׁשּמברכים ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻּומׁשּבח
" - ּגּופא ּבבּכּור",ּבּכּוריּובזה מתּבׁשלים "ׁשהענבים ענבים", ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ליין, לא וגם לאכילה, ראּויים אינם ׁשאז "ּבסר", ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהינּו
היטב. ׁשּנתּבּׁשלּו לאחרי אּלא כּו', חדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין

ß oeiq c"i ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְָ
ּגבּול  רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹּבגבּוליה
ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע – ְְְְְֲִִִִִַַַַָָּדרֹומית
 ֿ ּדרֹומית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּצּוה

ּומּׁשם  מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים הּים, עד ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמזרחית
לבא  עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָֹחזרּו
מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹחמת,
מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד ׁשם (סוטה הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְֵַַָָָ

לחבריו  נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹונׁשּתּטח
אֹומר הּוא וכן ּבעצתם. א)להיֹות "ולֹוֿאּתן (דברים : ְְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּוכתיב ּדרּֿבּה". אׁשר א)אתֿהארץ "וּיּתנּו(שופטים : ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
אתֿחברֹון" ·˙‰.לכלב ÌÈL Ú·L∑(לד (סוטה ְְֵֶֶָ∆«»ƒƒ¿¿»

קדם  הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאפׁשר
ׁשהיתה  אּלא הּגדֹול? ּבנֹו למצרים צען את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיבנה
להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻמבּנה

 ֿ ּבארץ טרׁשין ל ׁשאין יׂשראל: ארץ ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשבחּה
מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל

ׁשּנאמר ּכמצרים, הארצֹות ּבכל מעּלה ל (בראשית ואין ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבארץ יג) המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' :ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשּנאמר: הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם ל)מצרים, :(ישעיה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ
מּמּנה  טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ"ּכיֿהיּו

חלקים  .ׁשבעה ְֲִִָָ

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ ּתלּוי ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן, ׂשֹוכת ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָ
ÌÈLa.ּבּה ËBn· e‰‡OiÂ∑ ׁשּנאמר מּמׁשמע ָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִֶֶַַָ

מה  ּבׁשנים? ׁשהּוא יֹודע איני בּמֹוט", ְִִִִֵֵֶַַַַַָֻ"וּיּׂשאהּו
– "ּבׁשנים"? לֹומר לד)ּתלמּוד מֹוטֹות.(סוטה ּבׁשני ְְְִִִֵַַָ

ּתאנה, נטל אחד אׁשּכֹול, נטלּו ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָהא
ׁשּכל  לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻואחד
מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם נתּכּונּו: ּדּבה להֹוציא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻעצמם

מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכ
ּבּגלּגל ׁשהקימּו מאבנים ּולמד צא מהם, (יהושע אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשכמֹוד) על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו :ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
אחת  ּכל מׁשקל רּבֹותינּו ּוׁשקלּום ּבּגלּגל", ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָוהקימּוה
על  אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָארּבעים
ׁשּמסּיעין  מּמּׂשאֹוי מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּכתּפּה

להרים  .אֹותֹו ְִָ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«
:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

mixehd lra

)(`k.àáiå áâpá eìòiå .úîç àáì:KtidA zFaiY itFqzFa`.zFa` ixaw lr gHYWPW .ak dxez §Ÿ£¨©©£©¤¤©¨Ÿ¥¥§¥¤¨¤¦§©¥©©¦§¥¨



glyנד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ´
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑ והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒֲַֹ

היא, ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ְְְְִֵֵַַַַַַַָָארּבע
מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָּומהל

ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָארּבעים
ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא ר ורחּבּה? ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּדר את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום .עליהם ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³
:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤

i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד להקיׁש(סוטה "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְִֵַַָ
הליכתן  אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָָהליכתן

רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ ואת מׁשה את ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֶֶֶֹ
.אהרן  ֲַֹ

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה ּבסֹופֹו(במדבר מתקּים אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר .ּכל »«»»¿«ƒְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
:ïcøiä ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ַ
לעבֹור  תּוכלּו ולא - הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ ּכּלם את (במדבר ∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆
זֹורבה) וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלׁשמע

ׁשּבא  סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו עׂשה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבלבד

ּבׁשביל  מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹלסּפר
אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻּדברי
והגיז  הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהלא

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«
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נה gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy
הּׂשלו  את ÏÚ‰.לנּו ‰ÏÚ∑ והּוא ּבּׁשמים, אפּלּו ְֶַָָ»…«¬∆ְֲִִַַָ

ּדבריו  ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו .אֹומר: ְְְֲֲִֵַַַָָָָָֻ
Ò‰iÂ∑וכן ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס (עמוס : «««ְְְִֵַָָָָ

הרֹוצה ו) ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס :ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, אגּדת הס)ל ׁשּתק .(ס"א ְֲֲִִֵֵַַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 cenr g jxk zegiy ihewl)

הּמן את לנּו ל)והֹוריד יג, הּגמרא (רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה רׁש"י ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
א) לה, "(סוטה עּקר והאכילנּו- ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכּונתֹו

היא  לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ועל־ידֹו נפלאֹות ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָלעׂשֹות
את  הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. לא הּמן, ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמהֹורדת
ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּמן

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי .ּכביכֹול, »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr bi jxk zegiy ihewl itÎlr)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

לעלֹות  נּוכל לא אמרּו עּמֹו אׁשר־עלּו ְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹֽֽוהאנׁשים
מּמּנּו: הּוא ּכי־חזק לא)אל־העם (יג, ִִֶֶָָָָֽֽ

אף  על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמהּות
הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּלכאֹורה
מּמּצב  התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל היה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליהם
חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹהארץ,

.יתּבר ה' ּביכלת ְְִִִִֵֶָָֹּבכפירה
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלכאֹורה,
טבע  את יתּבר ה' מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהֹוכיחה
ּבכלל  לּמה זה ּדבלעדי – למּצבֹו מקֹום ונֹותן ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָהעֹולם
הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשלחּו,
על־ּפי  ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ּבאמרם לכאֹורה צדקּו זה, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּולפי

לעלֹות?! נּתן לא אכן ֲִֵֶַַַָָֹהּטבע
לכללּות  הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּבאּור

והּמצֹות: הּתֹורה ְְִִַַָקּיּום

לקּים  יתּבר ה' עליו צּוה ׁשאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיהּודי
ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמצוה,
ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקּימּה,
האפׁשרּויֹות  את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹות
"אין  חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות על־ּפי ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָֹהּנחֹות
ה' ׁשל ׁשּׁשליטתֹו חס־וׁשלֹום זה אין – הּנס" על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָסֹומכין
להׁשּפיע  הּטבע, להנהגֹות אמּתי מקֹום ויׁש מגּבלת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻיתּבר

לאו. אם הּמצוה יקּים ְְִִִֵַַָָאם
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, רצה ׁשּכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיתּבּצע  – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, והנהגֹות ּגדרי ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָּתֹו

ּבתחּתֹונים". ּדירה ְְְִִִֵַָָיתּבר
ׁשליחּותם  ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובזה
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהיא
– הארץ אל להביאם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הבטחת ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבוּד ּפעל.הבטחה לידי ּתבֹוא אי ְְִֵֶַַַַָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
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לארץ, להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר להּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה
ּכמבֹואר  מאד, ּגבֹוהה ּבמדרגה ׁשהיּו מּׁשּום זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
נעלית  רּוחנית ּבמדרגה היּו ּבּמדּבר ּדּבהיֹותם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבדרּוׁשים.
להיֹות  צרי ׁשּׁשם יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּביֹותר,
גֹו', ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹענין
ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובלׁשֹון
היה  ׁשּבּמדּבר הּגׁשמּיּות ׁשאפילּו זאת, ועֹוד עליה. ּתהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה
והּמים  הּׁשמים מן מן היה ׁשהּלחם נעלית. ּבמדרגה ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּגם
לא  הינּו הּכבֹוד, ענני היּו לזה ונֹוסף מרים, ׁשל מּבארּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיּו
ּביׂשראל, ּכבֹוד ׁשהֹוסיפּו עננים אּלא וכּו' המגינים עננים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרק
ויׁש הפסק. ּבלי ולילה יֹומם ּבתמידּיּות היּו אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָועננים
יּסעּו, ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדהרי עֹוד, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָלהֹוסיף
ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָונמצא
יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ּכדאיתא זאת, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹועֹוד
ּפתּגם  ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן יּסעּו, ה' ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָועל־ּפי
ּבּזמן  העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכבֹוד־קדּוׁשת
הּמׁשּכן  הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ּבא ׁשהּנה אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזה
יהיה  אׁשר ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ליֹום לפעמים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
היתה  אז ּדגם ונסעּו, הענן ונעלה ּבֹוקר עד מערב ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהענן
ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית הּׁשלימּות ּבתכלית ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָההקמה
ונמצא  ׁשנה). י"ט ּברנע ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיתה
ועֹוד  ה'. על־ּפי ׁשל ּבמּצב ּבקביעּות היּו ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבהיֹותם
ּבמקֹום  ועמידה קביעּות ׁשל ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹזאת,

ציּוּוי  זה ׁשהרי חיל, אל מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד,
המרּגלים  רצּו ולכן ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָמפֹורׁש
להיֹות  צרי ׁשּׁשם לארץ להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלהּׁשאר
הּׁשמיטה  ׁשנת ּבאה אחר־ּכ ורק גֹו' ׂשד ּתזרע ׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשׁש
ׁשל  ּבמּצב מלכתחילה היּו ּבּמדּבר, מה־ּׁשאין־ּכן לה'. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת
רּבי  מאמר על־ּדר טענּו ולכן וכּו'. האדמה מעבֹודת ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבת
ּתהא  מה ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשמעֹון
אדם  יׁשב לא אׁשר מקֹום הּוא ּׁשהּמדּבר מה ּגם ּדזהּו ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליה.
מאד, ּבחינת הּוא אּלא אדם, מּבחינת למעלה ׁשהּוא  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשם,
רצּו ולכן והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה "מאד ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"ּבכל
ּובאֹופן  זֹו ּבדרּגה עבֹודתם ולעבֹוד ׁשם, להּׁשאר ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָהמרּגלים
יׂשראל  לארץ להּכנס רצּו ולא ּכּנ"ל, חיל אל מחיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדעלּיה

הּבירּורים. ּבעבֹודת ְֲֲִֵַַַַולעבֹוד
המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת סמיכּות טעם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָוזהּו
הקּדמת  המרּגלים, על־ידי ׁשּנגזר הענין הקּדמת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּדאחרי

ּבאים ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים תבֹואּוהעבֹודה ל"כי אחר־ּכ ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָ
ּבדברים  ׁשם לעסֹוק לארץ הּכניסה מֹוׁשבֹותיכם". ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאל
ׁשּבּה ׁשהחידּוׁש הּנסכים, ּפרׁשת ענין ּגּופא ּובזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּגׁשמּיים,
למּטה, מּלמעלה וההמׁשכה הּירידה ענין הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָלגּבי
ּומסירת  ּבהעלאה עסקם עיקר אז היה ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָּדּבהיֹותם
הּבׂשר  ׂשריפת ׁשענינם ּבקרּבנֹות רק נצטּוּו ולכן ּכּנ"ל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנפׁש
העבֹודה  ׁשּׁשם לארץ ּוכׁשּנכנסים למעלה. והעלאתֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוכּו'

הּנסכים. על ּגם נצטּוּו העֹולם, ּבדברי לעסֹוק ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהיא
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øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו .הלואי «¿ְְַַַ

(â)ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöî¦§¨«§¨

(ã)äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
:äîéøöî¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰z∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אלילים ּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו: ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ä)úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

(å)-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤
:íäéãâa eòø÷ õøàä̈¨®¤¨«§−¦§¥¤«

(æ)õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáò øLà£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ß oeiq e"h iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«

Èaב  Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zLk Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡˙ÈÓ„¿ƒ¿»

ÏtÓÏג  ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡ÏÙËÂ ‡L ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙ Èc ‡Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙e·ד  ‡LÈ¯ ÈpÓ È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה  Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙe¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו  ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

Ï‡ט  Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

mixehd lra

ãé)(b.ìtðìlRpl" .dxFqOA 'c ¦§Ÿ©§¨¦§Ÿ
"lRpl ipzigc dgC" ,"axgA,giw miNdY) ©¤¤¨Ÿ§¦©¦¦§Ÿ§¦¦

(bieiptl lRpl zFNgd xW`" ,(bi ,e xYq`), £¤©¦¨¦§Ÿ§¨¨¤§¥

"l`xUi illg lRpl laA mB",`p dinxi) ©¨¤¦§Ÿ©§¥¦§¨¥¦§§¨

(hnEnxBW ,ipEgC dlitPd z`f oFrAW ,¤©£Ÿ©§¦¨¨¦¤¨§
aizkC ,dlitp dYr il(al wEqR) ¦©¨§¦¨¦§¦¨

."xAcOA ElRi mY` mkixbtE"¦§¥¤©¤¦§©¦§¨

EnxBW ,zFxFcl "lRpl ipzigc"E§¦©¦¦§Ÿ§¤¨§
Epiide .laA ciA Eltpe ziAd axgW¤¨©©©¦§¨§§©¨¤§©§
iniA oke ,"l`xUi illg lRpl laA mB"©¨¤¦§Ÿ©§¥¦§¨¥§¥¦¥
`le ziAd oipA lr dphU EazMW ond̈¨¤¨§¦§¨©¦§©©©¦§Ÿ

.FzFpal EdEgiPdc dxez ¦¦¦§
)(c.Làø äðzðoke .dxf dcFar Edf ¦§¨Ÿ¤£¨¨¨§¥

lbrA(` ,al zFnW),"Epiptl Ekli xW`" ¨¥¤§£¤¥§§¨¥

xW`zFIzF`.W`x'n xg`l mzd dnE £¤¦Ÿ©¨¨§©©
.mFi 'n xg` o`M s` ,mFi©¨©©

äáeLðå Làø äðzð åéçà ìà Léà¦¤¨¦¦§¨Ÿ§¨¨
.äîéøöî:`IxhnibA zFaiY iW`x ¦§¨§¨¨¥¥§¦©§¦¨

.dxf dcFard dxez £¨¨¨
)(h.eðîçìEpngl iM" .dxFqOA 'c ©§¥©§¨¦©§¥

"lk`p Epngl" ,"md(` ,c dirWi)df" , ¥©§¥Ÿ¥§©§¨¤



glyנח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑אלּֿתיראּו ואּתם – Èk.וׁשּוב «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ

Ì‰ eÓÁÏ∑ ּכלחם ˆÌl.נאכלם ¯Ò∑;וחזקם מגּנם «¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ְְִָָָָ
עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם (סוטה ּכׁשרים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

מעליהם לח) סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

צּלם  סר הם לחמנּו ּכי הארץ את־עם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֽאל־ּתיראּו
ֲֵֵֶֽמעליהם 

ּדבר  כּו'. מתּו ׁשּבהם ּכׁשרים וחזקם, מגּנם – ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָצּלם
מעליהם סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו ובפרש"י)אחר, ט. (יד, ֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות עּכּו"ם (הל' "ׁשחיטת : ְְִַַַַַָָ
עליו  והּׂשיג סֹופרים". מדברי כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָנבלה
מּטּמאין  ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, הם "עּכּו"ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָהראב"ד:

ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב ְְְְִֵַַַָָָָכּו',
הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח (צפנת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סבירא  ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָּדנחלקּו
והּבהמה  ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", "ּבחינת ּדהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָליּה

הּתֹורה. מן ּונבלה מאליה, ּכמתה היא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ד  להרמּב"ם ליּהמה־ׁשאין־ּכן ּבגדר סבירא הם ׁשהעּכּו"ם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכ"מתה  ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"מציאּות",

ׁשּנעׂשית  וזה טמאה]. [לגּבי ּכׁשחּוטה ּכי־אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאליה",
סֹופרים. מדברי הּוא נבלה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָעל־ידי־זה

הׁשּגחה  "ּגדר ׁשּי אם ׁשיטתם על־ּפי־זה ׁשּמבאר ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועין
עּכּו"ם]. על ְִַַָּפרטית"

ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹועל־ּפי־זה
מעליהם": צּלם ֲִֵֵֶָָ"סר

צּלם  ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדאם
אי  "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמעליהם"
ועל־ּכן־  מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה לֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר

ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָצרי־לֹומר
ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ליּהמה־ׁשאין־ּכן הם סבירא ׁשהעּכּו"ם ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

על  קאי ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי ּכן ואם מציאּות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבגדר
מק  ׁשל ֹום"."צּלֹו ִֶָ

(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ וכלב יהֹוׁשע ‰'.את „B·Îe∑(רבה ׁשם (במדבר ירד .הענן ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«
i"yx£‰‡Œ„Ú∑ היכן ‰‡˙B˙.ירּגיזּוני ∑Èˆ‡È.עד ÏÎa∑ להם היה להם, ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

הבטחתי  לקּים ּבידי ׁשהיכלת .להאמין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ‡˙E.ּכתרּגּומֹו ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

mixehd lra

KxCd axn 'ebe EpcIhvd mg Epngl©§¥¨¦§©©§¥Ÿ©¤¤
"c`n(ai ,h rWFdi)Epngl `iap EpWtpA" , §Ÿ§ª©§©§¥¨¦©§¥

"xAcOd axg ipRn(h ,d dki`)'dA K`" . ¦§¥¤¤©¦§¨¥¨©©

l`mlk`pe ,"md Epngl iM ...EcxnY ©¦§Ÿ¦©§¥¥§Ÿ§¥
,'d iR z` ExarW xg`l la` .mglM§¤¤£¨§©©¤¨§¤¦

"mEzMIe mEMIe"(dn wEqR)EpWtpA" Edfe . ©©©©§¨§¤§©§¥

axe ,"xAcOd axg ipRn Epngl `iap̈¦©§¥¦§¥¤¤©¦§¨§©
dpW 'n EkldW ,c`n KxCd mdl̈¤©¤¤§Ÿ¤¨§¨¨

.xAcOAi dxez ©¦§¨



נט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ ּתהרגם אׁשר את .וׁשמעּו ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָ
˙ÈÏÚ‰ŒÈk∑ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶַָ

מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית אׁשר ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹאת

,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ְְְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹּוכׁשּיׁשמעּו
יֹוׁשבי  ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא .הארץ ְְְִִֵֶָָָָָֹֹ

(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ ֿ "על ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְַ
ׁשאמּור  מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹוׁשב
ּכי  ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹּבסֹוף

להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאּתה
אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹוהּכל

הּנה  עד .מהם ֵֵֶַָ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑ חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לפי ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְֲִִֵֶֶָָָ
לב)וגּבֹורים, ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹ

הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÈzÏaÓ.מלכים; ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ

˙ÏBÎÈ∑– להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו ¿∆ְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
הּוא ∑ÏÎÈ˙.ׁשחטם  ּדבר .ׁשם ְָָ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ
i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ּדּבּור Ó‡Ï¯.לעׂשֹות z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

mixehd lra

)(bi.úéìòäiM' zWxtA .dxFqOA 'b ¤¡¦¨©§¨§¨¨©¦
'`Vz(` ,bl).ci dxez ¦¨

)(ci.ïéòa ïéòoir xW`" .dxFqOA 'b ©¦§©¦©§¨£¤©¦
oirA oir iM" ,"'d dY` d`xp oirA§©¦¦§¨©¨¦©¦§©¦

"oFIv 'd aEWA E`xi(g ,ap dirWi):Kci`e , ¦§§¦§©§¨§¦¨
"oWA oW oirA oir"(`k ,hi mixaC)mlFrA . ©¦§©¦¥§¥§¨¦¨¨

,dpikXA zF`xl xWt` i` dGd©¤¦¤§¨¦§©§¦¨
aizkcM(k ,bl zFnW)mc`d ip`xi `l iM" §¦§¦§¦Ÿ¦§©¦¨¨¨

oirA oir iM" o`M aEzMW Edfe ."igë¨§¤¤¨¨¦©¦§©¦
la` ."dYnde" Dil KinqE "d`xp¦§¨§¦¥§¥©¨£¨
'd df" xnFl oicizre E`xi `al cizrl¤¨¦¨Ÿ¦§©£¦¦©¤

"Fl EpiEw(h ,dk dirWi)dnl fnx oke . ¦¦§©§¨§¥¤¤§©
EWxCX(` ,ct `Ow `aA)- "oirA oir" ¤¨§¨¨©¨©¦§©¦

KinqE "oirA oir" `kd aizkcM ,oFnn̈§¦§¦¨¨©¦§©¦§¦
oir" didi m` :WExiR ,"dYnde" Dil¥§¥©¨¥¦¦§¤©¦
`OW :WExiR ."dYnde" - WOn "oirA§©¦©¨§¥©¨¥¤¨

.oFnn FWExiR oM lr ,zEnieh dxez ¨©¥¥¨
)(fh.ézìaîiYlAn" .dxFqOA 'a ¦¦§¦©§¨¦¦§¦

xEX` ipA l` ipfYe" :Kci`e ,"'d zlki§Ÿ¤§¦¨©¦§¦¤§¥©
"KzraU iYlAn(gk ,fh l`wfgi)oiprA ¦¦§¦¨§¨¥§¤§¥§¦§©

zFpFrW lFkiaM .milWExi zFarFY£§¨©¦¦§¨¤£
DA oi`W dwfg cIdl oiUFr l`xUi¦§¨¥¦§©¨£¨¨¤¥¨

.zlki§Ÿ¤
.øaãna íèçLiå.dxEaW z"igd ©¦§¨¥©¦§¨©¥§¨

dilr zxMW dxFYd lr ExarW xnFl©¤¨§©©¨¤¨©¨¤¨
.hxtA zFzixA 'ge llkA zFzixA 'g§¦¦§¨§§¦¦§¨
dlAg ik`lnl zEWx ozp oM lr©¥¨©§§©§£¥©¨¨

.[mxaWlE] mz`Hg lr rFxtlfi dxez ¦§©©©¨¨§¨§¨
)(fi.çk àð ìcâé äzòåc"Ei - 'lCbi' §©¨¦§©¨Ÿ©¦§©

,zFpFiqp 'iA LEQp m` :xn` .dlFcB§¨¨©¦¦§¦§
FzF` ziQPW mdia` zwcv mdl xFkf§¨¤¦§©£¦¤¤¦¦¨

.zFpFiqp 'iAgi dxez §¦§



glyס zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ּכׁשעלה ∑‰' ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְִִִֶַַָָָָ

ׁשהיה  להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, ְְֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשה
לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹוׁשב
לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְִַַַַָָָָָָאמר
,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְִֶַַַָָָָֹרׁשעים

ּבעגל  יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאּתה
אמר  אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה התּפּלל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּובמרּגלים,
לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְֲִִִַַַַַָָָָֹלֹו

לרׁשעים! אף לי אמרּת והלא לֹו: ∑wÂ‰.אמר ְְֲִִַַַַָָָָָֹ¿«≈
wÈ‰.לּׁשבים  ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð̈¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑"'ה יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמר ּת מה .ּבׁשביל ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ŒÈÁ.ּכמֹו ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È‡∑ יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון »ƒְְְְֲִִִֵֵֶַָָ

הראים  כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ הארץ, ּכל ֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹאת
מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוגֹו'",

ּוכבֹודי  הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני
הּזאת  ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיּמלא
ּפתאם  אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:
מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד .ּכאיׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכּו' ּבּׂשליו, ּוׁשנים ּבּמן, ּוׁשנים ּבּים, יד,ׁשנים (רש"י ְְְְְִִִַַַַַַָָָ
ּתבת כב) ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל מעּתיק מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַֹיׁש

ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"זה".

נׁשים", עׂשר "ואפּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ"הרּבה
הּמֹורה  "זה", ּתבת מעּתיק זה ּפרּוׁש לׁשלל ּוכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹועֹוד).

ּדּיּוק. ִַעל

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑ הארץ את יראּו .לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«
:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

mixehd lra

)(hi.ìãâk"dzEnz ipA xzFd LrFxf lcbM" ,"LCqg lcbM" .dxFqOA 'a(`i ,hr miNdY)Exn`W Edf .(a ,et `nFi)miqpxR ipW §Ÿ¤©§¨§Ÿ¤©§¤§Ÿ¤§£¥§¥§¨§¦¦¤¤¨§¨§¥©§¨¦
.mdilr lNRzdl ErcIW ,cece dWn ,l`xUil Ecnr miaFhk dxez ¦¨§§¦§¨¥¤§¨¦¤¨§§¦§©¥£¥¤



סי gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּבּפה (במדבר אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְֵֶַַַ

ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָואחת
ּכח  ּבֹו היה ועלֿידיּֿכן האמת, לֹומר היה ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּובלּבֹו

סבּורים להׁשּתיק  ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו ּכמֹותם, יד)ׁשּיאמר :(יהושע ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

"ּכאׁשר  ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ"ואׁשב

‡È¯Á.עםּֿפי" ‡lÓÈÂ∑ וזה אחרי, לּבֹו את וימּלא ִִ«¿«≈«¬»ְְֲִֵֶֶַַַַ
קצר  nL‰.מקרא ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן .חברֹון ְִָָָ¬∆»»»ְִֵֶָ
‰pL¯BÈ∑ הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ƒ∆»ְְְְֲִִִֶַַַָָ

אּלא  "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָואת
יירׁשּנה  .ּבמקֹום ְִִֶָָ

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ עּמכם ׁשאיני מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו et.אם ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq f"h iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑.המרּגלים ב')אּלּו כ"ג (מגילה »≈»»»»¿ְְִֵַַ

עׂשרה  ׁשהיא ל"עדה" ÌÈÈlÓ.מּכאן ‰n‰ ¯L‡∑ ְֲִִֵֶָָָָ¬∆≈»«ƒƒ
עלי  יׂשראל  ‰n‰.את ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡ ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»

ÌÈlÓ∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים «ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַָָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ּכל (ב"ב ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ָ

ולבא  לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּנמנה
מסּפרֹות  אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָלּצבא

להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָימּותּו,
עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל .ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

mixehd lra

)ck(.åéúàéáäå`ia`W ,dxizi 'i ©£¦Ÿ¦§¥¨¤¨¦
.zFXcw 'i dWCwzPW ux`d l` mzF`¨¤¨¨¤¤¦§©§¨§ª

.äpLøBé,"dPWxFi Frxfe" .dxFqOA 'a ¦¤¨©§¨§©§¦¤¨
"dPWxFi ipc` dPd"(c ,h dixkf)`NW . ¥¨£Ÿ¨¦¤¨§©§¨¤Ÿ

'dW `lnl` mWixFdl lFki did̈¨¨§¦¨¦§¨¥¤
.eipRn mWixFddk dxez ¦¨¦¨¨



glyסב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ ואּתם" לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל .ּתמּותּו", ֵֶֶַַָָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ִֵֵֶֶֶָָֹ
ּבני  ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּׁשים,
היתה  ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָעׂשרים
לפי  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבּכלל,
אּלא  ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּמּׁשעׂשּו

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם (שמות ׁשהמּתין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

עליהם לב) "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ולא  אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹחּטאתם".
וחׁשב  ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָעֹונכם
לׁשנת  ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻלהם

עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ‡˙Œ.ׁשּׁשים e‡NÂ ְְִִִֵֵֶֶָ¿»¿∆
ÌÎÈ˙eÊ∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤
:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«

i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
.אתּה" ָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

אף  ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים ׁשּיהיּו היתה המרּגלים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּגזרת
ּבּׁשנה  היתה המרּגלים ּגזרת ׁשהרי ּבלבד, ׁשנה ל"ט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבחֹודׁש לא ּגּופא זֹו ּובׁשנה מּמצרים, לצאתם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנית
אּלא  ׁשּלאחרי־זה, ּבחדׁשים אּלא ניסן, חֹודׁש ְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהראׁשֹון,
הּבינה, לספירת רֹומז ארּבעים ׁשּמסּפר מּׁשּום הּוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהענין
הּבינה, מּבחינת היה ּבּמדּבר הּגילּוי ּכי לּבינה, ארּבעים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָּבן
היא  "ארץ" הּמלכּות, לספירת הּירידה ענינּה לארץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּכניסה

הּכניסה  אל הּמדּבר הקּדמת להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמלכּות,
מּספירת  ּבאים הּמלכּות ספירת עניני ׁשּכל ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארץ,
הרי  לאחרי־זה אמנם ּבּתּה". ּכ"אּמּה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּבינה,
הּמלכּות, ספירת לגּבי ּדוקא נאמר ׁשּזה ּגבר, ּתסֹובב ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנקבה
העילּוי  אל ּבאים הּמלכּות ספירת על־ידי ׁשּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהינּו

צאנכם. ורעּו זרים ועמדּו יהיה ׁשאז ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹּדלעתיד־לבא,

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

mixehd lra

)(al.ízà íëéøâôe.EzEnze mknvr EaiMWY oM ,mkzE`ixaA mY` xW`M :WExiRbl dxez ¦§¥¤©¤¥©£¤©¤¦§¦§¤¥©§¦©§§¤§¨



סג gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈
:õøàä-ìò©¨¨«¤

i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְִֶֶָָָ
אֹותם  ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו ְְִִִֵֶַָָָָָָָָהרעימּו
ּדברים  חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. – ְְֲִִִִַַָָָָָָֻאנׁשים

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ו)ׁשּמלקיחים השירים :(שיר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ׂשפתי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ"ּדֹובב
ּדּבה  ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלכ

טֹובה  ּבלע"ז ∑ac‰.ׁשהיא .פרליר"ש ִֶָƒ»ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

וּיׁשבּו את־הארץ לתּור מׁשה אׁשר־ׁשלח ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוהאנׁשים
על־הארץ: דּבה להֹוציא את־ּכל־העדה עליו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֽוּיּלינּו
העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור (יד,ּוכׁשּׁשבּו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

ובפרש"י) לו.

לכן קדם ואילך)ּכבר כו המרּגלים (יג, סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
היא  לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות ּכן ואם וכּו', ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָוטענֹותיהם
הּפׁשט  ּדאין ּכתב רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על וטענּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשבּו
מּתּור  "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכ

זה)הארץ" לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ּבמפרׁשי צרי(ויעוי' זה ּולפי . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנית? המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּביאּור,

הסיר  ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
מעל  יתּבר ה' ּגזרת את ּבתחנּוניו עליו־הׁשלֹום רּבינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמׁש ּכי־אם ּתכף, העם ימּות ׁשּלא ּופעל יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבני
להסיר  ּתחנּוניו הֹועילּו לא ּכן, אם ּומּדּוע ׁשנה, ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹארּבעים

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם ְְְְִֵֵַַַַַַָָהּגזרה
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ האנׁשים (בפסוק "וּימּותּו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לֹומר  המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ", ּדּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹוצאי
עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשחֹומר
להם  הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הּכתּוב ּבלׁשֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻּכמדּיק

סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתפּלתֹו

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑,להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְֲִֶַָָָָ
לׁשֹונם  ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדה
לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְִִִִַַָָָָעד

וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָֹטּבּורם,
ׁשל  מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה ּבאֹותּה ה'", ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ"לפני

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא ֿ ּברּוֿהּוא .הּקדֹוׁש ְִִֵֶֶֶַָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה ׁשל (ב"ב חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ .מרּגלים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»
:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

mixehd lra
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glyסד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ לארץ העֹולה הּדר הּוא ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ
‡ÌB˜n‰ŒÏ.יׂשראל  eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ

'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑ ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»
מצרימה" ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם .זֹו ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑'וגֹו ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ּכי .ּכלֹומר: ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון עּפלה".(חבקוק "הּנה : ««¿ƒְְְִֵֵֶָֹֻ
וכן עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. ד)אינגרי"ש "עפל (מיכה : ְְְֵֶַַַֹ

לב)ּבתֿצּיֹון" ּתנחּומא (ישעיה ּומדרׁש ובחן". "עפל : ְְִִֶַַַַַָָֹ
ּברׁשּות  ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון .מפרׁשֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶָָֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ על נקרא הּמקֹום ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  .ׁשם ְֵַָֹ

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

mixehd lra
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`l ozpFdie ,Eltpe `FAx miXW Eid EN ¥̀¨¦¦¦§¨§¦¨¨Ÿ

.Egvpe Fxrpe `Ed `N` did`n dxez ¨¨¤¨§©£§¦§

)(cn.eìtòiå:`IxhnibA.cgtlv ©©§¦§¦©§¦¨§¨§¨
xn`C o`nl `Mi`C(` ,fv zAW)on §¦¨§¨§¨©©¨¦

.did miliRrOddn dxez ©©§¦¦¨¨



סה gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

על  הּתיקּון ּכי המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָסמיכּות
לארץ  ּולהּכנס ּׁשעׂשּו, מה היפ הּוא המרּגלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
ּבעבֹודת  לעסֹוק ּגּופא וׁשם הארץ, אל תבֹואּו ּכי ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,

הּתחּתֹון. ּובירּור למּטה המׁשכה ׁשענינם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּנסכים
לפרׁשת  הּנסכים ּדפרׁשת ׁשהּקׁשר לֹומר, יׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועֹוד
והעבֹודה  לארץ ׁשהּכניסה מּׁשּום רק אינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהמרּגלים
מּזֹו, יתירה אּלא המרּגלים, חטא על ּתיקּון היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּדנסכים

המרּגלים). (ּכרצֹון ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו למה המׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
ּומּצב  ּבמעמד ׁשנה ארּבעים ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּדזה
לארץ  הּכניסה אל הכנה הּוא ּגּופא זה הרי הּנ"ל, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנעלה
העבֹודה  הקּדמת על־ידי ּדדוקא העֹולם, עם ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָוהעבֹודה
ׁשּבּמדּבר, מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ,"מאד ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹּד"בכל
העֹולם  עם העבֹודה אחר־ּכ להיֹות יכֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָעל־ידי־זה

ּבׁשלימּות. לארץ ְְִֵֶֶָָָּכׁשּבאּו

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה אין «¬ƒ∆ƒ∆ְִֵֶֶֶָָ

לה' אּׁשה לעׂשֹות לבבכם על ותעלה Œ‡lÙÏ„¯.ׁשם ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָ¿«≈∆∆
‰·„· B‡∑ חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו אֹו ƒ¿»»ְֲִִִֶֶַַָ

ּבּמֹועד  לעׂשֹות אתכם ׁשחּיבּתי ¯ÁÈ.מֹועדיכם, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַ≈«
ÁÁÈ∑ לפני רּוח נחת .ׁשּיהיה ƒ…«ְְִֶֶַַַַָ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑,לּספלים והּיין ּבתֹוכּה נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה ּבהמה. לכל ּומנחה נסכים ּתקריבּו ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו מח)ּכמֹו .(סוכה ְְִֶֶֶַָָֻ

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑.הּוא איל צא)ואם איל(מנחות לנסּכי הּפלּגס את לרּבֹות "אֹו" ּדרׁשּו: כג)ורּבֹותינּו .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß oeiq f"i iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

mixehd lra

åè(b).'äì äMà íúéNòå'qgpt'A oke .dnglOA xFCl KxCW itl dnglOl mikqp zWxR Knq(fi ,fk),"mdiptl `vi xW`" ©£¦¤¦¤©¨©¨¨©§¨¦©¦§¨¨§¦¤¤¤¦©¦§¨¨§¥§¦§¨£¤¥¥¦§¥¤
.zFpAxw zWxR cIn Knqc dxez ¨©¦¨¨¨©¨§¨



glyסו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר .ׁשלׁשה ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé):íøtñîkãçàì eNòzäëk eNòzøLàøtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«

i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ אׁשר הּבהמֹות ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְֲִֵֶַַ
מהם  אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה לקרּבן, .ּתקריבּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות ל ׁשל ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵֶֶָָָָ
.נסכים  ְִָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם, מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי ,כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ß oeiq g"i iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»



סז gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְִִָָָֻ
לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּביאֹות

ל  ּבאחת ּכּלן הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמהן,
ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר זֹו ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבחּלה  נתחּיבּו .מּלחמּה, ְְְְִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאּו ּכי תבא, ּכי נאמר יח)ׁשּבכּלן טו, נאמר (רש"י ּבספרי ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
אֹומר הּוא  ׁשּבּתֹורה ּביאֹות הארץ והיה"ׁשּבכל אל תבאּו ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

והּוא  'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָכּו'".

ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשלא
"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑ עריסֹותיכם ּכדי ּכׁשּתלּוׁשּו ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְֲִֵֵֶֶָ
היא? וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין טז)ׁשאּתם :(שמות ְְְִִִִֶֶַַַָָָ

ארּבעים  (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻ"וּימדּו
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוׁשלׁש
ּתרּומה  אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם

ה' ּבלע"ז ∑lÁ‰.לׁשם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְֵ«»ְַַƒ¿«…∆
ׁשּנאמר  מעׂשר, ּכתרּומת ולא ׁשעּור, ּבּה נאמר ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
– הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ְְֲֲִִִִַַַַָָָָּבּה
מארּבעים  אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

.ּוׁשמֹונה  ְָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱִֶַָָ
ראׁשֹונה  אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

ּתלמּו ולא ׁשּבעּסֹות, מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: ד ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

Óe¯z‰.ּכּלּה '‰Ï ezz∑(ספרי)ׁשמענּו ׁשּלא לפי ָֻƒ¿«¿»ְְִֶַָֹ
נתינה  ּכדי ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר לחּלה, .ׁשעּור ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
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ּתרּומה ליהוה ּתּתנּו ערסתיכם כא)מראׁשית (טו, ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֽֽ
נסמכה ׁשּכל לּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ,ל לֹומר ע"ז, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָ

ע"ז ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות ו)המקּים פט"ו, רבה (ויקרא ְְְִִִֵֵַַַַָ
חז"ל א)אמרּו לא, ּופרׁש(שבת זרעים", סדר זה "אמּונת ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ

אמונת)ּבתוס' וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
עלּול  הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוהחּדּוׁש
הם  זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורוחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלחׁשב,
ידי  ועצם ו"ּכחי ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו מּגדל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹּתֹוצאה

ח"ו. הּזה" החיל את לי ִִֶֶַַַָָעׂשה
ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא
הּוא  הּקּב"ה ּכי־אם ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים ִִִִֵֶַָָָָָָָֹאינם
ולכן  ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹה"נֹותן
ּכי־אם  ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹזריעתֹו
ע"י  ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ּבחי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁש"מאמין

ְִַָהּזריעה.
מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזהּו

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈
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הביא  לבּדֹו הּקּב"ה ּכי־אם הּזה, החיל את עׂשה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָועבֹודתֹו
ׁשּייכים  והעּסה הּתבּואה אין הרי ּכן ואם הּברכה, את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי לה'", "ּתרּומה –ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבקּיּום  ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוזהּו
ּדבר  לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמצות
ּדרכי  ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפי' ה', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמּבלעדי

לבּדֹו. מהּקּב"ה ּכי־אם ְִִֵֶַַַַָָהּטבע

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי) ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ֲִַָ
עליהם  מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהיתה
ּבפר  לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב והרי ְְֲִִִֵַַַַָָָָָּפר,

לחּטאת  וׂשעיר B‚Â'.לעֹולה ebL˙ ÈÎÂ∑(שם) ּבעבֹודת ְְְִַָָָ¿ƒƒ¿¿ֲַַ
- מּכל ּכֹוכבים ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; הּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

– האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּמצוֹות?

ּכל  על העֹובר מה הּמצֹות: ּככל ׁשהיא אחת ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמצוה
ז)הּמצוֹות, ּפנים,(כריתות ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ

ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאף
ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ‡LÓŒÏ‰.ואיזֹו? '‰ ¯acŒ¯L‡∑ ְֲִֵַָ¬∆ƒ∆∆…∆

ח) ׁשמענּום (הוריות הּגבּורה מּפי – "ל יהיה ו"לא ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ"אנכי"
סב) ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְֱִִִִֶַַַָָֹ
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ּפנים ּומגּלה ּברית, ּומפר על, כב)ּפֹורק טו, (רש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹ
על קּבלת ּפֹורק ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד – ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבריתעל. לחסדי מפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אֹות  היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהּמקֹום

הּברית). ּכֹורתי ּבין ּפניםוזּכרֹון מׁשּפטים,מגּלה ּכנגד – ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ממציא  האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, מצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהם
את  ּומעּות 'מעּקם' הּוא ׁשעל־ידם חדׁשים ּוטעמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹופּנים

הּתֹורה. ֵֶַָׂשכל

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ִֶַָ
ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻהּמֹודה

ל"מןֿהּיֹום  ׁשּנאמר: הּנביאים, ּׁשּנתנּבאּו מה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָּובכל
והלאה" ה' צּוה .אׁשר ְֲִֶָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' (הוריות ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

ּכגֹון  ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם
מּתרת  ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על והֹורּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻׁשּׁשגגּו

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת צ')∑hÁÏ˙.לעבד זבחים יג, (הוריות ְֲֲִַַָָֹ¿«»

ׁשּבּתֹורה  חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו א', ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחסר
ׁשּנאמר  לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָהּבאֹות

ה) קֹודמת (ויקרא עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
.לחּטאת  ְַָ

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות לה'"(ספרי. "אּׁשה ׁשּנאמר: העֹולה, ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור .זה ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ì˙‡hÁÂ∑ הּׂשעיר .זה ¿«»»ִֶַָ

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿



סט gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ß oeiq h"i ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑,ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד - עברֹות ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְֲִִִִֵֵָָָָ
קבע ׂשעירה ּובזֹו .לּה ְְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו (יחזקאל מחרף, ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְֵָ

ּוגדּופה",ה) חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ְְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָ
את  למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמלֿאּׁשּור".

ּבכרת ׁשהּוא ז')הּׁשם כריתות צ. .(סנהדרין ְֵֵֶַָ

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט מׁשה (סנהדרין מּפי – והּׁשאר הּגבּורה, מּפי ּכֹוכבים עבֹודת ·d.אזהרת ‰BÚ∑ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָ
ּתׁשּובה  עׂשה ׁשּלא .ּבּה, ְֶָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) ׁשּבת ּבגנּות אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

mixehd lra

)(`l.úøkz úøkä:`IxhnibA ¦¨¥¦¨¥§¦©§¦¨
.mc`d ipA oFWl dxFY dxACWal dxez ¤¦§¨¨§§¥¨¨¨

)(alKnqócâîì LLB÷îLl xnFl , ¨©§¥¦§©¥©§
xEng zAXW ipRnE ,Eid cg` onfAW¤¦§©¤¨¨¦§¥¤©¨¨

wxR oiNEgA `zi`cM dxf dcFarM©£¨¨¨¦§¦¨§¦¤¤
`Ow(` ,d)zWxR mdl Knqe .ziviv ©¨§¨©¨¤¨¨©¦¦

aizkC ,zFvOd lkM oM mB dlEwXW¤§¨©¥§¨©¦§¦§¦
(hl wEqR)."'d zFvn lM z` mYxkfE"lM ¨§©§¤¤¨¦§¨

'd zFvndlFra"ixz`l'e 'ikp`' , ¦§¤¨Ÿ¦§Ÿ
dxEaBd iRn 'Ll didi¦§¤§¦¦©§¨

.mEprnWbl dxez §©£



glyע zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

הּׁשּבת: ּביֹום עצים מקׁשׁש איׁש לב)וּימצאּו (טו, ְְְְִִִֵֵַַַָֹֽֽ
ּדאמר  מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָמעׂשה
ּכיון  יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּמדרׁש
אין  ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנגזר
אחרים  ויראּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמחּיבין

ב) קיט, בתרא בבא אפילו, (תוד"ה

ּדמּׁשּום  יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיׁש
ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּנגזר

זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב יּפטרּו ?ּדמּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת (ראה ְְְִֶַַָָֹ

עּקר  ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ּבּמדּבר בשלח עסקם (מכילתא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

ז) לּמּוד טז, ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלא

עּקר  יׂשראל ּבארץ מה־ׁשאין־ּכן והּׂשגה, ּבהבנה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה

וגֹו'. ְֶָׂשד
לּכנס  ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
עבֹודת  ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלארץ",

ּכּנ"ל. יׂשראל" ְִֵֶֶַַָ"ארץ
ׁשמים  ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָועל
ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָנתּכּון",
נתחּיב  ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל מּכיון ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּדאף  ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָסקילה.
הרי  מּכל־מקֹום הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה היה עּסּוקם ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשרב
עם  וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהם

על־ידי הּוא הּמצוה.מעׂשה הּקּב"ה ְְֲִֵֵַַַַָָָ

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)ñ :Bì äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  .ׁשּבת ְִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

ּׁשּכתּוב  [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ּבתֹור  ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"וּיּניחּוהּו
(ּכׁשם  חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעֹונׁש]

וכיון  כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה
ּתכלית  ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין להיֹות יכֹול לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמאסר

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכּון,

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֵֵַַָָָָֹ

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑מּביתּֿדין ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»



עי gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬
úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ הּתלּויים הּפתילים ׁשם על ¿»»∆ƒƒְְִִִֵַַַ

ּכמֹו ח)ּבּה, אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ
ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על – ב)ציצת "מציץ (שיר : ְְִִִִֵֵֶַֹ

מד)∑ÏÎz˙.מןֿהחרּכים" חּלזֹון (מנחות ׁשל ירק .צבע ֲִִַַ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(èì)-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤
éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk̈¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³
:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«

i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ּגימטרּיא ׁשּמנין ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְִִִֶַַָ
"ציצית  וחמּׁשה ׁשל חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ְֲִִִִֵֵֶַָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑ ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆

לּגּוף, מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
חֹומד, והּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומסרסרים

העברֹות  את עֹוׂשה .והּגּוף ְֲֵֶֶַָ

(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען המפרׁשים (טו, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה ְְִִֵֵֶַַַַַָָהקׁשּו,
מביאה  ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדהּנה

מּכן ועׂשּיתן.לאחר הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואּלּו
הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשקּולה

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆
להּפרע  ‡˙ÌÎ.נאמן È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆

ּגזרֹותי  עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑(ספרי) ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶֶַָָֹ

ׁשּנעׂשה  לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיאמרּו

ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ְְְִִִָָָָָֹֹֹונּטל
פ"ח)– אֹומר (שבת הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל

כ) עליכם".(יחזקאל אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ
הּוא  אני מצרים? יציאת נאמר לּמה אחר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָּדבר
ׁשל  לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהבחנּתי

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

mixehd lra

)(gl.úöéö íäì eNòåWFcTd xn` §¨¨¤¦¦¨©©¨
mitHrn EidYW dvFx ip` :`Ed KExÄ£¦¤¤¦§§ª¨¦
zi`x xW`ke ,miCAd WEal mik`lnM§©§¨¦§©©¦§©£¤¨¦¨
dnFCW ,zlkYA dEv okl .sHrn izF`¦§ª¨¨¥¦¨©§¥¤¤¨
z"`A ziviv .cFaMd `QklE riwxl̈¨¦©§¦¥©¨¦¦§

dlFr y"a.i`qM ¤¦§¦
úéöéö`IxhnibAzFwcv`Ixhnibe , ¦¦§¦©§¦¨§¨§¦©§¦¨
.mixWpzevnA xidf `EdW in :xnFl §¨¦©¦¤¨¦§¦§©

aizkC ,dpikW ipR d`Fxe dkFf ,ziviv¦¦¤§¤§¥§¦¨¦§¦
(eh ,fi miNdY),"Lipt dfg` wcvA ip`" §¦¦£¦§¤¤¤¡¤¨¤

xn`PX dnl dkFfe(c ,hi zFnW)`V`e" §¤§©¤¤¡©§¨¤¨

."mixWp itpM lr mkz`hl dxez ¤§¤©©§¥§¨¦
)hl(.íúéàøe:`IxhnibA.mFIA ziviv §¦¤§¦©§¦¨¦¦©

.Búà ízøëæe.zivivA dxikf aizM §©§¤Ÿ§¦§¦¨§¦¦
rAx`A zFIviv 'c zFUrl dEv okl̈¥¦¨©£¦¦§©§©
.xFMfi dptIW mFwn lMW ,eicbA zFtpM©§§¨¨¤¨¨¤¦§¤¦§
xFMfIW icM ,mixWw 'd cg` lkaE§¨¤¨§¨¦§¥¤¦§
cg` lkA Wie .dxFY iWng dXngl©£¦¨ª§¥¨§¥§¨¤¨
dxiar zFUrNn rpOIW ,oihEg dpFnW§¨¦¤¦¨©¦©££¥¨
mc`d z` miliBxOd mixa` dpFnWA¦§¨¥¨¦©©§¦¦¤¨¨¨

:od EN`e ,dxiarl,dR ,mipir ,mipf` ©£¥¨§¥¥¨§©¦¥©¦¤
.aNde dexr ,milbx ,mici ,mhgm`e Ÿ¤¨©¦©§©¦¤§¨§©¥§¦

zFlrl dkFf dxiarn Fnvr xnẄ©©§¥£¥¨¤©£
aizkC ,miriwx 'gn dlrnl'` l`EnW) §©§¨¥§¦¦¦§¦§¥

(hk ,dkxFxvA dxExv ipc` Wtp dzide"§¨§¨¤¤£Ÿ¦§¨¦§
oFCip dxiar odA xar m`e ."miIgd©©¦§¦¨©¨¤£¥¨¦
,xaTd hEAigA :oipiC dpFnWA¦§¨¦¦§¦©¤¤

.mPdiB lW zFxFcn draWaEziviv §¦§¨§¤¥¦¨¦¦
dlFrx"ze ,'ge oihEg'dmixWw ¤§¦§§¨¦

.b"ixYzevn dlEwXW Ll xnFl ©§©©§¤§¨¦§©
zr lkA" .DNEM dxFYd lkM ziviv¦¦§¨©¨¨§¨¥

"mipal Licba Eidi(g ,h zldw) ¦§§¨¤§¨¦Ÿ¤¤

`IxhnibA.mkicbal ziviv dfn dxez §¦©§¦¨¤¦¦§¦§¥¤



glyעב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
הּתֹולה  מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכֹור,

אילן הּואקלא ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, ּומיסֹודֹו(ב"מ ְְְְִִִֵֵֶָָָ
ּפרׁשת  נסמכה לּמה העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשל

ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת ה)מקֹוׁשׁש לֹומר,(חולין ְְֲִֵַַַָָָ
עבֹודת עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ,ּכֹוכבים ׁשהמחּלל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

אֹומר  הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשאף
ט)ּבעזרא: [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל להם : ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ואף  להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָּתֹורה
היא  ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּפרׁשת
"ועׂשיתם  ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשקּולה

ְִֶָָאתּֿכלֿמצֹותי":

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד "ואּׂשא (שמות ««¿≈ƒ¿≈∆ְֶֶֶָָ
ּבעלת  ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹאתכם

חמׁש ּבעלת ולא ב)ׁשלׁש, י"ח ציצית Y(זבחים ה' עושין שאין (ר"ל ְֲֵַַָָֹֹ
י') סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות ארּבע לחמש ְְֶֶַַּכנגד

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל ו)לׁשֹונֹות :(שמות ְְְְֱִִֶֶֶַַָֻ
"ולקחּתי" "וגאלּתי", "והּצלּתי", ."והֹוצאתי", ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

˙ÏÎz ÏÈ˙t∑(ספרי) ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם על ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַ
צבע  וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּכּול:
ּוׁשמֹונה  ערב. לעת הּמׁשחיר לרקיע ּדֹומה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתכלת
יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָחּוטים

הּים: על ׁשירה ׁשאמרּו עד מּמצרים ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשּיצאּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

עיניכם אחרי תתּורּו לט)ולא (טו, ְֲֵֵֵֶַָֹ
ׁשּבׁשבילּה הּתכלית הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי

ּגרּוע  ועֹוד ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָנבראּו
ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו והרי .ְְֲִֵֵַַַָָָָמּכ

סימן. פל"ט פסוקים, שלח קי"ט פרשת חסלת

äìø ¯ âìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

התלמידים שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבכם מיום ד' בסיון על דבר סיום התלמידים שי' של כיתה ח', שיתקיים 

אי"ה ביום טו"ב )י"ז( בסיון.

וביחוד נעם לי להוודע שחלק מהתלמידים, ואתם הכותבים בפרט, תמשיכו למודכם בישיבה. 

בישיבה  ימשיכו  שכולם  האחרים  על  שתשפיעו  ותקוותי  לכך.  שזכיתם  חלקכם  טוב  ומה  ואשריכם 

לימוד תורתנו הקדושה, תורת חיים, שנקראת כך על שם שהיא נותנת חיים ללומדי' ומקיימי', ולא רק 

חיים נצחיים בעולם הבא, אלא גם חיים כפשוטם בעולם הזה, חיים מאושרים בגשמיות וברוחניות, 

וכיוון שהעניין לטובתם ולטובת בני משפחתם, הרי מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא כלל גדול בתורה, 

מחייבת שתשתדלו להשפיע עליהם להמשיך לימודם בישיבה, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל 

הלב.

ימים אלו, ימי תשלומין לזמן מתן תורתנו, ימי סגולה הם, והתקווה שחגותם חג קבלת התורה 

בשמחה ובפנימיות ותמשיכו משמחה זו בכל ימות השנה, עד שבכל יום ויום יהיו דברי התורה כחדשים 

בעיניכם, כציווי חכמינו זכרונם לברכה, כמו בשעה שניתנה התורה על ידי משה רבינו במעמד הר סיני.

וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בברכה להצלחה בלימוד התורה ובקיום המצוות בהידור.
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ì ézäîäîúä àìåéúåöî øîL:EàñíéòLø éìáç §´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«¤§¥´§¨¦´

:ézçëL àì EúøBz éðãeòáñíe÷à äìéì-úBöç ¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨
:E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäìâñøLà-ìëì éðà øáç §´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´

ìe Eeàøééãewt éøîL:Eãñõøàä äàìî ýåýé Ecñç §¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤
éwç:éðãnì Eèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ª¤¬©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À

:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:Eèñeìôè ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«¨«§Ä

éãewt øvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò:EòLôè ¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ¦¤«¨©´
:ézòLòL EúøBz éðà íaì áìçkàòéì-áBè ©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬

éwç ãîìà ïòîì éúépò-éë:Eáòét-úøBú éì-áBèE ¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬ª¤«¦¬«©¦®
:óñëå áäæ éôìàîéâòéãééððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦

éúåöî äãîìàå:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E §¤§§¨¬¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåò:Ecáòì Eúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«

æòéîçø éðeàáé:éòLòL EúøBú-ék äéçàå EçòeLáé §Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ
éãewôa çéNà éðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ:EèòeáeLé −¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´

éàøé éìéúãò éòãéå E:Eôéwça íéîú éaì-éäéE ¦´§¥¤®¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®
:LBáà àì ïòîìëàôéLôð EúòeLúì äúìk ¹§©À©´Ÿ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®
:ézìçé Eøáãìáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦§¨«§¬¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬

:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäô:EúøBúë àì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ§«¨¤«

åôéúåöî-ìk:éðøæò éðeôãø ø÷L äðeîà Eæôèòîk ¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦¨§¥«¦−¦§©
éãwô ézáæò-àì éðàå õøàá éðelk:Eçôéðiç Ecñçk ¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦¦ª¤«§©§§¬©¥®¦

ét úeãò äøîLàå:Eìèôávð Eøác ýåýé íìBòì §¹¤§§À̈¥¬¦«§¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬
:íéîMaö:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãå øãì ©¨¨«¦§´Ÿ−¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ

àöéètLîìéãáò ìkä ék íBiä eãîò E:Eáöéìeì −§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´
:ééðòá ézãáà æà éòLòL EúøBúâö-àì íìBòì −¨«§©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ

éãewt çkLà:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéúãò éðãaàì íéòLø ee÷ éìE ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦¹¥«Ÿ¤À

:ïðBaúàåöEúåöî äáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈¦§¨«§´
:ãàîîæöàéä íBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî §«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À¦´

:éúçéNçö:éì-àéä íìBòì ék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«
èöéúåãò ék ézìkNä éãnìî-ìkî:éì äçéN E ¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«
÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fî:ézøöð Eà÷çøà-ìkî ¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

:Eøác øîLà ïòîì éìâø éúàìk òøá÷éètLnîE −¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬
:éðúøBä äzà-ék ézøñ-àìâ÷ékçì eöìîp-äî Ÿ¨®§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦

:éôì Lácî Eúøîàã÷éãewtîïk-ìò ïðBaúà E ¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À
:ø÷L çøà-ìk | éúàðNðä÷øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨¥³¦¨ÄŸ©¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À

:éúáéúðìå÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷ét úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´−¦

éètLîe ýåýé àð-äöø:éðãnì Eè÷ãéîú étëá éLôð §¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®
:ézçëL àì EúøBúåé÷éì çt íéòLø eðúð §¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®

éãewtîe:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðíìBòì E ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®
:änä éaì ïBNN-ékáé÷éwç úBNòì éaì éúéèðE ¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À

המשך מזמור קיט מגמוד ע



mildzעד

:á÷ò íìBòìñâé÷:ézáäà EúøBúå éúàðN íéôòñ §¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦
ãé÷:ézìçé Eøáãì äzà épâîe éøúñåè÷épnî-eøeñ ¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦«¦¤¬¦

:éäìà úåöî äøvàå íéòøîæè÷Eúøîàë éðëîñ §¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´
:éøáOî éðLéáz-ìàå äéçàåæé÷äòLeàå éðãòñ §¤«§¤®§©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨

éwçá äòLàå:ãéîú Eçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñE §¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®
:íúéîøz ø÷L-ékèé÷õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤

éúãò ézáäà ïëì:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®
éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤

:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷éð÷Lòé-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦
:íéãæâë÷:E÷ãö úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬¦§¤«

ãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNò:éðãnì Eäë÷-Ecáò £¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬©§¥«¦©§§
éúãò äòãàå éððéáä éðà:Eåë÷ýåýéì úBNòì úò ¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«−¥©«£´©«Ÿ̈®

:EúøBz eøôäæë÷éúåöî ézáäà ïk-ìò:ætîe áäfî E ¥¹¥À«¨¤«©−¥¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«
çë÷ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk | ïk-ìò©¥³¨¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤

:éúàðNôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E ¨¥«¦§¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§¨®¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå Eèì÷éðúúnö −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ¦§©¬§¦
éøáã eçëL-ék éúàð÷:éøö Eî÷ãàî Eúøîà äôeøö ¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ

:dáäà Ecáòåàî÷éãwt äæáðå éëðà øéòöàì E §«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ
:ézçëLáî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãö ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«

âî÷éúåöî éðeàöî ÷Böîe-øö:éòLòL Eãî÷÷ãö ©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷äòeLàå óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤¨«£©¥®¨

:ézìçé Eøáãìçî÷çéNì úBøîLà éðéò eîc÷ ¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®¹̈¦À©
:Eúøîàaèî÷EètLîk äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ §¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬

:éðiçð÷:e÷çø EúøBzî änæ éôãø eáø÷àð÷áBø÷ ©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«¨´
éúåöî-ìëå ýåýé äzà:úîà Eáð÷ézòãé íã÷ ©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«¤´¤−¨©§¦

éúãòî:ízãñé íìBòì ék Eøâð÷éðölçå ééðò-äàø ¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦
:ézçëL àì EúøBú-ékãð÷éðìàâe éáéø äáéø ¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦

:éðiç Eúøîàìäð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷BçøE §¦§¨«§¬©¥«¦¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À
:eLøã àìåð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç E ´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦

æð÷éúåãòî éøöå éôãø íéaø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø −©¦«Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâáèð÷äàø −«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«−§¥

éãewô-ékEcñçk äåäé ézáäà E:éðiçñ÷Eøác-Làø ¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬
ù :E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîààñ÷éðeôãø íéøN ¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«−¨¦§¨´¦

:éaì ãçt Eøácîe ípçáñ÷Eúøîà-ìò éëðà NN ¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®
:áø ììL àöBîkâñ÷EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L ¹§¥À¨¨¬¨«¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬

:ézáäàãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå Eçñ÷ézøîL ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦

éãewôéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék Eúèñ÷áø÷z −¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³
éðôì éúpø:éððéáä Eøáãk ýåýé Eò÷éúpçú àBáz ¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦¨´§¦¨¦´

éðôì:éðìévä Eúøîàk Eàò÷ék äläz éúôN äðòaz §¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−
éwç éðãnìú:Eáò÷ì ïòz-ìë ék Eúøîà éðBL §©§¥´¦ª¤«©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨

éúåöî:÷ãv Eâò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E ¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàzäò÷-éçz ¨©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§«¦

:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôðåò÷ãáà äNk éúéòz −©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦§¤´−Ÿ¥
éúåöî ék Ecáò Lwa:ézçëL àì E ©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc zexeka(oey`x meil)

,izin`ddéì éø÷ à÷ éøéNòitl rawp mpiipn ixdy ,ie`xk £¦¦¨¨¥¥
mpi` md ,ok m`e ,dpend z`ixw itl `le xicdn mz`ivi xcq
iriyzde 'ixiyr' `xwp izin`d ixiyrd wx `l` ,milwlewn

:`xnbd zvxzn .oileg didiïðçBé éaø Cì øîà`pdk ax - ¨©¨©¦¨¨
,xnel leki opgei iaxy aiyiðéîà ékàðà à,ip` izxn`y dn - ¦£¦¨£¨

epiid ,yecw mi`veid oipnl ixiyrdyé÷etàì ïéekéàc éëéä¥¦§¦©¥§©¥
úBâeæ úBâeæ,zeveawa mi`lhd z` `ivedl oiekzdy ote`a -

la`÷ôðc àëéäbefàìénîd`ivid ,jkl oiekzdy `laàì ¥¨§¨©¦¥¨Ÿ
mipy e`viyk okle .ycwn epiipn mb `l` ,ycwl oipnk daeyg
dpnpy dfy `vnp ,'ipy'k iyilyd z` dpne ,'cg`' m`pne
cg`d `ed 'ixiyr' dpnpy dfe ,izin`d ixiyrd `ed 'iriyz'
mi`lhd ipy ,miaeyg mipiipnd ipyy oeike ,izin`d xyr

.miyecw 'ixiyr' my mda jiiyy
:`xnbd dywnòîL àzdnn ,yecw `ed zenda oipnly di`x ¨§©

,`ziixaa epipyyòøôîì ïàðî'xyr' oey`x `veid z` dpn - §¨¨§©§¥©
,'eke 'dpeny' eixg` `veid z`e 'ryz' eixg` `veid z`eéøéNò£¦¦

ïéðnaL[oexg` `veid-].LBã÷ àeäeøîàc ïàîì àîìLa ¤©¦§¨¨¦§¨¨§©§¨©
øétL ,ùBã÷ àeä úBîäa ïéðîì`xwy df ycwzny dn oaen - §¦§©§¥¨©¦

.xicdn ixiyr `vi `ed ixdy ,'cg`' seqa eløîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
LBã÷ àeä BlL ïéðîìepiipn itl ixiyrdy ix`n ax zrcl - §¦§¨¤¨
,yecwd `ed dpend ly`viy in ixddéì éø÷ ãç ,éøéNò- £¦¦©¨¥¥

:`xnbd zvxzn .yecw `ed dnle ,'cg`' el `xw dpendøîà̈©
,àáøixiyr `veid lr dlg xyrn zyecw ,ix`n axl s` ¨¨

,'cg`' dpend el `xwyeø÷c äàñøt àðéðîa déúéàå ìéàBä¦§¦¥§¦§¨¨©§¨¨§¨
ãç äøNòì,'cg`' `xwp 'xyr' ,iqxt oeylay oipnay oeik - ©£¨¨©

`xwy ixd ,'cg`' ixiyr `viy dlhl dpend z`ixway `vnp
l.ziqxt oeyla 'ixiyr' e
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המשך ביאור למס' בכורות ליום ראשון גמ' א



עה

יום ראשון - י"ג סיון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז סיון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד סיון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז סיון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח סיון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט סיון
פרק כ

מפרק צ עד סוף פרק צו

לשבוע פרשת שלח תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oeiqעו b"i oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ג ראשון יום
,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä éë .ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì áåèä

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

`xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn epi`

`xapdy dne ;"yi"l "oi`"n

,zeynne "yi"k epipirl d`xp

xyad ipiray iptn df ixd

ep` oi`e mi`ex ep` oi` eply

xac z` ,exewn z` mibiyn

,ynyd xe` ly lynak ± 'd

seba ,exewnl uegn `edyk

llga `l` ,ynyd xeck

`ed ,ux`d lr e` mlerd

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp

xe`y oeeik ,lyna mpn`

`vnp epi` ok` ynyd

xi`n `edy drya exewna

`ed recn oaen ± ux`d lr

ixd ,lynpa ,j` ;"yi"k d`xp

,exewna cinz `vnp `xapd

cinz cnerd ,'d xac `edy

,`eti` ,recn ± `xapd jeza

aeygl mewn didi `ly ote`a ,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi`

yiy owfd epax xn` ,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze`

ly iwl`d gekd `id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl

.mevnv

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
enke ,ely 'ied mya d"awd epl xi`n jk ,dxi`n ynydy enk
.ely miwl` mya d"awd epilr obn jk ,gihane xneyd "obn"d

Leøtdlnd ±"ïâî"zekiiy el oi`y mzq obnl dpeekd oi` ± ¥¨¥
`l` ,weqta xaecn dzece` ynylLîMì ÷zøð àeäick ± ©§¨©¤¤

,Bìáñì úBiøaä eìëeiL ,ïâäìhelwl elkei mi`xapdy ick ± §¨¥¤§©§¦§¨§
mi`xapl xyt`nd ,wizxpe "obn" ynyl dlyi ,ynyd ipxw z`

.ynyd xe` z` helwläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk2: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,d÷zøpî änç àéöBî àeä-Ceøa-LBãwä àáì-ãéúòì"¤¨¦¨Ÿ©¨¨¦©¨¦©§§¨

."'eë da ïéðBcð íéòLødngd zervn`a eyprii miryxd ± §¨¦¦¦¨
± ynyd ly wfgd dxe` z` z`yl milbeqn eidi `ly oeeik
,efn dxizi `l` ,xe`d z` z`yl elkeiy cala ef `l) miwicve

df xn`nn mi`ex ± ynyd xe` iciÎlr `txidl (elkeily
xe` z` lawl xyt`nd "wzxp"e "obn" yi ynyly ,l"f epinkg

.ynyd,LîMä ãòa ïâî ÷zøpäL Bîëemc`d ipa elkeiy ± §¤©©§¨¥¥§©©¤¤
,dxe` z` lawlì ïâî "íéäìà" íL Ck.àeä-Ceøa ä"éåä íL ¨¥¡Ÿ¦¥¥§¥£¨¨¨

edf okÎm`e ± .'ied my ly xe`d z` lawl mi`xapd elkeiy ±
,"yny"d lynk `ed 'ied my :"miwl` 'ied obne yny ik" yexit

± eze` lawl elkeiy 'ied my ly xe`d lr oibn "miwl`" mye
recn ,oldl xiaqi owfd epax .ynyd lr ,wzxpd ,"obn"d enk

:eze` lawl elkeiy ick "obn"l 'ied my ly xe`d wewfíLc§¥
ä"éåä,dedn oeyln ±,Léì ïéàî ìkä úà äeänL BLeøt± £¨¨¥¤§©¤¤©Ÿ¥©¦§¥

x"enc` w"k zxrd
`"hily± zeize`d edf" :

yly od el` ± "ded zaiz
myn "ded" zeize`d
z` zeaikxnd "'ied"
,dedn oeyln "ded" dlnd

ã"eiäå,'ied myay ± §©
úLnLîdxen ±ìò §©¤¤©

ìa àéäL älòtäïBL ©§ª¨¤¦¦§
,ãéîúå äåämivexyk ± Ÿ¤§¨¦

dzid `l dlertdy ,xnel
zkynp `l` ,mrt i` wx
ze`d z` mitiqen ,cinz
xac ,dlertdÎzlnl c"ei
zeicinz lr d`xnd

.dlertdé"Lø Løôãk± ¦§¥©©¦
,i"yx yxtny enkìò©

÷eñt3äNòé äëk" : ¨¨¨©£¤
,"íéîiä ìk áBià,c"eia ,"dyri" `l` "dyr" aezk `l ± ¦¨©¨¦

ly c"eid zernyn `id mb jk .jk dyer did cinzy zexedl
`id ,"yil oi`n" lkd z`ixa ,"'ied" ly dlertdy ,'ied my

;"oi`n yi" lkd z` d"awd `xea cinzy ,zicinzúeiçä eðéäå§©§©©
,Bçeøå 'ä ét àöBnî íéàeøaä ìëa Lnî òâø ìëa òtLpä©¦§¨§¨¤©©¨§¨©§¦¦¨¦§

äeäîeíäì éc àì ék ,òâø ìëa Léì ïéàî íúBà,mi`exal ± §©¤¨¥©¦§¥§¨¤©¦Ÿ©¨¤
,äæa íéîi÷ úBéäì úéLàøa éîé úLLa eàøápM äîa`l` ± §©¤¦§§§¥¤§¥§¥¦¦§©¨¦¨¤

,"yi"l "oi`"n ycgn cinz `xaidl md migxkenøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.ìéòìepnne ,mi`xapl xi`n dxe`y ,'ied my ly "yny"d edf ± §¥

xi`nd 'ied xe` zpigan ,mxa ."yil oi`n" rbx lk mixvep md
dzid `le ixnbl ze`ivna milha mi`xapd eid ,ielb ote`a
ziwl`d zeigdyk ,ixdy .`xap ly ze`ivn mey zi`xp
.`xapd ly eze`ivn f` zi`xp `l ,dlbzn `xapd z` deednd
my ly xe`d lr xizqnd ,miwl` my ly "obn"d yxcp jk myl
z` yibxdl `xapl xyt`zn jke ,`xapl ielb didi `ly ,'ied
`xapd aygp f`e ,i`nvre cxtp xac `ed eli`k envr

.oldl xaqeiy itk ,"yi"le "ze`ivn"lìL åéçáL øecña ,äpäå§¦¥§¦§¨¨¤
áéúk àeä-Ceøa-LBãwä4:Leøôe ,"'eë øBabä ìBãbä" ©¨¨§¦©¨©¦¥

úBîìBòä ìëa úeiçä úeèMtúäå ãñç úcî àéä "ìBãbä"©¨¦¦©¤¤§¦§©§©©§¨¨¨
íéàeøa úBéäì ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøáeeedziy ick ± §¦§¥¥§©§¦¦§§¦

,ípç ãñça íéîi÷å Léì ïéàîmie`x md m` oia ± d"awd ly ± ¥©¦§¥§©¨¦§¤¤¦¨
.cala d"awd ly ecqgn miniiw md ,e`l m` oiae jklúàø÷ðå§¦§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éë ã ÷øôíéäìà 'ä ïâîå ùîù éë áéúë äðä

åìëåéù ïâäì ùîùì ÷úøð àåä ïâî 'éô
àéöåî ä"á÷ä àáì ãéúòì ì"æøàîë åìáñì úåéøáä
÷úøðäù åîëå 'åë äá ïéðåãéð íéòùø ä÷úøðî äîç
ä"á ä"éåä íùì ïéâî íéäìà íù êë ùîùä ãòá ïéâî
ùéì ïéàî ìëä úà äåäîù åùåøéô ä"éåä íùã
ãéîúå äåä ïåùìá àéäù äìåòôä ìò úùîùî ã"åéäå
úåéçä åðééäå íéîéä ìë áåéà äùòé äëë ô"ò é"ùøôãë
'ä éô àöåîî íéàåøáä ìëá ùîî òâø ìëá òôùðä
íäì éã àì éë òâø ìëá ùéì ïéàî íúåà äåäîå åçåøå
äæá íéîéé÷ úåéäì úéùàøá éîé úùùá åàøáðù äîá
áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë
úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
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יב.1. פד, ב.2.תהלים ח, נדרים א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש"י וראה ה. א, ראה 4.איוב עשרה. שמונה בתפילת
ב. סט, יומא



עז oeiq c"i ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד שני יום
,hr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

,cqgd zcn ±ék ,"älãb"y ,iptn ±-LBãwä ìL Búlãbî äàa §ª¨¦¨¨¦§ª¨¤©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
'ä ìBãb ék ,Bîöòáe§©§¦¨

,ø÷ç ïéà Búlãâìåiptn ± §¦§ª¨¥¥¤
,leab dl oi`yïëìå§¨¥

úeiç ïk-íb òétLî©§¦©©¥©
Léì ïéàî úeeäúäå§¦§©¥©¦§¥

,õ÷ ïéà íéàeøáe úBîìBòìiptn ±áBhä òáhLaehy df ± §¨§¦¥¥¤¤©©
,mvraáéèäìmr ± §¥¦

:dlrnl mb jk ,mixg`
aehde cqgd zcn zpigan
eedziy yxcp d"awd ly
rtyez mdl ,mi`xap

.ezeige ecqg

Bæ äcnL Bîk ,äpäåepiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
"oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeig zehytzd

,"yi"lBçáL àéä,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìL ¦¦§¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiw cala jxazi ea wxy ±úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤

Lé àøáì àøáð íeL¦§¨¦§Ÿ¥
,BúBéçäìe ïéàîitk ± ¥©¦§©£
yxcna `aend5eli`y ,

i`exa lk mivawzn eid
did `l ,mler
`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkíâå§©
Bæ äcî,cqg ly ± ¦¨

,"oi`"n "yi" `exalàéä¦
ìk úìkNäî äìòîì§©§¨¥©§¨©¨
,íúâOäå íéàeøaä©§¦§©¨¨¨
íeL ìëNa çk ïéàL¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáðgeka ± ¦§¨§©§¦
,dnkgdâéOäìe,dpiad geka ±Lé àøáì dzìëéå Bæ äcî §©¦¦¨¦¨§¨¦§Ÿ¥

äìòîlL øác àeä ïéàî Lé äàéøaä ék ,BúBéçäìe ïéàî¥©¦§©£¦©§¦¨¥¥©¦¨¨¤§©§¨
àéä ék ,íéàøápä ìëOî,"oi`"n "yi" zeedzdd ±úcnî ¦¥¤©¦§¨¦¦¦¦¦©

åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb§ª¨¤©¨¨§©¨¨¦¨
àúéàãk ,èeLt úecçà ¯aezky itk ±LBãwä øäfa6 ©§¨¦§¦¨©Ÿ©©¨

,"ãç éäBîøâe eäéà"c,xnelk) eizegeke eilke jxazi `edy ± §¦§¨¦©
;cg` xac md (eizecnàøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨

BàøBa âéOäì,d"awd z` ,xnelk ±ìBëé Bðéà Ckelky ± §©¦§¨¥¨
,lbeqn epi` `xapd ly.åéúBcî âéOäì,oky .d"awd ly ± §©¦¦¨

xyt` i`y myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn ,xen`k

.eizegeke eizecn z` biydl xyt` i` jk ,jxazi eze` biydl
df lk ±iwl`d gkd zehytzde zelbzd ± cqgd zcnl xy`a

dxeabd zcnl xy`a mb xacd jke ± "oi`"n "yi" `exal
dlbzi `ly iwl`d gekd lr xizqdl dritynd ,mevnvde
z`f `lel ixdy ,`xapa
ezeyi xnelk ,`xapd did
lhazn ,ezeynne
gxkdd one ;ze`ivna
,ieqikde mevnvd didiy
didi iwl`d gekdy
gek mby ,`xapdn `agen

iwl`dfmevnv ly
dlrnl `ed mlrde
itke ± mi`xapd lkyn

:oldl xaqeiyïéàL Bîëe§¤¥
àøáð ìëN íeL úìëéa¦Ÿ¤¥¤¦§¨
,Búlãb úcî âéOäì± §©¦¦©§ª¨

,d"awd lyàéäL¤¦
ïéàî Lé àøáì úìëéä©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦

,BúBéçäìed`ad ± §©£
zcn ,dlecbd zcnn

,cqgd:áéúëãkenk ± §¦§¦
aezky7:ãñç íìBò"¨¤¤

ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé¦¨¤¨©¨¥
Bzìëéa,`xapd ly ± ¦¨§

úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb úcî âéOäì± §©¦¦©§¨¤©¨¨¤¦¦©
,geke,Búlãbî úeiçä úeèMtúä úòéðîe íeöîvä± ©¦§§¦©¦§©§©©¦§ª¨

,jxaziíîi÷ìe íúBéçäì íéàøápä ìò úBlbúäìe ãøélî¦¥¥§¦§©©©¦§¨¦§©£¨§©§¨
éelâazeigdy zlret d"awd ly mevnvde dxeabd zcn ± §¦

,`xapl dielb didz `l (`xapd z` zniiwne dignd) ziwl`d
íà-ékdidz zeigdy ±øzzñî úeiçäL ,íéðt øzñäa ¦¦§¤§¥¨¦¤©©¦§©¥

àeä àøápä óeb elàëe ,àøápä óebak d`xp ±éðôa øác §©¦§¨§¦©¦§¨¨¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±úeiðçeøäå úeiçä úeèMtúä Bðéàåly ± ©§§¥¦§©§©©§¨¨¦

,eze` deednd iwl`d gekdøBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨
àeä àlà ,LîMäîk d`xp ±úîàaL óàå .Bîöò éðôa øác ¥©¤¤¤¨¨¨¦§¥©§§©¤¤¡¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
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ועוד.5. ה. ו, ואתחנן ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרין ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלים



oeiqעח e"h iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו שלישי יום
,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì òåãéë

Bðéà,`xapd ±àlà ,Bîöò éðôa øác,`ed ±úeèMtúä Bîk ¥¨¨¦§¥©§¤¨§¦§©§
,LîMäî øBàä"oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¨¥©¤¤

xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeike ;iwl`d
`vnp `edy dryajezaritydl jixv df xac did ,exewn

lha didi `xapdy
dcn dze`a ,ze`ivna
lha ynyd xe`y
j` ,exewna ze`ivna
elehia i`l daiqd
- iptn `id ze`ivna

íB÷î-ìkîzexnl ± ¦¨¨
zehytzd `ed `xapdy

,cala exewnn xe`ïä ïä¥¥
-LBãwä ìL åéúBøeáb§¨¤©¨

,àeä-Ceøa,lekiak ± ¨
,ìBëé ìk øLà`edy ± £¤Ÿ¨

`l` ,zeige xe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l
- zeigde xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed
,Bøézñäìe åét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨¨¦©¦§¨¥©¦§©§¦

úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL`xapdy zexnly jk ± ¤Ÿ¦¨¥©¦§¨¦§¦
lka lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xii `l` ,ze`ivna z`fìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤
äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäî âéOäì àøáð íeL¦§¨§©¦¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤

ïë-ét-ìò-óà,xzqdde mevnvd zexnl ±àøáð àøápä óeb ©©¦¥©¦§¨¦§¨
,Léì ïéàîixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl ick ,dxe`kly ± ¥©¦§¥

`id zeedzd ixdy ,iwl`d gekd ly zelbzdd :jtidl zeidl
cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti` ,cvik ± dxzqd `le zelbzd
± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d gekd zelbzd ± cg`
xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d gekd ly exzqde enevnv
lky meyy oipr df ixd ok m`e ,ze`ivna lha `xapd ixd did

,biydl leki epi` `xap lyíeL ìëNa úìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤§¥¤
.Léì ïéàî äàéøaä úeäî âéOäì àøáðleki `ed oi` jk ± ¦§¨§©¦¨©§¦¨¥©¦§¥

ze`xidl lkei `xapdy lrete xizqnd mevnvd z` biydl
"yi"k d`xp `xapdy df xacy ,xaqedy dn itl ."ze`ivn"k
gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e
mevnvde dxeabd
myky meyn ± dlrnly
xi`dl zlekid el yiy
yi jk ,zeige xe` zelble
mvnvl zlekid mb el
xe`d z` xizqdle
dxe`kl xyt` ± zeigde
mevnvdy aeygl
;izin` `ed mlrdde
aeygl xyt` ,xnelk
mi`ex mi`xapd wx `ly

d ,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr`ed `xap
mevnvd gek iciÎlr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi"
oiivn ± exewnl uegn `edy enk `ed ,`xapl qgiae ,xizqnd
z` zelbl ielibd gek ,mdipyy ,xiaqne oldl owfd epax cin
md ,zeigde xe`d z` xizqdl mevnvd geke ,zeigde xe`d
,ilke xe` ly oiprd edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy
ixd miiwe ± ixnbl cg` oipr md myxyae zilkza micge`nd
'jexr ogley'a z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk
ieqik `xwp df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miigÎgxe`
eze` md ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk
md mevnvd geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr"
wx `ed xzqdd ;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy
"yi"l e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd iabl

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦
äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò äqëî§©¤©©¤§¨§¦©©¦§§©¤

úeiçäå øBàä øézñîe©§¦¨§©©
;òôBMämevnvd ± ©¥©

xe`d lr xizqne dqkn
rteyd iwl`d zeigde
`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

oditelig e` ,"zexn`n
zetlgzn zeize`y itk)
dxyr"e (zexg` zeize`a

,mi`xapd z` digne deednd zeigd md "zexn`nïLøML± ¤¨§¨

od ,zeize`d ly,C"ôöðî úBiúBà 'ädpyi ,"zeletk" ody ± ¦
xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j dpyie 'k

- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize` "dlaw"a'ä ïäL¤¥
úBøeáb,dxeabd zepiga yng od el` ±úBãéøôîe úB÷lçîä §©§©§©§¦

'äa ìBwäå ìáää©¤¤§©§
úeeäúäì ätä úBàöBî§©¤§¦§©

,úBiúBà á"ëitk ± ¦
dnbecl xacdy
'd" iciÎlry ,zeinyba
lgzn "dtd ze`venw
zexadl lewd lad lcape
zeize` ly zecxtp
zeipgexa mb jk ± miline
zexeab 'd opyiy ,dlrnl

,zepeilr zeize` a"k oipr zexveid ,dlrnlúBøeáb 'ää LøLå§Ÿ¤©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
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עט oeiq f"h iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ז רביעי יום
,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äðäå .ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

àeä"dlaw"a z`xwpd dpigad ±,"àúéðBcø÷c àðéöea"± ¦¨§©§¦¨
epiide ,mlrde jyeg `ed ,zinx`a "`zipecxw" dlnd yexit

,xe`n dlrnly jyege mlrd ly dpiga efyàéäLzpiga ± ¤¦
,"ïéîBé ÷ézò"c äàlò äøeáb,xzkd zeinipta ±LøLå §¨¦¨¨§©¦¦§Ÿ¤

ïk-íb àeä íéãñçä± ©£¨¦©¥
zpiga÷ézò"c ãñç¤¤§©¦

éòãBéì òeãik ,"ïéîBé¦©¨©§§¥
ïç8reci xacdy itk ± : ¥

,dxzqpd dnkgd icnell
mby oeike .dlawd zxez

myxy ,iwl` zeige xe` ly ielibd mbe zeize` ly mevnvd

mpi` xzqdde mevnvdy xacd oaen ,"oinei wizr"a cg`
m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky .zizin` dxzqd
mevnvdy `vei `linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr" md
`xapd z` deednd iwl`d gekdy ick mixizqnd ,xzqdde
meyn mda oi` ,d`xii `l
dlrnl iabl llk dxzqd
iabl wx `l` ,e"g
mdy ,cala mi`xapd
"yi"k d`ixad z` e`xi
ezin`l eli`e ,"ze`ivn"e

.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha xac ly

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mnvr eyegie e`xiiy ,mi`xapd ly mzeedzd lky ,xaecy

,mevnvd zcn iciÎlr d`a ,"yi ze`ivn"leðéúBaø eøîà̈§©¥
äëøáì-íðBøëæ1:äáLçîa äìò älçúa",dpeilrd ±àøáì ¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨©©£¨¨¦§Ÿ

,ïécä úcîa íìBòä úà,mevnvde dxeabd zcn `idy - ¤¨¨§¦©©¦
íi÷úî íìBòä ïéàL äàø,cala mevnvde oicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥

Ba ózL,mlera ±,"íéîçø úcîmixacd oi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦
mr cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen
z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd
zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd
"ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke
zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn iciÎlr `wec d`a
;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d
ik ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id dpeilrd dpeekde
mz` aihdl leki `ed dciÎlry dceard oipr mda jiiy f` wx
oicd zcn iciÎlr `weecy ,ixd ± dceard xear xky ozna

ly avna md mi`xapd ,mevnvde,okl .d`ixad zilkz revia
,oicd zcna mlerd z` `exal jxazi ezaygna dligz dlr
f` ik ± mlerl meiw didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j`
z` zelbl dcearde ,mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid
mlera ziwl`d zeigd
okl ± xzeia dyw dzid
zcn mlera "sziy"
zelbzd didzy ,mingxd
.mlera zewl`e dyecw

eðéäczcn seziy" ± §©§
:drnyn "mingxd

úeäìà úelbúä± ¦§©¡¨
,mleraíé÷écö éãé-ìò± ©§¥©¦¦
iciÎlreúBúBàå§

äøBzaL íéúôBîe± §¦¤©¨
.rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp dfÎiciÎlr
cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta
ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly zehytzdde
didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn
zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl zelbzda
wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd
zenypd zbyde lkyn dlrnl mb `l` ,mi`xapd lkyn
dnyp dzidy ,epax dyn znyp mby ;zeliv`d mlerny
zepeilr zecn biydl leki did `l elky mb ,zeliv`d mlern

.envr d"awd mr cg` xac ody el`äæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
,lkydn dlrnl od dxeabe cqg zecny ,o`k xaecndeøîà̈§

øäfa2,äàlò äMã÷c àøèña ,àìéòìc ,cva ,dlrnly - ©Ÿ©¦§¥¨§¦§¨¦§ª¨¦¨¨
mlera ,xnelk ,"dpeilr dyecw"ddlrnl `edy zeliv`d

,diyr - dxivi - d`ixa zenlernúéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦
,àìàîN,"l`ny" yie "oini" yi,Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäc §¨¨§©§¤¤§¨¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë

äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò
íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי רש"י 1.סיום פירוש ראה
טו. פי"ב, רבה בראשית א; א, א.2.בראשית נג, א חלק



oeiqפ f"h iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`l` ?dxeabe cqg mpyi dlrnly `zeaxd `id dn ,oky -
(dlrnl) "`lirl" `id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd

`id ik ,mi`xapd zbydn dlrnleoeeik ixdy .ziwl` dcn
cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly

lkd `l` ,melyeÎqg
dpd ,zellkzda `ed
(cqg) "oini"d oipr "my"
,(dxeab) "l`ny"de
mixac ipy mdy zexnl
± md ,ixnbl micbepn

td ipy" ly ote`amiik
iptn ,"cg` `yepa
micge`n mdipyy
seqÎoi` mr zilkza

,`edÎjexaïäézLcmb ± ¦§¥¤
,dxeab mbe cqgúBcî ïä¥¦

ìëOî äìòîì úeäìà¡¨§©§¨¦¥¤
,íúâOäå íéàøápä©¦§¨¦§©¨¨¨
ãç éäBîøâe eäéàc§¦§¨¦©

úeìéöàä íìBòa`ed ± §¨¨£¦
ely milkde jxazi
cg` xac md (eizecne)
zcn mb ,zeliv`d mlera
dxeabd zcn mbe cqgd
zilkza odizy zecge`n

.jxazi ez`úâOä óàå§©©¨©
,Búàeáða íBìMä-åéìò eðaø äLîd`eapd d`xna biydy - Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§¨

,ely,úeìéöàä íìBòa äúéä àìmler oky ,envr - Ÿ¨§¨§¨¨£¦
,epax dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnl `ed zeliv`dàlà¤¨

äàéøaä íìBòa BúeLaìúä éãé-ìòzeyalzd iciÎlr ± ©§¥¦§©§§¨©§¦¨
;d`ixad mlera "zeliv`"d zbixcn,úàæ íb óàåxg`l mb - §©©Ÿ

ly dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y
- ?biyd "zeliv`"äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa àì3- Ÿ¦§¥¦¥¤¤§¨

,epax dyn zbyd dzidïúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§¨
,zncwendúBcî ïäL ,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨¤¥¦

ãBñé-ãBä-çöð,cqgd zcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± ¥©§
zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne

,dpnn dhnly zebixcnl dritynd "ceqi"dáeúkL Bîk]§¤¨
.['äàeápä øòL'aepax dyn ly ezbyd dzid ef dbixcnay ± §©©©§¨

.melydÎeilràeä ,ïãò-ïâa íé÷écö ìL íøëN ïznL ÷ø©¤©©§¨¨¤©¦¦§©¥¤
¯ elà úBcî ézMî CLîpä øBàå úeiçä úeèMtúä úâOä©¨©¦§©§©©§©¦§¨¦§¥¦¥

áâe ãñçäøezehytzdd lawl md mileki xky xezay ± ¤¤§¨
,el` zecn izynàeäåcqg zecnd izyn zeigd zehytzd ± §

`id ,dxeabeúBîLð ïBæî§¦§
e÷ñòL íé÷écvä©©¦¦¤¨§

ì äøBzaíìBòa dîL ©¨¦§¨¨¨
úeèMtúäî ék .äfä©¤¦¥¦§©§
çzîð elà úBcî ézL§¥¦¥¦§¨

òé÷ø,siwn xe` ±ìò ¨¦©©
,ïãò-ïâaL úBîLpä- ©§¨¤§©¥¤

gek wiprn df siwn xe`
dplkezy zenyp oze`l
zehytzdd "lawl"

,el` zecn izynòé÷øå§¨¦©
àæø" àø÷ð äæ¤¦§¨¨¨

,"àúéøBàcceq - §¨§¨
dxeza oiprd ,dxezd

,ceqe fx zpigaayBáe±
,riwxaúBiúBà á"ë ãBñ¦
,äøBzäzeize`e - ©¨

okÎmb od ixd dxezd
zpade lkyn dlrnl

,dxezdäðeúpädxezd ± ©§¨
dpzip,elà úBcî ézMî¦§¥¦¥

:áéúëãkaezky enk -4: §¦§¦
,"Bîì úc Là Bðéîéî","cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez ,zc - ¦¦¥¨¨

,"dxeab" ,"y`" ly oipr mb `ideäæ òé÷øîe,df siwn xe`ne ± ¥¨¦©¤
,úBîLpä ïBæîì ìè óèBðxe` jynp "riwx"dn ,xnelk - ¥©¦§©§¨

,eze` mibiyny inipt xe` ± "oefn"d oipr `edy ,zenypl inipt
eðéäc:xnelk ±òé÷øä ék ,äøBzä úBiúBà á"ë ãBñ úòéãé §©§§¦©¦©¨¦¨¨¦©

,úòcä ãBñ àeä äfäceq zrici `ed ,epnn shepy lhde - ©¤©©©
,dxezd zeize` a"k,ïãò-ïâa úBîLpä ïBæî àéä äøBzäå§©¨¦§©§¨§©¥¤

øäæa] äæ ìk øàáîk ,íéLeáì ïä úBönäåzyxt ±ìä÷iå §©¦§¥§¦©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©©©§¥
:[â ÷øt ã"î øòL 'íéiç õò'áe ,é"øå è"ø ócxaqen ixd - ©§§¥©¦©©¤¤
od ,zeliv`ny dxeabe cqg zecnd izyy ,o`klkyn dlrnl

mlerny zenyp ly mb `l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde
ocrÎoba zenypd zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d

.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd lawl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
ã"î øòù ç"òáå é"øå è"ø óã ìä÷éå øäæá] äæ ìë

:['â ÷øô
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אלא 3. – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה – עסקינן דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג ב.4.שהשגת לג, ברכה



פי oeiq f"i iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז חמישי יום
,t 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`

xy`e ;cg` yxey odizyl

`l ,cg` "mvr" ody oeeikn

zeidl dxeabde mevnvd leki

oi`" oky ,zizin` dxzqd

."mvr lr xizqn mvr

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

,dcne dxitqa zelbzda

ody ,aeygl dxe`kl xyt`

zecxtp zecn izy ok`

dcn ± dipydn zg` zeiktde

dipyde ,ielibe cqg `id zg`

,mlrde mevnv ,dxeab ±

zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr zg`

eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape mler

± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha mi`xapd

jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd

odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy

zecn izy odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n

.dxeabe cqgäøeábä úcî íL àeä "íéäìà" íL ,äpäå§¦¥¥¡Ÿ¦¥¦©©§¨
,íeöîväå,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn my lk - §©¦§

aezkk ,cqgd zcn `ed lÎ` my enk1,"meid lk lÎ` cqg" :
dxeabd zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke
`edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde
± mlrdde mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn

.miwl` mya dcn z`xwpàeä ïëìå,miwl` my ±ïk-íb §¨¥©¥
,"òáhä" àiøèîéâareaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - §¦©§¦¨©¤©

eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly
xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly

xcqa erawpy mixaca melbd.icinz ote`eøézñnL éôì± §¦¤©§¦
z` miwl` my,íìBòä äiçîe äeänä äìòîlL øBàä- ¨¤§©§¨©§©¤§©¤¨¨

,mi`xapd z` ycgn cinz deedn dlrnly xe`dy iciÎlr
,"oi`n yi" z`ixa ly i`ltd oiprd ,xen`k ,zn`a ixd xvep

miwl` my ,j` .seqÎmi zrixw xy`n xzei lecb `edy `lt
,mlerd z` digne deednd dlrnly xe`d lr milrnäàøðå§¦§¤

ãîBò íìBòä elàk,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ± §¦¨¨¥
.òáhä Cøãa âäðúîeefi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©

mb ixd ,zeycgzd
xcqa dreaw ef zeycgzd
± .rahd jxc `xwpd
`idy itk ,"rah" dlnd
da yi ,zeciqga zxaqen
:mdne ,miyexit dnk
ly zernyna "rah"
epinkg oeylk ,driaw

l"f2rahnn dpynd lk" :
okÎenk ."minkg erahy
mia eraeh" oeyln "rah"
reahy xac enk ,"seq
mind eilr miqkn ,mina
ziwl`d zeigd lekiak "dreah" jk ± llk d`xp epi` `ede

.llk zi`xp `id oi`y ,mi`xapa,äæ "íéäìà" íLåitk `l - §¥¡Ÿ¦¤
miwl` myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl` myy
`ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a rityn

,rahd jxca bdpznì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLxen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
`ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita lirl
ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd enk
ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied my

,xe`d z` lawl mi`xapd zexyt`a didiyøBàä íéìòäì§©§¦¨
,Léì ïéàî äeäîe ä"éåä íMî CLîpä úeiçäåepipry - §©©©¦§¨¦¥£¨¨§©¤¥©¦§¥

lre ,"yi"l "oi`"n lkd `xea `edy (deedn oeyln) "'ied" ly
ick z`fe ,miwl` my xizqn df xe`íéàøápì älbúé àlL¤Ÿ¦§©¤©¦§¨¦

.úeàéöna eìèáéåeednd ,'ied my ly xe`d eli` ±"oi`"n d ¦¨§¦§¦
,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl dlbzn did ,"yi"l
ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd iciÎlr `weecy

- `linne ,mi`xapdäfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3- ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lr dxizqnd dxzqddàeämevnv wx `l ±

`l` ,mlrde,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéça ïk-íbedf - ©¥§¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai cqg mler izxn` ik"4`ed mlerd z`ixae oipay ,

ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike ;cqg ly dpiga iciÎlr
ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki dzid `l miwl` my
lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly zilkzde dpeekdy
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù

ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ג.1. נב, ב.2.תהלים מ, "גבורה 3.גיטין שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
אודותו  הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו"
וסטראֿאחרא  בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר
של  ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן

ג.4.גילוי. פט, תהלים



oeiqפב g"i iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ח שישי יום
יום חמישי ֿ שישי י 'ֿ י "א סיון  ,160 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

,mler ly ze`ivnd zeidläøeáb úðéça àéä Bæå§¦§¦©§¨
ãñça äìeìkä5zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote` ± . ©§¨©¤¤

wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab idef ,cqg ly zilkzd
cqgn6.

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:'xdf ipewiz'àeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥
."'eëoi` jicrlane ±

mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy

cqgd zcn mr ,'ied my mr cg` xac `ed ,mevnvde dxeabd
,miwl` myny xzqdde mlrddy `linn oaen ixd ,ielibde
± mvr lr xizqn mvr oi` ixdy ,llk xzqd `ed oi` zn`a
iabl ixnbl milha zn`a md mi`xapdy ,aiign df xace

.mxewnáeúkL eäæå11àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå" : §¤¤¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦
,"íéäìàälr dlrz ike :oey`xd wxta dywd df weqt lr - ¨¡Ÿ¦

jixvy ,ux`l zgzn ± iexy ± dxyp miwl` yiy jzrc
mb "miwl`d `ed 'd"y ,"jaal l` zeayde" jk lk xidfdl
,o`k xaqeny itk j` ± ?"cer oi`" ly ote`ae "zgzn ux`a"

lr"e "lrnn minya" xic`d lÎ`d `ed 'iedy yexitd oi`
`ed yexitd `l` ,xg` lÎ` oi` ecrlae "zgzn ux`d
jixv jk lre ,jxazi eil` lha lkd ik ,xac mey oi` ecrlay
'ied"y ahid wnrzdle opeazdl ± "jaal l` zeayde" zeidl

,"miwl`d `ed:Leøt¥
elà úBîL éðML'ied ± ¤§¥¥¥

,miwl`e,Lnî ãçà íä¥¤¨©¨
cqg `ed 'iedy zexnl -
± miwl`e ,zelbzde
z`f lkae ,mlrde mevnv

,ynn cg` xac mdíbL¤©
íöîönä "íéäìà" íL¥¡Ÿ¦©§©§¥

,øBàä íéìòîely - ©§¦¨
deednd ziwl`d zeigd
,mi`xapde mlerd z`
Bîk ãñç úðéça àeä§¦©¤¤§
íeMî ,ä"éåä íL¥£¨¨¦
-LBãwä ìL åéúBcnL¤¦¨¤©¨
úBãçéúî àeä-Ceøä¦§©£
àeäå ,øeîb ãeçéa Bnò¦§¦¨§
ïä åéúBcnL ,ãçà BîLe§¤¨¤¦¨¥

.åéúBîLjk lre ± §¨
,"cg` enye `ed" mixne`ïk íàåmyy oiaze rczyk ± §¦¥

,'ied my mr cg` xac `ed miwl`íéîMa"L òãz àìénî¦¥¨¥©¤©¨©¦
,"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå ìònî.jxazi ecrlan - ¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

Leøt:"cer oi`" ly ±Lé úéàøpL úéøîçä õøàä íbL ¥¤©¨¨¤©¨§¦¤¦§¥¥
-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî ñôàå ïéà àéä ,ìk ïéòì øeîb̈§¥Ÿ¦©¦¨¤¤©¨§©¥©¨¨
àlà íöîöîe íéìòî Bðéà "íéäìà" íL ék ,àeä¦¥¡Ÿ¦¥©§¦§©§¥¤¨

,íéðBzçzìmi`xp miwl` my ly mlrdd llbay dcaerdy - ©©§¦
,cala "mipezgz"d mi`xapd iabl df ixd ,"yi"l mi`xapd

,lirl xen`kàeäL øçàî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì àìå§Ÿ§©¥©¨¨¥©©¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
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אין 5. "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כן  – פ "ד כדלעיל – קץ לאין  התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים
יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל
(שאין  החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין
הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון
גם  אלא ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא
כלולה  החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא
זו  דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה
וביחד  השמים ארובת ששוללת – הגשם טיפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה
(חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם

בשמש 6.דהשמש". המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י לט.7.שלא ד, ואתחנן
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סיון  י"ט קודש שבת יום
,`t 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áåúëä êøöåä ïëìå,162 'nr cr:íé÷ìàä àåä

,ãçà ¯ "íéäìà" BîLexizqdl leki miwl` my oi`y ixd - §¡Ÿ¦¤¨
.`edÎjexaÎyecwd iablïä õøàì úçzîe õøàä íb ïëìå§¨¥©¨¨¤¦©©¨¨¤¥

úBàø÷ð ïðéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨§©¥©¨¨§¥¨¦§¨
elôà ,ììk íLa,`l ±ì àeäL "ãBò" íLa,ìôè ïBL- §¥§¨£¦§¥¤¨¨¥

`edy ,sqep xac ± "cer"
ixwird xacl lth

,oey`xdøîàîk§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì12ãBòå äãeäé" : ¦§¨¨§¨§
,"àø÷ì.ddinza - ¦§¨

di`x dpyiy drya
,dxezay weqtn zyxetn
di`x `iadl mi`zn `l
mb ,dcedi ux`a bedpdn
± lth ote`a di`x `l
oeyln `ed "cer"y ixd

,lthìôè àeäL óeâëe§¤¨¥
BëBúaL úeiçå äîLpì©§¨¨§©¤§
,sebdy enk `l s` ±

.eay dnypl lth ,eaxway dnypd on ezeig z` lawndeäæå]§¤
áeúkL13,"éãBòa éäìàì äønæà ,éiça 'ä äììäà" :- ¤¨£©§¨§©¨£©§¨¥Ÿ©§¦

dxnf`" xn`p sebl qgiae ,"cer" `xwp sebdy ixd ,iteba

- oky ,"iwl`líéiçäL,dnypd ±,ä"éåä íMî íéëLîð ¤©©¦¦§¨¦¦¥£¨¨
,["íéäìà" íMî ¯ ìôhä óebä àeäL "ãBò"äåaezk okl - §¨¤©©¨¥¦¥¡Ÿ¦

myd ± "icer" iable ,"iiga 'ied dlld`" ± 'ied my "iig" iabl
iabl sebd lehia ,xnelk ± ."icera iwl`l dxnf`" ± miwl`
ly ote`a `ed dnypd
j` ,dnypl lth ,"cer"
ze`ivna lha `ed oi`

?recn ± dnypd iabléôì§¦
,iptn ±dðéà äîLpäL¤©§¨¨¥¨

,Léì ïéàî óebä äeäî- §©¨©¥©¦§¥
z` sebl dtiqen wx `id
okl ,cala miigd oipr
miptÎlkÎlr sebd `xwp
`idy ,dnypd iabl lth
.ely xwird ,ely zeigd
àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨
ïéàî ìkä úà äeänä©§©¤¤©Ÿ¥©¦
ìèa ìkä ¯ Léì§¥©Ÿ¨¥

,Bìöà úeàéönaoeeik - ¦§¦¤§
ze`ivndy "yi"l "oi`"n dlek ze`ivnd z` xvei d"awdy

,"lth" zpigaa s` dpi`.LîMa LîMä øBà Bîklk jk ± §©¤¤©¤¤
.jxazi eil` ze`ivna lha `xap

Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå" øéäæäì áeúkä Cøöä ïëìå§¨¥ª§©©¨§©§¦§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤
,"'Bâådf xac ± "cer oi` zgzn ux`d lre lrnn minya"y - §

jka zerhl xyt` oky ,jk lr deevz dxezdy gxkdd on
,zxg` aeygleíàáö ìëå íéîMäL Ezòc ìò äìòz àlL¤Ÿ©£¤©©§§¤©¨©¦§¨§¨¨

øác íä dàìîe õøàäå§¨¨¤§Ÿ¨¥¨¨
,Bîöò éðôa ãøôð- ¦§¨¦§¥©§

`xay d"awdn cxtp
,mze` digne mze`

àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
íìBòä ìk àlîî§©¥¨¨¨
äîLpä úeLaìúäk§¦§©§©§¨¨

,óebasebd z` zeigdl - ©
z` d"awd `lnn jk ±
,ezeigdl ick mlerd

òétLîe,d"awd ±çk ©§¦©Ÿ©
,õøàa çîBväedf - ©¥©¨¨¤

,ux`a ielbay zeigd
Bîk ,BðBöøk íâéäðîe íòéðîe ,íélbìba äòeðzä çëå§Ÿ©©§¨©©§©¦§¦¨©§¦¨¦§§

.dðBöøk ezâéäðîe óebä úà äòéðî äîLpäLzexnl ± ¤©§¨¨¥¦¨¤©©§¦©¦§¨

z` dign dnypdy oeeik j` ,dnypdn cxtp xac `ed sebdy
,milelr okae ;dpevxl m`zda sebd z` dbidpn `id okl ,sebd
z` bidpne dign wx d"awd mby ,aeygle zerhl ,`eti`
sebdy enk ,cxtp xac `ed envrlyk mlerd eli`e ,mlerd
.dnypdn cxtp xac `ed
xidfne weqtd `a okl
oky ,ef zerh erhi `ly
dnypl llk dnec df oi`

.sebeïéà úîàa Cà©¤¡¤¥
ìLnä,sebe dnypn ± ©¨¨

ìLîpì äîBcly ± ¤©¦§¨
,mlere zewl`ék ,ììk§¨¦

íä óebäå äîLpä©§¨¨§©¥
äfî äæ íéãøôð úîàa¤¡¤¦§¨¦¤¦¤

,íLøLaseble dnypl - §¨§¨
,micxtp miyxyïéà ék¦¥

óebä LøL úeeäúä¦§©Ÿ¤©
BúîLpî Búeîöòå14,Bnàå åéáà úBthî àlà ,xvep dfn - §©§¦¦§¨¤¨¦¦¨¦§¦

;sebdïë éøçà íâå,sebd zeedzd ixg` ±Bìecb ïéàly ± §©©£¥¥¥¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
åëåúáù úåéçå äîùðì ìôè àåäù óåâëå àø÷ì
éãåòá éäìàì äøîæà ééçá 'ä äììäà ù"æå]
óåâä àåäù ãåòäå ä"éåä íùî íéëùîð íééçäù
äåäî äðéà äîùðäù éôì [íéäìà íùî ìôèä
ìëä úà äåäîä ä"á÷ä ìáà ùéì ïéàî óåâä
øåà åîë åìöà úåàéöîá ìèá ìëä ùéì ïéàî

.ùîùá ùîùä

øéäæäì áåúëä êøöåä ïëìå
äìòú àìù 'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
äàåìîå õøàäå íàáö ìëå íéîùäù êúòã ìò
àåä êåøá ùåã÷äå åîöò éðôá ãøôð øáã íä
óåâá äîùðä úåùáìúäë íìåòä ìë àìîî
íéìâìâá äòåðúä çëå õøàá çîåöä çë òéôùîå
úà äòéðî äîùðäù åîë åðåöøë íâéäðîå íòéðîå
ìùîä ïéà úîàá êà .äðåöøë åúâéäðîå óåâä
'éãøôð úîàá íä óåâäå äîùðä éë ììë ìùîðì äîåã
åúåîöòå óåâä ùøù úååäúä ïéà éë íùøùá äæî äæ
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א.8. ו, ב.9.קידושין קמו, "ÂÙÓÎ¯˘10.תהלים :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ‡ÔÈרפ"ג
ÒÙ‡Â'כו פיו רוח והם˘··¯‡לגבי מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' רוח כי ,˘ÓÓ „Á‡ זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' משם והגוף הוי' משם הגוף שחיות רק „ÌÈ„¯Ùאומר (לא
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,sebdìk Bnà úiúLe úìéëà éãé-ìò àlà ,dcáì BúîLpî¦¦§¨§©¨¤¨©§¥£¦©§¦©¦¨
,íéLãç äòLz,xeaird iycg -Ck-øçàå,dcild ixg` ± ¦§¨¢¨¦§©©¨
sebd lecib ielz,Bîöòa BúiúLe Búìéëà éãé-ìòixd - ©§¥£¦¨§¦¨§©§

dign wx dnypde ,dnypdn cxtp xac zn`a `ed sebdy
.sebd z`ïk-ïéàM- äî©¤¥¥

ìkL ,õøàäå íéîMä©¨©¦§¨¨¤¤¨
íúeäîe íúeîöò©§¨¨¨
ñôàå ïéàî äeäúð¦§©¨¥©¦¨¤¤

èìçenäzpigan ± ©§¨
mvra oi` iwl`d "oi`"d
"yi"l mewn mey

,mi`xaple'ä øáãa ÷ø©¦§©
,Cøaúé åét çeøåmd - §©¦¦§¨¥

;"yi"l "oi`"n e`xapíâå§©
ïéãòmzeedzd ixg` ± £©¦
ávð,mda ±'ä øác ¦¨§©

íäa òôBLå ,íìBòì§¨§¥©¨¤
äeäîe ,òâø ìëa ãéîz̈¦§¨¤©§©¤

îz íúBàãé,ycgn ± ¨¨¦
úeeäúäk ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¦§©
CBúa LîMäî øBàä̈¥©¤¤§
Bîöò LîMä øeck óeb©©¤¤©§

,ìLî-Cøcxaqenk - ¤¤¨¨
itk ynyd xe`y ,lirl
epi` ,dnvr ynya `edy
xe`dyk wx .llk ze`ivn
,mlerd llga hytzn
eli`e ."ze`ivn" `ed my

iabl mb jk ± exewnl ,ynyl ixnbl lha `ed dnvr ynya
geka ,mxewna cinz mi`vnp md xac ly ezin`ly ,mi`xapd

.mze` deednd ,iwl`díä ,ïk íàå,mi`xapd ±íéìèa §¦¥¥§¥¦
,Cøaúé åét çeøå 'ä øác éaâì éøîâì úeàéöna úîàa¤¡¤¦§¦§©§¥§©¥§©§©¦¦§¨¥
,ïn÷ì øàaúiL Bîk Cøaúé Búeîöòå Búeäîa íéãçéîä- ©§ª¨¦§¨§©§¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨

mi`xapde ± d"awd mr micge`n "eit gex"e "'d xac" ji`
,envr d"awdle "eit gexe 'd xac"l ze`ivna lilk milha

.LîMa LîMä øBà ìehákybxp df oi` jk m` dnl ,j` ± §¦©¤¤©¤¤
- ?"ze`ivn"le "yi"l mnvr miyibxn mde ,mi`xapaïäL ÷ø©¤¥

úcîa ,åéúBøeáb ïä¥§¨§¦©
,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§
íéìòäìe øézñäì§©§¦§©£¦
,íäa òôBMä úeiçä©©©¥©¨¤
íéîMä íéàøð eéäiL¤¦§¦§¦©¨©¦
elàk íàáö ìëå õøàäå§¨¨¤§¨§¨¨§¦
.Bîöò éðôa øác íä± ¥¨¨¦§¥©§

mevnvdn `ad xac
`l `xapdy ,xizqnd
xewnd z` `l s` yibxi
deedne cinz ea `vnpd
;"yi"l "oi`"n cinz eze`
yibxn `ed oi`y oeeike
leki `ed okl ,xewnd z`
"yi"l envr z` yibxdl
`ed eli`k ,"ze`ivn"e

.envrl xacïéà Cà©¥
àlà øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥¤¨

ìáà ,íéðBzçzì,eli`e ± ©©§¦£¨
àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
Lnî àìk dén÷ àlkª¨©¥§¨©¨

,éáéLçiabl lkd - £¦¥
melkl aygp `l d"awd

,ynnLîMä øBàk§©¤¤
åéðôì íBìLå-ñç úøzñî äøeábä úcî ïéàå ,LîMa©¤¤§¥¦©©§¨©§¤¤©§¨§¨¨
:"íéäìàä àeä 'ä" àlà Bîöò éðôa øác äpðéà ék ,Cøaúé¦§¨¥¦¥¤¨¨¨¦§¥©§¤¨¨¡Ÿ¦

cvny xzqdd -mr cg` xac `ed ,dxeabd zcne miwl` my
xzqd meyn jka oi` `linne ,zelbzdde cqgd zcn ,'ied my

.mvr lr xizqn mvr oi` ik ,d"awd iabl
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ïéà ïë éøçà íâå åîàå åéáà úåôèî àìà åúîùðî
úééúùå úìéëà éãé ìò àìà äãáì åúîùðî åìåãéâ
åúìéëà éãé ìò êë øçàå íéùãç äòùú ìë åîà
ìëù õøàäå íéîùä ïë ïéàù äî åîöòá åúééúùå
÷ø èìçåîä ñôàå ïéàî äåäúð íúåäîå íúåîöò
'ä øáã áöð ïééãò íâå 'úé åéô çåøå 'ä øáãá
äåäîå òâø ìëá ãéîú íäá òôåùå íìåòì
ùîùäî øåàä úååäúäë ùéì ïéàî ãéîú íúåà
íä ïë íàå ìùî êøã åîöò ùîùä øåãë óåâ êåúá
çåøå 'ä øáã éáâì éøîâì úåàéöîá úîàá íéìèá
øàáúéù åîë 'úé åúåîöòå åúåäîá íéãçåéîä 'úé åéô
ïä ïäù ÷ø ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë ïî÷ì
íéìòäìå øéúñäì íåöîöäå äøåáâä úãîá åéúåøåáâ
õøàäå íéîùä íéàøð åéäéù íäá òôåùä úåéçä
ïéà êà åîöò éðôá øáã íä åìéàë íàáö ìëå
ùåã÷ä éáâì ìáà íéðåúçúì àìà øúñääå íåöîöä
øåàë éáéùç ùîî àìë äéî÷ àìåë àåä êåøá
íåìùå ñç úøúñî äøåáâä úãî ïéàå ùîùá ùîùä
'ä àìà åîöò éðôá øáã äððéà éë êøáúé åéðôì

:íéäìàä àåä
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גם) אלא אלק'·˘¯˘Ìבמציאותם, שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף שורש התהוות (ודרגת ˘·‚ÛÂכי מנשמתו אינה –
הוי' ‡Ï‡שם (ÂÏ˘ ‰Ó˘·˘דרגות ואין ‡ÂÏכו' ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' באופן ÓÓ˘דהוי' כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות (אף

שבנרתק חלק דכל – ונרתק ומגן השמש ובדוגמת כביכול. אותם ÏÙËדטפל, עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק לכל
ע"י המאירים השמש ואור Ê‰".קרני ˜ÏÁ
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,íéLãç äòLz,xeaird iycg -Ck-øçàå,dcild ixg` ± ¦§¨¢¨¦§©©¨
sebd lecib ielz,Bîöòa BúiúLe Búìéëà éãé-ìòixd - ©§¥£¦¨§¦¨§©§

dign wx dnypde ,dnypdn cxtp xac zn`a `ed sebdy
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"yi"l mewn mey
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ávð,mda ±'ä øác ¦¨§©
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îz íúBàãé,ycgn ± ¨¨¦
úeeäúäk ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¦§©
CBúa LîMäî øBàä̈¥©¤¤§
Bîöò LîMä øeck óeb©©¤¤©§

,ìLî-Cøcxaqenk - ¤¤¨¨
itk ynyd xe`y ,lirl
epi` ,dnvr ynya `edy
xe`dyk wx .llk ze`ivn
,mlerd llga hytzn
eli`e ."ze`ivn" `ed my

iabl mb jk ± exewnl ,ynyl ixnbl lha `ed dnvr ynya
geka ,mxewna cinz mi`vnp md xac ly ezin`ly ,mi`xapd

.mze` deednd ,iwl`díä ,ïk íàå,mi`xapd ±íéìèa §¦¥¥§¥¦
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פה היום יום . . . 

ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַמח ֶצֶדק"  ל ַה"ּצֶ ׁשֶ ִנּגּונֹו  ִמּקֹול  ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  יָון ׁשֶ ית" - ּכֵ ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ָיַדִים ְנִקּיֹות ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ ית ָקָטן ּבַ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו "ּתֹורֹות",  ּנִ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ים יֹוֵתר. ַאַחר־ּכָ רֹות", ְוֵהם ֲאֻרּכִ ְך ִנְקְראּו "ִאּגְ ָרִכים". ַאַחר־ּכָ ם "ּדְ ׁשֵ ּבְ
ְוִנְקְראּו  יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ַאַחר־ּכָ ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ּכִ ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו[,  ָיֵגן  ]ְזכּוָתם  ִזי"ַע  ַמְלָאִכים  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ֶהְחִליטּו  ָבר  ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלרֹאׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי הּוא  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני רַֹע ַהִחּנּוְך אֹו רַֹע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ ּבְ

י  ְרפּוָאתֹו, ּכִ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר לֹא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָרה  ְיׁשָ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה  ִאם ְלַסּדֵ
ַמה  ָאְמָנם  ֵמַרע".  ּוְב"סּור   – טֹובֹות  ִמּדֹות  ִקְנַין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ְצֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ  – טֹוב" 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹוף  הּוא חֹוֶלה  ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ֵני  ׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה  ּיְ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא,  ּבְ חּוץ  ּנָ ֶ ּשׁ
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היום יום . . . פו
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ב(  ֵמָחְליֹו,  ְלִהְתַרּפֹאת 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנַין  ַלֲעבֹוָדה.  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהּמּוָבן,  ְמלֹא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאלֹקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  ּבֵ טֹוַבת זּוָלתֹו,  ָרֵאל ִלְדרֹשׁ ּבְ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל  יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֵרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס־ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

ֲאֹדִני  ִעם  ִלּמּוד  עּור  ׁשִ ָהֲאֵחִרים,  עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ָקַבע  ָון תרי"ג  ַמְרֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ָ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר ְזַמן  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ָ ִיץ ִמּשׁ ּוַבּקַ
אֹון[, מֹוֶרה  ּגָ ְסַעְדָיה  י  "ג ]=ַרּבִ ָהַרּסַ ִסְפֵרי ֶמְחָקר:  עּור, ָלְמדּו  ִ ַהּשׁ ִנְפַסק  ָאז  ׁשֶ ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, 

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ ְנבּוִכים, ִעּקָ
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ה'תשע"ט  סיון י"ג ראשון יום המושכר? בבית התיקונים מוטלים מי על

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰Bøáçì úéa øékNnä©©§¦©¦©£¥
...eì÷ì÷úpL úBðBlçä Bì çzôìå ,úBúìc Bì ãéîòäì áiç ¯©¨§©£¦§¨§¦§Ÿ©©©¤¦§©§§
ìBãb øwò íäå ïnà äNòî ïäL íéøácî elàa àöBik ìëå§¨©¥¨¥¦§¨¦¤¥©£¥ª¨§¥¦¨¨

.úBøöçäå íézaä úáéLéa¦¦©©¨¦§©£¥
עם בית לשוכר  להעמיד המשכיר  שעל מבואר  זו  בהלכה 

האם לעיין: ויש  למגורים. הנדרשים העיקריים האביזרים  כל 

או מלכתחילה  לשוכר  הבית  העמדת  לגבי רק  היא  זו חובה 

התקלקלו אם  אלו  דברים  לתיקון אחריות  גם  כוללת  שהיא 

השכירות ? במהלך

בדבר : ראשונים  ונחלקו

השכירות , תקופת  במהלך  שנפל לבית  זאת  שדימו  יש 

המסוים  הבית על  הוא השכירות  הסכם  משכיר שאם  אני זה ("בית

היהלך") אם  ורק  חילופי, לבית  לדאוג חייב  המשכיר  אין 

חייב השכירות  לתקופת בית  לשוכר להעמיד כללי הסכם 

הבית על היה  ההסכם  אם  בענייננו : וכן  אחר . לבית  לו לדאוג

הדברים מלכתחילה  בו שיהיו המשכיר  חובת – המסוים 

חייב אינו  מכן , לאחר  התקלקלו  אם  אך למגורים , הנדרשים 

ב)לתקנם  קא, ב"מ .(ריטב"א

הבית עוד  כל כי הדינים , בין לחלק שיש  סוברים  יש  אך

בעינה , עומדת  השוכר של המגורים  זכות  תילו , על  עומד

אפשר שיהיה  כדי תיקון הטעון את לתקן  חייב  והמשכיר 

נאותה  בצורה  בבית  לדור  ו)להמשיך  לה, הרא"ש .(שו"ת

החלונות לו  "לפתוח המשכיר שחייב  כותב  והרמב "ם

elwlwzpyגם לתקן המשכיר חייב  שלדעתו לכאורה  ומשמע  "

רק שכוונתו  יתכן  אך השכירות , במהלך שהתקלקלו דברים

בהסכם ואילו  סתם , בית על היה  השכירות שהסכם  למקרה 

שאירעו הקלקולים לתיקון לדאוג חייב  אינו  זה ' 'בית  על 

מכן שם)לאחר  ב"מ יוסף .(נמוקי

שבלעדיהם הכרחיים  תיקונים  כי שכתבו  יש  ולהלכה 

תיקונים ואילו  המשכיר. על  מוטלים בבית , לגור סכנה קיימת 

עליו  מוטלים  אינם  המגורים  להמשך  הכרחיים  (ראה שאינם

א) שיד, פתים הרמ"א מנחת כתב  ולמעשה  ס"ב). שיד סי' (חו"מ

המדינה  מנהג אחר הולכים  אלו כאשר שבדינים  נאמרה (וההלכה

קבוע) מנהג משמעותייםאין שתיקונים הוא המקובל  והמנהג ,

המשכיר על קבֿג)מוטלים  ע' בתים, שכירות הלכות – חיים חוקי .(ראה

ה'תשע"ט  סיון י"ד שני יום הצליח  שלא שליח

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
àéái äî íL àöî àìå Cìäå ,íB÷îì íB÷nî úeçéìL àéáäì§¨¦§¦¦¨§¨§¨©§Ÿ¨¨¨©¨¦
àìå Cìäå ,íøëì íéð÷ àéáäì BøëN .íìLî BøëN Bì ïúBð ¯¥§¨ª§¨§¨§¨¦¨¦§¤¤§¨©§Ÿ

.íìL BøëN Bì ïúBð ¯ àéáä àìå àöî̈¨§Ÿ¥¦¥§¨¨¥
א):שנינו קטו, בכדו(ב"ק בא  וזה  יין של בחביתו  בא "זה

ילך  הדבש  שמא  חשש  ויש  נסדק  הדבש  וכד דבש ", של

שפך  מהיין , יקר  היה הדבש  ימים שבאותם  וכיון  לאיבוד,

ולהצילו. לתוכה הדבש  את  להעביר  כדי היין  את החבית  בעל 

ואתה שלך את  "אציל  החבית  בעל אמר  אם  במשנה : ואמרו

של  עבודה שכר  לו  לתת  חייב  הדבש  בעל  שלי ", דמי לי  נותן

דמי את  וגם  בחבית השימוש  על  שכירות  דמי  הדבש , מילוי 

על  משלם  אינו במפורש  כך  סוכם  לא  אם  אך  שנשפך , היין

והשכירות . העבודה  על  רק אלא  שנשפך  היין

א)ובגמרא  קטז, את (שם רב דברשאל של  בסופו אם  רבי :

גם האם  אבד, הדבש  וגם  במלאכתו הצליח לא  החבית  בעל 

הפסיד  שלמעשה  היין בעל את  לפצות  הדבש  בעל חייב  אז

לפיצוי ? זכאי אינו  הדבש  את  הציל  שלא כיוון  או כספו, את 

כלומר , שכרו". אלא  לו אין  שאלה ? "וזו רבי: לו ענה 

רב חזר הפיצוי. את  ולא  העבודה  שכר  את  רק שמקבל  ברור 

כרוב להביא  הפועל את  "השוכר  שנינו הלוא  רבי: את  ושאל

שמת החולה ] [את ומצאו [השליח] והלך לחולה , ודרומסקנין 

פי על שאף  הרי  משלם!". שכרו  לו נותן – שהבריא  או

השליח  שם, רבי: לו ענה  לו! לשלם  חייב  הועיל  לא  שהשליח

אך  עשה , וכך הדברים  את להביא  נשלח שהרי שליחותו  עשה 

הדברים . את  להציל השליחות את  ביצע לא כאן 

כאן הרמב "ם  דברי בין  ההבדל מה  משנה ': ה 'לחם  שואל 

את "השוכר  לרבי ) רב  שציטט  הברייתא של ברישא  (שמקורם 

שם מצא  ולא  והלך למקום ממקום  שליחות  לו  להביא  הפועל 

הציל ", ולא  להציל "ירד  של לדין  שכרו ", לו  נותן – יביא  מה 

והרי שהפסיד , מה תמורת  מקבל ואינו  שכרו אלא  לו אין בו

צדדית ומסיבה  משימה , לבצע  הלך השליח  המקרים בשני 

הצליח  לא  השליחות ) ביצוע באיכות קשורה (שאינה 

למלאה ?

אפרים ' ה 'מחנה  ח):ומבאר  סי' ויש(שכירות טירחה ' 'שכר  יש 

טירחה טעונה  שהשליחות  לנו ידוע  אם הצלחה '. 'שכר 

תלות בלי טירחה , שכר  לו  להעניק  יש  – טרח אכן  והשליח

שכר את לקבל עליו המקרים , בשני  ואכן ההצלחה . במידת

על  מראש  שהסיכום  פשוט להציל ' ב 'ירד אולם  הטירחה.

של  במקרה  ולכן , השליחות . בהצלחת  מותנה  הנוסף השכר

בתוצאות . יישא  השליח כישלון ,

ה'תשע"ט  סיון ט"ו שלישי יום הכלי? בשבח קונה אומן

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íéöò ...Løçì ïúð̈©§¨¨¥¦
ìcâîe äáz äcL ïäî äNòå ,ìcâîe äáz äcL ïäî úBNòì©£¥¤¦¨¥¨¦§¨§¨¨¥¤¦¨¥¨¦§¨

ïéàL ;ìcâîe äáz äcL éîc Bì ílLî ¯ eNòpL øçà eøaLðå§¦§§©©¤©£§©¥§¥¦¨¥¨¦§¨¤¥
.éìkä çáL äðB÷ ïnàä̈ª¨¤¤©©§¦
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בגמרא היא  א)מחלוקת  צח, קמא אומן(בבא אסי  רב  לדעת :

כלי ממנו  לעשות  חומר  שקיבל אומן היינו הכלי, בשבח קונה

שכרו את שיקבל עד לו שייך ידו  על שנעשה השבח -

'קניית כעין  אלא  עבודתו  עבור  אינו  והתשלום  מהבעלים ,

מידו והכא)השבח ' ד"ה ב. מח, קדושין רש"י אומן(ראה זה, ולפי .

מלשלם פטור  - שברו  כך ואחר  כלי מהם  ועשה  עצים  שקיבל

דמי את  רק  ומשלם  שבר , שלו את שהרי הכלי, דמי את 

העצים .

את שבר  האומן ואם  לבעלים , שייך השבח רבא  לדעת  אך

עבודתו ). שכר  את  (ומקבל הכלי  דמי את  משלם  הכלי

הרי "ף  דעת וכן  כרבא , הרמב"ם  שם)ופסק  קמא וכך (בבא .

ערוך' ב'שולחן ס"ב)נפסק שו סי .(חו"מ

הש "ך סק"ג)אך  ראשונים (שם ר"ת הביא  גדולות, ההלכות (בעל

שכמהועוד) וכיון הכלי, בשבח קונה  שאומן אסי  כרב  שפסקו 

את לחייב  ואין  זו, בהלכה  להסתפק יש  כך נקטו ראשונים 

הראיה '. עליו  מחבירו  'המוציא  כי הכלי דמי בתשלום האומן

כלים : בטבילת  גם  נוגעת  זו  והלכה 

כלי, ממנה לו  לעשות  גוי לאומן  מתכת  שנתן  ישראל

הריצב "א  סקכ"א)לדעת  שם ש"ך וראה קכ, סי' יו"ד קונה(בטור 'אומן

כאילו זה  הרי לבעליו הכלי  כשהחזיר  ולכן  כלי ' בשבח 

כלי קונה כדין  טבילה  וצריך  הגוי של חלקו  את  קנה  היהודי 

בשבח  קונה  אומן  ש 'אין  והרי "ף  הרמב"ם  לדעת  אך  הגוי. מן

ערוך' ב'שולחן וגם טבילה . צריך  אין  - ס"י)כלי ' שם נפסק(יו"ד

טבילה . צריך  שאין 

כי וכתב  טבילה, שצריך הריצב"א  דעת את  הביא  והרמ"א 

וכן ברכה ". בלא  לטובלו "יש  בדבר  הפוסקים  שנחלקו כיון

הש "ך ולהצריך (שם)דעת  דאורייתא " באיסור  "להחמיר

ברכה . ללא  אך טבילה 

ה'תשע"ט  סיון ט"ז רביעי יום שאלה? משעת חלים השואל חיובי האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ïäì çépä¦¦©¨¤
íäì çépä íàå ...äéñðàa ïéáiç ïðéà ,äúîe äìeàL äøt íäéáà£¦¤¨¨§¨¥¨¥¨©¨¦¨¢¨¤¨§¦¦¦©¨¤

.åéñëpî äéîc úà ïéîlLî ...äúîe ,íéñëð íäéáà£¦¤§¨¦¥¨§©§¦¤¨¤¨¦§¨¨
בגמרא ב)מבואר  לד, להם(כתובות הוריש  שאביהם  בנים  :

הבנים אין  - שאילתה  זמן שנגמר  לפני  ומתה שאולה  פרה 

לשלם באונסים)חייבים חייב ששואל בחיובי(אף התחייבו  לא  כי

– לחוב  שהשתעבדו נכסים אביהם להם  הוריש  ואם  השואל.

באונסים מתחייב  השואל כי  לשלם  חייבים אחת , לדעה 

dl`y zrynהתחייב הפרה את  שאל  אביהם  שכאשר  ונמצא  ,

שהפרה ואף  לכך . נכסיו  ונשתעבדו  הפרה  תמות אם  לשלם 

מהנכסים גובה  הפרה  בעל – השואל  שמת  לאחר  מתה

פפא רב  כדעת  לא  וזה  השאלה. בשעת  לו  שהשתעבדו

אלא  השאלה  משעת  באונסים  חייב  אינו zrynשהשואל
qpe`d ששאל משעה  שחייב  זו כדעה הרמב "ם  ופסק  .

אלו. מנכסים  משלמים  היתומים  ולכן  הנכסים , אז  ונשתעבדו

משנה ': ה'מגיד  והקשה

מ  באונסין  חייב  שהשואל הרמב "ם  פסק dl`yכאן zry,

גניבה  בהלכות  ה"ד)ואילו מ (פ"ג רק  שמתחייב  zryפסק 

qpe`d,"פטור גנבה , דרך  בשבת  "וטבחה  פרה  השואל ולכן

הפרה את  וכששחט הטביחה  משעת רק  באונסים  חייב כי

באים ממון וחיוב מיתה  שחיוב  וכיון  מיתה, חייב  בשבת

מיניה ' בדרבה  ליה  'קם  משום  מהממון  פטור  שאין כאחד, (מה

ואין  לשלם, חייב בשבת השוחט אם גם – שאלה משעת חל שהחיוב לדעה כן

עם  יחד בא ולא לכן קודם חל לשלם החיוב כי מיניה' בדרבה ליה 'קם אומרים

מיתה)! חיוב

מקובצת ' הביא)וב'שיטה  ועוד ד"ה מבאר :(שם

משעת באונסים  מתחייב אכן השואל הרמב "ם  לדעת

הפרה , לבעל משתעבדים  אחריות  להם  שיש  ונכסים השאלה ,

שמתה הפרה דמי  את  היורשים משלמים  השואל מת ואם 

אלא אונס  מחמת  מתה  לא הפרה כאשר  אבל  אלו, מנכסים 

לעצמו  אותה לקחת  כדי אותה  שחט גנבה")השואל ,("דרך

גניבה דרך בטביחה  כי הטביחה , משעת  עליו  חל החיוב

השחיטה . בעת  שהחלה גניבה של  חיוב  ונולד  השאילה  נגמרה

חיוב כי  מתשלום  פטור  בשבת  הפרה  את טבח  אם ולכן

מיניה '. בדרבה  ליה  ו 'קם  כאחד באים  הממון  וחיוב  המיתה 

ה'תשע"ט  סיון י"ז חמישי יום לשכוח? מותר האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÈÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰Bì øîà̈©
íB÷î äæéàa' Bà ,'äæ ïBãwt ézçpä Càéä òãBé éðéà' :øîBMä©¥¥¦¥©¥©¦©§¦¦¨¤§¥¤¨
¯ 'Eì øéæçàå ,àöîàå LwáàL ãò éì ïzîä ,íéôñkä ézøá÷̈©§¦©§¨¦©§¥¦©¤£©¥§¤§¨§©§¦§

ì áiçå ,òLBt äæ éøä.ãiî ílL £¥¤¥©§©¨§©¥¦¨
עמו להעביר והתבקש  אחרת  לעיר  שנסע  באדם  מעשה 

המטען מתא  להוציאה שכח חפצו  למחוז כשהגיע  אך  חבילה,

זו שאין או כפשיעה נחשבת  השכחה האם  אבדה . והיא

חינם ? שומר  כדין  פטור והוא פשיעה 

היכן זוכר  שאינו  טוען  השומר  שאם מבואר  זו בהלכה 

מכך  ומבואר  לשלם", וחייב  פושע זה  "הרי הפיקדון את  הניח

כפשיעה . נחשבת  ששכחה

כגון כאונס , נחשבת  ששכחה  מצינו אחרים  בדינים  מאידך,

בזמן אותה להשלים  שיכול בשוגג תפילה שהחסיר מי

להתפלל  שכח ואם  מזיד. היה  אם  לא  אך הבאה , התפילה 

כאונס . נחשבת  ששכחה  משום  להשלים  יכול 

עירובי עשה  ולא שנאנס מי  בזה : יכול וכיוצא  תבשילין

העיר , תושבי כל עבור  העיר  גדול  שמערב  העירוב  על לסמוך 

ואם זה , בעירוב  חובתו  ידי יוצא  אינו עירב  ולא  פשע  אם  אך

בו. לצאת  ויכול  כאנוס נחשב  לערב  שכח

כפשיעה ? נחשבת  השכחה  שומר, לגבי למה  כן , ואם 

נחשבת השכחה  אין  כלל שבדרך אף  כי  אחרונים וביארו

מיוחד  מאמץ לעשות  מתחייב  פיקדון  המקבל  שומר  כפשיעה,
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השכחה נחשבת  כן, עשה  ולא  ומאחר שכחה . לידי  לבוא  שלא

כפשיעה . לגביו 

נחשבת החפץ  הנחת  מקום  שכחת  דוקא  כי שביארו, ויש 

שונים באמצעים  לנקוט מלכתחילה  יכול היה  כי פשיעה 

האישיים חפציו את  שמניח במקום  להניחו  כגון אותה , למנוע 

זו הרי כן עשה  לא  ואם הניחו , היכן  זמין במקום  לרשום  או

תקמ)פשיעה  עי' – א לה, ב"מ התלמוד מפרשי אוצר זה ,(ראה ולפי  .

כך  אחר  ששכח אלא  החפץ  הנחת  מקום  את  זוכר כאשר 

ופטור  כאונס  זה הרי  פ"ג,לקחתו , ופיקדון שאלה חושן פתחי (ראה

ד) .הערה

ה'תשע"ט  סיון י"ח שישי יום אחר  אדם של חמץ מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰õîç ãé÷ônä©©§¦¨¥
úéLéîç äòL ãò ,Ba òbé àì äæ éøä ¯ çñtä òébäå ,Bøáç ìöà¥¤£¥§¦¦©©¤©£¥¤Ÿ¦©©¨¨£¦¦

ì ÷eMa BøëBîe àöBé ;øNò äòaøà íBiîáLä íeMî ,BúòL ¦©§¨¨¨¨¥§©¦§¨¦¥¥
.äãáà£¥¨

לא אם כי המפקיד, של  לטובתו נעשית  החמץ  מכירת 

זאת מלבד הרי בבעלותו , ויישאר האיסור  זמן  קודם יימכר 

לו יגרם  ימצא ', ובל יראה 'בל  של תורה  איסור  על שיעבור 

ישראל  של חמצו  כדין בהנאה  ייאסר  החמץ כי ממוני, נזק 

הפסח. עליו  שעבר

אברהם' ה 'מגן  סק"ה)וכתב  תמג התרשל (סי' השומר  שאם

והיה מאחר  כי  שוויו , את  לשלם  חייב  החמץ , את  מכר ולא 

בשמירתו. פשע  מכר , ולא למכור עליו 

יעקב ' ה 'חק  סק"ז)אך הזקן(שם סק"ב)ואדמו"ר וקו"א ס"ח (שם

הרמב "ם בלשון שהרי  כך , על הגמרא)חולקים לשון מבואר(שהוא

מדין הוא  המכירה  `dcaשחיוב zaydזה שאין היינו ,

נזק מניעת  הכוללת אבדה השבת  מצד אלא  השמירה  מחיובי 

אבדה , השבת  מצות  מלקיים  והנמנע שהיא , צורה בכל  מיהודי 

לבעלים . לשלם  מתחייב אינו ֿ עשה, מצות שביטל  אף

דיני מצד  החמץ  את  למכור חייב  השומר אין ולמה

השמירה ?

לשמור אלא עליו  קיבל שלא  "לפי  הזקן: אדמו "ר  מבאר 

למכרו עליו קיבל  לא  אבל . . לבעליו שמור  שיהיה  החמץ  את 

מוציאו זו במכירה  שהרי שמירה , בכלל זו  שאין פסח בערב 

בעליו". מרשות 

חובת לדעתו, אברהם ': ה 'מגן דברי את המיישבים  ויש 

נזק למנוע  כדי לעשות  הנדרש  כל את  כוללת השמירה

כמשיב שהוא  'מפני  שאמרו ומה  מכירתו , כולל  מהפיקדון

מדוע  טעם  אינו  אלא aiigאבדה ' כיlekiyלמכור למכור ,

אלא ידיעתו, ללא  חברו  של  חפץ  למכור יוכל  איך לכאורה 

ומאחר ממונו, את למכור  רשאי נזק ממנו  למנוע  lekieשכדי 
כן , השמירהaiigלעשות  חיובי  מכוח זאת  שו"ת לעשות (ראה

א) יג, פסחים יחזקאל חזון קה. סי' או"ח .חת"ס

ה'תשע"ט  סיון י"ט קודש שבת בצידה  שכרה שמתן מצוה - העבוט השבת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,àeä éðò Léà íà¦¦¨¦
éøö àeäL øác BðkLîeèBáòä Bì øéæçäì äåöî äæ éøä ¯ Bì C ¦§§¨¨¤¨¦£¥¤¦§¨§©§¦¨£

øö àeäL úòaé."èBáòä úà Bì áéLz áLä" :øîàpL ...Bì C §¥¤¨¦¤¤¡©¨¥¨¦¤¨£
הרמ"א  לרמב"ן וכתב  המיוחסות הרשב"א משו"ת סט"ז, צז סי' (חו"מ

פח) שכרהסי' שמתן ֿ עשה מצות היא  העבוט השבת  מצות  :

אלקיך', ה' לפני  צדקה  תהיה  'ולך שנאמר  בצידה , כתוב 

כדין עליה ", לכוף מחוייבין מטה  של דין  בית  אין "ולכן

בצידה  שכרה  שמתן ב)מצות ֿעשה  קי, בחולין .(כמבואר

בגמרא ,והנה ב)נאמר  ח, בתרא לתת(בבא עשיר  שכופים 

התוספות  והקשו  אכפיה):צדקה . ד"ה על (שם כופים  אין הרי

מפורש שכרה  צדקה  ומצות בצידה , שכרה  שמתן מצוה 

טו)כנאמר אלקיך"?(דברים ה ' יברכך הזה הדבר  בגלל "כי 

מצות גם  בה יש  שבצדקה מצות ֿעשה  מלבד ותירצו :

ידך '), את  תקפוץ  ולא  לבבך  את  תאמץ  ('לא  לא ֿתעשה

הלאו. מצד היא  והכפייה

החושן' ה 'קצות  כתב זה  סק"ט)ולפי שם שלדעת(חו"מ

מלבד  שהרי  כופים, העבוט השבת  מצות על גם  התוספות 

ולא "עבר כאן הרמב"ם  שכתב  כמו  'לאו ' גם בה  יש  ה 'עשה '

הרשב "א  אבל ֿ תעשה ". בלא  עובר שהביא השיב ... הדין (מקור

כופים .הרמ"א) אין העבוט בהשבת  וגם  בצדקה  שגם  סובר 

הצדקה על  שכופים  הלכה  שנפסקה  שכיון ה'קצות' ומסיק 

ס"א) רמ"ח סי' העבוט.(יו"ד השבת על גם  כופים ,

למלך ' הי"ג)וה 'משנה פ"ג עבדים בצדקה(הל' אם  שאף סובר 

שבה ה'לאו ' משום  התוספות)כופים  אין(כדברי העבוט בהשבת -

ל'עשה ' ניתק  העבוט  בהשבת  ה 'לאו ' כי ה"ד).כופים , (לעיל

סופר ' קעז)וה 'חתם  סי' חו"מ מבאר :(שו"ת,

מחסורם למנוע  כדי גם  שבה  ה 'לאו ' משום  כופים  בצדקה 

השבת ֿ כן  מה ֿשאין לחיות, ממה  להם  שיהיה  וכדי  עניים  של

המלוה על לא - לו הוא  שזקוק  אף  העני, לבעליו העבוט

להשיב רק  המצוה  ועליו הציבור , על ֿ אם כי צרכיו לספק 

אותה . כופים  ואין  בצידה שכרה  שמתן מצוה  וזו  העבוט,
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השכחה נחשבת  כן, עשה  ולא  ומאחר שכחה . לידי  לבוא  שלא

כפשיעה . לגביו 

נחשבת החפץ  הנחת  מקום  שכחת  דוקא  כי שביארו, ויש 

שונים באמצעים  לנקוט מלכתחילה  יכול היה  כי פשיעה 

האישיים חפציו את  שמניח במקום  להניחו  כגון אותה , למנוע 

זו הרי כן עשה  לא  ואם הניחו , היכן  זמין במקום  לרשום  או

תקמ)פשיעה  עי' – א לה, ב"מ התלמוד מפרשי אוצר זה ,(ראה ולפי  .

כך  אחר  ששכח אלא  החפץ  הנחת  מקום  את  זוכר כאשר 

ופטור  כאונס  זה הרי  פ"ג,לקחתו , ופיקדון שאלה חושן פתחי (ראה

ד) .הערה

ה'תשע"ט  סיון י"ח שישי יום אחר  אדם של חמץ מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰õîç ãé÷ônä©©§¦¨¥
úéLéîç äòL ãò ,Ba òbé àì äæ éøä ¯ çñtä òébäå ,Bøáç ìöà¥¤£¥§¦¦©©¤©£¥¤Ÿ¦©©¨¨£¦¦

ì ÷eMa BøëBîe àöBé ;øNò äòaøà íBiîáLä íeMî ,BúòL ¦©§¨¨¨¨¥§©¦§¨¦¥¥
.äãáà£¥¨

לא אם כי המפקיד, של  לטובתו נעשית  החמץ  מכירת 

זאת מלבד הרי בבעלותו , ויישאר האיסור  זמן  קודם יימכר 

לו יגרם  ימצא ', ובל יראה 'בל  של תורה  איסור  על שיעבור 

ישראל  של חמצו  כדין בהנאה  ייאסר  החמץ כי ממוני, נזק 

הפסח. עליו  שעבר

אברהם' ה 'מגן  סק"ה)וכתב  תמג התרשל (סי' השומר  שאם

והיה מאחר  כי  שוויו , את  לשלם  חייב  החמץ , את  מכר ולא 

בשמירתו. פשע  מכר , ולא למכור עליו 

יעקב ' ה 'חק  סק"ז)אך הזקן(שם סק"ב)ואדמו"ר וקו"א ס"ח (שם

הרמב "ם בלשון שהרי  כך , על הגמרא)חולקים לשון מבואר(שהוא

מדין הוא  המכירה  `dcaשחיוב zaydזה שאין היינו ,

נזק מניעת  הכוללת אבדה השבת  מצד אלא  השמירה  מחיובי 

אבדה , השבת  מצות  מלקיים  והנמנע שהיא , צורה בכל  מיהודי 

לבעלים . לשלם  מתחייב אינו ֿ עשה, מצות שביטל  אף

דיני מצד  החמץ  את  למכור חייב  השומר אין ולמה

השמירה ?

לשמור אלא עליו  קיבל שלא  "לפי  הזקן: אדמו "ר  מבאר 

למכרו עליו קיבל  לא  אבל . . לבעליו שמור  שיהיה  החמץ  את 

מוציאו זו במכירה  שהרי שמירה , בכלל זו  שאין פסח בערב 

בעליו". מרשות 

חובת לדעתו, אברהם ': ה 'מגן דברי את המיישבים  ויש 

נזק למנוע  כדי לעשות  הנדרש  כל את  כוללת השמירה

כמשיב שהוא  'מפני  שאמרו ומה  מכירתו , כולל  מהפיקדון

מדוע  טעם  אינו  אלא aiigאבדה ' כיlekiyלמכור למכור ,

אלא ידיעתו, ללא  חברו  של  חפץ  למכור יוכל  איך לכאורה 

ומאחר ממונו, את למכור  רשאי נזק ממנו  למנוע  lekieשכדי 
כן , השמירהaiigלעשות  חיובי  מכוח זאת  שו"ת לעשות (ראה

א) יג, פסחים יחזקאל חזון קה. סי' או"ח .חת"ס

ה'תשע"ט  סיון י"ט קודש שבת בצידה  שכרה שמתן מצוה - העבוט השבת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,àeä éðò Léà íà¦¦¨¦
éøö àeäL øác BðkLîeèBáòä Bì øéæçäì äåöî äæ éøä ¯ Bì C ¦§§¨¨¤¨¦£¥¤¦§¨§©§¦¨£

øö àeäL úòaé."èBáòä úà Bì áéLz áLä" :øîàpL ...Bì C §¥¤¨¦¤¤¡©¨¥¨¦¤¨£
הרמ"א  לרמב"ן וכתב  המיוחסות הרשב"א משו"ת סט"ז, צז סי' (חו"מ

פח) שכרהסי' שמתן ֿ עשה מצות היא  העבוט השבת  מצות  :

אלקיך', ה' לפני  צדקה  תהיה  'ולך שנאמר  בצידה , כתוב 

כדין עליה ", לכוף מחוייבין מטה  של דין  בית  אין "ולכן

בצידה  שכרה  שמתן ב)מצות ֿעשה  קי, בחולין .(כמבואר

בגמרא ,והנה ב)נאמר  ח, בתרא לתת(בבא עשיר  שכופים 

התוספות  והקשו  אכפיה):צדקה . ד"ה על (שם כופים  אין הרי

מפורש שכרה  צדקה  ומצות בצידה , שכרה  שמתן מצוה 

טו)כנאמר אלקיך"?(דברים ה ' יברכך הזה הדבר  בגלל "כי 

מצות גם  בה יש  שבצדקה מצות ֿעשה  מלבד ותירצו :

ידך '), את  תקפוץ  ולא  לבבך  את  תאמץ  ('לא  לא ֿתעשה

הלאו. מצד היא  והכפייה

החושן' ה 'קצות  כתב זה  סק"ט)ולפי שם שלדעת(חו"מ

מלבד  שהרי  כופים, העבוט השבת  מצות על גם  התוספות 

ולא "עבר כאן הרמב"ם  שכתב  כמו  'לאו ' גם בה  יש  ה 'עשה '

הרשב "א  אבל ֿ תעשה ". בלא  עובר שהביא השיב ... הדין (מקור

כופים .הרמ"א) אין העבוט בהשבת  וגם  בצדקה  שגם  סובר 

הצדקה על  שכופים  הלכה  שנפסקה  שכיון ה'קצות' ומסיק 

ס"א) רמ"ח סי' העבוט.(יו"ד השבת על גם  כופים ,

למלך ' הי"ג)וה 'משנה פ"ג עבדים בצדקה(הל' אם  שאף סובר 

שבה ה'לאו ' משום  התוספות)כופים  אין(כדברי העבוט בהשבת -

ל'עשה ' ניתק  העבוט  בהשבת  ה 'לאו ' כי ה"ד).כופים , (לעיל

סופר ' קעז)וה 'חתם  סי' חו"מ מבאר :(שו"ת,

מחסורם למנוע  כדי גם  שבה  ה 'לאו ' משום  כופים  בצדקה 

השבת ֿ כן  מה ֿשאין לחיות, ממה  להם  שיהיה  וכדי  עניים  של

המלוה על לא - לו הוא  שזקוק  אף  העני, לבעליו העבוט

להשיב רק  המצוה  ועליו הציבור , על ֿ אם כי צרכיו לספק 

אותה . כופים  ואין  בצידה שכרה  שמתן מצוה  וזו  העבוט,
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ה'תשע"ט  סיון י"ג ראשון יום

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

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»¿»«»∆«¬«¬

„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
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צי zexiky zekld - mihtyn xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„‰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

- 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"
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ה'תשע"ט  סיון י"ג ראשון יום

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

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»¿»«»∆«¬«¬

„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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.
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
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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
 ֿ (מגיד 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»
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
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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.
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
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(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
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¿»
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‚‰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…∆¿≈¿«≈

.‡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…∆¿≈
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(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
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¿»
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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∆≈¬»

לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם
אתה  אף כן - מוקדמת הודעה בלי להוציאני יכול היה לא

יכול. אינך

ה'תשע"ט  סיון י"ד שני יום

ׁ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»¿»»≈∆»«
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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

‰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»¿≈»
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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∆≈¬»

לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם
אתה  אף כן - מוקדמת הודעה בלי להוציאני יכול היה לא

יכול. אינך

ה'תשע"ט  סיון י"ד שני יום

ׁ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»¿»»≈∆»«
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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

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≈¿≈
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‡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

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,
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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

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≈¿≈
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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
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
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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∆«∆
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»∆»
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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
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
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‰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»«¿∆∆∆»»∆

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
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(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
 ֿ במגיד 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
 ֿ מגיד (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≈
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,
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‰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»«¿∆∆∆»»∆

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

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



zexikyקו zekld - mihtyn xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»

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
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‰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
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
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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»

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
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‰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
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
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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
 ֿ ולחם יוסף' 'בית ועיין פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן

לג).85)משנה). ס"ק שם ש"ך (עיין ֿ 86)פקדון בעל
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»¿»»¿«¿«»∆»«»»

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
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‰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
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
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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. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

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

ה'תשע"ט  סיון ט"ו שלישי יום

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
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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≈»»¿∆»»

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
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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. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

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

ה'תשע"ט  סיון ט"ו שלישי יום

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

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



zexikyקיב zekld - mihtyn xtq - oeiq e"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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.
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»¿…«¿»»∆≈
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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«¿»∆»«¿»»

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". לקבלם 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 שבאין 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
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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.
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»¿…«¿»»∆≈
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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

 ֿ ולא 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
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
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קטו zexiky zekld - mihtyn xtq - oeiq e"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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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«»∆∆¿«»≈

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
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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

 ֿ ולא 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
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
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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

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∆»««»¿«
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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
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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
 ֿ ובכסף 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

ody dnn lek`l oze` gipiy devn ziad lra lr ixd"
."ea oiyer

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
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,
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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

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
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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
 ֿ ובמגיד 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«

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¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿
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¯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

.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
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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
 ֿ ובמגיד 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«

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¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿
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ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
 ֿ (אבן 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∆……¿

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

ה'תשע"ט  סיון ט"ז רביעי יום

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…∆¿»»
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‰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,
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
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ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
 ֿ (אבן 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∆……¿

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

ה'תשע"ט  סיון ט"ז רביעי יום

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…∆¿»»
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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
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¿…¿∆∆
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‡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, מניה 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∆¡«…∆

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
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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
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¿…¿∆∆
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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
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
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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  ֿ טובת (מגיד 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,
 ֿ ובכסף (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

 ֿ בבבא שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם

 ֿ (מגיד 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

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)
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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
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
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oecwteקכו dl`y zekld - mihtyn xtq - oeiq f"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»«

¯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»

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



קכז oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - oeiq f"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 ֿ 26)למלאכה במגיד
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
¯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
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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»«

¯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»
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˜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
 ֿ לחם (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

ה'תשע"ט  סיון י"ז חמישי יום

ׁ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
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
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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
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
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˜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
 ֿ לחם (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

ה'תשע"ט  סיון י"ז חמישי יום

ׁ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
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
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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»

ãycew zegiyn zecewpã

."rwxwa `l` dxiny mdl oi` mixpicde mitqkd"

"ונפשי  כמ"ש ביטול על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
אדם  של רצונו שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר
שהכל  הכרה ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות
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
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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¿»
- 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»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆
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oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - oeiq f"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»

ãycew zegiyn zecewpã

."rwxwa `l` dxiny mdl oi` mixpicde mitqkd"

"ונפשי  כמ"ש ביטול על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
אדם  של רצונו שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר
שהכל  הכרה ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות
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
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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∆
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
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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
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«≈∆¿
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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∆
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
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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¿»≈

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
 ֿ חושן 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
הר"י  רבו מפי הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא
כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש
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קלה oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - oeiq g"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

ה'תשע"ט  סיון י"ח שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען

אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.‡ÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.·˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆
˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ

Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈
‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»

ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ
ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ

È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«
Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆

.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈
ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
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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¿»≈

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
 ֿ חושן 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
הר"י  רבו מפי הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא
כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש
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שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.
בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא

ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
‡aL ÈÓ21¯Ó‡Â22,ÌÎÈ·‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆

¯Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«
Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆

‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ - BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚¯ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
- BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ ¯Èk‰Â ‡e‰ ¯Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ
‰¯e¯a ‰È‡¯ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»

Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ¯„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆
¯Ó‡ .ÌÈz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ·˙Ï ‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È¯‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ Èz¯ÊÁ‰ ElL :BÏ ¯Ó‡ .E˙È·Áa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Ô‰ ÌÈ¯Á‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ¯ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,¯ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ¯ÓBM‰ Ú·MÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד עתה  אותו רואים בבא 19)שאנו רי"ף
שלישי. פרק סוף ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע. -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי כל

שם. מציעא בבבא הרי"ף הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי  על אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה
"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה

או 32) הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק
במיגו  נאמן הוא החזרתי, טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.‰,¯ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ ¯Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈
zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;Bz¯aL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ - ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈

˙Úe·L ÚaL ¯ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,¯ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
¯ËÙÏ ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ·‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
.[ÔÈ¯ÓBL ˙Úe·L ÚaL] - ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ z¯kO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê¯ÎBO‰ - ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙Úe·L ÚaL - ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙Úe·L ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL ¯Bk ‰‡Ó .ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
- ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :¯ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ
.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי  לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו).
עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב
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שפיקדון  מפני במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם,
זה  והרי שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר

משנה). (מגיד כהילך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אפילו 1) בהם ייגע לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר

מוכר  ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם
מפקיד  ודין חיסרון, מכדי יותר כשחסר דין בבית פיקדון
חבירו  אצל מפקיד ודין חנווני, או שולחני אצל  מעות
הקטנים  ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה,

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים, ומן

.‡„È˜Ùn‰2ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t ««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…ƒ«
ÔÈËÚÓ˙Óe ÔÈ¯ÒBÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô‰a3.ÔÈÎÏB‰Â »∆¿««ƒ∆≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÔB¯qÁ e¯ÒÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ»»»»∆
- ÔB¯ÒÁ È„kÓ ¯˙BÈ e¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰L ÏÎa¿»»»¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈∆¿»

Ô¯ÎBÓ5ÔÈc ˙È·a6‰„·‡ ·ÈLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,7 ¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¬≈»
ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ ¯kÓÈ - Ô¯ÎBÓ ‡e‰LÎe .ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈

‰Óe¯z8˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«
˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ¯OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן
שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.·„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה
מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן

הכל. יפסיד

.„‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
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שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.
בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא

ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
‡aL ÈÓ21¯Ó‡Â22,ÌÎÈ·‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆

¯Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«
Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆

‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ - BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚¯ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
- BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ ¯Èk‰Â ‡e‰ ¯Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ
‰¯e¯a ‰È‡¯ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»

Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ¯„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆
¯Ó‡ .ÌÈz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ·˙Ï ‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È¯‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ Èz¯ÊÁ‰ ElL :BÏ ¯Ó‡ .E˙È·Áa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Ô‰ ÌÈ¯Á‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ¯ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,¯ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ¯ÓBM‰ Ú·MÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד עתה  אותו רואים בבא 19)שאנו רי"ף
שלישי. פרק סוף ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע. -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי כל

שם. מציעא בבבא הרי"ף הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי  על אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה
"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה

או 32) הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק
במיגו  נאמן הוא החזרתי, טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.‰,¯ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ ¯Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈
zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;Bz¯aL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ - ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈

˙Úe·L ÚaL ¯ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,¯ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
¯ËÙÏ ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ·‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
.[ÔÈ¯ÓBL ˙Úe·L ÚaL] - ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ z¯kO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê¯ÎBO‰ - ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙Úe·L ÚaL - ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙Úe·L ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL ¯Bk ‰‡Ó .ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
- ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :¯ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ
.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי  לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו).
עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב
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סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט ולא שנים ינערו שלא שם:

שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא
המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל

ולמנעו. לטרוח הנפקד מחויב - להפסד לחשוש שיש
להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע אלא

.‰ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ¯ÎBn‰ Ïk29‰Ê È¯‰ - »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎO ¯ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח. שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.

מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע"פ שמוכר אףֿעלֿפי
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו  לחשוד
מפורש  דין השמיט למה נתבאר ולא זה, דין השמיט

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי כח:

בהן 33) להשתמש רשאי שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי"ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי באונסי חייב שהמוצא רבינו כתב הי"ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב שואל
שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא

שכר.

.Â„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰36È¯‰ - »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

- e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ - ÔÈ¯e¯ˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

¯ÎO ¯ÓBL39;Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„·‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆

.¯eËt»

מג.34) שם מטבע.35)משנה, על מטבע שמחליף חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ"ד. והשולחני שהחנוני יודע המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אףֿעלֿפי
הקודמת. בהלכה

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆
ÏÎk ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ - Ô‰a LnzLpL ¯Á‡ Ï·‡¬»««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»

ÌÏBÚaL ‰ÂÏÓ41.ÌÈÏÚaÏ Ì¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿»∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ

גאון.40) האי רב בשם הרי 41)רי"ף בהן, השתמש אם
להחזיר  חיוב עליו וחל שלו, הן והרי בהלוואה אותן לקח
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.Á˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈ¯e¯ˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - e·‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי ה"ד פ"ד למעלה

.Ë˙È·Á „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»
Bk¯ˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰¯aLÂ47¯Á‡ ÔÈa ‰¯aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««

ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ d¯ÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈
ÔÈa B„È CBzÓ ‰¯aLpL ÔÈa ,dk¯ˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰¯aLpL49¯eËt -50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ: שם את 45)משנה, קבע החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי

והחזיר  שלקח לבעלים הודיע לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח כדין באונסין וחייב החזיר, לא כאילו זה הרי -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן
שהרישא  האומר, יוחנן כרבי שהלכה שם, הרי"ף רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי כדעת היא שם המשנה של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי  זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי כדעת
לפי  עקיבא כרבי הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי ששת, רב נגד יוחנן כרבי
פ"א  ובכסףֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח, ברכות מהלכות
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כבתראי  שהלכה מפני יוחנן רבי נגד ששת כרב פסק שרבינו
מאוחרת, לתקופה הזה הכלל את מגביל אינו הוא (כנראה,

ואילך)]. ורבא מאביי

.ÈÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡51ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t52ÔÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈ„·Ú‰53- ‰M‡‰ ÔÓ Ïa˜ .˙B˜BÈz‰ ÔÓ ‡ÏÂ »¬»ƒ¿…ƒ«ƒƒ≈ƒ»ƒ»

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ54dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó ;55ÔÓ Ïa˜ . «¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ
„·Ú‰56Ba¯Ï ¯ÈÊÁÈ - ˙Ó ;„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ -57ÔÓ Ïa˜ . »∆∆«¬ƒ»∆∆≈«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÔËw‰58ÏÎ‡iL Ï˜„ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - «»»ƒ¿∆≈∆»∆∆∆…«

ÂÈ˙B¯t Ô‰a59e¯Ó‡L ÔlÎÂ .60ÏL :Ô˙˙ÈÓ ˙ÚLa »∆≈»¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ»»∆
BÏ ÔÈÓ‡ Ì‡ ,Ì‰ ÈBÏt61ÔLe¯Ùk ‰OÚÈ -62Ì‡Â , ¿ƒ≈ƒ∆¡»ƒ«¬∆¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï63. »«¬ƒ¿¿≈∆

נב.51) נא: בבאֿבתרא הם 52)ברייתא שמא הנשואות,
אצל  אותם מפקידה היא מעיניו להסתירם וכדי הבעל, של
נשים  (לפעמים, עבירה עוברי ידי לסייע ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב"ם הגזל על חשודים עבדים סתם
אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי

הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין 
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
 ֿ (מגיד לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿

epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»
epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈

Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
.·eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.·È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«
˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈

‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ
.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈
ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»
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סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט ולא שנים ינערו שלא שם:

שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא
המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל

ולמנעו. לטרוח הנפקד מחויב - להפסד לחשוש שיש
להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע אלא

.‰ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ¯ÎBn‰ Ïk29‰Ê È¯‰ - »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎO ¯ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח. שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.

מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע"פ שמוכר אףֿעלֿפי
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו  לחשוד
מפורש  דין השמיט למה נתבאר ולא זה, דין השמיט

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי כח:

בהן 33) להשתמש רשאי שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי"ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי באונסי חייב שהמוצא רבינו כתב הי"ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב שואל
שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא

שכר.

.Â„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰36È¯‰ - »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

- e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ - ÔÈ¯e¯ˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

¯ÎO ¯ÓBL39;Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„·‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆

.¯eËt»

מג.34) שם מטבע.35)משנה, על מטבע שמחליף חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ"ד. והשולחני שהחנוני יודע המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אףֿעלֿפי
הקודמת. בהלכה

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆
ÏÎk ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ - Ô‰a LnzLpL ¯Á‡ Ï·‡¬»««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»

ÌÏBÚaL ‰ÂÏÓ41.ÌÈÏÚaÏ Ì¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿»∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ

גאון.40) האי רב בשם הרי 41)רי"ף בהן, השתמש אם
להחזיר  חיוב עליו וחל שלו, הן והרי בהלוואה אותן לקח
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.Á˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈ¯e¯ˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - e·‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי ה"ד פ"ד למעלה

.Ë˙È·Á „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»
Bk¯ˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰¯aLÂ47¯Á‡ ÔÈa ‰¯aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««

ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ d¯ÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈
ÔÈa B„È CBzÓ ‰¯aLpL ÔÈa ,dk¯ˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰¯aLpL49¯eËt -50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ: שם את 45)משנה, קבע החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי

והחזיר  שלקח לבעלים הודיע לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח כדין באונסין וחייב החזיר, לא כאילו זה הרי -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן
שהרישא  האומר, יוחנן כרבי שהלכה שם, הרי"ף רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי כדעת היא שם המשנה של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי  זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי כדעת
לפי  עקיבא כרבי הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי ששת, רב נגד יוחנן כרבי
פ"א  ובכסףֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח, ברכות מהלכות

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



oecwteקמ dl`y zekld - mihtyn xtq - oeiq g"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני  בין הבדל יש הגניבה, לפני מסוים זמן שויו עלה
קנוי  הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי משלם - לגניבתו סמוך קנוי הוא ואם הקודם,
שתי  בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב, רצה סי' חו"מ 'טור' ראה
שם  יוסף' וב'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי ברשותו, היתה
שדווקא  כתב ולא סתם כי כך, הרי"ף דעת שגם כתב
מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת

ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח:6)בין בבאֿקמא
הרשב"א). תלמידי בשם הגנב.7)(כסףֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי של ביאורו לפי שם בב"מ אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני ללשון גם אולם
(לפי  רבינו שלדעת הגנב, בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי"א. פ"א שנתייאשו 10)גניבה לפני שגזז הצמר כלומר,

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ"א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.·¯ÓBL13È¯‰L .ÏÙka ‰ÎÊ - ÈzÚLt :¯Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ ·iÁ14B‡ ‰·‚ :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»
¯eËÙ ‰È‰Â ,‰„·‡15¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈

BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÏÙk‰ ‰˜ - ‰·‚ :¯Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿
‰˙Ó :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï·‡ .¯ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»

BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡ - Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿
ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈

Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב של שאמר 14)מימרא בזה
אףֿעלֿפי  בכפל וזכה לשלם עצמו חייב כבר "פשעתי",
שם). חו"מ יוסף' ('בית משלם הריני בפירוש: אמר שלא

כך.15) על נשבע היה שם.16)אם פפא, כרב
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב פפא רב מחלוקת הכפל. קנה לא  - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני זביד, שם 19)כרב בגמרא

שהרי  שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו
וקיבלו  כששילם ואףֿעלֿפיֿכן ההפסד, את לפצות השואל

שם). (רש"י הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי

.‚‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·M‰ ‰B˜ - ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»
ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa¯‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ
ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,e„·‡ B‡ e·‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa¯‡ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÓBL ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈ¯Ë‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰e·iÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆ¯a Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁ¯k»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁÈ - ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ¯ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa e·b22ÂÈÏk ¯ÓBMÏ ¯ÈÊÁÓ - »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי מעשה לד. שם 21)שם במסקנא
הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח לא בין חילקו
למפקיד. - השני ובמקרה לנפקד, הרווח - ראשון במקרה
הבא  בשבח זוכה אינו שהנפקד כותב בהשגותיו הראב"ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני אמירתו שלפני מאליו
יאוש  לפני (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח שהרי בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף, והמגידֿמשנה הגנב).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח
עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא

למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים
הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו

נחמן  רב פסק כך הדיינים. שהעריכו כפי דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
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לאבידה, או לגניבה וגרם פשע הרי כאן בנידון אבל פשע,
למלוה]. לוה נכסי של השומות ככל דינה זו שומא ולפיכך

.„e‰eÚ·z24ÚaLÂ ,¯ÓBMÏ ÌÈÏÚa25Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿««»
ÌlL26‰ÎÊ - BBˆ¯a ÌlLÂ ÏÈ‡B‰ ,·pb‰ ¯k‰Â , ƒ≈¿À«««»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»
ÏÙka27„Ú ÔÈcÏ ‰lÁza ÔÁÈ¯Ë‰L Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ«

¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‡ :‰lÁza ¯ÓBM‰ ¯Ó‡ .ÚaLpL∆ƒ¿»»««≈«¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿»«
ÏÙka ‰ÎÊ - ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â28. ¿»«¬≈ƒ¿«≈»»«∆∆

קח.24) בבבאֿקמא ורבא אביי חנם 25)מחלוקת שומר
בפשיעה. שלא שנגנב הדין 26)נשבע משורת לפנים

שם). נגד 27)(רש"י מקום בכל כמותו שהלכה שם, כרבא
תיבות  בראשי בגמרא המסומנות הלכות לשש חוץ אביי,

קג"ם". הוא 28)"יע"ל (הרי קאמר הא "פשיטא, לד. ב"מ
משלם". הריני אומר)

.‰¯Ó‡29ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ
ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿

ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«
ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
וכאן  בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
שאם  עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור בשומר
שאם  בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים תבעו
ואם  בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני אמר
זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני אמר
שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם אין שהרי
שם  [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו דקדקו ולפיכך

הבעלים  מתו פירוש, לבנים" "שילם בעיא: עוד נשאלה
- בעקבותיו ורבינו - והרי"ף ליורשיו. השומר ושילם
ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו שלא ונראה זו. בעיא השמיטו
בוודאי  - הבעלים בחיי נגנבה שאם זו, לבעיא מקום שאין
(ראה  לבניו קנס מוריש אדם אין שהרי בכפל, בניו זכו לא
שם), פירש"י (וכן שמתו אחר נגנבה ואם כאן). כסףֿמשנה
לא  והיורשים בשמירה ממשיך כשהשומר שלדעתם, אפשר
את  הם לו מסרו כאילו זה הרי בחזרה, הפקדון לקחו
הבעלים  כשמתו המדובר לבנים, בנים ובשילמו הפקדון.
ואחרֿכך  ונגנבה בניו בהסכמת בשמירתו ממשיך והשומר
היורשים: של לטובתם נימוקים שני כאן ויש השומר, מת
מה  שאלו ולפיכך השומר, מיתת ב. הבעלים; מיתת א.

הקודמת.33)הדין]. בהערה אמר:34)נתבאר כשתבעו,
במחצית  זכה אם היא והבעיא (רש"י). מחצה משלם הריני
כלום  לו הקנה לא שהמפקיד משום בו, זכה לא או הכפל

ההפסד. כל את מפצה אםֿתמציֿלומר 35)כשאינו
שלמים  דברים בשני הדין מה כלום, קנה לא מחצה בשילם
רבינו  של שיטתו [ידועה (רש"י). שלם דבר דמי ושילם
כאן  פסק לא ולמה כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק

כבר זכה? שלא מחצה יד בשילם (ראה רושמיֿכללים קבעו
רק  יפה כוחו זה שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי,
כשזה  לא אבל "אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו

השניה]. הבעיא של ממשמעותה אם 36)יוצא היא הבעיא
שגם  [מובן לא? או חלקו, כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה
קנה  לא מחצה ששילם באםֿתמציֿלומר נשאלה זו בעיא

פירותיהם 37)כלום]. אוכל שהבעל שלה, מלוג מנכסי
שלה. הכפל 38)והקרן את קונה הבעל אם שם, ושאלו

או  פירותיהם אוכל וגם נכסיה על כאפוטרופוס שהוא מפני
שם). רש"י פירוש (ע"פ שלו אינו שהקרן מפני  קנה, לא

שלה.39) מלוג נכסי אותם 40)לצורך הם זו בעיא צדדי
הפוך  ובכיוון הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים

שאל). ד"ה שם 'תוספות' ביד 41)(ראה תפוס היה שאם
עליו  מחבירו המוציא אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד

דעתו.42)הראיה. קיבל ורבינו בהלכותיו, הרי"ף פסק כן
המפקיד  את לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש
נמצא, שהוא מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק,
רצה  סי' חו"מ יוסף' [וב'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום
מוחזק  הוא המפקיד שאמנם והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר
ופלפולא  כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון,

ד)]. אות מחזיק 43)חריפתא הוא שהרי הכפל, בכל וזכה
לארץ,44)בממון. בחוץ קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל
בחוצהֿלארץ, "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס, של כוחו הורע שבחוצהֿלארץ בכסףֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו נימוקים שני שישנם משום
אם  אפילו ב. בחוץֿלארץ; כפל כלל מגבים ביתֿדין  אין
רק  יש ישראל בארץ אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי. לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק

ואפשר הדג  קצת. דחוק זה פירושו "אפילו". וכתב רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי  נותנים היו והביתֿדין קנס שמגבים בא"י גדולה יותר
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לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני  בין הבדל יש הגניבה, לפני מסוים זמן שויו עלה
קנוי  הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי משלם - לגניבתו סמוך קנוי הוא ואם הקודם,
שתי  בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב, רצה סי' חו"מ 'טור' ראה
שם  יוסף' וב'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי ברשותו, היתה
שדווקא  כתב ולא סתם כי כך, הרי"ף דעת שגם כתב
מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת

ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח:6)בין בבאֿקמא
הרשב"א). תלמידי בשם הגנב.7)(כסףֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי של ביאורו לפי שם בב"מ אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני ללשון גם אולם
(לפי  רבינו שלדעת הגנב, בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי"א. פ"א שנתייאשו 10)גניבה לפני שגזז הצמר כלומר,

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ"א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.·¯ÓBL13È¯‰L .ÏÙka ‰ÎÊ - ÈzÚLt :¯Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ ·iÁ14B‡ ‰·‚ :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»
¯eËÙ ‰È‰Â ,‰„·‡15¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈

BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÏÙk‰ ‰˜ - ‰·‚ :¯Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿
‰˙Ó :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï·‡ .¯ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»

BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡ - Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿
ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈

Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב של שאמר 14)מימרא בזה
אףֿעלֿפי  בכפל וזכה לשלם עצמו חייב כבר "פשעתי",
שם). חו"מ יוסף' ('בית משלם הריני בפירוש: אמר שלא

כך.15) על נשבע היה שם.16)אם פפא, כרב
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב פפא רב מחלוקת הכפל. קנה לא  - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני זביד, שם 19)כרב בגמרא

שהרי  שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו
וקיבלו  כששילם ואףֿעלֿפיֿכן ההפסד, את לפצות השואל

שם). (רש"י הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי

.‚‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·M‰ ‰B˜ - ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»
ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa¯‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ
ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,e„·‡ B‡ e·‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa¯‡ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÓBL ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈ¯Ë‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰e·iÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆ¯a Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁ¯k»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁÈ - ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ¯ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa e·b22ÂÈÏk ¯ÓBMÏ ¯ÈÊÁÓ - »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי מעשה לד. שם 21)שם במסקנא
הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח לא בין חילקו
למפקיד. - השני ובמקרה לנפקד, הרווח - ראשון במקרה
הבא  בשבח זוכה אינו שהנפקד כותב בהשגותיו הראב"ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני אמירתו שלפני מאליו
יאוש  לפני (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח שהרי בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף, והמגידֿמשנה הגנב).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח
עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא

למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים
הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו

נחמן  רב פסק כך הדיינים. שהעריכו כפי דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
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אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»

קח:45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ"ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב: בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב אינו אבל הגנב, מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י
ס"ק  שם וש"ך ז, ס"ק רצד סימן סמ"ע ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי שלא אשבע לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק. - ברשותי שאינה גם ואולי כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני שקדם רבינו, ומפרש ונשבע", "שקדם סתם:
הרי"ף). פירש (וכן נשבעתי 51)הגנב לטעון: הוא יכול

הזה. הענין מכל והסתלקתי נתבארה 52)ונפטרתי לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב אינו אם יטרח מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי' חו"מ ב"ח (ראה כלום מזה ירוויח
מצוה). לעשות שרוצה בדוחק: ותירץ זו, תמיהה

לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון
כשאפשר  כאונס, נידון זה שאין משום הגנב, מיד ולהוציא
שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב'שיטה מידו. להוציא
 ֿ המגיד על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא
שהיה  השמירה חיוב ונפסק לגמרי, השומר נפטר באונס
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ט  סיון י"ט ש"ק יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈

˙BÂÏ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿
ObÈ ‡lL (· .CÓÂ ÈÚÏ1ObÏ (‚ .B˙B‡2„·BÚ‰ ˙‡ ¿»ƒ»»∆…ƒ…ƒ…∆»≈

(‰ .ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL („ .ÌÈ·ÎBk»ƒ∆…¿«¿≈««ƒ¿«
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓfa ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï3(Â . ¿«¬ƒ««¿ƒ¿»»«¿«∆»ƒ

CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰ ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈««¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈∆»ƒ
ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á .‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL (Ê .BÏ∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ
.˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL∆ƒ»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ

˜qÚ˙È ‡lL (‡È .˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL (È4Ì„‡ ∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡lL :˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÔÈa≈«¿∆¿…∆¿ƒƒ∆…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È .·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ»≈»ƒ

˙BÂÏ‰Ïe5.˙Èa¯a BÏ ¿«¿¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

יחזיר"1) מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ב). הלכה א פרק לקמן זאת 2)(רבינו אין הרמב"ן לדעת

ה). הלכה שם ביאורנו (ראה ביום,3)מצוה יום כסות
ה). הלכה ג פרק (לקמן בלילה לילה ייתן 4)כסות שלא

פרק 5)יד. ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
א. הלכה ה

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואין 1) לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה מבאר

חוב. לבעל ומסדרין בדין מרחמים

.‡‡¯OÈ ÈiÚÏ ˙BÂÏ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÏ2Ì‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ
˙eL¯ ÏBÎÈ .CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk3? ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»»¿

‰ÏB„b BÊ ‰ÂˆÓe .'B‚Â epËÈ·Úz Ë·Ú‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««¬≈«¬ƒ∆¿ƒ¿»¿»
‰˜„v‰ ÔÓ4Ï‡BM‰ ÈÚ‰ Ï‡5C¯ˆ ¯·k ‰fL ; ƒ«¿»»∆∆»ƒ«≈∆∆¿»ƒ¿«

BÊ ‰cÓÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,Ï‡LÏ6‰¯Bz‰Â . ƒ¿…¿∆¬«ƒ…ƒƒ«¿ƒ»¿«»
:¯Ó‡pL ,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰lÓ ÚniL ÈÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ»«ƒ¿«¿∆»ƒ∆∆¡«

'B‚Â ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡a EÈÚ ‰Ú¯Â7. ¿»»≈¿¿»ƒ»∆¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

"l`xyi iiprl zeeldl dyrÎzevn"

להלוות  החיוב גם הרמב"ם כתב לא מדוע להבין וצריך
הוא  כלל שבדרך הגם מסוים בזמן להלוואה הצריך לעשיר
לעניים  בין חסד ש"גמילות בגמרא מפורש והלא עשיר,

הנ"ל. כהגמרא הרמב"ם פסק לא ומדוע לעשירים" ובין
"מצות־עשה  הרמב"ם לשון הביא הזקן אדמו"ר בשו"ע
עני, אלא לי "אין אח"כ הוסיף אבל ישראל" לעניי להלוות
"את  לומר תלמוד שעה, לפי להלוותו שמצוה מניין עשיר
לעשיר. גם היא הלוואה שמצות נוסף לימוד ומכאן עמי""
אופנים: בשני לפרש אפשר לעשירים ההלוואה חיוב את
שעה, באותה כעני הוא להלוואה הזקוק שעשיר א.
האמור  עני ב. לעניים. ההלוואה בחיוב נכלל וממילא
צורך  יש ולכן עשיר, על ולא ממש עני על מדבר בתורה

כו'". מנין עשיר עני, אלא לי אין מיוחד: נוסף בלימוד
משמע  הרמב"ם, לשון את העתיק הזקן שהאדמו"ר מזה
מדוע  השאלה חוזרת כן ואם לשיטתו, בהתאם הם שדבריו
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בפירוש. לעשירים הלוואה מצות הרמב"ם כתב לא
למנות והב  שאין כתב, ב' שורש המצוות, בספר בזה: יאור

שהתורה  מדות בי"ג חכמים שלמדו מה כל המצוות במניין
בעצמם  פירשו כן אם (אלא דקרא מריבוי או בהם נדרשת
שנתפרש  שמה הרי שכך, ומכיון מהתורה). הוא זה שדין
את  מה־שאין־כן ישראל, לעניי ההלוואה הוא בתורה
עמי") ("את דקרא מריבוי חכמים למדו לעשירים ההלוואה

מהתורה. מצות־עשה בתור למנותה אין ולכן
על  הרמב"ם סומך לעשירים, ההלוואה עניין לעצם ובנוגע

דעות בהלכות שכתב ה"ג)מה אדם (פ"ו כל על "מצות־עשה
ואהבת  שנאמר כגופו, מישראל ואחד אחד כל את לאהוב
ממונו  על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך, לרעך

לעשירים. ההלוואה מצוות את גם כלל ובזה כו'"
(f oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מצויות 2) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין
מן  יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן
דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה

קוק). הרב מוסד יט:3)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 4)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר מי 6)המבקש.5)המלוה "כי

עניינו  צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 7)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.·O‚Bp‰ Ïk8¯ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk9ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ¯ˆ‰Ïe10È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ,11‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ12‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,13. »¿∆ƒ¿«¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek el xvdle y"ekrd z` yebpl dyrÎzevne"

פרטי  מצינו העולם לאומות בנוגע גם הרי להבין וצריך
ולדוגמא  והרחמים, החסד במדת הנהגה של דינים
נח  לבני ובנוגע ישראל. עם עכו"ם עניי ומכסין "מפרנסין

מלכים בהלכות פ"ח)כתב והעזות (סוף האכזריות "אין שכן
של  זרעו אבל עבודה־זרה... עובדי בגויים אלא מצויה

הכל". על הם רחמנים ... ישראל והם אברהם
שהלא  תורה, הזהירה חיים בעלי על שאפילו אלא עוד ולא
הרמב"ם  שכתב כמו התורה, מן הוא חיים בעלי צער איסור

נבוכים ספי"ז)במורה .(ח"ג
את  לנגוש ה"מצוה עם הנ"ל כל מתאים אין ולכאורה
שכתב: לריבית בנוגע הוא כן וכמו לו", ולהצר העכו"ם

כו'". לעכו"ם להשיך "ומצות־עשה
כדי  לא היא לנכרי בריבית להלוות שהמצוה לומר ויש
שהרי  ישראל, ממון להפסיד שלא כדי אלא לו להצר
דין  שיש אלא בריבית מלווים עצמם לבין בינם הגויים

בריבית. לישראל להלוות שאין מיוחד
להם, ולהצר העכו"ם את ליגוש בעניין הוא שהכוונה וכן

ההלוואה  להשיב ולאלצו ישראל ממון להציל היא בזה
על  שכן לישראל, ממון הפסד לגרום שלא כדי  בזמנה

ממון. (הגויים) משלמים הפירעון זמן הרווחת
(h oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

בחזקה.8) תובע בבא 9)לוחץ, (ראה ותובע דוחק כמלוה
עה:). להרוויח 10)מציעא ולא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן את 11)לו להיות: צריך
קיג.12)הנכרי. - ראה דברים הרמב"ן 13)ספרי ודעת

ובפירוש  השישי בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו
שאמרו  ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים התורה
מצוות  משמיענו זה שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי
ולא  ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא וכך באחיך. עשה
ולומר  עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך,

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך

.‚˙B‡¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡14ÔÓÊa B·BÁ ÏÚ·Ï BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ¯·ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÚ·Bz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚ·z Ì‡ ¯ÓBÏ15Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡16:BÏ ¯ÓBÏÂ B„ÈaL B¯·Á ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .·eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .·eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe C¯ˆÏ ‡lL17·BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ¯ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆
ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ :¯Ó‡pL ;‡e‰ ÚL¯ - ‰Ê18. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈

ÌÈÓÎÁ eeˆÂ19.ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»

"לא 14) - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו

ידע 15)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.16)האזל). מן 17)לעכב, לאבדה וגורם
לא,18)המלווה. רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות ראה

יב.19)טו. משנה שם, אבות
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אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»

קח:45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ"ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב: בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב אינו אבל הגנב, מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י
ס"ק  שם וש"ך ז, ס"ק רצד סימן סמ"ע ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי שלא אשבע לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק. - ברשותי שאינה גם ואולי כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני שקדם רבינו, ומפרש ונשבע", "שקדם סתם:
הרי"ף). פירש (וכן נשבעתי 51)הגנב לטעון: הוא יכול

הזה. הענין מכל והסתלקתי נתבארה 52)ונפטרתי לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב אינו אם יטרח מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי' חו"מ ב"ח (ראה כלום מזה ירוויח
מצוה). לעשות שרוצה בדוחק: ותירץ זו, תמיהה

לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון
כשאפשר  כאונס, נידון זה שאין משום הגנב, מיד ולהוציא
שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב'שיטה מידו. להוציא
 ֿ המגיד על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא
שהיה  השמירה חיוב ונפסק לגמרי, השומר נפטר באונס
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ט  סיון י"ט ש"ק יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈

˙BÂÏ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿
ObÈ ‡lL (· .CÓÂ ÈÚÏ1ObÏ (‚ .B˙B‡2„·BÚ‰ ˙‡ ¿»ƒ»»∆…ƒ…ƒ…∆»≈

(‰ .ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL („ .ÌÈ·ÎBk»ƒ∆…¿«¿≈««ƒ¿«
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓfa ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï3(Â . ¿«¬ƒ««¿ƒ¿»»«¿«∆»ƒ

CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰ ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈««¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈∆»ƒ
ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á .‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL (Ê .BÏ∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ
.˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL∆ƒ»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ

˜qÚ˙È ‡lL (‡È .˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL (È4Ì„‡ ∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡lL :˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÔÈa≈«¿∆¿…∆¿ƒƒ∆…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È .·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ»≈»ƒ

˙BÂÏ‰Ïe5.˙Èa¯a BÏ ¿«¿¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

יחזיר"1) מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ב). הלכה א פרק לקמן זאת 2)(רבינו אין הרמב"ן לדעת

ה). הלכה שם ביאורנו (ראה ביום,3)מצוה יום כסות
ה). הלכה ג פרק (לקמן בלילה לילה ייתן 4)כסות שלא

פרק 5)יד. ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
א. הלכה ה

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואין 1) לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה מבאר

חוב. לבעל ומסדרין בדין מרחמים

.‡‡¯OÈ ÈiÚÏ ˙BÂÏ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÏ2Ì‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ
˙eL¯ ÏBÎÈ .CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk3? ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»»¿

‰ÏB„b BÊ ‰ÂˆÓe .'B‚Â epËÈ·Úz Ë·Ú‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««¬≈«¬ƒ∆¿ƒ¿»¿»
‰˜„v‰ ÔÓ4Ï‡BM‰ ÈÚ‰ Ï‡5C¯ˆ ¯·k ‰fL ; ƒ«¿»»∆∆»ƒ«≈∆∆¿»ƒ¿«

BÊ ‰cÓÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,Ï‡LÏ6‰¯Bz‰Â . ƒ¿…¿∆¬«ƒ…ƒƒ«¿ƒ»¿«»
:¯Ó‡pL ,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰lÓ ÚniL ÈÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ»«ƒ¿«¿∆»ƒ∆∆¡«

'B‚Â ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡a EÈÚ ‰Ú¯Â7. ¿»»≈¿¿»ƒ»∆¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

"l`xyi iiprl zeeldl dyrÎzevn"

להלוות  החיוב גם הרמב"ם כתב לא מדוע להבין וצריך
הוא  כלל שבדרך הגם מסוים בזמן להלוואה הצריך לעשיר
לעניים  בין חסד ש"גמילות בגמרא מפורש והלא עשיר,

הנ"ל. כהגמרא הרמב"ם פסק לא ומדוע לעשירים" ובין
"מצות־עשה  הרמב"ם לשון הביא הזקן אדמו"ר בשו"ע
עני, אלא לי "אין אח"כ הוסיף אבל ישראל" לעניי להלוות
"את  לומר תלמוד שעה, לפי להלוותו שמצוה מניין עשיר
לעשיר. גם היא הלוואה שמצות נוסף לימוד ומכאן עמי""
אופנים: בשני לפרש אפשר לעשירים ההלוואה חיוב את
שעה, באותה כעני הוא להלוואה הזקוק שעשיר א.
האמור  עני ב. לעניים. ההלוואה בחיוב נכלל וממילא
צורך  יש ולכן עשיר, על ולא ממש עני על מדבר בתורה

כו'". מנין עשיר עני, אלא לי אין מיוחד: נוסף בלימוד
משמע  הרמב"ם, לשון את העתיק הזקן שהאדמו"ר מזה
מדוע  השאלה חוזרת כן ואם לשיטתו, בהתאם הם שדבריו
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.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ21ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -23ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È26Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈ·Bb -28‡B·È Ì‡Â ,29Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡31‡È·È B‡ ,32‰È‡¯33Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆

.B·BÁ ÏÚa««

דין.20) בפרק 21)בבית להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
זה  הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין פד.22)אזכנו כתובות
ונאמר  בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל
תורת  פי על שם (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא

ד). פרק קדושים לגבייה 23)כוהנים קודמים שהמטלטלין
גבייתו  תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, ִמן
יד.). קמא בבא כממון. (שדינם ממטלטלים או מממון
אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון
משלם  רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו
מהלכות  י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
פרק  בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי
כתב  (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים שהממון שישי
בבא  הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם

תם. רבינו בשם ד סימן א פרק חרם 24)קמא "הטלת
ספרי  בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים
משנה  (מגיד אצלם" בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים

ז). הלכה י"א פרק ללווה.25)להלן לו לא 26)שיש או
דין. לבית הבא 27)הודיע מזה שלווה לפני ממנו לווה

הכתובה  וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
אישות  מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה

ג. למנוע 28)הלכה והאשה חוב הבעל ביד ואין מיד,
ולכשיבוא.29)גבייתו. אין 30)כלומר, למה נימוק זה

לאחרים, משועבדת שהיא פי על אף הקרקע גביית מונעים
שהרי  השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי
שכל  ראשון, שגבה מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע
ועיין  רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם

ו). הלכה י פרק כתובות מה 31)ירושלמי כל "חזקה
מצא  זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות אלא 32)רבינו פירוש,
יביא. כדבריו.33)או הוא שכן עדים,

.‰ÏL ÂÈ·e BzL‡ ˙eÒkÓ ‡Ï ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆…ƒ¿ƒ¿»»∆
ÏÂ ,‰ÂÏÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈÚe·ˆ ÌÈ„‚aÓ ‡34ÏÚ Û‡ , …∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿»««

ÌÈL„Á ÌÈÏcqÓ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ eL·Ï ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
Ô‰lL el‡ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓLÏ ÔÁ˜lL35ÌÈ¯·c ‰na . ∆¿»»ƒ¿»∆»¬≈≈∆»∆«∆¿»ƒ

- „ÚBn‰Â ˙aL È„‚a Ï·‡ ;ÏÁ‰ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈«…¬»ƒ¿≈«»¿«≈
·BÁ ÏÚa Ô˙B‡ ‰·Bb36eÈ‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»««¿≈»ƒ«ƒ»

ÛÒk B‡ ·‰Ê ÈÏÎe ˙BÚaË Ô‰a37.B·BÁ ÏÚ·Ï Ïk‰L , »∆«»¿≈»»∆∆∆«…¿««

ובניו.34) אשתו לקחם 35)לשם או שנתנם שמשעה
(רי"ף  שלהם הם והרי בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן

כד.). ערכין פי על ריט, סימן שהם 36)בתשובה מתוך
נותנם  הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים
להם  יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה
א  פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף

ד). ואם 37)הלכה שתתקשט, מנת על קונה "שאדם
רי"ף  פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך

רט). סימן שם

.ÂÈ¯ËL ÂÈÏÚ È¯‰Â ,Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰»ƒ«¿¿ƒ«¿««¬≈»»ƒ¿≈
ÈÒÎ Ïk È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ˙B·BÁ¿¿≈»ƒ¿»«¬≈»¿»«
Ô˙B‡ eÏhÈ Ì‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÔÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È˙B‡ e¯Ò‡È ,Ì·BÁa ÌÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ

È˙Ba¯ e¯B‰ - ‰È·Ma ‰È‰‡Â Ô·BÁa38ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L , ¿»¿∆¿∆«ƒ¿»««∆≈¿ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‡B·iLÎe ;ÌÈÏ‡¯Oi‰ ea‚ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿≈»ƒ

B˙BcÙÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ - e‰e¯Ò‡ÈÂ39. ¿««¿¬≈»ƒ¿»≈¿Àƒƒ¿

שם.38) על 39)הרי"ף מוטלת אינה להצילו המצוה
מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע

.ÊÔÈ¯cÒÓ40·BÁ ÏÚ·Ï41ÔÈÎ¯Úa ÔÈ¯cÒnL C¯„k ,42. ¿«¿ƒ¿««¿∆∆∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
‡·‰ :‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk43LiL ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ≈«¿ƒ«…∆»≈»«ƒ«¿¿ƒ∆≈

Ïk‰ ÔÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .˙Á‡ ËÁÓ elÙ‡ ÁÈpz ‡ÏÂ ,EÏ¿¿…«ƒ«¬ƒ««««¿¿ƒƒ«…
ÔBÊÓ44˙eÒkÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ¿¿ƒ¿¿≈»»…∆ƒ¿

˙ÙˆÓ B‡ ÈLÓ È„‚a LaÏiL ‡ÏÂ .BÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿…∆ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆
‰·e‰Ê45epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ‡l‡ ,46BÏ ÔÈ˙BÂ , ¿»∆»«¬ƒƒ»ƒ∆¿¿ƒ

BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk47‰hÓe .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ48·LÈÏ ¿»¿»ƒ¿≈»»…∆ƒ»≈≈
Ì‡Â .Ì‰ÈÏÚ ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÚvÓe ‰hÓe ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«»»¿ƒƒ…¬≈∆¿ƒ

ıtÓe ‰hÓ - ÈÚ ‰È‰49ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ »»»ƒƒ»«»ƒ…»»¿≈¿ƒ
el‡k ÌÈÏk50ÂÈ·e BzL‡Ï51·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ»≈¿ƒ¿»»««ƒ∆«»
Ì‰È˙BBÊÓa52ÂÈlÙ˙e ÂÈÏcÒ BÏ ÔÈ˙BÂ .53‰È‰ . ƒ¿≈∆¿¿ƒ«¿»»¿ƒ»»»

Ôn‡54.ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
L¯Á ‰È‰L ÔB‚k55ÈzLe ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B - ¿∆»»»»¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈

˙B¯‚Ó56ËÚeÓ „Á‡ ÔÈÓe ‰a¯Ó „Á‡ ÔÈÓ BÏ ‰È‰ .57 ¿≈»»ƒ∆»¿À∆ƒ∆»»
ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ,‰a¯Ó‰ ÔÓ ÌÈL BÏ ÔÈ˙B -¿ƒ¿«ƒƒ«¿À∆¿»∆≈ƒ

‰a¯Ó‰ ÈÓcÓ ÌÈÏk BÏ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ËÚen‰58‰È‰ . «»¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈«¿À∆»»
BcÓˆ ‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¯nÁ B‡ ¯k‡59‡ÏÂ ƒ»«»≈¿ƒ…ƒ¿¿…

B¯BÓÁ60BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ - ÔtÒ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬¿≈ƒ»»«»≈¿ƒ
B˙ÈÙÒ61- el‡Ó ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ»««ƒ∆≈¿∆»≈≈

ÌÈÏk el‡ ÔÈ‡62ÌÈÒÎ ‡l‡ ,63¯‡L ÌÚ e¯ÎnÈÂ , ≈≈≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
.B·BÁ ÏÚ·Ï e˙pÈÂ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿¿««

שאינו 40) פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
משיירין  אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו

לגבות 41) דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן כשיגיע
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כג). צז, סימן ערוך (שולחן לתת 42)חובו שהתחייב מי
רכושו  כל לוקח דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו
מציעא  (בבא רבינו בדברי כאן המפורט כל לו שמשאירים

י"ב.43)קיג:). הלכה ב פרק לקמן כד.44)ראה שם
מערכך" הוא מך "ואם ח): כז, (ויקרא הכתוב מן זה דרשו

מערכך. החייהו זהב.45)- מציעא 46)רקומה בבא
לשבתות 47)שם. לא אבל החול, ימי לצורך כמותו לאיש

טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק (רבינו טובים וימים
פי  על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו

שם). בביאורנו הובא קידושין כיסא.48)ירושלמי
בהם 49) להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע

לבד. של מצע לדרוש יכול לא 50)ואינו וגם כסות לא
הקטנים.אפיל 51)מזון. י"ב 52)ו בפרק כמבואר

להחיות  המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות
ולא  מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את

מערכך". ובניו כשם 53)אשתו - (שם) יד ושל ראש של
קיג). פסחים (והשווה כסות לו שם.54)שנותנין

שלושה 57)משורים.56)נגר.55) לו שיש כגון,
האחת. והמגירה המעצד 58)מעצדים מוכרים אין

מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי
שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי

לאיכר.59) בקר (שם).60)צמד חמר היה שם 61)אם
אומנות.62)יח. קמא.63)כלי תנא לדעת בגמרא שם

.Á‰ÂÏÓ64ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯t‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡65dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈ·e BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï - ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙiL66. ∆ƒ¿«»

צז.64) סימן בטור הובאה הרי"ף פי 65)תשובת על ואף
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב
שקדמו  פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב

התרומות). ז.66)בעל הלכה למעלה כמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר

לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.‡Ì‡ :B·BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒÓ - ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e¯‡aL BÓk ,¯‡M‰ ˙‡ B·BÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„·Ïa BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk¯„Ï ‰Âl‰ CÏÈ -3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈcL C¯„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…

‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»
.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ - EÏ ·iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ"א מצאנו 3)למעלה "לא כי בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף חיוב (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי - אלו ודרכים

.·ÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È¯‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙È·Ï ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ -≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«

ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««
ÏÚ·Ï ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ e‡¯Lk .B·BÁ8¯Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««
ÌÈ‡n¯‰ ea¯L ,‡¯Ób‰ ¯eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈

ÔÈÂÏ10‰¯eÓÁ ‰Úe·L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz ÏL ÔÈÚk11¯˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈

,ÌÈ¯Á‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰Úe·La ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»

B˙eL¯Ï B‡ B„ÈÏ ‡B·iL ÏÎÂ ÁÈÂ¯iL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
BzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk epnÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï - B„È ‚ÈOz ¯L‡Ó≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈ·Ï ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
¯L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡¯‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡·Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,Bk¯„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.B·BÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈ¯ÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ ¯Á‡ Ìb .ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
¯˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰¯Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»
,BÏ Èe‡¯‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :¯Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡¯OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a Ú·MÈÂ ,¯‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Úe·L ÚaLpL ¯Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡¯ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ - È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL :¯Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ"ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי  ממונם,9)רבנן המסתירים

לי. אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי. אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס"ת היינו
מפני  משלם, הריני האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ נתן עיניו שמא החשש
א. ס"ק צט סי' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ"ו

שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע"פ
נתנו  שלא לדבר רגלים כי מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב הדין ומן הבעלֿחוב, מן להבריח כדי אלא
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.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ21ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -23ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È26Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈ·Bb -28‡B·È Ì‡Â ,29Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡31‡È·È B‡ ,32‰È‡¯33Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆

.B·BÁ ÏÚa««

דין.20) בפרק 21)בבית להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
זה  הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין פד.22)אזכנו כתובות
ונאמר  בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל
תורת  פי על שם (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא

ד). פרק קדושים לגבייה 23)כוהנים קודמים שהמטלטלין
גבייתו  תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, ִמן
יד.). קמא בבא כממון. (שדינם ממטלטלים או מממון
אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון
משלם  רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו
מהלכות  י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
פרק  בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי
כתב  (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים שהממון שישי
בבא  הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם

תם. רבינו בשם ד סימן א פרק חרם 24)קמא "הטלת
ספרי  בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים
משנה  (מגיד אצלם" בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים

ז). הלכה י"א פרק ללווה.25)להלן לו לא 26)שיש או
דין. לבית הבא 27)הודיע מזה שלווה לפני ממנו לווה

הכתובה  וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
אישות  מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה

ג. למנוע 28)הלכה והאשה חוב הבעל ביד ואין מיד,
ולכשיבוא.29)גבייתו. אין 30)כלומר, למה נימוק זה

לאחרים, משועבדת שהיא פי על אף הקרקע גביית מונעים
שהרי  השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי
שכל  ראשון, שגבה מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע
ועיין  רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם

ו). הלכה י פרק כתובות מה 31)ירושלמי כל "חזקה
מצא  זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות אלא 32)רבינו פירוש,
יביא. כדבריו.33)או הוא שכן עדים,

.‰ÏL ÂÈ·e BzL‡ ˙eÒkÓ ‡Ï ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆…ƒ¿ƒ¿»»∆
ÏÂ ,‰ÂÏÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈÚe·ˆ ÌÈ„‚aÓ ‡34ÏÚ Û‡ , …∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿»««

ÌÈL„Á ÌÈÏcqÓ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ eL·Ï ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
Ô‰lL el‡ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓLÏ ÔÁ˜lL35ÌÈ¯·c ‰na . ∆¿»»ƒ¿»∆»¬≈≈∆»∆«∆¿»ƒ

- „ÚBn‰Â ˙aL È„‚a Ï·‡ ;ÏÁ‰ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈«…¬»ƒ¿≈«»¿«≈
·BÁ ÏÚa Ô˙B‡ ‰·Bb36eÈ‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»««¿≈»ƒ«ƒ»

ÛÒk B‡ ·‰Ê ÈÏÎe ˙BÚaË Ô‰a37.B·BÁ ÏÚ·Ï Ïk‰L , »∆«»¿≈»»∆∆∆«…¿««

ובניו.34) אשתו לקחם 35)לשם או שנתנם שמשעה
(רי"ף  שלהם הם והרי בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן

כד.). ערכין פי על ריט, סימן שהם 36)בתשובה מתוך
נותנם  הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים
להם  יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה
א  פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף

ד). ואם 37)הלכה שתתקשט, מנת על קונה "שאדם
רי"ף  פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך

רט). סימן שם

.ÂÈ¯ËL ÂÈÏÚ È¯‰Â ,Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰»ƒ«¿¿ƒ«¿««¬≈»»ƒ¿≈
ÈÒÎ Ïk È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ˙B·BÁ¿¿≈»ƒ¿»«¬≈»¿»«
Ô˙B‡ eÏhÈ Ì‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÔÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È˙B‡ e¯Ò‡È ,Ì·BÁa ÌÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ

È˙Ba¯ e¯B‰ - ‰È·Ma ‰È‰‡Â Ô·BÁa38ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L , ¿»¿∆¿∆«ƒ¿»««∆≈¿ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‡B·iLÎe ;ÌÈÏ‡¯Oi‰ ea‚ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿≈»ƒ

B˙BcÙÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ - e‰e¯Ò‡ÈÂ39. ¿««¿¬≈»ƒ¿»≈¿Àƒƒ¿

שם.38) על 39)הרי"ף מוטלת אינה להצילו המצוה
מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע

.ÊÔÈ¯cÒÓ40·BÁ ÏÚ·Ï41ÔÈÎ¯Úa ÔÈ¯cÒnL C¯„k ,42. ¿«¿ƒ¿««¿∆∆∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
‡·‰ :‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk43LiL ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ≈«¿ƒ«…∆»≈»«ƒ«¿¿ƒ∆≈

Ïk‰ ÔÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .˙Á‡ ËÁÓ elÙ‡ ÁÈpz ‡ÏÂ ,EÏ¿¿…«ƒ«¬ƒ««««¿¿ƒƒ«…
ÔBÊÓ44˙eÒkÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ¿¿ƒ¿¿≈»»…∆ƒ¿

˙ÙˆÓ B‡ ÈLÓ È„‚a LaÏiL ‡ÏÂ .BÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿…∆ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆
‰·e‰Ê45epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ‡l‡ ,46BÏ ÔÈ˙BÂ , ¿»∆»«¬ƒƒ»ƒ∆¿¿ƒ

BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk47‰hÓe .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ48·LÈÏ ¿»¿»ƒ¿≈»»…∆ƒ»≈≈
Ì‡Â .Ì‰ÈÏÚ ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÚvÓe ‰hÓe ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«»»¿ƒƒ…¬≈∆¿ƒ

ıtÓe ‰hÓ - ÈÚ ‰È‰49ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ »»»ƒƒ»«»ƒ…»»¿≈¿ƒ
el‡k ÌÈÏk50ÂÈ·e BzL‡Ï51·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ»≈¿ƒ¿»»««ƒ∆«»
Ì‰È˙BBÊÓa52ÂÈlÙ˙e ÂÈÏcÒ BÏ ÔÈ˙BÂ .53‰È‰ . ƒ¿≈∆¿¿ƒ«¿»»¿ƒ»»»

Ôn‡54.ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
L¯Á ‰È‰L ÔB‚k55ÈzLe ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B - ¿∆»»»»¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈

˙B¯‚Ó56ËÚeÓ „Á‡ ÔÈÓe ‰a¯Ó „Á‡ ÔÈÓ BÏ ‰È‰ .57 ¿≈»»ƒ∆»¿À∆ƒ∆»»
ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ,‰a¯Ó‰ ÔÓ ÌÈL BÏ ÔÈ˙B -¿ƒ¿«ƒƒ«¿À∆¿»∆≈ƒ

‰a¯Ó‰ ÈÓcÓ ÌÈÏk BÏ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ËÚen‰58‰È‰ . «»¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈«¿À∆»»
BcÓˆ ‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¯nÁ B‡ ¯k‡59‡ÏÂ ƒ»«»≈¿ƒ…ƒ¿¿…

B¯BÓÁ60BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ - ÔtÒ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬¿≈ƒ»»«»≈¿ƒ
B˙ÈÙÒ61- el‡Ó ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ»««ƒ∆≈¿∆»≈≈

ÌÈÏk el‡ ÔÈ‡62ÌÈÒÎ ‡l‡ ,63¯‡L ÌÚ e¯ÎnÈÂ , ≈≈≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
.B·BÁ ÏÚ·Ï e˙pÈÂ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿¿««

שאינו 40) פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
משיירין  אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו

לגבות 41) דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן כשיגיע
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deleקמו deln zekld - mihtyn xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,
שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה

שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי
חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. ֿ 21)הגאונים מבעלי אחד לכל שבועה לחייבו

 ֿ ומשנה (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח שכל חובות,
למלך).

.„¯LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…
B·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÌÚ‰ ·¯Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ¯·c‰Â¿«»»»¿»«««»¿…»»»««

Ú·Bz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
‰Ê ˙eiÚa24¯ˆ‰Ï ,BÊ ‰Úe·La B¯ÚˆÏ ‰ˆB¯ ‡l‡ , «¬ƒ∆∆»∆¿«¬ƒ¿»¿»≈

CÏiL È„k B‡ ,epnÓ Ì˜p‰Ï È„k ,ÌÈa¯a BLi·Ïe BÏ¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈∆≈≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÈÂ25BzL‡ ÈÒÎ ÁwÈ B‡ ,26 ¿ƒ¿∆ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿

¯eÒ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - BÊ ‰Úe·MÓ ÏˆpiL „Ú ,‰ÊÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»∆«∆ƒ»≈ƒ¿»≈»∆ƒ∆»
BÚÈaL‰ Ì‡Â ;BÊ ‰Úe·L BÚÈaL‰Ï ÌÈÓL ‡¯È Ôi„Ï¿«»¿≈»«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ
.‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :‰¯Bz ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïha -ƒ≈…«¬∆∆»…ƒ¿∆¿∆
B„¯ËÏe Ú·Bza ¯Ú‚Ï ÔicÏ Èe‡¯ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ27, ¿…∆»»««»ƒ¿…«≈«¿»¿

ewz ‡lL .BaÏ ˙e¯È¯La CÏB‰Â ¯ËB ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿ƒƒ∆…ƒ¿
ÔÈ‡n¯‰ ÈtÓ ‡l‡ BÊ ‰wz ÌÈB‡b‰28È¯‰Â , «¿ƒ«»»∆»ƒ¿≈»«»ƒ«¬≈

¯Ó‡29‡e‰ È‡n¯ Ì‡ e‰L¯c - B˙‡ EÈÁ‡ L¯c „Ú : ∆¡««¿»ƒ…»¿≈ƒ««
BÈ‡LÂ ÈÚ ‡e‰L ‰Ê ˜ÊÁ‰L ¯Á‡Óe ,È‡n¯ BÈ‡ B‡≈««≈««∆À¿«∆∆»ƒ¿∆≈
ÈnL :¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡ - È‡n«̄«»¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈∆ƒ
È¯‰Â ,BzÓe B‡OÓa ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈÎ¯„e ,È‡n¯ ˜ÊÁ‰L∆À¿«««¿»»¿À¿»ƒ¿«»«»«¬≈
È¯‰Â ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÔÚËÂ ,ÔBÓÓ BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰»∆≈»¿»«∆≈¿«¬≈
BÚÈaL‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L - BÊ ‰w˙a Ú·M‰Ï ı¯ ‡e‰30. »¿ƒ»«¿«»»∆≈»¿«¿ƒ

B˙BOÚÏ Ôica Ák LÈ Ì‡ ‡l‡31ÏÚa Ú¯ÙiL „Ú ∆»ƒ≈…«««»¿««∆ƒ¿«««
‡e‰L ¯Á‡Ó ,‰OÚÈ - ÔziL „Ú B˙BcÏ B‡ ,B·BÁ¿««∆ƒ≈¿«∆≈««∆

‰ÂˆÓ ·BÁ ÏÚa ˙ÚÈ¯tL ,„eÓ‡32:¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿ƒ«««ƒ¿»¿»∆»»
˜„v‰ Ûc¯Ï B˙eÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·cÓ Ôic‰ ‰OÚiL Ïk…∆«¬∆««»ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ¿…«∆∆

BÙ„¯Ï eÈeËˆpL ,„·Ïa33¯·ÚÏ ‡ÏÂ ,34ÏÚ ÔÈc‰ ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»¿¿…«¬…«ƒ«
Ïa˜Óe ,˙BOÚÏ ‰L¯Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆À¿∆«¬¿«≈

ÌÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰iL ‡e‰Â .¯ÎO35. »»¿∆ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ

ישר.22) רבים.23)אדם בו ספק,24)יודעים לו אין
באופיו  כלומר זה", של "בענין גורסים: ויש עני. הוא שכן

צט). סי' 'פרישה' (עיין הנתבע של בריבית.25)ובמצבו
שאינם 26) ברזל, צאן נכסי ובין מלוג נכסי בין לו שהכניסה

סי' שו"ע (השווה מהם גובה ואינו לבעלֿחוב משועבדים

כו). סעיף פניו.27)צז מעל לעיל 28)לגרשו כמבואר
ב. אבידה.29)הל' מוצא בענין כח, בבבאֿמציעא

שהוא 30) למי השבועה את נותנין "אין ג: פ"ו, רבה ויקרא
קיב). ס"ק פז סימן (הגר"א השבועה" אחר לכופו.31)רץ

נפשו 32) שתצא עד אותו שמכין נתבאר ושם פו. כתובות
זו. מצוה יקיים צדק 33)או כ): טז, (דברים שנאמר כמו

מרומה  בדין שהמדובר פירשו לו: ובסנהדרין תרדוף. צדק
ג). הל' סנהדרין מהל' פכ"ב רדב"ז להטות.34)(עיין

יהיו 35) מעשיך "וכל יב משנה פ"ב (אבות שאמרו כמו
האחרונים לש  המפרשים בשם המגידֿמשנה וכתב שמים". ם

ב"ד  הוא אלאֿאםֿכן בכך מורשה ב"ד כל "שלא ז"ל:
שאינן  הדיינין ומשרבו וחסידות. בחכמה ומוחזק חשוב
דרך  לו לעשות פורץ אחד כל יהא שלא לחוש יש - מומחין
עצמו: רבינו כתב ב, הל' סנהדרין מהל' ובפכ"ד לעצמו".
כראוי  חכמים אינם וכו' הגונים שאינם דינים בתי "משרבו
ידון  ולא וכו' ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה, ובעלי
מאמין  לבי הדיוט כל יאמר שלא כדי דעתו, בסמיכות הדיין
לפי  דין כתב שכאן ונראה זה". על סומכת ודעתי זה, לדברי

(לחםֿמשנה). שם שכתב מה על וסמך הגמרא,

.‰,ÂÈÏÚL ·BÁ ¯ËL ÈtÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆»»
‰„B‰Â36ÌÈ¯Á‡ ˙B·BÁa ÌÈ¯Á‡Ï37¯˙È B„È ‰‚ÈO‰Â , ¿»«¬≈ƒ¿¬≈ƒ¿ƒƒ»»»≈

˙B¯ËL ÈÏÚa ‡l‡ ¯˙i‰ eÏhÈ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ÏÚ«»»…ƒ¿«»≈∆»«¬≈¿»
„·Ïa38‡Èe˜ ‡nL ,39ÂÈÒÎ ÏÚ B˙‡„B‰a ‰OBÚ ƒ¿«∆»¿¿»∆¿»»«¿»»

.‰Ê ÏL∆∆

עדי 36) יש אפילו או הלוואה עדי כאן ואין מעצמו,
שלא  מודה והוא פרעתי, לטעון יכול שהלווה אלא הלוואה,

ג). צט, סי' ש"ך (ראה -37)פרע לדבריו - הקודמים
שבשטר. והם 38)להלוואה הלוואה עדי יש אם אבל

בעדים  אלא יפרע שלא והלוה המלוה בין שהותנה מעידים
ה"ו). וראה (מגידֿמשנה, לגביה קודמת שטר בלי המלוה -

המלוה.39) מן נכסיו להבריח והאחרים, הלווה בין תחבולה

.ÂÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L Ô·e‡¯40·iÁ ÈÂÏÂ ,‰‡Ó ¿≈∆»»«»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ«»
.ÔBÚÓLÏ ÔÈ˙BÂ ÈÂlÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰‡Ó Ô·e‡¯Ïƒ¿≈≈»ƒƒƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈÒÎ Ô·e‡¯Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ41·BÁ È¯ËL BÏ eÈ‰Â , ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL :ÈÂÏ ¯Ó‡Â ,ÈÂÏ ÏÚ42‡e‰ Úe¯t ,43, «≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬»»»«

Ô·e‡¯ BÏ ‰„B‰Â44B˙‡„B‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ -45, ¿»¿≈≈«¿ƒƒ«»»
a‡Ï ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL;ÔBÚÓL ÏL B˙eÎÊ „46 ∆»¿¿»≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¿

ÔBÚÓL Ú·MÈ ‡l‡47Û¯BË Ïk ÔÈ„k ,ÈÂlÓ ÏhÈÂ48 ∆»ƒ»«ƒ¿¿ƒ…ƒ≈ƒ¿ƒ»≈
‰Úe·La ‡l‡ Ú¯Ù BÈ‡L49ÂÈÏÚ LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ∆≈»»

¯Á‡ ·BÁa BÓˆÚÓ ¯Á‡Ï ‰„B‰Â ,·BÁ ¯ËL50Ì‡ , ¿«¿»¿«≈≈«¿¿«≈ƒ
¯ËM‰ ÏÚa ‰·Bb - Ì‰ÈL ea‚iL È„k ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆«««¿»

‰Ê ÏL B¯ËL ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡lL ,„·Ïa51. ƒ¿«∆…«¬¿¿»«¿»∆∆

וחבירו 40) מנה בחבירו לנושה "מנין נתן: כרבי יט. כתובות
תלמודֿלומר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו,
הלוהו  לאשר (כלומר, לו" אשם לאשר "ונתן ז): ח, (במדבר
שהקרן  למי דהיינו שלו, האשם לאשר אלא כאן, כתוב אין

רש"י). - גובה 41)שלו שמעון אין - נכסים לו יש אם כי
כשאין  אלא נאמרה שלא לפי נתן, רבי של מדרשתו מלוי

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



קמז dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(מגידֿמשנה). מ. בבבאֿקמא כמבואר אחרים, נכסים ללוה
יתבענו 42) שלא אימון מתוך לו מסרו אלא כלום, לוה לא

ילווהו. אם ראובן.43)אלא בידי השטר ונשאר
אמנה.44) או פרוע ראובן.45)שהשטר של
ו 46) שם, אביי.כתובות של חפץ,47)כפירושו בנקיטת

רבינו  (ע"פ לאחר מכרו או מחלו ולא זה חוב נפרע שלא
י). הל' פכ"ב משועבדים 48)להלן או המכורים מנכסים

מה).49)לאחרים. שבועות ע"פ שם (פכ"ב לקמן כמבואר
הלוואה 50) עדי כאן ואין - בשטר להלוואה לדבריו, שקדם,

לו). הערה ה"ה למעלה רבינו 51)(ראה לימדנו כבר
הודאתו  מקבלים ואין לקנוניא, שחוששים ה') הל' (למעלה
שאין  לפי שנית, זה דין וכתב רבינו וחזר אחרים. בחובות
בהל' להמבואר דומה כאן הנידון של לקנוניא החשד רקע
הסידור, שבועת כבר כשנשבע המדובר, ה בהל' כי ה,
שאינו  ובניו, אשתו לפרנסת דאגתו הוא לקנוניא והגורם
לבעלֿחובו  ראשון ראשון פורע אלא אותם להאכיל רשאי
עשוי  שאדם זה על מבוסס החשד ובכן שם, כמבואר
שגם  ואפשר ובניו, אשתו פרנסת בגלל לעצמו היתר להורות
קטנים. וילדים אשה לפרנס מצוה בזה רואים האחרים
הגורם  הסידור, שבועת לפני שמודה שלפנינו, ובנידון
ולכן  מנכסיו, ערום ישאר שלא כדי הוא, האפשרית לקנוניא
(ולצד  זו סיבה בגלל גם לקנוניא שחוששים רבינו, מלמדנו
שבנידון  לפי כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס"ק צט סי' ש"ך עיין כסףֿמשנה.

.ÊÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿

¯˙BÈ ÁaLÓ - ¯ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ - ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב"מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע, הסכום אין המשכון על
ד). ס"ק ע, סי' (סמ"ע תובע שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע על אותו מקללים אדם שבני

לו. חייב

.Á·¯‰58‰ÂÏ B‡ ,B¯¯ÁL Ck ¯Á‡Â Bc·ÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ - dL¯b Ck ¯Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba¯ ‰˜ - „·Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»

dÏÚa ˙˜ÊÁa -59Ô‰L ‰È‡¯ ‰‡È·‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈
d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב רבינו והשווה שם. ב"ב גמ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט, נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח. כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכל 1) בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

שבא  דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש,
למשכן.

.‡ÔÈ‡ - ‰¯ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…

‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…
‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙4ÏÚa epnÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«

BÁ¯k5ÌlLz - BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6¯tÎz Ì‡Â ,7- »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…
Ú·Mz8- ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ

‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב"מ משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע
אין  הלוואה "בשעת וכותב: משיג והראב"ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב חשד משום האלמנה
דבר  לידי (שיבואו קלקול ביניהם שיארע או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי
כל  בעברית: מהני". לא עביד אי - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח). סי' (ריב"ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי' ריב"ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח). ההלוואה היתה שלא  כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק לאו "שכל  לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב "השב יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט

.·ÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,B¯·Á ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡Ï -…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ¯‰11ıÚ ÏL ˙B·¯Ú‰Â ,12ÔÈÏM·nL ˙B¯BÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ
‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :¯Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ

Ï·Á ‡e‰ LÙ14BÁ¯k ÏÚa ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿
‰˜BÏ - ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב"ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע, הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף צז, סי' (שו"ע כלל משכון בגדר אינם
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החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,
שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה

שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי
חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. ֿ 21)הגאונים מבעלי אחד לכל שבועה לחייבו

 ֿ ומשנה (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח שכל חובות,
למלך).

.„¯LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…
B·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÌÚ‰ ·¯Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ¯·c‰Â¿«»»»¿»«««»¿…»»»««

Ú·Bz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
‰Ê ˙eiÚa24¯ˆ‰Ï ,BÊ ‰Úe·La B¯ÚˆÏ ‰ˆB¯ ‡l‡ , «¬ƒ∆∆»∆¿«¬ƒ¿»¿»≈

CÏiL È„k B‡ ,epnÓ Ì˜p‰Ï È„k ,ÌÈa¯a BLi·Ïe BÏ¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈∆≈≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÈÂ25BzL‡ ÈÒÎ ÁwÈ B‡ ,26 ¿ƒ¿∆ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿

¯eÒ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - BÊ ‰Úe·MÓ ÏˆpiL „Ú ,‰ÊÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»∆«∆ƒ»≈ƒ¿»≈»∆ƒ∆»
BÚÈaL‰ Ì‡Â ;BÊ ‰Úe·L BÚÈaL‰Ï ÌÈÓL ‡¯È Ôi„Ï¿«»¿≈»«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ
.‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :‰¯Bz ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïha -ƒ≈…«¬∆∆»…ƒ¿∆¿∆
B„¯ËÏe Ú·Bza ¯Ú‚Ï ÔicÏ Èe‡¯ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ27, ¿…∆»»««»ƒ¿…«≈«¿»¿

ewz ‡lL .BaÏ ˙e¯È¯La CÏB‰Â ¯ËB ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿ƒƒ∆…ƒ¿
ÔÈ‡n¯‰ ÈtÓ ‡l‡ BÊ ‰wz ÌÈB‡b‰28È¯‰Â , «¿ƒ«»»∆»ƒ¿≈»«»ƒ«¬≈

¯Ó‡29‡e‰ È‡n¯ Ì‡ e‰L¯c - B˙‡ EÈÁ‡ L¯c „Ú : ∆¡««¿»ƒ…»¿≈ƒ««
BÈ‡LÂ ÈÚ ‡e‰L ‰Ê ˜ÊÁ‰L ¯Á‡Óe ,È‡n¯ BÈ‡ B‡≈««≈««∆À¿«∆∆»ƒ¿∆≈
ÈnL :¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡ - È‡n«̄«»¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈∆ƒ
È¯‰Â ,BzÓe B‡OÓa ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈÎ¯„e ,È‡n¯ ˜ÊÁ‰L∆À¿«««¿»»¿À¿»ƒ¿«»«»«¬≈
È¯‰Â ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÔÚËÂ ,ÔBÓÓ BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰»∆≈»¿»«∆≈¿«¬≈
BÚÈaL‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L - BÊ ‰w˙a Ú·M‰Ï ı¯ ‡e‰30. »¿ƒ»«¿«»»∆≈»¿«¿ƒ

B˙BOÚÏ Ôica Ák LÈ Ì‡ ‡l‡31ÏÚa Ú¯ÙiL „Ú ∆»ƒ≈…«««»¿««∆ƒ¿«««
‡e‰L ¯Á‡Ó ,‰OÚÈ - ÔziL „Ú B˙BcÏ B‡ ,B·BÁ¿««∆ƒ≈¿«∆≈««∆

‰ÂˆÓ ·BÁ ÏÚa ˙ÚÈ¯tL ,„eÓ‡32:¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿ƒ«««ƒ¿»¿»∆»»
˜„v‰ Ûc¯Ï B˙eÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·cÓ Ôic‰ ‰OÚiL Ïk…∆«¬∆««»ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ¿…«∆∆

BÙ„¯Ï eÈeËˆpL ,„·Ïa33¯·ÚÏ ‡ÏÂ ,34ÏÚ ÔÈc‰ ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»¿¿…«¬…«ƒ«
Ïa˜Óe ,˙BOÚÏ ‰L¯Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆À¿∆«¬¿«≈

ÌÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰iL ‡e‰Â .¯ÎO35. »»¿∆ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ

ישר.22) רבים.23)אדם בו ספק,24)יודעים לו אין
באופיו  כלומר זה", של "בענין גורסים: ויש עני. הוא שכן

צט). סי' 'פרישה' (עיין הנתבע של בריבית.25)ובמצבו
שאינם 26) ברזל, צאן נכסי ובין מלוג נכסי בין לו שהכניסה

סי' שו"ע (השווה מהם גובה ואינו לבעלֿחוב משועבדים

כו). סעיף פניו.27)צז מעל לעיל 28)לגרשו כמבואר
ב. אבידה.29)הל' מוצא בענין כח, בבבאֿמציעא

שהוא 30) למי השבועה את נותנין "אין ג: פ"ו, רבה ויקרא
קיב). ס"ק פז סימן (הגר"א השבועה" אחר לכופו.31)רץ

נפשו 32) שתצא עד אותו שמכין נתבאר ושם פו. כתובות
זו. מצוה יקיים צדק 33)או כ): טז, (דברים שנאמר כמו

מרומה  בדין שהמדובר פירשו לו: ובסנהדרין תרדוף. צדק
ג). הל' סנהדרין מהל' פכ"ב רדב"ז להטות.34)(עיין

יהיו 35) מעשיך "וכל יב משנה פ"ב (אבות שאמרו כמו
האחרונים לש  המפרשים בשם המגידֿמשנה וכתב שמים". ם

ב"ד  הוא אלאֿאםֿכן בכך מורשה ב"ד כל "שלא ז"ל:
שאינן  הדיינין ומשרבו וחסידות. בחכמה ומוחזק חשוב
דרך  לו לעשות פורץ אחד כל יהא שלא לחוש יש - מומחין
עצמו: רבינו כתב ב, הל' סנהדרין מהל' ובפכ"ד לעצמו".
כראוי  חכמים אינם וכו' הגונים שאינם דינים בתי "משרבו
ידון  ולא וכו' ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה, ובעלי
מאמין  לבי הדיוט כל יאמר שלא כדי דעתו, בסמיכות הדיין
לפי  דין כתב שכאן ונראה זה". על סומכת ודעתי זה, לדברי

(לחםֿמשנה). שם שכתב מה על וסמך הגמרא,

.‰,ÂÈÏÚL ·BÁ ¯ËL ÈtÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆»»
‰„B‰Â36ÌÈ¯Á‡ ˙B·BÁa ÌÈ¯Á‡Ï37¯˙È B„È ‰‚ÈO‰Â , ¿»«¬≈ƒ¿¬≈ƒ¿ƒƒ»»»≈

˙B¯ËL ÈÏÚa ‡l‡ ¯˙i‰ eÏhÈ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ÏÚ«»»…ƒ¿«»≈∆»«¬≈¿»
„·Ïa38‡Èe˜ ‡nL ,39ÂÈÒÎ ÏÚ B˙‡„B‰a ‰OBÚ ƒ¿«∆»¿¿»∆¿»»«¿»»

.‰Ê ÏL∆∆

עדי 36) יש אפילו או הלוואה עדי כאן ואין מעצמו,
שלא  מודה והוא פרעתי, לטעון יכול שהלווה אלא הלוואה,

ג). צט, סי' ש"ך (ראה -37)פרע לדבריו - הקודמים
שבשטר. והם 38)להלוואה הלוואה עדי יש אם אבל

בעדים  אלא יפרע שלא והלוה המלוה בין שהותנה מעידים
ה"ו). וראה (מגידֿמשנה, לגביה קודמת שטר בלי המלוה -

המלוה.39) מן נכסיו להבריח והאחרים, הלווה בין תחבולה

.ÂÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L Ô·e‡¯40·iÁ ÈÂÏÂ ,‰‡Ó ¿≈∆»»«»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ«»
.ÔBÚÓLÏ ÔÈ˙BÂ ÈÂlÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰‡Ó Ô·e‡¯Ïƒ¿≈≈»ƒƒƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈÒÎ Ô·e‡¯Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ41·BÁ È¯ËL BÏ eÈ‰Â , ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL :ÈÂÏ ¯Ó‡Â ,ÈÂÏ ÏÚ42‡e‰ Úe¯t ,43, «≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬»»»«

Ô·e‡¯ BÏ ‰„B‰Â44B˙‡„B‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ -45, ¿»¿≈≈«¿ƒƒ«»»
a‡Ï ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL;ÔBÚÓL ÏL B˙eÎÊ „46 ∆»¿¿»≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¿

ÔBÚÓL Ú·MÈ ‡l‡47Û¯BË Ïk ÔÈ„k ,ÈÂlÓ ÏhÈÂ48 ∆»ƒ»«ƒ¿¿ƒ…ƒ≈ƒ¿ƒ»≈
‰Úe·La ‡l‡ Ú¯Ù BÈ‡L49ÂÈÏÚ LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ∆≈»»

¯Á‡ ·BÁa BÓˆÚÓ ¯Á‡Ï ‰„B‰Â ,·BÁ ¯ËL50Ì‡ , ¿«¿»¿«≈≈«¿¿«≈ƒ
¯ËM‰ ÏÚa ‰·Bb - Ì‰ÈL ea‚iL È„k ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆«««¿»

‰Ê ÏL B¯ËL ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡lL ,„·Ïa51. ƒ¿«∆…«¬¿¿»«¿»∆∆

וחבירו 40) מנה בחבירו לנושה "מנין נתן: כרבי יט. כתובות
תלמודֿלומר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו,
הלוהו  לאשר (כלומר, לו" אשם לאשר "ונתן ז): ח, (במדבר
שהקרן  למי דהיינו שלו, האשם לאשר אלא כאן, כתוב אין

רש"י). - גובה 41)שלו שמעון אין - נכסים לו יש אם כי
כשאין  אלא נאמרה שלא לפי נתן, רבי של מדרשתו מלוי
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deleקמח deln zekld - mihtyn xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.‚Ï·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿

ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ¯‰Â ·Î¯‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
¯˜a „Óˆ Ï·Á Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

L¯BÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ - «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב

לוקה  רכב אחת, לוקה ריחיים "חבל קטו:): (שם האומר
שתיים". לוקה ורכב ריחיים על 20)אחת, "לא" הטל

(רבינו  רכב ולא ריחיים, יחבול לא כלומר רכב, ועל ריחיים
[ריחיים  רעב). פיסקא כיֿתצא דברים ל'ספרי' בפירושו הלל
העליונה  זו, על זו מונחות אבנים משתי מורכבים יד, של
הגרעינים  נטחנים אותה וכשמסובבים "רכב" נקראת
"ריחיים"]. הנקראת התחתונה האבן ובין בינה הנופלים

קטז.21) משני 22)שם מורכב חרישה כלי הם הצמד
[באבןֿהאזל  (מגידֿמשנה). שתיים חייב ולפיכך חלקים,
וראייתו  פירושו. לקבל מאוד וקשה לפרות, שהכוונה מפרש
קשה  ג"כ - "החורשת" ולא "החורש" כתב שרבינו מזה
ד"ה  שם 'תוספות' ראה יחיד. לשון הוא בקר שהרי להבינה,
משמע  שתים, חייב ד"ה שם רש"י דברי סיום וגם צמד,
שכתב  צז, סי' חו"מ יוסף' 'בית וראה בכלי. שהמדובר
לתמוה  ויש חבלה. איסור בכלל ואינן ככלי אינן שפרות
דעתו  על המגדלֿעוז דעת את אבןֿהאזל בעל העדיף למה

המגידֿמשנה]. שהתורה 23)של כאן, משמיענו רבינו
ממש, נפש באוכל אינה שמלאכתם כלים גם לחבול אסרה
כאלה  כלים תורה אסרה שלא האומרים, מדעת להוציא

צז). סי' ח"מ 'טור' (ראה

.„‡Ï - ¯ÈLÚ „Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ…
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ epkLÓÈ24ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL elÙ‡Â . ¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈ƒ

‡l‡ ,epkLÓÈÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï - ÔkLÓÏ ‡aL∆»¿«¿≈…ƒ»≈¿≈ƒ«¿¿∆∆»
BÏ ‡ÈˆBÓe B˙È·Ï ÒÎ ‰Âl‰Â ,ıeÁa „ÓBÚ≈«¿«…∆ƒ¿»¿≈ƒ

„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰25Ôk Ì‡ .26ÔÈa ‰Ó , ««¿∆∆¡«««¬…ƒ≈«≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏML ?ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ·BÁ ÏÚa27LÈ - ««ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¿ƒ«≈ƒ≈

‰Âl‰ „iÓ ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ28ÚB¯Êa29B˙BÂ ƒ«««¿ƒ««…∆ƒ¿«¿¿
ÔziL „Ú ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ ÔÈ‡ - ·BÁ ÏÚ·e ,‰ÂÏnÏ««¿∆««≈ƒ«««¿«∆ƒ≈

BzÚcÓ ‰Âl‰ BÏ30‰Âl‰ ˙È·Ï ÒÎÂ ·BÁ ÏÚa ¯·Ú . «…∆ƒ«¿»«««¿ƒ¿«¿≈«…∆
BÈ‡ - ÚB¯Êa B„iÓ ÔBkLn‰ ÛËÁL B‡ ,BkLÓeƒ¿¿∆»«««¿ƒ»ƒ¿«≈

·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z È¯‰L ;‰˜BÏ31BÏ ∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«»≈»ƒ
,daL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â .LÓM‰ ‡B·k ËB·Ú‰ ˙‡∆»¬¿«∆∆¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»

‰˜BÏ - Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡L ÔB‚k32Óe .·MÁ ¿∆»«««¿ƒ¿«∆¿«≈
ÔBkLn‰ ÈÓc33.ÔÈca ¯‡M‰ Ú·B˙Â , ¿≈««¿¿≈««¿»«ƒ

שליח.24) וע"י הדיין אשר 25)במצוות "והאיש וגומר:
(שם  בגמרא החוצה". העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
יודע  איני תעמוד" "בחוץ שנאמר ממשמע אמרו: קיג.)
תלמודֿלומר  מה אלא יוציא, בו נושה אתה אשר שהאיש
תעמוד" "בחוץ (כלומר, כמלוה ב"ד שליח לרבות והאיש?
נושה  אתה ואשר - ב"ד) שליח (שהוא והאיש (המלוה) אתה

שם). (רש"י החוצה העבוט אליך יוציא מאחר 26)בו,
ב"ד. לשליח גם אסורה, לשניהם הלווה לבית שהכניסה

ששליח 27) משמע בב"ד", אלא ימשכננו "לא אמרנו: הרי
אסור. והמלוה למשכן, רשאי לביתו,28)ב"ד חוץ במצאו

שם). (כשמואל, דברים,30)בחזקה.29)בשוק 'ספרי'
ימשכננו  לא יכול ביתו, אל תבוא "לא רעו: פיסקא כיֿתצא
לעבוט  ת"ל מבחוץ, ימשכננו אבל בבית) (כלומר מבפנים

מבחוץ). (אפילו דרשו:31)עבוטו" לא: בבבאֿמציעא
שמשכנו  אלא לי אין למה), לשון כפל (כלומר תשיב "השב
השב  ת"ל מנין? - ב"ד ברשות שלא משכנו ב"ד, ברשות

מכלֿמקום". טו.32)תשיב, הערה למעלה השווה
החוב 33) מסכום עליו, שאחריותו המשכון דמי מנכה

- המגיד הרב ולדעת א. הל' שכירות מהל' בפ"י (כמבואר
אונסין). באחריות אפילו ברשות, שלא במשכנו חייב,

בת  חייב שהוא מאחר ומקשה: משיג למה [הראב"ד שלומין,
(מכות  עליו לוקים אין לתשלומין שניתן לאו הרי לוקה?
ניתן  נקרא שאינו רבינו, שיטת מבאר והמגידֿמשנה טז.)?
הם  - הממון כלומר, – שהתשלומין במקום אלא לתשלומין
הפקעת  על הוא שהלאו גזילה, כגון וסיבתו, הלאו תיקון
אין  במשכון אבל מתקנו, - וכשמשלם חבירו, ממון
הפקעתֿממון  על אינו הלאו כי הלאו, עם קשר לתשלומין
בתור  החפץ נטילת עצם על אלא לגוזלו, כוונתו אין שהרי -
מפני  הוא התשלומין וחיוב - תורה הקפידה משכון
שניתן  לאו זה אין כך ומשום באחריותו, שנתחייב
המשכון, השבת של ל'עשה' שניתק לאו אלא לתשלומין
מיישב  זו ובסברא לוקה. - ה'עשה' קיים ולא שנאבד ומאחר
אדם  אין והרי לוקה, למה שהקשו מה גם המגידֿמשנה
שלפי  א), הל' גניבה מהל' פ"ג (ראה ומשלם? לוקה
שהלאו  כאחת, באים אינם והתשלומין המלקות המבואר
אבידתו, שעת על הם והתשלומין המשכון, נטילת על הוא
והתשלומין  המלקות שאם שם, גניבה בהל' נתבאר וכבר

ומשלם]. לוקה - כאחת באים אינם

.‰BkLnL B‡ ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÓ‰ „Á‡∆»«¿«¿≈∆¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿¿
‡e‰ ÈÚ LÈ‡ Ì‡ ,‰Âl‰ ˙ÚcÓ B‡ ÚB¯Êa ,B„Èa34 ¿»ƒ¿«ƒ«««…∆ƒƒ»ƒ

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·„ BkLÓe35‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»»∆»ƒ¬≈∆¿À∆
BÏ ¯ÈÊÁÓ :BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¬»≈∆»ƒ«¬ƒ
ÌBia ‰L¯Án‰ ˙‡Â ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ‰ÏÈla ¯k‰ ˙‡∆««««¿»¿≈ƒ…»»¿∆««¬≈»«

BzÎ‡ÏÓ da ˙BOÚÏ È„k36BÏ ·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ; ¿≈«¬»¿«¿∆∆¡«»≈»ƒ
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ËB·Ú‰ ˙‡37ÌBia ÌBi‰ ÈÏk BÏ ·ÈL‰ ‡ÏÂ ¯·Ú . ∆»¬»«¿…≈ƒ¿ƒ««
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe38:¯Ó‡pL , ¿ƒ««¿»««¿»≈¿…«¬∆∆∆¡«

BÊ .EÏˆ‡ BËB·ÚÂ ·kL˙ ‡Ï - BË·Úa ·kL˙ ‡Ï…ƒ¿««¬……ƒ¿««¬∆¿¿
ÌBia BzÎ‡ÏÓ Ô‰a ‰OBÚ ‡e‰L ÌÈÏÎ·e .‰ÏÈÏ ˙eÒk¿«¿»¿≈ƒ∆∆»∆¿«¿«
.BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡a „Ú :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔL·BÏ B‡¿»≈«…«∆∆¿ƒ∆

ÌBi‰ Ïk B¯ÈÊÁiL ,„nÏÓ39¯ÈÊÁnL ,‡e‰ Ôk Ì‡ . ¿«≈∆«¬ƒ»«ƒ≈∆«¬ƒ
ÔBkLn‰ BÏ40˙Úa B˙B‡ Á˜BÏÂ BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ««¿»≈∆»ƒ¿≈«»≈

‡lL È„k ?ÔBkLn‰ ÏÈÚBi ‰Ó ,BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ««¿¿≈∆…
˙ÈÚÈ·Ma ·BÁ‰ ËÓMÈ41Ïˆ‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰OÚÈ ‡ÏÂ , ƒ»≈««¿ƒƒ¿…≈»∆ƒ«¿¿ƒ≈∆

ÂÈa42ÔBkLn‰ ÔÓ Ú¯tÈ ‡l‡ ,43.‰Âl‰ ˙nL ¯Á‡ »»∆»ƒ»«ƒ««¿««∆≈«…∆
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·c ÈÚ‰ ˙‡ ÔkLÓÓ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆«¿«¿≈∆∆»ƒ»»∆»ƒ
‰LÏL ÌeMÓ ¯·BÚ - BpÓÊa BÏ B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿«≈ƒ¿»

˙BÓL44·L‰ ÌeMÓe ,B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ÌeMÓ : ≈ƒ…»…∆≈ƒ»≈
.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ…ƒ¿««¬…
˙ÚLa ‡lL BkLnL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿«

B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙‡ÂÏ‰45BÈ‡ - «¿»»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈
ÏÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ46˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ¯·BÚ BÈ‡Â , «»¿«¬ƒ¿»¿≈≈¿≈ƒ«≈

.el‡‰»≈

ועבוטו 34) תשכב לא הוא, עני איש "אם קיד: שם הלוה.
ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.

אצלך". ועבוטו שכב במקומו) להחליף "ואינו 35)לו
כמו  במקומו, שיחליף מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי כו) כב, (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב" במה לעורו, שמלתו היא
במכילתא  הדברים ומקור רמ. לאוין המצוות' וב'ספר

נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב"י, שאינה מלאכה
בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי כי נפש, אוכל

מח). הערה להלן (ראה ב הל' למעלה שם 37)כמבואר
"השב  דרשו: רעז, פיסקה כיֿתצא דברים, וב'ספרי' קיד:
וכלי  ביום היום כלי לו שמחזיר מלמד העבוט: תשיב
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי עליו, לוקה ואינו
כב,39) שמות רש"י יט. פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
[רבינו  מ"ב. פ"י, בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב אצלנו, "והעיקר מנמק: שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק רבי של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט".
פ"י  החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב"ד השגת
(מפרשי  הרי"ף של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה

(שביעית  בירושלמי שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב על שם)
שלא  ואע"פ בידך. לאחיך שיש לזה פרט - ידיך" תשמט
משמט  אינו מחט משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט הי"ד) ויובל משמיטה (בפ"ט ופסק כלום,
דמי  לגבי דרשתו את קיבל - המשכון דמי על היתר החוב
זו]. דרשה ע"פ מנמק שם במשנה הרע"ב גם המשכון.

צב.):42) (כתובות שאמרו מפני ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי" לא חוב לבעל - דיתמי "מטלטלי
אביהם). של לבעלֿחוב משועבדים אינם - יתומים

החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא
ועשה.44)כגבוי. לאוין שני - שבתורה מקראות שלוש

ד:)]. מכות (רש"י מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו
(46 ֿ ולחם [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי קיד: שם ברייתא

וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק נפש, אוכל כלי בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב"ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב בהל' כן

שרבי  שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב"ד מודה נו
להחזיר  חייב שאינו פסק כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי אולם הלוואתו, בשעת במשכנו
ונימוק  חובל", הוא נפש "כי ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב'ספר כי אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי"ד) קוק הרב מוסד הוצאת ע"פ - תקצח (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי קיבל, לא רע שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק טעם
חבלה  המונח את להוציא נימוק מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו

.ÂÔkLÓÏ ‡aL ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL47ÌÈ¯·c ÔkLÓÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈ƒ∆»¿«¿≈…¿«¿≈¿»ƒ
ÔBkLÓ Ì˙B‡ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L48„‚a ÔB‚k , ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ≈»«¿¿∆∆

Ba ÏÎB‡L ÈÏÎe ÂÈÏÚL49‰hÓ ÁÈpÓe .el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»»¿ƒ∆≈¿«≈»≈«ƒ«ƒ»
ÚvÓe50ıtÓe ‰hÓe ,¯ÈLÚÏ51ÈÚÏ52‡ˆÓp‰ ÏÎÂ . «»¿»ƒƒ»«»¿»ƒ¿»«ƒ¿»

el‡Ó ıeÁ B„È·53BkLÓÏ BÏ LÈ -54ÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ . ¿»≈≈≈¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe ,ÌBia ÌBi‰««¿ƒ««¿»««¿»»¿»»¿≈

ÌÈÏk55„Á‡ ÏËB -56„Á‡ ¯ÈÊÁÓe57Ú .È˙Ó „58‡e‰ ≈ƒ≈∆»«¬ƒ∆»«»«
?ÁwÏÂ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ59ÌÏBÚÏ „Ú60‰È‰ Ì‡Â . «»¿«¬ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ»»

Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ÔBkLn‰61ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ««¿ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿≈«ƒƒ
‰ÂlÏ Ô˙B‡62ÌÈLÏL „Ú BÏˆ‡ BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - »«…∆¬≈∆«ƒ∆¿«¿ƒ

ÌBÈ63¯ÎBÓ ClÈ‡Â ÌBÈ ÌÈLÏMÓe ,64˙È·a ÔBkLn‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««¿¿≈
ÔÈc65ÂÈ·Ï ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰Âl‰ ˙Ó .66‰Âl‰ ˙Ó . ƒ≈«…∆≈«¬ƒ¿»»≈«…∆

BËÓBL - ÔBkLn‰ BÏ ·ÈL‰L ¯Á‡67ÏÚÓ ‰ÂÏn‰ ««∆≈ƒ««¿¿««¿∆≈«
ÂÈa68.¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , »»¿≈«¬ƒ
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ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.‚Ï·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿

ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ¯‰Â ·Î¯‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
¯˜a „Óˆ Ï·Á Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

L¯BÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ - «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב

לוקה  רכב אחת, לוקה ריחיים "חבל קטו:): (שם האומר
שתיים". לוקה ורכב ריחיים על 20)אחת, "לא" הטל

(רבינו  רכב ולא ריחיים, יחבול לא כלומר רכב, ועל ריחיים
[ריחיים  רעב). פיסקא כיֿתצא דברים ל'ספרי' בפירושו הלל
העליונה  זו, על זו מונחות אבנים משתי מורכבים יד, של
הגרעינים  נטחנים אותה וכשמסובבים "רכב" נקראת
"ריחיים"]. הנקראת התחתונה האבן ובין בינה הנופלים

קטז.21) משני 22)שם מורכב חרישה כלי הם הצמד
[באבןֿהאזל  (מגידֿמשנה). שתיים חייב ולפיכך חלקים,
וראייתו  פירושו. לקבל מאוד וקשה לפרות, שהכוונה מפרש
קשה  ג"כ - "החורשת" ולא "החורש" כתב שרבינו מזה
ד"ה  שם 'תוספות' ראה יחיד. לשון הוא בקר שהרי להבינה,
משמע  שתים, חייב ד"ה שם רש"י דברי סיום וגם צמד,
שכתב  צז, סי' חו"מ יוסף' 'בית וראה בכלי. שהמדובר
לתמוה  ויש חבלה. איסור בכלל ואינן ככלי אינן שפרות
דעתו  על המגדלֿעוז דעת את אבןֿהאזל בעל העדיף למה

המגידֿמשנה]. שהתורה 23)של כאן, משמיענו רבינו
ממש, נפש באוכל אינה שמלאכתם כלים גם לחבול אסרה
כאלה  כלים תורה אסרה שלא האומרים, מדעת להוציא

צז). סי' ח"מ 'טור' (ראה

.„‡Ï - ¯ÈLÚ „Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ…
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ epkLÓÈ24ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL elÙ‡Â . ¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈ƒ

‡l‡ ,epkLÓÈÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï - ÔkLÓÏ ‡aL∆»¿«¿≈…ƒ»≈¿≈ƒ«¿¿∆∆»
BÏ ‡ÈˆBÓe B˙È·Ï ÒÎ ‰Âl‰Â ,ıeÁa „ÓBÚ≈«¿«…∆ƒ¿»¿≈ƒ

„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰25Ôk Ì‡ .26ÔÈa ‰Ó , ««¿∆∆¡«««¬…ƒ≈«≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏML ?ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ·BÁ ÏÚa27LÈ - ««ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¿ƒ«≈ƒ≈

‰Âl‰ „iÓ ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ28ÚB¯Êa29B˙BÂ ƒ«««¿ƒ««…∆ƒ¿«¿¿
ÔziL „Ú ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ ÔÈ‡ - ·BÁ ÏÚ·e ,‰ÂÏnÏ««¿∆««≈ƒ«««¿«∆ƒ≈

BzÚcÓ ‰Âl‰ BÏ30‰Âl‰ ˙È·Ï ÒÎÂ ·BÁ ÏÚa ¯·Ú . «…∆ƒ«¿»«««¿ƒ¿«¿≈«…∆
BÈ‡ - ÚB¯Êa B„iÓ ÔBkLn‰ ÛËÁL B‡ ,BkLÓeƒ¿¿∆»«««¿ƒ»ƒ¿«≈

·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z È¯‰L ;‰˜BÏ31BÏ ∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«»≈»ƒ
,daL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â .LÓM‰ ‡B·k ËB·Ú‰ ˙‡∆»¬¿«∆∆¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»

‰˜BÏ - Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡L ÔB‚k32Óe .·MÁ ¿∆»«««¿ƒ¿«∆¿«≈
ÔBkLn‰ ÈÓc33.ÔÈca ¯‡M‰ Ú·B˙Â , ¿≈««¿¿≈««¿»«ƒ

שליח.24) וע"י הדיין אשר 25)במצוות "והאיש וגומר:
(שם  בגמרא החוצה". העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
יודע  איני תעמוד" "בחוץ שנאמר ממשמע אמרו: קיג.)
תלמודֿלומר  מה אלא יוציא, בו נושה אתה אשר שהאיש
תעמוד" "בחוץ (כלומר, כמלוה ב"ד שליח לרבות והאיש?
נושה  אתה ואשר - ב"ד) שליח (שהוא והאיש (המלוה) אתה

שם). (רש"י החוצה העבוט אליך יוציא מאחר 26)בו,
ב"ד. לשליח גם אסורה, לשניהם הלווה לבית שהכניסה

ששליח 27) משמע בב"ד", אלא ימשכננו "לא אמרנו: הרי
אסור. והמלוה למשכן, רשאי לביתו,28)ב"ד חוץ במצאו

שם). (כשמואל, דברים,30)בחזקה.29)בשוק 'ספרי'
ימשכננו  לא יכול ביתו, אל תבוא "לא רעו: פיסקא כיֿתצא
לעבוט  ת"ל מבחוץ, ימשכננו אבל בבית) (כלומר מבפנים

מבחוץ). (אפילו דרשו:31)עבוטו" לא: בבבאֿמציעא
שמשכנו  אלא לי אין למה), לשון כפל (כלומר תשיב "השב
השב  ת"ל מנין? - ב"ד ברשות שלא משכנו ב"ד, ברשות

מכלֿמקום". טו.32)תשיב, הערה למעלה השווה
החוב 33) מסכום עליו, שאחריותו המשכון דמי מנכה

- המגיד הרב ולדעת א. הל' שכירות מהל' בפ"י (כמבואר
אונסין). באחריות אפילו ברשות, שלא במשכנו חייב,

בת  חייב שהוא מאחר ומקשה: משיג למה [הראב"ד שלומין,
(מכות  עליו לוקים אין לתשלומין שניתן לאו הרי לוקה?
ניתן  נקרא שאינו רבינו, שיטת מבאר והמגידֿמשנה טז.)?
הם  - הממון כלומר, – שהתשלומין במקום אלא לתשלומין
הפקעת  על הוא שהלאו גזילה, כגון וסיבתו, הלאו תיקון
אין  במשכון אבל מתקנו, - וכשמשלם חבירו, ממון
הפקעתֿממון  על אינו הלאו כי הלאו, עם קשר לתשלומין
בתור  החפץ נטילת עצם על אלא לגוזלו, כוונתו אין שהרי -
מפני  הוא התשלומין וחיוב - תורה הקפידה משכון
שניתן  לאו זה אין כך ומשום באחריותו, שנתחייב
המשכון, השבת של ל'עשה' שניתק לאו אלא לתשלומין
מיישב  זו ובסברא לוקה. - ה'עשה' קיים ולא שנאבד ומאחר
אדם  אין והרי לוקה, למה שהקשו מה גם המגידֿמשנה
שלפי  א), הל' גניבה מהל' פ"ג (ראה ומשלם? לוקה
שהלאו  כאחת, באים אינם והתשלומין המלקות המבואר
אבידתו, שעת על הם והתשלומין המשכון, נטילת על הוא
והתשלומין  המלקות שאם שם, גניבה בהל' נתבאר וכבר

ומשלם]. לוקה - כאחת באים אינם

.‰BkLnL B‡ ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÓ‰ „Á‡∆»«¿«¿≈∆¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿¿
‡e‰ ÈÚ LÈ‡ Ì‡ ,‰Âl‰ ˙ÚcÓ B‡ ÚB¯Êa ,B„Èa34 ¿»ƒ¿«ƒ«««…∆ƒƒ»ƒ

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·„ BkLÓe35‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»»∆»ƒ¬≈∆¿À∆
BÏ ¯ÈÊÁÓ :BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¬»≈∆»ƒ«¬ƒ
ÌBia ‰L¯Án‰ ˙‡Â ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ‰ÏÈla ¯k‰ ˙‡∆««««¿»¿≈ƒ…»»¿∆««¬≈»«

BzÎ‡ÏÓ da ˙BOÚÏ È„k36BÏ ·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ; ¿≈«¬»¿«¿∆∆¡«»≈»ƒ
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deleקנ deln zekld - mihtyn xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
דברים 53)קיג: שהם אע"פ כר, או אומנותו כלי כגון

ובלילה. ביום להם זקוק אינו - חייו לכדי לו הנחוצים
סידור 54) גבי אלא אומנותו כלי לו מניחים אמרו שלא

- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי או כרים שני כגון

לאחד. רק ה"ג 56)צריך פ"י בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב'שיטה הובא הרשב"א וכפירוש קיג, שם (משנה
ד, הל' למעלה כמבואר מחזירו, ואינו המשנה) בפירוש
במכילתא  אמרו וכן לו. הצריך כלי אלא מחזיר שאינו
ואין  כלים שני לו היו אפילו "יכול כו כב, שמות דרשב"י
והיא  כסותה, היא תלמודֿלומר (=מחזיר), מהם לאחד צריך
אומר  עזאי בן ישכב. במה לעורו, והיא שמלתו (=משמשת)
ומונחת  למקופלת פרט בה, משתמש שעורו את 'לעורו'

לו.57)בתיבה". שצריך כחכמים.58)זה שם
גבייה.59) בתורת אצלו מחליטו שבא 60)ואינו מאחר

העבוט  השבת במצוות הוא הרי - משכון בתורת לידו
מחזיר  חובו? לגבות רוצה אם עושה, הוא "וכיצד לעולם.
ובא  בלילה, גם המחרישה ואת ביום גם ומשאירו הכר את

(מגידֿמשנה). חובו" לו ומגבים על 61)לב"ד שאין
העבוט. השבת מצות שמניחים 62)המלוה דברים אבל

ולא  במשכון נלקחים שאינם אעפ"י ומצע, מיטה כגון לו,
מוכרם  אינו העבוט, השבת במצות המלוה עליהם נתחייב
לבעלֿחוב  שמסדרים מהדברים הם אלו דברים כי - לעולם
סמ"ע  (עיין ז הל' פ"א למעלה כמבואר גבייה, בתורת ואינם

מא). ס"ק צ"ז לאחר 63)סי' אפילו המשכון נטילת כי
מלווהו  כאילו זה והרי היא, מחודשת כהלוואה - שהלווהו

בפחות  לתובעו רשאי שאינו בסתם, המשכון על עתה
ה. הל' פי"ג להלן שיתבאר כמו יום, שם 64)משלושים

סא. צז, סי' הגר"א ב"ד.65)ועיין שומת עלֿפי כלומר,
לו 66) לו: "תשיבנו שנאמר בביתֿדין המשכון מוכר אלא

דרשב"י  (מכילתא ליורשיו" מחזיר אתה ואי מחזיר, אתה
המלים: חמש שם. במשנה ברש"י והובאה כה, כב, שמות
ולא  (ר"מ) רומי בדפוס אינן לבניו" מחזיר אינו הלוה "מת
בבבא  נכלל זה שדין מפני נמחקו כנראה תימן, בכת"י

יוחנן.67)אחרונה). רבי של מאמר קיד: אמנם 68)שם
כמבואר  אביהם, חוב לשלם יתומים של מטלטלין גובים אין

גובין. משכון - ז, הל' פי"א להלן

.Ê·¯Ú‰69¯zÓ70B˙È·Ï Òk‰Ïe ÚB¯Êa BkLÓÏ ∆»≈À»¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿≈
¯Ê ·¯Ú Èk B„‚a Á˜Ï :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰ ÏhÏÂ71. ¿ƒ…««¿∆∆¡«¿«ƒ¿ƒ»«»

¯ÎO BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ72¯ÎO ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ¿≈ƒ∆≈»»≈∆¬≈≈¿«
BzÎ‡ÏÓ73- B˙Èa ¯ÎO ÔÈa ÂÈÏÎÂ BzÓ‰a ¯ÎO ÔÈa ¿«¿≈¿«¿∆¿¿≈»≈¿«≈

ÒÎÂ ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡lL BkLÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿«¿¿∆…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙È·Ï74Û˜Ê Ì‡Â .B¯ÎOa ÔBkLn‰ ÏËBÂ75ÂÈÏÚ ¿≈¿≈««¿ƒ¿»¿ƒ»«»»

‰ÂÏÓa ¯ÎO‰76EÚ¯· ‰M˙ Èk :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «»»¿ƒ¿»»∆∆¡«ƒ«∆¿≈¬
'B‚Â ‰Óe‡Ó ˙‡MÓ77. ««¿»¿

הערב.69) ב"ד.70)את ע"פ שלא למלוה 71)אפילו
(שם  זר בשביל ערב כי ערב, של בגדו קח הכתוב אומר
אל  תבא "לא שנאמר ממה שם בגמרא למדוהו וכן קטו.).
אתה  אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו - לעבוט" ביתו
ולא  ממשלי, הפסוק רבינו (והביא ערב" של לביתו נכנס
לפי  נראה וטעמו תורה. של הפסוק על הדרש את הביא
הערב  של חובתו כי גם למדים אנו משלי של שמהפסוק
קעג:). ב"ב (עיין בלבד באמירה אפילו הוא המלוה כלפי

שכירות.72) של למלאכה.73)חוב עצמו את שהשכיר
נכנס 74) אתה אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו שם,

פעולה. שכר אלא מלוה, שאינו אחר חוב למשכנו
שם).75) ובב"י יד, סז, סי' חו"מ שו"ע (עיין רשם
הלוואה.76) בתור אצלו השכר מלוה 77)השאיר סוג כל

(שם). שהוא

.ÁB¯ÎO ‰È‰ Ì‡ ,ÈÚ ÏL BBkLÓ B„Èa ‰È‰L ÈÓ78 ƒ∆»»¿»«¿∆»ƒƒ»»¿»
B˙Át ÏÚ ¯˙È79Ìc¯˜ ÔB‚k ,80‡ˆBiÎÂ [ÏB„b‰] ¯qÓe »≈«¿»¿«¿…«»«»¿«≈

„ÈÓz B¯ÎO ‰kÓe ,B¯ÈkO‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆À»¿«¿ƒ¿«∆¿»»ƒ
˙eL¯ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰„·‡ ·ÈLÓk ‰fL ÈtÓ ;B·BÁa¿ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ¬≈»¿≈»ƒ¿

ÌÈÏÚa81. ¿»ƒ

בו.78) השימוש מחמת 79)שכר נפחת שהכלי מה
מעדר.80)השימוש. פב:81)את, פ: שם
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קני zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq h"iÎb"i -h"ryz

ה'תשע"ט  סיון י"ג ראשון יום

zrxv z`nh zFkld
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
ׁ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»»«∆∆«≈»»…
¯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«»»¿≈¿»
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בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
דברים 53)קיג: שהם אע"פ כר, או אומנותו כלי כגון

ובלילה. ביום להם זקוק אינו - חייו לכדי לו הנחוצים
סידור 54) גבי אלא אומנותו כלי לו מניחים אמרו שלא

- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי או כרים שני כגון

לאחד. רק ה"ג 56)צריך פ"י בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב'שיטה הובא הרשב"א וכפירוש קיג, שם (משנה
ד, הל' למעלה כמבואר מחזירו, ואינו המשנה) בפירוש
במכילתא  אמרו וכן לו. הצריך כלי אלא מחזיר שאינו
ואין  כלים שני לו היו אפילו "יכול כו כב, שמות דרשב"י
והיא  כסותה, היא תלמודֿלומר (=מחזיר), מהם לאחד צריך
אומר  עזאי בן ישכב. במה לעורו, והיא שמלתו (=משמשת)
ומונחת  למקופלת פרט בה, משתמש שעורו את 'לעורו'

לו.57)בתיבה". שצריך כחכמים.58)זה שם
גבייה.59) בתורת אצלו מחליטו שבא 60)ואינו מאחר

העבוט  השבת במצוות הוא הרי - משכון בתורת לידו
מחזיר  חובו? לגבות רוצה אם עושה, הוא "וכיצד לעולם.
ובא  בלילה, גם המחרישה ואת ביום גם ומשאירו הכר את

(מגידֿמשנה). חובו" לו ומגבים על 61)לב"ד שאין
העבוט. השבת מצות שמניחים 62)המלוה דברים אבל

ולא  במשכון נלקחים שאינם אעפ"י ומצע, מיטה כגון לו,
מוכרם  אינו העבוט, השבת במצות המלוה עליהם נתחייב
לבעלֿחוב  שמסדרים מהדברים הם אלו דברים כי - לעולם
סמ"ע  (עיין ז הל' פ"א למעלה כמבואר גבייה, בתורת ואינם

מא). ס"ק צ"ז לאחר 63)סי' אפילו המשכון נטילת כי
מלווהו  כאילו זה והרי היא, מחודשת כהלוואה - שהלווהו

בפחות  לתובעו רשאי שאינו בסתם, המשכון על עתה
ה. הל' פי"ג להלן שיתבאר כמו יום, שם 64)משלושים

סא. צז, סי' הגר"א ב"ד.65)ועיין שומת עלֿפי כלומר,
לו 66) לו: "תשיבנו שנאמר בביתֿדין המשכון מוכר אלא

דרשב"י  (מכילתא ליורשיו" מחזיר אתה ואי מחזיר, אתה
המלים: חמש שם. במשנה ברש"י והובאה כה, כב, שמות
ולא  (ר"מ) רומי בדפוס אינן לבניו" מחזיר אינו הלוה "מת
בבבא  נכלל זה שדין מפני נמחקו כנראה תימן, בכת"י

יוחנן.67)אחרונה). רבי של מאמר קיד: אמנם 68)שם
כמבואר  אביהם, חוב לשלם יתומים של מטלטלין גובים אין

גובין. משכון - ז, הל' פי"א להלן

.Ê·¯Ú‰69¯zÓ70B˙È·Ï Òk‰Ïe ÚB¯Êa BkLÓÏ ∆»≈À»¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿≈
¯Ê ·¯Ú Èk B„‚a Á˜Ï :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰ ÏhÏÂ71. ¿ƒ…««¿∆∆¡«¿«ƒ¿ƒ»«»

¯ÎO BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ72¯ÎO ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ¿≈ƒ∆≈»»≈∆¬≈≈¿«
BzÎ‡ÏÓ73- B˙Èa ¯ÎO ÔÈa ÂÈÏÎÂ BzÓ‰a ¯ÎO ÔÈa ¿«¿≈¿«¿∆¿¿≈»≈¿«≈

ÒÎÂ ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡lL BkLÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿«¿¿∆…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙È·Ï74Û˜Ê Ì‡Â .B¯ÎOa ÔBkLn‰ ÏËBÂ75ÂÈÏÚ ¿≈¿≈««¿ƒ¿»¿ƒ»«»»

‰ÂÏÓa ¯ÎO‰76EÚ¯· ‰M˙ Èk :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «»»¿ƒ¿»»∆∆¡«ƒ«∆¿≈¬
'B‚Â ‰Óe‡Ó ˙‡MÓ77. ««¿»¿

הערב.69) ב"ד.70)את ע"פ שלא למלוה 71)אפילו
(שם  זר בשביל ערב כי ערב, של בגדו קח הכתוב אומר
אל  תבא "לא שנאמר ממה שם בגמרא למדוהו וכן קטו.).
אתה  אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו - לעבוט" ביתו
ולא  ממשלי, הפסוק רבינו (והביא ערב" של לביתו נכנס
לפי  נראה וטעמו תורה. של הפסוק על הדרש את הביא
הערב  של חובתו כי גם למדים אנו משלי של שמהפסוק
קעג:). ב"ב (עיין בלבד באמירה אפילו הוא המלוה כלפי

שכירות.72) של למלאכה.73)חוב עצמו את שהשכיר
נכנס 74) אתה אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו שם,

פעולה. שכר אלא מלוה, שאינו אחר חוב למשכנו
שם).75) ובב"י יד, סז, סי' חו"מ שו"ע (עיין רשם
הלוואה.76) בתור אצלו השכר מלוה 77)השאיר סוג כל

(שם). שהוא

.ÁB¯ÎO ‰È‰ Ì‡ ,ÈÚ ÏL BBkLÓ B„Èa ‰È‰L ÈÓ78 ƒ∆»»¿»«¿∆»ƒƒ»»¿»
B˙Át ÏÚ ¯˙È79Ìc¯˜ ÔB‚k ,80‡ˆBiÎÂ [ÏB„b‰] ¯qÓe »≈«¿»¿«¿…«»«»¿«≈

„ÈÓz B¯ÎO ‰kÓe ,B¯ÈkO‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆À»¿«¿ƒ¿«∆¿»»ƒ
˙eL¯ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰„·‡ ·ÈLÓk ‰fL ÈtÓ ;B·BÁa¿ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ¬≈»¿≈»ƒ¿

ÌÈÏÚa81. ¿»ƒ

בו.78) השימוש מחמת 79)שכר נפחת שהכלי מה
מעדר.80)השימוש. פב:81)את, פ: שם
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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»¿»
‰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¿≈«»»¿∆≈«¿
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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

ה'תשע"ט  סיון י"ד שני יום

ּ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»»∆
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
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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»¿»
‰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¿≈«»»¿∆≈«¿
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.‰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
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 ופנו
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
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אף  אלא עליו רק לא חסה שהתורה עד הקב"ה אצל הוא
הרשות. דבר שזהו היות עם ממונו, על

מורה  מצוה דבר מפני הנגע ראיית דין שמפקיעים זה ואילו
מדובר  אם שגם ישראל איש של המצוה מעשה מעלת על
אחרי  שגם כ"כ ברשעו שעמד הנגע בו שנראה מי על
גופו, עור ואפילו בגדיו ונשתנו ביתו קירות שנשתנו
ראיית  דין להפקיע שלו מצוה" ה"דבר בכח יש מכל־מקום
שלו  המצוה מעשה קדושת גודל נרגש 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
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
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.‰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
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 ופנו
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
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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

ה'תשע"ט  סיון ט"ו שלישי יום

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"

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
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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¿«

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 ובחוץ־לארץ,
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««∆∆
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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

ה'תשע"ט  סיון ט"ו שלישי יום

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"

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
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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
מעשרה  נמוכות מחיצות מוקף שטח אבל למושבו, מחוץ

עצמו. בפני מושב אינו אמות מארבע קצרות או טפחים

ה'תשע"ט  סיון ט"ז רביעי יום

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
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קנט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oeiq f"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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¿≈≈¿≈¿…»
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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
מעשרה  נמוכות מחיצות מוקף שטח אבל למושבו, מחוץ

עצמו. בפני מושב אינו אמות מארבע קצרות או טפחים

ה'תשע"ט  סיון ט"ז רביעי יום

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
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zrxvקס z`neh zekld - dxdh xtq - oeiq f"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,˙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∆∆«¬»»

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

ה'תשע"ט  סיון י"ז חמישי יום

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¿»

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



קסי zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oeiq f"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜¯˜¯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¿∆«∆≈

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

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

zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oeiq f"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,˙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∆∆«¬»»

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

ה'תשע"ט  סיון י"ז חמישי יום

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¿»
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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

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

ה'תשע"ט  סיון י"ח שישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שצבעו 1) מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר

שנתערב  מוחלט בגד באחרים, נתערב או לגוי מכרו או
לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים,

.‡‡nhÓ ÔÈ‡2‚aÌÈzLÙe ¯Óˆ È„‚a ‡l‡ ÌÈÚ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
·¯Ú‰ B‡ È˙M‰ B‡ ,„·Ïa3ÏÎÂ ,ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL ƒ¿««¿ƒ»≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿»

È„Èa Úe·v‰ ¯BÚ‰ Û‡ .C¯ ÔÈa ‰L˜ ÔÈa ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»≈»∆≈««»«»«ƒ≈
ÌÈÓL4ÌÈ„·l‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ5,ÌÈ„‚·k - »«ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏ‰‡‰Â .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓe6ÔÈa ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»…»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈
.¯BÚ ÏL eÈ‰L ÔÈa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL eÈ‰L∆»∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆»∆

המפורשים 2) אלה רק נמנו מח) – מז יג, (ויקרא בתורה
עבים,3)כאן. יותר והערב דקים חוטים הם השתי בצמר,

המשנה, על בפירושו (רבינו ניכר הבדל אין בפשתן אבל
מ"ח). פי"א, אבל 4)נגעים מטבעו, לבן לא גוון בעל עור
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שצמר  אמרנו הקודם בפרק מטמא. אינו אדם בידי הצבוע
הם  ואפילו אחר גוון בעלי ולא לבנים רק מטמאים ופשתים
כך  שהוא בתנאי הצבוע, אף מטמא עור אבל כך, מטבעם
יהודה, רבי נגד מ"ג) (שם שמעון כרבי פסק שמים. בידי
אדם  בידי בצבוע כמותו סובר מאיר רבי שגם מפני

עליו 5)(כסףֿמשנה). דופקים אלא טווי, שאינו צמר
מתחבר. שהוא עד נגעים 6)בכוח פרשת כהנים' 'תורת

הי"ב. פי"ג,

.·ÌÈ„‚a‰ Ïk7,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL »«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÓ ÌÈ„‚a Á˜Bl‰ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„‚aÓ ıeÁƒƒ¿≈¿≈»ƒ«≈«¿»ƒƒ

‰lÁza e‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰8ÌÈ‡Ïk ‡e‰L „‚a .9 »¿≈»ƒ≈»«¿ƒ»∆∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈzLt‰ ÔÓe ¯Óv‰ ÔÓ10. ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

(רבינו 7) וקטנים ועבדים נשים של אפילו מ"א. שם
ה"א. פ"ט למעלה ראה המשנה). על נולד 8)בפירושו אם

כאילו  הנגע את דנים הישראל, אותם שקנה לפני נגע בהם
או  שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד
ה"ד), פ"ו (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבגד מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
הנגע  את הכהן כשראה ומדובר שם). בפירושו (הר"ש ראוי
כגון  בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני

ש  של שחשב בבגד גם - כן לא שאם ישראל, של הבגד
הכהן  לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל

הי"ב). פי "ד לקמן 'תורת 10)מעורב.9)(משנהֿלמלך
ללבשו. שאסור ואע"פ ה"ב. פי"ג שם כהנים'

.‚ÌÈlÓb ¯Óˆ11:‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‡ÂhL ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÂ ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ∆
‡nhÓ BÈ‡ - ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯ Ì‡12·¯ Ì‡Â ,ÌÈÚ‚a ƒ…ƒ«¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ…
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈÏÁ¯‰ ÔÓ13- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ƒ»¿≈ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»

Òeap˜Â ÔzLÙa ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ14ÔÙ¯hL ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿««∆¿»»
ÊÚ ˙a ÏÁ¯Â .‰Êa ‰Ê15‡nhÓ dlL ¯Óv‰ ÔÈ‡ - ∆»∆¿»≈«≈≈«∆∆∆»ƒ«≈

B‡ Òeap˜ Ba¯ÚÂ ÔzLt BÈ˙L ‰È‰L „‚a .ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ∆∆∆»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¿««
‡nhÓ BÈ‡ - ÔzLt Ba¯ÚÂ Òeap˜ BÈ˙L16.ÌÈÚ‚a ƒ¿««¿∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

¯‡M‰Â ¯Óˆ B‡ ÔzLt Ba¯Ú B‡ BÈ˙L ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿«¿»
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÌÈfÚ ÏL ‰ˆB»∆ƒƒ¿«≈»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ב.11) ברוב.12)שם בטל שהצמר 13)שהצמר מפני
בן  שמעון רבי מטהר פ"ה (בתוספתא ברוב נתבטל לא
'תפארת  ראה להקל. נגעים וספק כספק, שזה מפני יהודה,

כאן). (האנף 14)ישראל' לפשתן ודומה בשדה גדל
א.15)בלע"ז). יז, אחר 16)בכורות בזה הולכים ואין

פי"ב  למעלה (ראה צבוע ושתיו לבן בערבו כמו הנראה
ועירבו  סריקין ששתיו "בגד ה"ג: פ"ה נגעים תוספתא ה"י).
בנגעין". מטמאין אינם - סריקין ועירבו צמר שתיו צמר,
נגעים  במשנה והר"ש משי. מין הוא שסריקין רבינו ומפרש

צבוע. צמר – פירש מ"ד פי"א

.„¯BÚ‰17ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - „aÚÓ BÈ‡L18ÔÎÂ . »∆≈¿À»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈
BÈ‡ - ÌÈÏk epnÓ ‰OÚL Ì„˜ ÌÏ‚ ‡e‰L ¯BÚ‰»∆…∆…∆∆»»ƒ∆≈ƒ≈

¯BÚ‰ ÈÏk :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ19ÈÏk ÏÎÂ . ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ»¿»¿≈

Ô‰ÈËeLt ÔÈa ,¯BÚ‰20Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa21- Ô‰L Ïk »≈¿≈∆≈¿«¿≈∆»∆≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

ע"י 17) אותו מעבדים רצוי, לשימוש ראוי יהיה שהעור כדי
ועפצים. קמח מלח, בהם שנותנים במים ממושכת שרייה

וה"י.18) ה"ט פי"ג כהנים' דברים 20)שם.19)'תורת
וכדומה. כסאות לוחות, כגון קיבול, בית להם שאין

כלים 21) (בהל' נאדות. כגון קיבול, בית להם שיש כלים
מקבלים  אינם עור כלי שפשוטי רבינו, כותב ה"י פ"א
טומאת  ובין טומאה קבלת בין מחלק שהוא וברור טומאה,
שמרבה  הי"ב שם כהנים' ה'תורת על בזה והסתמך נגעים,
יעשה  אשר "לכל נא) יג, (ויקרא הכתוב מן אוהלים עורות

כאן). משנהֿלמלך ראה למלאכה", העור

.‰ÌiaL ‰iÁ ˙B¯BÚ22¯aÁ .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ - «»∆«»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈
¯Óˆ ÏL ‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ ,ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ Ô‰Ï»∆ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»∆∆∆
Ïk ÔÈ„aÚÓ‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ B‡ ÌÈzLt B‡ƒ¿ƒ¿≈»¿«»«¿À»ƒ»

‡e‰L23ÔÈ‡nhÓ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ,24.ÌÈÚ‚a ∆¿»»≈∆≈ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰‡ÓËÏ ÌÈ„‚a È¯eaÁ C¯„k BÏ ep¯aÁiL ‡e‰Â25. ¿∆¿«¿∆¿∆∆ƒ≈¿»ƒ¿À¿»

מ"א.22) פ"א, נגעים שם 23)משנה, כהנים' ב'תורת שם.
מצמר  שהמשיחה בין בעור". "או הכתוב מן זה למדו ה"ט

שהיא. בכל מטמאה – מעור שהיא ובין גם 24)ופשתים
כאן. יוםֿטוב' 'תוספות ראה הימי. לא 25)העור היינו

זה  חיבור מועיל טומאה קבלת שלגבי תפירות, משתי פחות
באחד  טומאה נגעה שאם אחד, כבגד החלקים שני לדון

הבגד. כל נטמא מהם

.ÂÈÏk Ïk26˙B‡Óh‰ ¯‡La ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰27Û‡ , »¿ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»«À¿«
·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ28‡lL ÈtÓ «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈∆…

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ«¬»¿ƒ¿»¿»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÚÏ˜ ÔB‚k29ÒÈ·LÂ ,˙Î¯t‰Â ,‰ÈÙÒ ÏL30ÏL ¿∆«∆¿ƒ»¿«»…∆¿»ƒ∆

‰Î·O31ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,32˙BÚeˆ¯e ,Ë·‡‰Â , ¿»»ƒ¿¿¿»ƒ¿»«¿≈¿
ÒÈ¯‚k ·Á¯ Ô‰a LiL ÏcÒÂ ÏÚÓ33ÏÎÂ el‡ È¯‰ - ƒ¿»¿«¿»∆≈»∆…«ƒ¿ƒ¬≈≈¿…

¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿»
˙ÓÁ‰ .˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÌÈÏk‰34ÏÓ¯z‰Â35 «≈ƒ¿»ƒ¿»«≈∆¿«À¿»

Ôk¯„k ÔÈ‡¯36Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÎBzÓ Ú‚p‰ ‰OBÙe , ƒ¿ƒ¿«¿»∆«∆«ƒ»«¬≈∆
ÔÎB˙Ï Ô‰È¯BÁ‡Óe37ÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¬≈∆¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿≈

¯BÚ‰38.ÔÈÏeÙk‰ »«¿ƒ

מי"א.26) מת.27)שם בטמא או בשרץ נגיעה כגון
ישב 28) שכב, כולל ("דרס" שדרס הדבר את מטמא הזב

הדבר  על מונחת שאבן כגון בו, נגע לא אפילו עליו ורכב)
בהל' מבוארים מדרס, דיני (פרטי מדרס לטמא הראוי

ומושב). משכב הדק 30)מפרש.29)מטמאי הצעיף
ישראל'). ('תפארת פניהן על משלשלות שהנשים

למשנה,31) בפירושו (רבינו הראש על חובשות שהן הכיפה
מט"ז). פכ"ד מיוחדות 32)כלים ואינן מצוירות שאינן

ולפיכך  לספרים. רק ראויות מצוירות אבל בלבד, לספרים
גלם  חומר אלא בגד, שאינן מפני כלל, טומאה מקבלות אינן

ה"ו). כלים מהל' פכ"ב מכגריס 33)(ראה בפחות שהרי
כלל. מטמא נגע שהרועים 35)נאד.34)אין ילקוט,
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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

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

ה'תשע"ט  סיון י"ח שישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שצבעו 1) מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר

שנתערב  מוחלט בגד באחרים, נתערב או לגוי מכרו או
לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים,

.‡‡nhÓ ÔÈ‡2‚aÌÈzLÙe ¯Óˆ È„‚a ‡l‡ ÌÈÚ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
·¯Ú‰ B‡ È˙M‰ B‡ ,„·Ïa3ÏÎÂ ,ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL ƒ¿««¿ƒ»≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿»

È„Èa Úe·v‰ ¯BÚ‰ Û‡ .C¯ ÔÈa ‰L˜ ÔÈa ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»≈»∆≈««»«»«ƒ≈
ÌÈÓL4ÌÈ„·l‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ5,ÌÈ„‚·k - »«ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏ‰‡‰Â .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓe6ÔÈa ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»…»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈
.¯BÚ ÏL eÈ‰L ÔÈa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL eÈ‰L∆»∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆»∆

המפורשים 2) אלה רק נמנו מח) – מז יג, (ויקרא בתורה
עבים,3)כאן. יותר והערב דקים חוטים הם השתי בצמר,

המשנה, על בפירושו (רבינו ניכר הבדל אין בפשתן אבל
מ"ח). פי"א, אבל 4)נגעים מטבעו, לבן לא גוון בעל עור
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חפציהם. בהם להיות 36)שמים דרכם והילקוט הנאד
אינן  הקשר שבמקום והכפלים אחד, מצד תמיד קשורים
נראה  שאינו מפני מטמא אינו אלה שבכפלים והנגע נראים.

הקשר. את מתירים זה 37)אלאֿאםֿכן בצד נגע נולד אם
שלפעמים  מפני ומטמא פשיון זה הרי שני, מצד ופשה
מהופכים. כשהם בהם ומשתמשים אותם מהפכים

משמע 38) וכן לצד. מצד פושה הנגע אין שבבגדים משמע
הי"ג. פ"ה נגעים בתוספתא

.ÊÔÈ„Ò39˙‡ ÔÈ‡B¯Â ÂÈËÓ˜ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ - Ën˜Ó‰ »ƒ«¿À»«¿ƒƒ∆¿»»¿ƒ∆
.BÚ‚ƒ¿

ה"ה.39) פ"א שם תוספתא

.Á·¯Ú‰Â È˙M‰40,ÔzLt ÏL ÔÈa ¯Óˆ ÏL ÔÈa , «¿ƒ¿»≈∆≈∆∆∆≈∆ƒ¿»
ÔaÏ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,eÂhiMÓ „iÓ ÔÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ∆ƒ»««ƒ∆…ƒ≈

ÔzLt‰41¯Óv‰ ˜ÏL ‡ÏÂ42‰È‰È ‰nÎÂ .43˙Ú˜Ùa44 «ƒ¿»¿…»««∆∆¿«»ƒ¿∆ƒ¿««
ÏÚ LÏL epnÓ ‚¯‡Ï È„k ?ÌÈÚ‚a ‡nh˙Â ÈÂË ÏL∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ∆»«
‰˙È‰L ÔÈa È˙L dlk ‰˙È‰L ÔÈa ,·¯ÚÂ È˙L LÏL»¿ƒ»≈∆≈∆»¿»À»¿ƒ≈∆»¿»

·¯Ú dlk45ÔÈ˜eÒt ÌÈËeÁÓ ˙ˆa˜Ó ˙Ú˜t‰ ‰˙È‰ .46 À»≈∆»¿»«¿««¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚ‚a ‰‡nhÓ dÈ‡ -≈»ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

לערב.40) או לשתי המיוחדים טווים, את 41)חוטים
ומתלבן. חמים במים מבשלים אין 42)הפשתן הצמר את

(רבינו  לרככו כדי חמים, במים אותו שורים אלא מבשלים
מ"ח. פי"א בנגעים כחכמים, פסק המשנה). על בפירושו

חלול.44)שם.43) קנה על כרוכים כל 45)חוטים
אחד. מסוג היה מונחים 46)החוט הם אלא קשרם, ולא

וכן  ('ברטנורא', מטמאים – קשרם אם אבל זה, על זה
יחובר  שכתב: שם, בפירושו רבינו של מלשונו גם משמע

חוט). "על" חוט

.Ë˙BiÚ˜t ÈzL47ËeÁa BÊÏ BÊ ˙B¯ÚÓ‰48ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ«¿…¿¿¿≈
ÛeÙÏ B˙ˆ˜nL È˙M‰49‰BÈÏÚ‰ „·k‰ ÏÚ50 «¿ƒ∆ƒ¿»»««…∆»∆¿»

Èt„ ÈL ÔÎÂ ,‰BzÁz‰ „·k‰ ÏÚ ÛeÙÏ B˙ˆ˜Óeƒ¿»»««…∆««¿»¿≈¿≈«≈
˜eÏÁ51‡a Ú‚p‰ ‰‡¯Â ,„Á‡ ËeÁa ˙B¯ÚnL„Á »∆¿…¿∆»¿ƒ¿»«∆«¿∆»

¯aÁÓ „Á‡ ËeÁL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ÈM‰ - Ô‰Ó≈∆«≈ƒ»««ƒ∆∆»¿«≈
˙Îqn‰ LÙa Ú‚p‰ ‰‡¯ .Ô‰ÈÈa52È˙M·e ≈≈∆ƒ¿»«∆«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰53„‚aa Ú‚p‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,54B˙ˆ˜Óe »≈««ƒ∆ƒ¿»«∆««∆∆ƒ¿»
È˙Ma55„ÓBÚ‰ È˙Ma Ú‚p‰ ‰‡¯ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«∆««¿ƒ»≈
Bc·Ï56¯B‰Ë ‚e¯‡‰ -57Bc·Ï ‚e¯‡a ‰‡¯ ;58- ¿«»»»ƒ¿»»»¿«

¯B‰Ë „ÓBÚ‰ È˙M‰59˙‡ Û¯BO - ÔÈ„qa ‰‡¯ . «¿ƒ»≈»ƒ¿»«»ƒ≈∆
ÔÈÓÈp‰60¯B‰Ë ÔÈ„q‰ - ÔÈÓÈpa ‰‡¯ ;61ÔÓ ‰Ot . «ƒƒƒ¿»«ƒƒ«»ƒ»»»ƒ

‡ÓË ÔÈ„q‰ - ÔÈ„qÏ ÔÈÓÈp‰62. «ƒƒ«»ƒ«»ƒ»≈

מ"ט.47) פי"א, שם בחוט 48)משנה, לזו זו מחוברות
שתיהן. על  האריגה 50)כרוך.49)הכרוך בכסא 

ועליה  האריג בראש העליונה עגולות, קורות שתי קבועות
לחוטים  מחוברים והם נארגו שטרם השתי חוטי כרוכים

התחתונה. הקורה על המונחים כבר משנה,51)שנארגו
חלקים  משני עשויים החלוקים היו המשנה בתקופת שם.
והשני  מלפניו, לאדם תלוי אחד "חלוק") נקרא כך שם (ועל

והאורג  ברצועה, או בחוט החלקים שני את וקושרים מגבו,
של  רצועה ביניהם ומשאיר במחובר החלקים שני עושה
ומפרידם. זה במקום גוזר והקונה לבדם, שתי חוטי

המסכת 52) ונפש "מסכת", נקרא וערב שתי בו שיש האריג
אלא  השתי לתוך כבר הכניסו שהאורג הערב חוט הוא
המיוחד  בכלי עליו מכה והאורג לאריג, עדיין צמוד שאינו
בשתי  נמצא שהוא מפני נפש, ונקרא לאריג. ונצמד לכך
אותו. ומחזקת הגוף בתוך היושבת כנפש ומחזקו,

לאריגה.53) מוכנים האריגה בכסא המתוחים השתי חוטי
הנארג.54) מהבגד חלק כבר שהיא המסכת בנפש כלומר,
ובשתי 55) המסכת "בנפש שנינו: שם במשנה העומד.

כגון  רבינו ומפרש מיד", בנגעים מיטמאים אלו הרי העומד,
המסכת. בנפש ומקצתו בשתי, מקצתו היה שהנגע

נראה.56) לא המסכת,57)ובנפש נפש ואפילו האריג, כל
מצרפם. הנגע בנפש, ומקצתו בשתי הנגע מקצת אם טהורה.
לחוט  זיקה כל בלי לאריג הנפש חוט משתייך לאו ואם
נימים. בדין זו הלכה בסוף מוצא אתה לכך ודוגמה השתי.

המסכת.58) בנפש עצמו 59)אפילו הנימוק מאותו
שמדובר  הר"ש, וכתב לבדו. העומד בחוט בנראה שנאמר
שייפרד  החוט חלק וטהור יותר לארוג ולא לקצצו כשדעתו
מנימין  החוט גרע לא - לארוג בדעתו אם אבל האריג, מן
הקשיים  כל מסלק זה, (פירוש זו הלכה שבסוף שבסדין

רבים). בהם הם 60)שהתלבטו נימין מ"י. פי"א נגעים
והם  לנוי הטלית או הסדין בקצות שמשאירים החוטים
אותם. גם מטמא שבסדין הנגע ולפיכך לסדין, טפלים

לנימין.61) טפל אינו פ"ה 62)שהסדין נגעים תוספתא
במשנה  ר"ש וראה טהור. הסדין שם: הגר"א (גירסת ה"י.

אחרת). בגירסת זו תוספתא שהביא כאן,

.È˜eÏÁ63˙Bi¯Ó‡‰ ˙‡ ÏÈvÓ - Ú‚ Ba ‰‡¯pL64 »∆ƒ¿»∆««ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ ‰¯Ó‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .BaL65- ∆¬ƒ»¿»»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

.˙Ù¯O dÈ‡Â dÏÈvÓ«ƒ»¿≈»ƒ¿∆∆

שם.63) בד 64)משנה, חתיכת תופרים החלוק שפת על
לקישוט. החלוק שפת על שתופרים זהב פס או עבה

למשנה),65) בפירושו (רא"ש בנגעים מיטמא שאינו צבוע
פט"ו  נגעים כהנים' ב'תורת טמאות. לבן מצמר אימרות אבל
הנגע", בו "אשר נז) יג, (ויקרא הכתוב מן זה דין דרשו ה"ג,
ארגמן", הן "אפילו [במשנה: בנגעים. המיטמא דבר היינו
ולפי  ה"אפילו". את לפרש יוםֿטוב' ה'תוספות שם ונדחק
"אפילו", המילה מובנת הלבן, את מציל שאינו שאמרנו, מה
או  מתכת כגון בנגעים, כלל מטמא שאינו מין רק לא היינו
מציל  צמר שהוא ארגמן אפילו אלא וכדומה, גמלים צמר
שמקצתו  עצמו שבבגד ואףֿעלֿפי צבוע, שהוא מפני אותו
הי"ג), פי"ב (למעלה טמא הכל הלבן בחלק נגע ונולד צבוע
כהנים' ב'תורת משמע וכן באמריות. היא הכתוב גזירת

שם).

.‡È„‚a66- ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎÓ B‡ BÚ·vL ¯bÒÓ ∆∆À¿»∆¿»¿»¿≈»ƒ
¯B‰Ë67ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .68ÌÈ¯B‰Ë Ôlk -69. »¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿ƒ
Bˆv˜70ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ71- LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ƒ¿¿»»ƒ»ƒ»«»
¯B‰Ë72B˙È‰a ¯zÓe ,73ÏÚ LÏL ˙Á‡ Ô‰a ‰˙È‰ . »À»«¬»»»¿»»∆««»«

.‰‡ÓË dc·Ï ‡È‰ - Ú‚ da ‰‡¯Â LÏL»¿ƒ¿»»∆«ƒ¿«»¿≈»
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מי"ב.66) גויים 67)שם שבגדי (ה"א), למעלה נתבאר
ראויים  שאינם ומפני צבועים, וכן בנגעים, מטמאים אינם
שנולד  שבשעה אףֿעלֿפי מיטמאים, אינם עכשיו לטומאה

ה"י. פ"ה שם תוספתא ראויים, היו אפשר 68)הנגע ואי
וצריך  וכהה פשה המוסגר אם כגון המנוגעים, את להכיר
כהים  במנוגעים ונתערב ה"א) פי"ב (למעלה שנית להסגירו

מתחילה. לפני 69)כמותו מנוגע ספק הוא אחד שכל
– זה כגון נגעים וספק שנחלט) לפני =) לטומאה שנזקק
שנתערב  כגון תערובת, של אפשרות עוד וישנה להקל.

מי"ב. פי"א נגעים מס' מנוגעים. גויים לבגד 70)בבגדי
שם. מאוד.71)מוסגר. דקות שאין 72)חתיכות

קטנטות. מטליות על חלה אסור 73)הטומאה מנוגע בגד
רק  שלא ומשמיענו, לשורפו. מצווה התורה שהרי בהנאה,

חל. לא הנאה איסור גם אלא עליהם חלה אינה הטומאה

.·ÈËÏÁÓ „‚a74·¯Ú˙pL75ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÌÈ¯Á‡a ∆∆À¿»∆ƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ,eÙ¯OÈÂ76Bˆv˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ¿≈ƒƒ¿
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ77.Ô˙È‰a ¯eÒ‡Â , ¿»»ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¬»»»

שקרע 75)שם.74) כגון או גויים בבגדי כגון מכירו, ואינו
החור  במקום ותפר ונטהר, מנוגע שהיה הבגד מן מטלית
הבגד  ונטמא שקרע למטלית הנגע חזר ואח"כ אחרת מטלית
כמותו. מטולאים בבגדים ונתערב ה"ז) פי"ב (למעלה

בטל 76) אינו ולמה טמא. ספיקו לטומאה, שנזקק כיון
כך, כל חמור אינו שמוסגר מפרש, במשנה הרא"ש ברוב?
ב'תורת  בטל. אינו - החמור מוחלט אבל ברוב, בטל ולכן
ממארת" "צרעת דרשו: י"א, הלכה פי"ד נגעים כהנים'
ממנו. תהנה שלא מאירה בו תן נא) יג, (ויקרא

השינוי.77) ע"י נפקעת אינה החלט טומאת

.‚È„‚a „Á‡78¯bÒn‰ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ¯BÚ ÈÏk B‡ ∆»∆∆¿ƒ¿ƒ≈∆«À¿»
˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰ È¯‰ .‰‡ÓË ÔÈÚÏ ËÏÁn‰ B‡«À¿»¿ƒ¿«À¿»¬≈»≈¬

Ú¯ˆÓ Ì„‡k ,‰‡Óh‰79ÚbÓa ‡nËÓ .¯·c ÏÎÏ «À¿»¿»»¿…»¿»»»¿«≈¿«»
˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBÓe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,‰‡È··e ‡OÓ·e¿«»¿ƒ»¿∆ƒ¿»»¬ƒƒ««

Ô·‡‰80ÈÏk B‡ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ÚbÓ „‚a ?„ˆÈk . »∆∆≈«∆∆¿À»¿ƒ≈∆¿ƒ
˙ÈÊk elÙ‡ Ô‰Ó ÒÈÎ‰L ÔÈÚbÓ‰ ¯BÚ81¯B‰Ë ˙È·Ï «¿À»ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ»

eOÚÂ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË -ƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ¿«¬
˙Áz Ápn‰ ·LBÓe ·kLÓ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlkÀ»ƒ¿À¿»¿≈ƒ¿»»«À»««

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰Ó ˙ÈÊk ÁÈp‰Â ,Ô·‡‰‡ÓË - Ô·‡‰ »∆∆¿ƒƒ«¿«ƒ≈∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»
.·LBn‰ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»«»

לבית 78) מהיקש זה למדו פט"ז, שם כהנים' ב'תורת
והי"ב.79)המנוגע. הי"א פ"י למעלה ראה 80)ראה

וכסףֿמשנה. מ"ח.81)ראב"ד פי"ג נגעים

.„ÈLÏL da LiL ˙ÈÏËÓ82Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»»«»««ƒ
¯B‰Ë ˙È·Ï da¯ ÒÎpL ÔÂÈk - ˙ÈÊk da ÔÈ‡L∆≈»¿«ƒ≈»∆ƒ¿«À»¿«ƒ»

ez‡nË83ÌÈ˙ÈÊ ‰nk da eÈ‰ .84‰pnÓ ÒÎpL ÔÂÈk - ƒ¿«»»«»≈ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ∆»
ÔÈ¯eÚM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ¯B‰Ë ˙È·Ï ˙ÈÊk¿«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»««ƒ∆»«ƒƒ

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰85¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,86Ú‚ ÏÎÏ : ¬»»¿∆ƒƒ«¬≈≈¿»∆«
ÈÚ‚ LÈw‰ - ˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙Ú¯ˆÏe ,˜˙pÏÂ ˙Ú¯v‰«»««¿«»∆¿»«««∆∆¿«»ƒƒƒƒ¿≈
˙ÓÏ Ú¯ˆn‰ ‰ÂL‰Â .ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚Ï Ì„‡87, »»¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…»¿≈

el‡ Û‡ ,˙ÈfÎa ˙n‰ ‰Ó .˙nÎ È‰˙ ‡ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ«≈»«≈ƒ¿«ƒ«≈
.˙ÈÊÎaƒ¿«ƒ

ֿ 83)אצבעות.82) כתנא פסק ה"ו. פ"ז נגעים תוספתא
ב.84)קמא. קג, יבמות ב.85)ברייתא ד, עירובין

הלכות 86) שכמה רבינו, מבאר המשנה לפירוש בהקדמתו
רבינו  ואומר במקרא, רמז להן יש בעלֿפה, למשל שנאמרו

מהן. אחת שזו קה.87)כאן, פיסקא בהעלותך, 'ספרי'

.ÂËÌÈÚbÓ‰ ÌÈ„‚a88,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ - ¿»ƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ
‰ÊÂ .˙ÙwÓ dÈ‡L ÔÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»À∆∆»≈∆≈»À∆∆¿∆

Ì„‡aÓ ÌÈ„‚·a ¯ÓÁ89. …∆ƒ¿»ƒƒ»»»

הי"ג.88) פ"ז שם משתלח 89)תוספתא המנוגע שאדם
ה"ז). פ"י (למעלה בלבד חומה מוקפות מערים

ה'תשע"ט  סיון י"ט ש"ק יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בתים צרעת שיעור יבאר

יאמר  איך הבית בתוך נגע כשיראה ודין לזה, זה בין ומה
התנאים  חלונות, בו פותחים אם אפל ובית לכהן, האומר
אם  לארץ וחוצה וירושלים בנגעים, לטמא בבית שיהיו
מגוים. בתים והלוקח ישראל שבארץ גויים בתי מטמאים,

.‡ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk - ÌÈza ˙Ú¯ˆ2‡ˆÓ .‰Ê „ˆa ‰Ê »««»ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆¿«∆ƒ¿»
˙B¯ÚO LL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜Ó BÓk Ú‚p‰ ·Á¯3,Ûeba …««∆«¿¿¿ƒ«≈¿»«
Úea¯a ˙B¯ÚO ‰¯OÚ ÌÈzLk Bk¯‡Â4˙BÁt‰Â . ¿»¿ƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ«¿«»

‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .¯B‰Ë - ÌÈz·a ‰Ê ¯eÚMÓƒƒ∆¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ5. ¿∆ƒƒ«

כגריס 2) שיעורם ובגדים אדם נגעי ג. משנה י"ב פרק נגעים
הנגע  את וראה בתים: בנגעי ונאמר ז) הלכה א פרק (למעלה
כשני  ששיעורם ללמד בא זה הרי לז) יד, (ויקרא הנגע והנה

הגריס.3)נגעים. מעוגל.4)שיעור כגריס דעת 5)לא
אלא  גמורה דרשה אינה למעלה שהבאנו שהדרשה רבינו,

פה. בעל מסיני משה שקיבל לשיעור אסמכתא

.·‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL6,˜¯˜¯È ‰‡¯Ó :ÌÈz·a LÈ ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»ƒ«¿≈¿«¿«
ÈLe .‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔlÎÂ .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡Â«¬«¿«¿«ƒ¿¿À»¿…»ƒ«»¿≈

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ˙B‡¯n‰7CeÓq‰ ÔBÈOÙe .8Ïk - ««¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«»»
˜BÁ¯‰Â ,‡e‰L9- ÁBh‰ ¯Á‡ ¯ÊBÁ‰ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k - ∆¿»»ƒ¿ƒ¬»«≈««ƒ«

.ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ

טומאה",6) "סימני אלה למראות רבינו קרא למה הוברר לא
טומאה  סימני נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי הלא
הטומאה  וסימני כלל, נגע אינם אחרים ומראות "נגע", אלא

ומחייה. לבן ושיער פשיון, מבגדים 7)הם: זה דין למד
א). יב, העיקרי).8)(למעלה נגע = (אום באום נוגע

האום.9) לבין בינו הפסק יש אם

.‚Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ÔÈ‡nËÓ ÌÈza ÈÚ‚ ÔÈ‡≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«
¯Èw‰ ÔÓ ÏÙL10eÈ‰iL - ˙¯e¯Ú˜L :¯Ó‡pL ; »»ƒ«ƒ∆∆¡«¿«¬…∆ƒ¿

˙B‡¯n‰ ÈL·e .˙B¯Èwa ÔÈÚ˜BL11B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ¿ƒ«ƒƒ¿≈««¿«¿ƒƒ
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חפציהם. בהם להיות 36)שמים דרכם והילקוט הנאד
אינן  הקשר שבמקום והכפלים אחד, מצד תמיד קשורים
נראה  שאינו מפני מטמא אינו אלה שבכפלים והנגע נראים.

הקשר. את מתירים זה 37)אלאֿאםֿכן בצד נגע נולד אם
שלפעמים  מפני ומטמא פשיון זה הרי שני, מצד ופשה
מהופכים. כשהם בהם ומשתמשים אותם מהפכים

משמע 38) וכן לצד. מצד פושה הנגע אין שבבגדים משמע
הי"ג. פ"ה נגעים בתוספתא

.ÊÔÈ„Ò39˙‡ ÔÈ‡B¯Â ÂÈËÓ˜ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ - Ën˜Ó‰ »ƒ«¿À»«¿ƒƒ∆¿»»¿ƒ∆
.BÚ‚ƒ¿

ה"ה.39) פ"א שם תוספתא

.Á·¯Ú‰Â È˙M‰40,ÔzLt ÏL ÔÈa ¯Óˆ ÏL ÔÈa , «¿ƒ¿»≈∆≈∆∆∆≈∆ƒ¿»
ÔaÏ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,eÂhiMÓ „iÓ ÔÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ∆ƒ»««ƒ∆…ƒ≈

ÔzLt‰41¯Óv‰ ˜ÏL ‡ÏÂ42‰È‰È ‰nÎÂ .43˙Ú˜Ùa44 «ƒ¿»¿…»««∆∆¿«»ƒ¿∆ƒ¿««
ÏÚ LÏL epnÓ ‚¯‡Ï È„k ?ÌÈÚ‚a ‡nh˙Â ÈÂË ÏL∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ∆»«
‰˙È‰L ÔÈa È˙L dlk ‰˙È‰L ÔÈa ,·¯ÚÂ È˙L LÏL»¿ƒ»≈∆≈∆»¿»À»¿ƒ≈∆»¿»

·¯Ú dlk45ÔÈ˜eÒt ÌÈËeÁÓ ˙ˆa˜Ó ˙Ú˜t‰ ‰˙È‰ .46 À»≈∆»¿»«¿««¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚ‚a ‰‡nhÓ dÈ‡ -≈»ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

לערב.40) או לשתי המיוחדים טווים, את 41)חוטים
ומתלבן. חמים במים מבשלים אין 42)הפשתן הצמר את

(רבינו  לרככו כדי חמים, במים אותו שורים אלא מבשלים
מ"ח. פי"א בנגעים כחכמים, פסק המשנה). על בפירושו

חלול.44)שם.43) קנה על כרוכים כל 45)חוטים
אחד. מסוג היה מונחים 46)החוט הם אלא קשרם, ולא

וכן  ('ברטנורא', מטמאים – קשרם אם אבל זה, על זה
יחובר  שכתב: שם, בפירושו רבינו של מלשונו גם משמע

חוט). "על" חוט

.Ë˙BiÚ˜t ÈzL47ËeÁa BÊÏ BÊ ˙B¯ÚÓ‰48ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ«¿…¿¿¿≈
ÛeÙÏ B˙ˆ˜nL È˙M‰49‰BÈÏÚ‰ „·k‰ ÏÚ50 «¿ƒ∆ƒ¿»»««…∆»∆¿»

Èt„ ÈL ÔÎÂ ,‰BzÁz‰ „·k‰ ÏÚ ÛeÙÏ B˙ˆ˜Óeƒ¿»»««…∆««¿»¿≈¿≈«≈
˜eÏÁ51‡a Ú‚p‰ ‰‡¯Â ,„Á‡ ËeÁa ˙B¯ÚnL„Á »∆¿…¿∆»¿ƒ¿»«∆«¿∆»

¯aÁÓ „Á‡ ËeÁL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ÈM‰ - Ô‰Ó≈∆«≈ƒ»««ƒ∆∆»¿«≈
˙Îqn‰ LÙa Ú‚p‰ ‰‡¯ .Ô‰ÈÈa52È˙M·e ≈≈∆ƒ¿»«∆«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰53„‚aa Ú‚p‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,54B˙ˆ˜Óe »≈««ƒ∆ƒ¿»«∆««∆∆ƒ¿»
È˙Ma55„ÓBÚ‰ È˙Ma Ú‚p‰ ‰‡¯ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«∆««¿ƒ»≈
Bc·Ï56¯B‰Ë ‚e¯‡‰ -57Bc·Ï ‚e¯‡a ‰‡¯ ;58- ¿«»»»ƒ¿»»»¿«

¯B‰Ë „ÓBÚ‰ È˙M‰59˙‡ Û¯BO - ÔÈ„qa ‰‡¯ . «¿ƒ»≈»ƒ¿»«»ƒ≈∆
ÔÈÓÈp‰60¯B‰Ë ÔÈ„q‰ - ÔÈÓÈpa ‰‡¯ ;61ÔÓ ‰Ot . «ƒƒƒ¿»«ƒƒ«»ƒ»»»ƒ

‡ÓË ÔÈ„q‰ - ÔÈ„qÏ ÔÈÓÈp‰62. «ƒƒ«»ƒ«»ƒ»≈

מ"ט.47) פי"א, שם בחוט 48)משנה, לזו זו מחוברות
שתיהן. על  האריגה 50)כרוך.49)הכרוך בכסא 

ועליה  האריג בראש העליונה עגולות, קורות שתי קבועות
לחוטים  מחוברים והם נארגו שטרם השתי חוטי כרוכים

התחתונה. הקורה על המונחים כבר משנה,51)שנארגו
חלקים  משני עשויים החלוקים היו המשנה בתקופת שם.
והשני  מלפניו, לאדם תלוי אחד "חלוק") נקרא כך שם (ועל

והאורג  ברצועה, או בחוט החלקים שני את וקושרים מגבו,
של  רצועה ביניהם ומשאיר במחובר החלקים שני עושה
ומפרידם. זה במקום גוזר והקונה לבדם, שתי חוטי

המסכת 52) ונפש "מסכת", נקרא וערב שתי בו שיש האריג
אלא  השתי לתוך כבר הכניסו שהאורג הערב חוט הוא
המיוחד  בכלי עליו מכה והאורג לאריג, עדיין צמוד שאינו
בשתי  נמצא שהוא מפני נפש, ונקרא לאריג. ונצמד לכך
אותו. ומחזקת הגוף בתוך היושבת כנפש ומחזקו,

לאריגה.53) מוכנים האריגה בכסא המתוחים השתי חוטי
הנארג.54) מהבגד חלק כבר שהיא המסכת בנפש כלומר,
ובשתי 55) המסכת "בנפש שנינו: שם במשנה העומד.

כגון  רבינו ומפרש מיד", בנגעים מיטמאים אלו הרי העומד,
המסכת. בנפש ומקצתו בשתי, מקצתו היה שהנגע

נראה.56) לא המסכת,57)ובנפש נפש ואפילו האריג, כל
מצרפם. הנגע בנפש, ומקצתו בשתי הנגע מקצת אם טהורה.
לחוט  זיקה כל בלי לאריג הנפש חוט משתייך לאו ואם
נימים. בדין זו הלכה בסוף מוצא אתה לכך ודוגמה השתי.

המסכת.58) בנפש עצמו 59)אפילו הנימוק מאותו
שמדובר  הר"ש, וכתב לבדו. העומד בחוט בנראה שנאמר
שייפרד  החוט חלק וטהור יותר לארוג ולא לקצצו כשדעתו
מנימין  החוט גרע לא - לארוג בדעתו אם אבל האריג, מן
הקשיים  כל מסלק זה, (פירוש זו הלכה שבסוף שבסדין

רבים). בהם הם 60)שהתלבטו נימין מ"י. פי"א נגעים
והם  לנוי הטלית או הסדין בקצות שמשאירים החוטים
אותם. גם מטמא שבסדין הנגע ולפיכך לסדין, טפלים

לנימין.61) טפל אינו פ"ה 62)שהסדין נגעים תוספתא
במשנה  ר"ש וראה טהור. הסדין שם: הגר"א (גירסת ה"י.

אחרת). בגירסת זו תוספתא שהביא כאן,

.È˜eÏÁ63˙Bi¯Ó‡‰ ˙‡ ÏÈvÓ - Ú‚ Ba ‰‡¯pL64 »∆ƒ¿»∆««ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ ‰¯Ó‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .BaL65- ∆¬ƒ»¿»»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

.˙Ù¯O dÈ‡Â dÏÈvÓ«ƒ»¿≈»ƒ¿∆∆

שם.63) בד 64)משנה, חתיכת תופרים החלוק שפת על
לקישוט. החלוק שפת על שתופרים זהב פס או עבה

למשנה),65) בפירושו (רא"ש בנגעים מיטמא שאינו צבוע
פט"ו  נגעים כהנים' ב'תורת טמאות. לבן מצמר אימרות אבל
הנגע", בו "אשר נז) יג, (ויקרא הכתוב מן זה דין דרשו ה"ג,
ארגמן", הן "אפילו [במשנה: בנגעים. המיטמא דבר היינו
ולפי  ה"אפילו". את לפרש יוםֿטוב' ה'תוספות שם ונדחק
"אפילו", המילה מובנת הלבן, את מציל שאינו שאמרנו, מה
או  מתכת כגון בנגעים, כלל מטמא שאינו מין רק לא היינו
מציל  צמר שהוא ארגמן אפילו אלא וכדומה, גמלים צמר
שמקצתו  עצמו שבבגד ואףֿעלֿפי צבוע, שהוא מפני אותו
הי"ג), פי"ב (למעלה טמא הכל הלבן בחלק נגע ונולד צבוע
כהנים' ב'תורת משמע וכן באמריות. היא הכתוב גזירת

שם).

.‡È„‚a66- ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎÓ B‡ BÚ·vL ¯bÒÓ ∆∆À¿»∆¿»¿»¿≈»ƒ
¯B‰Ë67ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .68ÌÈ¯B‰Ë Ôlk -69. »¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿ƒ
Bˆv˜70ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ71- LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ƒ¿¿»»ƒ»ƒ»«»
¯B‰Ë72B˙È‰a ¯zÓe ,73ÏÚ LÏL ˙Á‡ Ô‰a ‰˙È‰ . »À»«¬»»»¿»»∆««»«

.‰‡ÓË dc·Ï ‡È‰ - Ú‚ da ‰‡¯Â LÏL»¿ƒ¿»»∆«ƒ¿«»¿≈»
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ÔÈËÈÏÁÓ12ÔÈˆ˙B ÔBÈOÙ·e ,13È¯Á‡ ‰Ot Ì‡Â , «¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»«¬≈
.¯‡a˙iL BÓk ,˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙B - ÁBh‰ƒ«≈∆»««ƒ¿∆ƒ¿»≈

העור.10) מן עמוק להיות שצריכים אדם בנגעי כמו
אדמדם.11) או לעולם 12)ירקרק מחליטים אין כלומר,

האלה. המראות משני באחד המנוגע.13)אלא המקום את

.„È‡cÂ Ú„BiL ,ÌÎÁ elÙ‡ - ˙Èaa Ú‚ ‰‡¯iLk¿∆≈»∆∆«««ƒ¬ƒ»»∆≈«««
‡l‡ ,˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚ :¯Ó‡ÈÂ ¯Ê‚È ‡Ï ,Ú‚ ‰fL∆∆∆«…ƒ¿…¿…«∆«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»

Ô‰kÏ ¯ÓB‡14epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ .˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k : ≈«…≈¿∆«ƒ¿»ƒ««ƒ¿ƒ»«…≈ƒ
ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·Á elÙ‡ ,˙Èa‰ ˙‡15¯Á‡Â , ∆««ƒ¬ƒ¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿««
.Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ ÒkÈÂ Ô‰k‰ ‡B·È Ck»»«…≈¿ƒ»≈¿ƒ¿∆«∆«

מצורע 14) פרשת כהנים בתורת כהן. של כבודו משום
כבושים  דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא
הרע  לשון על אלא באים הנגעים אין "בני, מוסר): (תוכחת
זכור  וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים שנאמר
ללמד  אלא לזה? זה עניין מה למרים". ד' עשה אשר את
מטרת  במשה)". (שדיברה הרע לשון על אלא נענשה שלא
הרע. מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה

התורה 15) גזרה אחר, במקום טומאה מקבלים שאינם
של  ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו
הבית. את ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה ישראל
בדברי  תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו

טהור. הכל החליט או הסגיר שלא זמן וכל הכהן

.‰˙‡ ˙B‡¯Ï ˙BBlÁ Ba ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ - ÏÙ‡ ˙Èa«ƒ»≈≈¿ƒ«ƒ¿∆
BÚ‚16¯Á‡Â .¯B‰Ë - Ba ‰‡¯ Ú‚p‰ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ¿∆»ƒ≈«∆«ƒ¿»»¿««

˙Èa‰ Á˙t ÏÚ „ÓÚÈÂ ‡ˆÈ Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…≈∆«∆«≈≈¿«¬…«∆«««ƒ
ËÈÏÁÈ B‡ ¯ÈbÒÈÂ ÛB˜Ln‰ „ˆa17;¯ËÙÈ B‡ ¿«««¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿…

- .˙Èa‰Œ˙‡ ¯ÈbÒ‰Â ˙Èa‰ ÔÓ Ô‰k‰ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«…≈ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
,ÚbÓ‰ ˙Èa‰ CB˙a B‡ ,B˙Èa CB˙a ‡e‰Â ¯ÈbÒiL ‡Ï…∆«¿ƒ¿¿≈¿««ƒ«¿À»

BÁ˙t „ˆa ‡l‡ ,ÛB˜Ln‰ ˙Áz B‡18„ÓÚ Ì‡Â . ««««¿∆»¿«ƒ¿¿ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ¯ÈbÒ‰Â B˙È·Ï CÏ‰L B‡ ÛB˜Ln‰ ˙Áz««««¿∆»«¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆

.¯bÒÓÀ¿»

פרשתא 16) מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב פרק שם
לאורי. ולא - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה במשנה 17)ה,

רבינו  ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו
הסגר. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל עומד 18)שאין

אבל  מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ המנוגע הבית פתח יד על
ור"ן  רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו

אמרו). ממש שסגירה ב נו, בנדרים

.ÂÚa¯‡ Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆«¿«
‰Úa¯‡ BÏ ‡‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡«««¿««»≈ƒ≈«¿»»
,ÌÈˆÚÂ ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡a ı¯‡a Èea ‡e‰Â ,ÌÈÏ˙k¿»ƒ¿»»»∆«¬»ƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‡ Ï·‡ .B¯ÙÚ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¬»»¿∆≈»¿∆¬»¬»ƒ
B‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt Ba ‰È‰»»»≈«¿««««¿««
ÏÚa B‡ ÌÈÏ˙k ‰LÏL ÏÚa ‰È‰L B‡ ,Ï‚Ú ‰È‰L∆»»»…∆»»««¿»¿»ƒ««
Úa¯‡ ÏÚ ÈeÏz B‡ ‰ÈÙÒa Èea ‰È‰L B‡ ,‰MÓÁ¬ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»»««¿«

˙B¯B˜19‰Úa¯‡ ÏÚ Èea ‰È‰ .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ -≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ»»»««¿»»
ÌÈ„enÚ20.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - «ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

המנוגע.19) הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת הבולטות
עליהם.20) נשען והגג זויותיו בארבע

.ÊÈzL ,‰BÓMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ba eÈ‰È ÌÈ·‡ ‰nk«»¬»ƒƒ¿≈»ƒ¿∆¿≈
;Ú‚Ï Èe‡¯ Ï˙k Ïk ‰È‰iL È„k ,Ï˙k ÏÎa ÌÈ·‡¬»ƒ¿»…∆¿≈∆ƒ¿∆»…∆»¿∆«
ÈLk Ba ‰‡¯iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆≈»∆ƒ¿≈
¯L‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡ ÈzL ÏÚ ÔÈÒÈ¯‚¿ƒƒ«¿≈¬»ƒ∆∆¡«∆»¬»ƒ¬∆

ÌÈˆÚ ‰nÎÂ .Ú‚p‰ Ô‰a21˙Áz ÔzÏ È„k ?Ba eÈ‰È »≈«»«¿«»≈ƒƒ¿¿≈ƒ≈««
ÛB˜Ln‰22ÌÈvt ÔÈa ˙˙Ï È„k ?¯ÙÚÂ .23Ï·‡ .B¯·ÁÏ ««¿¿»»¿≈»≈≈«ƒ«¬≈¬»

‡nhÓ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯eÚMÓ ˙BÁt Ba ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒƒƒ≈≈ƒ«≈
.ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ

שצריך 21) אומר למשנה בפירושו רבינו ד. משנה שם
שני  של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני שיהיו

באמצע 22)העצים. מחברים שהנגרים לעץ הכוונה
ידו. על תתעכב שהדלת כדי שבין 23)המשקוף, הסדקים

והאבנים. הקורות בין או האבנים נדבכי

.Á˙Èa .ÌÈ·‡k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ LÈM‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿««ƒ≈»¬ƒ«¬»ƒ«ƒ
„Á‡Â ÚÏÒa „Á‡Â LÈLa ‰tÁÓ ÂÈcvÓ „Á‡L∆∆»ƒƒ»¿À∆¿«ƒ¿∆»¿∆«¿∆»

a „Á‡Â ÌÈ·Ïa.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - ¯ÙÚ ƒ¿≈ƒ¿∆»¿»»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.Ë‰‡¯Â ¯eÚMk ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ Ba eÈ‰ ‡lL ˙Èa«ƒ∆…»¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»
- ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ BÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»≈ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»»

¯B‰Ë24. »

לטמא 24) ראוי הבית היה לא הנגע ראיית שבשעת מפני
בנגעים.

.ÈÔÏha - ÌÈÚ¯Êa BÎkqL ˙Èa25ÔÈLnLÓe ÏÈ‡B‰ . «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
- ˙Èa‰ ‡ÓË Ì‡Â ,ıÚk Ô‰ È¯‰ - ıÚ LÈÓLz«¿ƒ≈¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿»««ƒ

.¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓË BnÚ e‡ÓËƒ¿¿ƒÀ¿»¬»¿∆ƒ¿»≈

אוכלים 25) דין עליהם ואין הבניין לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם

.‡È;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»∆≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰˜lÁ˙ ‡Ï ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ˙È·a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆∆¬À«¿∆ƒ»«ƒ…ƒ¿«¿»

ÌÈË·MÏ26Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Èz·e .27 «¿»ƒ»≈»¿≈»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

גם 26) ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה
ישראל. עם של אחוזתם שאינה מפני אפילו 27)חו"ל,

ישראל. שבארץ

.·È‰‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈza Á˜Bl‰«≈«»ƒƒ»¿≈»ƒ≈»∆
‰lÁza28. «¿ƒ»

בהם 28) נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו
נולד  כאילו הנגע את דנים הישראל אותם שקנה לפני נגע
עובר  או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו
ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבית מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן כשראה והמדובר ראוי.
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של  שהבית שחשב כגון בטעות, החליטה או והסגירה
מביאין  אין ישראל של בבית גם כן לא שאם ישראל,

הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון

.‚È„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL ˙Èa«ƒ∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „Á‡ BcˆÂ ı¯‡a „Á‡ Bcˆ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ∆»»»∆¿ƒ∆»¿»»»∆
ı¯‡aL ÌÈza‰ Ïk ¯‡Le .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿»»«»ƒ∆¿∆∆
ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÌÈÚe·ˆ ÔÈa ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒƒ≈»»≈

ÌÈÓL È„Èa ÌÈÚe·ˆ29. ¿ƒƒ≈»«ƒ

מיטמאים.29) הלבנים שרק כבגדים ולא

.„È‰M‡‰ ˙Èa30˙Èa B‡ ˙Òk‰ ˙Èa ,ÔÈÙzM‰ ˙Èa , ≈»ƒ»≈«À»ƒ≈«¿∆∆≈
- ÌÈ„ÈÓÏzÏ B‡ ÔÈfÁÏ ‰¯Èc Ô‰a LiL L¯„n‰«ƒ¿»∆≈»∆ƒ»««»ƒ««¿ƒƒ

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

יד,30) (ויקרא שנאמר מפני בגמרא, שם מפרש ב יא, יומא
לדרוש: דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה):
משמיענו  השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
אחוזתכם" ארץ "בבית לד): (שם, שנאמר מפני שמיטמאים,

ישראל. בארץ שהוא בית כל משמע

.ÂËÒe·‡‰ ˙B¯È˜31‰ˆÈÁn‰ ˙B¯È˜Â32ÔÈ‡ - ˙ÈaaL ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»∆««ƒ≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

להאכיל 31) האבוס את עליו לתלות כדי בבית, קיר בנה אם
בהמתו. את רבינו 32)בו מפרש המשנה על בפירושו

מפני  בהמותיו על להגן לצל שנעשתה לתקרה שהכוונה
בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש



zeevnd xtq m"anx ixeriyoeiq h"iÎb"i -h"ryz

ה'תשע"ט  סיון י"ג ראשון יום

ר. עשה מצות
רלח. תעשה לא מצות

― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: eh)אמרֹו ,ck mixac)ודין . ְְְְְִִִֵֶַָָ
לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה

ֿ תעׂשה לא ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ֿ הּיֹום, ּכל .(glx)ּגֹובה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ

ּגֹוי(iw:)מציעא ּבין ֿ ׂשכיר, ּבכל חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּפעּלת ֿ תלין "לא אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻׂשכיר

ֿ ּבקר" עד אּת bi)ׂשכיר ,hi `xwie)?אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר: ֿ הּלילה, ּכל ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָאם
ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ואם ֿ ּבקר"; ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ"עד
ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא החּמה ּתׁשקע ׁשּלא ֿ הּיֹום ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
הּׁשמׁש" עליו ֿ תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹוהּוא

(eh ,ck mixac)הּמׁשנה dpynּולׁשֹון h wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`iּגֹובה לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶֶַַַָָָ

היא, אחת מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ֿ הּיֹום". ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
ׁ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 ֿ תעׂשה: ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלא

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵָָאמרֹו:

ה'תשע"ט  סיון י"ד שני יום

רא. עשה מצות
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן 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 ֿ הּתֹורה". מן אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ט  סיון ט"ו שלישי יום

רסח. רסז. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שלישי י "ג ֿ ט "ו סיון 

― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן 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 ֿ ּבעלי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
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ÔÈËÈÏÁÓ12ÔÈˆ˙B ÔBÈOÙ·e ,13È¯Á‡ ‰Ot Ì‡Â , «¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»«¬≈
.¯‡a˙iL BÓk ,˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙B - ÁBh‰ƒ«≈∆»««ƒ¿∆ƒ¿»≈

העור.10) מן עמוק להיות שצריכים אדם בנגעי כמו
אדמדם.11) או לעולם 12)ירקרק מחליטים אין כלומר,

האלה. המראות משני באחד המנוגע.13)אלא המקום את

.„È‡cÂ Ú„BiL ,ÌÎÁ elÙ‡ - ˙Èaa Ú‚ ‰‡¯iLk¿∆≈»∆∆«««ƒ¬ƒ»»∆≈«««
‡l‡ ,˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚ :¯Ó‡ÈÂ ¯Ê‚È ‡Ï ,Ú‚ ‰fL∆∆∆«…ƒ¿…¿…«∆«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»

Ô‰kÏ ¯ÓB‡14epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ .˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k : ≈«…≈¿∆«ƒ¿»ƒ««ƒ¿ƒ»«…≈ƒ
ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·Á elÙ‡ ,˙Èa‰ ˙‡15¯Á‡Â , ∆««ƒ¬ƒ¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿««
.Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ ÒkÈÂ Ô‰k‰ ‡B·È Ck»»«…≈¿ƒ»≈¿ƒ¿∆«∆«

מצורע 14) פרשת כהנים בתורת כהן. של כבודו משום
כבושים  דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא
הרע  לשון על אלא באים הנגעים אין "בני, מוסר): (תוכחת
זכור  וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים שנאמר
ללמד  אלא לזה? זה עניין מה למרים". ד' עשה אשר את
מטרת  במשה)". (שדיברה הרע לשון על אלא נענשה שלא
הרע. מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה

התורה 15) גזרה אחר, במקום טומאה מקבלים שאינם
של  ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו
הבית. את ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה ישראל
בדברי  תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו

טהור. הכל החליט או הסגיר שלא זמן וכל הכהן

.‰˙‡ ˙B‡¯Ï ˙BBlÁ Ba ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ - ÏÙ‡ ˙Èa«ƒ»≈≈¿ƒ«ƒ¿∆
BÚ‚16¯Á‡Â .¯B‰Ë - Ba ‰‡¯ Ú‚p‰ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ¿∆»ƒ≈«∆«ƒ¿»»¿««

˙Èa‰ Á˙t ÏÚ „ÓÚÈÂ ‡ˆÈ Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…≈∆«∆«≈≈¿«¬…«∆«««ƒ
ËÈÏÁÈ B‡ ¯ÈbÒÈÂ ÛB˜Ln‰ „ˆa17;¯ËÙÈ B‡ ¿«««¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿…

- .˙Èa‰Œ˙‡ ¯ÈbÒ‰Â ˙Èa‰ ÔÓ Ô‰k‰ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«…≈ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
,ÚbÓ‰ ˙Èa‰ CB˙a B‡ ,B˙Èa CB˙a ‡e‰Â ¯ÈbÒiL ‡Ï…∆«¿ƒ¿¿≈¿««ƒ«¿À»

BÁ˙t „ˆa ‡l‡ ,ÛB˜Ln‰ ˙Áz B‡18„ÓÚ Ì‡Â . ««««¿∆»¿«ƒ¿¿ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ¯ÈbÒ‰Â B˙È·Ï CÏ‰L B‡ ÛB˜Ln‰ ˙Áz««««¿∆»«¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆

.¯bÒÓÀ¿»

פרשתא 16) מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב פרק שם
לאורי. ולא - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה במשנה 17)ה,

רבינו  ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו
הסגר. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל עומד 18)שאין

אבל  מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ המנוגע הבית פתח יד על
ור"ן  רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו

אמרו). ממש שסגירה ב נו, בנדרים

.ÂÚa¯‡ Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆«¿«
‰Úa¯‡ BÏ ‡‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡«««¿««»≈ƒ≈«¿»»
,ÌÈˆÚÂ ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡a ı¯‡a Èea ‡e‰Â ,ÌÈÏ˙k¿»ƒ¿»»»∆«¬»ƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‡ Ï·‡ .B¯ÙÚ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¬»»¿∆≈»¿∆¬»¬»ƒ
B‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt Ba ‰È‰»»»≈«¿««««¿««
ÏÚa B‡ ÌÈÏ˙k ‰LÏL ÏÚa ‰È‰L B‡ ,Ï‚Ú ‰È‰L∆»»»…∆»»««¿»¿»ƒ««
Úa¯‡ ÏÚ ÈeÏz B‡ ‰ÈÙÒa Èea ‰È‰L B‡ ,‰MÓÁ¬ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»»««¿«

˙B¯B˜19‰Úa¯‡ ÏÚ Èea ‰È‰ .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ -≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ»»»««¿»»
ÌÈ„enÚ20.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - «ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

המנוגע.19) הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת הבולטות
עליהם.20) נשען והגג זויותיו בארבע

.ÊÈzL ,‰BÓMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ba eÈ‰È ÌÈ·‡ ‰nk«»¬»ƒƒ¿≈»ƒ¿∆¿≈
;Ú‚Ï Èe‡¯ Ï˙k Ïk ‰È‰iL È„k ,Ï˙k ÏÎa ÌÈ·‡¬»ƒ¿»…∆¿≈∆ƒ¿∆»…∆»¿∆«
ÈLk Ba ‰‡¯iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆≈»∆ƒ¿≈
¯L‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡ ÈzL ÏÚ ÔÈÒÈ¯‚¿ƒƒ«¿≈¬»ƒ∆∆¡«∆»¬»ƒ¬∆

ÌÈˆÚ ‰nÎÂ .Ú‚p‰ Ô‰a21˙Áz ÔzÏ È„k ?Ba eÈ‰È »≈«»«¿«»≈ƒƒ¿¿≈ƒ≈««
ÛB˜Ln‰22ÌÈvt ÔÈa ˙˙Ï È„k ?¯ÙÚÂ .23Ï·‡ .B¯·ÁÏ ««¿¿»»¿≈»≈≈«ƒ«¬≈¬»

‡nhÓ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯eÚMÓ ˙BÁt Ba ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒƒƒ≈≈ƒ«≈
.ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ

שצריך 21) אומר למשנה בפירושו רבינו ד. משנה שם
שני  של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני שיהיו

באמצע 22)העצים. מחברים שהנגרים לעץ הכוונה
ידו. על תתעכב שהדלת כדי שבין 23)המשקוף, הסדקים

והאבנים. הקורות בין או האבנים נדבכי

.Á˙Èa .ÌÈ·‡k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ LÈM‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿««ƒ≈»¬ƒ«¬»ƒ«ƒ
„Á‡Â ÚÏÒa „Á‡Â LÈLa ‰tÁÓ ÂÈcvÓ „Á‡L∆∆»ƒƒ»¿À∆¿«ƒ¿∆»¿∆«¿∆»

a „Á‡Â ÌÈ·Ïa.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - ¯ÙÚ ƒ¿≈ƒ¿∆»¿»»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.Ë‰‡¯Â ¯eÚMk ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ Ba eÈ‰ ‡lL ˙Èa«ƒ∆…»¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»
- ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ BÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»≈ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»»

¯B‰Ë24. »

לטמא 24) ראוי הבית היה לא הנגע ראיית שבשעת מפני
בנגעים.

.ÈÔÏha - ÌÈÚ¯Êa BÎkqL ˙Èa25ÔÈLnLÓe ÏÈ‡B‰ . «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
- ˙Èa‰ ‡ÓË Ì‡Â ,ıÚk Ô‰ È¯‰ - ıÚ LÈÓLz«¿ƒ≈¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿»««ƒ

.¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓË BnÚ e‡ÓËƒ¿¿ƒÀ¿»¬»¿∆ƒ¿»≈

אוכלים 25) דין עליהם ואין הבניין לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם

.‡È;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»∆≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰˜lÁ˙ ‡Ï ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ˙È·a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆∆¬À«¿∆ƒ»«ƒ…ƒ¿«¿»

ÌÈË·MÏ26Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Èz·e .27 «¿»ƒ»≈»¿≈»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

גם 26) ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה
ישראל. עם של אחוזתם שאינה מפני אפילו 27)חו"ל,

ישראל. שבארץ

.·È‰‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈza Á˜Bl‰«≈«»ƒƒ»¿≈»ƒ≈»∆
‰lÁza28. «¿ƒ»

בהם 28) נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו
נולד  כאילו הנגע את דנים הישראל אותם שקנה לפני נגע
עובר  או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו
ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבית מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן כשראה והמדובר ראוי.
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i"yx
(ÊË).íìëåàå êéøáã åàöîð לששון והיו מתחלה לתאוה

עתה: אלי שישמעו דמיתי êãé.(ÊÈ)כי éðôî נבואה מפני
מאתך: לי כי éúáùé.הבאה באבילות ומשתומם יחידי

ביתך: בחורבן מלאתני זעם חולה äùåðà.(ÁÈ)נבואת
שבע: בת של בבנה ויחלה ויאנש éì.כמו äéäú åéä אתה

לי. áæëàהוי åîë שאתה ממנו נפסק שמבטחו כאדם .
פייליינ"ץ  פוסק מקור אכזב בידם, להצטער מניחני

åðîàð.בלעז: àì íéî:עליהם בעבור ïëì.(ËÈ)לסמוך
האלה: הצרות סובל ä'.שאני øîà äë:לי.áåùú íà

תעמוד: לפני לי אמר אליו אני ואשיבך ע"י ישראל אתה
.ììåæî ø÷é àéöåú íàå רשע מאדם הגון אדם תוציא אם

למוטב: äéäú.שתחזירנו éôë ואתה גזירה גוזר שאני
íäéìà.מבטלה: áåùú àì äúàå êéìà äîä åáåùé

בתריהון: למטעי תתוב לא ואת לפתגמך אינון יתובון

cec zcevn
(ÊË).ÍÈ¯·„ Â‡ˆÓלי ונמצאו הנבואה רוח עלי כששרתה

ופירש וחזר לתאוה  מה דבר  כאוכל  בשמחה קבלתים דבריך
וכו' ה' אתה  עלי שמך  נקרא  כי על  וכו' לששון לי דברך ויהי
נקרא להיות הנבואה  שפע עלי באה כי על  היה  שמחתי ר"ל 

ה': È˙·˘È.(ÊÈ)נביא ‡Ïישבתי לא הנבואה  שקבלתי אחר
עמהם : לשמוח  משחקים  Í„È.בקבוצת  ÈÙÓהנבואה מפני

מלאת כי המצטער  כדרך  ויחידי בדד ישבתי מידך  לי הבאה 
והגלות הבית  מחורבן  הרעים הייעודים הם זעם  נבואות אותי

Áˆ.(ÁÈ)העם : È·‡Îאנשי עלי אורבים רב זמן זה  ר"ל
‡Â˘‰.ענתות : È˙ÎÓÂהם ר "ל  מאד כאובה היא שעלי  המכה 

ביותר: אותי ‰¯Ù‡.מכאיבים ‰‡Ó ר"ל רפואה  לקבל  ממאנת
מרעתם : חוזרים  ÈÏ.אינם ‰È‰˙ ÂÈ‰כמו למולי תהיה אתה

מים אמר  ביאור ולתוספת הנבואה. ועוזב הנפסק מים מקור
עלי: הקמים  מן וההצלה העזרה  ממני חדלת כן כמו כי ומתמיד  מתקיים  שאין נאמנו  ‰'.(ËÈ)לא  ¯Ó‡ ‰Î ÔÎÏ יקופח שלא 

עולם עד  תעמוד  לפני לומר הבטיחני  זה בגמול ע"י תהיה  תשובתך  ר"ל  אשיבך  ואני לה ' תשוב  ישראל  אתה אם אמר וכן שכרי
גזרתי: כמו  גזרתך תתקיים כי כפי תהיה אז יקר אדם להיות הזוללות  מן מי את תוציא ואם  ממך הנבואה תפסוק Â·Â˘Èולא 

.ÍÈÏ‡ ‰Ó‰ תלמוד פן כי בשליחות  אליהם לילך  תדאג ואל  כמותך  כשרים להיות  אליך  ישובו שהמה אפשרות  דבר זהו
בזה: בטוח  תהיה  כי כמוהם  להיות  ועםÍÈ˙˙Â.(Î)ממעשיהם בצורה, נחושת  כחומת  חזק להיות הזה העם מול  אותך  אתן 

אושיעך : אני כי לך  יוכלו לא  עליך ילחמו ¯ÌÈÚ.(Î‡)כי „ÈÓ:ענתות אנשי ÌÈˆÈ¯Ú.הם  ÛÎÓ וכפל הזרוע בכח  ממך  החזקים 
במ "ש: הדבר 

(·).'ÂÎÂ ÂÈ‰È ‡ÏÂ:' וכו בנים לך  יהיה  לא אמותם :‰ÌÈ„ÈÏÂÓ.(‚)למען ˙ÌÈ‡ÂÏÁ.(„)המעברות  È˙ÂÓÓתחלואי ממיתת
רעב תחלואי והנה העיר באתי ואם  כמ"ש  ימותו יד)רעב Â„ÙÒÈ.:(לעיל ‡Ï:בצרתם טרודים יהיו Â¯·˜È.כי ‡ÏÂ מאד ירבו כי

כזבל: האדמה פני  על  מושלכים ויהיו לקברם  יספיקו ÂÎÂ'.ולא ÏÎ‡ÓÏ:יקברו ולא  ‰‡¯ı.הואיל  ˙Ó‰·ÏÂהארץ לחית  ר"ל
בהמה: בכלל חיה כי

oeiv zcevn
(ÊÈ).„ÂÒ·לו הראויים מתקבצין סוד להמתיק  כי קיבוץ ענין

בחורים סוד על  ו)וכן ושמחה:ÌÈ˜Á˘ÓÂ.:(לעיל שחוק מלשון
.ÊÂÏÚ‡Â: שמחה בדד ·„„.ענין  ישבה איכה  כמו (איכה יחידי

וחרון:ÌÚÊ.:א) רב:Áˆ.כעס זמן ר"ל  ‡Â˘‰.לעולם
חציו  אנוש  כמו ביותר  לד)כאובה מלשון‡Ó‰.(ÁÈ):(איוב

מימיו‡ÊÎ·.מיאון: יכזבו לא אשר כמו ועזיבה  הפסק ענין
נח) נאמןÂÓ‡.:(ישעיה במקום  יתד כמו המתקיים דבר ענין 

כב) וחשוב :È˜¯.(ËÈ):(שם הרבותÏÏÂÊÓ.מכובד ענין
וסובא זולל  וכן התאוות , ורדיפת כא)האכילה :(דברים

(Î).‰¯Âˆ·:חזקה.ÂÏÎÂÈ:יכולת מלשוןÍÈ˙È„ÙÂ.(Î‡)מל'
עריץÌÈˆÈ¯Ú.מיד :ÛÎÓ.פדיון: כגבור כמו  כ)חזקים  :(לקמן

(„).ÌÈ‡ÂÏÁ˙:חולי לזבל :ÔÓÂ„Ï.מל'

oeiq h"iÎf"h ycewÎzayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי
מציעא מּבבא ֿ הּתֹורה:(ft.)ז' מן 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

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂ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;

ּכלי ֿ jzial)"ואל mzgwl ick)."תּתן ֿ לא ְְְִֵֶֶֹ

ה'תשע"ט  סיון ט"ז רביעי יום

ריט. תעשה לא מצות
רמד. עשה מצות

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ֿ הּבהמה ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמן

ּ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 ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשע"ט  סיון י"ז חמישי יום

רמד. עשה מצות
― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשע"ט  סיון י"ח שישי יום

רמב. עשה מצות
― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹוֿ ּכסף ֿ רעהּו אל איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
לׁשמר" e)כלים ,k zeny)זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ

מ ט' מ(aa`)ּבפרק ג' ּופרק ח'(aa`)קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
ְִמּׁשבּועֹות.

ה'תשע"ט  סיון י"ט ש"ק יום

רלד. תעשה לא מצות קצז. עשה מצות
יום רביעי ֿ שבת ֿ קודש ט "ז ֿ י "ט סיון 

― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין ֿ אדם, מּבני (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
(dwcvl eciזקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹּכמֹו

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא ּכדי (ezwevneלעזרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytp mb `idהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ

"עּמ ֿ העני את ֿ עּמי את ּתלוה ֿ ּכסף "אם יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו
(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ

האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ֿ אם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכל
― ּתלוה ֿ ּכסף אם אמרּו: ֿ עּמי". את ּתלוה ֿ ּכסף ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאם

חֹובה, אֹומר אּתה ּתלמּודחֹובה. רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֵֵֶַַָָָָ
מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט g)לֹומר: ,eh mixac)חֹובה ― ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולא
ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם ֿ הּלוה את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה

ּכנׁשה" לֹו ֿ תהיה "לא יתעּלה: ck)אמרֹו ,bk zeny). ְְְְִִֶֶֶַָֹֹ
מציעא ּבבא ּבחברֹו(dr:)ּובגמרא לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע deldמנה iptl) ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
(eizeaeg exikfi `ly ickלֹו ֿ תהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְִֶַַֹ

ּובּמכלּתא my)ּכנׁשה". mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְְִִֶֶַָֹֹ
ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ֿ זמן". ּבכל לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
ּכנׁשה", לֹו ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּברּבית

לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו
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קסט fhÎeh wxt dinxi - mi`iap
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i"yx
(ÊË).íìëåàå êéøáã åàöîð לששון והיו מתחלה לתאוה

עתה: אלי שישמעו דמיתי êãé.(ÊÈ)כי éðôî נבואה מפני
מאתך: לי כי éúáùé.הבאה באבילות ומשתומם יחידי

ביתך: בחורבן מלאתני זעם חולה äùåðà.(ÁÈ)נבואת
שבע: בת של בבנה ויחלה ויאנש éì.כמו äéäú åéä אתה

לי. áæëàהוי åîë שאתה ממנו נפסק שמבטחו כאדם .
פייליינ"ץ  פוסק מקור אכזב בידם, להצטער מניחני

åðîàð.בלעז: àì íéî:עליהם בעבור ïëì.(ËÈ)לסמוך
האלה: הצרות סובל ä'.שאני øîà äë:לי.áåùú íà

תעמוד: לפני לי אמר אליו אני ואשיבך ע"י ישראל אתה
.ììåæî ø÷é àéöåú íàå רשע מאדם הגון אדם תוציא אם

למוטב: äéäú.שתחזירנו éôë ואתה גזירה גוזר שאני
íäéìà.מבטלה: áåùú àì äúàå êéìà äîä åáåùé

בתריהון: למטעי תתוב לא ואת לפתגמך אינון יתובון

cec zcevn
(ÊË).ÍÈ¯·„ Â‡ˆÓלי ונמצאו הנבואה רוח עלי כששרתה

ופירש וחזר לתאוה  מה דבר  כאוכל  בשמחה קבלתים דבריך
וכו' ה' אתה  עלי שמך  נקרא  כי על  וכו' לששון לי דברך ויהי
נקרא להיות הנבואה  שפע עלי באה כי על  היה  שמחתי ר"ל 

ה': È˙·˘È.(ÊÈ)נביא ‡Ïישבתי לא הנבואה  שקבלתי אחר
עמהם : לשמוח  משחקים  Í„È.בקבוצת  ÈÙÓהנבואה מפני

מלאת כי המצטער  כדרך  ויחידי בדד ישבתי מידך  לי הבאה 
והגלות הבית  מחורבן  הרעים הייעודים הם זעם  נבואות אותי

Áˆ.(ÁÈ)העם : È·‡Îאנשי עלי אורבים רב זמן זה  ר"ל
‡Â˘‰.ענתות : È˙ÎÓÂהם ר "ל  מאד כאובה היא שעלי  המכה 

ביותר: אותי ‰¯Ù‡.מכאיבים ‰‡Ó ר"ל רפואה  לקבל  ממאנת
מרעתם : חוזרים  ÈÏ.אינם ‰È‰˙ ÂÈ‰כמו למולי תהיה אתה

מים אמר  ביאור ולתוספת הנבואה. ועוזב הנפסק מים מקור
עלי: הקמים  מן וההצלה העזרה  ממני חדלת כן כמו כי ומתמיד  מתקיים  שאין נאמנו  ‰'.(ËÈ)לא  ¯Ó‡ ‰Î ÔÎÏ יקופח שלא 

עולם עד  תעמוד  לפני לומר הבטיחני  זה בגמול ע"י תהיה  תשובתך  ר"ל  אשיבך  ואני לה ' תשוב  ישראל  אתה אם אמר וכן שכרי
גזרתי: כמו  גזרתך תתקיים כי כפי תהיה אז יקר אדם להיות הזוללות  מן מי את תוציא ואם  ממך הנבואה תפסוק Â·Â˘Èולא 

.ÍÈÏ‡ ‰Ó‰ תלמוד פן כי בשליחות  אליהם לילך  תדאג ואל  כמותך  כשרים להיות  אליך  ישובו שהמה אפשרות  דבר זהו
בזה: בטוח  תהיה  כי כמוהם  להיות  ועםÍÈ˙˙Â.(Î)ממעשיהם בצורה, נחושת  כחומת  חזק להיות הזה העם מול  אותך  אתן 

אושיעך : אני כי לך  יוכלו לא  עליך ילחמו ¯ÌÈÚ.(Î‡)כי „ÈÓ:ענתות אנשי ÌÈˆÈ¯Ú.הם  ÛÎÓ וכפל הזרוע בכח  ממך  החזקים 
במ "ש: הדבר 

(·).'ÂÎÂ ÂÈ‰È ‡ÏÂ:' וכו בנים לך  יהיה  לא אמותם :‰ÌÈ„ÈÏÂÓ.(‚)למען ˙ÌÈ‡ÂÏÁ.(„)המעברות  È˙ÂÓÓתחלואי ממיתת
רעב תחלואי והנה העיר באתי ואם  כמ"ש  ימותו יד)רעב Â„ÙÒÈ.:(לעיל ‡Ï:בצרתם טרודים יהיו Â¯·˜È.כי ‡ÏÂ מאד ירבו כי

כזבל: האדמה פני  על  מושלכים ויהיו לקברם  יספיקו ÂÎÂ'.ולא ÏÎ‡ÓÏ:יקברו ולא  ‰‡¯ı.הואיל  ˙Ó‰·ÏÂהארץ לחית  ר"ל
בהמה: בכלל חיה כי

oeiv zcevn
(ÊÈ).„ÂÒ·לו הראויים מתקבצין סוד להמתיק  כי קיבוץ ענין

בחורים סוד על  ו)וכן ושמחה:ÌÈ˜Á˘ÓÂ.:(לעיל שחוק מלשון
.ÊÂÏÚ‡Â: שמחה בדד ·„„.ענין  ישבה איכה  כמו (איכה יחידי

וחרון:ÌÚÊ.:א) רב:Áˆ.כעס זמן ר"ל  ‡Â˘‰.לעולם
חציו  אנוש  כמו ביותר  לד)כאובה מלשון‡Ó‰.(ÁÈ):(איוב

מימיו‡ÊÎ·.מיאון: יכזבו לא אשר כמו ועזיבה  הפסק ענין
נח) נאמןÂÓ‡.:(ישעיה במקום  יתד כמו המתקיים דבר ענין 

כב) וחשוב :È˜¯.(ËÈ):(שם הרבותÏÏÂÊÓ.מכובד ענין
וסובא זולל  וכן התאוות , ורדיפת כא)האכילה :(דברים

(Î).‰¯Âˆ·:חזקה.ÂÏÎÂÈ:יכולת מלשוןÍÈ˙È„ÙÂ.(Î‡)מל'
עריץÌÈˆÈ¯Ú.מיד :ÛÎÓ.פדיון: כגבור כמו  כ)חזקים  :(לקמן

(„).ÌÈ‡ÂÏÁ˙:חולי לזבל :ÔÓÂ„Ï.מל'

oeiq h"iÎf"h ycewÎzayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי
מציעא מּבבא ֿ הּתֹורה:(ft.)ז' מן 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

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂ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;

ּכלי ֿ jzial)"ואל mzgwl ick)."תּתן ֿ לא ְְְִֵֶֶֹ

ה'תשע"ט  סיון ט"ז רביעי יום

ריט. תעשה לא מצות
רמד. עשה מצות

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ֿ הּבהמה ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמן

ּ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 ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשע"ט  סיון י"ז חמישי יום

רמד. עשה מצות
― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשע"ט  סיון י"ח שישי יום

רמב. עשה מצות
― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹוֿ ּכסף ֿ רעהּו אל איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
לׁשמר" e)כלים ,k zeny)זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ

מ ט' מ(aa`)ּבפרק ג' ּופרק ח'(aa`)קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
ְִמּׁשבּועֹות.

ה'תשע"ט  סיון י"ט ש"ק יום

רלד. תעשה לא מצות קצז. עשה מצות
יום רביעי ֿ שבת ֿ קודש ט "ז ֿ י "ט סיון 

― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין ֿ אדם, מּבני (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
(dwcvl eciזקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹּכמֹו

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא ּכדי (ezwevneלעזרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytp mb `idהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ

"עּמ ֿ העני את ֿ עּמי את ּתלוה ֿ ּכסף "אם יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו
(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ

האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ֿ אם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכל
― ּתלוה ֿ ּכסף אם אמרּו: ֿ עּמי". את ּתלוה ֿ ּכסף ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאם

חֹובה, אֹומר אּתה ּתלמּודחֹובה. רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֵֵֶַַָָָָ
מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט g)לֹומר: ,eh mixac)חֹובה ― ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולא
ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם ֿ הּלוה את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה

ּכנׁשה" לֹו ֿ תהיה "לא יתעּלה: ck)אמרֹו ,bk zeny). ְְְְִִֶֶֶַָֹֹ
מציעא ּבבא ּבחברֹו(dr:)ּובגמרא לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע deldמנה iptl) ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
(eizeaeg exikfi `ly ickלֹו ֿ תהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְִֶַַֹ

ּובּמכלּתא my)ּכנׁשה". mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְְִִֶֶַָֹֹ
ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ֿ זמן". ּבכל לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
ּכנׁשה", לֹו ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּברּבית

לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו
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o e y ` x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב
קרבן חייב השואל  כיצד  ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
חייבים  הם כיצד ובשוכר , שכר בשומר  ללמדנו  מוסיפה היא וכן  הפיקדון; שבועת

פטורים. הם וכיצד  שבועה, קרבן

:l`eyl li`ynd xn`éøBL ïëéä? שהשאלתיך –Bì øîàהשואל – ÅÈÄÈÇ
çñלמשאיל : äzà äî òãBé éðéàממך שאלתי לא שמעולם – ÅÄÅÇÈÇÈÈ

únLשור , àeäå אצלו מת והשור שור , ממנו שאל  באמת אבל  – ÀÆÅ
מלאכה, מחמת ãáàשלא Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà– ÄÀÇÄÀÈÄÀÇÈÇ

משלם  השואל שהרי  לשלם, חייב היה כך, על  לו  מודה היה ואילו 
הכל א א א א ),),),),את המשאיל:((((משנה משנה משנה משנה  לו éðàואמר  EòéaLî הוא שכן – ÇÀÄÂÂÄ

שור, ממני  שאלת שלא השואל :øîàåכדבריך –ïîàכך ואחר  – ÀÈÇÈÅ
לשקר , שנשבע שהריáiçהודה וחומש, שבועה קרבן השואל  – ÇÈ

כמבואר ממון, כפירת כאן ויש תשלומים, מחיוב עצמו פטר  בשבועתו
øëBOäåלעיל. øëN àNBðì øîàשכר לשומר השור  בעל  אמר  – ÈÇÀÅÈÈÀÇÅ

לשוכר : éøBLאו  ïëéä? לך שנתתי  –Bì øîà: השוכר או השומר – ÅÈÄÈÇ
úî,שורך –øaLpL àeäå,השור נשבר  באמת אבל  –;äaLð Bà ÅÀÆÄÀÇÄÀÈ

לו : שאמר השור ,øaLðאו  –àeäå– הוא הנכון  אבל –únL ÄÀÇÀÆÅ
;äaLð Bà: לו שאמר השור ,äaLðאו  –àeäå– הוא והנכון  – ÄÀÈÄÀÈÀ

;øaLð Bà únLפטור האמת, לפי  בין  דבריו  לפי  בין אלו , ובכל  ÆÅÄÀÇ
מן  פטורים ושוכר שכר ושומר הם, אונסים שהרי מלשלם, הוא

השוכר: או השומר  שאמר  או  שורך ,áðâðהאונסים; ממני –àeäå ÄÀÇÀ
ãáàL:שאמר או אבד , אלא נגנב לא באמת אבל  –ãáàלי – ÆÈÇÈÇ
áðâpLשורך, àeäå בין אלו , ובשני ממנו ; השור נגנב ובאמת – ÀÆÄÀÇ

ושוכר שכר  שומר שהרי  לשלם, הוא חייב האמת, לפי בין  דבריו  לפי
לשוכר : או לשומר השור בעל  ואמר ובאבידה; בגניבה חייבים

éðà EòéaLî,כדבריך הוא שכן –øîàå: השוכר או השומר – ÇÀÄÂÂÄÀÈÇ
ïîà, לשקר שנשבע הודה כך ואחר –øeètהשוכר או  השומר  – ÈÅÈ

שבארנו . כמו כלום, בשבועתו  הועיל שלא לפי הפיקדון, שבועת מקרבן 
השוכר : או השומר אמר  אם äaLðאבל Bà øaLð Bà úî,שורך – ÅÄÀÇÄÀÈ

אונס, שארעו –àeäåהיינו הוא הנכון אבל  –ãáà Bà áðâpL– ÀÆÄÀÇÈÇ
לשוכר: או  לשומר השור בעל ואמר éðàהשור, EòéaLîשכדבריך – ÇÀÄÂÂÄ

השור, שנאנס הוא השוכר:øîàåכן או השומר  –ïîàכך ואחר – ÀÈÇÈÅ
לשקר , שנשבע שבועה,áiçהודה קרבן להביא השוכר או השומר – ÇÈ

ממון. כפירת כאן ויש  מתשלומים, עצמו  פטר  בשבועתו `mשהרי
:xkeyd e` xneyd xn`áðâð Bà ãáà, השור –únL àeäåאבל – ÈÇÄÀÇÀÆÅ

מת, אלא אבד , או נגנב לא äaLðבאמת Bà øaLð Bà שאונסים – ÄÀÇÄÀÈ
לשוכר : או  לשומר השור בעל  ואמר  éðàהם; EòéaLîשאבד – ÇÀÄÂÂÄ

השור , נגנב השוכר:øîàåאו  או  השומר  –ïîà הודה כך ואחר – ÀÈÇÈÅ
לשקר , עצמו øeètשנשבע חייב שבשבועתו שבועה, מקרבן  – È

פטורים  ושוכר שכר  שומר  שהרי מלשלם, הוא פטור ובאמת לשלם,

אאאא).).).).באונסים ììkä((((משנהמשנהמשנהמשנה äæ: הפיקדון שבועת קרבן  בענין –ìk ÆÇÀÈÈ
äáBçì äáBçî äpLîä ואף לשלם, הוא חייב האמת שלפי – ÇÀÇÆÅÈÀÈ

בתשלומים, עצמו  חייב øeèôìבשבועתו øeètîeפטר שאמנם – ÄÀÄÀ
פטור, היה האמת על  הודה אפילו אבל  מתשלומים, בשבועתו עצמו

äáBçì øeètîe עצמו חייב ובשבועתו  מלשלם, פטור  שהוא – ÄÀÀÈ
אין øeètבתשלומים, אלה שבכל הפיקדון , שבועת מקרבן  – È

ויורד עולה קרבן  חייב מאלו  אחד  כל ברם, ממון. כפירת בשבועתו
לשקר  נשבע שהרי ביטוי , שבועת øeèôì((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).משום äáBçîÅÈÄÀ

עצמו  פטר ובשבועתו  לשלם, הוא חייב האמת לפי אם אבל  –
הפיקדון .áiçמתשלומים, שבועת משום קרבן –ìk :ììkä äæ ÇÈÆÇÀÈÈ

Bîöò ìò ì÷äì òaLpä,מתשלומים להיפטר –áiç קרבן – ÇÄÀÈÀÈÅÇÇÀÇÈ
הנשבע אבל  Bîöòשבועה; ìò øéîçäìמקל שאינו  מי כלומר , – ÀÇÀÄÇÇÀ

לפטור, מפטור או  לחובה מחובה שמשנה אלא בשבועתו, עצמו  על 
שמשנה  היינו  עצמו על  להחמיר  שנשבע כמי  הריהו  לעיל , שבארנו כפי

והוא לחובה, הפיקדון øeètמפטור  שבועת מקרבן  """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ((((עייןעייןעייןעיין È
טוב טוב טוב טוב ").").")."). וישיום יום יום יום  וכו '. להקל" הנשבע כל הכלל "זה חסר  אחר בנוסח

"זה  גורסים אלא וכו', המשנה" כל הכלל "זה גורסים שאין  נוסחאות

להקל "... הנשבע כל הכלל ,

ú å é å ã ò ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

שמאי בהן שנחלקו  הלכות בשלוש  עוסקות בפרקנו  הראשונות המשניות שלוש
משנתנו שניהם. על  החולקים חכמים כדברי אלא מהם, כאחד הלכה ואין  והלל ,

נידה מסכת בתחילת `),שנויה dpyn ` wxt),נידה דם שראתה באשה דנה והיא
שאשה  הוא, ודין בהן . שנגעה הטהרות את לטמא כטמאה, נחשבת היא מאימתי
בתוך שעומד  אלא לגופה, חוץ יצא שלא פי  על אף המקור , מן דם לה שיצא
אף  – בבשרה" זובה יהיה "דם : יט) טו , (ויקרא שנאמר  טמאה, היא הרי  גופה,

בבשרה שהוא פי  `).על ,d dcip dpyn)

izdw - zex`ean zeipyn

c wxt zldw - miaezk
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ãé:Lø ãìBð Búeëìîa íb ék Cìîì àöé íéøeñä úéaî-ékåèúçz íéëläîä íéiçä-ìk-úà éúéàø ¦«¦¥¬¨¦−¨¨´¦§®Ÿ¦²©¬§©§−©¬¨«¨¦Æ¦Æ¤¨©´©¦½©«§©§¦−©´©
:åézçz ãîòé øLà éðMä ãìiä íò LîMäæèíéðBøçàä íb íäéðôì äéä-øLà ìëì íòä-ìëì õ÷-ïéà ©¨®¤¦µ©¤¤́©¥¦½£¤¬©£−Ÿ©§¨«¥«¥´§¨¨À̈§³Ÿ£¤¨¨Æ¦§¥¤½©¬¨©£¦−
:çeø ïBéòøå ìáä äæ-íâ-ék Bá-eçîNé àìæéáBø÷å íéýìàä úéa-ìà Cìz øLàk Eìâø (êéìâø) øîL ´Ÿ¦§§®¦«©¤¬¤−¤§©§¬«©§´Ÿ©§§À©£¤³¥¥Æ¤¥´¨¡Ÿ¦½§¨´

ì:òø úBNòì íéòãBé íðéà-ék çáæ íéìéñkä úzî òîL ¦§½Ÿ©¦¥¬©§¦¦−¨®©¦«¥¨¬§¦−©£¬¨«

i"yx
(„È).êåìîì àöé íéøåñä úéáî éë הטנופת ממקום

וסרי: ויבאש כדמתרגמינן åúåëìîá.וסרחון íâ éë
מתוך  ובא ממנו הטוב המסכן הרש נולד באדם משמלך
במדרש, דרשוהו כך הרחם טנופת מתוך ולא טהרה
ידע  לא אשר כמשמעו, וגו' מסכן ילד טוב כי ד"א
מבית  כי וכסילותו, ברשעו הזקין שכבר עוד להזהר
שיאמרו  סופו המסכן הילד כי למלוך יצא האסורים
שהרי  אסוריו ומבית עוניו מתוך למלוך שיצא עליו
האסורים  כמו הוא והרי רפוי נקוד הסורים של סמ"ך

כמו יג)ס"א שכן (ישעיה  יאהל, כמו ערבי שם יהל ולא
דוד  וכן האסורים, בית יציאת מתוך שמלך ביוסף מצינו

ז) ב הצאן:(שמואל  מאחר הנוה מן לקחתיך íâאני  éë
.ùø ãìåð åúåëìîá גם כי שימלוך הוא והגון כשר כי

אצל  עצמו ומקטין השררה ממנהג נהפך הוא במלכותו
וכן הרשים, כמדת יא)החכמים אדם (איוב פרא ועיר

לו  וישתנה שיהפך ויעשה יולד פרא כעיר שהיה ממה
הוא:ãìåð.אדם: הוה ולשון ìë(ÂË)נעשה úà éúéàø

.'åâå íééçä המבול דור זה הזה הספר במדרש מצאתי
בהם ו)שנאמר החי:(בראשית  éðùä.ומכל ãìéä íò

ובניו: נח שהם הדור אותו תחת יתקיים ïéà(ÊË)אשר
.íòä ìëì õ÷ שנאמר כמו מדאי יותר היו ורבים פרים

כא) ויולדת (איוב מתעברת אשה לפניהם, נכון זרעם
עויליהם: כצאן ישלחו ימים äéäלשלשה øùà ìëì

.íäéðôì אבד והכל לפניהם שהיה טוב לכל קץ אין
יחתו: שאול íéðåøçàä.וברגע íâ:הפלגה àìדור

.åçîùé:בידם הניתן בטוב הם äæ.גם íâ éë של סופו
יצרו: אחרי מהלך אדם כאשר רוח ורעיון הבל

(ÊÈ).íéäìàä úéá ìà êìú øùàë êìâø øåîù היאך
ושמור  הטוב. הוא שלמים ונדבת תודה תביא אם תלך

ואשמות: חטאות בהבאת תצטרך שלא áåø÷å.עצמך
וקרוב  טוב והוא הוא, ברוך הקדוש דברי לשמוע הוי

ב"ה: çáæ.להקדוש íéìéñëä úúî ויביא שיחטא
òø.קרבן: úåùòì íéòãåé íðéà éë מבין הכסיל אין

לעצמו: רע עושה שהוא

cec zcevn
(„È).ÌÈ¯ÂÒ‰ ˙È·Ó ÈÎעצמו מלט  המסכן הילד  זה כי

למלוך  ויצא שם כלוא היה אשר האסורים מבית בחכמתו
במצרים : ליוסף קרה וכאשר  ÏÂ„במדינה, Â˙ÂÎÏÓ· Ì‚ ÈÎ

זה¯˘. הנה עליו אמרו גם כי  למלוכה, היה הגון לומר רוצה
נולד  כאילו למלוכה הוא ראוי כלומר במלכות נולד  הרש

בעולם:¯‡È˙È.(ÂË)מלך : המטיילים והזריזים  החרוצים  האנשים כל את ראיתי  ‰˘È.בעיני „ÏÈ‰ ÌÚ הילד עם ראיתי אותם 
למלוך : ויצא בחכמתו עצמו מלט  אשר המסכן, הילד  זה  אחר הנולד ˙ÂÈ˙Á.השני „ÂÓÚÈ שהוא‡˘¯ בדעתי שפטתי אשר

ראיתי אותו וגם  והזריזים  החרוצים האנשים כל שראיתי לפי וכאומר  הזקן . המלך  אחר  המולך  הראשון  תחת  במלוכה יעמוד 
ימלוך : שהוא  שפטתי לכן נגדו, כאין וכמוהם  חכמתם  מול חכמתו  ˜ı.(ÊË)ובחנתי ÔÈ‡מלכות ובימי הזקן מלך  מלכות  בימי

הטובה לכל  קץ להיות להם די היה  לא  לומר רוצה לפניהם , היה  אשר לכל  ומפרש  וחוזר העם . לכל קץ היה לא הראשון , הילד
תחתיו מלך אשר החכם הילד  לפני היו כן הכסיל הזקן המלך  לפני שהיו כמו וכאומר  בחלקם, שמחו לא  כי לפניהם היה אשר 

מדרכם: להנטותם בידו היה  לא  חכמתו כל  עם ‰‡ÌÈÂ¯Á.כי Ì‚גם השני הילד  מלכות בימי לאחרונה יהיו  אשר  העם בני גם
אין זה אחר בזה חכמים  שני עליהם ימלכו  כי  עם  עוד , להרבות  תאוה יתאוו כי בידם  יהיה אשר העושר  בטובת ישמחו לא  הם

בחלקם : לשמוח  לבבם  להטות ‰·Ï.בידם ‰Ê Ì‚ ÈÎהעם בני דעת להיישיר  בידם  אין כי רצון, ושבר הבל  חכמים המלכת גם 
רצון: מילוי ואין תועלת אין כן אם הנכון, הדרך Â‚Â'.(ÊÈ)אל  ÍÏ‚¯ ¯ÂÓ˘ רגליך תניח ולא המקדש, לבית תלך אשר בעת

כפרה: תביא ולא  תחטא שלא  טוב כי ואשמות , חטאות כהבאות המקום בעיני הרע דבר בענין שמה ÚÂÓ˘Ï.ללכת  ·Â¯˜Âיותר
החטא: מן נזהר ולהיות בקולו לשמוע לב בתת  ֿ הוא  ברוך  המקום אל  האדם  שחוטאיםÓ˙˙.מתקרב הכסילים של  הזבח  ממתן

כפרה: קרבן  ÌÈÚ„ÂÈ.ומביאים ÌÈ‡ ÈÎבעיני שטוב יחשבו דעתם  ובקלות הרע מעשה  מהו לדעת  לב נותנים אינם  לומר, רוצה 
כפרה: קרבן ולהביא לחטוא  המקום 

oeiv zcevn
(„È).ÌÈ¯ÂÒ‰: האסורים והראוי האל "ף  ודל :¯˘.חסר עני
(ÂË).ÌÈÈÁ‰ ÏÎ:חי אדם הבריות  בפי יקרא  וזריז חרוץ אדם 

.ÌÈÎÏ‰Ó‰: טיול תתÓ˙˙.(ÊÈ)ענין ביום  כמו  נתינה. מלשון
יב): י (יהושע ה'
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äaLð Bà øaLð Bà únL;éðà EòéaLî,øîàå:ïîà–øeèt.ììkä äæ:äáBçì äáBçî äpLîä ìk,øeètîe ¤¥¦§©¦§¨©§¦££¦§¨©¨¥¨¤©§¨¨©§©¤¥¨§¨¦§
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ו ה נ ש מ ר ו א ב
קרבן חייב השואל  כיצד  ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
חייבים  הם כיצד ובשוכר , שכר בשומר  ללמדנו  מוסיפה היא וכן  הפיקדון; שבועת

פטורים. הם וכיצד  שבועה, קרבן

:l`eyl li`ynd xn`éøBL ïëéä? שהשאלתיך –Bì øîàהשואל – ÅÈÄÈÇ
çñלמשאיל : äzà äî òãBé éðéàממך שאלתי לא שמעולם – ÅÄÅÇÈÇÈÈ

únLשור , àeäå אצלו מת והשור שור , ממנו שאל  באמת אבל  – ÀÆÅ
מלאכה, מחמת ãáàשלא Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà– ÄÀÇÄÀÈÄÀÇÈÇ

משלם  השואל שהרי  לשלם, חייב היה כך, על  לו  מודה היה ואילו 
הכל א א א א ),),),),את המשאיל:((((משנה משנה משנה משנה  לו éðàואמר  EòéaLî הוא שכן – ÇÀÄÂÂÄ

שור, ממני  שאלת שלא השואל :øîàåכדבריך –ïîàכך ואחר  – ÀÈÇÈÅ
לשקר , שנשבע שהריáiçהודה וחומש, שבועה קרבן השואל  – ÇÈ

כמבואר ממון, כפירת כאן ויש תשלומים, מחיוב עצמו פטר  בשבועתו
øëBOäåלעיל. øëN àNBðì øîàשכר לשומר השור  בעל  אמר  – ÈÇÀÅÈÈÀÇÅ

לשוכר : éøBLאו  ïëéä? לך שנתתי  –Bì øîà: השוכר או השומר – ÅÈÄÈÇ
úî,שורך –øaLpL àeäå,השור נשבר  באמת אבל  –;äaLð Bà ÅÀÆÄÀÇÄÀÈ

לו : שאמר השור ,øaLðאו  –àeäå– הוא הנכון  אבל –únL ÄÀÇÀÆÅ
;äaLð Bà: לו שאמר השור ,äaLðאו  –àeäå– הוא והנכון  – ÄÀÈÄÀÈÀ

;øaLð Bà únLפטור האמת, לפי  בין  דבריו  לפי  בין אלו , ובכל  ÆÅÄÀÇ
מן  פטורים ושוכר שכר ושומר הם, אונסים שהרי מלשלם, הוא

השוכר: או השומר  שאמר  או  שורך ,áðâðהאונסים; ממני –àeäå ÄÀÇÀ
ãáàL:שאמר או אבד , אלא נגנב לא באמת אבל  –ãáàלי – ÆÈÇÈÇ
áðâpLשורך, àeäå בין אלו , ובשני ממנו ; השור נגנב ובאמת – ÀÆÄÀÇ

ושוכר שכר  שומר שהרי  לשלם, הוא חייב האמת, לפי בין  דבריו  לפי
לשוכר : או לשומר השור בעל  ואמר ובאבידה; בגניבה חייבים

éðà EòéaLî,כדבריך הוא שכן –øîàå: השוכר או השומר – ÇÀÄÂÂÄÀÈÇ
ïîà, לשקר שנשבע הודה כך ואחר –øeètהשוכר או  השומר  – ÈÅÈ

שבארנו . כמו כלום, בשבועתו  הועיל שלא לפי הפיקדון, שבועת מקרבן 
השוכר : או השומר אמר  אם äaLðאבל Bà øaLð Bà úî,שורך – ÅÄÀÇÄÀÈ

אונס, שארעו –àeäåהיינו הוא הנכון אבל  –ãáà Bà áðâpL– ÀÆÄÀÇÈÇ
לשוכר: או  לשומר השור בעל ואמר éðàהשור, EòéaLîשכדבריך – ÇÀÄÂÂÄ

השור, שנאנס הוא השוכר:øîàåכן או השומר  –ïîàכך ואחר – ÀÈÇÈÅ
לשקר , שנשבע שבועה,áiçהודה קרבן להביא השוכר או השומר – ÇÈ

ממון. כפירת כאן ויש  מתשלומים, עצמו  פטר  בשבועתו `mשהרי
:xkeyd e` xneyd xn`áðâð Bà ãáà, השור –únL àeäåאבל – ÈÇÄÀÇÀÆÅ

מת, אלא אבד , או נגנב לא äaLðבאמת Bà øaLð Bà שאונסים – ÄÀÇÄÀÈ
לשוכר : או  לשומר השור בעל  ואמר  éðàהם; EòéaLîשאבד – ÇÀÄÂÂÄ

השור , נגנב השוכר:øîàåאו  או  השומר  –ïîà הודה כך ואחר – ÀÈÇÈÅ
לשקר , עצמו øeètשנשבע חייב שבשבועתו שבועה, מקרבן  – È

פטורים  ושוכר שכר  שומר  שהרי מלשלם, הוא פטור ובאמת לשלם,

אאאא).).).).באונסים ììkä((((משנהמשנהמשנהמשנה äæ: הפיקדון שבועת קרבן  בענין –ìk ÆÇÀÈÈ
äáBçì äáBçî äpLîä ואף לשלם, הוא חייב האמת שלפי – ÇÀÇÆÅÈÀÈ

בתשלומים, עצמו  חייב øeèôìבשבועתו øeètîeפטר שאמנם – ÄÀÄÀ
פטור, היה האמת על  הודה אפילו אבל  מתשלומים, בשבועתו עצמו

äáBçì øeètîe עצמו חייב ובשבועתו  מלשלם, פטור  שהוא – ÄÀÀÈ
אין øeètבתשלומים, אלה שבכל הפיקדון , שבועת מקרבן  – È

ויורד עולה קרבן  חייב מאלו  אחד  כל ברם, ממון. כפירת בשבועתו
לשקר  נשבע שהרי ביטוי , שבועת øeèôì((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).משום äáBçîÅÈÄÀ

עצמו  פטר ובשבועתו  לשלם, הוא חייב האמת לפי אם אבל  –
הפיקדון .áiçמתשלומים, שבועת משום קרבן –ìk :ììkä äæ ÇÈÆÇÀÈÈ

Bîöò ìò ì÷äì òaLpä,מתשלומים להיפטר –áiç קרבן – ÇÄÀÈÀÈÅÇÇÀÇÈ
הנשבע אבל  Bîöòשבועה; ìò øéîçäìמקל שאינו  מי כלומר , – ÀÇÀÄÇÇÀ

לפטור, מפטור או  לחובה מחובה שמשנה אלא בשבועתו, עצמו  על 
שמשנה  היינו  עצמו על  להחמיר  שנשבע כמי  הריהו  לעיל , שבארנו כפי

והוא לחובה, הפיקדון øeètמפטור  שבועת מקרבן  """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ((((עייןעייןעייןעיין È
טוב טוב טוב טוב ").").")."). וישיום יום יום יום  וכו '. להקל" הנשבע כל הכלל "זה חסר  אחר בנוסח

"זה  גורסים אלא וכו', המשנה" כל הכלל "זה גורסים שאין  נוסחאות

להקל "... הנשבע כל הכלל ,

ú å é å ã ò ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

שמאי בהן שנחלקו  הלכות בשלוש  עוסקות בפרקנו  הראשונות המשניות שלוש
משנתנו שניהם. על  החולקים חכמים כדברי אלא מהם, כאחד הלכה ואין  והלל ,

נידה מסכת בתחילת `),שנויה dpyn ` wxt),נידה דם שראתה באשה דנה והיא
שאשה  הוא, ודין בהן . שנגעה הטהרות את לטמא כטמאה, נחשבת היא מאימתי
בתוך שעומד  אלא לגופה, חוץ יצא שלא פי  על אף המקור , מן דם לה שיצא
אף  – בבשרה" זובה יהיה "דם : יט) טו , (ויקרא שנאמר  טמאה, היא הרי  גופה,

בבשרה שהוא פי  `).על ,d dcip dpyn)

izdw - zex`ean zeipyn

c wxt zldw - miaezk

ã-÷øô úìä÷fiÎci

ãé:Lø ãìBð Búeëìîa íb ék Cìîì àöé íéøeñä úéaî-ékåèúçz íéëläîä íéiçä-ìk-úà éúéàø ¦«¦¥¬¨¦−¨¨´¦§®Ÿ¦²©¬§©§−©¬¨«¨¦Æ¦Æ¤¨©´©¦½©«§©§¦−©´©
:åézçz ãîòé øLà éðMä ãìiä íò LîMäæèíéðBøçàä íb íäéðôì äéä-øLà ìëì íòä-ìëì õ÷-ïéà ©¨®¤¦µ©¤¤́©¥¦½£¤¬©£−Ÿ©§¨«¥«¥´§¨¨À̈§³Ÿ£¤¨¨Æ¦§¥¤½©¬¨©£¦−
:çeø ïBéòøå ìáä äæ-íâ-ék Bá-eçîNé àìæéáBø÷å íéýìàä úéa-ìà Cìz øLàk Eìâø (êéìâø) øîL ´Ÿ¦§§®¦«©¤¬¤−¤§©§¬«©§´Ÿ©§§À©£¤³¥¥Æ¤¥´¨¡Ÿ¦½§¨´

ì:òø úBNòì íéòãBé íðéà-ék çáæ íéìéñkä úzî òîL ¦§½Ÿ©¦¥¬©§¦¦−¨®©¦«¥¨¬§¦−©£¬¨«

i"yx
(„È).êåìîì àöé íéøåñä úéáî éë הטנופת ממקום

וסרי: ויבאש כדמתרגמינן åúåëìîá.וסרחון íâ éë
מתוך  ובא ממנו הטוב המסכן הרש נולד באדם משמלך
במדרש, דרשוהו כך הרחם טנופת מתוך ולא טהרה
ידע  לא אשר כמשמעו, וגו' מסכן ילד טוב כי ד"א
מבית  כי וכסילותו, ברשעו הזקין שכבר עוד להזהר
שיאמרו  סופו המסכן הילד כי למלוך יצא האסורים
שהרי  אסוריו ומבית עוניו מתוך למלוך שיצא עליו
האסורים  כמו הוא והרי רפוי נקוד הסורים של סמ"ך

כמו יג)ס"א שכן (ישעיה  יאהל, כמו ערבי שם יהל ולא
דוד  וכן האסורים, בית יציאת מתוך שמלך ביוסף מצינו

ז) ב הצאן:(שמואל  מאחר הנוה מן לקחתיך íâאני  éë
.ùø ãìåð åúåëìîá גם כי שימלוך הוא והגון כשר כי

אצל  עצמו ומקטין השררה ממנהג נהפך הוא במלכותו
וכן הרשים, כמדת יא)החכמים אדם (איוב פרא ועיר

לו  וישתנה שיהפך ויעשה יולד פרא כעיר שהיה ממה
הוא:ãìåð.אדם: הוה ולשון ìë(ÂË)נעשה úà éúéàø

.'åâå íééçä המבול דור זה הזה הספר במדרש מצאתי
בהם ו)שנאמר החי:(בראשית  éðùä.ומכל ãìéä íò

ובניו: נח שהם הדור אותו תחת יתקיים ïéà(ÊË)אשר
.íòä ìëì õ÷ שנאמר כמו מדאי יותר היו ורבים פרים

כא) ויולדת (איוב מתעברת אשה לפניהם, נכון זרעם
עויליהם: כצאן ישלחו ימים äéäלשלשה øùà ìëì

.íäéðôì אבד והכל לפניהם שהיה טוב לכל קץ אין
יחתו: שאול íéðåøçàä.וברגע íâ:הפלגה àìדור

.åçîùé:בידם הניתן בטוב הם äæ.גם íâ éë של סופו
יצרו: אחרי מהלך אדם כאשר רוח ורעיון הבל

(ÊÈ).íéäìàä úéá ìà êìú øùàë êìâø øåîù היאך
ושמור  הטוב. הוא שלמים ונדבת תודה תביא אם תלך

ואשמות: חטאות בהבאת תצטרך שלא áåø÷å.עצמך
וקרוב  טוב והוא הוא, ברוך הקדוש דברי לשמוע הוי

ב"ה: çáæ.להקדוש íéìéñëä úúî ויביא שיחטא
òø.קרבן: úåùòì íéòãåé íðéà éë מבין הכסיל אין

לעצמו: רע עושה שהוא

cec zcevn
(„È).ÌÈ¯ÂÒ‰ ˙È·Ó ÈÎעצמו מלט  המסכן הילד  זה כי

למלוך  ויצא שם כלוא היה אשר האסורים מבית בחכמתו
במצרים : ליוסף קרה וכאשר  ÏÂ„במדינה, Â˙ÂÎÏÓ· Ì‚ ÈÎ

זה¯˘. הנה עליו אמרו גם כי  למלוכה, היה הגון לומר רוצה
נולד  כאילו למלוכה הוא ראוי כלומר במלכות נולד  הרש

בעולם:¯‡È˙È.(ÂË)מלך : המטיילים והזריזים  החרוצים  האנשים כל את ראיתי  ‰˘È.בעיני „ÏÈ‰ ÌÚ הילד עם ראיתי אותם 
למלוך : ויצא בחכמתו עצמו מלט  אשר המסכן, הילד  זה  אחר הנולד ˙ÂÈ˙Á.השני „ÂÓÚÈ שהוא‡˘¯ בדעתי שפטתי אשר

ראיתי אותו וגם  והזריזים  החרוצים האנשים כל שראיתי לפי וכאומר  הזקן . המלך  אחר  המולך  הראשון  תחת  במלוכה יעמוד 
ימלוך : שהוא  שפטתי לכן נגדו, כאין וכמוהם  חכמתם  מול חכמתו  ˜ı.(ÊË)ובחנתי ÔÈ‡מלכות ובימי הזקן מלך  מלכות  בימי

הטובה לכל  קץ להיות להם די היה  לא  לומר רוצה לפניהם , היה  אשר לכל  ומפרש  וחוזר העם . לכל קץ היה לא הראשון , הילד
תחתיו מלך אשר החכם הילד  לפני היו כן הכסיל הזקן המלך  לפני שהיו כמו וכאומר  בחלקם, שמחו לא  כי לפניהם היה אשר 

מדרכם: להנטותם בידו היה  לא  חכמתו כל  עם ‰‡ÌÈÂ¯Á.כי Ì‚גם השני הילד  מלכות בימי לאחרונה יהיו  אשר  העם בני גם
אין זה אחר בזה חכמים  שני עליהם ימלכו  כי  עם  עוד , להרבות  תאוה יתאוו כי בידם  יהיה אשר העושר  בטובת ישמחו לא  הם

בחלקם : לשמוח  לבבם  להטות ‰·Ï.בידם ‰Ê Ì‚ ÈÎהעם בני דעת להיישיר  בידם  אין כי רצון, ושבר הבל  חכמים המלכת גם 
רצון: מילוי ואין תועלת אין כן אם הנכון, הדרך Â‚Â'.(ÊÈ)אל  ÍÏ‚¯ ¯ÂÓ˘ רגליך תניח ולא המקדש, לבית תלך אשר בעת

כפרה: תביא ולא  תחטא שלא  טוב כי ואשמות , חטאות כהבאות המקום בעיני הרע דבר בענין שמה ÚÂÓ˘Ï.ללכת  ·Â¯˜Âיותר
החטא: מן נזהר ולהיות בקולו לשמוע לב בתת  ֿ הוא  ברוך  המקום אל  האדם  שחוטאיםÓ˙˙.מתקרב הכסילים של  הזבח  ממתן

כפרה: קרבן  ÌÈÚ„ÂÈ.ומביאים ÌÈ‡ ÈÎבעיני שטוב יחשבו דעתם  ובקלות הרע מעשה  מהו לדעת  לב נותנים אינם  לומר, רוצה 
כפרה: קרבן ולהביא לחטוא  המקום 

oeiv zcevn
(„È).ÌÈ¯ÂÒ‰: האסורים והראוי האל "ף  ודל :¯˘.חסר עני
(ÂË).ÌÈÈÁ‰ ÏÎ:חי אדם הבריות  בפי יקרא  וזריז חרוץ אדם 

.ÌÈÎÏ‰Ó‰: טיול תתÓ˙˙.(ÊÈ)ענין ביום  כמו  נתינה. מלשון
יב): י (יהושע ה'



cקעב dpyn oey`x wxt zeiecr zkqn

‚ìläøîBà:ïéìñBt ïéáeàL íéî ïéä àGîäå÷nä úà;ìa øîBì áiç íãàL àlàïBLBaø.éànLåøîBà: ¦¥¥§¦©¦§¦§¦¤©¦§¤¤¨¤¨¨©¨©¦§©§©©¥
ïéa÷ äòLz.íéîëçåíéøîBà:äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àG,úBtLàä øòMî íéicøâ éðL eàaL ãò àlà ¦§¨©¦©£¨¦§¦§¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨©¤¨§¥©§¦¦¦©©¨©§
íéìLeøéaL,eãéòäåíeMîïBéìèáàå äéòîL:GLíéî ïébì úLäå÷nä úà ïéìñBt ïéáeàL,eîi÷åíéîëçúà ¤¦¨©¦§¥¦¦§©§¨§©§©§§¤ª¦©¦§¦§¦¤©¦§¤§¦§£¨¦¤

íäéøác. ¦§¥¤
„éøác úà ïéøékæî änìåìläå éànLäìháì?íéàaä úBøBcì ãnìì,åéøác ìò ãîBò íãà àäé àHL,éøäL §¨¨©§¦¦¤¦§¥©©§¦¥§©¨¨§©¥©©¨¦¤§¥¨¨¥©§¨¨¤£¥

íäéøác ìò eãîò àG íìBòä úBáà. £¨¨¨§©¦§¥¤

íéìåãâ íéâåì äùù ïä éøä ,ìåãâ âåì ïäù íéìåãâ íéöéá ùù åàöîð ,äöéáä ìò óñåð øáìî úåúù àåäù äöéá ùîåçäù ,äìåãâ äöéáä úçú äöéá ùîåçå
:äöçîå á÷ ïäù.zecnd elicbdyná÷äù ,á÷ éòáø úùîç ïäù ,äùîç ïéâåì äùùä åàöîð ,úéîìùåøé ìù ìò úåúù åôéñåäù ,úéøåôö äãî àéä åæ

:ïéâåì äòáøà.miaiig cere dyngäöçîå á÷ã ,íéîëçë äëìäå .äöéá ìëì äöéáá íéøùòî ãçà åðìùî úåìåãâ íéöéá åéä úéøáãî äãî ,éñåé 'ø øáñ÷ã
ïäù úåéîìùåøé ïéâåì äùù åðééäã éîìùåøéï÷úå ø÷çå ïæà í"áîøå .äöéá ùîåçå íéöéá â"î ïäå .äìç øåòù ïä ,úåéøáãî äöéá ùîåçå äöéáå ïéâåì äòáù

,ìàøùé õøà ìëáå íåéä íéøöîá òåãé í"äøãä ì÷ùîå .äìçá áééçä çî÷ä øåòéù àåä íéèç çî÷î í"äøã íéøùòå úåàî ùîç ì÷ùîù àöîå ÷ãáå
:áåøé÷á úåøåòù éøéâøâ à"ñ ì÷ùî àåäù

bbbb.oid:ïéâåì øùò íéðù.dewnd z` oilqetíìåòáù íéáåàù íéî ìë åëåúì êéìùä åìéôà ,íìùðù øçàì ìáà .åøåòéù íìùðù íãå÷ åëåúá åìôð íà
:íéìñåô ïðéà áåù.eax oeyla xnel mc` aiigyìá÷ í"áîøå .ïåéìèáàå äéòîù åéúåáøî òîù êë àìà ,äøåú ïåùì àìà äðùî ïåùì åðéà ïéä ,øîåìë

íðéàù íåéä ãò íãà éðá êøãë ,ïéä íå÷îá ïéà íéøîåà åéäå ,ïéä úìî ïäéôî àéöåäì ïéìåëé åéä àì ÷ãö éøâ ïåéìèáàå äéòîù åéäù éðôîù ì"æ åéáàî
:íéøîåà ÷ãö éøâ ïåéìèáàå äéòîù åéúåáø åéäù åîë ,ïéà øîåà àåä íâ ììä äéäå ,[ò"äçà] úåéúåàá êåúçì íéìåëé.miicxb:íéâøåà.zety`d xryn

êìî àì åðîéä íéãéîòî ïéàù ,éãøâä ïî äúåçô úåðîåà êì ïéàù .ùøãîä úéáî åîöò íãà òðîé àìù êì øîåì ,ïúðåëù íùå ïúðîåà íù àðúä øéëæä
:ìàøùé éîëç ìëì ïúåãòá åòéøëäå ,úåôùàä øòùî äúåçô íéìùåøéá øòù ïéàå ,ìåãâ ïäë àìå

cccc.eixac lr cner mc` `di `ly:åúøáñá íéé÷ ãåîòì ïáøñ àäé àìù.mlerd zea`:éàîùå ììä

`xephxa yexit

בששית, íéòáøחכמים:eøîàהירושלמית úLîç ורבע קב – ÈÀÂÅÆÀÈÄ
ירושלמיים, ומחצה קב שהם בחלהïéáiçצפוריים, –dvgne aw) ÇÈÄ

.(mibel dying ixetva eyrpe ,mibel dyy md,äMîç :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÂÄÈ
ïéøeèt,מחלה פטורים קב רבעים חמשת –ïéáiç ,ãBòå äMîç ÀÄÂÄÈÀÇÈÄ

יותר משהו  בה יש כן  אם אלא בחלה חייבת עיסה אין כלומר  –

קב רבעים zixetvd),מחמשת dcind itl)צריך יוסי רבי  שלדעת
קב רבעים חמשת שיעור  בעיסה mibel)להישאר dying) הפרשת לאחר 

ממנה. minkgk.החלה dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שאובים שאינם מים סאה ארבעים לטבילה, מקוה miaw);שיעור  dyy `id d`qd)
המקוה. את פוסלים אינם שאובים, מים לתוכו  נפלו  זה, שיעור שנשלם לאחר  ואם
משנתנו פסול. המקוה שיעורו , שנשלם קודם שאובים מים לתוכו נפלו  אם אבל 

החסר . המקוה את שפוסלים השאובים, המים בשיעור  דנה

ïéáeàL íéî ïéä àGî :øîBà ìlä,לוג עשר  שנים הוא הין – ÄÅÅÀÄÇÄÀÄ
äå÷nä úà ïéìñBt שבארנו כמו  חסר, מקוה לתוך  נפלו אם – ÀÄÆÇÄÀÆ

הנזכרת  בלח ביותר הגדולה המידה היא שההין הלל , של טעמו  לעיל .

שנאמר כד כד כד כד ):):):):בתורה, לללל,,,, זית((((שמותשמותשמותשמות מידה oid"ושמן חשובה לפיכך  ,"
הגדולה, במידה הלל ומשער  המקוה. את לפסול  שאובים מים של זו 

אינם  שאובים שמים לפי בתורה, הכתובה ממנה קטנה במידה ולא
בדרבנן אלא המקוה שהוא ((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).).פוסלים "הין " בלשון  נקט ולמה

כלשון  לוג" עשר  "שנים או  קבים" "שלושה אמר ולא תורה, לשון 
Baøהמשנה? ïBLìa øîBì áiç íãàL àlà שמע זה ובלשון – ÆÈÆÈÈÇÈÇÄÀÇ

גורסים  אין  אחר בנוסח – ואבטליון. שמעיה מרבותיו  ההלכה את הלל
"אלא". m"anxdתיבת itl" הין" אמר  לא שהלל  היא, המשנה כוונת

גרי שהיו ואבטליון, שמעיה מרבותיו  שמע שכך  משום "אין ", אלא
שאמנם  מבארים, ויש  ה"א. האות את לבטא יכולים היו  ולא צדק,
"מלא  אמר  למה היא, השאלה אלא "הין ", התיבה את נכון ביטא הלל

שהואיל לבאר, המשנה ובאה היא? מיותרת "מלא" תיבת הלא הין "?
יכולים  היו  שלא לפי הין ", "מלא אמרו ואבטליון שמעיה ורבותיו

בדבריהם, התלמידים יטעו  שלא כדי  "מלא", תיבת והוסיפו ה"א, לבטא
גם  אמר לפיכך  "לא"), במובן  ("אין " פוסלים" שאובים מים ש "אין 

" רבותיו בלשון הה"אln`הלל  את נכון שביטא אף ((((באוריבאוריבאוריבאוריהין ",

÷ïéaהגר הגר הגר הגר """"אאאא).).).). äòLz :øîBà éànLå את פוסלים שאובין מים – ÀÇÇÅÄÀÈÇÄ

בעל לטבילת ראויים לוגים) 36) קבים תשעה שכן החסר , המקוה

טבילה  ששיעור בשאובים, המקוה את לפסול  הם חשובים ולפיכך קרי,
לא מכן, פחות אבל  טבילה; íéøîBà:((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).פוסל  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

àlà ,äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àGל שלשת שאובים – מים וגים ÀÄÀÅÆÀÀÄÀÅÆÆÈ
המקוה את והלל,((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא),),),),פוסלים שמאי עליהם eàaLונחלקו  ãòÇÆÈ

íéicøâ éðL– אורגים –eãéòäå ,íéìLeøéaL úBtLàä øòMî ÀÅÇÀÄÄÄÇÇÈÇÀÆÄÈÇÄÀÅÄ
íeMî– של  משמם –GL :ïBéìèáàå äéòîLíéî ïébì úL ÄÀÇÀÈÀÇÀÇÀÀÆËÄÇÄ

äå÷nä úà ïéìñBt ïéáeàL, ההין רבע הוא זה ושיעור  החסר , – ÀÄÀÄÆÇÄÀÆ
לוגים  ושלשת והואיל ציבור ; שבנסכי  ביותר הקטן  שיעור שהוא

המקוה  את לפסול גם הם חשובים ציבור , קרבנות של  לנסכים חשובים
íäéøác((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ););););בשאובים úà íéîëç eîi÷åשכל כלומר  – ÀÄÀÂÈÄÆÄÀÅÆ

הלכה. כן לפסוק עדותם את קבלו ושמאי, הלל  ואפילו ישראל, חכמי
אומנותם? ושם מקומם שם הוזכרו "ולמה מובא: עדיות בתוספתא

משער ירוד  מקום לך  אין גרדי, אלא ירודה אומנות לך  אין והלא
העולם אבות מה אלא i`nye)האשפות! lld) דבריהן על עמדו  לא

דבריו  על  עומד  אדם יהא שלא וכמה כמה אחת על  שמועה, במקום

ברש"י שמועה". אאאא))))במקום טוטוטוטו,,,, אדם ((((שבת שבת שבת שבת  ימנע שלא "לומר , מובא:
מעמידים  שאין  מגרדי , פחותה אומנות לך שאין המדרש , מבית עצמו

משער פחות בירושלים שער ואין  מלך, ולא גדול  כהן לא ממנו 
ישראל ". חכמי כל בעדותן  והכריעו האשפות,
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הגרדיים  של  עדותם את קיבלו  והלל שמאי  שאף הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
ביטלו וֿב א שבמשניות ההלכות בשתי שגם מכאן, לומדים ויש  – בהם, וחזרו

דבריהם. את במשנה מזכירים מה לשם לבאר , משנתנו באה – דעתם,

ì ìläå éànL éøác úà ïéøékæî änìåäìhá שהחכמים מאחר  – ÀÈÈÇÀÄÄÆÄÀÅÇÇÀÄÅÀÇÈÈ
בהם? חזרו עצמו  והם דבריהם, את íéàaä,דחו  úBøBcì ãnììÀÇÅÇÇÈÄ
åéøác ìò ãîBò íãà àäé àHL ונצחנות עקשנות מתוך – ÆÀÅÈÈÅÇÀÈÈ

גדולה  ומניעה האדם בנפש  הוא גדול "חסרון שכן  דעתו , את שיקבלו 

האמת" אל íìBòäישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת מלבוא úBáà éøäLשמאי – ÆÂÅÂÈÈ
íäéøácוהלל , ìò eãîò àG ו הגרדיים – בעדות דעתם ביטלו  ÈÀÇÄÀÅÆ

והלל((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). שמאי דברי על  החכמים עמדו שלא מפרשים, ויש
ביטלום ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).אלא
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äæ éøáãk àGå äæ éøáãk,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòî àlà,ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe §¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨¥¥§¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©
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úòì,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìòå. §¥§©©¦§¦¨¦§¦¨
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–ïéáiç. ©¨¦

ùééç àìã éàîùã àîòèå .õåçì íãä àöé àìù ô"òàå ïåöéçä úéáá úåàîèî íéùðä ìëù íãå÷î äàîè äúéäå åäåãéîòä íçøä úéá éìúåëå íã äåä
:äéáøå äéøôî ìàøùé úåðá ìèáî úàöîðå åúùàî ùøåôå äàéá úòùá ãéîú åô÷åð íãà ìù åáì ,ïë øîåà äúà íàù ,íã äåä éëä éî÷î àîìãdciwtn

.dciwtlúéá éìúåëå äúàø äéãé ÷åìñ íò àîù ,êìéàå äðåùàø ä÷éãáî äòâîì íéùùåç ,äàîè äàöîå òåáù óåñì ä÷ãáå äøåäè äàöîå íåéä ä÷ãá
,úåøäèì äì úàîèî éà ,øîåà éàîùå .äìòáì àìå ,äãé÷ôì äãé÷ôî åäì ïðéàîèîã àåä úåøäèì à÷åãã ,ïðéùééç àì äéáøå äéøô ìåèéáìå .åäåãéîòä íçø

:ùéîùúî éîð ùøåôå åô÷åð åáì.df ixack `le df ixack `låéúåãî ìò æéøôäù ììä éøáãë àìå ,åéøáãì âééñ äùåò åðéàå éôè ì÷éîã éàîù éøáãë àì
:íã íçøä úéá éìúåë éî÷åî àì íéáø íéîé éàä éìåë éàãåã ,éàãî øúåé øéîçîå.dciwtl dciwtn ci lr zhrnn zrl zrnäùàá åøëæåä íéðîæ éðù

ìåîúàî äòâðù úåøäè àìà àîèú àìå úòì úòî øçà êìä ,úòì úòî ìò øúåé äãé÷ôì äãé÷ôî íà .ïäéðùáù ì÷ä øçà êìäå ,òøôîì úåøäè àîèì
úåøäè êðä àìà ïðéàîèî àì ,äàîè äàöî úéáøòå äøåäè äàöîå úéøçù äîöò ä÷ãáù ïåâë ,äãé÷ôì äãé÷ôî ìò øúåé úòì úòî íàå .úàæä äòùá

:íéîëçë äëìäå .êìéàå úéøçù ú÷éãáîã.ci lràøæò øôñá ,÷éæçä åãé ìòå åîë .øçà['ç 'â [äéîçð] 'á]÷éæçä åéøçàå åîë àåäù ,['á æ"è íù]:.zqe,òåá÷
:àá åðîæá çøåà éàãåã ,äåä éëä éî÷î àîìã ïðéùééç àìå ,äúòù äéã ,äàîè äàöîå äúñå úòùá ä÷ãáå ,íéîòô ùìù çøåàä ïîæ äì òá÷ðùzynynde

.dciwtk ef ixd micraãçàå ùéîùú éðôì ãçà ,ïäá ú÷ãåáù íéãò éðùá ùîùì äùà ìë ìò äåöî øîåìë ,íéãòá úùîùîå ,øîà÷ éëäå ,éðú÷ éúøú
:ùéîùú øçàì.dciwtk ef ixd:äãé÷ôë àåä éøä ùéîùú øçàìù ãòä.dciwtl dciwtn ci lre zrl zrn ci lr zhrnnäàøú àîù àîéúã åäîã

êåúîù ,äãé÷ôë åðéà ùéîùú éðôìù ãòä ìáà .äãé÷ôë äåä ùéîùú øçàìù ãòã ïéúéðúî ì"î÷ ,äãé÷ôë éåäì àìå òøæ úáëù äðôçúå ìãøçë íã úôè
:ïé÷ãñìå ïéøåçì åúåà úñðëî äðéà ,ùîùì äìåäá øîåìë ,äúéáì äîåäî àéäù

aaaa.dlgl awn:äìçá úáééç á÷ äá ùéù äñéò.dlga miaiig dvgne awúéøéùò úìåâìåâì øîåò àåäå .úéøáãî äãéîì ,äöéá ùîåçå äöéáå ïéâåì 'æ ïäù
áéúëãë ,äìçá áééçù äôéàä(å"è øáãîá),úåéîìùåøé ùîçá íéñðëð úåéøáãî ùù åàöîðå ,úåéîìùåøéá úåúù åôéñåäå .øáãî úñéò éãë ,íëéúåñéøò úéùàø

äöéá ïú ,äìåãâ äöéá øñç âåìä àöîð ,úåìåãâ íéöéá ùîçá íðúú ,íéöéá äùù éøáãî âåìäù .éîìùåøé âåìì íéìåò äöéá ùîåçå äöéáå øàùðä âåìå
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íéLpä ìk :øîBà éànL,נידה דם הרואות –ïúòL ïicדי – ÇÇÅÈÇÈÄÇÈÈÈÈ
ואין  במגען; טהרות לטמא ואילך , ראייה משעת כטמאות לדונן

הטהרות  את וטימאו לכן , קודם המקור מן הדם כבר יצא שמא חוששים
שבארנו  כמו  הן, טמאות הדם משיצא שהרי ראייתן, קודם בהן  שנגעו

כאחד. באו  וראייתה הדם שיציאת אומרים, אלא øîBà:לעיל , ìläåÀÄÅÅ
äãé÷ôì äãé÷tî מצאו הקודמת בבדיקה שאם לבדיקה, מבדיקה – ÄÀÄÈÄÀÄÈ

כל הרי  דם, ומצאו עצמן בדקו  אחדים ימים ולאחר טהורות, עצמן
הן , טמאות הקודמת, הבדיקה משעת בהן שנגעו elôàÂÄהטהרות

äaøä íéîéì שכן לבדיקה; בדיקה בין  ימים הרבה עברו  אפילו – ÀÈÄÇÀÅ
לאחר מיד שמא חוששים שאנו  וסובר , טהרות לגבי מחמיר  הלל

בו . הרגישה ולא דם לה יצא éøáãkהבדיקה àG :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÄÀÅ
äæ éøáãk àGå äæלא ולא – מדאי, יותר שמיקל שמאי  כדברי ÆÀÀÄÀÅÆ

מדי , יותר  שמחמיר הלל  ãéכדברי  ìò úèòîî úòì úòî àlàÆÈÅÅÀÅÀÇÆÆÇÇ
äãé÷ôì äãé÷tî מפקידה" של  הזמן  את ממעטת לעת" "מעת – ÄÀÄÈÄÀÄÈ

לעת", "מעת על יותר לבדיקה בדיקה שבין הזמן  אם כלומר  לפקידה",

ראייתה  קודם בהן  שנגעה הטהרות טמאות שעות, וארבע עשרים שהוא
בלבד , לעת מעת úòîתוך ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîeÄÀÄÈÄÀÄÈÀÇÆÆÇÇÅÅ

úòì,"לעת מ"מעת פחות הוא לבדיקה בדיקה שבין הזמן שאם – ÀÅ
טמאה, עצמה מצאה ובערב טהורה, והיתה בבוקר  עצמה שבדקה כגון

ואילך. הקודמת הבדיקה משעת בהן  שנגעה טהרות אלא טמאות אינן
úñå dì LiL äMà ìk,קבועים בזמנים נידה דם שרואה –dic ÈÄÈÆÆÈÆÆÇÈ

dúòLשמדובר מבואר, בגמרא ראייתה. משעת אלא מטמאה שאינה – ÈÈÈ
דינה  וסתה, בשעת שלא ראתה אם אבל  וסתה, בשעת כשראתה כאן 

חכמים. כדברי  לפקידה מפקידה או לעת מעת שמטמאה הנשים ככל 
íécòa úLnLîäהתשמיש לפני במטפחות עצמה שמקנחת – ÇÀÇÆÆÀÄÄ
בדיקה, לשם äãé÷ôkואחריו Bæ éøäעל דם מצאה לא שאם – ÂÅÄÀÄÈ

והיא  בדיקה, נחשבת זו הרי התשמיש , לאחר  בה שקינחה המטפחת

äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìòå ,úòì úòî ãé ìò úèòîî– ÀÇÆÆÇÇÅÅÀÅÀÇÇÄÀÄÈÄÀÄÈ
לפקידה, מפקידה ושל לעת מעת של הזמן  את ממעטת זו  ובדיקה

ראייתה  קודם בהן  שנגעה הטהרות אין דם, ראתה לעת מעת תוך  שאם

על היא שמצוה מבואר, בגמרא ואילך . תשמיש  משעת אלא טמאות
בעדים. לשמש  וסת, לה שיש  לאשה ואף אשה, כל 
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החייבת  העיסה בשיעור  דנה בחלה.משנתנו

älçì áwî :øîBà éànL קמח אחד  מקב לפחות עיסה העושה – ÇÇÅÄÇÇÇÈ
,(xhil 2 jxra).חלה ממנה להפריש  íéawîחייב :øîBà ìläå– ÀÄÅÅÄÇÇÄ

קבים  משני  לפחות עשויה היא כן  אם אלא בחלה חייבת עיסה אין 

שכתוב והלל, שמאי של  טעמם ככככ):):):):קמח. טוטוטוטו,,,, "ראשית ((((במדברבמדברבמדברבמדבר
לכהן , הניתנת זו  "חלה" ותרומת תרומה", תרימו  חלה עריסותיכם

שמאי, וסובר  מכביצה; פחות נתינה ואין  נתינה, כדי בה שיהא צריך 
הבית לבעל  החלה ושיעור  envrl)הואיל dyery dqirn)אחד הוא

וארבעה ז ז ז ז ),),),),מעשרים ב ב ב ב ,,,, שכן ((((חלה חלה חלה חלה  בחלה, חייבת אחד מקב עיסה לכן 
ביצים), 6 = לוג לוגים, 4 = (קב ביצים וארבע עשרים שיעור הוא קב
אלא  הבית בבעל משער אינו הלל  ברם, ביצה. שיעור  החלה ונמצאת

בעיסתו  ושמונה מארבעים אחד הוא לחלה ששיעורו  ((((שם שם שם שם ),),),),בנחתום,

ביצה מקביים מפריש ועיין ועיין ועיין ועיין ונמצא תםתםתםתם;;;; רבנורבנורבנורבנו בשם בשם בשם בשם  הרשבהרשבהרשבהרשב""""אאאא ((((חידושיחידושיחידושיחידושי

אחראחראחראחר).).).). טעם טעם טעם טעם  שם שם שם שם  שמבוארשמבוארשמבוארשמבואר ישראל ישראל ישראל ישראל ",",",", וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום íéîëçåÇÂÈÄ""""תוספותתוספותתוספותתוספות
äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àG :íéøîBà ולא שמאי  כדברי לא – ÀÄÀÄÀÅÆÀÀÄÀÅÆ

הלל , älçaכדברי íéáiç äöçîe á÷ àlà ראשית" שדרשו : – ÆÈÇÆÁÈÇÈÄÇÇÈ
בו שכתוב עומר, והוא מדבר, עיסת כדי  – טז טז טז טז ,,,,עריסותיכם" ((((שמותשמותשמותשמות

קב,לולולולו):):):): עשר שמונה היא האיפה הוא"; האיפה עשירית "והעומר
;(1.8) חומש פחות קבים שני בחלה החייבת מדבר עיסת ונמצאת

מידה  שכל  היינו בששית, המידות את הגדילו  לירושלים כשבאו  ברם,
נעשתה "עשירית 6/5מדברית – ומכאן  הירושלמית, המידה של 

פי  1.8 נכפיל (שאם ומחצה קב היא הירושלמית במידה 6/5האיפה"

ומחצה קב חכמים: שאמרו  וזהו  ;(1½ בחלה,(miinlyexi)נקבל  חייבים

חלה. ממנה להפריש  התורה שחייבה עומר, של עיסה היא שזו
úBcnä eìécâäMîe המידה שם שהגדילו בצפורי, שנייה פעם – ÄÆÄÀÄÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ìläøîBà:ïéìñBt ïéáeàL íéî ïéä àGîäå÷nä úà;ìa øîBì áiç íãàL àlàïBLBaø.éànLåøîBà: ¦¥¥§¦©¦§¦§¦¤©¦§¤¤¨¤¨¨©¨©¦§©§©©¥
ïéa÷ äòLz.íéîëçåíéøîBà:äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àG,úBtLàä øòMî íéicøâ éðL eàaL ãò àlà ¦§¨©¦©£¨¦§¦§¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨©¤¨§¥©§¦¦¦©©¨©§
íéìLeøéaL,eãéòäåíeMîïBéìèáàå äéòîL:GLíéî ïébì úLäå÷nä úà ïéìñBt ïéáeàL,eîi÷åíéîëçúà ¤¦¨©¦§¥¦¦§©§¨§©§©§§¤ª¦©¦§¦§¦¤©¦§¤§¦§£¨¦¤

íäéøác. ¦§¥¤
„éøác úà ïéøékæî änìåìläå éànLäìháì?íéàaä úBøBcì ãnìì,åéøác ìò ãîBò íãà àäé àHL,éøäL §¨¨©§¦¦¤¦§¥©©§¦¥§©¨¨§©¥©©¨¦¤§¥¨¨¥©§¨¨¤£¥

íäéøác ìò eãîò àG íìBòä úBáà. £¨¨¨§©¦§¥¤

íéìåãâ íéâåì äùù ïä éøä ,ìåãâ âåì ïäù íéìåãâ íéöéá ùù åàöîð ,äöéáä ìò óñåð øáìî úåúù àåäù äöéá ùîåçäù ,äìåãâ äöéáä úçú äöéá ùîåçå
:äöçîå á÷ ïäù.zecnd elicbdyná÷äù ,á÷ éòáø úùîç ïäù ,äùîç ïéâåì äùùä åàöîð ,úéîìùåøé ìù ìò úåúù åôéñåäù ,úéøåôö äãî àéä åæ

:ïéâåì äòáøà.miaiig cere dyngäöçîå á÷ã ,íéîëçë äëìäå .äöéá ìëì äöéáá íéøùòî ãçà åðìùî úåìåãâ íéöéá åéä úéøáãî äãî ,éñåé 'ø øáñ÷ã
ïäù úåéîìùåøé ïéâåì äùù åðééäã éîìùåøéï÷úå ø÷çå ïæà í"áîøå .äöéá ùîåçå íéöéá â"î ïäå .äìç øåòù ïä ,úåéøáãî äöéá ùîåçå äöéáå ïéâåì äòáù

,ìàøùé õøà ìëáå íåéä íéøöîá òåãé í"äøãä ì÷ùîå .äìçá áééçä çî÷ä øåòéù àåä íéèç çî÷î í"äøã íéøùòå úåàî ùîç ì÷ùîù àöîå ÷ãáå
:áåøé÷á úåøåòù éøéâøâ à"ñ ì÷ùî àåäù

bbbb.oid:ïéâåì øùò íéðù.dewnd z` oilqetíìåòáù íéáåàù íéî ìë åëåúì êéìùä åìéôà ,íìùðù øçàì ìáà .åøåòéù íìùðù íãå÷ åëåúá åìôð íà
:íéìñåô ïðéà áåù.eax oeyla xnel mc` aiigyìá÷ í"áîøå .ïåéìèáàå äéòîù åéúåáøî òîù êë àìà ,äøåú ïåùì àìà äðùî ïåùì åðéà ïéä ,øîåìë

íðéàù íåéä ãò íãà éðá êøãë ,ïéä íå÷îá ïéà íéøîåà åéäå ,ïéä úìî ïäéôî àéöåäì ïéìåëé åéä àì ÷ãö éøâ ïåéìèáàå äéòîù åéäù éðôîù ì"æ åéáàî
:íéøîåà ÷ãö éøâ ïåéìèáàå äéòîù åéúåáø åéäù åîë ,ïéà øîåà àåä íâ ììä äéäå ,[ò"äçà] úåéúåàá êåúçì íéìåëé.miicxb:íéâøåà.zety`d xryn

êìî àì åðîéä íéãéîòî ïéàù ,éãøâä ïî äúåçô úåðîåà êì ïéàù .ùøãîä úéáî åîöò íãà òðîé àìù êì øîåì ,ïúðåëù íùå ïúðîåà íù àðúä øéëæä
:ìàøùé éîëç ìëì ïúåãòá åòéøëäå ,úåôùàä øòùî äúåçô íéìùåøéá øòù ïéàå ,ìåãâ ïäë àìå

cccc.eixac lr cner mc` `di `ly:åúøáñá íéé÷ ãåîòì ïáøñ àäé àìù.mlerd zea`:éàîùå ììä

`xephxa yexit

בששית, íéòáøחכמים:eøîàהירושלמית úLîç ורבע קב – ÈÀÂÅÆÀÈÄ
ירושלמיים, ומחצה קב שהם בחלהïéáiçצפוריים, –dvgne aw) ÇÈÄ

.(mibel dying ixetva eyrpe ,mibel dyy md,äMîç :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÂÄÈ
ïéøeèt,מחלה פטורים קב רבעים חמשת –ïéáiç ,ãBòå äMîç ÀÄÂÄÈÀÇÈÄ

יותר משהו  בה יש כן  אם אלא בחלה חייבת עיסה אין כלומר  –

קב רבעים zixetvd),מחמשת dcind itl)צריך יוסי רבי  שלדעת
קב רבעים חמשת שיעור  בעיסה mibel)להישאר dying) הפרשת לאחר 

ממנה. minkgk.החלה dklde
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שאובים שאינם מים סאה ארבעים לטבילה, מקוה miaw);שיעור  dyy `id d`qd)
המקוה. את פוסלים אינם שאובים, מים לתוכו  נפלו  זה, שיעור שנשלם לאחר  ואם
משנתנו פסול. המקוה שיעורו , שנשלם קודם שאובים מים לתוכו נפלו  אם אבל 

החסר . המקוה את שפוסלים השאובים, המים בשיעור  דנה

ïéáeàL íéî ïéä àGî :øîBà ìlä,לוג עשר  שנים הוא הין – ÄÅÅÀÄÇÄÀÄ
äå÷nä úà ïéìñBt שבארנו כמו  חסר, מקוה לתוך  נפלו אם – ÀÄÆÇÄÀÆ

הנזכרת  בלח ביותר הגדולה המידה היא שההין הלל , של טעמו  לעיל .

שנאמר כד כד כד כד ):):):):בתורה, לללל,,,, זית((((שמותשמותשמותשמות מידה oid"ושמן חשובה לפיכך  ,"
הגדולה, במידה הלל ומשער  המקוה. את לפסול  שאובים מים של זו 

אינם  שאובים שמים לפי בתורה, הכתובה ממנה קטנה במידה ולא
בדרבנן אלא המקוה שהוא ((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).).פוסלים "הין " בלשון  נקט ולמה

כלשון  לוג" עשר  "שנים או  קבים" "שלושה אמר ולא תורה, לשון 
Baøהמשנה? ïBLìa øîBì áiç íãàL àlà שמע זה ובלשון – ÆÈÆÈÈÇÈÇÄÀÇ

גורסים  אין  אחר בנוסח – ואבטליון. שמעיה מרבותיו  ההלכה את הלל
"אלא". m"anxdתיבת itl" הין" אמר  לא שהלל  היא, המשנה כוונת

גרי שהיו ואבטליון, שמעיה מרבותיו  שמע שכך  משום "אין ", אלא
שאמנם  מבארים, ויש  ה"א. האות את לבטא יכולים היו  ולא צדק,
"מלא  אמר  למה היא, השאלה אלא "הין ", התיבה את נכון ביטא הלל

שהואיל לבאר, המשנה ובאה היא? מיותרת "מלא" תיבת הלא הין "?
יכולים  היו  שלא לפי הין ", "מלא אמרו ואבטליון שמעיה ורבותיו

בדבריהם, התלמידים יטעו  שלא כדי  "מלא", תיבת והוסיפו ה"א, לבטא
גם  אמר לפיכך  "לא"), במובן  ("אין " פוסלים" שאובים מים ש "אין 

" רבותיו בלשון הה"אln`הלל  את נכון שביטא אף ((((באוריבאוריבאוריבאוריהין ",

÷ïéaהגר הגר הגר הגר """"אאאא).).).). äòLz :øîBà éànLå את פוסלים שאובין מים – ÀÇÇÅÄÀÈÇÄ

בעל לטבילת ראויים לוגים) 36) קבים תשעה שכן החסר , המקוה

טבילה  ששיעור בשאובים, המקוה את לפסול  הם חשובים ולפיכך קרי,
לא מכן, פחות אבל  טבילה; íéøîBà:((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).פוסל  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

àlà ,äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àGל שלשת שאובים – מים וגים ÀÄÀÅÆÀÀÄÀÅÆÆÈ
המקוה את והלל,((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא),),),),פוסלים שמאי עליהם eàaLונחלקו  ãòÇÆÈ

íéicøâ éðL– אורגים –eãéòäå ,íéìLeøéaL úBtLàä øòMî ÀÅÇÀÄÄÄÇÇÈÇÀÆÄÈÇÄÀÅÄ
íeMî– של  משמם –GL :ïBéìèáàå äéòîLíéî ïébì úL ÄÀÇÀÈÀÇÀÇÀÀÆËÄÇÄ

äå÷nä úà ïéìñBt ïéáeàL, ההין רבע הוא זה ושיעור  החסר , – ÀÄÀÄÆÇÄÀÆ
לוגים  ושלשת והואיל ציבור ; שבנסכי  ביותר הקטן  שיעור שהוא

המקוה  את לפסול גם הם חשובים ציבור , קרבנות של  לנסכים חשובים
íäéøác((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ););););בשאובים úà íéîëç eîi÷åשכל כלומר  – ÀÄÀÂÈÄÆÄÀÅÆ

הלכה. כן לפסוק עדותם את קבלו ושמאי, הלל  ואפילו ישראל, חכמי
אומנותם? ושם מקומם שם הוזכרו "ולמה מובא: עדיות בתוספתא

משער ירוד  מקום לך  אין גרדי, אלא ירודה אומנות לך  אין והלא
העולם אבות מה אלא i`nye)האשפות! lld) דבריהן על עמדו  לא

דבריו  על  עומד  אדם יהא שלא וכמה כמה אחת על  שמועה, במקום

ברש"י שמועה". אאאא))))במקום טוטוטוטו,,,, אדם ((((שבת שבת שבת שבת  ימנע שלא "לומר , מובא:
מעמידים  שאין  מגרדי , פחותה אומנות לך שאין המדרש , מבית עצמו

משער פחות בירושלים שער ואין  מלך, ולא גדול  כהן לא ממנו 
ישראל ". חכמי כל בעדותן  והכריעו האשפות,

i y i l y m e i
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הגרדיים  של  עדותם את קיבלו  והלל שמאי  שאף הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
ביטלו וֿב א שבמשניות ההלכות בשתי שגם מכאן, לומדים ויש  – בהם, וחזרו

דבריהם. את במשנה מזכירים מה לשם לבאר , משנתנו באה – דעתם,

ì ìläå éànL éøác úà ïéøékæî änìåäìhá שהחכמים מאחר  – ÀÈÈÇÀÄÄÆÄÀÅÇÇÀÄÅÀÇÈÈ
בהם? חזרו עצמו  והם דבריהם, את íéàaä,דחו  úBøBcì ãnììÀÇÅÇÇÈÄ
åéøác ìò ãîBò íãà àäé àHL ונצחנות עקשנות מתוך – ÆÀÅÈÈÅÇÀÈÈ

גדולה  ומניעה האדם בנפש  הוא גדול "חסרון שכן  דעתו , את שיקבלו 

האמת" אל íìBòäישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת מלבוא úBáà éøäLשמאי – ÆÂÅÂÈÈ
íäéøácוהלל , ìò eãîò àG ו הגרדיים – בעדות דעתם ביטלו  ÈÀÇÄÀÅÆ

והלל((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). שמאי דברי על  החכמים עמדו שלא מפרשים, ויש
ביטלום ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).אלא
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äæ éøáãk àGå äæ éøáãk,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòî àlà,ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe §¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨¥¥§¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©
úòì úòî.úñå dì LiL äMà ìk–dúòL dic.íécòa úLnLîä–äãé÷ôk Bæ éøä,úòî ãé ìò úèòîî ¥¥§¥¨¦¨¤¤¨¤¤©¨¨¨¨©§©¤¤§¦¦£¥¦§¦¨§©¤¤©©¥¥

úòì,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìòå. §¥§©©¦§¦¨¦§¦¨
·éànLøîBà:älçì áwî;ìläåøîBà:íéawî.íéîëçåíéøîBà:äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àG,äöçîe á÷ àlà ©©¥¦©©©¨§¦¥¥¦©©¦©£¨¦§¦§¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨©¤¡¨

íéáiçälça;úBcnä eìécâäMîe,eøîà:úLîçïéáiç íéòáø.éñBé éaøøîBà:äMîç–ïéøeèt,ãBòå äMîç ©¨¦©©¨¦¤¦§¦©¦¨§£¥¤§¨¦©¨¦©¦¥¥£¦¨§¦£¦¨§
–ïéáiç. ©¨¦

ùééç àìã éàîùã àîòèå .õåçì íãä àöé àìù ô"òàå ïåöéçä úéáá úåàîèî íéùðä ìëù íãå÷î äàîè äúéäå åäåãéîòä íçøä úéá éìúåëå íã äåä
:äéáøå äéøôî ìàøùé úåðá ìèáî úàöîðå åúùàî ùøåôå äàéá úòùá ãéîú åô÷åð íãà ìù åáì ,ïë øîåà äúà íàù ,íã äåä éëä éî÷î àîìãdciwtn

.dciwtlúéá éìúåëå äúàø äéãé ÷åìñ íò àîù ,êìéàå äðåùàø ä÷éãáî äòâîì íéùùåç ,äàîè äàöîå òåáù óåñì ä÷ãáå äøåäè äàöîå íåéä ä÷ãá
,úåøäèì äì úàîèî éà ,øîåà éàîùå .äìòáì àìå ,äãé÷ôì äãé÷ôî åäì ïðéàîèîã àåä úåøäèì à÷åãã ,ïðéùééç àì äéáøå äéøô ìåèéáìå .åäåãéîòä íçø

:ùéîùúî éîð ùøåôå åô÷åð åáì.df ixack `le df ixack `låéúåãî ìò æéøôäù ììä éøáãë àìå ,åéøáãì âééñ äùåò åðéàå éôè ì÷éîã éàîù éøáãë àì
:íã íçøä úéá éìúåë éî÷åî àì íéáø íéîé éàä éìåë éàãåã ,éàãî øúåé øéîçîå.dciwtl dciwtn ci lr zhrnn zrl zrnäùàá åøëæåä íéðîæ éðù

ìåîúàî äòâðù úåøäè àìà àîèú àìå úòì úòî øçà êìä ,úòì úòî ìò øúåé äãé÷ôì äãé÷ôî íà .ïäéðùáù ì÷ä øçà êìäå ,òøôîì úåøäè àîèì
úåøäè êðä àìà ïðéàîèî àì ,äàîè äàöî úéáøòå äøåäè äàöîå úéøçù äîöò ä÷ãáù ïåâë ,äãé÷ôì äãé÷ôî ìò øúåé úòì úòî íàå .úàæä äòùá

:íéîëçë äëìäå .êìéàå úéøçù ú÷éãáîã.ci lràøæò øôñá ,÷éæçä åãé ìòå åîë .øçà['ç 'â [äéîçð] 'á]÷éæçä åéøçàå åîë àåäù ,['á æ"è íù]:.zqe,òåá÷
:àá åðîæá çøåà éàãåã ,äåä éëä éî÷î àîìã ïðéùééç àìå ,äúòù äéã ,äàîè äàöîå äúñå úòùá ä÷ãáå ,íéîòô ùìù çøåàä ïîæ äì òá÷ðùzynynde

.dciwtk ef ixd micraãçàå ùéîùú éðôì ãçà ,ïäá ú÷ãåáù íéãò éðùá ùîùì äùà ìë ìò äåöî øîåìë ,íéãòá úùîùîå ,øîà÷ éëäå ,éðú÷ éúøú
:ùéîùú øçàì.dciwtk ef ixd:äãé÷ôë àåä éøä ùéîùú øçàìù ãòä.dciwtl dciwtn ci lre zrl zrn ci lr zhrnnäàøú àîù àîéúã åäîã

êåúîù ,äãé÷ôë åðéà ùéîùú éðôìù ãòä ìáà .äãé÷ôë äåä ùéîùú øçàìù ãòã ïéúéðúî ì"î÷ ,äãé÷ôë éåäì àìå òøæ úáëù äðôçúå ìãøçë íã úôè
:ïé÷ãñìå ïéøåçì åúåà úñðëî äðéà ,ùîùì äìåäá øîåìë ,äúéáì äîåäî àéäù

aaaa.dlgl awn:äìçá úáééç á÷ äá ùéù äñéò.dlga miaiig dvgne awúéøéùò úìåâìåâì øîåò àåäå .úéøáãî äãéîì ,äöéá ùîåçå äöéáå ïéâåì 'æ ïäù
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íéLpä ìk :øîBà éànL,נידה דם הרואות –ïúòL ïicדי – ÇÇÅÈÇÈÄÇÈÈÈÈ
ואין  במגען; טהרות לטמא ואילך , ראייה משעת כטמאות לדונן

הטהרות  את וטימאו לכן , קודם המקור מן הדם כבר יצא שמא חוששים
שבארנו  כמו  הן, טמאות הדם משיצא שהרי ראייתן, קודם בהן  שנגעו

כאחד. באו  וראייתה הדם שיציאת אומרים, אלא øîBà:לעיל , ìläåÀÄÅÅ
äãé÷ôì äãé÷tî מצאו הקודמת בבדיקה שאם לבדיקה, מבדיקה – ÄÀÄÈÄÀÄÈ

כל הרי  דם, ומצאו עצמן בדקו  אחדים ימים ולאחר טהורות, עצמן
הן , טמאות הקודמת, הבדיקה משעת בהן שנגעו elôàÂÄהטהרות

äaøä íéîéì שכן לבדיקה; בדיקה בין  ימים הרבה עברו  אפילו – ÀÈÄÇÀÅ
לאחר מיד שמא חוששים שאנו  וסובר , טהרות לגבי מחמיר  הלל

בו . הרגישה ולא דם לה יצא éøáãkהבדיקה àG :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÄÀÅ
äæ éøáãk àGå äæלא ולא – מדאי, יותר שמיקל שמאי  כדברי ÆÀÀÄÀÅÆ

מדי , יותר  שמחמיר הלל  ãéכדברי  ìò úèòîî úòì úòî àlàÆÈÅÅÀÅÀÇÆÆÇÇ
äãé÷ôì äãé÷tî מפקידה" של  הזמן  את ממעטת לעת" "מעת – ÄÀÄÈÄÀÄÈ

לעת", "מעת על יותר לבדיקה בדיקה שבין הזמן  אם כלומר  לפקידה",

ראייתה  קודם בהן  שנגעה הטהרות טמאות שעות, וארבע עשרים שהוא
בלבד , לעת מעת úòîתוך ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîeÄÀÄÈÄÀÄÈÀÇÆÆÇÇÅÅ

úòì,"לעת מ"מעת פחות הוא לבדיקה בדיקה שבין הזמן שאם – ÀÅ
טמאה, עצמה מצאה ובערב טהורה, והיתה בבוקר  עצמה שבדקה כגון

ואילך. הקודמת הבדיקה משעת בהן  שנגעה טהרות אלא טמאות אינן
úñå dì LiL äMà ìk,קבועים בזמנים נידה דם שרואה –dic ÈÄÈÆÆÈÆÆÇÈ

dúòLשמדובר מבואר, בגמרא ראייתה. משעת אלא מטמאה שאינה – ÈÈÈ
דינה  וסתה, בשעת שלא ראתה אם אבל  וסתה, בשעת כשראתה כאן 

חכמים. כדברי  לפקידה מפקידה או לעת מעת שמטמאה הנשים ככל 
íécòa úLnLîäהתשמיש לפני במטפחות עצמה שמקנחת – ÇÀÇÆÆÀÄÄ
בדיקה, לשם äãé÷ôkואחריו Bæ éøäעל דם מצאה לא שאם – ÂÅÄÀÄÈ

והיא  בדיקה, נחשבת זו הרי התשמיש , לאחר  בה שקינחה המטפחת

äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìòå ,úòì úòî ãé ìò úèòîî– ÀÇÆÆÇÇÅÅÀÅÀÇÇÄÀÄÈÄÀÄÈ
לפקידה, מפקידה ושל לעת מעת של הזמן  את ממעטת זו  ובדיקה

ראייתה  קודם בהן  שנגעה הטהרות אין דם, ראתה לעת מעת תוך  שאם

על היא שמצוה מבואר, בגמרא ואילך . תשמיש  משעת אלא טמאות
בעדים. לשמש  וסת, לה שיש  לאשה ואף אשה, כל 
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החייבת  העיסה בשיעור  דנה בחלה.משנתנו

älçì áwî :øîBà éànL קמח אחד  מקב לפחות עיסה העושה – ÇÇÅÄÇÇÇÈ
,(xhil 2 jxra).חלה ממנה להפריש  íéawîחייב :øîBà ìläå– ÀÄÅÅÄÇÇÄ

קבים  משני  לפחות עשויה היא כן  אם אלא בחלה חייבת עיסה אין 

שכתוב והלל, שמאי של  טעמם ככככ):):):):קמח. טוטוטוטו,,,, "ראשית ((((במדברבמדברבמדברבמדבר
לכהן , הניתנת זו  "חלה" ותרומת תרומה", תרימו  חלה עריסותיכם

שמאי, וסובר  מכביצה; פחות נתינה ואין  נתינה, כדי בה שיהא צריך 
הבית לבעל  החלה ושיעור  envrl)הואיל dyery dqirn)אחד הוא

וארבעה ז ז ז ז ),),),),מעשרים ב ב ב ב ,,,, שכן ((((חלה חלה חלה חלה  בחלה, חייבת אחד מקב עיסה לכן 
ביצים), 6 = לוג לוגים, 4 = (קב ביצים וארבע עשרים שיעור הוא קב
אלא  הבית בבעל משער אינו הלל  ברם, ביצה. שיעור  החלה ונמצאת

בעיסתו  ושמונה מארבעים אחד הוא לחלה ששיעורו  ((((שם שם שם שם ),),),),בנחתום,

ביצה מקביים מפריש ועיין ועיין ועיין ועיין ונמצא תםתםתםתם;;;; רבנורבנורבנורבנו בשם בשם בשם בשם  הרשבהרשבהרשבהרשב""""אאאא ((((חידושיחידושיחידושיחידושי

אחראחראחראחר).).).). טעם טעם טעם טעם  שם שם שם שם  שמבוארשמבוארשמבוארשמבואר ישראל ישראל ישראל ישראל ",",",", וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום íéîëçåÇÂÈÄ""""תוספותתוספותתוספותתוספות
äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àG :íéøîBà ולא שמאי  כדברי לא – ÀÄÀÄÀÅÆÀÀÄÀÅÆ

הלל , älçaכדברי íéáiç äöçîe á÷ àlà ראשית" שדרשו : – ÆÈÇÆÁÈÇÈÄÇÇÈ
בו שכתוב עומר, והוא מדבר, עיסת כדי  – טז טז טז טז ,,,,עריסותיכם" ((((שמותשמותשמותשמות

קב,לולולולו):):):): עשר שמונה היא האיפה הוא"; האיפה עשירית "והעומר
;(1.8) חומש פחות קבים שני בחלה החייבת מדבר עיסת ונמצאת

מידה  שכל  היינו בששית, המידות את הגדילו  לירושלים כשבאו  ברם,
נעשתה "עשירית 6/5מדברית – ומכאן  הירושלמית, המידה של 

פי  1.8 נכפיל (שאם ומחצה קב היא הירושלמית במידה 6/5האיפה"

ומחצה קב חכמים: שאמרו  וזהו  ;(1½ בחלה,(miinlyexi)נקבל  חייבים

חלה. ממנה להפריש  התורה שחייבה עומר, של עיסה היא שזו
úBcnä eìécâäMîe המידה שם שהגדילו בצפורי, שנייה פעם – ÄÆÄÀÄÇÄ
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והירכיים  השוקיים שתי  הוא הבנין  כל שכן  אחת, וירך שוקים שתי
עצמות, וחמישה ועשרים מאה הוא מנין  ורוב והשדרה; והצלעות

וסוברים  ושמונה; וארבעים מאתיים הוא שבגוף האברים מנין שכל 
טומאת  מטמאים האברים, מנין רוב או הגוף בנין  שרוב הלל, בית

אף  באהל, מטמא קב רובע ואילו  רובע; בהם שאין פי על אף אוהל,
עצמות  בו שיהו ובלבד  מנין, רוב ולא בנין  רוב לא שם שאין  פי על 

" שאמר : וזהו  מאחד; או aexnיותר כלומר:aexnהבנין  aexn,המנין",
בו  שיש  כך  כל  גדול שהוא פי על אף אחד , עצם ברם, רוב. כל ולא

באוהל מטמא אינו  קב, íöòî((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).רובע elôà :øîBà éànLÇÇÅÂÄÅÆÆ
ãçà:גורסים ויש באוהל. מטמא אחד מעצם אפילו הקב רובע – ÆÈ

רובע  בו  שיש  אחד עצם אפילו כלומר אחד", "עצם או  אחד" "בעצם
אוהל טומאת מטמא lld.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הקב ziak dklde
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בהמה, מאכל  שעיקרם (וויק"י), הקטניות ממשפחת מספוא צמח מין הם כרשינים
תרומה. מהם מפרישים ולפיכך  אדם, למאכל גם הדחק בשעת הם שראויים אלא
תרומה  על שמוזהרים כמו תרומה כרשיני של  טהרתן שמירת על  מוזהרים אין  ברם,

תרומה. בכרשיני נוהגים כיצד במשנתנו , תנאים ונחלקו אדם. מאכל  dpynשהיא
.c dpyn a wxt ipy xyrn zkqna diepy ef

äîeøú éðéLøk, לעיל שבארנו כפי –:íéøîBà éànL úéa ÇÀÄÅÀÈÅÇÇÀÄ
ïéøBL,במים אותם –ïéôLå,הגוף בשר על  אותם משפשפים – ÄÀÈÄ

äøäèa,תרומה כבכל  תחילה, ידיו שנוטל  כלומר טהורות, בידים – ÀÇÂÈ
מפרשים: ויש התרומה. את פוסלות ידים שסתם –oityלפי 

קליפתם. להסיר בידים אותם לבהמה,ïéìéëàîeשמשפשפים אותם – ÇÂÄÄ
äàîèa בידים אותם לטמא חושש  שאינו  תחילה, ידים נטילת בלי  – ÀËÀÈ

אסור לבהמה, מאכילם שאינו  זמן כל אבל  לבהמה. שמאכילם בשעה

לשפשפם, או  לשרותם כדי בהם לנגוע בא כשהוא ולכן  בידים, לטמאם
יגע  שמא או  ידים, נטילת בלי יאכלם שמא גזירה תחילה, ידיו יטול 

אדם. מאכל  שהיא äøäèaבתרומה ïéøBL :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÄÀÇÂÈ
בטומאה  אותם שורה ואם טומאה, לקבל מכשירתם במים שהשרייה –

קודם  ידיו ליטול  צריך ולפיכך  כאחד . באים וטומאתם הכשרם נמצא
תרומה, שהם היכר  שיהא äàîèaשרייתם ïéìéëàîe ïéôLå– ÀÈÄÇÂÄÄÀËÀÈ

בו  שיש  לטמאם, ומותר ידים, נטילת צריך אינו לשפשפם בשביל  גם
בהמה. מאכל  שהם בכרשינים שעוסק eìëàéהיכר :øîBà éànLÇÇÅÅÈÀ

ãéøö ישרה שלא ביובשם, ייאכלו  כלומר  יובש , לשון  "צריד" – ÈÄ
טומאה. לקבל יוכשרו שלא כדי כלל , במים àáé÷òאותם éaøÇÄÂÄÈ

äàîèa íäéNòî ìk :øîBà נטילת בלי מותר  לשרותם גם – ÅÈÇÂÅÆÀËÀÈ
כלל. בהם גוזרים אין  הם בהמה מאכל  ועיקרה שהואיל  dkldeידים,
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המשנ אגב כנראה, כאן, הובאה זו ההלכות,משנה לסידרת השייכת שלאחריה ה
שמאי  בית על חולק שמאי  dnly").שבהן  zk`ln") שנויות הללו המשניות שתי 

ח-ט). (משניות ב פרק שני  מעשר  במסכת

éðL øNòî úBònî òìñ èøBtäשל נחושת מעות לו  שיש  מי – ÇÅÆÇÄÀÇÂÅÅÄ
בסלע  להחליפן  בא והוא לירושלים, להעלותן שצריך  שני, מעשר

לירושלים, בדרך משאו  על  להקל  כדי íéøîBà:כסף, éànL úéaÅÇÇÀÄ
úBòî òìqä ìëa לו מותר  סלע, כנגד  נחושת מעות לו  יש אם – ÀÈÇÆÇÈ

שיגיע  עד  נחושת בפרוטות צריך  אינו שהרי  כסף, בסלע להחליפן ,
úBòîלירושלים. ì÷Láe óñk ì÷La :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÀÆÆÆÆÀÆÆÈ

סלע, חצי שהוא כסף, בשקל הנחושת מעות של  חציין אלא יחליף לא
לפרוטות, מיד  יצטרך לירושלים כשיבוא שהרי בידו , ישאיר וחציין 

יתייקרו  סלעים, לפרוט לשולחני ירוצו  הכל ואם אוכל, צרכי לקנות
לצרכי פרוטות עמו יקח לפיכך מפסיד. שני מעשר  ונמצא המעות,

הראשונות ח ח ח ח ).).).).קניותיו  בבבב,,,, שנישנישנישני למעשר למעשר למעשר למעשר  באורנובאורנובאורנובאורנו øîBà:((((עייןעייןעייןעיין øéàî éaøÇÄÅÄÅ
óñkä ìò úBøôe óñk ïéìlçî ïéàמעשר משל בידו שיש  מי  – ÅÀÇÀÄÆÆÅÇÇÆÆ

יחד לצרפם לו  אסור  דינר, חצי ששווים ופירות כסף, דינר חצי שני 
כסף  לחלל אסור מאיר: רבי  שסובר  שלם, דינר על  (לפדותם) ולחללם

פירות. צירוף ידי על  ואפילו  אחר  כסף על שני  íéîëçåÇÂÈÄמעשר
ïéøézî לצרף לו  מותר דינר חצי אלא שווים הפירות ואין שהואיל – ÇÄÄ

שווים  הפירות אם ברם, שלם. דינר  על  ולחללם כסף דינר חצי להם

אחד כל  מחלל  אלא אחר, כסף על  שבידו  הכסף עם יחללם לא דינר,
ששווים  ופירות כסף דינר שני מעשר  משל לו  היו  כיצד? עצמו; בפני

שאין  מודים חכמים אף סלע, חצי  על  ולחללם לצרפם ורוצה דינר,
minkgk.מחללים. dklde
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‰ïéaøîä ïéa ãéçiä éøác ïéøékæî änìå,ïéaøîä éøáãk àlà äëìä ïéàå ìéàBä?éøác úà ïéc úéa äàøé íàL §¨¨©§¦¦¦§¥©¨¦¥©§ª¦¦§¥£¨¨¤¨§¦§¥©§ª¦¤¦¦§¤¥¦¤¦§¥
åéìò Cîñéå ãéçiä;Bøáç ïéc úéa éøác ìháì ìBëé ïéc úéa ïéàL,ïéðîáe äîëça epnî ìBãb äéäiL ãò.äéä ©¨¦§¦§Ÿ¨¨¤¥¥¦¨§©¥¦§¥¥¦£¥©¤¦§¤¨¦¤§¨§¨§¦§¨¨¨

ïéðîa àG ìáà äîëça epnî ìBãb,äîëça àG ìáà ïéðîa–åéøác ìháì ìBëé Bðéà,epnî ìBãb äéäiL ãò ¨¦¤§¨§¨£¨§¦§¨§¦§¨£¨§¨§¨¥¨§©¥§¨¨©¤¦§¤¨¦¤
ïéðîáe äîëça. §¨§¨§¦§¨

Âøîàäãeäé éaø:äìháì ïéaøîä ïéa ãéçiä éøác ïéøékæî änì ïk íà?íãàä øîàé íàL:ìa÷î éðà Ck– ¨©©¦§¨¦¥¨¨©§¦¦¦§¥©¨¦¥©§ª¦§©¨¨¤¦Ÿ©¨¨¨¨£¦§ª¨
Bì øîàé:zòîL éðBìt Léà éøáãk. Ÿ©§¦§¥¦§¦¨©§¨

ÊéànL úéaíéøîBà:íéîöòä ïî úBîöò òáø,GMî ïéa íéðMî ïéaäL.ìlä úéáeíéøîBà:ïî úBîöò òáø ¥©©§¦Ÿ©£¨¦¨£¨¦¥¦§©¦¥¦§¨¥¦¥§¦Ÿ©£¨¦

dddd.eilr jenqie:íéáøä úòã çéðäå ãéçéä éøáãë äùòù øîåìëoic zia oi`,ãéçéä éøáãë äùòù ïåùàøä ã"á éøáã ìèáì ìåëé åéøçà ãåîòéù øçà
ïéðî åéäéù ,ïéðîáå .ïåùàø ìù äáéùéä ùàøî äîëçá ìåãâ äéäé ïåøçàä ã"á ìù äáéùéä ùàøù åðééä ,äîëçá .ïéðîáå äîëçá åðîî ìåãâ äéäéù ãò

:ïåùàø ìù äáéùéáù íéãéîìúä ïéðîî íéáåøî ïåøçà ìù äáéùéáù íéãéîìúä
eeee.oiaexnd oia cigid ixac oixikfn dnløîàé íàù ,éðùîå .ììë ïúåà ïéøéëæî äîì ,ïéìèáå íééåçã ïäå åéøáãë ã"á íåù äùò àìù ãéçé .ïìèáì éãë

:åéøáã åçãðå úòîù éðåìô ùéà éøáãë åì åøîàé ,åúìá÷ë ïéùåò ïéàù äàåøùë äîúéå ìáå÷î éðà êë íãà
ffff.zenvr raexá÷ òáåøã éàîù úéá éøáñå .ìäàá àì ìáà àùîáå òâîá àìà ïéàîèî ïéà [òáåøî] úåçôå .ìäåàá íéàîèî úîä úåîöò ìù á÷ òáåø

:äáøä íéúîî ïä åìéôàå íéàîèî.diebd on zenvr raex mixne` lld ziaeãçà úî ìù åìéôàå .äáøä íéúîî àìå ,ãçà úî ìù ãçà óåâî ,øîåìë
:ç"îø íãà ìù åéúåîöò ïéðîù ,úåîöò ä"ë÷ åéäéå ,íãà ìù åéúåîöò ïéðî áåø åà ,óåâä ìãåâ áåø åðééäã ïéðá áåø á÷ä òáåøá äéäéù ãò ïéàîèî ïéà

`xephxa yexit
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במשנה  מובאים מה לשם בכלל, לבאר משנתנו  מוסיפה הקודמת, המשנה אגב

כמותם. והלכה עליו  רבים שחולקים בזמן היחיד, דברי 

ïéaøîä ïéa ãéçiä éøác ïéøékæî änìå, עליו החולקים – ÀÈÈÇÀÄÄÄÀÅÇÈÄÅÇÀËÄ
ïéaøîä éøáãk àlà äëìä ïéàå ìéàBä ורבים שיחיד מאחר – ÄÀÅÂÈÈÆÈÀÄÀÅÇÀËÄ

כרבים? ãéçiäהלכה éøác úà ïéc úéa äàøé íàLכלומר – ÆÄÄÀÆÅÄÆÄÀÅÇÈÄ
היחיד, דברי  דין  לבית נראים יהיו  åéìòשאם Cîñéåכלומר – ÀÄÀÙÈÈ

הרבים; דעת את ויניח היחיד כדעת גורסים:ïéàLשיעשה ויש  – ÆÅ
± oi`eïéc úéa,אחריו שיעמוד אחר , –úéa éøác ìháì ìBëé ÅÄÈÀÇÅÄÀÅÅ

Bøáç ïéc ה היחיד,– כדברי שעשה epnîקודם, ìBãb äéäiL ãò ÄÂÅÇÆÄÀÆÈÄÆ
äîëça בית מראש  בחכמה גדול יהיה האחרון הדין  בית שראש  – ÀÈÀÈ

הקודם, בית ïéðîáeהדין של התלמידים מספר שיהיה התלמידים, – ÀÄÀÈ
הרמב"ם לפי  הקודם. דין  בית משל גדול  האחרון ממרים ממרים ממרים ממרים דין ((((הלכותהלכותהלכותהלכות

אאאא----בבבב):):):): וגזרות בבבב,,,, בתקנות חברו  דין  בית דברי  לבטל יכול  דין בית אין 
בעיניהם  שנראה מה כפי  המידות מן באחת "דרשו אם אבל ומנהגות,

אחר טעם לו  ונראה אחר , דין  בית אחריהם ועמד  דין, ודנו  כך , שהדין 
שנאמר בעיניו , שנראה מה לפי ודן  סותר  זה הרי  הדין , את לסתור 

טטטט):):):): יז יז יז יז ,,,, ללכת ((((דבריםדבריםדבריםדברים חייב אינך – ההם" בימים יהיה אשר  השופט "אל
האחרונים  יהיו "והיאך הרמב"ם: ושואל  שבדורך "... דין בית אחר  אלא

ואחד שבעים של דין  בית וכל הואיל  הראשונים, מן  במנין גדולים
שאמרו  הדבר  וקיבלו  שהסכימו הדור חכמי  מנין  "זה ומשיב: הוא"?

מפרשים: ויש בו ". חלקו ולא הגדול  דין  שנים oipnaeבית במנין –
ïéðîa,((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).). àG ìáà äîëça epnî ìBãb äéä שהיה או  ÈÈÈÄÆÀÈÀÈÂÈÀÄÀÈ
ממנו åéøác,גדול  ìháì ìBëé Bðéà ,äîëça àG ìáà ïéðîaÀÄÀÈÂÈÀÈÀÈÅÈÀÇÅÀÈÈ

ïéðîáe äîëça epnî ìBãb äéäiL ãòעל חוזרת משנתנו  – ÇÆÄÀÆÈÄÆÀÈÀÈÀÄÀÈ
הכוונה  אלא במנין, או בחכמה גדול לומר : נטעה שלא הללו, הדברים

במנין . וגם בחכמה גם היא:

במשנתנו: גורס eilr,הראב"ד jenqi ,cigid ixac z` oic zia d`xi m`yשכן
היחיד, כדברי  שהלכה אחרון  דין לבית נראה יהא שאם מפרש: jenqiהוא

,eilr שהם האחרונים באמוראים שמצאנו  כמו כמותו, הלכה יקבע כלומר 
שהמרובים  פי  על  ואף מקומות, בכמה הראשונים כיחידים הלכה קובעים
יכולים  אחרונים היו  לא הראשון, היחיד דברי מצאו  ואילולא עליהם. חולקים

לפי עצמם, מדעת הראשונים דברי ziaלדחות ixac lhal leki oic zia oi`y
oipnae dnkga epnn lecb didiy cr exag oic מפרש שהראב"ד לעיל  הבאנו (וכבר 

oipnae חולק שהיה הראשונים מן  היחיד שמצאו  מכיון אלא שנים), במנין 
לתלות. במה להם היה עמהם,

i r i a x m e i
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הקודמת. במשנה שנשאלה השאלה אותה על אחרת תשובה להשמיע באה משנתנו

ïk íà :äãeäé éaø øîà,כרבים הלכה ורבים שיחיד מאחר – ÈÇÇÄÀÈÄÅ
äìháì ïéaøîä ïéa ãéçiä éøác ïéøékæî änì:גורסים ויש – ÈÈÇÀÄÄÄÀÅÇÈÄÅÇÀËÄÀÇÈÈ

,olhal אלא היחיד  דברי  על לסמוך כדי לא התשובה: שזוהי כלומר
לבטלם, ìa÷îכדי  éðà Ck :íãàä øîàé íàLמקובלני – ÆÄÙÇÈÈÈÈÂÄÀËÈ

הדין , בית שפסק כפי ולא ההלכה, היא שכך  Bìמרבותי  øîàé– ÙÇ
לו: לומר  יהא zòîLאפשר éðBìt Léà éøáãk,יחיד שהוא – ÀÄÀÅÄÀÄÈÇÀÈ

כמותם. והלכה עליו, החולקים הרבים ידי  על נדחו דבריו  אבל

השאלה  אותה שואל יהודה שרבי הראב"ד, פירוש לפי  המשנה את בארנו 
הקודמת: במשנה oiaexnd?שנשאלה oia cigid ixac oixikfn dnl:היא ותשובתו

וב"מלאכת olhal,כדי שאנץ בתוספות מבואר  וכן לעיל. בבאורנו  שהבאנו כפי
אש  יהוסף ר' בשם כנזי.שלמה"

שלפנינו: הגירסה כפי יהודה רבי דברי מפרשים יש oixikfnברם, dnl ok m`
?dlhal oiaexnd oia cigid ixac המשנה דברי על  שואל  יהודה שרבי  כלומר  –

okהקודמת: m` משום הוא המרובים בין  היחיד דברי  שמזכירים הטעם אם –
יחיד, כאותו דין  בית שיפסוק miaexndשאפשר  oia cigid ixac oixikfn dnl

dlhal לא שלעולם דהיינו ובטלים, דחויים היחיד שדברי  במקום כלומר  –
ישראל, בכל  איסורם שפשט בדברים כגון היחיד , כדברי לפסוק דין  בית יוכל
לעקרם  יכול אינו  הראשונים מן  ובמנין  בחכמה גדול אחרון דין בית שאפילו 

ickולהתירם oic zia exfby mixaca `weec ± m"anxd zhiyle ;c"a`xd zhiyl)
,(biiq zeyrl? לגמרי לבטלה שהם היחיד  דברי  מזכירים באלו איפוא למה

הוא, הטעם laewnאלא ip` jk :mc`d xn`i m`y במשנה שבארנו  כמו – וכו '
"dnly zk`ln" oiire ;"aeh mei zetqez"e `xephxa oiir ;"l`xyi zx`tz" ;m"anx)

.(y"`xd mya

ז ה נ ש מ ר ו א ב

תלמידיו. על  היינו  שמאי, בית על חולק שמאי שבהן  בהלכות עוסקות ז-יא המשניות

באוהל. שמטמאים א), ב, (אהלות ששנינו מת, עצמות של  הקב ברובע דנה משנתנו

íéîöòä ïî úBîöò òáø :íéøîBà éànL úéaמיני מכל – ÅÇÇÀÄÙÇÂÈÄÈÂÈÄ
מתים, של GMîעצמות ïéa íéðMî ïéaäL מתים משני בין  – ÅÄÀÇÄÅÄÀÈ

אתם  שנמצא מה שכל אוהל, טומאת מטמאים ויותר, משלושה ובין
במגע  אלא מטמאים אינם הקב מרובע פחות ברם, נטמא. באהל 

äiåbäובמשא. ïî úBîöò òáø :íéøîBà ìlä úéáe אין – ÅÄÅÀÄÙÇÂÈÄÇÀÄÈ
מטמא  עצמות משנירובע הם אם אבל  אחד, מגוף הם כן אם אלא ים,

מטמאים, אינם ïéðnäמתים áøî Bà ïéðaä áøî הוא בנין רוב – ÅÙÇÄÀÈÅÙÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äiåbä,ïéðnä áøî Bà ïéðaä áøî.éànLøîBà:ãçà íöòî elôà. ©§¦¨¥Ÿ©¦§¨¥Ÿ©¦§¨©©¥£¦¥¤¤¤¨
Áäîeøú éðéLøk–éànL úéaíéøîBà:äøäèa ïéôLå ïéøBL,äàîèa ïéìéëàîe.ìlä úéaíéøîBà:ïéøBL ©§¦¥§¨¥©©§¦¦§¨¦§©£¨©£¦¦§ª§¨¥¦¥§¦¦

äøäèa,äàîèa ïéìéëàîe ïéôLå.éànLøîBà:ãéøö eìëàé.àáé÷ò éaøøîBà:äàîèa íäéNòî ìk. §©£¨§¨¦©£¦¦§ª§¨©©¥¥¨§¨¦©¦£¦¨¥¨©£¥¤§ª§¨
ËéðL øNòî úBònî òìñ èøBtä–úéaéànLíéøîBà:úBòî òìqä ìëa.ìlä úéáeíéøîBà:óñk ì÷La ©¥¤©¦§©£¥¥¦¥©©§¦§¨©¤©¨¥¦¥§¦§¤¤¤¤

úBòî ì÷Láe.øéàî éaøøîBà:úBøôe óñk ïéìlçî ïéàóñkä ìò;íéîëçåïéøézî. §¤¤¨©¦¥¦¥¥§©§¦¤¤¥©©¤¤©£¨¦©¦¦

.cg` mvrn elit`:ììä úéáë äëìäå .ìäåàá àîèî ,á÷ òáåø àìîî úî ìù ãçà íöò íà
gggg.dnexz ipiyxkìéàåä ,äîåøú íäî ïéùéøôîå .ïåáòø úåðùá ÷çåãî àìà íäî ïéìëåà íãà éðá ïéàå íéìîâì ìëàî íäå .à"ðñøë äì ïéøå÷ éáøòá

:úåîåøú øàùë äùåã÷ äðéàå .÷çãä é"ò íé÷øôì íãàì íéìëàðå.oixey:íéîá ïúåà.oitye:[øùáä ì"ö] (ïøùá) ìò.dxdhaìë ïéãë ,íéãé úìéèðá
:äîåøúä úà úåìñåôå ïä úåéðù íéãé íúñù .äîåøú ìù íéìëåà øàù.oilik`ne:äîäáì.d`nehaïìéëàîù úòùá íéãéá ïúåà àîèî íà ùùåç åðéàå

:íéãéá ïàîèì øåñà ,äîäáì ïìéëàî åðéàù ïîæ ìë ìáà .äîäáì.dxdha oixeyàöîð äàîåèá ïúåà äøåù íàå ,äàîåè ìá÷ì ïúøéùëî íéîá ïúééøùù
:äîåøú ïäù åòãéù éãë øëéä íåùî ,ììä úéá íéøñåà ãáìá äæå .ãçàë íéàá ïúàîåèå ïøùëä.cixv elk`iàåäù ,úåçðî ìù ãéøö åîë .ùáåé ïåùì

:äàîåè ìá÷ì åøùëåäù øëéð äéäé àìù éãë ,äìéëà úòùá ä÷ùî ïäéìò àäé àìù íéùáé åìëàé ïàë óà .ïîù íù òéâä àìù úåçðî ìù íå÷îlk
.d`neha mdiyrn:ììä úéáë äëìäå .äééøùä åìéôàå

hhhh.ipy xyrn zernn rlq hxetdïèøåôì àáå éðù øùòî ìù úùçð úåòî åì ùéù éî:êøãä éåàùî éðôî íéìùåøéì úåìòäì óñë òìñái`ny zia
.zern rlqd lka mixne`:òìñä ìë ìéáùá úåòî ïúåðå ,ïìåë èåøôì àåä ìåëé ,ïèøåôì àá íà.mixne` lld ziaeàåáéùëù .ïééöç àìà èåøôé àì

úåèåøô àùé êëéôì .ãñôð éðù øùòî àöîðå ,úåèåøôä åøé÷åé èåøôì éðçìåù ìöà ìëä åöåøé íàå ,äãåòñ éëøö úåð÷ì ãéî úåèåøôì êéøö äéäé íéìùåøéì
:òìñ éöç àåä ì÷ù .èòî èòî åãéáù óñëá èåøôé åìëéùëìå ,úö÷îá àéöåäì ïäîò.sqk lr zexite sqk oillgn oi`ìù óñë øðéã éöç åì ùéù éî

:øðéã ìò íììçì ãçé íôøöé àì ,øðéã éöç íéåù øùòî ìù úåøéôå ,øùòî.mixizn minkgeéöç àìà åì ïéàù ïåéë ,úåøéô óåøéö éãé ìò àðååâ éàäëá
:íéîëçë äëìäå .íéììçî ïéàù íéîëç íéãåî ,ïéøðéã éðù àåäù òìñ éöç ìò ,øðéã ïéåù úåøéôå ,óñë øðéã ììçì ìáà .óñë øðéã

`xephxa yexit

והירכיים  השוקיים שתי  הוא הבנין  כל שכן  אחת, וירך שוקים שתי
עצמות, וחמישה ועשרים מאה הוא מנין  ורוב והשדרה; והצלעות

וסוברים  ושמונה; וארבעים מאתיים הוא שבגוף האברים מנין שכל 
טומאת  מטמאים האברים, מנין רוב או הגוף בנין  שרוב הלל, בית

אף  באהל, מטמא קב רובע ואילו  רובע; בהם שאין פי על אף אוהל,
עצמות  בו שיהו ובלבד  מנין, רוב ולא בנין  רוב לא שם שאין  פי על 

" שאמר : וזהו  מאחד; או aexnיותר כלומר:aexnהבנין  aexn,המנין",
בו  שיש  כך  כל  גדול שהוא פי על אף אחד , עצם ברם, רוב. כל ולא

באוהל מטמא אינו  קב, íöòî((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).רובע elôà :øîBà éànLÇÇÅÂÄÅÆÆ
ãçà:גורסים ויש באוהל. מטמא אחד מעצם אפילו הקב רובע – ÆÈ

רובע  בו  שיש  אחד עצם אפילו כלומר אחד", "עצם או  אחד" "בעצם
אוהל טומאת מטמא lld.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הקב ziak dklde
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בהמה, מאכל  שעיקרם (וויק"י), הקטניות ממשפחת מספוא צמח מין הם כרשינים
תרומה. מהם מפרישים ולפיכך  אדם, למאכל גם הדחק בשעת הם שראויים אלא
תרומה  על שמוזהרים כמו תרומה כרשיני של  טהרתן שמירת על  מוזהרים אין  ברם,

תרומה. בכרשיני נוהגים כיצד במשנתנו , תנאים ונחלקו אדם. מאכל  dpynשהיא
.c dpyn a wxt ipy xyrn zkqna diepy ef

äîeøú éðéLøk, לעיל שבארנו כפי –:íéøîBà éànL úéa ÇÀÄÅÀÈÅÇÇÀÄ
ïéøBL,במים אותם –ïéôLå,הגוף בשר על  אותם משפשפים – ÄÀÈÄ

äøäèa,תרומה כבכל  תחילה, ידיו שנוטל  כלומר טהורות, בידים – ÀÇÂÈ
מפרשים: ויש התרומה. את פוסלות ידים שסתם –oityלפי 

קליפתם. להסיר בידים אותם לבהמה,ïéìéëàîeשמשפשפים אותם – ÇÂÄÄ
äàîèa בידים אותם לטמא חושש  שאינו  תחילה, ידים נטילת בלי  – ÀËÀÈ

אסור לבהמה, מאכילם שאינו  זמן כל אבל  לבהמה. שמאכילם בשעה

לשפשפם, או  לשרותם כדי בהם לנגוע בא כשהוא ולכן  בידים, לטמאם
יגע  שמא או  ידים, נטילת בלי יאכלם שמא גזירה תחילה, ידיו יטול 

אדם. מאכל  שהיא äøäèaבתרומה ïéøBL :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÄÀÇÂÈ
בטומאה  אותם שורה ואם טומאה, לקבל מכשירתם במים שהשרייה –

קודם  ידיו ליטול  צריך ולפיכך  כאחד . באים וטומאתם הכשרם נמצא
תרומה, שהם היכר  שיהא äàîèaשרייתם ïéìéëàîe ïéôLå– ÀÈÄÇÂÄÄÀËÀÈ

בו  שיש  לטמאם, ומותר ידים, נטילת צריך אינו לשפשפם בשביל  גם
בהמה. מאכל  שהם בכרשינים שעוסק eìëàéהיכר :øîBà éànLÇÇÅÅÈÀ

ãéøö ישרה שלא ביובשם, ייאכלו  כלומר  יובש , לשון  "צריד" – ÈÄ
טומאה. לקבל יוכשרו שלא כדי כלל , במים àáé÷òאותם éaøÇÄÂÄÈ

äàîèa íäéNòî ìk :øîBà נטילת בלי מותר  לשרותם גם – ÅÈÇÂÅÆÀËÀÈ
כלל. בהם גוזרים אין  הם בהמה מאכל  ועיקרה שהואיל  dkldeידים,

.lld ziak
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המשנ אגב כנראה, כאן, הובאה זו ההלכות,משנה לסידרת השייכת שלאחריה ה
שמאי  בית על חולק שמאי  dnly").שבהן  zk`ln") שנויות הללו המשניות שתי 

ח-ט). (משניות ב פרק שני  מעשר  במסכת

éðL øNòî úBònî òìñ èøBtäשל נחושת מעות לו  שיש  מי – ÇÅÆÇÄÀÇÂÅÅÄ
בסלע  להחליפן  בא והוא לירושלים, להעלותן שצריך  שני, מעשר

לירושלים, בדרך משאו  על  להקל  כדי íéøîBà:כסף, éànL úéaÅÇÇÀÄ
úBòî òìqä ìëa לו מותר  סלע, כנגד  נחושת מעות לו  יש אם – ÀÈÇÆÇÈ

שיגיע  עד  נחושת בפרוטות צריך  אינו שהרי  כסף, בסלע להחליפן ,
úBòîלירושלים. ì÷Láe óñk ì÷La :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÀÆÆÆÆÀÆÆÈ

סלע, חצי שהוא כסף, בשקל הנחושת מעות של  חציין אלא יחליף לא
לפרוטות, מיד  יצטרך לירושלים כשיבוא שהרי בידו , ישאיר וחציין 

יתייקרו  סלעים, לפרוט לשולחני ירוצו  הכל ואם אוכל, צרכי לקנות
לצרכי פרוטות עמו יקח לפיכך מפסיד. שני מעשר  ונמצא המעות,

הראשונות ח ח ח ח ).).).).קניותיו  בבבב,,,, שנישנישנישני למעשר למעשר למעשר למעשר  באורנובאורנובאורנובאורנו øîBà:((((עייןעייןעייןעיין øéàî éaøÇÄÅÄÅ
óñkä ìò úBøôe óñk ïéìlçî ïéàמעשר משל בידו שיש  מי  – ÅÀÇÀÄÆÆÅÇÇÆÆ

יחד לצרפם לו  אסור  דינר, חצי ששווים ופירות כסף, דינר חצי שני 
כסף  לחלל אסור מאיר: רבי  שסובר  שלם, דינר על  (לפדותם) ולחללם

פירות. צירוף ידי על  ואפילו  אחר  כסף על שני  íéîëçåÇÂÈÄמעשר
ïéøézî לצרף לו  מותר דינר חצי אלא שווים הפירות ואין שהואיל – ÇÄÄ

שווים  הפירות אם ברם, שלם. דינר  על  ולחללם כסף דינר חצי להם

אחד כל  מחלל  אלא אחר, כסף על  שבידו  הכסף עם יחללם לא דינר,
ששווים  ופירות כסף דינר שני מעשר  משל לו  היו  כיצד? עצמו; בפני

שאין  מודים חכמים אף סלע, חצי  על  ולחללם לצרפם ורוצה דינר,
minkgk.מחללים. dklde
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‰ïéaøîä ïéa ãéçiä éøác ïéøékæî änìå,ïéaøîä éøáãk àlà äëìä ïéàå ìéàBä?éøác úà ïéc úéa äàøé íàL §¨¨©§¦¦¦§¥©¨¦¥©§ª¦¦§¥£¨¨¤¨§¦§¥©§ª¦¤¦¦§¤¥¦¤¦§¥
åéìò Cîñéå ãéçiä;Bøáç ïéc úéa éøác ìháì ìBëé ïéc úéa ïéàL,ïéðîáe äîëça epnî ìBãb äéäiL ãò.äéä ©¨¦§¦§Ÿ¨¨¤¥¥¦¨§©¥¦§¥¥¦£¥©¤¦§¤¨¦¤§¨§¨§¦§¨¨¨

ïéðîa àG ìáà äîëça epnî ìBãb,äîëça àG ìáà ïéðîa–åéøác ìháì ìBëé Bðéà,epnî ìBãb äéäiL ãò ¨¦¤§¨§¨£¨§¦§¨§¦§¨£¨§¨§¨¥¨§©¥§¨¨©¤¦§¤¨¦¤
ïéðîáe äîëça. §¨§¨§¦§¨

Âøîàäãeäé éaø:äìháì ïéaøîä ïéa ãéçiä éøác ïéøékæî änì ïk íà?íãàä øîàé íàL:ìa÷î éðà Ck– ¨©©¦§¨¦¥¨¨©§¦¦¦§¥©¨¦¥©§ª¦§©¨¨¤¦Ÿ©¨¨¨¨£¦§ª¨
Bì øîàé:zòîL éðBìt Léà éøáãk. Ÿ©§¦§¥¦§¦¨©§¨

ÊéànL úéaíéøîBà:íéîöòä ïî úBîöò òáø,GMî ïéa íéðMî ïéaäL.ìlä úéáeíéøîBà:ïî úBîöò òáø ¥©©§¦Ÿ©£¨¦¨£¨¦¥¦§©¦¥¦§¨¥¦¥§¦Ÿ©£¨¦

dddd.eilr jenqie:íéáøä úòã çéðäå ãéçéä éøáãë äùòù øîåìëoic zia oi`,ãéçéä éøáãë äùòù ïåùàøä ã"á éøáã ìèáì ìåëé åéøçà ãåîòéù øçà
ïéðî åéäéù ,ïéðîáå .ïåùàø ìù äáéùéä ùàøî äîëçá ìåãâ äéäé ïåøçàä ã"á ìù äáéùéä ùàøù åðééä ,äîëçá .ïéðîáå äîëçá åðîî ìåãâ äéäéù ãò

:ïåùàø ìù äáéùéáù íéãéîìúä ïéðîî íéáåøî ïåøçà ìù äáéùéáù íéãéîìúä
eeee.oiaexnd oia cigid ixac oixikfn dnløîàé íàù ,éðùîå .ììë ïúåà ïéøéëæî äîì ,ïéìèáå íééåçã ïäå åéøáãë ã"á íåù äùò àìù ãéçé .ïìèáì éãë

:åéøáã åçãðå úòîù éðåìô ùéà éøáãë åì åøîàé ,åúìá÷ë ïéùåò ïéàù äàåøùë äîúéå ìáå÷î éðà êë íãà
ffff.zenvr raexá÷ òáåøã éàîù úéá éøáñå .ìäàá àì ìáà àùîáå òâîá àìà ïéàîèî ïéà [òáåøî] úåçôå .ìäåàá íéàîèî úîä úåîöò ìù á÷ òáåø

:äáøä íéúîî ïä åìéôàå íéàîèî.diebd on zenvr raex mixne` lld ziaeãçà úî ìù åìéôàå .äáøä íéúîî àìå ,ãçà úî ìù ãçà óåâî ,øîåìë
:ç"îø íãà ìù åéúåîöò ïéðîù ,úåîöò ä"ë÷ åéäéå ,íãà ìù åéúåîöò ïéðî áåø åà ,óåâä ìãåâ áåø åðééäã ïéðá áåø á÷ä òáåøá äéäéù ãò ïéàîèî ïéà
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במשנה  מובאים מה לשם בכלל, לבאר משנתנו  מוסיפה הקודמת, המשנה אגב

כמותם. והלכה עליו  רבים שחולקים בזמן היחיד, דברי 

ïéaøîä ïéa ãéçiä éøác ïéøékæî änìå, עליו החולקים – ÀÈÈÇÀÄÄÄÀÅÇÈÄÅÇÀËÄ
ïéaøîä éøáãk àlà äëìä ïéàå ìéàBä ורבים שיחיד מאחר – ÄÀÅÂÈÈÆÈÀÄÀÅÇÀËÄ

כרבים? ãéçiäהלכה éøác úà ïéc úéa äàøé íàLכלומר – ÆÄÄÀÆÅÄÆÄÀÅÇÈÄ
היחיד, דברי  דין  לבית נראים יהיו  åéìòשאם Cîñéåכלומר – ÀÄÀÙÈÈ

הרבים; דעת את ויניח היחיד כדעת גורסים:ïéàLשיעשה ויש  – ÆÅ
± oi`eïéc úéa,אחריו שיעמוד אחר , –úéa éøác ìháì ìBëé ÅÄÈÀÇÅÄÀÅÅ

Bøáç ïéc ה היחיד,– כדברי שעשה epnîקודם, ìBãb äéäiL ãò ÄÂÅÇÆÄÀÆÈÄÆ
äîëça בית מראש  בחכמה גדול יהיה האחרון הדין  בית שראש  – ÀÈÀÈ

הקודם, בית ïéðîáeהדין של התלמידים מספר שיהיה התלמידים, – ÀÄÀÈ
הרמב"ם לפי  הקודם. דין  בית משל גדול  האחרון ממרים ממרים ממרים ממרים דין ((((הלכותהלכותהלכותהלכות

אאאא----בבבב):):):): וגזרות בבבב,,,, בתקנות חברו  דין  בית דברי  לבטל יכול  דין בית אין 
בעיניהם  שנראה מה כפי  המידות מן באחת "דרשו אם אבל ומנהגות,

אחר טעם לו  ונראה אחר , דין  בית אחריהם ועמד  דין, ודנו  כך , שהדין 
שנאמר בעיניו , שנראה מה לפי ודן  סותר  זה הרי  הדין , את לסתור 

טטטט):):):): יז יז יז יז ,,,, ללכת ((((דבריםדבריםדבריםדברים חייב אינך – ההם" בימים יהיה אשר  השופט "אל
האחרונים  יהיו "והיאך הרמב"ם: ושואל  שבדורך "... דין בית אחר  אלא

ואחד שבעים של דין  בית וכל הואיל  הראשונים, מן  במנין גדולים
שאמרו  הדבר  וקיבלו  שהסכימו הדור חכמי  מנין  "זה ומשיב: הוא"?

מפרשים: ויש בו ". חלקו ולא הגדול  דין  שנים oipnaeבית במנין –
ïéðîa,((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).). àG ìáà äîëça epnî ìBãb äéä שהיה או  ÈÈÈÄÆÀÈÀÈÂÈÀÄÀÈ
ממנו åéøác,גדול  ìháì ìBëé Bðéà ,äîëça àG ìáà ïéðîaÀÄÀÈÂÈÀÈÀÈÅÈÀÇÅÀÈÈ

ïéðîáe äîëça epnî ìBãb äéäiL ãòעל חוזרת משנתנו  – ÇÆÄÀÆÈÄÆÀÈÀÈÀÄÀÈ
הכוונה  אלא במנין, או בחכמה גדול לומר : נטעה שלא הללו, הדברים

במנין . וגם בחכמה גם היא:

במשנתנו: גורס eilr,הראב"ד jenqi ,cigid ixac z` oic zia d`xi m`yשכן
היחיד, כדברי  שהלכה אחרון  דין לבית נראה יהא שאם מפרש: jenqiהוא

,eilr שהם האחרונים באמוראים שמצאנו  כמו כמותו, הלכה יקבע כלומר 
שהמרובים  פי  על  ואף מקומות, בכמה הראשונים כיחידים הלכה קובעים
יכולים  אחרונים היו  לא הראשון, היחיד דברי מצאו  ואילולא עליהם. חולקים

לפי עצמם, מדעת הראשונים דברי ziaלדחות ixac lhal leki oic zia oi`y
oipnae dnkga epnn lecb didiy cr exag oic מפרש שהראב"ד לעיל  הבאנו (וכבר 

oipnae חולק שהיה הראשונים מן  היחיד שמצאו  מכיון אלא שנים), במנין 
לתלות. במה להם היה עמהם,
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הקודמת. במשנה שנשאלה השאלה אותה על אחרת תשובה להשמיע באה משנתנו

ïk íà :äãeäé éaø øîà,כרבים הלכה ורבים שיחיד מאחר – ÈÇÇÄÀÈÄÅ
äìháì ïéaøîä ïéa ãéçiä éøác ïéøékæî änì:גורסים ויש – ÈÈÇÀÄÄÄÀÅÇÈÄÅÇÀËÄÀÇÈÈ

,olhal אלא היחיד  דברי  על לסמוך כדי לא התשובה: שזוהי כלומר
לבטלם, ìa÷îכדי  éðà Ck :íãàä øîàé íàLמקובלני – ÆÄÙÇÈÈÈÈÂÄÀËÈ

הדין , בית שפסק כפי ולא ההלכה, היא שכך  Bìמרבותי  øîàé– ÙÇ
לו: לומר  יהא zòîLאפשר éðBìt Léà éøáãk,יחיד שהוא – ÀÄÀÅÄÀÄÈÇÀÈ

כמותם. והלכה עליו, החולקים הרבים ידי  על נדחו דבריו  אבל

השאלה  אותה שואל יהודה שרבי הראב"ד, פירוש לפי  המשנה את בארנו 
הקודמת: במשנה oiaexnd?שנשאלה oia cigid ixac oixikfn dnl:היא ותשובתו

וב"מלאכת olhal,כדי שאנץ בתוספות מבואר  וכן לעיל. בבאורנו  שהבאנו כפי
אש  יהוסף ר' בשם כנזי.שלמה"

שלפנינו: הגירסה כפי יהודה רבי דברי מפרשים יש oixikfnברם, dnl ok m`
?dlhal oiaexnd oia cigid ixac המשנה דברי על  שואל  יהודה שרבי  כלומר  –

okהקודמת: m` משום הוא המרובים בין  היחיד דברי  שמזכירים הטעם אם –
יחיד, כאותו דין  בית שיפסוק miaexndשאפשר  oia cigid ixac oixikfn dnl

dlhal לא שלעולם דהיינו ובטלים, דחויים היחיד שדברי  במקום כלומר  –
ישראל, בכל  איסורם שפשט בדברים כגון היחיד , כדברי לפסוק דין  בית יוכל
לעקרם  יכול אינו  הראשונים מן  ובמנין  בחכמה גדול אחרון דין בית שאפילו 

ickולהתירם oic zia exfby mixaca `weec ± m"anxd zhiyle ;c"a`xd zhiyl)
,(biiq zeyrl? לגמרי לבטלה שהם היחיד  דברי  מזכירים באלו איפוא למה

הוא, הטעם laewnאלא ip` jk :mc`d xn`i m`y במשנה שבארנו  כמו – וכו '
"dnly zk`ln" oiire ;"aeh mei zetqez"e `xephxa oiir ;"l`xyi zx`tz" ;m"anx)

.(y"`xd mya

ז ה נ ש מ ר ו א ב

תלמידיו. על  היינו  שמאי, בית על חולק שמאי שבהן  בהלכות עוסקות ז-יא המשניות

באוהל. שמטמאים א), ב, (אהלות ששנינו מת, עצמות של  הקב ברובע דנה משנתנו

íéîöòä ïî úBîöò òáø :íéøîBà éànL úéaמיני מכל – ÅÇÇÀÄÙÇÂÈÄÈÂÈÄ
מתים, של GMîעצמות ïéa íéðMî ïéaäL מתים משני בין  – ÅÄÀÇÄÅÄÀÈ

אתם  שנמצא מה שכל אוהל, טומאת מטמאים ויותר, משלושה ובין
במגע  אלא מטמאים אינם הקב מרובע פחות ברם, נטמא. באהל 

äiåbäובמשא. ïî úBîöò òáø :íéøîBà ìlä úéáe אין – ÅÄÅÀÄÙÇÂÈÄÇÀÄÈ
מטמא  עצמות משנירובע הם אם אבל  אחד, מגוף הם כן אם אלא ים,

מטמאים, אינם ïéðnäמתים áøî Bà ïéðaä áøî הוא בנין רוב – ÅÙÇÄÀÈÅÙÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ÈeøæçL íéøác elàìlä úéaéøáãk úBøBäìéànL úéa:íiä úðéãnî äàaL äMàä,äøîàå:éìòa úî– ¥§¨¦¤¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©¨¦¨¤¨¨¦§¦©©¨§¨§¨¥©£¦
àNpz;úîéìòa–íaéúz.ìlä úéáeíéøîBà:àGãáìa øéöwä ïî äàáa àlà eðòîL.íäì eøîàúéa ¦¨¥¥©£¦¦§©¥¥¦¥§¦¨©§¤¨§¨¨¦©¨¦¦§©¨§¨¤¥
éànL:øéöwä ïî äàaä úçà,íéúéfä ïî äàaä úçàå,íiä úðéãnî äàaä úçàå;øéöwa eøac àGäåBäa àlà. ©©©©©¨¨¦©¨¦§©©©¨¨¦©¥¦§©©©¨¨¦§¦©©¨¦§©¨¦¤¨©¤
eøæçìlä úéaúBøBäìúéákéànL.éànL úéaíéøîBà:dúaúk ìhúå àNpz.ìlä úéáeíéøîBà:àGå àNpz ¨§¥¦¥§§¥©©¥©©§¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨¥¦¥§¦¦¨¥§

dúaúk ìhz.íäì eøîàéànL úéa:äøeîçä äåøòä úà ízøzä,àGìwä ïBînä úà eøézz?íäì eøîà ¦Ÿ§ª¨¨¨§¨¤¥©©¦©§¤¤¨¤§¨©£¨©¦¤©¨©©¨§¨¤
úéaìlä:äét ìò äìçðì ïéñðëð íéçàä ïéàL eðéöî.íäì eøîàéànL úéa:ãîìð dúaúk øôqî àGäå,àeäL ¥¦¥¨¦¤¥¨©¦¦§¨¦§©£¨©¦¨¨§¨¤¥©©©£¦¥¤§ª¨¨¦§Ÿ¤

dì áúBk:áeúkM äî éìhz øçàì éàNpz íàLéìC.eøæçìlä úéaéøáãk úBøBäìúéaéànL. ¥¨¤¦¦¨§¦§©¥¦§¦©¤¨¦¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

:äéìò áùéì àìå äùéìì àéæçã ,ñøãî äàîè äðéà äáéøòå .åúáéùé êøã äáéøòá åòá÷å øçà íå÷îî àñë àéáä.oi`nhn i`ny ziaéáâì àñë ìèá àìã
:äáéøò.oixdhn lld ziae:øåäèã ììä úéáì éàîù úéá åãåî ,äîöò äáéøòä óåâá éåùòä àñë ìáà .äáéøò éáâì àñë ìèáã ,ñøãîî.xne` i`ny

:ñøãî àîè äîöò äáéøòá éåùòä àñë óà
aiaiaiai.xivwd on d`aa `l`àìå .äéøáãë åàöîå åçìùå ã"áá äòéãåäå äàáå ,úîå ïäî ãçàì ùçð åëùðå ïéèç øåö÷ì íãà éðá åëìäù äéäù äùòîë

î ìáà ,áåø÷ øáãä àäéù åúîâåã àìà åøéúä:úðîàð äðéà íéä úðéãî.deeda `l`:úåîå÷î øàùì ïéãä àåäå ,äéä êë äéäù äùòî.oiqpkp oig`d oi`y
:äðåâéò íåùî åìé÷àã àåä äãéã íéàåùð éáâå .íéãò éðù éô ìò øîà àðîçøã ,äìòá úìçðì.dzaezk xtqn:äáåúë øèùá áåúëì åðé÷úäù çñåðî

.xg`l i`ypzyk:äúáåúë ìåèú ë"àå úàùéð àéä éøäå

`xephxa yexit

במדרס. מיטמא הוא ולכן העריבה, לגבי בטל  הכסא אין שלדעתם –

ïéøäèî ìlä úéáe כסא שבטל לפי מדרס, מטומאת הכסא את – ÅÄÅÀÇÂÄ
שאינה  לפי  מדרס, טומאת מקבלת אינה העריבה והרי העריבה, לגבי

ללישה. אלא לשכיבה, או  לישיבה óàמיוחדת :øîBà éànLÇÇÅÇ
da éeNòä היה ולא העריבה בתוך  מתחילתו  העשוי כסא אפילו – ÆÈÈ

לישיבה כסא `cg)מעולם urn daixrd mr dyrpy ,m"anxd itle)
שהיה  בכסא אלא מטמאים אינם שמאי  בית ברם, במדרס. הוא מיטמא

מודים  בעריבה, בתחילה העשוי  בכסא אבל לישיבה, כן לפני משמש
מדרס. טומאת מקבל שאינו lld.הם, ziak dklde

y c e w z a y
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וקבלו מדעתם, הלל בית חזרו  שבהן הלכות ארבע שנויות פרקנו  סוף ועד מכאן
"והטעם  הרמב"ם: כותב המשניות לפירוש בהקדמה שמאי. בית של  דבריהם
שאמרו : כגון ההיא, הדעת מן הוא חוזר  כן  ואחר אחד, איש  דעת לכתוב שהצריכו 
כדברי להורות הלל  בית וחזרו  וכך; כך  אומרים הלל  ובית כך, אומרים שמאי "בית

– שמאי " dpen`de,בית wcvd zxabde zn`d mzad` jricedl ickאלו שהרי
החולק  דברי כשראו בחכמה, המופלגים הנדיבים, החסידים, הנכבדים, האנשים
שאר  שכן כל  לדעתו ; וחזרו לו הודו – נכון  ועיונו  מדבריהם, טובים עליהם
לאמת  נוטים כן  כמו יהיו – מחלוקתם בעל עם נוטה האמת בראותם האנשים,
זה  ועל כ ). טז, (דברים תרדוף" צדק "צדק הכתוב: דברי  וזהו עורף. יקשו ואל

חכמים: zn`d",אמרו lr dcen ieed"נפשך להציל שתוכל פי על אף לומר : רצונם
גלויה עליו  טענתך אשר חברך, דברי אמת שהם כשתדע תוכחתיות, (zi`xpבטענות

(dpekp xzei מפ או חולשתו , והריב מפני לדבריו  חזור – האמת להטעות יכלתך ני 
נטֹוש ".

:éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçL íéøác elàÅÀÈÄÆÈÀÅÄÅÀÀÄÀÅÅÇÇ
íiä úðéãnî äàaL äMàä טו פרק ביבמות שנויה זו  משנה – ÈÄÈÆÈÈÄÀÄÇÇÈ

אאאא----גגגג):):):): בינו ((((משניותמשניותמשניותמשניות שלום הים, למדינת ובעלה היא שהלכה "האשה

הים, ממדינת האשה ובאה בעולם", ושלום לבית äøîàåלבינה – ÀÈÀÈ
éìòaדין: úî,להינשא התירוני  –àNpz,להינשא לה מתירים – ÅÇÂÄÄÈÅ

אמרה: אם וכן לה; éìòaשמאמינים úî,בנים לו  ואין –íaéúz ÅÇÂÄÄÀÇÅ
באשת  שהוחזקה פי  על  ואף בעלה; לאחי להתייבם לה מתירים –
הקילו  עגונות תקנת משום מקום מכל בעלה, שמת עדים לה ואין איש,

לה  שיוברר  עד  תינשא שלא אשה על חזקה שכן  לה, להאמין  חכמים
ונמצאת  שתינשא, לאחר  בעלה יבוא שמא היא חוששת כי בעלה, שמת

כתובתה, ותפסיד זה, ועל  הראשון בעלה על שתיאסר  עצמה, מקלקלת
אמרו  מכאן  לאחר. שנישאה איש אשת כדין ממזרים, בניה ויהיו 

בעלה. שמת לומר נאמנת האשה àGחכמים: :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
eðòîL,להינשא שיתירוה בעלי ", "מת שאמרה שאשה –àlà ÈÇÀÆÈ

ãáìa øéöwä ïî äàáa אדם בני  עשרה שהלכו שהיה, כמעשה – ÀÈÈÄÇÈÄÄÀÇ
לבית  והודיעה אשתו  ובאה ומת, מהם לאחד נחש נשכו  חיטים, לקצור 

אמרו : שעה באותה כדבריה. ומצאו ושלחו  znדין, :dxn`y dy`d
± ilra"maiizz ± ilra zn ;`ypiz;(;(;(;(בבבב קטז קטז קטז קטז ,,,, חכמים ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  התירו  ולא

תשקר. האשה שמא חשש ואין לעיר , סמוך  הדבר  שהיה זה בכגון  אלא

נאמנת. אינה הים ממדינת שבאה אשה éànL:אבל úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÇÇ
úçàå ,íéúéfä ïî äàaä úçàå ,øéöwä ïî äàaä úçàÇÇÇÈÈÄÇÈÄÀÇÇÇÈÈÄÇÅÄÀÇÇ

íiä úðéãnî äàaä מן שבאה בין  הקציר , מן  באה שהיא בין  – ÇÈÈÄÀÄÇÇÈ
נאמנת; היא הרי  הים, ממדינת באה ואפילו  זיתים, של àGהמסיק

eøacחכמים –äåBäa àlà øéöwa,היה כך  שהיה שמעשה – ÄÀÇÈÄÆÈÇÆ
המקומות לשאר הדין  בבבב))))בגמרא((((רשרשרשרש""""יייי).).).).והוא קטז קטז קטז קטז ,,,, מובאת ((((יבמות יבמות יבמות יבמות 

אלא  לי  אין לדבריכם הלל : לבית שמאי בית להם "אמרו  ברייתא:
מוסק, בוצר , קוצר; אלא לי  ואין מניין? שעורים קציר  חיטים; קציר

לכולם; הדין והוא בקציר , שהיה מעשה אלא מניין? – עודר גודר ,
לכולן". הדין והוא מדינה, באותה שהיה מעשה כאן  úéaאף eøæçÈÀÅ

éànL úéák úBøBäì ìlä נאמנת הים ממדינת הבאה שאף – ÄÅÀÀÅÇÇ
להינשא. לה ומתירים בעלי , מת àNpzלומר : :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÈÅ

dúaúk ìhúå את מקבלת היא הרי  להינשא, לה שמתירים כיון – ÀÄÙÀËÈÈ
כתובתה. dúaúkכסף ìhz àGå àNpz :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÈÅÀÄÙÀËÈÈ

עדים. שתביא עד  נאמנת אינה ממון שלעניין –úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅ
éànL:הלל לבית –äøeîçä äåøòä úà ízøzä הודיתם הרי  – ÇÇÄÇÀÆÆÈÆÀÈÇÂÈ

אשת  איסור לענין  לה שהאמנתם ומאחר להינשא, היא שמותרת לנו

עריות, של  חמור איסור שהוא ìwäאיש , ïBînä úà eøézz àGÇÄÆÇÈÇÇ
תאמי לא היאך  קל– ענין  אלא שאינו  כתובתה, גביית בענין  לה נו 

ממון? ïéñðëðשל íéçàä ïéàL eðéöî :ìlä úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÄÅÈÄÆÅÈÇÄÄÀÈÄ
äét ìò äìçðì,לה מאמינים אין ממון שבעניין  מצינו , אמנם – ÀÇÂÈÇÄÈ

שהוא  עדותה סמך  על  בעלה נכסי את לירש  זכאים האחים אין שהרי 
עגונות, תקנת משום נישואין , לענין אלא האמינוה שלא ומכאן  מת;

שכתוב עדים, שני  צריכים ממון  לענין  טוטוטוטו):):):):אבל יט יט יט יט ,,,, פי((((דברים דברים דברים דברים  "על
הלכך  דבר"; יקום עדים... dzaezk.שני  lehiz `le `ypizeøîàÈÀ

ãîìð dúaúk øôqî àGäå :éànL úéa íäìשטר מנוסח – ÈÆÅÇÇÇÂÄÅÆÀËÈÈÄÀÙ
כתובתה, שתיטול  ללמוד , יש  dìהכתובה áúBk àeäLשהרי – ÆÅÈ

לה: כותב Céìהבעל  áeúkM äî éìhz øçàì éàNpz íàLÆÄÄÈÀÄÀÇÅÄÀÄÇÆÈÄ
כסף  את לקבל  זכאית הריהי  לאחר, להינשא לה שמתירים ומאחר –

éànLהכתובה. úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæç שאף – ÈÀÅÄÅÀÀÄÀÅÅÇÇ
מכל עדותה, פי על  בעלה של לנחלה נכנסים האחים שאין  פי על 

כתובתה. גובה היא הרי  להינשא שהתירוה כיון מקום

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn oey`x wxt zeiecr zkqn

ÈíéìLeøéa éðL øNòî ìL òìñ èøBtä–éànL úéaíéøîBà:úBòî òìqä ìëa.ìlä úéáeíéøîBà:ì÷La ©¥¤©¤©£¥¥¦¦¨©¦¥©©§¦§¨©¤©¨¥¦¥§¦§¤¤
úBòî ì÷Láe óñk.íéîëç éðôì íéðcäíéøîBà:GLaóñk íéøðéc äL,úBòî øðéãáe.àáé÷ò éaøøîBà:GLaäL ¤¤§¤¤¨©¨¦¦§¥£¨¦§¦¦§¨¦¨¦¤¤§¦¨¨©¦£¦¨¥¦§¨

óñk íéøðéc,úBòî úéòéáøa óñk úéòéáøáe.ïBôøè éaøåøîBà:óñë éøtñà äòaøà.éànLøîBà:úeðça äpçépé ¦¨¦¤¤¦§¦¦¤¤¦§¦¦¨§©¦©§¥©§¨¨©§§¥¤¤©©¥©¦¤¨©£
dcâðk ìëàéå. §Ÿ©§¤§¨

‡Èåéetç eìhpL älk ìL àqk–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.éànLøîBà:àqk ìL ïaìî óà ¦¥¤©¨¤¦§¦¨¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©©¥©©§¥¤¦¥
–àîè.äáøòa BòáwL àqk–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.éànLøîBà:da éeNòä óà. ¨¥¦¥¤§¨©£¥¨¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©©¥©¤¨¨

iiii.milyexia ipy xyrn ly rlq hxetdéìçî äéäù:øùòî úãåòñ éëøöì íàéöåäì úåèåøô ìèåðå åãéáù òìñ ó.mixne` i`ny ziaéìçäì àá íàó
éìçé úåòîá åãéáù íéòìñä ìë.ó,mixne` lld ziaeéìçé àì,øçà ìâø ãò øéòá íãé÷ôéå ,ïìåë úà àéöåéù ãò øéòá ääùé àì àîù .ïééöç àìà ó

:ãñôð éðù øùòîå íéîòô éúù øëúùî éðçìåù àöîð íéòìñá íôéìçéå øåæçé íàå .úåùôòúî úåèåøôäå.minkg iptl mipcdïá ïåòîùå éàæò ïá ïåòîù
:éøöîä ïðçå àîåæ.zern xpicae sqk mixpic dylyaéìçäì àáùëå ,íéøðéã äòáøà àåä òìñääùìùå ,úåèåøô ãçà øðéãá àìà ç÷é àì òìñä ó
:óñë åéäé íéøðéã.zern ziriaxa sqk ziriaxaeç÷åì àöîðù ,óñë íé÷ìç äùìùå úùçð ìù úåòî åúéòéáøá àìà ç÷é àì óñë ìù éòéáø øðéãá

:ãáìá òìñá øùò äùùî ãçà úåòî.sqk ixtq` drax`íéøùò òìñä àöîð .å"øôñà åì ïéøå÷ íåéä ãòù ïåé õøàá àåä òáèîå ,éøôñà äùîç øðéãä
:ãáìá òìñá íéøùòî ãçà úùåçð ç÷åì àöîð .úùçð ãçà å"øôñàå óñë å"øôñà äòáøà ìò åðììçé øðéãá ììçî àåäùë .å"øôñàlk`ie zepga dpgipi

.dcbpkúéá éøáãë äëìäå .äìëúù ãò äãâðë ìëàéå éðåðçä ìöà òìñä çéðé àìà .ïéìåç ïúåà äùòéå çëùé àîù ,úåèåøô ìò ììë ììçé àì:ãáìá ììä
`i`i`i`i.eietg elhpyúçúåô éôç ïåùìî åùøéô éúåáø[à"ô óã úáù]íéìéâø ïàë óà ,ìàòîùé õøàá úåùòì íéâäåðù úåçúôîä ïî íéèìåáä íéðéùä íäù ,

àñëá ïúåà ïé÷éáãîå íéðáàî åà íéöòî íéùåòù ïéøåéöå ïéçåúéô ,åéåôç ,ùøéô í"áîøå .ïäéìò åëîñéù éãë íéèìåá íéðéù ïéîë äìë ìù àñëá úåùòì
:äìëä.mi`nhn i`ny zia:äáéùéì éæç éúëàã.oixdhn lld ziae:øáùðë éåäå ,äìëì éæç àìã.`nh `qkd oaln s`éðôá àñëä ïáìî óà øîåìë

:åéìò ïéáùåéå àñëä ìò ïéùåò úòáåøî äðéáì úøåö ,ïáìî .àîè åéåôç àìá àñëäù ïëù ìë .àîè åéåôç àìáå àñëä àìá åîöò.daixra erawy `qk

`xephxa yexit
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נחושת  מעות לצרף ובא לירושלים, מחוץ שהוא במי  מדובר  היה הקודמת במשנה
עוסקת  משנתנו לירושלים. להעלותו קל לו שיהא כדי  כסף, בסלע שני  מעשר של

בפרוטות  הסלע את לפרוט בא והוא שני, מעשר של סלע לירושלים שהעלה במי 

סעודה. צרכי בהן  לקנות כדי  נחושת,

íéìLeøéa éðL øNòî ìL òìñ èøBtä סלע לפרוט הבא – ÇÅÆÇÆÇÂÅÅÄÄÈÇÄ
לעיל , שבארנו  כמו  נחושת, של מעות לקבל בשביל כסף úéaÅשל

úBòî òìqä ìëa :íéøîBà éànLשל מעות ליטול  הוא יכול – ÇÇÀÄÀÈÇÆÇÈ
אחת  בבת כולן  להוציא צריך  שאינו פי על אף הסלע, כל כנגד  נחושת

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). מפרשים:((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; הסלע,jixvויש כל את לפרוט הוא
ויפסיד חילופים דמי לו  לשלם ויצטרך לשולחני  פעם בכל יזדקק שלא

úBòî((((הר הר הר הר """"שששש).).).).המעשר ì÷Láe óñk ì÷La :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÆÆÆÆÀÆÆÈ
הסלע, מחצית שהוא שקל , כנגד  אלא נחושת של  מעות יטול  לא –

יתעפשו . והפרוטות הבא, הרגל  עד  ויפקידן  כולן  יוציא לא שמא
íéîëç éðôì íéðcä,רבותיהם לפי  ודנים יושבים שהיו התלמידים – ÇÈÄÄÀÅÂÈÄ

חכינאי בן וחנניא המצרי  וחנן  זומא בן  ושמעון  עזאי  בן שמעון והם:
אאאא),),),), יז יז יז יז ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הסלע ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  כל את יפרוט שלא כהלל, סוברים הם אף

הם אבל נחושת, של  GLaבמעות :íéøîBà,óñk íéøðéc äL ÀÄÄÀÈÄÈÄÆÆ
úBòî øðéãáe,אחד דינר  כנגד אלא נחושת של מעות יטול  לא – ÀÄÈÈ

של מטבעות יטול הסלע רבעי שלשת כנגד  אבל הסלע, רבע שהוא

GLaכסף. :øîBà àáé÷ò éaøúéòéáøáe ,óñk íéøðéc äL ÇÄÂÄÈÅÄÀÈÄÈÄÆÆÄÀÄÄ
î úéòéáøa óñkúBò במעות כולו  יפרוט לא הרביעי הדינר  גם – ÆÆÄÀÄÄÈ

) בלבד  שבו רביעית אלא נחושת miyxtn,מהסלע).16/1של yie
נחושת של במעות וחציו  בכסף חציו יפרוט הרביעי  ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;;שהדינר

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); פרוטות הראבהראבהראבהראב""""דדדד;;;; שיטול  היא, עקיבא רבי דעת זה, פירוש ולפי
הרמב"ם  כותב וכן  דינר . חצי  שהוא הסלע, שמינית כנגד  נחושת

למשנתנו): xpic".(בפירושו ivg `ede ,lwyd raex `ed ziriaxe"éaøåÀÇÄ
óñë éøtñà äòaøà :øîBà ïBôøèיטול הרביעי  הדינר כנגד – ÇÀÅÇÀÈÈÇÀÀÅÆÆ

שהדינר אומרים יש נחושת. מטבעות והשאר כסף, אספרי  ארבעה
אלא  במעות יפרוט שלא טרפון  רבי  וסובר  אספרים, חמישה הוא

) הדינר "מעה",20/1חמישית הוא שאספר  אומרים, ויש  מהסלע).
כנגד נחושת פרוטות שיטול היא, טרפון  רבי  ודעת הדינר  ששית היינו 

) הדינר כותב:12/1שליש  הרמב"ם oeylaמהסלע). drn `ed xtq`"
."rlqa yi mixtq` dnk rcei ipi`e ,oeeiúeðça äpçépé :øîBà éànLÇÇÅÇÄÆÈÇÂ

dcâðk ìëàéå ישכח שמא כלל, במעות הסלע את יפרוט לא – ÀÙÇÀÆÀÈ
חולין  אותן  ויקבל((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),),ויעשה החנווני  בידי הסלע את יניח אלא

שתכלה. עד אוכל  צרכי  lldכנגדה ziak dklde למשנה למשנה למשנה למשנה באורנו באורנו באורנו באורנו  ((((עייןעייןעייןעיין

ט ט ט ט ).).).). בבבב,,,, שנישנישנישני מעשרמעשרמעשרמעשר
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הכלי וכל  יטמא, הזב עליו ישכב אשר  המשכב "כל  ד): טו , (ויקרא בתורה כתוב
והוא  הטומאה, אב הוא הזב כי  ללמדנו, באה זו  פרשה – יטמא"... עליו  ישב אשר 
הטומאה, אב אותם גם ועושה ט), שם, (שם מרכב וכן  ומושב, משכב מטמא
והמושב  המשכב את מטמא שהזב חכמים, ולמדו  ה-י). שם, (שם וכלים אדם לטמא

ונשען נתלה, שוכב, יושב, עומד, דרכים: בחמש c).והמרכב ,a miaf)הכולל השם
הדרכים חמש  או"qxcn".הואלאלו לישיבה, או  לשכיבה ראויים שאינם כלים

במדרס. מיטמאים אינם לכך, מיוחדים שאינם או סוגיepzpynלרכיבה, בשני  דנה
כלים  במסכת היא ושנויה "מדרס"; טומאת הם מקבלים אם שיבואר , כפי כסאות,

ד ). משנה כב (פרק

åéetç eìhpL älk ìL àqk,הכסא של המושב טבלת – ÄÅÆÇÈÆÄÀÄÈ
הישיבה  לנוחיות שהם אחרים חלקים וכן ולידים, לגב שבו  והמשענת
הכסא; של  ציפוייו כלומר "חיפויים", נקראים אלה כל  – הכסא ולנוי 

היינו  החיפויים, ממנו שניטלו כלה, של שכסא ללמד המשנה ובאה
הזב, עליו  ישב אם – לתפקידו  יותר ראוי  ואינו  והקישוטים, המשענת

לעיל שבארנו  כמו  עליו , נשען או עמד  éànL((((בהקדמה בהקדמה בהקדמה בהקדמה ),),),),או  úéaÅÇÇ
ïéànèî לישיבת ראוי שאינו פי על  שאף מדרס, טומאת הכסא את – ÀÇÀÄ

אדם. בני  לסתם לישיבה הוא ראוי  שכן עליו, כסא שם עדיין  כלה,
ïéøäèî ìlä úéáeשל "כסא לשמש עוד ראוי ואינו שהואיל – ÅÄÅÀÇÂÄ

אינו  ולפיכך  בכלל, "כסא" שם ממנו ובטל נשבר, כאילו  הריהו כלה",
במדרס. àqkמיטמא ìL ïaìî óà :øîBà éànL,המסגרת – ÇÇÅÇÇÀÅÆÄÅ

"מלבן " נקראת הרגלים, קבועות ובה המושב, טבלת עליה ששמים

אלא  בו נשארו  ולא החיפויים כל ניטלו  שאפילו שמאי  וסובר הכסא;
מפרשים: ויש בלבד ; והמסגרת qk`הרגלים ly oaln s` שיצא –

חיפוייו , לו עשו לא ועדיין  האומן, טומאת àîèמבית מקבל – ÈÅ
בדוחק. לישיבה הוא ראוי  מקום שמכל  äáøòaמדרס, BòáwL àqkÄÅÆÀÈÇÂÅÈ

לישיב  ששימש כסא, אדם לקח בה – שלשים עריבה בתוך וקבעו  ה,
בצק, חתיכות או  קמח עליו  לשים כדי ïéànèîעיסה, éànL úéaÅÇÇÀÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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במדרס. מיטמא הוא ולכן העריבה, לגבי בטל  הכסא אין שלדעתם –

ïéøäèî ìlä úéáe כסא שבטל לפי מדרס, מטומאת הכסא את – ÅÄÅÀÇÂÄ
שאינה  לפי  מדרס, טומאת מקבלת אינה העריבה והרי העריבה, לגבי

ללישה. אלא לשכיבה, או  לישיבה óàמיוחדת :øîBà éànLÇÇÅÇ
da éeNòä היה ולא העריבה בתוך  מתחילתו  העשוי כסא אפילו – ÆÈÈ

לישיבה כסא `cg)מעולם urn daixrd mr dyrpy ,m"anxd itle)
שהיה  בכסא אלא מטמאים אינם שמאי  בית ברם, במדרס. הוא מיטמא

מודים  בעריבה, בתחילה העשוי  בכסא אבל לישיבה, כן לפני משמש
מדרס. טומאת מקבל שאינו lld.הם, ziak dklde
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וקבלו מדעתם, הלל בית חזרו  שבהן הלכות ארבע שנויות פרקנו  סוף ועד מכאן
"והטעם  הרמב"ם: כותב המשניות לפירוש בהקדמה שמאי. בית של  דבריהם
שאמרו : כגון ההיא, הדעת מן הוא חוזר  כן  ואחר אחד, איש  דעת לכתוב שהצריכו 
כדברי להורות הלל  בית וחזרו  וכך; כך  אומרים הלל  ובית כך, אומרים שמאי "בית

– שמאי " dpen`de,בית wcvd zxabde zn`d mzad` jricedl ickאלו שהרי
החולק  דברי כשראו בחכמה, המופלגים הנדיבים, החסידים, הנכבדים, האנשים
שאר  שכן כל  לדעתו ; וחזרו לו הודו – נכון  ועיונו  מדבריהם, טובים עליהם
לאמת  נוטים כן  כמו יהיו – מחלוקתם בעל עם נוטה האמת בראותם האנשים,
זה  ועל כ ). טז, (דברים תרדוף" צדק "צדק הכתוב: דברי  וזהו עורף. יקשו ואל

חכמים: zn`d",אמרו lr dcen ieed"נפשך להציל שתוכל פי על אף לומר : רצונם
גלויה עליו  טענתך אשר חברך, דברי אמת שהם כשתדע תוכחתיות, (zi`xpבטענות

(dpekp xzei מפ או חולשתו , והריב מפני לדבריו  חזור – האמת להטעות יכלתך ני 
נטֹוש ".

:éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçL íéøác elàÅÀÈÄÆÈÀÅÄÅÀÀÄÀÅÅÇÇ
íiä úðéãnî äàaL äMàä טו פרק ביבמות שנויה זו  משנה – ÈÄÈÆÈÈÄÀÄÇÇÈ

אאאא----גגגג):):):): בינו ((((משניותמשניותמשניותמשניות שלום הים, למדינת ובעלה היא שהלכה "האשה

הים, ממדינת האשה ובאה בעולם", ושלום לבית äøîàåלבינה – ÀÈÀÈ
éìòaדין: úî,להינשא התירוני  –àNpz,להינשא לה מתירים – ÅÇÂÄÄÈÅ

אמרה: אם וכן לה; éìòaשמאמינים úî,בנים לו  ואין –íaéúz ÅÇÂÄÄÀÇÅ
באשת  שהוחזקה פי  על  ואף בעלה; לאחי להתייבם לה מתירים –
הקילו  עגונות תקנת משום מקום מכל בעלה, שמת עדים לה ואין איש,

לה  שיוברר  עד  תינשא שלא אשה על חזקה שכן  לה, להאמין  חכמים
ונמצאת  שתינשא, לאחר  בעלה יבוא שמא היא חוששת כי בעלה, שמת

כתובתה, ותפסיד זה, ועל  הראשון בעלה על שתיאסר  עצמה, מקלקלת
אמרו  מכאן  לאחר. שנישאה איש אשת כדין ממזרים, בניה ויהיו 

בעלה. שמת לומר נאמנת האשה àGחכמים: :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
eðòîL,להינשא שיתירוה בעלי ", "מת שאמרה שאשה –àlà ÈÇÀÆÈ

ãáìa øéöwä ïî äàáa אדם בני  עשרה שהלכו שהיה, כמעשה – ÀÈÈÄÇÈÄÄÀÇ
לבית  והודיעה אשתו  ובאה ומת, מהם לאחד נחש נשכו  חיטים, לקצור 

אמרו : שעה באותה כדבריה. ומצאו ושלחו  znדין, :dxn`y dy`d
± ilra"maiizz ± ilra zn ;`ypiz;(;(;(;(בבבב קטז קטז קטז קטז ,,,, חכמים ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  התירו  ולא

תשקר. האשה שמא חשש ואין לעיר , סמוך  הדבר  שהיה זה בכגון  אלא

נאמנת. אינה הים ממדינת שבאה אשה éànL:אבל úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÇÇ
úçàå ,íéúéfä ïî äàaä úçàå ,øéöwä ïî äàaä úçàÇÇÇÈÈÄÇÈÄÀÇÇÇÈÈÄÇÅÄÀÇÇ

íiä úðéãnî äàaä מן שבאה בין  הקציר , מן  באה שהיא בין  – ÇÈÈÄÀÄÇÇÈ
נאמנת; היא הרי  הים, ממדינת באה ואפילו  זיתים, של àGהמסיק

eøacחכמים –äåBäa àlà øéöwa,היה כך  שהיה שמעשה – ÄÀÇÈÄÆÈÇÆ
המקומות לשאר הדין  בבבב))))בגמרא((((רשרשרשרש""""יייי).).).).והוא קטז קטז קטז קטז ,,,, מובאת ((((יבמות יבמות יבמות יבמות 

אלא  לי  אין לדבריכם הלל : לבית שמאי בית להם "אמרו  ברייתא:
מוסק, בוצר , קוצר; אלא לי  ואין מניין? שעורים קציר  חיטים; קציר

לכולם; הדין והוא בקציר , שהיה מעשה אלא מניין? – עודר גודר ,
לכולן". הדין והוא מדינה, באותה שהיה מעשה כאן  úéaאף eøæçÈÀÅ

éànL úéák úBøBäì ìlä נאמנת הים ממדינת הבאה שאף – ÄÅÀÀÅÇÇ
להינשא. לה ומתירים בעלי , מת àNpzלומר : :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÈÅ

dúaúk ìhúå את מקבלת היא הרי  להינשא, לה שמתירים כיון – ÀÄÙÀËÈÈ
כתובתה. dúaúkכסף ìhz àGå àNpz :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÈÅÀÄÙÀËÈÈ

עדים. שתביא עד  נאמנת אינה ממון שלעניין –úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅ
éànL:הלל לבית –äøeîçä äåøòä úà ízøzä הודיתם הרי  – ÇÇÄÇÀÆÆÈÆÀÈÇÂÈ

אשת  איסור לענין  לה שהאמנתם ומאחר להינשא, היא שמותרת לנו

עריות, של  חמור איסור שהוא ìwäאיש , ïBînä úà eøézz àGÇÄÆÇÈÇÇ
תאמי לא היאך  קל– ענין  אלא שאינו  כתובתה, גביית בענין  לה נו 

ממון? ïéñðëðשל íéçàä ïéàL eðéöî :ìlä úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÄÅÈÄÆÅÈÇÄÄÀÈÄ
äét ìò äìçðì,לה מאמינים אין ממון שבעניין  מצינו , אמנם – ÀÇÂÈÇÄÈ

שהוא  עדותה סמך  על  בעלה נכסי את לירש  זכאים האחים אין שהרי 
עגונות, תקנת משום נישואין , לענין אלא האמינוה שלא ומכאן  מת;

שכתוב עדים, שני  צריכים ממון  לענין  טוטוטוטו):):):):אבל יט יט יט יט ,,,, פי((((דברים דברים דברים דברים  "על
הלכך  דבר"; יקום עדים... dzaezk.שני  lehiz `le `ypizeøîàÈÀ

ãîìð dúaúk øôqî àGäå :éànL úéa íäìשטר מנוסח – ÈÆÅÇÇÇÂÄÅÆÀËÈÈÄÀÙ
כתובתה, שתיטול  ללמוד , יש  dìהכתובה áúBk àeäLשהרי – ÆÅÈ

לה: כותב Céìהבעל  áeúkM äî éìhz øçàì éàNpz íàLÆÄÄÈÀÄÀÇÅÄÀÄÇÆÈÄ
כסף  את לקבל  זכאית הריהי  לאחר, להינשא לה שמתירים ומאחר –

éànLהכתובה. úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæç שאף – ÈÀÅÄÅÀÀÄÀÅÅÇÇ
מכל עדותה, פי על  בעלה של לנחלה נכנסים האחים שאין  פי על 

כתובתה. גובה היא הרי  להינשא שהתירוה כיון מקום
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ÈíéìLeøéa éðL øNòî ìL òìñ èøBtä–éànL úéaíéøîBà:úBòî òìqä ìëa.ìlä úéáeíéøîBà:ì÷La ©¥¤©¤©£¥¥¦¦¨©¦¥©©§¦§¨©¤©¨¥¦¥§¦§¤¤
úBòî ì÷Láe óñk.íéîëç éðôì íéðcäíéøîBà:GLaóñk íéøðéc äL,úBòî øðéãáe.àáé÷ò éaøøîBà:GLaäL ¤¤§¤¤¨©¨¦¦§¥£¨¦§¦¦§¨¦¨¦¤¤§¦¨¨©¦£¦¨¥¦§¨

óñk íéøðéc,úBòî úéòéáøa óñk úéòéáøáe.ïBôøè éaøåøîBà:óñë éøtñà äòaøà.éànLøîBà:úeðça äpçépé ¦¨¦¤¤¦§¦¦¤¤¦§¦¦¨§©¦©§¥©§¨¨©§§¥¤¤©©¥©¦¤¨©£
dcâðk ìëàéå. §Ÿ©§¤§¨

‡Èåéetç eìhpL älk ìL àqk–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.éànLøîBà:àqk ìL ïaìî óà ¦¥¤©¨¤¦§¦¨¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©©¥©©§¥¤¦¥
–àîè.äáøòa BòáwL àqk–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.éànLøîBà:da éeNòä óà. ¨¥¦¥¤§¨©£¥¨¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©©¥©¤¨¨

iiii.milyexia ipy xyrn ly rlq hxetdéìçî äéäù:øùòî úãåòñ éëøöì íàéöåäì úåèåøô ìèåðå åãéáù òìñ ó.mixne` i`ny ziaéìçäì àá íàó
éìçé úåòîá åãéáù íéòìñä ìë.ó,mixne` lld ziaeéìçé àì,øçà ìâø ãò øéòá íãé÷ôéå ,ïìåë úà àéöåéù ãò øéòá ääùé àì àîù .ïééöç àìà ó

:ãñôð éðù øùòîå íéîòô éúù øëúùî éðçìåù àöîð íéòìñá íôéìçéå øåæçé íàå .úåùôòúî úåèåøôäå.minkg iptl mipcdïá ïåòîùå éàæò ïá ïåòîù
:éøöîä ïðçå àîåæ.zern xpicae sqk mixpic dylyaéìçäì àáùëå ,íéøðéã äòáøà àåä òìñääùìùå ,úåèåøô ãçà øðéãá àìà ç÷é àì òìñä ó
:óñë åéäé íéøðéã.zern ziriaxa sqk ziriaxaeç÷åì àöîðù ,óñë íé÷ìç äùìùå úùçð ìù úåòî åúéòéáøá àìà ç÷é àì óñë ìù éòéáø øðéãá

:ãáìá òìñá øùò äùùî ãçà úåòî.sqk ixtq` drax`íéøùò òìñä àöîð .å"øôñà åì ïéøå÷ íåéä ãòù ïåé õøàá àåä òáèîå ,éøôñà äùîç øðéãä
:ãáìá òìñá íéøùòî ãçà úùåçð ç÷åì àöîð .úùçð ãçà å"øôñàå óñë å"øôñà äòáøà ìò åðììçé øðéãá ììçî àåäùë .å"øôñàlk`ie zepga dpgipi

.dcbpkúéá éøáãë äëìäå .äìëúù ãò äãâðë ìëàéå éðåðçä ìöà òìñä çéðé àìà .ïéìåç ïúåà äùòéå çëùé àîù ,úåèåøô ìò ììë ììçé àì:ãáìá ììä
`i`i`i`i.eietg elhpyúçúåô éôç ïåùìî åùøéô éúåáø[à"ô óã úáù]íéìéâø ïàë óà ,ìàòîùé õøàá úåùòì íéâäåðù úåçúôîä ïî íéèìåáä íéðéùä íäù ,

àñëá ïúåà ïé÷éáãîå íéðáàî åà íéöòî íéùåòù ïéøåéöå ïéçåúéô ,åéåôç ,ùøéô í"áîøå .ïäéìò åëîñéù éãë íéèìåá íéðéù ïéîë äìë ìù àñëá úåùòì
:äìëä.mi`nhn i`ny zia:äáéùéì éæç éúëàã.oixdhn lld ziae:øáùðë éåäå ,äìëì éæç àìã.`nh `qkd oaln s`éðôá àñëä ïáìî óà øîåìë

:åéìò ïéáùåéå àñëä ìò ïéùåò úòáåøî äðéáì úøåö ,ïáìî .àîè åéåôç àìá àñëäù ïëù ìë .àîè åéåôç àìáå àñëä àìá åîöò.daixra erawy `qk

`xephxa yexit

i y y m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב
נחושת  מעות לצרף ובא לירושלים, מחוץ שהוא במי  מדובר  היה הקודמת במשנה
עוסקת  משנתנו לירושלים. להעלותו קל לו שיהא כדי  כסף, בסלע שני  מעשר של

בפרוטות  הסלע את לפרוט בא והוא שני, מעשר של סלע לירושלים שהעלה במי 

סעודה. צרכי בהן  לקנות כדי  נחושת,

íéìLeøéa éðL øNòî ìL òìñ èøBtä סלע לפרוט הבא – ÇÅÆÇÆÇÂÅÅÄÄÈÇÄ
לעיל , שבארנו  כמו  נחושת, של מעות לקבל בשביל כסף úéaÅשל

úBòî òìqä ìëa :íéøîBà éànLשל מעות ליטול  הוא יכול – ÇÇÀÄÀÈÇÆÇÈ
אחת  בבת כולן  להוציא צריך  שאינו פי על אף הסלע, כל כנגד  נחושת

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). מפרשים:((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; הסלע,jixvויש כל את לפרוט הוא
ויפסיד חילופים דמי לו  לשלם ויצטרך לשולחני  פעם בכל יזדקק שלא

úBòî((((הר הר הר הר """"שששש).).).).המעשר ì÷Láe óñk ì÷La :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÆÆÆÆÀÆÆÈ
הסלע, מחצית שהוא שקל , כנגד  אלא נחושת של  מעות יטול  לא –

יתעפשו . והפרוטות הבא, הרגל  עד  ויפקידן  כולן  יוציא לא שמא
íéîëç éðôì íéðcä,רבותיהם לפי  ודנים יושבים שהיו התלמידים – ÇÈÄÄÀÅÂÈÄ

חכינאי בן וחנניא המצרי  וחנן  זומא בן  ושמעון  עזאי  בן שמעון והם:
אאאא),),),), יז יז יז יז ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הסלע ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  כל את יפרוט שלא כהלל, סוברים הם אף

הם אבל נחושת, של  GLaבמעות :íéøîBà,óñk íéøðéc äL ÀÄÄÀÈÄÈÄÆÆ
úBòî øðéãáe,אחד דינר  כנגד אלא נחושת של מעות יטול  לא – ÀÄÈÈ

של מטבעות יטול הסלע רבעי שלשת כנגד  אבל הסלע, רבע שהוא

GLaכסף. :øîBà àáé÷ò éaøúéòéáøáe ,óñk íéøðéc äL ÇÄÂÄÈÅÄÀÈÄÈÄÆÆÄÀÄÄ
î úéòéáøa óñkúBò במעות כולו  יפרוט לא הרביעי הדינר  גם – ÆÆÄÀÄÄÈ

) בלבד  שבו רביעית אלא נחושת miyxtn,מהסלע).16/1של yie
נחושת של במעות וחציו  בכסף חציו יפרוט הרביעי  ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;;שהדינר

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); פרוטות הראבהראבהראבהראב""""דדדד;;;; שיטול  היא, עקיבא רבי דעת זה, פירוש ולפי
הרמב"ם  כותב וכן  דינר . חצי  שהוא הסלע, שמינית כנגד  נחושת

למשנתנו): xpic".(בפירושו ivg `ede ,lwyd raex `ed ziriaxe"éaøåÀÇÄ
óñë éøtñà äòaøà :øîBà ïBôøèיטול הרביעי  הדינר כנגד – ÇÀÅÇÀÈÈÇÀÀÅÆÆ

שהדינר אומרים יש נחושת. מטבעות והשאר כסף, אספרי  ארבעה
אלא  במעות יפרוט שלא טרפון  רבי  וסובר  אספרים, חמישה הוא

) הדינר "מעה",20/1חמישית הוא שאספר  אומרים, ויש  מהסלע).
כנגד נחושת פרוטות שיטול היא, טרפון  רבי  ודעת הדינר  ששית היינו 

) הדינר כותב:12/1שליש  הרמב"ם oeylaמהסלע). drn `ed xtq`"
."rlqa yi mixtq` dnk rcei ipi`e ,oeeiúeðça äpçépé :øîBà éànLÇÇÅÇÄÆÈÇÂ

dcâðk ìëàéå ישכח שמא כלל, במעות הסלע את יפרוט לא – ÀÙÇÀÆÀÈ
חולין  אותן  ויקבל((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),),ויעשה החנווני  בידי הסלע את יניח אלא

שתכלה. עד אוכל  צרכי  lldכנגדה ziak dklde למשנה למשנה למשנה למשנה באורנו באורנו באורנו באורנו  ((((עייןעייןעייןעיין

ט ט ט ט ).).).). בבבב,,,, שנישנישנישני מעשרמעשרמעשרמעשר

א י ה נ ש מ ר ו א ב

הכלי וכל  יטמא, הזב עליו ישכב אשר  המשכב "כל  ד): טו , (ויקרא בתורה כתוב
והוא  הטומאה, אב הוא הזב כי  ללמדנו, באה זו  פרשה – יטמא"... עליו  ישב אשר 
הטומאה, אב אותם גם ועושה ט), שם, (שם מרכב וכן  ומושב, משכב מטמא
והמושב  המשכב את מטמא שהזב חכמים, ולמדו  ה-י). שם, (שם וכלים אדם לטמא

ונשען נתלה, שוכב, יושב, עומד, דרכים: בחמש c).והמרכב ,a miaf)הכולל השם
הדרכים חמש  או"qxcn".הואלאלו לישיבה, או  לשכיבה ראויים שאינם כלים

במדרס. מיטמאים אינם לכך, מיוחדים שאינם או סוגיepzpynלרכיבה, בשני  דנה
כלים  במסכת היא ושנויה "מדרס"; טומאת הם מקבלים אם שיבואר , כפי כסאות,

ד ). משנה כב (פרק

åéetç eìhpL älk ìL àqk,הכסא של המושב טבלת – ÄÅÆÇÈÆÄÀÄÈ
הישיבה  לנוחיות שהם אחרים חלקים וכן ולידים, לגב שבו  והמשענת
הכסא; של  ציפוייו כלומר "חיפויים", נקראים אלה כל  – הכסא ולנוי 

היינו  החיפויים, ממנו שניטלו כלה, של שכסא ללמד המשנה ובאה
הזב, עליו  ישב אם – לתפקידו  יותר ראוי  ואינו  והקישוטים, המשענת

לעיל שבארנו  כמו  עליו , נשען או עמד  éànL((((בהקדמה בהקדמה בהקדמה בהקדמה ),),),),או  úéaÅÇÇ
ïéànèî לישיבת ראוי שאינו פי על  שאף מדרס, טומאת הכסא את – ÀÇÀÄ

אדם. בני  לסתם לישיבה הוא ראוי  שכן עליו, כסא שם עדיין  כלה,
ïéøäèî ìlä úéáeשל "כסא לשמש עוד ראוי ואינו שהואיל – ÅÄÅÀÇÂÄ

אינו  ולפיכך  בכלל, "כסא" שם ממנו ובטל נשבר, כאילו  הריהו כלה",
במדרס. àqkמיטמא ìL ïaìî óà :øîBà éànL,המסגרת – ÇÇÅÇÇÀÅÆÄÅ

"מלבן " נקראת הרגלים, קבועות ובה המושב, טבלת עליה ששמים

אלא  בו נשארו  ולא החיפויים כל ניטלו  שאפילו שמאי  וסובר הכסא;
מפרשים: ויש בלבד ; והמסגרת qk`הרגלים ly oaln s` שיצא –

חיפוייו , לו עשו לא ועדיין  האומן, טומאת àîèמבית מקבל – ÈÅ
בדוחק. לישיבה הוא ראוי  מקום שמכל  äáøòaמדרס, BòáwL àqkÄÅÆÀÈÇÂÅÈ

לישיב  ששימש כסא, אדם לקח בה – שלשים עריבה בתוך וקבעו  ה,
בצק, חתיכות או  קמח עליו  לשים כדי ïéànèîעיסה, éànL úéaÅÇÇÀÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚Èïéøç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî–ãçà íBé Bîöò úàå ãçà íBé Baø úà ãáBò;éøácìlä úéa.íäì eøîà ¦¤¤§¤¤§¤§¤Ÿ¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥¥¦¥¨§¨¤
éànL úéa:Baø úà ízðwz,ízðwz àG Bîöò úàå;ìBëé Bðéà äçôL àOì,ìBëé Bðéà ïéøç úa;ìèaì?àGäå ¥©©¦©§¤¤©§¤©§¦©§¤¦¨¦§¨¥¨©Ÿ¦¥¨¦¨¥©£

äéáøå äéøôì àlà íìBòä àøáð àG,øîàpL(çé ,äî äéòùé):dàøá eäú-àG",ì"døöé úáL.ïewz éðtî àlà ¦§¨¨¨¤¨§¦§¨§¦§¨¤¤¡©Ÿ§¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦§¥¦
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ïéøç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîשל כנעני עבד שהיה כגון – ÄÆÆÀÆÆÀÆÀÆÙÄ
וקיבל אחד , של עבדו  שהיה או מהם; אחד  ושיחררו  שותפים, שני 

הדמים, באותם חציו ושיחרר דמיו , מחצית íBéרבו Baø úà ãáBòÅÆÇ
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וחציו רבו ברשות חציו  העבד  עצמו .נמצא úéaברשות íäì eøîàÈÀÈÆÅ
éànL: הלל לבית –Baø úà ízðwzד יפסיד,– שלא לרבו  אגתם ÇÇÄÇÀÆÆÇ

ízðwz àG Bîöò úàåשהרי תיקנתם, לא עצמו העבד  את אבל – ÀÆÇÀÄÇÀÆ
äçôL àOì,כנענית –ìBëé Bðéàאסור והוא חורין, בן  שחציו – ÄÈÄÀÈÅÈ

ולישא כנענית; ìBëéבשפחה Bðéà ïéøç úaואסור עבד, שחציו – ÇÙÄÅÈ
חורין. בבת אשה?ìèaìלו  מלישא –íìBòä àøáð àG àGäå ÄÈÅÇÂÄÀÈÈÈ
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אדם. בני של  ישוב בה ויהיה בה וירבו ïewzשיפרו  éðtî àlàÆÈÄÀÅÄ
íìBòä,ורביה מפריה העבד  ייבטל  שלא –äùBòå Baø úà ïéôBk ÈÈÄÆÇÀÆ

ïéøç ïa BúBà,גמור –áúBëå, לרבו העבד –éöç ìò øèL ÆÙÄÀÅÀÈÇÂÄ
åéîã.בשוק לימכר שווה שהוא מה כפי שוויו , דמי  מחצית על  – ÈÈ

éànL úéák úBøBäì ìlä úéa eøæç את הלל בית שקיבלו – ÈÀÅÄÅÀÀÅÇÇ
שמאי. בית של דבריהם
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לאברכים הנעלים בוגרי מחזור ד' דביה"ס חב"ד ביפו, יצ"ו...

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם וכן תמונתם, וכבקשתם אזכירם לטובה ולברכה.

כבר מלתי אמורה לבוגרים ומסיימים שבעניני קדושה בכלל, ובלימוד התורה בפרט, לא שייך 

סיום אלא במובן של התחלה והכנה למדריגה יותר גבוה' בלימוד התורה ובחיי יום-יום על פי תורה 

ומצוותי'. ולכן התקוה חזקה שכל אחד ואחד מכם ימשיך וילך בכח זה בהתקשרות ודבקות אמתית 

בדרך התורה והמצוות בחיות וחום חסידותיים, מוסיף והולך.

יזכרו תמיד  בודאי  נצחיית,  ותורה  חיים  זמן מתן תורתנו, תורת  ערב  נכתב  וכיון שמכתבם 

כי לא ניתנה התורה עד שנעשו בנינו ערבים בעדינו, הרי ערבות זו נוגעת לכל עם בני ישראל, ובידיכם 

לקיימה, הן בנוגע לעצמכם והן בהשפעה על זולתכם, והובטחנו הבא לטהר, וכדיוק בזה ליטהר ולטהר 

אחרים, מסייעין אותו.

והשי"ת יצליח את כל אחד ואחד מכם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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ע"ב: טו åâå'דף åéáäà ìëìe BzLà Løæì ïîä øtñéå',eäø÷ øLà ìk úà ©§©¥¨¨§¤¤¦§§¨Ÿ£¨¥¨£¤¨¨

.'BzLà Løæå åéîëç Bì eøîàiå בתחילהå ,'åéáäà' eäì éø÷כך eäìאחר éø÷ ©Ÿ§£¨¨§¤¤¦§¨¥§Ÿ£¨§¨¥§
,'åéîëç' משום ורק בעצם, חכמים היו שלא משמע מתחילה, חכמים קראם שלא ומזה £¨¨

שעה  לפי חכמים נקראו שאירעה הגמרא:.סיבה øîBàäמבארת ìk ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¥
äîëç øác התורה íëç.,מחכמת àø÷ð ,íìBòä úBneàa eléôà החכמה ודבר §©¨§¨£¦§¨¨¦§¨¨¨

להמן, שאמרו מה Bâå'הוא éëcøî íéãeäiä òøfî íà' ּתּפֹול נפֹול ּכי לֹו תּוכל לא ¦¦¤©©§¦¨§¢©§ִִַָֹ

וכך  לו. תוכל לא מהם בא הוא שאם ביהודים זרע שיש והיינו éàלפניו', ,déì eøîà ְָָ¨§¥¦
éúà÷ íéèáL øàMî,מרדכיdéì úìëé,אותו לנצח ותוכל יתכן -å אולםéà מרדכי ¦§¨§¨¦¨¨¥¨§©¥§¦

äMðîe,בא  íéøôàå ïéîéðáe äãeäé èáMî ד déìודאי úìëé àì, אלו ששבטים ¦¥¤§¨¦§¨¦§¤§©¦§©¤Ÿ¨§©¥
אויביהם. את שינצחו áéúëcהתברכו ,äãeäéליהודה יעקב ח)בברכת מט (בראשית §¨¦§¦

éáéà óøòa Eãé'ðéà .'EC,ומנשה אפרים בנימין -eäa áéúëc(ג פ úà(תהלים äøøBò äMðîe ïéîéðáe íéøôà éðôì' ¨§§Ÿ¤Ÿ§¤¦¨¦§¦§¦§¥¤§©¦¦§¨¦§©¤§¨¤
,'Eúøeáb לנצחם ניתן שלא ודאי לעוזרם, גבורתו מעורר ה' .ואם §¨¤

änì eìlä úBìéôð ézL ,éàòìà øa äãeäé éaø Løc .'åéðôì ìBtz ìBôð ék'.'תפול 'נפול הלשון כפילות מהו -eøîà ¦¨¦§¨¨¨©©¦§¨©¦§©§¥§¦©¨¨¨¨§
Bì,להמן Bæאוהביו äneà[ישראל-],øôòì äìeLîטז)שנאמר יג õøàä',(בראשית øôòk Eòøæ úà ézîNå'äìeLîe ¨§¨¤¨¨§©§¦¤©§£©£©¨¨¤§¨

,íéáëBkìה)שנאמר טו Eòøæ'(שם äéäé äk 'åâå íéáëBkä øôñe',øôò ãò ïéãøBé ,ïéãøBé ïäLk,הכל ידי על הנדרס ©¨¦§Ÿ©¨¦Ÿ¦§¤©§¤§¤¥§¦§¦©¨¨
בהם, מושלים הכל íéáëBkì,וכך ãò ïéìBò ,ïéìBò ïäLëe שום יכולה לא כך הכוכבים, עד לעלות לאדם אפשר שאי שכשם §¤¥¦¦©©¨¦

כפולה  כנפילה זה והרי יעלה, הוא תיפול אתה שכאשר תפול', 'נפול הכתוב כפל ולכן בהם. לשלוט .אומה

eìäáiå eòébä Cìnä éñéøñå''ïîä úà àéáäìנאמר המן את להביא המלך ובציווי ה). ה שינה (אסתר ומדוע המן', את 'מהרּו , §¨¦¥©¤¤¦¦©©§¦§¨¦¤¨¨ֲֶַָָ

בהלה  ללשון אלא הכתוב ,,äìäáa eäeàéáäL ,ãnìî מהט להתרחץ הספיק בו.ולא שנדבק ינוף §©¥¤¡¦§¤¨¨
Bì äøîà .'Cìnä ÷æða äåL øvä ïéà ék 'åâå énòå éðà eðøkîð ék',לאחשורוש המן,äæ[-צורר]øöאסתר -Bðéà ¦¦§©§£¦§©¦¦¥©¨Ÿ¤§¤¤©¤¤¨§¨¨¤¥

Cìî ìL ÷æpa äåL שבעבר ינזק. שהמלך חושש אינו -da éðwéà[קינא-]dìè÷e ézLåa להרגה למלך ויעץ -,àzLä Ÿ¤©¤¤¤¤¤¦©¥¨§©§¦§¨¨©§¨
éìè÷îì éòaîe éãéãa éðwéà.עמי עם להרגני ומבקש בי, מקנא וכעת - ¦©¥§¦¦¦¨¥§¦§§¦
.'äkìnä øzñàì øîàiå LBøåLçà Cìnä øîàiå':הגמרא éìשואלת änì øîàiå øîàiå.פעמיים 'ויאמר' כתוב למה - ©Ÿ¤©¤¤£©§¥©Ÿ¤§¤§¥©©§¨©Ÿ¤©Ÿ¤¨¨¦

הגמרא: eäaà,משיבה éaø øîà ש מהמתורגמן, וגם מפיו, גם פעמיים, אליה המלך דברי את שמעה עד älçúaאסתר - ¨©©¦©¨¦§¦¨
איתה דיבר הוא מולדתה, את לאחשורוש אסתר ïîbøez,שגילתה éãé ìò עם פשוטי עם לדבר למלך כבוד אולםשאין ,ïåék ©§¥§§¨¥¨

c מולדתה את לו ו גילתה ,àðéúà÷ ìeàL úéácî déì äøîà המלך שאול של נכדתו שהיא -,'äkìnä øzñàì øîàiå' ãiî §¨§¨¥¦§¥¨¨¨¦¨¦¨©Ÿ¤§¤§¥©©§¨
מתורגמן. ללא נוספת פעם

.'äfä òøä ïîä áéBàå øö Léà øzñà øîàzå' בלבד הזה' הרע 'המן אומרת היתה אם די ואמרה ולכאורה הקדימה ומדוע , ©Ÿ¤¤§¥¦©§¥¨¨¨¨©¤
ואויב'. צר L'איש ãnìî ,øæòìà éaø øîà,'ואויב צר 'איש äåeçîכשאמרה äúéäבידה LBøåLçà[-מראה] étìk והתכוונה ¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨§¨§©¨§©¥£©§¥

dãéעליו, øèñå Càìî àáeידה את והטה -,ïîä étìk'הזה הרע 'המן .וסיימה ¨©§¨§¨©¨¨§©¥¨¨
'åâå Búîça í÷ Cìnäå''åâå ïúéaä úpb ìà.'ïúéaä úpbî áL Cìnäå לשם הלך שאם מיותרות, הביתן' 'מגינת תיבות §©¤¤¨©£¨¤¦©©¦¨§©¤¤¨¦¦©©¦¨

משם  חזר שכשחזר ש בודאי מלמד אלא ,äáéL Léwî מהגינה המלך אליה,äîé÷ìשל הבית מן ויציאתו äîéça,שלו äîéw äî ©¦¦¨§¦¨©¦¨§¥¨
בחמתו', קם 'והמלך äîéçaככתוב äáéL óà,חמתו את יותר שהעלה דבר בגינה שראה çkLàåנוספת, ìæàc[ומצא [-שהלך ©¦¨§¥¨§¨©§©§©

éøáâk déì eîcéàc ,úøMä éëàìîì,כאנשים לו שנדמו -éðzñeác éðìéàì éø÷ò à÷å אי את עוקרים והיו הגינה.- לנות §©§£¥©¨¥§¦©¥§©§¥§¨¨§¥§¦¨¥§§¨¥
eäì øîàå,אחשורושeëééãáBò éàî.מעשיכם מה -ïîä ïðéã÷ôc ,déì eøîà האילנות את לעקור אותנו ציוה המן וכך - . §¨©§©§©§¨§¥§©§¦¨¨¨

גברה déúéáìכשחמתו àúà.לביתו שב - ¨¨§¥¥
ähnä ìò ìôð ïîäå'.'עליה אסּתר הגמרא:אׁשר לשון שואלת לומר שייך הלא 'ìôð',וכי הזמן, כל והולך נופל ìôðשפירושו §¨¨Ÿ¥©©¦¨ְֲֵֶֶֶָָŸ¥¨©

עבר  déìבלשון éòaéî.אחת פעם נפל שהרי הגמרא:לומר, Lמשיבה ãnìî ,øæòìà éaø øîà,להזדקף ניסה àaכאשר ¦¨¥¥¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨
äéìò Bìétäå Càìî והולך נופל שהיה 'נופל', לשון וזהו .שוב, ©§¨§¦¦¨¤¨

בביתו, המן מעשי ואת בגינתו המן שליחי מעשי את אחשורוש àøaîכשראה ééå ,àúéaî ééå :øîà לי ואוי בביתי לי אוי - ¨©©¦¥¨©¦¨¨
בהמשך מהנאמר נדרש וזה לו, úéaa',מחוצה énò äkìnä úà LBaëì íâä Cìnä øîàiå' לו שהיה משמע 'הגם' ולשון ©Ÿ¤©¤¤£©¦§¤©©§¨¦¦©¨¦

בגינתו. שלוחיו שעשו מה על והיינו נוסף, דבר על טענה עליו
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íìBòä,ורביה מפריה העבד  ייבטל  שלא –äùBòå Baø úà ïéôBk ÈÈÄÆÇÀÆ

ïéøç ïa BúBà,גמור –áúBëå, לרבו העבד –éöç ìò øèL ÆÙÄÀÅÀÈÇÂÄ
åéîã.בשוק לימכר שווה שהוא מה כפי שוויו , דמי  מחצית על  – ÈÈ

éànL úéák úBøBäì ìlä úéa eøæç את הלל בית שקיבלו – ÈÀÅÄÅÀÀÅÇÇ
שמאי. בית של דבריהם

izdw - zex`ean zeipyn



קפ
oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy]äøùò øåøáà øîàé àìe`lc ,dyng `l` exiizyp `lc meyn ,oixeht x`yde .miyegkd Ð

.edpip ixeyir xaøéãì ïñðåë àìàxexal leki epi`c :`cg ,opireny` ilin ixze .mipny oia miyegk oia ,olek Ð

.xg` oxebl oitxhvn `l` ,ixnbl oixeht eedilc xninl ivn `l Ð dyng `l` exiizyp `lc ab lr s` :`cge ,miyegkd

.dxyrl oitxhvn oxebd xg`l dynge oxebd iptl dyngc (a,fp) lirl opixn` `dc ,xninl jixhvi` `lc dnecnke

,eiykr oixeht eedil x`yde 'eke xn`i `l :eyexit ikd `l`

Ð oxebd ribdy it lr s`e ,mixg`d mr xica mqipk` `ly

oxebd oi`c ,edpip ixeyr ipa e`le li`ed mhgeyle oxknl lke`

ixeyr ipa e`l dyng jpde ,xyrnl ie`xd xac `l` raew

x`yde ,dxyr `ivene cgia olek xicl oqpek `l` .edpip

lkei `le ,xyrnl xica rawedy ,egxk lr xg` oxebl oitxhvn

.mhgeyle xeknlàìâéøámiyxec eay ,lbxd iptly zaya Ð

.lbxd zekldãç êéàäãie`xd oipn ied ,dpexg`a xiizypy Ð

oia ,ied yecw envr `ede .olek z` xhete ,`kdl oiae `kdl oia

.eil`n yecw ixiyrc ,dpexg`a xiizypy oia `viyãç àø÷

àùéøîdlgzak zepnl ligzd `l` ,"ixiyr" e`xw `ly Ð

mipy" "cg`",ixiyr did xyr dryzdc `vnpe ,"dyly" "

.ie`xd oipna exhtp dlgzn dpny dryzd elit`eåéìàî

ùåã÷mipexg` dryzdy `vnpe ,"cg`" e`xwy it lr s` Ð

.oixeht edi `lúåâåæ úåâåædid `l ixiyr befe .cg`k mipy Ð

`kdl `ifg `xza cg `eddc ,ie`xd oipna olek exhtie ,cg` wx

!`kdleúåîäá ïéðîì"cg`" xne`y eit xg` opilf` `lc Ð

zebef yng `ivedy oeike .`ivedy zenda xg` `l` ,"mipy"

`ivedc olek jpi`e .yecw ediipin cg ied Ð zenda dxyr ody

ixhtil i`na ok xg`l.ie`xd oipn ied `l `däéîéà éàëæ

äéúòîùë àáøì äéì äééðùàã äøåçñ øá àðåä áøãÐ

,ezenk oa dcliy dxegq xa `ped ax ly en` dzkf ,xnelk

zhiya el dvxze `yxcd jeza ezreny `axl uxzl rciy

`w ikde ,xhet ie`xd oipn :[a,hp] lirl xn`wc `dc .ezreny

.`kdl ifge `kdl ifg cg `dc :`kd `ped ax uxznäðùî
ïéì÷ìå÷î éøéùòå éòéùú`ed `xwy eze` ,xnelk Ð

epiidc "ixiyr" `ed `xwy eze`e ,ixiyr epiidc "iriyz"

iriyzd lr xeaq `edy ,dlwlwl micner Ð xyr cg`

`le ok dyr m`e ,xyrn `edy ixiyrd lre oileg `edy

`xw :`tiq ipzwck ,oilwlewn od ixd Ð oic ziaa jlnp

,"iriyz" ixiyrl,xyrn ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le

cg`elg `lc Ð oilwlewn oiied :xg` yexit .minly axw xyr

`nlrac ab lr s`c .onena oilk`p `l` ,axwil dyecw odilr

axw ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xw m`

`lc `kid ilin ipd Ð onwlck ,minly axw xyr cg`de xyrn

dlrnl oipnd lk Ð `kd la` ,jli`e iriyzn `l` drh

iriyzl e` ,"iyy" iriayle ,"iriay" ipinyl `xwc ,iriyzn

li`ed ,axwil miyecw xyr cg`e ixiyr eed `l Ð "ipiny"

iriyzn ixiin `l Ð zg`k mipy e`vi :ipzwc `de .jk lk drhe

`l` .`xnba `pic `ax yxtnw jli`e iriyzn `dc ,ixiyre

e`viy oebk ,dlrnle iriyzn oeayga drhc oebk ixiin `kd

o`xwe iriaya mipy e`vi ,inp i` ,"ipiny" o`xwe ipinya mipy

`edd Ð yecw ixiyrd rxtnl o`pn :onwl ipzwc `de ."iriay"

m`c meyn ,`xidp `le .ezpeek `le ezerh Ð xyrn iab :opixn` (`,al) "i`ny zia" wxta zexifp zkqnae ,cg` ozepnl oiekzpc oebk ixiinc Ð oilwlewn ikd meyn :iyxtnc zi`e ."`cg" dxyrl exwc i`qxtc `pipna dl iziinc ,`nrh yxtnck

xninl `ki` i`n ,ezpeek elit`e ezerh :xn`c ,mzd biltc o`nl :cere .zg`k mipy e`vi `la lwlewn iedil inp "ixiyr" iriyzl `xw elit` Ð ok?oeyl hwp i`n` dil `wtqne .odilr dlg dyecwc epiid Ð "oilwlewn"c ,iz`vn iax iwenpae

.'eke ixiyr iriyzl `xwc meyn Ð oilwlewn `nrh i`n :dnvr dpyna yxtnw iyextc xninl `ki`e .ith `xidp ikde ."oilwlewn"íéîìù áø÷.`xwn witn `xnba Ðäøåîú ùé éëå,xyrn zxenz epiid "ixiyr" e`xwy xyr cg`c Ð

.ezxenz zxenz `le Ð "ezxenz" :aizkc meyn ,dxenz dyer dxenz oi`c opixnb (`,bi) dxenz zkqnaeäøåîú äéä åìéàdxard dxard xyrn] (a,d) dxenz zkqna opixnbck ,daixw dpi` xyrn zxenzc .axw did `l Ð xyr cg` eze` Ð

.mixg` minly oick dxenz dyer jkle ,dil opiayg oey`x ycwd Ð minly axwcn ,i`ce `l` .[daixw ezxenz oi`e oiaixw md :opiyxc xekaae ,xekanåðîî.envr ixiyrd on Ðàøîâïéøèðå÷.cgia d`ne d`n lk dpny ,ze`nl Ðïéðîì

ùåã÷ àåä åìù.ycew zixiyr d`nd ied Ð ze`n ryz dpny xg`ly ,dpen `edy dxyr oipn Ðúåîäáä ïéðîì.epipn xza xyrn cin ied Ð zenda dxyr ody zenda zebef dyng dpnyk `l` ,ely oipn xza opilf` `lc Ðéøéùòìå

äéì éø÷ à÷ "éøéùò"milwlewn i`n` ,xnelk `l` .`wec e`l "dil ixw `w" i`d Ð`edy ixiyre ,"ixiyr" `xew `edy xyr cg` Ð opiyiig `lc oeike .ely oipnl opiyiig `lc ,ixiyr ied ixiyre ,iriyz ied zenda oipnl iriyzc zxn` `d

oilwlewn i`n` ,"iriyz" `xew!xyrn ixiyre ,minly xyr cg` iedilàì àìéîî ÷ôðã àëéä.opilf` inp ely oipn xza `l` ,yecw zenda oipnl :opixn` Ðòøôîì ïàðî,"dpny" iyilyde ,"dryz" ipyde ,"dxyr" `xw `viy oey`xdy Ð

.yecw ied Ð "cg`" `xwy oipnay xyrd ,cg` cr mlek oke
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åàöéyxit Ð oilwlewn ixiyre iriyz cg` o`pn m`e mipy oze` dpen cg`k mipy

`xw ok lre ,cg` o`pne ,drayl e` dyyl ribdyk mipy e`viy oebk :qxhpewd

`xw :xn` jenqac ab lr s` ."ixiyr" Ð xyr cg`de ,"iriyz" zenda oipnl ixiyrd

`kd Ð minly xyr cg`e xyrn ixiyr ,"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl

e`viy mipya cg` dpnc meyn ,oilwlewn

ici lr cg`k oiyrp m` ol `wtqne ,cg`k

o`n `ki`c ab lr s`e ,`l e` cg` o`pny

oipnl] (zenda xyrnl) ixiyr :`xnba xn`c

dil ieyn cg` o`pny dnc .yecw [zenda

iriyz wtq ied "iriyz" iexwd eze`e ,`witq

wtq ixiyr wtq ied "ixiyr" iexwde ,ixiyr wtq

.axwil yecw
cr
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íéøåèô øàùäå 'åëå àéðúäå.xg` oxebl oitxhvn zxn` z`e Ðàìâøá.lbxd iptl mei miyely ,lbxd zekld oil`eyy zaya Ðàëäìå àëäì.ie`xd oipna mixg`d ixhtne Ðäøùò éèî éëå"cg" diixw Ð "ixiyr" diixwnl irae Ð

migzt ipya `nwe`l il dnle ,ie`xd oipna exhtp ok mb dryze .dxyra exhtpe ,oexg` oipnl ixiyr Ð xyr dryz `edy oexg` iede ,"drax`" "dyly" "mipy" "cg`" zepnl ligzde ,`yixnkùåã÷ åéìàî øáñ÷,"cg" diixwc ab lr s` Ð

.migzt ipya denwe` jkld ,xeht mey edl eed `l mipexg` dryzdeäéì éðùìåbef lkc ,mixeht olek jkld .ixiyra `vi iriyzde ,xyr dpeny iwtp Ð iriyzl ihn ike ,"ixz" edpxw iriaxle ,"cg" edpxw mipy e`viyk ,zebef o`pny oebk Ð

.oixeht olek Ð okezl oiiepnd on cg` utw :oizipzn ipzwck ,oixeht olek Ð oiaiig dryz dfi` oircei oi`c oeike ,xhtn `lc cge oexg` ixiyra xhtnc cg `ki` befeùåã÷ úåîäá ïéðîì éøéùò øáñ÷iying ied mipey`x zebef yng onc Ð

.i`ce miaiig ied dryzde .mipexg` dryz ixhtn `l eze ,"iying" dixw `edc ab lr s`e ,yecw oexg`dàðåä áøã äéîà.ezenk mkg oal dzkf Ðàúòîù äéì éðùã.diaxl Ðàìâøá äéúòîùëeax iptl dkldd uexiz ecia dzlry Ð

.eil`n yecw ixiyre ,ie`xd oipnc ,diaxc `zrnykàìâøá.erah `vie oiaexn mrd eidy Ðäðùîúçàë íéðù åàöé.df xg` df e`vi el`k ,mipy mipy mze` dpen Ð gztd agexa df lv` df Ðïéì÷ìå÷î éøéùòå éòéùúe`vi Ð

xyr cg`e xyrn ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xwl inc `le .erxie ,aixwdln oilwlewn eed ikd meyne ,xyr cg` `ed ixiyrde ,zendal ixiyr `ed epeaygl iriyzdy `vnp ,cg`k mdipyl dpne iriaya e` iyiya mipy

dbeyc `ed edi`e ,ixiyr ixiyrde iriyz iriyzdy `nlr ilekl xixan Ð ixiyr xyr cg`e ,"iriyz" diixw ixiyre ,"ixiyr" diixw iriyz `hn ike ,cg` cg` witp mzdc .minly axweixg`lye eiptlye ,xenb xyrna ixiyrd yecw jkld .drhe

ixiyr ,mixenb miyecw eed `l ikdl :ixn`c zi`e .oilwlewn jkld ,ied `l inp edi` (opi)xn`cke ,eil`n `ed xenb xyrn e`l jkld Ð ixiyr xixan `le cg`k encc cgia dlgza mipy e`vic `kd la` .onwl xi`n iaxk jln zxfbn miyecw

`zrnyc ,cere .azezi`e dxn` ongp axc Ð `cg ,`ed zerhe .ezpeek `le ezerh xyrn iab ,ycwd Ð zerh ycwd :mixne` i`ny zia ;[`,al] "i`ny zia" wxta xifp zkqna opixn`e ,drh `lc ,`ed oiekznc meyn Ð minly xyr cg`e xyrn

.xity ikda `nwezn `l `xnba `kdc `ibeqeäøåîú äùåò äøåîú ùé éëå`le Ð "ezxenze `ed dide" :aizkc ,dxenz dyer dxenz oi`e .inc "ixiyr zgz didi df" xn`c o`nk ,ixiyr i`dc dxenz ied xyr cg` i`dc dcedi iax xaq Ð

.[a,d] dxenzc `nw wxta ,ezxenzc dxenzøéàî éáø íåùî åøîàmiycwen md Ð "md ycew ik dctz `l" :aizkc ,[`,`k] "miycw el`" wxt seqa dxenz zkqna ,daixw dpi` xyrn zxenzc .axw did `l dxenz did m`y ,dxenz dpi` Ð

.dpin [xyrn] opitlie ,aizk xekaae .ozxenz `leúåâåæ úåâåæ.cg` dpn mipyl Ðíéøèð÷.sl` cr oke ,mipy `xewe d`n dpen xcde ,"cg`" `xewe d`n cr dpen didy Ðåìù ïéðîìÐ qixhpwle ,mixyrnd ipy miyecw Ð zebef zebefl Ð

.miixiyrd d`n miyecwúåîäá ïéðîì.olek erxi Ð e`l m`e ,aeh ixd Ð mixkip m`e .dxyr miyecw d`ne d`n lka oebk ,miixiyr gzta mi`veid mze` miyecw Ð qixhpwle ,iyingd befay oexg` yecw Ð zebef zebefl Ðïàîì àîìùá

øîàãixiyr ihn ike ,"ixiyr" dil ixw iriyz `hn ike ,df xg` df witpc `kid inc e`le ."ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixw ixiyrlc ,milwlewn mipye ,"ixiyr" `xwy xyr cg`d lr zvw dyecw dlg ikd meyn ,dyecwd dlg ely oipnl Ð

.axwil dyecw yecwe ,xenb ixiyr `edy ixiyr xixan mzdc Ð "ixiyr" diixw xyr cg`l `hn ike ,"iriyz" diixwùåã÷ úåîäá ïéðîì øîàã ïàîì àìàoilwlewn i`n` zebef zebef `via ,icin opilf` `l dicic `pipn xzae Ðàéåäì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc zexeka(oey`x meil)

äøNò øBøáà øîàé àì,xicl mqipk`e ,mi`lhïäî ìBhàå ŸŸ©¤§£¨¨§¤¥¤
ãçà,xyrnløàMäåeidi ,xicl uegn exzepyíéøeèt ¤¨§©§¨§¦

,xyrnnïñðBk àlàmi`lhd lkl,øécìäøNò àéöBîegztn ¤¨§¨©¦¦£¨¨
,xicdãçà ïäî ìèBðå,xyrnløàMäåmixzepd dyngde - §¥¥¤¤¨§©§¨
,xicaøçà ïøBâì ïéôøèöîaeign mixhtp mpi`e ,aey xyrzdl ¦§¨§¦§¤©¥

.mdilr lg xaky xyrn
:`ax ixac lr `xnbd dywnàéðúäåel eid ,`ziixaaäòLz §¨©§¨¦§¨

äøNò øBøáà øîàé àì ,íéàìè øNò,xiclìBhàåãçà ïäî ¨¨§¨¦ŸŸ©¤§£¨¨§¤¥¤¤¨
,xyrnløàMäåeidi xicl uegnyïéøeèt,xyrnnïñðBk àlà §©§¨§¦¤¨§¨

ãçà ïäî ìèBðå ,äøNò àéöBîe ,øécì,xyrnløàMäå ©¦¦£¨¨§¥¥¤¤¨§©§¨
,ïéøeèt.`ax ixack `lye ,`ad oxebd mr mtxvl jixv oi`e §¦

:`xnbd zvxznàáøc dén÷ äøBçñ øa àðeä áø dîbøz¦§§¨©¨©§¨©¥§¨¨
àìâéøaiptl `ziixad z` x`iae cinrd dxegq xa `ped ax - §¦§¨

dryzdy da epipyy `ziixady ,lbxd iptly zaya `ax
,mixeht mixzepdeàöéå ,ïðé÷ñò íéçúô éðL Bì LiL øéãa§¦¤¤§¥§¨¦¨§¦©§¨§

,äæ çúôa äòLúå äæ çúôa äòLz`vnpeéàäcãç C- ¦§¨§¤©¤§¦§¨§¤©¤§©©
,xica x`ypy cg` eze`yàëäìe àëäì éæçsxhvdl ie`x - £¦§¨¨§¨¨

,ipyd gzta e`viy dryzl e` oey`xd gzta e`viy dryzl
.'ie`xd oipn'a mlek exhtpe

`ziixady x`ia dxegq xa `ped ax dnl :`xnbd zl`ey
,migzt ipya e`viy ote`a zwqerdéì épLéìåleki did ixde - §¦©¥¥

e ,cg` gztn e`via zwqer `ziixady ,`axl uxzläðnL ïBâk§¤¨¨
äòLz,mi`lhäøNò àèî éëå`vie ixiyrd ribdyke - ¦§¨§¦§¨£¨¨

`l` ,'ixiyr' e`xw `l ,gztaLéøî ãç éø÷àzepnl ligzd - ¨¦©¥¥¨
xhete 'ixiyr' xyr dryzd z` dpne ,'eke mipy cg` dligzn
.'ie`xd oipn'a exhtp mipey`xd dryzde ,eiptly dryzd z`

:`xnbd daiynøáñ÷,dxegq xa `ped axåéìàî éøéNò ¨¨©£¦¦¥¥¨
,LBã÷,'cg`' el `xw m` s` yecw ixiyr `viy dlhd ,ok m`e ¨

,migzt ipya e`viyk j` .mixhtp mpi` mipexg`d dryzde
.eiptl e`viy mi`lhd lkl milydl ie`x oexg`d

:zl`eye `xnbd dtiqendéì épLéìå,`axl dxegq xa `ped ax §¦©¥¥
zwqer `ziixadyïøBâa,cg` gzt ly xica -ey ote`aïàðî §¤§¨¨

mi`lhl,úBâeæ úBâeæ,ecal oexg` `vei xyr dryzd dlhde
ixd zebefa dpendy oeik ,'ie`xd oipn'a mixhtp mlek jk ici lre
ie`x oexg`d dlhde ,dryz cr cgi mipiipn ipy dpen `ed
.eiptl mi`veid ly mipipnd ipyn cg` lkl 'ixiyr'k aygdl

:`xnbd daiynøáñ÷,dxegq xa `ped axïéðîì éøéNò ¨¨©£¦¦§¦§©
LBã÷ àeä úBîäacg`' eita dpny oipnd xg` mikled oi`y - §¥¨

e`viy oeike ,e`viy zendad xtqn xg` `l` ,'dyly mipy
lke ,eil`n yecw dyrp iyingd befdn cg` ,zebef yng

.'ie`xd oipn' df did `l mz`ivia ik ,mixhtp `l mixg`d
éàëæ ,÷çöé øa ïîçð áø øîà[dzkf-]øa àðeä áøc dénéà ¨©©©§¨©¦§¨§©¦¥§©¨©

äøBçñ,ezenk oa dcliyâéøa àzòîL déì épLcàì §¨§©¦¥§©§¨§¦§¨
dézòîLkonfa `ax lr `ziixadn `iyewd z` uxizy - ¦§©§¥

ixac it lr `ziixad z` cinrde ,lbxd iptl yxcy dyxcd
lirl envr `ax(:hp).dnda xyrnn xhet ie`xd oipny

äðùî
zendad oipna zerh dzyrp mda mipte` dnka zwqer dpynd

:xyrnleàöéxicd gztnúçàk íéðLzaa zenda izy - ¨§§©¦§¤¨
,zg`,íéðL íéðL íúBà äðBî'mizy' oey`xd befd lr xne`e ¤¨§©¦§©¦

zyecwe ,d`ld oke ,'yy' iyilyd lre 'rax`' ipyd befd lre
e`vi m` la` .ixiyrd befay zendad izy lr dlg xyrn

e drhe ,df xg` dfa x`yd e`vi mdixg`e dligza mipyïàðî§¨¨
oey`xd befl,'ãçà'iriaxle 'ipy' iyilyl `xw jk xg`e ¤¨

el `xwy ixiyrd e`vnp ,'iyily'å 'éòéLz'`xwy xyr cg`d §¦¦§

elïéì÷ìe÷î ,'éøéNò'`id zn`dy oeik ,mpick miyrp mpi` - £¦¦§§¨¦
xeaq `ede ,minlyk axw xyr cg`de xyrn `ed ixiyrdy

.jenqa x`eank xyrn `ed ixiyrde oileg `ed ixiyrdy
e drhe ,df xg` dfa e`vi :sqep oicì àø÷`viy dlhéòéLz ¨¨©§¦¦

éøéNòìå ,'éøéNò'`xw eixg` `viyøNò ãçàìå ,'éòéLz' £¦¦§¨£¦¦§¦¦§¨©©¨¨
`xw mdipy xg`l `viyìL ,'éøéNò'.ïéLce÷î ïzLmle` £¦¦§¨§¨§¨¦

,mdipica md miwelgéòéLzäcr drxi ,'ixiyr' el `xwy ©§¦¦
`ed f`e ,men ea letiyBîeîa ìëàð.milral,éøéNòäåixd ¤¡¨§§¨£¦¦

`edå .øNòîdøNò ãçà,'ixiyr' el `xwyáø÷oaxwk ©£¥§©©¨¨¨¥
å ,íéîìLokäøeîz äNBòdndaa xyr cg`d z` xind m` - §¨¦§¤§¨

,minly zxenz zyecwa dyecw zxg`d dndad ziyrp ,zxg`
dnda lr dxenz zyecw dyer dpi`y xyrn zxenzk `ly

,zxg`øîà .øéàî éaø éøác[l`y-]äãeäé éaøiax ixac lr ¦§¥©¦¥¦¨©©¦§¨
,xi`nLé éëå`idy dndaäøeîzyäNBòzxg` dnda §¦¥§¨¨
äøeîzdyri `l 'ixiyr' el `xwy xyr cg` ,ok enke ,dizgz §¨

:dpynd dgec .xyrn zxenz oicn `ed ezyecwy oeik ,dxenz
øéàî éaø íeMî eøîàeléà ,xyr cg`däéäk aygpäøeîz ¨§¦©¦¥¦¦¨¨§¨

`ed ,xyrnd ly,áø÷ äéä àìdpi` xyrn zxenz ixdy Ÿ¨¨¨¥
yecw `edy gxkda ,minlyk axw xyr cg`dy oeike ,daixw
df dlh xind m`e ,xyrn zxenz zngn `le ,envr zngn

.dxenz dyer `ed ,zxg` dndaa
:sqep oicéòéLzì àø÷å 'éøéNò'mbéøéNòì`xwå ,'éøéNò'mb ¨¨©§¦¦£¦¦§¨£¦¦£¦¦§

øNò ãçàì`xw,Lce÷î øNò ãçà ïéà ,'éøéNò'`xwy oeik §©©¨¨£¦¦¥©©¨¨§¨
lr xyrn zyecw dlg `l aeye ,izin`d ixiyrl 'ixiyr'

.xyr cg`d
:dpynd zniiqnepnî éøéNò íL ø÷òð àlL ìk ,ììkä äæ- ¤©§¨Ÿ¤Ÿ¤¡©¥£¦¦¦¤

epnn xwr `le xg` my izin`d ixiyrl `xw `ly ote` lka
,eny z`ïéàd,Lce÷î øNò ãçàmipyl `exwl ozip `ly oeik ¥©©¨¨§¨

.'ixiyr' mya

àøîâ
dpc `xnbd .'mipy oze` dpen zg`k mipy e`vi' :dpyna epipy

:xyrnl ycwzn dlh dfi`çBé éaø øîà,ïðïàðîmi`lhl ¨©©¦¨¨§¨¨
xicdn e`viy,úBâeæ úBâeæcgi e`viy mipy lk dpny ,xnelk

,cg`km`pny e`,ïéøèðé÷ ïéøèðé÷e`viy d`n lk ,xnelk ¦§¨¦¦§¨¦
d ,cg`k m`pn cgi.LBã÷ àeä Bðéðîì éøéNò£¦¦§¦§¨¨

:`xnbd zl`eyéàî 'Bðéðîì'exne`a opgei iax zpeek dn - §¦§¨©
mi`xen` ewlgp :`xnbd daiyn .'yecw `ed epipnl ixiyr'

.opgei iax ixac xe`iaa,øîà éøàî áøixiyrdBlL ïéðîì ©¨¦¨©§¦§¨¤
[dpend ly-]àeäd,LBã÷zeveawa mi`lhd z` dpny oeike ¨

zixiyrd dveawa mi`lhd lky ixd ,envrl cg` lk dpn `le
eli`e .diptly zeveawd zryz lr xyrn miaygpàðäk áø©©£¨

,øîàixiyrdïéðîìdúBîäagztdn e`viyàeäd,LBã÷ ¨©§¦§©§¥¨
ixiyr lk oke ,yecw ixiyrd ixd ,mi`lh dxyr e`viy oeike

.zixiyrk zipnpy dveawa epi`y s` lr yecw `ed `veiy
:`pdk ax lr `xnbd dywn .ef zwelgna dpc `xnbdïðz§©

,epzpyna,íéðL íéðL ïúBà äðBî úçàk íéðL eàöém`eïàðî ¨§§©¦§¤¨¤¨§©¦§©¦§¨¨
ãçàixd ,oxcqk mixg`d z` zepnl jiyndeòéLzéøéNòå é ¤¨§¦¦©£¦¦

.ïéì÷ìe÷î,zeywdl yieàeä BlL ïéðîì øîàc ïàîì àîìLa §§¨¦¦§¨¨§©§¨©§¦§¨¤
,LBã÷cïéì÷ìe÷î éøéNòå éòéLz eåä éëä íeMîmrhn ok` - ¨¦¨¦¨§¦¦©£¦¦§§¨¦

oeik ,xyrnl miyecw ixiyrd mbe iriyzd mb dféøéNòìå§¨£¦¦
`viydéì éø÷ à÷el `xew `ed -øNò ãçàìe ,'éòéLz'`ed ¨¨¥¥§¦¦§©©¨¨
`xew,'éøéNò'milwlewn md ixde ,mdipy lr dyecw dlge £¦¦

.dpyna x`eankøîàc ïàîì àlàyLBã÷ àeä úBîäa ïéðîì ¤¨§©§¨©§¦§©§¥¨
ixd ,milwlewn mdipy dnl ,zeywdl yiéòéLzìok` ,izin`d ©§¦¦

déì éø÷ à÷ éòéLz,ie`xk 'iriyz' `xwp `ed -åokéøéNòì §¦¦¨¨¥¥§¨£¦¦
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קפי
oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy]äøùò øåøáà øîàé àìe`lc ,dyng `l` exiizyp `lc meyn ,oixeht x`yde .miyegkd Ð

.edpip ixeyir xaøéãì ïñðåë àìàxexal leki epi`c :`cg ,opireny` ilin ixze .mipny oia miyegk oia ,olek Ð

.xg` oxebl oitxhvn `l` ,ixnbl oixeht eedilc xninl ivn `l Ð dyng `l` exiizyp `lc ab lr s` :`cge ,miyegkd

.dxyrl oitxhvn oxebd xg`l dynge oxebd iptl dyngc (a,fp) lirl opixn` `dc ,xninl jixhvi` `lc dnecnke

,eiykr oixeht eedil x`yde 'eke xn`i `l :eyexit ikd `l`

Ð oxebd ribdy it lr s`e ,mixg`d mr xica mqipk` `ly

oxebd oi`c ,edpip ixeyr ipa e`le li`ed mhgeyle oxknl lke`

ixeyr ipa e`l dyng jpde ,xyrnl ie`xd xac `l` raew

x`yde ,dxyr `ivene cgia olek xicl oqpek `l` .edpip

lkei `le ,xyrnl xica rawedy ,egxk lr xg` oxebl oitxhvn

.mhgeyle xeknlàìâéøámiyxec eay ,lbxd iptly zaya Ð

.lbxd zekldãç êéàäãie`xd oipn ied ,dpexg`a xiizypy Ð

oia ,ied yecw envr `ede .olek z` xhete ,`kdl oiae `kdl oia

.eil`n yecw ixiyrc ,dpexg`a xiizypy oia `viyãç àø÷

àùéøîdlgzak zepnl ligzd `l` ,"ixiyr" e`xw `ly Ð

mipy" "cg`",ixiyr did xyr dryzdc `vnpe ,"dyly" "

.ie`xd oipna exhtp dlgzn dpny dryzd elit`eåéìàî

ùåã÷mipexg` dryzdy `vnpe ,"cg`" e`xwy it lr s` Ð

.oixeht edi `lúåâåæ úåâåædid `l ixiyr befe .cg`k mipy Ð

`kdl `ifg `xza cg `eddc ,ie`xd oipna olek exhtie ,cg` wx

!`kdleúåîäá ïéðîì"cg`" xne`y eit xg` opilf` `lc Ð

zebef yng `ivedy oeike .`ivedy zenda xg` `l` ,"mipy"

`ivedc olek jpi`e .yecw ediipin cg ied Ð zenda dxyr ody

ixhtil i`na ok xg`l.ie`xd oipn ied `l `däéîéà éàëæ

äéúòîùë àáøì äéì äééðùàã äøåçñ øá àðåä áøãÐ

,ezenk oa dcliy dxegq xa `ped ax ly en` dzkf ,xnelk

zhiya el dvxze `yxcd jeza ezreny `axl uxzl rciy

`w ikde ,xhet ie`xd oipn :[a,hp] lirl xn`wc `dc .ezreny

.`kdl ifge `kdl ifg cg `dc :`kd `ped ax uxznäðùî
ïéì÷ìå÷î éøéùòå éòéùú`ed `xwy eze` ,xnelk Ð

epiidc "ixiyr" `ed `xwy eze`e ,ixiyr epiidc "iriyz"

iriyzd lr xeaq `edy ,dlwlwl micner Ð xyr cg`

`le ok dyr m`e ,xyrn `edy ixiyrd lre oileg `edy

`xw :`tiq ipzwck ,oilwlewn od ixd Ð oic ziaa jlnp

,"iriyz" ixiyrl,xyrn ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le

cg`elg `lc Ð oilwlewn oiied :xg` yexit .minly axw xyr

`nlrac ab lr s`c .onena oilk`p `l` ,axwil dyecw odilr

axw ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xw m`

`lc `kid ilin ipd Ð onwlck ,minly axw xyr cg`de xyrn

dlrnl oipnd lk Ð `kd la` ,jli`e iriyzn `l` drh

iriyzl e` ,"iyy" iriayle ,"iriay" ipinyl `xwc ,iriyzn

li`ed ,axwil miyecw xyr cg`e ixiyr eed `l Ð "ipiny"

iriyzn ixiin `l Ð zg`k mipy e`vi :ipzwc `de .jk lk drhe

`l` .`xnba `pic `ax yxtnw jli`e iriyzn `dc ,ixiyre

e`viy oebk ,dlrnle iriyzn oeayga drhc oebk ixiin `kd

o`xwe iriaya mipy e`vi ,inp i` ,"ipiny" o`xwe ipinya mipy

`edd Ð yecw ixiyrd rxtnl o`pn :onwl ipzwc `de ."iriay"

m`c meyn ,`xidp `le .ezpeek `le ezerh Ð xyrn iab :opixn` (`,al) "i`ny zia" wxta zexifp zkqnae ,cg` ozepnl oiekzpc oebk ixiinc Ð oilwlewn ikd meyn :iyxtnc zi`e ."`cg" dxyrl exwc i`qxtc `pipna dl iziinc ,`nrh yxtnck

xninl `ki` i`n ,ezpeek elit`e ezerh :xn`c ,mzd biltc o`nl :cere .zg`k mipy e`vi `la lwlewn iedil inp "ixiyr" iriyzl `xw elit` Ð ok?oeyl hwp i`n` dil `wtqne .odilr dlg dyecwc epiid Ð "oilwlewn"c ,iz`vn iax iwenpae

.'eke ixiyr iriyzl `xwc meyn Ð oilwlewn `nrh i`n :dnvr dpyna yxtnw iyextc xninl `ki`e .ith `xidp ikde ."oilwlewn"íéîìù áø÷.`xwn witn `xnba Ðäøåîú ùé éëå,xyrn zxenz epiid "ixiyr" e`xwy xyr cg`c Ð

.ezxenz zxenz `le Ð "ezxenz" :aizkc meyn ,dxenz dyer dxenz oi`c opixnb (`,bi) dxenz zkqnaeäøåîú äéä åìéàdxard dxard xyrn] (a,d) dxenz zkqna opixnbck ,daixw dpi` xyrn zxenzc .axw did `l Ð xyr cg` eze` Ð

.mixg` minly oick dxenz dyer jkle ,dil opiayg oey`x ycwd Ð minly axwcn ,i`ce `l` .[daixw ezxenz oi`e oiaixw md :opiyxc xekaae ,xekanåðîî.envr ixiyrd on Ðàøîâïéøèðå÷.cgia d`ne d`n lk dpny ,ze`nl Ðïéðîì

ùåã÷ àåä åìù.ycew zixiyr d`nd ied Ð ze`n ryz dpny xg`ly ,dpen `edy dxyr oipn Ðúåîäáä ïéðîì.epipn xza xyrn cin ied Ð zenda dxyr ody zenda zebef dyng dpnyk `l` ,ely oipn xza opilf` `lc Ðéøéùòìå

äéì éø÷ à÷ "éøéùò"milwlewn i`n` ,xnelk `l` .`wec e`l "dil ixw `w" i`d Ð`edy ixiyre ,"ixiyr" `xew `edy xyr cg` Ð opiyiig `lc oeike .ely oipnl opiyiig `lc ,ixiyr ied ixiyre ,iriyz ied zenda oipnl iriyzc zxn` `d

oilwlewn i`n` ,"iriyz" `xew!xyrn ixiyre ,minly xyr cg` iedilàì àìéîî ÷ôðã àëéä.opilf` inp ely oipn xza `l` ,yecw zenda oipnl :opixn` Ðòøôîì ïàðî,"dpny" iyilyde ,"dryz" ipyde ,"dxyr" `xw `viy oey`xdy Ð

.yecw ied Ð "cg`" `xwy oipnay xyrd ,cg` cr mlek oke
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åàöéyxit Ð oilwlewn ixiyre iriyz cg` o`pn m`e mipy oze` dpen cg`k mipy

`xw ok lre ,cg` o`pne ,drayl e` dyyl ribdyk mipy e`viy oebk :qxhpewd

`xw :xn` jenqac ab lr s` ."ixiyr" Ð xyr cg`de ,"iriyz" zenda oipnl ixiyrd

`kd Ð minly xyr cg`e xyrn ixiyr ,"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl

e`viy mipya cg` dpnc meyn ,oilwlewn

ici lr cg`k oiyrp m` ol `wtqne ,cg`k

o`n `ki`c ab lr s`e ,`l e` cg` o`pny

oipnl] (zenda xyrnl) ixiyr :`xnba xn`c

dil ieyn cg` o`pny dnc .yecw [zenda

iriyz wtq ied "iriyz" iexwd eze`e ,`witq

wtq ixiyr wtq ied "ixiyr" iexwde ,ixiyr wtq

.axwil yecw
cr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

é"úë é"ùø

íéøåèô øàùäå 'åëå àéðúäå.xg` oxebl oitxhvn zxn` z`e Ðàìâøá.lbxd iptl mei miyely ,lbxd zekld oil`eyy zaya Ðàëäìå àëäì.ie`xd oipna mixg`d ixhtne Ðäøùò éèî éëå"cg" diixw Ð "ixiyr" diixwnl irae Ð

migzt ipya `nwe`l il dnle ,ie`xd oipna exhtp ok mb dryze .dxyra exhtpe ,oexg` oipnl ixiyr Ð xyr dryz `edy oexg` iede ,"drax`" "dyly" "mipy" "cg`" zepnl ligzde ,`yixnkùåã÷ åéìàî øáñ÷,"cg" diixwc ab lr s` Ð

.migzt ipya denwe` jkld ,xeht mey edl eed `l mipexg` dryzdeäéì éðùìåbef lkc ,mixeht olek jkld .ixiyra `vi iriyzde ,xyr dpeny iwtp Ð iriyzl ihn ike ,"ixz" edpxw iriaxle ,"cg" edpxw mipy e`viyk ,zebef o`pny oebk Ð

.oixeht olek Ð okezl oiiepnd on cg` utw :oizipzn ipzwck ,oixeht olek Ð oiaiig dryz dfi` oircei oi`c oeike ,xhtn `lc cge oexg` ixiyra xhtnc cg `ki` befeùåã÷ úåîäá ïéðîì éøéùò øáñ÷iying ied mipey`x zebef yng onc Ð

.i`ce miaiig ied dryzde .mipexg` dryz ixhtn `l eze ,"iying" dixw `edc ab lr s`e ,yecw oexg`dàðåä áøã äéîà.ezenk mkg oal dzkf Ðàúòîù äéì éðùã.diaxl Ðàìâøá äéúòîùëeax iptl dkldd uexiz ecia dzlry Ð

.eil`n yecw ixiyre ,ie`xd oipnc ,diaxc `zrnykàìâøá.erah `vie oiaexn mrd eidy Ðäðùîúçàë íéðù åàöé.df xg` df e`vi el`k ,mipy mipy mze` dpen Ð gztd agexa df lv` df Ðïéì÷ìå÷î éøéùòå éòéùúe`vi Ð

xyr cg`e xyrn ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xwl inc `le .erxie ,aixwdln oilwlewn eed ikd meyne ,xyr cg` `ed ixiyrde ,zendal ixiyr `ed epeaygl iriyzdy `vnp ,cg`k mdipyl dpne iriaya e` iyiya mipy

dbeyc `ed edi`e ,ixiyr ixiyrde iriyz iriyzdy `nlr ilekl xixan Ð ixiyr xyr cg`e ,"iriyz" diixw ixiyre ,"ixiyr" diixw iriyz `hn ike ,cg` cg` witp mzdc .minly axweixg`lye eiptlye ,xenb xyrna ixiyrd yecw jkld .drhe

ixiyr ,mixenb miyecw eed `l ikdl :ixn`c zi`e .oilwlewn jkld ,ied `l inp edi` (opi)xn`cke ,eil`n `ed xenb xyrn e`l jkld Ð ixiyr xixan `le cg`k encc cgia dlgza mipy e`vic `kd la` .onwl xi`n iaxk jln zxfbn miyecw

`zrnyc ,cere .azezi`e dxn` ongp axc Ð `cg ,`ed zerhe .ezpeek `le ezerh xyrn iab ,ycwd Ð zerh ycwd :mixne` i`ny zia ;[`,al] "i`ny zia" wxta xifp zkqna opixn`e ,drh `lc ,`ed oiekznc meyn Ð minly xyr cg`e xyrn

.xity ikda `nwezn `l `xnba `kdc `ibeqeäøåîú äùåò äøåîú ùé éëå`le Ð "ezxenze `ed dide" :aizkc ,dxenz dyer dxenz oi`e .inc "ixiyr zgz didi df" xn`c o`nk ,ixiyr i`dc dxenz ied xyr cg` i`dc dcedi iax xaq Ð

.[a,d] dxenzc `nw wxta ,ezxenzc dxenzøéàî éáø íåùî åøîàmiycwen md Ð "md ycew ik dctz `l" :aizkc ,[`,`k] "miycw el`" wxt seqa dxenz zkqna ,daixw dpi` xyrn zxenzc .axw did `l dxenz did m`y ,dxenz dpi` Ð

.dpin [xyrn] opitlie ,aizk xekaae .ozxenz `leúåâåæ úåâåæ.cg` dpn mipyl Ðíéøèð÷.sl` cr oke ,mipy `xewe d`n dpen xcde ,"cg`" `xewe d`n cr dpen didy Ðåìù ïéðîìÐ qixhpwle ,mixyrnd ipy miyecw Ð zebef zebefl Ð

.miixiyrd d`n miyecwúåîäá ïéðîì.olek erxi Ð e`l m`e ,aeh ixd Ð mixkip m`e .dxyr miyecw d`ne d`n lka oebk ,miixiyr gzta mi`veid mze` miyecw Ð qixhpwle ,iyingd befay oexg` yecw Ð zebef zebefl Ðïàîì àîìùá

øîàãixiyr ihn ike ,"ixiyr" dil ixw iriyz `hn ike ,df xg` df witpc `kid inc e`le ."ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixw ixiyrlc ,milwlewn mipye ,"ixiyr" `xwy xyr cg`d lr zvw dyecw dlg ikd meyn ,dyecwd dlg ely oipnl Ð

.axwil dyecw yecwe ,xenb ixiyr `edy ixiyr xixan mzdc Ð "ixiyr" diixw xyr cg`l `hn ike ,"iriyz" diixwùåã÷ úåîäá ïéðîì øîàã ïàîì àìàoilwlewn i`n` zebef zebef `via ,icin opilf` `l dicic `pipn xzae Ðàéåäì

.'åëå !ïéìåç øùò ãçàäå øåîâ éøéùò úåîäáì éøéùò
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קפב
oifge` mipya cenr q sc ± oey`x wxtzereay

ïàöå ø÷á øùòî ìëå."ixiyr" e`xw `le oipnl ixiyr didy oia ,"ixiyr" `ed e`xwy oia :rnyn Ðéðéîù

øùò íéðùå."ixiyr" m`xw m` Ðàåä äîea jenq jl oi`y ,el jenqa `l` ycewn epi` ,xenb ixiyrd Ð

.etebn xzeiåúåòè óàxyrnl jenqy eze`a drhy ok m` `l` ycewn epi` Ð "ixiyr" `xwe drh `edy dn Ð

.eixg`ln dfe eiptln df ,el oikenq ody xyr cg`e iriyz oebk ,xenbãçåéî.cg` `l` epi` ixiyrdy Ðóà

úãçåéî åúåòè`l Ð xyr cg`ae iriyza drh m`y Ð

edlekc zxn` ikide .mdn cg` `l` ,oiycewn mipy eid

miycewnéòéùúá ÷åúùéù ãòÐ "ixiyr" e`xw eli`y Ð

cg` xyrn ly zeirh ipyc meyn ,yecw xyr cg` iedil `l

xfrl` iaxc `nrhe .envr `edk zcgein ezerhc ,miyecw opi`

ikdzerh :oizipzna xn`c dcedi iaxk dl xaqc meyn ,ied

dxenz dyer dxenz yi ike :xn`wc ,'ekedea` oerny iaxe

oixinn oi`c (`,h) dxenzc oey`x wxta xn` xfrl` iaxc

Ð zg` mrt dndad lr exindy xg`lc ,oixinne oixfege

izy oi` ,inp `kde .zxg` mrt dxenz cer zqtez dpi`

.xyrnl zeirhéòéùúá.z`vl ie`x iriyz didyk Ð

ïéìåçå éøéùòlr s` ,xyrn cg`e iriyz ied odn cg`c Ð

."iriyz" e`xwc abïéáøåòî.onena `l` oilk`p oi`e Ð

`nyc ,mirax`d z` bteq epi` Ð odn cg` caerde ffebde

.`ed oilegïéáøåòî øùò ãçàå éøéùòxyrn ,xnelk Ð

xyr cg`c meyne .cgia oiaxern oiied yecw xyr cg`e xenb

xnegk elk`ie mdipy eaxwi jkl Ð minly axw yecw `edy

enk weye dfg znxde zepzn izy oiperhc ,oday ycew

.minlyéì äîì åú àämdipy e`vic opirny`c oeik Ð

`ki` `pic `idd ikc `prci `linn Ð "ixiyr" o`xwe iriyza

!ixiyra mdipy e`viaúçà úáá"ixiyr" my `xwc Ð

`dc ,dxwrp `lc ab lr s` ,zg` zaa xyr cg`le ixiyrl

."ixiyr" `xw inp ixiyrlxac `le ixiyr `vi iiezi`l`lc Ð

exwr ok m` `l` ,dwizy jda dxiwr `aiyge`xwe yexita

."iriyz"éëä àîéú àì éàã,iy` axle .yecw zg` zaac Ð

dil riny ded `l Ð 'eke xwrp `l `lde :`pdk axl jixtwc

.'ek zg` zaac ol rnyn `w `d :lirl `pvixzc dnàëä

ïðé÷ñò éàîáopiaygc Ð oiaxern xyr cg`e ixiyr :ipzwc Ð

Ð "ixiyr" ixiyrl `xwc ab lr s` ,ycewn xyr cg`l dil

.'ek micwc oebkøùò ãçà äééø÷åixiyr my xwrp `zydc Ð

ab lr s` ,ikdle ."xyr cg`" `l` "ixiyr" e`xw `ly ,epnn

`kid la` .xyr cg`d yecw Ð "ixiyr" ediiexz` `xw xcdc

cg` ied `l Ð zg` zaac ab lr s` ,"ixiyr" edpixw dlgznc

diixw i`c ,"xyr cg`" diixwc oebk opinwen ikdle .yecw xyr

la` .ied dxiwr i`ce `dc ,ipzinl jixhvi` `l Ð "iriyz"

jixhvi`e ,onwlck dxiwr ied `lc xn`e ,iax bilt xyr cg`a

.dxiwr iedc opireny`lïàîëåcg`" `xewy dnc opivxzn Ð

dxiwr `aiyg "xyràáåè úåîäá äéì úéàã.xyrl Ð

Ð "xyr cg`" ixiyrd `xwe mipey`x dxyr dpn ik `zydc

cg`" i`nc .epnn ixiyr my xwrp `l ikdac xninl `ki`

.oey`x xeyir df :xnelk ,xn`w `xeyir cg Ð xn`wc "xyr

e` xyr mipy e` ,xyr cg`n xzei zenda dil zilc `kid la`

.ikd xninl `kil Ð xyr dyng e` xyr rax` e` xyr dyly

rcei ok m` `l` ,"cg` xeyir df" xnel mler ly ebdpn oi`y

,xn`w ynn xyr cg`c opixn` jkld ,daxd zeixeyir el ediy

.epnn ixiyr my xwreéøéùòá íéðù åàöéxn`" oebk epiid Ð

ixiyra mipy e`vi :lirl xn`wc ,xcdnw `axc `zrny`e ."xn

`w `zyde .dfa df oiaxern xyr cg`e ixiyr Ð "ixiyr" o`xw

,ea`zqiy cr erxi oiaxerny mipy edpdc `cg `pz :yixt

[`ad cenra jynd] .'ek jci` `ipze
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ãò`wec e`l :mipipr ipya yxtl yi Ð (dl ixiyr e`xw `ly `l`) iriyza wezyiy

e`xw m`c ."iriyz" e`xw elit`e ,"ixiyr" e`xw `ly `l` ,iriyza wezyiy

opira zcgein zerhc ,cg`k oiyecw oi` zeirh izyc ,yecw xyr cg` oi` Ð "ixiyr"

`xwyk zerh ied `l ez Ð "iriyz" iriyzl e`xw m`c :yxtl yi cere .envr `edk

.inc "ixiyr" e`xw eli`ke ,"iriyz" ixiyrl

dxwrp eli`k aiyg `lc ,ycewn xyr cg` oi`e

,`wec "wezyiy" ied `zyde .epnn ixiyr my

zg` `iyew ikda `vxzne .llk xaci `ly

Ð opiwqr i`na `kd :xn`wc ,oizrnya onwl

cg`" `xwe diyixl wit`e ediipin cg micwc

iaxk i`c ,iaxk `lc ?o`nk :dlr iywne ."xyr

`zyde .dxiwr ied `l xyr cg` :xn` `d Ð

diwt`c `eddl "iriyz" [`xwc] (iexwc) dnwel

yexit itle !dxiwr `ied lkd ixaclc ,diyixl

oeylle .ziyixtck ,dxiwr ied `lc ,`gip df

diixwlc dil iwen `l ikdl Ð izyxity oey`x

ied i`cec ,`d ipzinl jixhvi` `lc Ð "iriyz"

meyn ,opireny`l jixhvi` `d la` .dxiwr

dil zi`c `kid ,iaxl dxiwr ied `l oipnfc

.`aeh zenda

íéðùxeac a,fi) ipy wxt lirl Ð 'ek ixiyra

:xaq ivnc izyxit ("xyt`" ligznd

.mvnvl xyt` i`

`de
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é"úë é"ùø

.oileg xyr cg`de mixenb ixiyr zendal ixiyréòéùúìã

äéì éø÷ éòéùúelit` ,iriyzl dil ixwc dn lk xnelk Ð

.eed ixiyr Ð ixiyrle ,ied iriyz Ð "ixiyr" e`xwàëéä

åäðé÷ôàì ïååëàã.oipn aiyg ikd Ðòøôîì`xwy Ð

`xwy `vnpe .dxyr cr oke "iriyz" ipyle "ixiyr" cg`l

[mcewd cenrl jiiy o`k cr] ("cg`" ixiyrlêåîñá àìà

.eteb lv` jenq envr ixiyrd ,xnelk Ðêåîñá àìàÐ

.xyr cg`e iriyz epiidc ,ixiyrl jenqúãçåéî åúåòè óà

!miyecw xyr cg`e iriyz zxn` z`e ,zerh ici lr miyecw mipy oi`y Ðéòéùúá ÷åúùéù ãòyicwn `l eze ,"ixiyr" diixwc o`nk `l` ,"iriyz" ixiyrl `xw m` zerh ied `l ez Ð "iriyz" `xw m`y .llk xaci `ly Ð

ixiyrle "iriyz" iriyzl `xw i` oky lke .`ed icin e`l ,`zerh ied iriyz ipnf ixzc .ixiyra xyr cg`eze iriyz yecw ied ,"ixiyr" iriyzl diixw i`e .opixn`ck ediipn ixiyr my xwrp `l `dc ,yecw xyr cg` [oi`c "ixiyr"]

.xyr cg` yicwn `läãåäé éáøë äì øáñã.dxenz xyr cg` ciar `l ez Ð iriyzl ixiyr dicarc oeike ,dxenz xyrn zerh :oizipzna xn`c Ðäåáà ïåòîù éáøë äì øáñãxfege xinn oi` :dxenz zkqna xn`c Ð

.dizek `ipze oerny iaxc `ail` opgei iax dxn` dxenzc `nw wxta .dnvr dnda dze`a xinneïéáøåòî ïéìåçå éøéùò.xenb ixiyr ied jci`e ,dil opixw "iriyze" `ed iriyzc ,oileg ied cgc Ðùåã÷ åéìàî éøéùò`le Ð

.car oileg lya xeni`c ,dwel epi` mda caerde ffebde ,erxi jkld .xyrn i` oileg i` opirciéøéùò ïàø÷lirl opiaxck ,enena lk`il yecwe "ixiyr" diixwe iriyz ied cgc ,(zg`) dyecw yi mdipyae oiaxern iriyze ixiyr Ð

.('eke) miyecw mdipyc ,dwel mda caerde ffebde ,erxi Ð xyrn ediipn id opirci `lcne .xenb xyrn Ð ixiyrde ,"xyrn lke"nïéáøåòî øùò ãçàå éøéùòxwrp `lc ab lr s`e ."ixiyr" `xw xyr cg`l `dc ,miyecw mdipye Ð

.ezeni xn`c o`n `ki`e ,erxi xn`c o`n `ki`e ,eaxwi xn`c o`n `ki` ,ibilt onwle .e`xwp zg` zaae li`ed ,xyr cg` yecw Ð epnn ixiyr myïéáøåòî ïéìåçå éøéùò.diixw "xyr cg`" Ð xyr cg`e ,`linn yecw ixiyrc Ð
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המשך בגמוד רו

oifge` mipya cenr q sc ± oey`x wxtzereay

ïàöå ø÷á øùòî ìëå."ixiyr" e`xw `le oipnl ixiyr didy oia ,"ixiyr" `ed e`xwy oia :rnyn Ðéðéîù

øùò íéðùå."ixiyr" m`xw m` Ðàåä äîea jenq jl oi`y ,el jenqa `l` ycewn epi` ,xenb ixiyrd Ð

.etebn xzeiåúåòè óàxyrnl jenqy eze`a drhy ok m` `l` ycewn epi` Ð "ixiyr" `xwe drh `edy dn Ð

.eixg`ln dfe eiptln df ,el oikenq ody xyr cg`e iriyz oebk ,xenbãçåéî.cg` `l` epi` ixiyrdy Ðóà

úãçåéî åúåòè`l Ð xyr cg`ae iriyza drh m`y Ð

edlekc zxn` ikide .mdn cg` `l` ,oiycewn mipy eid

miycewnéòéùúá ÷åúùéù ãòÐ "ixiyr" e`xw eli`y Ð

cg` xyrn ly zeirh ipyc meyn ,yecw xyr cg` iedil `l

xfrl` iaxc `nrhe .envr `edk zcgein ezerhc ,miyecw opi`

ikdzerh :oizipzna xn`c dcedi iaxk dl xaqc meyn ,ied

dxenz dyer dxenz yi ike :xn`wc ,'ekedea` oerny iaxe

oixinn oi`c (`,h) dxenzc oey`x wxta xn` xfrl` iaxc

Ð zg` mrt dndad lr exindy xg`lc ,oixinne oixfege

izy oi` ,inp `kde .zxg` mrt dxenz cer zqtez dpi`

.xyrnl zeirhéòéùúá.z`vl ie`x iriyz didyk Ð

ïéìåçå éøéùòlr s` ,xyrn cg`e iriyz ied odn cg`c Ð

."iriyz" e`xwc abïéáøåòî.onena `l` oilk`p oi`e Ð

`nyc ,mirax`d z` bteq epi` Ð odn cg` caerde ffebde

.`ed oilegïéáøåòî øùò ãçàå éøéùòxyrn ,xnelk Ð

xyr cg`c meyne .cgia oiaxern oiied yecw xyr cg`e xenb

xnegk elk`ie mdipy eaxwi jkl Ð minly axw yecw `edy

enk weye dfg znxde zepzn izy oiperhc ,oday ycew

.minlyéì äîì åú àämdipy e`vic opirny`c oeik Ð

`ki` `pic `idd ikc `prci `linn Ð "ixiyr" o`xwe iriyza

!ixiyra mdipy e`viaúçà úáá"ixiyr" my `xwc Ð

`dc ,dxwrp `lc ab lr s` ,zg` zaa xyr cg`le ixiyrl

."ixiyr" `xw inp ixiyrlxac `le ixiyr `vi iiezi`l`lc Ð

exwr ok m` `l` ,dwizy jda dxiwr `aiyge`xwe yexita

."iriyz"éëä àîéú àì éàã,iy` axle .yecw zg` zaac Ð

dil riny ded `l Ð 'eke xwrp `l `lde :`pdk axl jixtwc

.'ek zg` zaac ol rnyn `w `d :lirl `pvixzc dnàëä

ïðé÷ñò éàîáopiaygc Ð oiaxern xyr cg`e ixiyr :ipzwc Ð

Ð "ixiyr" ixiyrl `xwc ab lr s` ,ycewn xyr cg`l dil

.'ek micwc oebkøùò ãçà äééø÷åixiyr my xwrp `zydc Ð

ab lr s` ,ikdle ."xyr cg`" `l` "ixiyr" e`xw `ly ,epnn

`kid la` .xyr cg`d yecw Ð "ixiyr" ediiexz` `xw xcdc

cg` ied `l Ð zg` zaac ab lr s` ,"ixiyr" edpixw dlgznc

diixw i`c ,"xyr cg`" diixwc oebk opinwen ikdle .yecw xyr

la` .ied dxiwr i`ce `dc ,ipzinl jixhvi` `l Ð "iriyz"

jixhvi`e ,onwlck dxiwr ied `lc xn`e ,iax bilt xyr cg`a

.dxiwr iedc opireny`lïàîëåcg`" `xewy dnc opivxzn Ð

dxiwr `aiyg "xyràáåè úåîäá äéì úéàã.xyrl Ð

Ð "xyr cg`" ixiyrd `xwe mipey`x dxyr dpn ik `zydc

cg`" i`nc .epnn ixiyr my xwrp `l ikdac xninl `ki`

.oey`x xeyir df :xnelk ,xn`w `xeyir cg Ð xn`wc "xyr

e` xyr mipy e` ,xyr cg`n xzei zenda dil zilc `kid la`

.ikd xninl `kil Ð xyr dyng e` xyr rax` e` xyr dyly

rcei ok m` `l` ,"cg` xeyir df" xnel mler ly ebdpn oi`y

,xn`w ynn xyr cg`c opixn` jkld ,daxd zeixeyir el ediy

.epnn ixiyr my xwreéøéùòá íéðù åàöéxn`" oebk epiid Ð

ixiyra mipy e`vi :lirl xn`wc ,xcdnw `axc `zrny`e ."xn

`w `zyde .dfa df oiaxern xyr cg`e ixiyr Ð "ixiyr" o`xw

,ea`zqiy cr erxi oiaxerny mipy edpdc `cg `pz :yixt
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ãò`wec e`l :mipipr ipya yxtl yi Ð (dl ixiyr e`xw `ly `l`) iriyza wezyiy

e`xw m`c ."iriyz" e`xw elit`e ,"ixiyr" e`xw `ly `l` ,iriyza wezyiy

opira zcgein zerhc ,cg`k oiyecw oi` zeirh izyc ,yecw xyr cg` oi` Ð "ixiyr"

`xwyk zerh ied `l ez Ð "iriyz" iriyzl e`xw m`c :yxtl yi cere .envr `edk

.inc "ixiyr" e`xw eli`ke ,"iriyz" ixiyrl

dxwrp eli`k aiyg `lc ,ycewn xyr cg` oi`e

,`wec "wezyiy" ied `zyde .epnn ixiyr my

zg` `iyew ikda `vxzne .llk xaci `ly

Ð opiwqr i`na `kd :xn`wc ,oizrnya onwl

cg`" `xwe diyixl wit`e ediipin cg micwc

iaxk i`c ,iaxk `lc ?o`nk :dlr iywne ."xyr

`zyde .dxiwr ied `l xyr cg` :xn` `d Ð

diwt`c `eddl "iriyz" [`xwc] (iexwc) dnwel

yexit itle !dxiwr `ied lkd ixaclc ,diyixl

oeylle .ziyixtck ,dxiwr ied `lc ,`gip df

diixwlc dil iwen `l ikdl Ð izyxity oey`x

ied i`cec ,`d ipzinl jixhvi` `lc Ð "iriyz"

meyn ,opireny`l jixhvi` `d la` .dxiwr

dil zi`c `kid ,iaxl dxiwr ied `l oipnfc

.`aeh zenda

íéðùxeac a,fi) ipy wxt lirl Ð 'ek ixiyra

:xaq ivnc izyxit ("xyt`" ligznd

.mvnvl xyt` i`

`de
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.oileg xyr cg`de mixenb ixiyr zendal ixiyréòéùúìã

äéì éø÷ éòéùúelit` ,iriyzl dil ixwc dn lk xnelk Ð

.eed ixiyr Ð ixiyrle ,ied iriyz Ð "ixiyr" e`xwàëéä

åäðé÷ôàì ïååëàã.oipn aiyg ikd Ðòøôîì`xwy Ð

`xwy `vnpe .dxyr cr oke "iriyz" ipyle "ixiyr" cg`l

[mcewd cenrl jiiy o`k cr] ("cg`" ixiyrlêåîñá àìà

.eteb lv` jenq envr ixiyrd ,xnelk Ðêåîñá àìàÐ

.xyr cg`e iriyz epiidc ,ixiyrl jenqúãçåéî åúåòè óà

!miyecw xyr cg`e iriyz zxn` z`e ,zerh ici lr miyecw mipy oi`y Ðéòéùúá ÷åúùéù ãòyicwn `l eze ,"ixiyr" diixwc o`nk `l` ,"iriyz" ixiyrl `xw m` zerh ied `l ez Ð "iriyz" `xw m`y .llk xaci `ly Ð

ixiyrle "iriyz" iriyzl `xw i` oky lke .`ed icin e`l ,`zerh ied iriyz ipnf ixzc .ixiyra xyr cg`eze iriyz yecw ied ,"ixiyr" iriyzl diixw i`e .opixn`ck ediipn ixiyr my xwrp `l `dc ,yecw xyr cg` [oi`c "ixiyr"]

.xyr cg` yicwn `läãåäé éáøë äì øáñã.dxenz xyr cg` ciar `l ez Ð iriyzl ixiyr dicarc oeike ,dxenz xyrn zerh :oizipzna xn`c Ðäåáà ïåòîù éáøë äì øáñãxfege xinn oi` :dxenz zkqna xn`c Ð

.dizek `ipze oerny iaxc `ail` opgei iax dxn` dxenzc `nw wxta .dnvr dnda dze`a xinneïéáøåòî ïéìåçå éøéùò.xenb ixiyr ied jci`e ,dil opixw "iriyze" `ed iriyzc ,oileg ied cgc Ðùåã÷ åéìàî éøéùò`le Ð

.car oileg lya xeni`c ,dwel epi` mda caerde ffebde ,erxi jkld .xyrn i` oileg i` opirciéøéùò ïàø÷lirl opiaxck ,enena lk`il yecwe "ixiyr" diixwe iriyz ied cgc ,(zg`) dyecw yi mdipyae oiaxern iriyze ixiyr Ð

.('eke) miyecw mdipyc ,dwel mda caerde ffebde ,erxi Ð xyrn ediipn id opirci `lcne .xenb xyrn Ð ixiyrde ,"xyrn lke"nïéáøåòî øùò ãçàå éøéùòxwrp `lc ab lr s`e ."ixiyr" `xw xyr cg`l `dc ,miyecw mdipye Ð

.ezeni xn`c o`n `ki`e ,erxi xn`c o`n `ki`e ,eaxwi xn`c o`n `ki` ,ibilt onwle .e`xwp zg` zaae li`ed ,xyr cg` yecw Ð epnn ixiyr myïéáøåòî ïéìåçå éøéùò.diixw "xyr cg`" Ð xyr cg`e ,`linn yecw ixiyrc Ð

åàöé àä.ixiyra mipy Ðéì äîì åú,"ixiyr" o`xwe ixiyra mipy e`vik inp ied "ixiyr" `xwc `kide ."xyr cg`" o`xwe ixiyra mdipy e`vik ied ,oiaxern oilege ixiyr Ð "iriyz" o`xwe iriyza mipy e`vi :`yix epiid Ð

.ixiyr cge oileg cg wtp ediiexza ,inc `tiql `yix oic `dcïì òîùî à÷ àä.`tiq Ðìëãúçà úá[`ad cenra jynd]
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oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy]ìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáî ïéà,mday xnegk olke`l jixv Ð miaixw eid eli`y Ð

`l `ny Ð mipdkl `l` lk`p oi` ,od oihren mipdkdy jezne umipdkl ozile weye dfg mdn mixdl jixvc

`edy ,mdn cg` `ian `zyde .cg` dlile mini ipy xg`l dpila elqtie ,weye dfg oze`l oilke` oievn edi

oiievne ,mc` lkl lk`p lkd `l` ,mipdkl weye dfg znxd jixv epi` i`ce xyrn `dc .leqtd zial ,xyrn

zkqna .dpil leqt icil mlerl izil `le ,daxd oilke` el

`zbelt opixnb (a,dr) "eaxrzpy migafd lk" wxt migaf

oerny iax ,minlya axrzpy my` :opzc ,opaxe oerny iaxc

oi` :el exn` .oday xengk lk`ie oetva ehgyi mdipy :xne`

.leqtd zial miycw mi`ianàéåä äøåîúzxenze Ð

.dzn `l` ,daixw dpi` xyrnäéì àøéáñã éàîìÐ

daixw dpi` xyrn zxenzc il `xiaqc icicl :xn`w ikdc

.axw did `l dxenz did eli`c ,`id dxenz e`l Ðïéà

øùò ãçà ïéá`l` Ð `nlrc minlyl ,xyrn e`xwy Ð

ozxenze dxenz miyer minlydy ,axwil ezxenz dyer dfy

xaqc .axwil dxenz dyer oi` Ð xyr cg` la` .daixw

dyer dxenz oi`e ,dxenz `ied xyrn zerhc dcedi iax

:`weic meyn `l` hwp `l Ð `xza "axwil" i`de .dxenz

.minly axw diteb edi` `dø÷áä ïî íà àéðúãÐ

.'ebe "xwad on epaxw minly gaf m`"ùåã÷ åéðôìÐ

xg`l `l` dxenz dyer epi`c `xazqn ,yecw envr `edy

.yecw `edyäîâøú.ezeni :ipzwc `dl Ðäæä ïîæá`lc Ð

bedp `l `pci`dc oiwxit yixa xn`c `ped axc `d dil `xiaq

zerxl eze` oigipn oi` ikdle .mezie gewl meyn dxifb ,xyrn

icil ,dlwz icil eda iz` ikde ikdc` `nlcc ,men ea letiy cr

dtikl oqpek jkld .men `la ohgeyl iz` e` ,dceare dfib

.mdil`n my ezenieéøú àéøéà éàîixiyra mipy e`vi ik Ð

."ixiyr" o`xweùåã÷ éøéùò éòéùúì àø÷ciqtn `lc Ð

.enena elke`e ,llk dilùåã÷ åðéàÐ `ed minlyc oeikc Ð

ipciqtdl :dil xn` ivne ,mipdk wlgl ihnc weye dfg eciqtn

.gily jiziey `léúååòì àìåel jixvy ,zeeir epiide Ð

.da cearle dffbl xeq`y ,cere .mnezy cr oizndlúçéô

äøùò.dti oira mirax`n zg` mxzy Ðêéúãîà éëäìÐ

.iznxzy dnk mexzl jpevx did jky izrca izcn`yàì

éòèéîì êì àéòáéà.zerh eze` `ed melk `l jkld Ð
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àäåoiperh minlyc ab lr s`e Ð leqtd zial miycw oi`ian xn`c oerny iax eaixwi `ipzc

`l Ð `akrn `l dkinqc oeik !(`,av) zegpna opzck ,dkinq oerh oi` xyrne ,dkinq

Ð odizepaxw oiglyn `nhe lxr migafd lk :xn` (`,aq migqt) "hgyp cinz" wxtae .opiyiig

:opz inp (`,fp xifp) "mixifp ipy" wxtae .xn`w "migafd lk" `dc ,xyrne xekaa `nwe`l `kil

milwy zkqnae .i`pz lr oaxw mi`ian mdipy

lcbnl milyexin z`vnpy dnda :opz inp (a,`i)

dperhe ,minly igaf zeawp ,zeler mixkf Ð xcr

ipzwcn ,milra de`vna ixii`c rnyn `le .dkinq

.mikqp `iadl di`ven oipkynn eid dpey`xa :dlr

.jneq epi`y ab lr s` eia` oaxw `ian yxeie

eny` `ian :inp [`,er migaf] "zeaexrzd" wxtae

dkinq `idde .dkinq oerh my` eze`e ,ebele

my` zkinq xn`c o`nl ,`id dxenb `lc ,itew`a

gkenck ,ixii` `xabae ,`ziixe`c e`l rxevn

:xn` (a,eh) ohw crenc iyily wxte .`ztqeza

Ð "minly" aizkc ,eizepaxw glyn epi` la`¥

`xw e`l i` la` .xqg `edyk `le ,mly `edyk

zd xne`e .glyn did Ðglyiy edn dcepn :m

l`xyi eidy mipy oze` lk :rny `z ?eizepaxw

eglye ,eid oicepn xacna`xza wxtae .odizepaxw

"dn rcei ipi`e xwad on izyxit" :opz (`,fw) zegpnc

dyy" iab [a cenr my] `xnbae .lbre xt `ian Ð

ze`a zegpnd lk" wxtae .lbre xt cg` ,"dacpl

Ð mid zpicnn eizepaxw gleyd :(a,aq my) "dvn

minlya Ð "sipn" ipzwcn .eci lr sipn odk did

,miyp oaxwa `nwe`l `kile .dkinq erac ,ixii`

lka .dci lr sipn odk dy`de :`yix dil ipzw `dc

lk" wxtac :dywe .dkinql opiyiig `lc rnyn ipd

mid zpicnn ez`hg gleyd iab (a,gk oihib) "hbd

oaxwa e` ,sera :ipyne !dkinq ira `de :jixt 'ek

dyng :opz (`,ht migqt) "dy`d" wxte .miyp

Ð mdn cg`a zlai `vnpe mdigqt zexer eaxrzpy

i`pz lr gqt xzen iziin `le .ipy zeyrl mixeht

,dkinq oerh epi` gqtc meyn ,dkinq mrhn Ð

`la aixwdl edexizd `le ,dkinq oerh gqt xzene

wxtae .zxk aeig gqta `ki`c ab lr s`e ,dkinq

miycw eaxrzp :opz inp (a,cr migaf) "zeaexrzd"

:jixte .`edy dn myl axwi Ð epina oin ,miycwa

Ð dzinl `lf`e diirxa dpwz el oi`y oaxw :xnel jixve !miyp oaxwa :ipyne !dkinq ira `de

`idda ,jkle .dkinq `la eaixwdl xeq` Ð diirxa dpwz el yi la` ,dkinq `la edeaixwi

`peeb i`dke .diirxa dpwz mdl yi Ð miycwa miycw la` ,dkinq `la axw Ð yxeiae milwyc

migaf] mzd xn` ebele eny` `ianc `idde .diirxa dpwz dil zi`c ,my` iab mzd biltn inp

dne .miyp oaxwa e` ,sera dnwe`l `ki` Ð dcepne la`c `idde .ip`y `xab ipewzl :[a,er

.gafnl uiiwa Ð lbre xtc `idde .xn`w mei lkay cinza Ð xacna odizepaxw l`xyi eglyy

zngn eig` ezny oebk ,leniy cr oizndl xyt` i` lxr ,edpip dkinq ipa e`lc ,ip`y `nhe lxre

ediilr xaery (oebk e`) dbibge dii`x zler oebk ,el reawd oaxwa rxevne af oebk Ð `nhe .dlin

.jneq epi` yxei :xn`c dcedi iaxcke ,yxeie `nhe lxra Ð eci lr sipn odkc `idde ."xg`z la"a

,mzd ip`y Ð i`pz lr oi`iany xifpc `idde ,zg` z`hg oi`ian mdipyc `idde ,oizrnyc `de

:xnel yi cere .dkinq oda zeyrl xyt` i`c ,edpip dkinq ipa e`l zepaxwd zyxtd zlgzac

.dkinq xa `edy oaxwl inc `le ,dkinqa aiign `l `ny ezaxwd zrya cg lk ,oizrnyc jd

?zg` ozn dfe rax` ozn dfy ,dey minlye xyrn zepzn oi`c oeik ,`kd iaxw ikid :xn`z m`e

iax ,zg` ozna rax` ozn eaxrzp :(`,t my) "zaexrz" wxta `id `zbelt :xnel yi ,edine

py rax` ozna mipzipd lkc .zg` ozna :xne` ryedi iax ,rax` ozna epzpi :xne` xfril`opz

oerny iaxc rnyn `wqt `edda edin .mivr myl edl wiqn :xaq xfril` iaxc .`vi Ð zg` ozna

.mivr myl edl wiqnc ,"eny` `ian zxgnl" iab ,xfril` iaxc dil zi`

øùòîá,mewn lkne .dlwz meyn dfd onfa bdep epi` opiwqn (`,bp) oiwxit yixa Ð dfd onfa

.xyrn my eilr lg Ð xyir m`

éòéùúìoeik ,"izeerl `le jizxcy ipewzl" o`k jiiy `lc itt ax xaqw Ð yecw ixiyr

cg`c `nrh epiid :inp i` .dceare dfiba xeq`e mneiy cr oizndl jixvy it lr s` ,enena lk`pc

.yecw eil`n ixiyrc ,dizegilyl dicar Ð ixiyr `viy dryn ,itt axl xyr
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é"úë é"ùø

[mcewd cenrl jiiy]éùã÷ åäééåøú úçà úácg` elit`e Ð

zexiwr `la yecw iriyz ixdy ,opirny `l `yixn `dc .xyr

cg`d ycwzp `lc `pin` ded ,ixiyra mipy e`vi la` .ixiyr

my zxiwr ira xyr cg`c meyn ,"ixiyr" e`xw elit` xyr

.ixiyràúòîù àäì,"ixiyr" `xwe ixiyra mipy e`vi Ð

.miyecw mipycøáã àìå éøéùò."ixiyr" xyr cg`l `xwe Ð

,ied `l zg` zae ixiyr my xwrp `le li`ed ,ycw `l i`cec

.jci`` inp liig cg` liigc ebn :`nipcéëä àîéú àì éàã

.miyecw ediiexz zg` zac Ðíã÷ àìåmcewd ied ,mcw i`c Ð

ixiyr iede .ixiyr my xwrp `lc ,oileg xyr cg`de ,ixiyr

.oxikn epi` m` oiaxern oilegeøùò ãçà äééø÷åyecw ixiyrc ,ixiyr `ied xenb ixiyr ,edine .dxiwr `ki`e Ð

.eil`náåøòéà øãäåoick minly axwil i`de ,ixiyr edi` iedlc mcew did mdn dfi` reci oi`e ,"ixiyr" o`xwe Ð

.dia ibiltc onwl yxetn opice ,od oiaxern jkld ,xyr cg`áåøòéà øãäã,ol rnyn `w `zeaxe .zg`k e`vie Ð

lr s`c.ixiyr my xwri` zdin `xwirne li`ed ,xyr cg` yecw Ð "ixiyr" inp ixiyrl diixwc abïàîëå`d Ð

."xyr cg`" diixw ik ixiyra dxiwr aiygwcáøë àìãémicwc `iddl diixwc oebk `nwel :`iyw i`e .onwl Ð

dxiwr ied `l ez Ð "iriyz" iriyzl diixwe li`edc ,`iyw `l `d !dxiwr `ied lkd ixaclc ,"iriyz" diyix wit`c

.`ed melk e`l iriyz ipnf ixzc ,"iriyz" ixiyrl diixw e`éáø øîà éëÐ dxiwr `ied `l xyr cg` dxiwr Ð

cg` ixd ,xnelk .xn`w `xeyir cg Ð "xyr cg`" diixwc i`d :opixn`c ,xyrl `aeh zenda izk` dil zi`c `kid

cg` xyrn ied xninl il dnl ezc ,ith dil zilc `kid diixw "ixiyr"e .df xicn yixtdy zexyrnd onïéà àìä

.äééø÷ øùò ãçà éàãå àìà .íéðù øåùéò ïàëø÷òð àìäå.dil jixt `w `cenlz Ðéøéùòá íéðù åàöé

."ixiyr" o`xwe Ðåòøé.onena elk`ie Ðåáø÷éweye dfg ztepze mikqpe dkinq miperh minlyc ,minly mdipy Ð

minly axwil dipic `dc ,xyr cg`l rxbc gkzy` Ð xyrn ediiexz iaxw i` ,jkld .`l xyrne ,zegpna yxtnck

.minly ediiexz iaxw jkld .xyr cg` ied ediipn id rci `lc oeik ,odkl weye dfg ozileàåä ïðáølr ibiltc Ð

ipnf ixz aidie minly xyrnd axw ik ,`kde .oick `ly dtixyl leqtd zial miycw oi`ian oi` :xn`c oerny iax

,cg` dlile mini mipyl lk`i `le ,lek`l daxd mipdk e`vni `l `nye ,mipdkl `l` lk`p epi`e ,odkl weye dfg

iax migafa axrzpy my` :ipzwc .[a,dr migaf] "migafd lk" wxta opaxe oerny iaxc `zbelte .xzep meyn metxyie

zial my` oi`ian oi` :el exn` .my` oick ,dlile meil epiide .mday xengk elk`ie oetva ehgyi mdipy :xne` oerny

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .cg` dlile meil elk`i `l `ny .leqtdøéàî éáø íåùî åì åøîà ïðúäåiaxl Ð

dil xcdn i`n Ð `l i`c ,minly xyr cg` axw dcedi iaxlc llknc ,axw did `l dxenz did el` :dcediéëå

øîà÷ äéì àøéáñã éàîì øéàî éáøì àîéúikd meyn Ð minly axwc dil `xiaqc diciclc :xn`w ikdc Ð

,dxenz ciar.axw did `l dxenz did el`c ,`id dxenz e`lcáø÷éì äùåã÷ äùåò äæùdnda miyer minly Ð

.mda dxind m` axwil dyecw zxg`äæå,dinrh ik dil `xiaqc .axwil zxg` dnda oiyer oi` Ð xyr cg` Ð

.dxenz dyer dxenz oi`e ,`ed dxenz Ð xyrn zerhcø÷áä ïî íà`xizi `xwe ,"`xwie"a aizk minly iab Ð

zeaxl Ð "xwad"c 'd :`pixg` `pyil .xwaa ixiin lirlc opirci `linn Ð "epaxw o`vd on m`e" :dhnl aizkc ,`ed

."ixiyr" e`xw m` minlyl xyr cg`ùã÷î åéðôì ùã÷ämcew ,ycwn eiptl Ð dxenza cg` qitznd (yicwd) Ð

yecw envr `edy xg`l ,ycwn eixg`l e` .yecw envr `edyxyrn zerhe .eiptl `le ycwn eixg`l xne` ied

axwil xenb yecw iriyzd z` dyer j`id Ð yciw `l envr oiicry ixiyr jkld ,`ed dxenzúøåúá àúééøá êäå

.[à,åô ïéøãäðñ] "ïé÷ðçðä ïä åìà" ÷øô äãåäé éáø àøôñ íúñå ,íéðäëäæä ïîæá.ezeni `l` ,erxi :opixn` `l Ð men `la dilkinl ezil `lc ,dlwz meyne .aixwdl ie`x oi`c Ðåäðéãùéìdia litpc cr dirxl mkilyie Ð

.`nenàø÷.elk`i onena ixdy ,icin dicqt` `l `dc ,yecw Ð "ixiyr" iriyzl gilyd Ðùåã÷ åðéà éøéùò øùò ãçàìigely e`l ok zrcle ,jizxcy izerhl `l :dil xn` jkld .odkl edpiaze`l irac weye dfg ,oixeni` dicqt`c Ð

.dz`ùåã÷ åðéà.mneiy cr ipezn`l irac ,`ed izeerl inp i`dc Ðúéáä ìòá úòãë.minkg exriy jky ,dlecb dnexzl miyyn cg` Ð drx epir m`e ,mirax`n cg` mxez Ð dti epir m` ,ziad lra zrc rcei gilydy itk Ðúçéô

äøùòi`n`e .dnexz eznexz Ð miyyn cg` mxzy siqed e` ,mirax`n cg` ,dti oira mxzy Ð?!jizxcy izerhl `l :eciqtde dxyr zgit ik ,dil `niläîäá øùòî êìò ïøãä
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קפה
oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy]ìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáî ïéà,mday xnegk olke`l jixv Ð miaixw eid eli`y Ð

`l `ny Ð mipdkl `l` lk`p oi` ,od oihren mipdkdy jezne umipdkl ozile weye dfg mdn mixdl jixvc

`edy ,mdn cg` `ian `zyde .cg` dlile mini ipy xg`l dpila elqtie ,weye dfg oze`l oilke` oievn edi

oiievne ,mc` lkl lk`p lkd `l` ,mipdkl weye dfg znxd jixv epi` i`ce xyrn `dc .leqtd zial ,xyrn

zkqna .dpil leqt icil mlerl izil `le ,daxd oilke` el

`zbelt opixnb (a,dr) "eaxrzpy migafd lk" wxt migaf

oerny iax ,minlya axrzpy my` :opzc ,opaxe oerny iaxc

oi` :el exn` .oday xengk lk`ie oetva ehgyi mdipy :xne`

.leqtd zial miycw mi`ianàéåä äøåîúzxenze Ð

.dzn `l` ,daixw dpi` xyrnäéì àøéáñã éàîìÐ

daixw dpi` xyrn zxenzc il `xiaqc icicl :xn`w ikdc

.axw did `l dxenz did eli`c ,`id dxenz e`l Ðïéà

øùò ãçà ïéá`l` Ð `nlrc minlyl ,xyrn e`xwy Ð

ozxenze dxenz miyer minlydy ,axwil ezxenz dyer dfy

xaqc .axwil dxenz dyer oi` Ð xyr cg` la` .daixw

dyer dxenz oi`e ,dxenz `ied xyrn zerhc dcedi iax

:`weic meyn `l` hwp `l Ð `xza "axwil" i`de .dxenz

.minly axw diteb edi` `dø÷áä ïî íà àéðúãÐ

.'ebe "xwad on epaxw minly gaf m`"ùåã÷ åéðôìÐ

xg`l `l` dxenz dyer epi`c `xazqn ,yecw envr `edy

.yecw `edyäîâøú.ezeni :ipzwc `dl Ðäæä ïîæá`lc Ð

bedp `l `pci`dc oiwxit yixa xn`c `ped axc `d dil `xiaq

zerxl eze` oigipn oi` ikdle .mezie gewl meyn dxifb ,xyrn

icil ,dlwz icil eda iz` ikde ikdc` `nlcc ,men ea letiy cr

dtikl oqpek jkld .men `la ohgeyl iz` e` ,dceare dfib

.mdil`n my ezenieéøú àéøéà éàîixiyra mipy e`vi ik Ð

."ixiyr" o`xweùåã÷ éøéùò éòéùúì àø÷ciqtn `lc Ð

.enena elke`e ,llk dilùåã÷ åðéàÐ `ed minlyc oeikc Ð

ipciqtdl :dil xn` ivne ,mipdk wlgl ihnc weye dfg eciqtn

.gily jiziey `léúååòì àìåel jixvy ,zeeir epiide Ð

.da cearle dffbl xeq`y ,cere .mnezy cr oizndlúçéô

äøùò.dti oira mirax`n zg` mxzy Ðêéúãîà éëäìÐ

.iznxzy dnk mexzl jpevx did jky izrca izcn`yàì

éòèéîì êì àéòáéà.zerh eze` `ed melk `l jkld Ð

äîäá øùòî êìò ïøãä
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àäåoiperh minlyc ab lr s`e Ð leqtd zial miycw oi`ian xn`c oerny iax eaixwi `ipzc

`l Ð `akrn `l dkinqc oeik !(`,av) zegpna opzck ,dkinq oerh oi` xyrne ,dkinq

Ð odizepaxw oiglyn `nhe lxr migafd lk :xn` (`,aq migqt) "hgyp cinz" wxtae .opiyiig

:opz inp (`,fp xifp) "mixifp ipy" wxtae .xn`w "migafd lk" `dc ,xyrne xekaa `nwe`l `kil

milwy zkqnae .i`pz lr oaxw mi`ian mdipy

lcbnl milyexin z`vnpy dnda :opz inp (a,`i)

dperhe ,minly igaf zeawp ,zeler mixkf Ð xcr

ipzwcn ,milra de`vna ixii`c rnyn `le .dkinq

.mikqp `iadl di`ven oipkynn eid dpey`xa :dlr

.jneq epi`y ab lr s` eia` oaxw `ian yxeie

eny` `ian :inp [`,er migaf] "zeaexrzd" wxtae

dkinq `idde .dkinq oerh my` eze`e ,ebele

my` zkinq xn`c o`nl ,`id dxenb `lc ,itew`a

gkenck ,ixii` `xabae ,`ziixe`c e`l rxevn

:xn` (a,eh) ohw crenc iyily wxte .`ztqeza

Ð "minly" aizkc ,eizepaxw glyn epi` la`¥

`xw e`l i` la` .xqg `edyk `le ,mly `edyk

zd xne`e .glyn did Ðglyiy edn dcepn :m

l`xyi eidy mipy oze` lk :rny `z ?eizepaxw

eglye ,eid oicepn xacna`xza wxtae .odizepaxw

"dn rcei ipi`e xwad on izyxit" :opz (`,fw) zegpnc

dyy" iab [a cenr my] `xnbae .lbre xt `ian Ð

ze`a zegpnd lk" wxtae .lbre xt cg` ,"dacpl

Ð mid zpicnn eizepaxw gleyd :(a,aq my) "dvn

minlya Ð "sipn" ipzwcn .eci lr sipn odk did

,miyp oaxwa `nwe`l `kile .dkinq erac ,ixii`

lka .dci lr sipn odk dy`de :`yix dil ipzw `dc

lk" wxtac :dywe .dkinql opiyiig `lc rnyn ipd

mid zpicnn ez`hg gleyd iab (a,gk oihib) "hbd

oaxwa e` ,sera :ipyne !dkinq ira `de :jixt 'ek

dyng :opz (`,ht migqt) "dy`d" wxte .miyp

Ð mdn cg`a zlai `vnpe mdigqt zexer eaxrzpy

i`pz lr gqt xzen iziin `le .ipy zeyrl mixeht

,dkinq oerh epi` gqtc meyn ,dkinq mrhn Ð

`la aixwdl edexizd `le ,dkinq oerh gqt xzene

wxtae .zxk aeig gqta `ki`c ab lr s`e ,dkinq

miycw eaxrzp :opz inp (a,cr migaf) "zeaexrzd"

:jixte .`edy dn myl axwi Ð epina oin ,miycwa

Ð dzinl `lf`e diirxa dpwz el oi`y oaxw :xnel jixve !miyp oaxwa :ipyne !dkinq ira `de

`idda ,jkle .dkinq `la eaixwdl xeq` Ð diirxa dpwz el yi la` ,dkinq `la edeaixwi

`peeb i`dke .diirxa dpwz mdl yi Ð miycwa miycw la` ,dkinq `la axw Ð yxeiae milwyc

migaf] mzd xn` ebele eny` `ianc `idde .diirxa dpwz dil zi`c ,my` iab mzd biltn inp

dne .miyp oaxwa e` ,sera dnwe`l `ki` Ð dcepne la`c `idde .ip`y `xab ipewzl :[a,er

.gafnl uiiwa Ð lbre xtc `idde .xn`w mei lkay cinza Ð xacna odizepaxw l`xyi eglyy

zngn eig` ezny oebk ,leniy cr oizndl xyt` i` lxr ,edpip dkinq ipa e`lc ,ip`y `nhe lxre

ediilr xaery (oebk e`) dbibge dii`x zler oebk ,el reawd oaxwa rxevne af oebk Ð `nhe .dlin

.jneq epi` yxei :xn`c dcedi iaxcke ,yxeie `nhe lxra Ð eci lr sipn odkc `idde ."xg`z la"a

,mzd ip`y Ð i`pz lr oi`iany xifpc `idde ,zg` z`hg oi`ian mdipyc `idde ,oizrnyc `de

:xnel yi cere .dkinq oda zeyrl xyt` i`c ,edpip dkinq ipa e`l zepaxwd zyxtd zlgzac

.dkinq xa `edy oaxwl inc `le ,dkinqa aiign `l `ny ezaxwd zrya cg lk ,oizrnyc jd

?zg` ozn dfe rax` ozn dfy ,dey minlye xyrn zepzn oi`c oeik ,`kd iaxw ikid :xn`z m`e

iax ,zg` ozna rax` ozn eaxrzp :(`,t my) "zaexrz" wxta `id `zbelt :xnel yi ,edine

py rax` ozna mipzipd lkc .zg` ozna :xne` ryedi iax ,rax` ozna epzpi :xne` xfril`opz

oerny iaxc rnyn `wqt `edda edin .mivr myl edl wiqn :xaq xfril` iaxc .`vi Ð zg` ozna

.mivr myl edl wiqnc ,"eny` `ian zxgnl" iab ,xfril` iaxc dil zi`

øùòîá,mewn lkne .dlwz meyn dfd onfa bdep epi` opiwqn (`,bp) oiwxit yixa Ð dfd onfa

.xyrn my eilr lg Ð xyir m`

éòéùúìoeik ,"izeerl `le jizxcy ipewzl" o`k jiiy `lc itt ax xaqw Ð yecw ixiyr

cg`c `nrh epiid :inp i` .dceare dfiba xeq`e mneiy cr oizndl jixvy it lr s` ,enena lk`pc

.yecw eil`n ixiyrc ,dizegilyl dicar Ð ixiyr `viy dryn ,itt axl xyr

úåøåëá úëñî äì à÷éìñå äîäá øùòî êìò ïøãä
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[mcewd cenrl jiiy]éùã÷ åäééåøú úçà úácg` elit`e Ð

zexiwr `la yecw iriyz ixdy ,opirny `l `yixn `dc .xyr

cg`d ycwzp `lc `pin` ded ,ixiyra mipy e`vi la` .ixiyr

my zxiwr ira xyr cg`c meyn ,"ixiyr" e`xw elit` xyr

.ixiyràúòîù àäì,"ixiyr" `xwe ixiyra mipy e`vi Ð

.miyecw mipycøáã àìå éøéùò."ixiyr" xyr cg`l `xwe Ð

,ied `l zg` zae ixiyr my xwrp `le li`ed ,ycw `l i`cec

.jci`` inp liig cg` liigc ebn :`nipcéëä àîéú àì éàã

.miyecw ediiexz zg` zac Ðíã÷ àìåmcewd ied ,mcw i`c Ð

ixiyr iede .ixiyr my xwrp `lc ,oileg xyr cg`de ,ixiyr

.oxikn epi` m` oiaxern oilegeøùò ãçà äééø÷åyecw ixiyrc ,ixiyr `ied xenb ixiyr ,edine .dxiwr `ki`e Ð

.eil`náåøòéà øãäåoick minly axwil i`de ,ixiyr edi` iedlc mcew did mdn dfi` reci oi`e ,"ixiyr" o`xwe Ð

.dia ibiltc onwl yxetn opice ,od oiaxern jkld ,xyr cg`áåøòéà øãäã,ol rnyn `w `zeaxe .zg`k e`vie Ð

lr s`c.ixiyr my xwri` zdin `xwirne li`ed ,xyr cg` yecw Ð "ixiyr" inp ixiyrl diixwc abïàîëå`d Ð

."xyr cg`" diixw ik ixiyra dxiwr aiygwcáøë àìãémicwc `iddl diixwc oebk `nwel :`iyw i`e .onwl Ð

dxiwr ied `l ez Ð "iriyz" iriyzl diixwe li`edc ,`iyw `l `d !dxiwr `ied lkd ixaclc ,"iriyz" diyix wit`c

.`ed melk e`l iriyz ipnf ixzc ,"iriyz" ixiyrl diixw e`éáø øîà éëÐ dxiwr `ied `l xyr cg` dxiwr Ð

cg` ixd ,xnelk .xn`w `xeyir cg Ð "xyr cg`" diixwc i`d :opixn`c ,xyrl `aeh zenda izk` dil zi`c `kid

cg` xyrn ied xninl il dnl ezc ,ith dil zilc `kid diixw "ixiyr"e .df xicn yixtdy zexyrnd onïéà àìä

.äééø÷ øùò ãçà éàãå àìà .íéðù øåùéò ïàëø÷òð àìäå.dil jixt `w `cenlz Ðéøéùòá íéðù åàöé

."ixiyr" o`xwe Ðåòøé.onena elk`ie Ðåáø÷éweye dfg ztepze mikqpe dkinq miperh minlyc ,minly mdipy Ð

minly axwil dipic `dc ,xyr cg`l rxbc gkzy` Ð xyrn ediiexz iaxw i` ,jkld .`l xyrne ,zegpna yxtnck

.minly ediiexz iaxw jkld .xyr cg` ied ediipn id rci `lc oeik ,odkl weye dfg ozileàåä ïðáølr ibiltc Ð

ipnf ixz aidie minly xyrnd axw ik ,`kde .oick `ly dtixyl leqtd zial miycw oi`ian oi` :xn`c oerny iax

,cg` dlile mini mipyl lk`i `le ,lek`l daxd mipdk e`vni `l `nye ,mipdkl `l` lk`p epi`e ,odkl weye dfg

iax migafa axrzpy my` :ipzwc .[a,dr migaf] "migafd lk" wxta opaxe oerny iaxc `zbelte .xzep meyn metxyie

zial my` oi`ian oi` :el exn` .my` oick ,dlile meil epiide .mday xengk elk`ie oetva ehgyi mdipy :xne` oerny

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .cg` dlile meil elk`i `l `ny .leqtdøéàî éáø íåùî åì åøîà ïðúäåiaxl Ð

dil xcdn i`n Ð `l i`c ,minly xyr cg` axw dcedi iaxlc llknc ,axw did `l dxenz did el` :dcediéëå

øîà÷ äéì àøéáñã éàîì øéàî éáøì àîéúikd meyn Ð minly axwc dil `xiaqc diciclc :xn`w ikdc Ð

,dxenz ciar.axw did `l dxenz did el`c ,`id dxenz e`lcáø÷éì äùåã÷ äùåò äæùdnda miyer minly Ð

.mda dxind m` axwil dyecw zxg`äæå,dinrh ik dil `xiaqc .axwil zxg` dnda oiyer oi` Ð xyr cg` Ð

.dxenz dyer dxenz oi`e ,`ed dxenz Ð xyrn zerhcø÷áä ïî íà`xizi `xwe ,"`xwie"a aizk minly iab Ð

zeaxl Ð "xwad"c 'd :`pixg` `pyil .xwaa ixiin lirlc opirci `linn Ð "epaxw o`vd on m`e" :dhnl aizkc ,`ed

."ixiyr" e`xw m` minlyl xyr cg`ùã÷î åéðôì ùã÷ämcew ,ycwn eiptl Ð dxenza cg` qitznd (yicwd) Ð

yecw envr `edy xg`l ,ycwn eixg`l e` .yecw envr `edyxyrn zerhe .eiptl `le ycwn eixg`l xne` ied

axwil xenb yecw iriyzd z` dyer j`id Ð yciw `l envr oiicry ixiyr jkld ,`ed dxenzúøåúá àúééøá êäå

.[à,åô ïéøãäðñ] "ïé÷ðçðä ïä åìà" ÷øô äãåäé éáø àøôñ íúñå ,íéðäëäæä ïîæá.ezeni `l` ,erxi :opixn` `l Ð men `la dilkinl ezil `lc ,dlwz meyne .aixwdl ie`x oi`c Ðåäðéãùéìdia litpc cr dirxl mkilyie Ð

.`nenàø÷.elk`i onena ixdy ,icin dicqt` `l `dc ,yecw Ð "ixiyr" iriyzl gilyd Ðùåã÷ åðéà éøéùò øùò ãçàìigely e`l ok zrcle ,jizxcy izerhl `l :dil xn` jkld .odkl edpiaze`l irac weye dfg ,oixeni` dicqt`c Ð

.dz`ùåã÷ åðéà.mneiy cr ipezn`l irac ,`ed izeerl inp i`dc Ðúéáä ìòá úòãë.minkg exriy jky ,dlecb dnexzl miyyn cg` Ð drx epir m`e ,mirax`n cg` mxez Ð dti epir m` ,ziad lra zrc rcei gilydy itk Ðúçéô

äøùòi`n`e .dnexz eznexz Ð miyyn cg` mxzy siqed e` ,mirax`n cg` ,dti oira mxzy Ð?!jizxcy izerhl `l :eciqtde dxyr zgit ik ,dil `niläîäá øùòî êìò ïøãä
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בכורות. פרק תשיעי - מעשר בהמה דף סב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc zexeka(ipy meil)

éðúc àäåmdipyy da epipyy `ziixad eli`e -,eáéøwézrck §¨§¨¥¦¨¥
àéä ïBòîL éaø,diepyøîàcmigafa(:dr)íéLã÷ ïéàéáî ©¦¦§¦§¨©§¦¦¨¨¦
,ìeñtä úéáìs` ,minly oick dlhd z` aixwdl xzen okle §¥©§

,mipdkl mipzipd weyde dfgd zlik`a hrnn `ed jkay
.lirl x`eanke

éðúc àäåmdipyy,eúeîézrckàéä äãeäé éaø,diepyøîàc §¨§¨¥¨©¦§¨¦§¨©
,epzpynaàéåä äøeîz øNòî úeòèdrhy xyr cg`dy - ¨©£¥§¨¨§¨

e ,xyrn zxenz aygpy meyn yecw ,'ixiyr' e`xweéaø øáñ÷̈¨©©¦
,äãeäéy.äúî øNòî úøeîz §¨§©©£¥¥¨

:`xnbd dywnåikäãeäé éaø øáñ÷y,äúî øNòî úøeîz §¨¨©©¦§¨§©©£¥¥¨
ïðúäåe`xwy xyr cg`dy xaeq dcedi iaxy ,epzpyna §¨§©

oi`e ,xyrn zxenz `edy oeik dxenz dyer epi` 'ixiyr'
jk lre ,dxenz dyer dxenzeléà ,øéàî éaø íeMî eøîà̈§¦©¦¥¦¦

ok` xyr cg`däøeîz äéä,ixiyrd lyáø÷ äéä àìlkk ¨¨§¨Ÿ¨¨¨¥
.daixw dpi`y xyrn zxenzììkî,jkn rnyn -äãeäé éaøc ¦§¨§©¦§¨

,xi`n iax lr wlgyøáñxyrn zxenzyáø÷.minlyl ¨©¨¥
:`xnbd dtiqeneàîéz éëådpynd z` yxtl xn`z m`e - §¦¥¨
y ,xg` ote`aøîà÷ déì àøéáñc éàîì ,øéàî éaøeixac - ©¦¥¦§©¦§¦¨¥¨¨©

cg`d gxkday ,minly axw xyr cg`dy ezrc itl exn`p
eixacn gikedl oi` la` ,ixiyrl dxenzk aygp epi` xyr
epzpyn lr wleg dcedi iaxy okzi ixdy ,dcedi iax zhiyl
axw epi`e xyrn zxenz aygp xyr cg`d ok`y xaeqe

.dxenz dyer epi` oke ,minlykàéðúäåzegcl yi ixde - §¨©§¨
,`ziixaa epipyy dn zngn ef `xaqïéa ïéàdøNò ãçà ¥¥©©¨¨

'ixiyr' zerha `xwpyìoaxw x`y,íéîìLäfL àlàmzq - ¦§¨¦¤¨¤¤
,minly oaxwáøwéì äMeã÷ äNBòdndaa eze` exind m` - ¤§¨¦§©

,daxwdl die`xe dyecw da edexindy dndad ixd ,zxg`äæå̈¤
,xyr cg`d eli`e -,áøwéì äMeã÷ äNBò ïéà`ed dxe`kle ¥¤§¨¦§©

dyer dxenz oi`e ,dxenzk ezyecw xyrn zerhy meyn
,dxenz,äãeäé éaø éøác`weecy xaeq dcedi iaxy ,rnyne ¦§¥©¦§¨

ãéáò (àeä) àìc àeä áøwéì LBã÷epi` wx xyr cg`d - ¨¦§©§Ÿ¨¦
,daxwdl dyecw da exindy dndad z` dyereäéà àä̈¦

áéø÷ déôebm`e ,daxwdl yecw ok envr xyr cg`d mle` - ¥¨¥
zxenzy xaeqe epzpyn lr wleg dcedi iaxy x`al oi` ,ok

.daixw dpi` xyrn
:dywne `xnbd dtiqeneãBòådcedi iax wlgp `ly gikedl yi §

,df oic lràéðúcmipdk zxeza(f"ht dacp)weqta xn`p ,b `xwie) §©§¨
(`FpAxw minlW gaf m`e'úBaøì ,'ø÷aä ïî íà`xw m`y §¦¤©§¨¦¨§¨¦¦©¨¨§©
løNò ãçàaxw `ed ixd ,'ixiyr' zerhaì,íéîìLzl`ey ©©¨¨¦§¨¦

:`ziixadóà äaøî éðàL ìBëéz`éòéLzäzerha el `xwy ¨¤£¦©§¤©©§¦¦
:`ziixad daiyn .minlyl axwiy 'ixiyr'zøîàjl yi ixd - ¨©§¨

,dfa xneléëålkLc÷ä,dxenz dyeryBà Lc÷î åéðôì §¦¤§¥§¨¨§©¥
Lc÷î åéøçàì`edy mcew s` ezxenz z` ycwl leki m`d - §©£¨§©¥

,yecw dyrp envr `edy xg`l wx `ny e` ,yecw dyrp envr
øîBà éåäwxy ,xnel xazqn ixd -åéøçàì`ed,Lc÷îenke ¡¥¥§©£¨§©¥

iptl xyrn zxenzk minlyl ycwzdl leki iriyzd oi` ok
zxenz dyrp ok xyr cg`d mle` ,ycwzd envr ixiyrdy

ixde :`xnbd dgikene .minlyk axwe xyrnépî àøôéñ íúñ§¨¦§¨©¦
my zxkfd `ll ,mzqa zipypy mipdk zxez ly `ziixa -

zrck ixd ,diepy `id in zrck ,d`pyy `pzdäãeäé éaø`id ©¦§¨
,diepyéðz÷å,daì øNò ãçà úBaøì 'ø÷aä ïî'.íéîìLixd §¨¨¥¦©¨¨§©©©¨¨¦§¨¦

minlyl axw 'ixiyr' e`xwy xyr cg` dcedi iax zrcl mby
da epipyy `ziixady cinrdl ozip `l ok m`e ,zn epi`e

.ezhiyk `id ezeni mdipyy
:`xnbd zvxzndîbøz àlà[dx`iae dcinrd-]ïBòîL éaø ¤¨¦§§¨©¦¦§

dén÷ àaà éaøa[eipta-],ïðçBé éaøcda epipyy `ziixal §©¦©¨©¥§©¦¨¨

y ,ezeni mdipyyïðé÷ñò äfä ïîfa øNòîazwqer `ziixad - §©£¥©§©©¤¨§¦©
,dfd onfa exyry dnda xyrnaå`ed ezeniy mrhdíeMî §¦

icil `ai `ny yeygl yiy,äìwzmewnl mqipkn jkitle ©¨¨
.mdil`n my ezeniy xebq

:`xnbd dywn,éëä éàonfa dnda xyrna zwqer `ziixady ¦¨¦
,dfdéøéà éàîéøz àote`a `weec df oic `ziixad dhwp dnl - ©¦§¨§¥

,ixiyra cgi mipy e`viyénð ãç eléôà`vi m` elit` ixde - £¦©©¦
`eai `ly ick dzinl jledy `ed epic ,xyrnl erawe cg` wx

.dlwz icil
:`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àì`ziixad dxikfdy dn - Ÿ¦©§¨¨¨©

jixv oi`' jxca `l` df did `l ,cgi mipy e`viy ote`a df oic
,`ziixad xe`ia `ed jke ,'xnelãç àéòaéî àìjixv oi` - Ÿ¦©§¨©

minkg exfb i`ce df ote`ay ,cg` dlh wx `vi m`y xnel
oeik ,dzinl jliyàãéñt déì úéìcjk oiae jk oia ixdy ,jka §¥¥§¥¨

epi`y oeik elke`l leki did `le ,xyrnl eyixtdl aiig did
,daxwdl ie`xìáàe`viykéøz,'ixiyr' mdipyl `xwe ,cgi £¨§¥

,xnel mewn didc ïåékmdipy z` ezini m`àãéñt éLéôð- ¥¨¦§¦¦§¥¨
,ok m` ,daexn oenn cqtd yiàîeî eäa ìBtéðc ãò eäðéäLéì¦©¦§©§¦§¨

eäðéìëéìåmda letiy cr mzedydl milral xzen didiy - §¥§¦§
,mlk`ie menïì òîLî à÷mipy e`viy ote`a mby `ziixad ¨©§©¨

dlwz icil `eai `ly ick ,mdipy z` zindl minkg exfb ,cgi
.xyrna

:ezyxtda drhe dnda xyrn yixtnd gily oica dpc `xnbd
ì øîBàä ,øîzéàéìò øOòå àö ,BçeìLxyrn [ixear-] ¦§©¨¥¦§¥§©¥¨©

.epica mi`xen` ewlgp ,oipna gilyd drhe ,dndaéôt áø©¨¦
,øîà àáøc déîMîm`àø÷gilydéòéLzì,'éøéNò' ¦§¥§¨¨¨©¨¨©§¦¦£¦¦

iriyzd,LBã÷mcew dlik` xeqi` oiprl `l` yecw epi` ixdy ¨
elk`le men ea letiy cr oizndl milrad lekie ,men ea letiy

.zerhd zngn oenn cqtd milral oi`eå`xw m`øNò ãçàì §§©©¨¨
,'éøéNò'`edLBã÷ Bðéàm`e ,minlyk `id ezyecwy oeik ,llk £¦¦¥¨

weyde dfgd z` ciqtn milrad ,gilyd ixack dyecwd legz
mdl mexbiy zrc lr edegly `l milrade ,mipdkl mipzipy

.cqtdàø÷ eléôà ,øîà àtt áøågilydéòéLzì','éøéNò §©¨¨¨©£¦¨¨©§¦¦£¦¦
,weye dfg eciqtd `lyLBã÷ Bðéàs` elk`l xzene ,iriyzd ¥¨

meyn ,men ea ltp `l m`déì øîàc,gilyl milradéðewúì §¨©¥§©¥
ézøcLéúeeòì àìå Coeike ,lwlwl `le jizgly owzl - ©©§¦§Ÿ§©¥

ea letiy cr elk`l milral xeq` iriyzd zyecw zngny
gilyd oi`e zegilyd dlha ,ea cearl e` effbl xeq`e ,men

.eycwl leki
.dnexz zyxtda drhy gily oicn ,df oic lr dywn `xnbd

:`xnbd dywnàðL éàîezyxtdl gily oic dpey dne - ©§¨
,dnda xyrnïðúc àäîzenexz zkqna(c"n c"t)xeriy iabl ¥¨¦§©

,dnexzì øîBàäíBøúe àö BçeìL,dlecb dnexz ixearíøBz ¨¥¦§¥§¥
gilyd.úéaä ìòa úòãkeòãBé Bðéà íà`id dnìL Bzòc §©©©©©©¦¦¥¥©©§¤

,úéaä ìòaa íøBzoir,úéðBðéaepiidc,íéMîçî ãçà`l m`e ©©©©¦¥§¥¦¤¨¥£¦¦
`l` ,ok dyräøNò úçétlr ziad lra ly eizexitn zgit - ¦¥£¨¨

cg` mewna mirax`n cg` `edy dti oira yixtdy ici
,miyngnéñBä BàäøNò óziad lra ly eizext lr siqedy - ¦£¨¨

cg` mewna miyiyn cg` `idy drx oira yixtdy ici lr
,miyngn.äîeøz Búîeøzgilydyk mby ,ef dpynn gkene §¨§¨

dliha zegilydy mixne` oi`e ,dnexz eznexz mxeze siqen
dvex milrady dnn xzei mxzy zngn dnexz dpi` dnexzde

.mexzl
:`xnbd zvxznéøîà,el` mipic oia wlgl minkgíúäiabl ¨§¦¨¨

,dnexzíéøúc àkéàc ïåékmxezy in yiy -,äôé ïéòa ¥¨§¦¨§¨¦§©¦¨¨
,äòø ïéòa íéøúc àkéàås` lr gilyd zyxtd dliren §¦¨§¨¦§©¦¨¨
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc oikxr(iyily meil)

ïéëéøòî ìëä ¯ ïåùàø ÷øô
xg` lr xne`y mc`y ,x`ean (g-` fk `xwie) oikxr zyxta
wcal ozil dfa aiigzn ,'ilr ikxr' envr lr e` ,'ilr ekxr'
lib itl dxezd davwy mekq `edy ,jxrpd ly ekxr z` ziad
e` 'ilr ipelt inc' xne`d j` .dawp m` xkf m` ,epine jxrpd
ycwdl aiigzne ,xcp llka `l` oikxr llka epi` ,'ilr inc'
cark eze` oinyy epiidc ,envr inc e` ipelt eze` inc z`
i`yx ine jixrdl i`yx in x`eai df wxta .weya xknpd

.einc z` xecple jixrdl ozip in z` oke ,xecpl

äðùî
ïéëéøòî ìkä,'ilr ekxr' mieqn mc` lr xnel mi`yx lkd - ©Ÿ©£¦¦

,ekxr z` dfa aiigzdleålkd okïéëøòðozip mc` lk lr - §¤¡¨¦
xnel mc` lk i`yx oke ,ekxra aiigzdl dfae ,'ilr ekxr' xnel

lkd oke .envr jxra aiigzdle 'ilr ikxr'ïéøãBðmi`yx - §¦
,einca aiigzdle 'ilr einc' xg` lr xnelålkd okïéøcéð- §¦¨¦

inc' xnel leki mc` lk oke ,'ilr einc' xnel ozip mc` lk lr
llek df oice ,einca aiigzdle 'ilr,íéìàøNéå íiåì íéðäkŸ£¦§¦¦§¦§§¥¦

íéãáòå íéLð.mixcipe mixcep ,mikxrpe mikixrn mlek ,miprpk ¨¦©£¨¦
:mixcpe oikxr ipica llkd on mi`veid miyp` zhxtn dpynd

íeèîeè,dawp ipniq `le xkf ipniq `l ea oi`y in - §
ñBðéâBøcðàå,dawp ipniq mbe xkf ipniq mb ea yiy in -ïéøãBð §©§§¦§¦

,ïéøcéðå,mieey ozil aiigzn mze` xcepde ,ieey mdl yi ixdy §¦¨¦
åok,ïéëéøòî,ïéëøòð àì ìáàxn`y e` 'ilr ikxr' exn` m`e §©£¦¦£¨Ÿ¤¡¨¦

,melk xn` `l 'ilr ekxr' qepibexcp` e` mehneh lr mc`Lok ¤
úéàcå äá÷ðe éàcå øëfä àlà Cøòð Bðéàoikxr zyxtay - ¥¤¡¨¤¨©¨¨©©§¥¨©¨¦

.cala dawple xkfl jxr dxezd davw (g-` fk `xwie)Løç¥¥
oke ,xacn epi`e rney epi`yïéëøòðå ïéøcéð ,ïè÷å äèBLm` - ¤§¨¨¦¨¦§¤¡¨¦

,miniiw eixac ,'ilr ekxr' e` 'ilr einc' mdn cg` lr xn` xg`
ìáàmdïéëéøòî àìå ïéøãBð àìmixg`,úòc íäa ïéàL éðtî £¨Ÿ§¦§Ÿ©£¦¦¦§¥¤¥¨¤©©

lkeiy zrc ea didzy jixv ,xcepde jixrnd aiigziy icke
.xcpe jixrd in myl yxtl

àøîâ
oeyl :`xnbd zl`ey .dpynd oeyl z` zwiicn `xnbdìkä©Ÿ

,ïéëéøòî,ieaix ernyn 'lkd'yéàî ééeúàìdaiz d`a dn - ©£¦¦§¨¥©
`xnbd daiyn .zeaxl ef:ééeúàìzeaxl -Ceîñ àìôeî §¨¥§¨¨

Léàìb"i oa didiy cr 'yi`' epi`y s` ,cg` meie dpy a"i oa - §¦
.jixrdl i`yx `ed mby ezeaxl dpynd d`ae .cg` meie dpy
qgia wx dxn`p `l 'lkd' zaizy `id dpynd oeyl zernyn
jixv okle ,dpynd ipic x`y lkl qgia mb `l` 'oikixrn'l
lkd'e 'oixcep lkd' ,'oikxrp lkd'a `pzd daxn dn yxtl

'lkd' oeyld :`xnbd zl`ey .'oixcipéàî ééeúàì ,ïéëøòð- ¤¡¨¦§¨¥©
:`xnbd daiyn .zeaxl `a dnééeúàì`edy inìeeðî- §¨¥§¨

spehnïéçL äkeîe,oigy dken e` -àðéîà Czòc à÷ìñ- ¤§¦¨§¨©§¨¨¦¨
(a fk `xwie) oikxr zyxtay oeiky ,xnel jzrca dler didy

,áéúk 'Ekøòa øãð',minc ixcpl oikxr ixcp aezkd yiwdy ¤¤§¤§§§¦
jkitlìkmc`íéîãa BðLiL,minc ly ieey el yiy - Ÿ¤¤§§¨¦

,einc z` xecpl xyt`yïéëøòa BðLézyxta `ed ixd - ¤§©£¨¦
,oikxr,ïéëøòa Bðéà íéîãa BðéàL ìëådkene leepn ok m`e §Ÿ¤¥§¨¦¥©£¨¦

micarl mzepwl dvex mc` oi` oky ,minc mdl oi`y ,oigy
mdilr xn`y ine ,oikxr zyxta mpi` ok m` ,mzeqi`n iptn

r ekxr'okl ,melk xn` `l 'ilïì òîLî à÷epl drinyn - ¨©§©¨
oky ,ok xacd oi`y dpynd'úBLôð'zyxta xn`p (my `xwie) §¨
y zeaxl rnyny ,oikxreäc ìkel yi 'ytp' [`edy lk-] ¨§

lkd :`xnbd zl`ey .oigy dkene leepn s` ,'jxr',ïéøãBð§¦
.éàî ééeúàìlkd' j` ,xac daxn epi` df oeyl :`xnbd daiyn §¨¥©

éøèöéà 'ïéøcéðdéì Cab` oixcep lr 'lkd' zepyl `pzl jxvp - ¦¨¦¦§§¦¥

lkd :`xnbd zl`ey .'oixcip'a jk zepyl jixv didy,ïéøcéð¦¨¦
éà .éàî ééeúàì`a m` -,ñBðéâBøcðàå íeèîeè ééeúàì §¨¥©¦§¨¥§§©§§¦

oky ,jk xnel oi` `ld ,mikxrp mpi`y s` oixcip mdy zeaxl
eäì éðz÷ àéãäaqepibexcp`e mehnehy `tiqa epipy yexita - §¤§¨¨¨¥§

.oixcip,ïè÷å äèBL Løç ééeúàì éàås` oixcip mdy zeaxl §¦§¨¥¥¥¤§¨¨
oky ,jk xnel oi` ,oixcep mpi`yeäì éðz÷ àéãäae .`tiqaéà §¤§¨¨¨¥§¦

ééeúàìohw,LãBç ïaî úeçtepi`y s` xcip `edy zeaxl §¨¥¨¦¤¤
xnel oi` ,jxrpoky ,jkeäì éðz÷ àéãäa.(.d) oldléàå §¤§¨¨¨¥§§¦

,íéáëBk ãáBò ééeúàìoky jk xnel oi`eäì éðz÷ àéãäa §¨¥¥¨¦§¤§¨¨¨¥§
:`xnbd daiyn .(:d) oldlééeúàì íìBòìohwïaî úeçt §¨§¨¥¨¦¤

LãBç,miakek caere ohwe dheye yxge qepibexcp`e mehnehe ¤
Løôî øãäå éðúå`aen oldle ,mzeaxl o`k zfnex epizpyn - §¨¥§¨©§¨¥

.yexita mpic
zyxtn ,epizpyna 'lkd' oeyl daxn dn `xnbd dyxity ab`
oica (.bv) zegpna epipy :'lkd' oeyl epipy da dpyn lk `xnbd

,ezhigy mcew oaxwd lr milra zkinq'ïéëîBñ ìkä'z` ©Ÿ§¦
'lkd' :`xnbd zl`ey .e`iady oaxwd y`x lr mdiciééeúàì§¨¥

éàî:`xnbd daiyn .zeaxl `a dn -,LøBé ééeúàìmc`y ©§¨¥¥
,oaxwd z` `ian eyxeie ,eaixwdy mcew zne oaxw yixtdy

,eilr jneq yxeide`id ef dpynk àìãzrcäãeäé éaøxaeqd §Ÿ§©¦§¨
.znd ly epaxw lr jneq epi` yxeiy

'ebe oAxw dPOn Eaixwi xW` dndA m`e' (i-h fk `xwie) xn`p§¦§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨
nzE `Ed dide ,dndaA dndA xini xnd m`e.'WcT didi FzxE §¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤

ly zxg` dnda lr exn` oaxw ilra m`y ,'dxenz' oic edf
zndae ,oaxw dzeidl zycwzn oilegd znda ,'ef zgz ef' oileg
,oaxwd ilra epi`y ,xg` mc`e .zcner dzyecwa oiicr oaxwd

.exindl leki epi`
(.a dxenz) epipyy oeyld :`xnbd zl`ey'ïéøéîî ìkä'- ©Ÿ§¦¦

,dxenz miyer lkd.éàî ééeúàì:`xnbd daiynLøBé ééeúàì §¨¥©§¨¥¥
dxenzdy ,yxeid exinde ,zne oaxw eia` yixtdy in zeaxl -

,dlgk àìãezrcCîBñ LøBé ,àéðúc ,äãeäé éaøeLøBé §Ÿ§©¦§¨§©§¨¥¥¥
CîBñ Bðéà LøBé ,øîBà äãeäé éaø .øîéîe.øîéî Bðéà LøBé ¥¦©¦§¨¥¥¥¥¥¥¥¦

:`xnbd zx`anàîòè éàîenrh dn -,äãeäé éaøcxn`p ©©£¨§©¦§¨
(ai b `xwie) minly zkinq iabl,'Bðaø÷'lr wxy rnyny ¨§¨

jneq `ed ely epaxwàìålréìéå ,åéáà ïaø÷Lc÷ä úlçz ó §Ÿ¨§©¨¦§¨¦§¦©¤§¥
Lc÷ä óBqîycwd zligz `idy ,dxenz dcedi iax cnele - ¦¤§¥

ycwedy xg`l d`ay] dkinqn [dndad zycwzn day]
,[hgydl `ae oaxwdLc÷ä óBq äî,dkinqay myk -LøBé ©¤§¥¥

CîBñ Bðéàjk ,weqtdn yxcpkóàaLc÷ä úlçz,dxenz - ¥¥©§¦©¤§¥
.øîéî Bðéà LøBé:minkg ly mnrh z` `xnbd zx`an,ïðaøå ¥¥¥¦§©¨¨

(i fk `xwie) xn`p ,miyxec md j`id,'øéîé øîä'ieaix edfe ¨¥¨¦
LøBiä úà úBaøì,xinn `edyúlçzî Lc÷ä óBñ ïðéôìéå §©¤©¥§¨§¦©¤§¥¦§¦©

Lc÷ä,dxenzn dkinq ep` micnele -LøBé Lc÷ä úlçz äî ¤§¥©§¦©¤§¥¥
,øîéîjkóàa.CîBñ LøBé Lc÷ä óBñ ¥¦©¤§¥¥¥

yxec j`ide ,'epaxw' z` minkg miyxec cvik zx`an `xnbd
:'xini xnd' z` dcedi iax,'Bðaø÷' éàä ,ïðaøåiax yxc epnny §©¨¨©¨§¨
,jneq yxeid oi`y dcedidéì éãáò éàîmiyxec md dn - ©¨§¦¥

,dkinq iabl 'epaxw' minrt yly xn`p :`xnbd daiyn .epnn
elld miweqtdedéì éòaéî,jk yexcl ick mdl mikxvp - ¦¨¥¥

,íéáëBk ãáBò ïaø÷ àìå 'Bðaø÷'oaxw lr jneq l`xyi oi`y ¨§¨§Ÿ¨§©¥¨¦
oke ,ieb ly,Bøéáç ïaø÷ àìå 'Bðaø÷'oaxw lr jneq mc` oi`y ¨§¨§Ÿ¨§©£¥
oke ,exiagøáBç éìòa ìk úBaøì 'Bðaø÷'äëéîñì ïémitzey - ¨§¨§©¨©£¥§¦¦§¦¨

liren oi`e ,eilr jenql mlek mikixv ,zetzeya oaxw e`iady
:`xnbd zx`ane .mlek xear jenqi mdn cg`y,äãeäé éaøå§©¦§¨

ly oicd z`déì úéì äëéîñì ïéøáBç éìòa ìk úBaøìoi` - §©¨©£¥§¦¦§¦¨¥¥
mitzeyd cg`y ic ezrcle ,df oic xaeq epi` `ed xnelk ,el

:xg` ote`a `xnbd zx`an .jenqidéì úéà énð éàåxyt` - §¦©¦¦¥
mitzeyd lky jixvy df oic xaeq ok` dcedi iaxy xnel
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קפז
oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéëéøòî ìëäcark eze` minye ,"ilr inc"Ð xcp) .dyxta aezk jxr Ð
.(weya xknpdïéëéøòîeze` jxr ozep Ð "ilr ipelt jxr" :cg` lr xn` m` Ð

zepy xg`e ,oikxr zyxta aezkd mipyd itl ozip jxrdy .eipy itk ipelt
.mikled mikxrpdíéëøòðjxr" :eilr xg` xn` m` e` ,"ilr ikxr" :xn` m` Ð

."ilr ipeltïéøãåð."ilr ipelt inc" Ðïéøãéð
inc" :eilr xg` xn` m` e` ,"ilr inc" Ð

."ilr ipeltíéãáòå íéùðxg`l oinlyne Ð
.card xxgzyp e` dy`d dyxbzpyk ;onf

íéøãéðå ïéøãåð ñåðéâåøãðàå íåèîåèåÐ
.minc mdl yi ixdyïéëéøòî,mixg` z`Ð

jxr oipzep Ð "ilr ipelt jxr" :exn` m`
.ipelt eze`ïéëøòð àì ìáà:xn` m` Ð

jxr" :mdilr xg` xn` m` e` ,"ilr ikxr"
mdl oi`y ,melk xn` `l Ð "ilr ipelt

.dyxta oixen` dawpe xkfy ,jxràøîâ
ùéàì êåîñ àìôåîdpy dxyr mizy oa Ð

cr yi` epi`e ,yi`l jenq `edy ,cg` meie
lr dil ixw "`lten"e .zexry izy `iaiy
yxtle zeltdl rcei m` ,eze` oiwceay my
wxta ipzwck ,yicwd in myle xcp in myl

.(a,dn) dcp zkqna "otec `vei"ïéëøòð
éàî ééåúàìinp i`wc "lkd" ,xnelk Ð

"lkd" ,i`w oizipzn dlek`c ,oikxrp`
i`n iiez`l oikxrpd`?áéúë êëøòá øãð

.mincl oikxr ywzi` (rnyn zeytp) Ð
z` oixcepe ,minca opi` oigy dkene leepne
.melk miey oi`c ,oixcip `l la` mixg`

úåùôðjpd edlek .ytp `edy lk :rnyn Ð
.`icda oizipzna edl ipz `zaeiz iziinc

ùøôî øãäå éðúivn inp oicd `ede Ð
.hwp zlz izxzn cg `l` ,jpdn cg hwpnl
meyn Ð i`d hwp ikdl :`pixg` `pyil
oikxr) `wxit i`da xi`n iaxe opax ibiltc
xi`n iax ,ycg oan zegt jixrnd :(`,d
zegtl jxr oi`y rcei mc` ;einc ozep :xne`
minkge .minc myl xn`e xnbe ,ycg oan
dnzq ikdle .melk xn` `l :mixne`
`xizi dpynn opireny`l Ð `yixa
Ð "ilr einc" :xn`c `kid ,opaxl elit`c

.epixen itn .einc ozepe ,minc el yiyxeiÐ
witqd `le ,oaxw eia` yixtdy mc`

.zny cr eaixwdlåðáø÷dkinq iab Ð
,"`xwie"a minly iab ,"epaxw" `zlz iaizk
`le epaxw :ediipin cgl dcedi iax yixce

.eia` oaxwùã÷ä úìçú`idy ,dxenz Ð
.ef dnda ly dyicwd zlgzùã÷ä óåñÐ

.dhigyl jenq `edy ,dkinqéìòá ìë
ïéøáåçcg` oaxw e`iady dyng Ð

oi`e ,eilr jenql oikixv olek Ð zetzeya
.eilr jneq cg`äéì úéì:dil `xiaqc Ð

.dia jiiy `ede li`ed ,exiag oaxw lr jneqk ied `le .mlekl jneq cg`
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ìëäminy my xikfdl `ly ,miiepik xikfd (`,a) mixcpae (`,a) xifpa Ð oikixrn
miny my oixikfn eid `ly ,xikfdl yyg `l o`kae .mzd `zi`ck ,dlhal
xknpd cark eze` oinye ,"ilr inc" Ð mixcp ,dyxta aezk Ð jxr .oikxrd lr
eze` jxr" xn` m` e`) "ilr ipelt jxr" :weya cg` lr xn` m`Ð oikixrn .weya
miaezkd mipyd itl ozep Ð ("ilr ipelt
oikxrp .mikled eizepy itle ,milwy zyxta
xg` xn` m` e` "ilr ikxr" xn` m` Ð

."ilr ipelt jxr" [eilr]

íéùð,onf xg`l oinlyn Ð micare
xxgzyp e` dy`d dyxbzpyk
oebk ,inp i` .qxhpewd yxit ok .card
lral e` axl oi`y zpn lr mdl epzpy
oipzep Ð mdl oi` elit`e .mda zeyx
miyp :`ztqeza `ipzck ,cin mdilr
onfa mdl yi m` ,mixcipe mixcep micare
[oiazek] Ð e`l m`e ,mdn oiaeb Ð dfd
ab lr s` ,care .onf xg`l oiaebe ,mdilr
xkf jxr itl Ð dy` oic el yi zevn iabc
m` `nilc `pz hinzyi` `lc .jxrp `ed

.dy`k jxrp didíåèîåèqepibexcp`e
.minc mdl yi ixdy Ð oixcipe oixcep
ipelt jxr" exn` m` ,mixg` z` oikixrne
`l la` .ipelt eze` jxr ozep Ð "ilr
ipelt jxr" mdilr cg` xn` m` ,oikxrp
dawpe xkfy ,melk xn` `l Ð "ilr

.qxhpewd oeyl .dyxta mixen`

ùøçminc dil zi`c rnyn Ð ohwe dhey
`nw `aa) "laegd" wxt xn`c `de .yxgl
yxga Ð elek inc el ozep Ð eyxg :(a,dt
epiax yxit ,inp i` .ze`txzdl leki epi`y

.minc dil zi` miny icia yxgc mz

àìôåîdxyr mizy oa Ð yi`l jenq
cr yi` epi`e yi`l jenqy ,cg` meie dpy
lr dil ixw `ltene .cg` meie dxyr yly
yxtle zeltdl rcei m` eze` oiwceay my
wxt ipzwck ,yicwd in myl xcp in myl

.(a,dn dcp) "otec `vei"ïéëøòðiiez`l
,oikxrp` inp i`wc "lkd" xnelk Ð i`n
.(oikxrp iiez`l) lkd i`w oizipzn dlek`c

.qxhpewd oeylééåúàìoigy dkene leepn
yie .oizipznc micar` inp i`wc rnyn Ð
"gleyd" wxta ol `irain `dc :zeywdl
?edn qpwl eax exkny car (a,an oihib)
`kdc :xnel yie !minc dil zi` `nl`
,aiigzi ebxedd :xn`z m`e .ixii` dtixha
ixwi` `nl` ,"zeytp"a iaxzi`e li`ed
mei oa bxedl opiaxn `nrh i`dnc .ytp
lr s`e .(a,cn dcp) "otec `vei" wxt cg`
zxeza mzdc :xnel yie !`ed ltp `nyc ab
oke ,eiycg el elkya dil opinwen mipdk

.ddy `ly lk :xn`c l`ilnb oa oerny oaxl mzd opinwen

øãðepi` oigy dkene leepn .mincl oikxr yiwzi`c rnyn Ð zeytp jkxra
.melk dey oi`c ,oixcip `l la` mixg`z` oixcepe ,minclìë.xn`wminca epyiy mc`lk ,`l` .`rx`e `lwic `ki``dc ,`weec e`lÐ 'ek oikxrp minca epyiyåðáø÷

lr" `nye .ixz`l``kil mzdc ,oiir `l ditxeg ab`e .qxhpewd oeyl .eia` oaxw `le epaxw :ediipin `cgl dcedi iax yixce ,"`xwie"a "epaxw" `zlz iaizk dkinq iab Ð
.yixc "epaxw" x`yn :inp i` ."epaxw" enk dil aiyg mzd aizkc "ey`xúìçújenq `edy ,dkinq Ðycwd seq .ef dnda ly dyicwd zlgz `idy ,dxenz Ðycwd

hegyi `le ,dkinqn dhigy inp slil :xn`z m`e .oey`x epaxw iabl epiid Ð (a,cp `rivn `aa) "adfd" wxta ycwd seq dxenz dil ixwc i`de .qxhpewd oeyl .dhigyl
.dhigyl hrnn`l egely elit`c ,`zil `d !yxeiåðáø÷]lkÐ egely ci `le "eci jnqe" :(a,bv zegpn) "zecn izy" wxt seq opixn`c oeik :xn`zm`eÐ exiag oaxw`le

e`l i` [:xnel yie ?il dnl "epaxw" ok m`e ,exiag ci `l okyegely oi`c dxezd lka `kdn slil :xn`z m`e .jneq egely la` ,`z` exiag ihernl "ecic" `pin` "epaxw"
:(dk mixac) dnaia aizkc ,cg`k oi`ad oiaezk dylydtexr dlbre dnaie dkinqc meyn :xnelyie ?ezenk iedc (a,`n) ipy wxt oiyecwa dl sili i`n`e ,ezenk mc` ly
e`l i`c :xnelyie !edpihernl jixhvi`cn ,ezenk egely ied `zkeclkac ediipin slil :xn`zm`e .mgely`leÐ "eccne" :dtexrdlbra oke .ogely`le odÐ "el e`xwe"

.izixg` `yxcl dtexr dlbre dnaie dkinqc i`xw `zlz ipdl opinwen ded Ð ezenk egelyc opireny`c oiyecwc i`xw ipdìëoaxw e`iady dyng Ð oixaeg ilra
.olek ici lr jneq cg` oi`e ,eilr jenql oikixv olek ,zetzeyaúéìoeyl .dia jiiy `ede li`ed ,exiag oaxw lr jneqk ied `le .olekl jneq cg` :dil `xiaqc Ð dil

cenlz ?oixaegahrnzpy oic epi`Ð oihgeyadzaxzp`lydkinq ,oixaegadhrnzp oihgeyadzaxzpydtepzdne :(`,cvzegpn) "zecn izy"wxtrnyn ikde .qxhpewd
.mlekl sipn cg` :mzd opze ,dil sili dtepznÐ "epaxw"yixc `lc xn`c o`nl ,`nl` .olek zeaxl "epaxw" :xnel
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קפח
oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

åøéáçå éåâ.exiag l`xyi oaxw lr `le ,ieb oaxw lr jneq l`xyi oi`cÐàø÷ ãçî
é÷ôð:`pin` jzrc `wlqc ,`xw jixhvi` eia` la` .edpip epaxw e`l ipdc Ð

.`edyxeie li`ed ,dia `pixw "epaxw"ïéðòä ìëù.dxenz lyÐåðéôåñ äîdnnÐ
.xnen `di dpaxwa dxind m`y ,(dpaxwa) dy`d z` zeaxl epiteqêéøö åðéàù

åîàìxeripy :(a,gk) dkeq zkqna yxtnÐ
."`ni`" `xew epi`e ezpynãáò åéöçù éî

'åëåipt z`" :aizkc ,xeht xenb car la`Ð
'd oec`d.`ed `l` oec` el oi`y in Ð "

'åë øîàã àðéáøìådbibgc `nw wxta Ð
mzdc ,oizipznc `tiqn dl iziine (`,c)

.oixxgeyn opi`y micare :ipzwøâéçxehtÐ
.oiaw ilral hxt ,aizk "milbx"c ,dii`xd on

øîàã ïàîì àçéðädbibgc `nw wxta Ð
lk z` jlede bbeg :mzd ipzwc `dc (`,h)
oinelyz minid zray lkc meyn Ð lbxd
lk ,`nl` .ipyl iyilye oey`xl ipy ,dfldf
edl zi` `dc ,diytp it`a aiyg cge cg
ifg `lc o`nc xninl `ki`e ,oinelyz

.aiig ipya ifge oey`xaïåùàøì ïéîåìùúÐ
`le aixwdl oey`xa aiiegne ie`x`edy inl
d`xp `ly ine dray lk aixwn Ð aixwd
opi` olek `dc ,aiig epi` aey Ð oey`xa
xninl `ki` i`n ,oey`xl `l` oinelyz?

äàøé äàøé:d`xi `pixwe ,aizk d`xi Ð¦§¤¥¨¤
,jze` ze`xl `a `ed jexa yecwdy jxck
,ze`xil `a jk Ð eipir izya mly `ede

.jipir izya jl d`xp `ed `diyäðùîá
äðåùàøzwfga did lld zia ecedy mcewÐ

epiciae li`ed ,zecedl exfgyxg`la` ,car
eax zeyx oi`y ,inc xxgeynk Ð exxgyl

.xg` oec` dia `pixw `le ,eilròéâäù
êåðéçì`neic `xza wxta `id `zbelt Ð

xak [dpeny] (ziy) xak :xn` cg ,(`,at)
,xyr xak ryzxak :xn` cge ,[ryz] (ray)

.zeryl eze` oikpgny
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éåâ(jdn) exiag oaxw lr `le ieb oaxw lr jneq l`xyi oi`c Ð 'ek cgn exiage
jzrc `wlqc ,`xw jixhvi` eia` la` .edpip epaxw e`l ipdc ,iwtp `xw [cgn]
meyn (`le) [dia `pixw "epaxw"c :xg` gqep] (` `xwie) ('dl `ed aixwic) `pin`
epi`y oaxw aixwn `ed odkdy ikid ik [ikc] (`l`) ,mdipy e`eaie md milewyc

oaxwa l`xyi jenqiy jzrc `wlq ,ely
[odkc] jzrc `wlq inp ieb oaxwae ,exiag
`nw wxta xn`ck) el ozep odkdy enk jneq
wxt xn`ck ,xeaiv lyn mikqp (dxenzc
"epaxw" `z` ikdl Ð (a,a) dxenzc `nw
.ely epi` mewn lknc ,ediieexz hrnnc

úåáøìdpaxw dxind m`y Ð dy`d
itl .qxhpewd oeyl .xnen `di
xkf oeyla `l` xacn epi` oiprd lky
inp dlek dxezd lkc ab lr s`e .'ek
opixn` mewn lkn ,dxn`p xkf oeyla
la` .oiyper lkl yi`l dy` ywzi`c
dey `ied `l Ð `xw e`l i` ,dxenza
dxenzc `nw wxt mzd `zi`ck ,yi`l

.(a,a)

éáøå,xnelk Ð yixc `l m`e dcedi
`nw wxt dxenza `zi`ck ,yixc `l e"ie

.(a,a)åðéàùzkqna yxtn Ð en`l jixv
`xew epi`e ezpyn xeripy lk :(a,gk) dkeq

.qxhpewd oeyl ."`ni`"ìëäziviva oiaiig
zepwl lkei `l m`e .zilh mdl yi m` Ð
zaeg xn`c o`nl `l ,oiaiig opi` Ð zilh
zegpn) `xab zaeg xn`c o`nl `le ,zilh
.`qtew ilk `l` ediipia `kilc ,(`,`n
:`pihw axl `k`ln dil xn`c ab lr s`e
dn ziviv ,`eeziqa `laxqe `hiiwa `picq
zelilr ywan dz` ike ,xnelk ?dilr `dz
:dil xn` mzd yxtnck ?zivivn xhtdl
ocira :dil xn` ?[dyr`] (dlr) eziypr
,minid oze`a `weec epiid Ð opiypr `gzix
`ki` zetpk rax` za eid zezilhd lkc
la` .xhtidl eze` dpyny eze`l yper
yper oi`Ð oixeht zezilhd aexy ,dfd onfa

.zetpk rax` dpew epi`y inl

òãåéäohwcrena xn`cmeynÐshrzdl
ztihrk dpi`y dtihr lk :(`,ck)
mzilh oithrny ,dtihr dpi` mil`rnyi
weliqa iz`vne .yxcna `zi`ck ,mnty cr
ozepy mlr aeh sqei axd dyry cg`
oke oinin eixg`ln cg`e eiptln cg` ziviv

miaiiegnd oze`l `l``qtew ilk oiaiig `l mewn lknc :xnelyie !zilh elyi m` aiigzi rcei epi` elit` ,zilhzaeg xn`c o`nl :xn`zm`eÐ shrzdl rceid .l`nyl
.[ikd] ol `niiwc [a,dk] [zayc ipy wxta] wiic ikdc ."ziviva shrzdl" oikxan `wcn ,`ed `xab zaeg ziviv :(my) zegpn ol `niiwc wqt zelecb zeklde .shrzdl rceie

åéáàjiiy mixwi odinc oiltzc meyn ,inp i` .eia` ly ealela z`vl leki inp alel iabe .el yi zilh `nzqnc ,"gwel"c `pyil hwp `l ziviv iabe Ð oiltz el gwel
.dgiwl edaìëämipt zii`xa la` ,oaxwa `zi`c `cd :dlr ixn` inlyexia la` .dxfr ipt zii`xa oiaiig :(`,a) dbibg zkqna qxhpewd yxit Ð dii`xa oiaiig

d`xp i`ce `l` ."jxekf"n miyp mzd opihrnnc ,`ed ldwdc `inec `lc i`cec ,`nlra `zknq` `l` dpi`e ."shde miypd ldwd" aizkc ,oiaiig sh elit` Ð dxfra
.sqk izy dii`xd :jenqa mzd opzc ,[ixiin] (opixn`) oaxwa mipt zii`xa s`céî'd oec`d ipt z`" :(cl zeny) aizkc ,xeht xenb car la` Ð car eivgyoi`y [in] Ð "

`l` olek oixxgeyn opi`ac mzd opiyxtne ,oixxgeyn mpi`y micare miypn ueg :oizipznc `tiqa `pzc ab lr s`e ,opiwqn ikde .qxhpewd oeyl .`ed `l` oec` el
oileg) "zetixh el`" wxtae (a,e) oiaexirc `nw wxta ogky` ikde .i`ny ziak zexedl lld zia mdl exfgc ,dpexg` dpyn itl oizipznc `yixc xnel jixv Ð oiivg

.lew za mcew `tiqe ,lew za xg`l `yix opinwene ,dyer i`ny ziak zeyrl dvexde ,lld ziak dkld mlerl :(a,bnàðéáøìå,(`,c) dbibgc `nw wxta Ð 'ek xn`c
(`,h) dbibgc `nw wxta xn`c o`nl `gipd .oiaw ilral hxt aizk "milbx"c ,di`xd on xeht xbige oixxgeyn opi`y micar :ipzw mzdc oizipznc `tiqn dl iziine
,oinelyz dil zi` `dc ,diytp it`a aeyg cge cg lk `nl` ,ipyl iyilye oey`xl ipy ,dfl df oinelyz minid zray lkc meyn ,lbxd lk jlede bbeg :mzd ipzwc

.aiig Ð ipya ifge oey`xa ifg `lc o`nl xninl `ki`e

ïéîåìùú`l` opi` olek `dc ,aiig epi` aey Ð oey`xa d`xp `ly ine .dray lk jlede aixwn Ð aixwdl oey`xa aiiegne ie`x didy inl Ð oey`xl
?xninl `ki` i`n ,oey`xl oinelyzäðùîáÐ exxgyl epiciae li`ed ,zecedl exfgy xg`l la` ,car zwfga did lld zia ecedy mcew Ð dpey`x

oeik `nlic e` :qpw iab xexgy hb akerna (a,an oihib) dil `irainc `de .qxhpewd oeyl .xg` oec` dia opixw `le ,eilr eaxl zeyx oi`y ,inc xxgeynk
epec` mewn lkn la` ,ezk`ln zeyrl ick lbxl zelrln eakrl leki epi`y ,epec` epi` lbxl dler iabc ,wlgl yi Ð dia `pixw oec` xexgiy hb akernc

.ixwinòéâäùeze` oikpgny xyr xak ryz xak :mixne` yie .ipnz xak [xn` cge] ,(ziy) xak :xn` cg ,(`,at) `neic ipiny wxta `id `zbelt Ð jepigl
.oiltze dkeqe alel iab lirl ogky`ck ,ekxc itl cg`e cg` lk Ð zevn x`ya la` ,ixii` zeprzdl ohw jepiga mzdc ,`xidp `le .qxhpewd oeyl .zevnl

ïéàxcde ."erwz elif" edl opixn` `l (oiakrn) dligzkl `d Ð "oiakrn oi`" ipzwcn :xtqd dywn (`,bl) dpyd y`xc 'c wxta Ð rewzln zewepiz oiakrn
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giken minelyz yi mei lkly df ixdy ,`txzpy meia aiigzn
m` s` ,eaiign ea `txzpy meid ok m`e ,aeyg `ed mei lky
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המשך בגמוד וו

oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay
åøéáçå éåâ.exiag l`xyi oaxw lr `le ,ieb oaxw lr jneq l`xyi oi`cÐàø÷ ãçî

é÷ôð:`pin` jzrc `wlqc ,`xw jixhvi` eia` la` .edpip epaxw e`l ipdc Ð
.`edyxeie li`ed ,dia `pixw "epaxw"ïéðòä ìëù.dxenz lyÐåðéôåñ äîdnnÐ

.xnen `di dpaxwa dxind m`y ,(dpaxwa) dy`d z` zeaxl epiteqêéøö åðéàù
åîàìxeripy :(a,gk) dkeq zkqna yxtnÐ

."`ni`" `xew epi`e ezpynãáò åéöçù éî
'åëåipt z`" :aizkc ,xeht xenb car la`Ð

'd oec`d.`ed `l` oec` el oi`y in Ð "
'åë øîàã àðéáøìådbibgc `nw wxta Ð

mzdc ,oizipznc `tiqn dl iziine (`,c)
.oixxgeyn opi`y micare :ipzwøâéçxehtÐ

.oiaw ilral hxt ,aizk "milbx"c ,dii`xd on
øîàã ïàîì àçéðädbibgc `nw wxta Ð

lk z` jlede bbeg :mzd ipzwc `dc (`,h)
oinelyz minid zray lkc meyn Ð lbxd
lk ,`nl` .ipyl iyilye oey`xl ipy ,dfldf
edl zi` `dc ,diytp it`a aiyg cge cg
ifg `lc o`nc xninl `ki`e ,oinelyz

.aiig ipya ifge oey`xaïåùàøì ïéîåìùúÐ
`le aixwdl oey`xa aiiegne ie`x`edy inl
d`xp `ly ine dray lk aixwn Ð aixwd
opi` olek `dc ,aiig epi` aey Ð oey`xa
xninl `ki` i`n ,oey`xl `l` oinelyz?

äàøé äàøé:d`xi `pixwe ,aizk d`xi Ð¦§¤¥¨¤
,jze` ze`xl `a `ed jexa yecwdy jxck
,ze`xil `a jk Ð eipir izya mly `ede

.jipir izya jl d`xp `ed `diyäðùîá
äðåùàøzwfga did lld zia ecedy mcewÐ

epiciae li`ed ,zecedl exfgyxg`la` ,car
eax zeyx oi`y ,inc xxgeynk Ð exxgyl

.xg` oec` dia `pixw `le ,eilròéâäù
êåðéçì`neic `xza wxta `id `zbelt Ð

xak [dpeny] (ziy) xak :xn` cg ,(`,at)
,xyr xak ryzxak :xn` cge ,[ryz] (ray)

.zeryl eze` oikpgny
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éåâ(jdn) exiag oaxw lr `le ieb oaxw lr jneq l`xyi oi`c Ð 'ek cgn exiage
jzrc `wlqc ,`xw jixhvi` eia` la` .edpip epaxw e`l ipdc ,iwtp `xw [cgn]
meyn (`le) [dia `pixw "epaxw"c :xg` gqep] (` `xwie) ('dl `ed aixwic) `pin`
epi`y oaxw aixwn `ed odkdy ikid ik [ikc] (`l`) ,mdipy e`eaie md milewyc

oaxwa l`xyi jenqiy jzrc `wlq ,ely
[odkc] jzrc `wlq inp ieb oaxwae ,exiag
`nw wxta xn`ck) el ozep odkdy enk jneq
wxt xn`ck ,xeaiv lyn mikqp (dxenzc
"epaxw" `z` ikdl Ð (a,a) dxenzc `nw
.ely epi` mewn lknc ,ediieexz hrnnc

úåáøìdpaxw dxind m`y Ð dy`d
itl .qxhpewd oeyl .xnen `di
xkf oeyla `l` xacn epi` oiprd lky
inp dlek dxezd lkc ab lr s`e .'ek
opixn` mewn lkn ,dxn`p xkf oeyla
la` .oiyper lkl yi`l dy` ywzi`c
dey `ied `l Ð `xw e`l i` ,dxenza
dxenzc `nw wxt mzd `zi`ck ,yi`l

.(a,a)

éáøå,xnelk Ð yixc `l m`e dcedi
`nw wxt dxenza `zi`ck ,yixc `l e"ie

.(a,a)åðéàùzkqna yxtn Ð en`l jixv
`xew epi`e ezpyn xeripy lk :(a,gk) dkeq

.qxhpewd oeyl ."`ni`"ìëäziviva oiaiig
zepwl lkei `l m`e .zilh mdl yi m` Ð
zaeg xn`c o`nl `l ,oiaiig opi` Ð zilh
zegpn) `xab zaeg xn`c o`nl `le ,zilh
.`qtew ilk `l` ediipia `kilc ,(`,`n
:`pihw axl `k`ln dil xn`c ab lr s`e
dn ziviv ,`eeziqa `laxqe `hiiwa `picq
zelilr ywan dz` ike ,xnelk ?dilr `dz
:dil xn` mzd yxtnck ?zivivn xhtdl
ocira :dil xn` ?[dyr`] (dlr) eziypr
,minid oze`a `weec epiid Ð opiypr `gzix
`ki` zetpk rax` za eid zezilhd lkc
la` .xhtidl eze` dpyny eze`l yper
yper oi`Ð oixeht zezilhd aexy ,dfd onfa

.zetpk rax` dpew epi`y inl

òãåéäohwcrena xn`cmeynÐshrzdl
ztihrk dpi`y dtihr lk :(`,ck)
mzilh oithrny ,dtihr dpi` mil`rnyi
weliqa iz`vne .yxcna `zi`ck ,mnty cr
ozepy mlr aeh sqei axd dyry cg`
oke oinin eixg`ln cg`e eiptln cg` ziviv

miaiiegnd oze`l `l``qtew ilk oiaiig `l mewn lknc :xnelyie !zilh elyi m` aiigzi rcei epi` elit` ,zilhzaeg xn`c o`nl :xn`zm`eÐ shrzdl rceid .l`nyl
.[ikd] ol `niiwc [a,dk] [zayc ipy wxta] wiic ikdc ."ziviva shrzdl" oikxan `wcn ,`ed `xab zaeg ziviv :(my) zegpn ol `niiwc wqt zelecb zeklde .shrzdl rceie

åéáàjiiy mixwi odinc oiltzc meyn ,inp i` .eia` ly ealela z`vl leki inp alel iabe .el yi zilh `nzqnc ,"gwel"c `pyil hwp `l ziviv iabe Ð oiltz el gwel
.dgiwl edaìëämipt zii`xa la` ,oaxwa `zi`c `cd :dlr ixn` inlyexia la` .dxfr ipt zii`xa oiaiig :(`,a) dbibg zkqna qxhpewd yxit Ð dii`xa oiaiig

d`xp i`ce `l` ."jxekf"n miyp mzd opihrnnc ,`ed ldwdc `inec `lc i`cec ,`nlra `zknq` `l` dpi`e ."shde miypd ldwd" aizkc ,oiaiig sh elit` Ð dxfra
.sqk izy dii`xd :jenqa mzd opzc ,[ixiin] (opixn`) oaxwa mipt zii`xa s`céî'd oec`d ipt z`" :(cl zeny) aizkc ,xeht xenb car la` Ð car eivgyoi`y [in] Ð "

`l` olek oixxgeyn opi`ac mzd opiyxtne ,oixxgeyn mpi`y micare miypn ueg :oizipznc `tiqa `pzc ab lr s`e ,opiwqn ikde .qxhpewd oeyl .`ed `l` oec` el
oileg) "zetixh el`" wxtae (a,e) oiaexirc `nw wxta ogky` ikde .i`ny ziak zexedl lld zia mdl exfgc ,dpexg` dpyn itl oizipznc `yixc xnel jixv Ð oiivg

.lew za mcew `tiqe ,lew za xg`l `yix opinwene ,dyer i`ny ziak zeyrl dvexde ,lld ziak dkld mlerl :(a,bnàðéáøìå,(`,c) dbibgc `nw wxta Ð 'ek xn`c
(`,h) dbibgc `nw wxta xn`c o`nl `gipd .oiaw ilral hxt aizk "milbx"c ,di`xd on xeht xbige oixxgeyn opi`y micar :ipzw mzdc oizipznc `tiqn dl iziine
,oinelyz dil zi` `dc ,diytp it`a aeyg cge cg lk `nl` ,ipyl iyilye oey`xl ipy ,dfl df oinelyz minid zray lkc meyn ,lbxd lk jlede bbeg :mzd ipzwc

.aiig Ð ipya ifge oey`xa ifg `lc o`nl xninl `ki`e

ïéîåìùú`l` opi` olek `dc ,aiig epi` aey Ð oey`xa d`xp `ly ine .dray lk jlede aixwn Ð aixwdl oey`xa aiiegne ie`x didy inl Ð oey`xl
?xninl `ki` i`n ,oey`xl oinelyzäðùîáÐ exxgyl epiciae li`ed ,zecedl exfgy xg`l la` ,car zwfga did lld zia ecedy mcew Ð dpey`x

oeik `nlic e` :qpw iab xexgy hb akerna (a,an oihib) dil `irainc `de .qxhpewd oeyl .xg` oec` dia opixw `le ,eilr eaxl zeyx oi`y ,inc xxgeynk
epec` mewn lkn la` ,ezk`ln zeyrl ick lbxl zelrln eakrl leki epi`y ,epec` epi` lbxl dler iabc ,wlgl yi Ð dia `pixw oec` xexgiy hb akernc

.ixwinòéâäùeze` oikpgny xyr xak ryz xak :mixne` yie .ipnz xak [xn` cge] ,(ziy) xak :xn` cg ,(`,at) `neic ipiny wxta `id `zbelt Ð jepigl
.oiltze dkeqe alel iab lirl ogky`ck ,ekxc itl cg`e cg` lk Ð zevn x`ya la` ,ixii` zeprzdl ohw jepiga mzdc ,`xidp `le .qxhpewd oeyl .zevnl

ïéàxcde ."erwz elif" edl opixn` `l (oiakrn) dligzkl `d Ð "oiakrn oi`" ipzwcn :xtqd dywn (`,bl) dpyd y`xc 'c wxta Ð rewzln zewepiz oiakrn
ipz
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`oifgeקצ mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay
íéùð ééåúàìici mixkf `ivedle dzexwl zexyke ,dlibn `xwna zeaiigy Ð

.mzaegïîöòì úåðîæîipy e` miyp izy oi` la` .micar dyly oke ,miyp ylyÐ
oi`y ,micarae miypa oi`ydn miyp`ayiy itl ,miyp` (ipy) mr oitxhvn micar

."epzlgp lr" mixne` micard oi`e zixa zexne` miypdùéà ùéàaf didi ik Ð
.(eh `xwie) 'ebe exyanúøëî(zxkc) Ð

aiigne ,aizk ycwnl `nh qpkpa `xw i`dc
,ohw ihernl Ð "yi`" aizk ikdle ,zxk dil
`nhl `ed `nh la` .`ed oiyper xa e`lc

.lecbk oiwyne oilke`òåøöäårnyn Ð
.dy`dz`zeaxl ,`pixg`rexväîì ïë íà

äèîìù ïéðòì ùéà øîàðyi` :rnync Ð
mzdc ,i`w "ep`nhi `nh`" e`le .dy` `le
,i`w dhnlc `xw` `l` .dy` elit`

.dnixte drixta irzyncìëäå ïéàåø ìëä
úåàøì íéøùëiccd iab `le ,`ed `cg Ð

.`ipzøáñå äéì éøáñîã.mirbp zekld Ð
é÷á åðéàùl`xyi mkg cinlz jlede Ð

`ede "`nh xen`" :el xne`e ,enr d`exe
d`nehdy .xne` `ede "xedh" ,xne`
`ipz ikde .odkd xn`na dielz dxdhde

.mipdk zxezaøî øîàäå`nw wxta Ð
.(`,e) zereaycùã÷ìmiig min axrl Ð

dcedi iaxe opaxc ediinrh .z`hg xt`a
"itlwa sxh" wxta `nei zkqna yxtn

.(`,bn)ìøò.dlin zngn eig` ezny Ð
äæäù.`nhd lrz`hg innÐäøùë åúàæä

"lxrd" wxta zenaia yxtn `nrh Ð
leqty ,mei leah` dedc icin (a,ar)

.dxta xyke dnexzaïéèçåù ìëä éøúÐ
.(a,eh .`,a) oilegc `nw wxta `ki`ìëä

ïéìòî.(a,iw) zeaezkc `xza wxtaÐ
ééåúàì
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o`k ,jepigl ribdy ohwa o`k :ipyne !zaya elit` ,ecnliy oda oiwqrzn la` ipz
`hiyt :xn`z m`e .oiwqrzn jepigl ribdy ohwa ,xnelk .jepigl ribd `ly ohwa
oic zia oi` zeliap lke` ohw (`,ciw) "yxg" wxt zenaia xn`c o`nl ,oiakrn oi`c
jepigl ribd `l la` ,zay zxiny jepigl ribdy oebk :xnel yie !eyixtdl oieevn

.yecig zvw iede ,xtey zriwzééåúàì
mixyke ,dlibn `xwna zeaiigy Ð miyp
oeyl .ozaeg ici mixkf `ivedle zexwl
,ikd wqt `lzelecb zeklda la` .qxhpewd
lkd :mpeyl dfe .`ztqezd on di`x oi`iane
qepibexcp`emehneh 'ekdlibn`xwna oiaiig
,ozaeg ici miaxd oi`iven oi`e oiaiig
epi`y z``iven oi`e epin `iven qepibexcp`
z``le epin z``l`iven epi` mehneh ,epin
epi` oixeg oa eivge car eivgy in .epin epi`y
miyp .epin epi`y z` `le epin z` `l `iven
cr .dlibn z`ixwn oixeht miphwe micare
zelecb zekldde ,`ztqezd oeyl o`k

y`l` :etiqedeidlkdyitl ,drinya oiaiig
.ca`le bexdle cinydl wtqa(÷ñô)iax

`xewe ezia iyp` lk qpkn ded ryedi
did mgpn iaxc dea` dpei iax .mdiptl
lkdy ,eziaay miyp iptl dzexwl oiekzn
oeyl o`kcr .drinya oiaiig lkde ,wtqa eid
oi`c o`ka yxtl jixv jkl .zelecb zekld
.`l miyp` la` ,miyp `l` oi`iven miypd
iiezi`l Ð 'ek dlibn `xwna oiaiig lkde
ivn dede .[zexg` miyp oi`iveny] miyp
,dcedi iaxc `ail` ohw iiezi`l :xninl
.(a,hi) dlibnc ipy wxta ohwa xiyknc

úåðîæîdyly oke miyp yly Ð onvrl
(ipyl) oitxhvn oi` miyp izy la` .micar
miypa oi`y miyp`a yiy itl ,miyp` [mr]
micare ,zixazexne`miypd oi`y ,micarae
."epizea`l zlgpdy ux` lr" mixne` oi`
la` ,onfl miypl `ed zeyxc xnel jixve
dipin iziin `wcn ,rcze .`kil `aeig
"elk`y dyly" wxta xn`c o`nl `zriiq
,oipnfn Ð onfl evx m` miypc (a,dn zekxa)
eid m`e .ixab ixzk miyp d`nc meyn
"onfl evx" `dc ,dil `iyw ok m` ,zeaiig
.zepnfn opi`yeplymiypeknqdflre !xn`w

ééåúàìongp axcke oikxan inl rceid ohw
`zkldzile :(`,gn)zekxaa inp xn`eÐ 'ek
elit`e .'eke ongpaxck`l``zrnyipdlkk
iax xn`ck `l` ,dizeek ol `niiw `l ikd
`a` mr zilk` oipnif dnk :inlyexia iqei

.zexry izy iz`adycr ilr oipnf`le iaiagmre`ztlgàéðúãdaifa`nhncg`mei oa wepiz :opzc (a,bndcp) "otec`vei"c oizipzn iziin`lc`deÐ'ebe afdidi ikyi`
.xzeiyxtn`ziixadymeynÐéèåòîì`nhla`.`ed oiyperxa e`lc ,ohwihernl"yi`"aizkikdle ,zxkdilaiigne ,aizk`nhycwnlqpkpa`xwi`dcÐzxknohw

edine !ohwlhxtÐ"s`pi ikyi`" :(a,ap oixcdpq) "zezin rax`"wxt dyw oke !yprp ohw epivn`lc oeik ?exhetl`xw ildnl :denzlyie .lecbk oiwyne milke``nhl`ed
.`lc olrnyn`w ,zxkaiigzid`nehldaxzpe li`ed`pin`jzrc`wlqc ,jixhvi``nye .zraxpddndac`inec ,aiigzidy`d oelwmeyncxnelyimzd

òåøöäårnync "yi`" ,dhnly oiprlÐ "yi`" xn`p dnl ok m` .dy`dz`zeaxl ,`pixg` rexv rnynÐ.dy` elit` mzdc ,i`w "ep`nhi `nh"` e`lÐdy``le :
lr s`c ,jixhvi` mzdc ,dpin opitli `lÐdy` (bi `xwie) aizk owfe y`x irbpac ab lr s`e .qxhpewd oeyl .dnixte drixta irzync ,i`wzgzlc`xw``l`
oeike ,"mc` ytpe" (`l xacna) aizkc ,ohw mewna dy` rnync ,"mc`"n dy` ol `wtp `l i`n` :zeywdl yie .d`nhn Ð dy`d owfa xriy gnvl zelibx oi`y ab
:dywe .weqtd on`lm`dy`ze`nhl`kilmirbp x`ycllknÐ [owf] (ohw) irbpa dy` iieaxl`xwjixhvi`cn ,`pin`jzrc`wlqc :xnelyie !mdipy e`aie od milewyc
`ed i`pby ,dy`n dnixte drixt ihernl `xazqnc :xnel yie !d`nehl ohw zeaxl Ð "rexvde" ,dnixte drixtn ohw ihernlÐ "yi`"e ,["mc`"n] dy` iieaxl dil ded

.dfìëä.`ipz iccd iab e`le ,`ed `cgÐ ze`xl oixyk lkd oi`exøîàäå.(`,e) zereayc `nw wxta Ð xnéøáñîãjlede ,iwa epi`yÐ mirbp zekld Ð xaqe dil
mipdk zxeza mzde .qxhpewd oeyl .mipdk zxeza dil `ipz ikde ,odk zxin`a dielz dxdhde d`nehdy ."`nh" xne` `ede ,"`nh" xne` `ed ,enr d`exe mkg cinlz
d`ex dhey odk elit`y ,odk itn `l` dxdhe d`neh oi`y ?odk aizk `zkld i`nl ,l`xyi zeaxl eteqy xg`n :mzd opiwqne ."cg` l` e`" aizkcn ,l`xyi eaxzi`
,diab i`wc mkg l`xyi` `l` ,i`w odk` e`l Ð `kdc xaqe dil ixaqnc :xnel yi cere .envr ipta iwa epi`y ,dhey odk dil ixwn xaqe dil ixaqnc ab lr s` .mirbp

.ze`xl xykrbp eze`a `l` ,iwa epi`y ab lr s`c :xnelyie ?meid eze` oicnlnl lenz`n oicnln il dn ,`hiyt :xn`zm`e .xaqe dil ixaqnùã÷ìmiig min axrlÐ
.(`,bn `nei) "itlwa sxh" wxta yxtn opaxe dcedi iaxc ediinrh .z`hg xt`aìøò`nrh .dxyk ez`fd Ð `nhd lr z`hg ininn dfdy ,dlin zngn eig` ezny Ð

.xzei lk ita dxebyxfrl` iaxc`l` ,yexita ikdmzd`ipzc`ziixa iiezi`l ivne .dxta xyke dnexza leqty ,mei leah`dedc icin :(a,ar) "lxrd" wxtzenaia yxtn

éøú.(a,ehe `,a) oilegc `nw wxta "oihgey lkd"ìëä.(a,iw) `xza wxt ,zeaezkaÐ oilrn
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ééeúàì "ïenéæì ïéôøèöî ìkä" .ïîöòì ïéðnæî íéãáòå©£¨¦§©§¦§©§¨©Ÿ¦§¨§¦§¦§¨¥
:ïîçð áø øîàc ,ïéëøáî éîì òãBiä ïè÷ ééeúàì ?éàî©§¨¥¨¨©¥©§¦§¨§¦§¨©©©§¨

ïéëøáî éîì òãBé¯"äáéæa ïéànhî ìkä" .åéìò ïéðnæî ¥©§¦§¨§¦§©§¦¨¨©Ÿ¦©§¦§¦¨
"Léà" :àéðúc ;BîBé ïa ÷Bðéz ééeúàì ?éàî ééeúàì¯ §¨¥©§¨¥¦¤§©§¨¦

íBé ïa ÷Bðéz úBaøì ?"Léà Léà" øîBì ãeîìz äî©©§©¦¦§©¦¤
ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøác ,äáéæa ànhnL ãçà¤¨¤¦©¥§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥

éøö Bðéà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bðaéøä ,C §¤©¦¨¨¤§¨¥¥¨¦£¥
"øëfì" ,"äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäå" :øîBà àeä¥§©¨¤©¨¨§©§¥¨©¨¨

¯"äá÷pì" ,ìBãb ïéa ïè÷ ïéa ,øëæ àeäL ìk¯ìk ¨¤¨¨¥¨¨¥¨©§¥¨¨
ãeîìz äî ,ïk íà ;äìBãâ ïéa äpè÷ ïéa ,äá÷ð àéäL¤¦§¥¨¥§©¨¥§¨¦¥©©§

ìk äøBz äøac ?"Léà Léà" øîBììkä" .íãà éða ïBL ©¦¦¦§¨¨¦§§¥¨¨©Ÿ
à÷ìñ ;ïè÷ ééeúàì ?éàî ééeúàì "úî àîèa ïéànhî¦©§¦¦§¥¥§¨¥©§¨¥¨¨¨§¨
Léà ,"àhçúé àìå àîèé øLà Léà" :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨¦

¯ïè÷ ,ïéà¯øLà úBLôpä ìòå" :ïì òîLî à÷ ,àì ¦¨¨¨¨©§©¨§©©§¨£¤
."íL eéä¯?éàî éèeòîì "Léà" àlà¯ïè÷ éèeòîì ¨¨¤¨¦§©¥©§©¥¨¨

ééeúàì ?éàî ééeúàì "íéòâða ïéànhî ìkä" .úøkî¦¨¥©Ÿ¦©§¦¦§¨¦§¨¥©§¨¥
Léà ,áéúk "òeøö Léà" :àðéîà Czòã à÷ìñ ;ïè÷¯ ¨¨¨§¨©§¨¨¦¨¦¨©§¦¦

ïè÷ ,ïéà¯.ïì òîLî à÷ ,àì¯!éîð éëä àîéàåíãà" ¦¨¨¨¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¨¨
.íB÷î ìkî ,"BøNa øBòá äéäé ék¯?éì änì "Léà" àlàå¯"Léà" :àéðúãëì¯àlà éì ïéà ¦¦§¤§§¨¦¨¨§¤¨¦¨¨¦§¦§©§¨¦¥¦¤¨

"òeøväå" øîBà àeäLk ?ïépî äMà ,Léà¯"Léà" øîBì ãeîìz äî ,ïk íà ;íéðL ïàk éøä ¦¦¨¦©¦§¤¥§©¨©£¥¨§©¦¦¥©©§©¦
¯,"íéòâpä úà ïéàBø ìkä" .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå ,íøBôe òøBt Léà :ähî ìL ïéðòì§¦§©¤©¨¦¥©¥§¥¨¦¨©©¤¤©Ÿ¦¤©§¨¦

.ïäéúBîLáe ïäa é÷a BðéàL ééeúàì ?éàî ééeúàì ,"íéòâpä úà úBàøì ïéøLk ìkä"¯øîàäå ©Ÿ§¥¦¦§¤©§¨¦§¨¥©§¨¥¤¥¨¦¨¤¦§¥¤§¨¨©
ïäéúBîLáe ïäa é÷a Bðéà :øî¯éøañîc àä :àéL÷ àì ,àðéáø øîà !íéòâpä úà äàBø Bðéà ¨¥¨¦¨¤¦§¥¤¥¤¤©§¨¦£©¨¦¨¨©§¨¨§©§§¦

äãeäé éaøì ?éàî ééeúàì "Lc÷ì ïéøLk ìkä" .øáñ àìå déì éøañîc àä ,øáñå déì¯ééeúàì ¥§¨©¨§©§§¦¥§¨¨©©Ÿ§¥¦§©¥§¨¥©§©¦§¨§¨¥
ïðaøìe ,ïè÷¯äãeäé éaø ;ïè÷å äèBL Løçî õeç ,Lc÷ì ïéøLk ìkä :ïðúc ;äMà ééeúàì ¨¨§©¨©§¨¥¦¨¦§©©Ÿ§¥¦§©¥¥¥¥¤§¨¨©¦§¨

,ìøò ééeúàì ?éàî ééeúàì "úBfäì ïéøéLk ìkä" .ñBðéâBøcðàáe äMàa ìñBôe ïè÷a øéLëî©§¦§¨¨¥§¦¨§©§§¦©Ÿ§¥¦§©§¨¥©§¨¥¨¥
äfäL ìøò :øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøãëå¯?éàî ééeúàì "ïéèçBL ìkä" .äøLk Búàfä §¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¥¤¦¨©¨¨§¥¨©Ÿ£¦§¨¥©

?éàî ééeúàì "ìàøNé õøàì ïéìòî ìkä" .ãneLî ìàøNé ééeúàì àãçå ,éúek ééeúàì àãç£¨§¨¥¦©£¨§¨¥¦§¨¥§¨©Ÿ©£¦§¤¤¦§¨¥§¨¥©
ééåúàì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oikxr(iriax meil)

éàî`a 'lkd' :`xnbd daiyn .df oeyl zeaxl `a dn - ©
ééeúàìzeaxl -,íéLð,dlibn `xwn renyl zeaiig od s`y §¨¥¨¦

,mzaeg ici miyp`d z` `ivedle dzexwl zeleki s`eëåeixac §¦
úBáéiç íéLð ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøã§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦©¨

äléâî àø÷îaitlñpä BúBàa eéä ïä óàL.mixet ly §¦§¨§¦¨¤©¥¨§©¥
eaiigzpe ,zt cgi elk`y miyp` 'by (.dn) zekxaa epipy
miax oeyla cgi oncfdl xnelk ,onfl miaiig ,oefnd zkxaa
dkxal xxerzdl dfa df zexzdle xidfdl ['jxap' xnel oebk]

.(:hn) my yxetn oenifd gqepe .dpeek jezn
`ziixaa epipy.ïenéæa ïéáéiç ìkä'lkd' :`xnbd zl`ey ©Ÿ©¨¦§¦
éàî ééeúàì:daiyne .df oeyl `a dn zeaxl -íéLð ééeúàì §¨¥©§¨¥¨¦

íéãáòå,oenif oic llka md s`y miprpkàéðúcepipyy enke - ©£¨¦§©§¨
yly ,zxg` `ziixaaíéLð,elk`yå ,ïîöòì úBðnæî'b ok ¨¦§©§§©§¨§

íéãáò,elk`y.ïîöòì ïéðnæîmicare miyp s` ,ok m`e £¨¦§©§¦§©§¨
.zeaxl dpyna `pzd `a mze`e ,oenifa mikiiy

:`ziixaa epipy.ïenéæì ïéôøèöî ìkä:`xnbd zl`eyééeúàì ©Ÿ¦§¨§¦§¦§¨¥
.éàî:daiyneáø øîàc ,ïéëøáî éîì òãBiä ïè÷ ééeúàì ©§¨¥¨¨©¥©§¦§¨§¦§¨©©
,ïîçðd ohw.åéìò ïéðnæî ,ïéëøáî éîì òãBé ©§¨¥©§¦§¨§¦§©§¦¨¨

(b-a eh `xwie) xn`pFz`nh 'ebe FxUAn af didi iM Wi` Wi`'¦¦¦¦§¤¨¦§¨ª§¨
iM dX`e' (dk my) xn`p oke .`nhp ,aef epnn afy mc`y ,'`id¦§¦¨¦
dy`y ,'`id d`nh 'ebe DzCp zr `lA miAx mini DnC aFf aEfï¨¨¨¦©¦§Ÿ¤¦¨¨§¥¨¦
,daf z`xwp ,dzcip inia `ly mini ipy zegtl mc dz`xy

.miaf zkqna miyxetn ez`nehe afd ipic xzie .`id d`nhe
(`"n a"t miaf) epipy.äáéæa ïéànhî ìkä:`xnbd zl`ey ©Ÿ¦©§¦§¦¨

'lkd'.éàî ééeúàì:daiyne,BîBé ïa ÷Bðéz ééeúàì`ed s`y §¨¥©§¨¥¦¤
,aef d`x m` `nhinàéðúcxnel jixv weqtd did ,`ziixaa §©§¨

(a eh `xwie) wxLéà'e ,'FxUAn af didi iMøîBì ãeîìz äî- ¦¦¦§¤¨¦§¨©©§©
zelitkd epcnll d`a dníBé ïa ÷Bðéz úBaøì ,'Léà Léà'¦¦§©¦¤

L ãçà`ed s`ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøác ,äáéæa ànhn ¤¨¤¦©¥§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥
éøö Bðéà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL BðaCieaixl weqtd §¤©¦¨¨¤§¨¥¥¨¦

y ,dfl cgeinøîBà àeä éøäafd zxFY z`f' (bl-al eh my) £¥¥Ÿ©©¨
'ebe,'äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäådlind zernyne'øëfì'`id §©¨¤©¨¨§©§¥¨©¨¨
yïéa ,øëæ àeäL ìk`edyïè÷eïéa`edy,ìBãb`nhin ¨¤¨¨¥¨¨¥¨

zernyne ,daifa'äá÷pì'y `idäpè÷ ïéa ,äá÷ð àéäL ìk ©§¥¨¨¤¦§¥¨¥§©¨
,äìBãb ïéae .daifa d`nhinøîBì ãeîìz äî ,ïk íàdn - ¥§¨¦¥©©§©

zelitkdn epcnl,'Léà Léà'`l` ,xac zcnln dpi` `id ok` ¦¦
ìk äøBz äøac,íãà éða ïBL,mc`d ipa ly oeyld zelibx idef ¦§¨¨¦§§¥¨¨

.xac ef zelitkn yexcl oi`e ,oeyld zegvl myd letkl
ld`d l` `Ad lM ,ld`A zEni iM mc`' (ci hi xacna) xn`p¨¨¦¨§Ÿ¤¨©¨¤¨Ÿ¤
my) xn`pe .`nhp ,zn my yiy lde`a `vnpd lky ,'`nhi 'ebe¦§¨
lre 'ebe [dnec`d dxtd xt`n] dGde ,xFdh Wi` 'ebe gwle' (gi§¨©¦¨§¦¨§©
eilr zefdl jixv `nhd z` xdhl icky ,'my eid xW` zFWtPd©§¨£¤¨¨
,ez`neha ycwnl qpkpe ,`nhd xdhp `l m`e .dxtd xt`n
xt`a] `Hgzi `le `nhi xW` Wi`e' (k my) xn`py ,zxk aiig§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨

.'`Oh 'd yCwn z` iM 'ebe dzxkpe ,[dxtd§¦§§¨¦¤¦§©¦¥
epipyy oeyld :`xnbd zl`ey,úî àîèa ïéànhî ìkä©Ÿ¦©§¦¦§¥¥

.éàî ééeúàì:daiyne,ïè÷ ééeúàì,znd lde`a did m`y §¨¥©§¨¥¨¨
,ezeaxl jxev yie .e`nhp ,miwyne milke`a rbp m`e ,`nhp

okyàðéîà Czòc à÷ìñeik ,xnel jzrca dler did -o ¨§¨©§¨¨¦¨
(k hi xacna) xn`py,'àhçúé àìå àîèé øLà Léà'¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
y `id 'yi`' zernyneLéàlecbïéàzxeza `ed ixd [ok-] ¦¦

j` zn z`neh,àì ïè÷oklïì òîLî à÷aezkd epl rinyn - ¨¨Ÿ¨©§©¨
(gi my),'íL eéä øLà úBLôpä ìòå','ytp' llka `edy lky §©©§¨£¤¨¨

.ohw elit`e ,zna `nhp
,zn z`nehn ohw hrnzp `ly ixg` :`xnbd zl`eyàlà¤¨

weqtdéàî éèeòîì ,'Léà':daiyne .`a `ed dn hrnl - ¦§©¥©

,úøkî ïè÷ éèeòîì,`Hgzi `le `nhi xW` Wi`e' aezkdy §©¥¨¨¦¨¥§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
la` ,d`neha ycwnl qpkpy lecbd z` zxk aiign 'dzxkpe§¦§§¨
ycwnl `nh qpkpyk mewn lkn ,d`neh lawn `edy s` ,ohw

.oiyper llka epi` oky ,zxkn xeht `ed
zgRq F` z`U FxUA xFra didi iM mc`' (b-a bi `xwie) xn`p¨¨¦¦§¤§§¨§¥©©©
yiy mc`y ,'Fz` `Ohe 'ebe rbPd z` odMd d`xe 'ebe zxda F`©¤¤§¨¨©Ÿ¥¤©¤©§¦¥Ÿ
odkde .odkd l` `a ,mi`nhd mirbpd ze`xnn cg` exera
dxeza zex`eand zekldd it lr ,exdhn e` e`nhn ,exibqn

(fi-` bi `xwie).(g-`"t mirbp) dpynae
(`"n b"t mirbp) epipy.íéòâða ïéànhî ìkä:`xnbd zl`ey ©Ÿ¦©§¦¦§¨¦

'lkd'.éàî ééeúàì:daiyne,ïè÷ ééeúàìm` `nhp `ed s`y §¨¥©§¨¥¨¨
oky ,ezeaxl jxev yie .rbp ea d`xpàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨

yáéúk 'òeøö Léà'(cn bi `xwie),y rnyneLéàlecbïéà ¦¨©§¦¦¦
j` 'rexv' `xwpe mirbpa `nhin [ok-],àì ïè÷oklòîLî à÷ ¨¨Ÿ¨©§©

ïì.`nhin ohw elit`y `ziixad epl drinyn - ¨
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,oicd edf ok`y xn`p ile`e - §¥¨¨¦©¦

zeaxl `ziixal oipne ,`nhin lecb wxy rnyn 'rexv yi`'y
(a bi `xwie) xn`p :daiyne .ohw,'BøNa øBòá äéäé ék íãà'¨¨¦¦§¤§§¨

rnyn 'mc`'eíB÷î ìkî.`nhin ,ohw s` ,mc` `edy lk - ¦¨¨
:`xnbd zl`eyàlàåweqtdLéà','rexvéì änì,eazekl §¤¨¦¨¨¦

`a weqtd :daiyne .cnln `ed dneàéðúãëìoicd z` cnll - §¦§©§¨
xn`p ,`ziixaa epipyy,'Léà'ok m`eLéà àlà éì ïéà ¦¥¦¤¨¦

j` ,mirbpa `nhinyïépî äMà,rbp da d`xp m` d`nhiny ¦¨¦©¦
:`ziixad daiynàeäLkaezkdyk -øîBà(dn bi `xwie) §¤¥

òeøväå'eicbA' xnel did ic ,'minxt Eidi eicbA ,rbPd FA xW` §©¨©£¤©¤©§¨¨¦§§ª¦§¨¨
xaic mcewd weqtd oky rexv lr xaecny i`cee ,'minxt Eidi¦§§ª¦

y daxn weqtd ok m`e ,rexv lríéðL ïàk éøälr xaecn - £¥¨§©¦
:`xnbd zl`ey .dy`e yi` epiidc ,mirxevn ipin ipyïk íà¦¥

øîBì ãeîìz äîepcnln dn -.'Léà'yxcp weqtd :daiyne ©©§©¦
ähî ìL ïéðòìrexvdy ,(dn my) `ad weqta xkfend oiprl - §¦§¨¤©¨

hrnl 'yi`' `a df oiprle ,y`x zrixte micba znixt oerh
yLéàrxevnòøBtey`xíøBôeeicbaäMàä ïéàåzrxevnd ¦¥©¥§¥¨¦¨

úòøBtdy`xúîøBôe.dicba ©©¤¤
:`ziixaa epipyíéòâpä úà ïéàBø ìkäz` weqtl mixyke ©Ÿ¦¤©§¨¦

dpynae ,mi`nh e` xbqd miperh ,mixedh md m`d epiidc ,mpic
cer epipy (`"n b"t mirbp).íéòâpä úà úBàøì ïéøLk ìkä©Ÿ§¥¦¦§¤©§¨¦

:`xnbd zl`eyéàî ééeúàì.zeaxl el` zepeyl e`a dn - §¨¥©
:daiyneééeúàìodkïäa é÷a BðéàLmirbpa -ïäéúBîLáely §¨¥¤¥¨¦¨¤¦§¥¤

mkg cinlz ici lr mirbp ze`xl xyk `ed s`y ,mirbpd
.el xiaqie enir jliy l`xyi

:`xnbd dywnøî øîàäåzereay) `aiwr iax xn` `lde - §¨¨©©
y odk lky (.eúà äàBø Bðéà ,ïäéúBîLáe ïäa é÷a Bðéà¥¨¦¨¤¦§¥¤¥¤¤

íéòâpäit lr elit` mpic z` weqtle mirbp ze`xl el xeq` - ©§¨¦
.enir jledd mkg cinlz

:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àðéáø øîàoky ,`iyew ef oi` - ¨©©¦¨Ÿ©§¨
àäzxacn ,mirbp ze`xl iwa epi`y odkl dxizdy `ziixad - ¨

odkaøáñå déì éøañîc`ed ,mirbp zekld el mixiaqnyky - §©§§¦¥§¨©
el xiaqnd mkg cinlz it lr ze`xl el xzen okle ,oze` oian

e ,xedh e` `nh xne`e d`ex odkdeàä-`aiwr iax ixac ¨
odk lr mixen`øáñ àìå déì éøañîcz` oian epi`y - §©§§¦¥§Ÿ¨©

mirbp ze`xl el xeq` okle ,el mixiaqnyk s` mirbp zekld
.mkg cinlz ici lr s`

`nHl Egwle' (fi hi xacna) xn`p ,dnec` dxt ztixy xg`§¨§©¨¥
in migwely ,'ilM l` miIg min eilr ozpe ,z`Hgd ztxy xtrn¥£©§¥©©©¨§¨©¨¨©©¦¤¤¦
,dxtd ztixy xt`n eilr mipzepe ,qxg ilka ['miig min'] oirn
my) xn`py ,mxdhl zn i`nh lr mdn zefdl mixyk mind f`e
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המשך בגמוד מט



קצי oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay
íéùð ééåúàìici mixkf `ivedle dzexwl zexyke ,dlibn `xwna zeaiigy Ð

.mzaegïîöòì úåðîæîipy e` miyp izy oi` la` .micar dyly oke ,miyp ylyÐ
oi`y ,micarae miypa oi`ydn miyp`ayiy itl ,miyp` (ipy) mr oitxhvn micar

."epzlgp lr" mixne` micard oi`e zixa zexne` miypdùéà ùéàaf didi ik Ð
.(eh `xwie) 'ebe exyanúøëî(zxkc) Ð

aiigne ,aizk ycwnl `nh qpkpa `xw i`dc
,ohw ihernl Ð "yi`" aizk ikdle ,zxk dil
`nhl `ed `nh la` .`ed oiyper xa e`lc

.lecbk oiwyne oilke`òåøöäårnyn Ð
.dy`dz`zeaxl ,`pixg`rexväîì ïë íà

äèîìù ïéðòì ùéà øîàðyi` :rnync Ð
mzdc ,i`w "ep`nhi `nh`" e`le .dy` `le
,i`w dhnlc `xw` `l` .dy` elit`

.dnixte drixta irzyncìëäå ïéàåø ìëä
úåàøì íéøùëiccd iab `le ,`ed `cg Ð

.`ipzøáñå äéì éøáñîã.mirbp zekld Ð
é÷á åðéàùl`xyi mkg cinlz jlede Ð

`ede "`nh xen`" :el xne`e ,enr d`exe
d`nehdy .xne` `ede "xedh" ,xne`
`ipz ikde .odkd xn`na dielz dxdhde

.mipdk zxezaøî øîàäå`nw wxta Ð
.(`,e) zereaycùã÷ìmiig min axrl Ð

dcedi iaxe opaxc ediinrh .z`hg xt`a
"itlwa sxh" wxta `nei zkqna yxtn

.(`,bn)ìøò.dlin zngn eig` ezny Ð
äæäù.`nhd lrz`hg innÐäøùë åúàæä

"lxrd" wxta zenaia yxtn `nrh Ð
leqty ,mei leah` dedc icin (a,ar)

.dxta xyke dnexzaïéèçåù ìëä éøúÐ
.(a,eh .`,a) oilegc `nw wxta `ki`ìëä

ïéìòî.(a,iw) zeaezkc `xza wxtaÐ
ééåúàì
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o`k ,jepigl ribdy ohwa o`k :ipyne !zaya elit` ,ecnliy oda oiwqrzn la` ipz
`hiyt :xn`z m`e .oiwqrzn jepigl ribdy ohwa ,xnelk .jepigl ribd `ly ohwa
oic zia oi` zeliap lke` ohw (`,ciw) "yxg" wxt zenaia xn`c o`nl ,oiakrn oi`c
jepigl ribd `l la` ,zay zxiny jepigl ribdy oebk :xnel yie !eyixtdl oieevn

.yecig zvw iede ,xtey zriwzééåúàì
mixyke ,dlibn `xwna zeaiigy Ð miyp
oeyl .ozaeg ici mixkf `ivedle zexwl
,ikd wqt `lzelecb zeklda la` .qxhpewd
lkd :mpeyl dfe .`ztqezd on di`x oi`iane
qepibexcp`emehneh 'ekdlibn`xwna oiaiig
,ozaeg ici miaxd oi`iven oi`e oiaiig
epi`y z``iven oi`e epin `iven qepibexcp`
z``le epin z``l`iven epi` mehneh ,epin
epi` oixeg oa eivge car eivgy in .epin epi`y
miyp .epin epi`y z` `le epin z` `l `iven
cr .dlibn z`ixwn oixeht miphwe micare
zelecb zekldde ,`ztqezd oeyl o`k

y`l` :etiqedeidlkdyitl ,drinya oiaiig
.ca`le bexdle cinydl wtqa(÷ñô)iax

`xewe ezia iyp` lk qpkn ded ryedi
did mgpn iaxc dea` dpei iax .mdiptl
lkdy ,eziaay miyp iptl dzexwl oiekzn
oeyl o`kcr .drinya oiaiig lkde ,wtqa eid
oi`c o`ka yxtl jixv jkl .zelecb zekld
.`l miyp` la` ,miyp `l` oi`iven miypd
iiezi`l Ð 'ek dlibn `xwna oiaiig lkde
ivn dede .[zexg` miyp oi`iveny] miyp
,dcedi iaxc `ail` ohw iiezi`l :xninl
.(a,hi) dlibnc ipy wxta ohwa xiyknc

úåðîæîdyly oke miyp yly Ð onvrl
(ipyl) oitxhvn oi` miyp izy la` .micar
miypa oi`y miyp`a yiy itl ,miyp` [mr]
micare ,zixazexne`miypd oi`y ,micarae
."epizea`l zlgpdy ux` lr" mixne` oi`
la` ,onfl miypl `ed zeyxc xnel jixve
dipin iziin `wcn ,rcze .`kil `aeig
"elk`y dyly" wxta xn`c o`nl `zriiq
,oipnfn Ð onfl evx m` miypc (a,dn zekxa)
eid m`e .ixab ixzk miyp d`nc meyn
"onfl evx" `dc ,dil `iyw ok m` ,zeaiig
.zepnfn opi`yeplymiypeknqdflre !xn`w

ééåúàìongp axcke oikxan inl rceid ohw
`zkldzile :(`,gn)zekxaa inp xn`eÐ 'ek
elit`e .'eke ongpaxck`l``zrnyipdlkk
iax xn`ck `l` ,dizeek ol `niiw `l ikd
`a` mr zilk` oipnif dnk :inlyexia iqei

.zexry izy iz`adycr ilr oipnf`le iaiagmre`ztlgàéðúãdaifa`nhncg`mei oa wepiz :opzc (a,bndcp) "otec`vei"c oizipzn iziin`lc`deÐ'ebe afdidi ikyi`
.xzeiyxtn`ziixadymeynÐéèåòîì`nhla`.`ed oiyperxa e`lc ,ohwihernl"yi`"aizkikdle ,zxkdilaiigne ,aizk`nhycwnlqpkpa`xwi`dcÐzxknohw

edine !ohwlhxtÐ"s`pi ikyi`" :(a,ap oixcdpq) "zezin rax`"wxt dyw oke !yprp ohw epivn`lc oeik ?exhetl`xw ildnl :denzlyie .lecbk oiwyne milke``nhl`ed
.`lc olrnyn`w ,zxkaiigzid`nehldaxzpe li`ed`pin`jzrc`wlqc ,jixhvi``nye .zraxpddndac`inec ,aiigzidy`d oelwmeyncxnelyimzd

òåøöäårnync "yi`" ,dhnly oiprlÐ "yi`" xn`p dnl ok m` .dy`dz`zeaxl ,`pixg` rexv rnynÐ.dy` elit` mzdc ,i`w "ep`nhi `nh"` e`lÐdy``le :
lr s`c ,jixhvi` mzdc ,dpin opitli `lÐdy` (bi `xwie) aizk owfe y`x irbpac ab lr s`e .qxhpewd oeyl .dnixte drixta irzync ,i`wzgzlc`xw``l`
oeike ,"mc` ytpe" (`l xacna) aizkc ,ohw mewna dy` rnync ,"mc`"n dy` ol `wtp `l i`n` :zeywdl yie .d`nhn Ð dy`d owfa xriy gnvl zelibx oi`y ab
:dywe .weqtd on`lm`dy`ze`nhl`kilmirbp x`ycllknÐ [owf] (ohw) irbpa dy` iieaxl`xwjixhvi`cn ,`pin`jzrc`wlqc :xnelyie !mdipy e`aie od milewyc
`ed i`pby ,dy`n dnixte drixt ihernl `xazqnc :xnel yie !d`nehl ohw zeaxl Ð "rexvde" ,dnixte drixtn ohw ihernlÐ "yi`"e ,["mc`"n] dy` iieaxl dil ded

.dfìëä.`ipz iccd iab e`le ,`ed `cgÐ ze`xl oixyk lkd oi`exøîàäå.(`,e) zereayc `nw wxta Ð xnéøáñîãjlede ,iwa epi`yÐ mirbp zekld Ð xaqe dil
mipdk zxeza mzde .qxhpewd oeyl .mipdk zxeza dil `ipz ikde ,odk zxin`a dielz dxdhde d`nehdy ."`nh" xne` `ede ,"`nh" xne` `ed ,enr d`exe mkg cinlz
d`ex dhey odk elit`y ,odk itn `l` dxdhe d`neh oi`y ?odk aizk `zkld i`nl ,l`xyi zeaxl eteqy xg`n :mzd opiwqne ."cg` l` e`" aizkcn ,l`xyi eaxzi`
,diab i`wc mkg l`xyi` `l` ,i`w odk` e`l Ð `kdc xaqe dil ixaqnc :xnel yi cere .envr ipta iwa epi`y ,dhey odk dil ixwn xaqe dil ixaqnc ab lr s` .mirbp

.ze`xl xykrbp eze`a `l` ,iwa epi`y ab lr s`c :xnelyie ?meid eze` oicnlnl lenz`n oicnln il dn ,`hiyt :xn`zm`e .xaqe dil ixaqnùã÷ìmiig min axrlÐ
.(`,bn `nei) "itlwa sxh" wxta yxtn opaxe dcedi iaxc ediinrh .z`hg xt`aìøò`nrh .dxyk ez`fd Ð `nhd lr z`hg ininn dfdy ,dlin zngn eig` ezny Ð

.xzei lk ita dxebyxfrl` iaxc`l` ,yexita ikdmzd`ipzc`ziixa iiezi`l ivne .dxta xyke dnexza leqty ,mei leah`dedc icin :(a,ar) "lxrd" wxtzenaia yxtn

éøú.(a,ehe `,a) oilegc `nw wxta "oihgey lkd"ìëä.(a,iw) `xza wxt ,zeaezkaÐ oilrn
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`oifgeקצב mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay
íéãáò ééåúàìepxkni `ly card dvexe ,xeknl ledn iprpk car el yi m`y Ð

.ezelrdl eax z` oitek Ð l`xyi ux`a `l`äôéä äåðî.ux`l uegc Ðäåðì
äòøä.milyexil l`xyi ux`n oke .eilr akrl dleki ezy` oi`e ,l`xyi ux`cÐ

[àèéùô]mipdk" ipzc jpd yixc `zydne ,i`n iiez`l "lkd" yixc `zyd crÐ
`ljpd i` !`hiyt :ira`we ."mil`xyie miel

aiigil o`n Ð eaiigilåäðéð äãåáò éðáå ?Ð
oi`y ,dkeqa ezy`e yi` xecl oileki oi`e
lbxdzcear ediilr`inxc ,odizeypl oiwwfp

.eaiigip `l`ni`Ðïì òîùî à÷lr s`cÐ
ikid ik ,"execz" oirk edl xyt` `lc ab
,ixiht dcear ocirae .iaiiginÐ edlxyt`c

.iaiigin dcear ocira `lyéøúùéàã ïåéë
íéàìë åäìly hpa`c ,dcear ocira Ð

hpa`d z`e" :(hl zeny) aizkc ,did mi`lk
,`xnr zlkz Ð `pzik yycne ,"xfyn yy

.(`,ar) `nei zkqnaïéá õöåç øáã àäé àìù
åøùáì äðåäë éãâáexya lr oilitze Ð

,szkd lv` zxeaiwa eicba zgz ,opira
zgzc (`,fl) "dax unewd"azegpna xn`ck
`le "ze`l jl dide" :aizkc ,opira eicba

.ze`l mixg`lztpvne ,gvnd lr gpen uiv
`l` ,gvnd cr zwfgn dpi`e ,y`xd lr
mewn ,y`xd daeba d`xp oilitzd mewn

.qtex wepiz ly egenyäòåøú íåérnynÐ
.cala cg`meiúåëøáìåmixne` inp eidyÐ

zeikln laeid zpy ly mixetkd meia
.zextey zepexkfíìåòì ïéøëåîelit` Ð

Ðmdlyrwxw exknm` ,dnvrlaeidzpya
`xnba `ipz l`xyi iab eli`e .`id dxekn
`l laeid zpyae :(a,hk oikxr) `xza wxta
zernde ,dxekn dpi` Ð xkn m`e ,xekni
,mlerl oixken :opz mipdk iabe .oixfeg
`kil `dc .odly zernde ,d`veie dxeknc
i`cec Ð laeia ediirx` `xcd `lc xninl
"mield on l`bi xy`e" :aizkc ,`xcd
`vei exknn :(my) `xza wxta opixn`e

[`ad cenrl jiiy o`kn] .mpgaïéìàåâå
íìåòì,cin dze` oil`ebÐdcy exknm`Ð

,mipy izyn zegt le`bl xzen epi` l`xyie
."jl xkni ze`eaz ipy xtqna" :aizkck

éäð

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

ééåúàìux`a `l` epxkni `ly card dvexe ,xeknl ledn iprpk car el yi m`yÐ micar

ly egxk lra ixar cardl] ezelrdl lekiy :i"yx yxit (a,iw) zeaezkae .l`xyi

.edexhti e` ,ezelrdlsekl leki cardy :yxit wgvi epiaxe .[carééåúàìdvegngxay car

miprpkmicarac i"yxyexitl elit`e .micar ipzc o`nldil opirny`l`yixneÐux`lux`l

,inp i` .ezeyxne`ivenepi`y,exkenldvexc ,ixiin

.xhtp `le carl diqpwip Ð gxae li`edc,inp i`

ux`axiczjled axdy oebkÐ`yixc jzrc`wlq

.ikd e`la l`xyiäåðîux`l dvegc Ð dtid

akrl dleki ezy` oi`e ,l`xyi ux`c drxd depl

.qxhpewd oeyl .milyexil l`xyi ux`n oke .eilr

`tiq `pz Ð "oilrn lkd" `yix `pzc ab lr s`c

.(my) zeaezka mzdyxtn ikd ."oi`iven lkd oi`"

x`y oia welig`kilc ,micar iiez`l :xninl`kile

.micar iab milyexil l`xyi ux`ìëäoiaiig

,i`n iiez`l "lkd" yixc `zyd cr Ð dkeqa

,"mil`xyie miel mipdk" `pzc jpd yixc `zydn

?aiigil o`n iaiigin `l jpd i`e !`hiyt :irawe

éðáåezy`e yi` xecl oileki oi`e Ð edpip dcear

zcear ediilr`inxc,odizeyploiwwfp oi`y ,dkeqa

mrhnc .qxhpewd oeyl .eaiign `l `ni` lbxd

la` ,zecya `l` edpixhtinl `kil mikxc ikled

.ycwndziazenewnx`yeycwndziazkyla`l

mixyramixneydmiel inp hwpinl ivnc oicd`ede

cinzc `nw wxt `zi`ck ,ycwna zenewn cg`e

zriwza oiaiig lkd" iab onwl `pgky` ikd (`,ek)

,"dil `kixhvi` miele mipdk" :xninl ivnc ,"xtey

oixkene mlerl oil`eb mielc inp dil iziin `dc

.mipdk `l` hwp `le ,mlerlòîùî÷s`] Ð ol

xyt`c ikid ik ,dxic oirk edl xyt` `lc [ab lr

ocira `ly ,ixiht dcear ocirae ,iaiigin Ð edl

.iaiigindcearíéðäëocirami`lk edl ixzyi`

z`e" :aizkc ,did mi`lk ly hpa`c Ð dcear

.'ek zlkz `pzk yycne ,"yy hpa`déðämipdk

mi`lk exzyi` (`lc o`n 'ek dcear ipae) li`ed

`l miyp :y"piilxe`n sqei epiax axd dywd Ð 'ek

dyrz milicb"a edpzile li`ed ,mi`lka eaiigl

xn`c`de .yi`ldy` aezkddeyd :xnelyie !"jl

mewa dpi`e li`ed :(a,bn migqt) "oixaer el`" wxt

dlr jinq ,unglk`zlaadpi`Ðdvnlek``d`

,zekeqd bgn "xyr dyng" "xyr dyng" opitlic

:`nipe ,xn`z m`e .miypd`ivedl "gxf`d" :aizkc

yie !milicba edpzi` fphry zyiala edpzi`c oeik

m`e .oilitzl dxezd lk dywed ,daxc`c :xnel

`ki`c ,uxize !dywed dvn myl inp ikdc :xn`z

inp eaxzi` ung zlik`l ,eaxzi`e li`ed :xninl

.dvnzlik`làìùdpedk icba oiauvegxac`di

zeny) aizkc ,opira exya lr oiltze Ð exyal

.ze`l mixg`l `le Ð "ze`l jl dide" (biõéö
dpi`e y`xd lr ztpvne gvnd lr gpencr zwfgn

mewny`xd daeba oi`xp oiltzd mewn `l` gvnd

xninl`kile .qxhpewdoeyl .qtexwepizly egeny

ixihtc idpe ,ol rnyn`w :lirlck xn`w `l i`n`

oiltza mlerl oiaiigc dil `hiytc .dcear ocira

exhtilcjzrc`wlqcxninldilira`le ,y`xly

.oiaiigc dil `hiytc ,dcear ocira `ly ci ly oilitznìùepiid Ð mipy eidi jipir oiay onf lk ,"jipir oia zethehle" :(`,el) zegpn ,`nlra xn`c ab lr s`e Ð y`x ly zakrn dpi` ci

.ci ly micwdl jixv mdipy gipny dryaíåé.cala cg` mei :rnyn Ð mkl didi drexzúåëøáìå.zexteye zepexkf zeikln laeid zpy ly mixetkd meia inp mixne` eidy Ðïéøëåî
xn`e ,"mield on l`bi xy`e" :(dk `xwie) aizkc ,laeia ediirx` `xcd `lc xninl `kil `dc .odly zernde d`veie ,`id dxekn Ð mdly rwxw exkn m` ,dnvr laeid zpya elit`e Ð mlerl

`edde ?xknz `ly oic epi` dxekn dpi` ,d`vei xak dxeknc meyn Ð (my) `xza wxta onwl `nrh l`eny yxtn `dc ,d`xp `le .qxhpewd oeyl .mpg `vei exknnc (a,hk onwl) `xza wxta

zvw yie ?mlerl (dl`eb [mil`eb i`n :dyw] yicwnd) oke ,[laei oiprl] mipdkl l`xyi oia `ki` i`n ,z`vei dxkn xn`c inp axc `ail` :zeywdl yi cere !l`xyi iab enk odk iab jiiy `nrh

hwpc "oixken"e ,laeia ewtile ,mixvgd izak oibdep mdly dneg ixr izay jzrc `wlqe .mlerl mil`eb mipdke miele ,dninz dpy jeza `l` dl`eb epi` l`xyic dneg ixr izaac ,`qxibd ayil

ede`x" wxt dpyd y`xae ."ze`eaz ipy xtqna" :aizkc ,mipy izyn zegta l`eb epi` l`xyie ,cin eze` oil`eb dcy exkn m` Ð mlerl oil`ebe :epeyl dfe `kd yxit i"yxe ."oil`eb" ab` Ð

,edpip zexizi zeipyn ediiexz Ð oixken oiae oiyicwn oiae .oikxr zkqna od zeipyn mdizye ,mlerl oil`ebe mlerl oixken :ield [wgvi epiax] (wgvi xa dcedi iax) mya epeyl edfe (`,hk) "oic zia

:[a,bl] oikxr zkqna dl iwen ikde .mlerl oil`ebe oiyicwn :mipdk iab inp `pz Ð dpyn zegt laeid xg` oil`eb `le ,mipy izyn zegt laeid iptl oiyicwn oi` :l`xyi iab mzd `pzc icii` `l`
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.íéãáò ééeúàì¯ééeúàì ,àéãäa íéãáò éðúc ïàîìe §¨¥£¨¦§©§¨¥£¨¦§¤§¨§¨¥
?éàî¯ìkä ïéàå" .äòøä äåðì äôiä äåpî ééeúàì ©§¨¥¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨§¥©Ÿ

"ïéàéöBî¯.õøàì õøàì äöeçî çøaL ãáò ééeúàì ¦¦§¨¥¤¤¤¨©¦¨¨¨¤¨¨¤
"íéìLeøéì ïéìòî ìkä"¯äåðì äôiä äåpî ééeúàì ©Ÿ©£¦¦¨©¦§¨¥¦¨¤©¨¨§¨¤

äåpî ééeúàì ?éàî ééeúàì "ïéàéöBî ìkä ïéàå" .äòøä̈¨¨§¥©Ÿ¦¦§¨¥©§¨¥¦¨¤
íiåì íéðäk ,äkeña ïéáéiç ìkä" .äôiä äåðì äòøä̈¨¨§¨¤©¨¨©Ÿ©¨¦§¨Ÿ£¦§¦¦
?éáéiçéî ïàî ,éáéiçî àì éðä éà !àèéLt ."íéìàøNéå§¦§§¥¦§¦¨¦¨¥¨¦©§¦©¦©§¦

¯ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,déì àëéøèöéà íéðäkŸ£¦¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨¦
úòáL eáLz" :øî øîàå ,"eáLz úBkqa" áéúëe§¦©ª¥§§¨©¨¥§¦§©

"íéîé¯BzLàå Léà äøéc äî ,eøeãz ïéòk¯óà ¨¦§¥¨©¦¨¦§¦§©
äãBáò éðáe ìéàBä ,íéðäk éðäå ,BzLàå Léà äkeñ¨¦§¦§§¨¥Ÿ£¦¦§¥£¨

eäðéð¯úòLa éøéèôc éäð :ïì òîLî à÷ ,eáéiçéì àì ¦§¨¦©§¨©§©¨§¦¦§¦¦¦§©
äåäc éãéî ;éáéiçéî éáeiç äãBáò úòL àìa ,äãBáò£¨§¨§©£¨©¥¦©§¦¦¥©£¨

íBia íéëøã éëìBä :øî øîàc ,íéëøã éëìBäà¯ïéøeèt ©§¥§¨¦§¨©¨§¥§¨¦©§¦
,úéöéöa ïéáéiç ìkä" .äìéìa íéáéiçå íBia äkeqä ïî¦©¨©§©¨¦©©§¨©Ÿ©¨¦§¦¦

!àèéLt ."íéìàøNéå íiåì íéðäk¯éøèöéà íéðäkC Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¦¨Ÿ£¦¦§§¦
Laìz àì" áéúëe ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,déì¥¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦Ÿ¦§©
íéàìk éøzLéà àìc ïàî ,"Cl äNòz íéìãb ...æðèòL©©§¥§¦¦©£¤¨©§¨¦§§¦¦§©¦

äLéáìa déaâì¯éðäå ,úéöéö úåöîa áéiçîc àeä §©¥¦§¦¨§¦©©§¦§©¦¦§¨¥
eäééaâì íéàìk éøzLéàå ìéàBä ,íéðäk¯,eáéiçì àì Ÿ£¦¦§¦§§¦¦§©¦§©©§¨¦©§

:ïì òîLî à÷ïcéò àìa ,äãBáò ïcéòa éøzLéàc éäð ¨©§©¨§¦§¦§§¦§¦©£¨§¨¦©
íiåì íéðäk ,ïéléôza ïéáéiç ìkä" .éøzLéà àì äãBáò£¨¨¦§§¦©Ÿ©¨¦¦§¦¦Ÿ£¦§¦¦

!àèéLt ."íéìàøNéå¯éøèöéà íéðäkà÷ìñ ,déì C §¦§§¥¦§¦¨Ÿ£¦¦§§¦¥¨§¨
Eãé ìò úBàì ízøL÷e" áéúëe ìéàBä :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨¦§¦§©§¨§©¨¤

ðéò ïéa úôèèì eéäåãéc äåöîa déúéàc ìk ,"E¯déúéà §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤¨§¦¥§¦§¨§©¦¥
äåöîa eäðúéìå ìéàBä ,íéðäk éðäå ;Làøc äåöîa§¦§¨§Ÿ§¨¥Ÿ£¦¦§¦§§§¦§¨
õöBç øáã àäé àlL ,"BøNa ìò Laìé" :áéúëc ,ãéã§¨¦§¦¦§©©§¨¤Ÿ§¥¨¨¥

BøNa ïéáe Bðéa¯,eáéiçéì àì éîð ùàøc äåöîa àîéà ¥¥§¨¥¨§¦§¨§Ÿ©¦¨¦©§
ìL älôz :ïðúãk ,éããäà éákòî àìc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨§©§¦©£¨¥§¦§©§¦¨¤

Laìé" :áéúëc ,ãéc àðL éàîe .ãé ìL úákòî äðéà Làø ìLå ,Làø ìL úákòî äðéà ãé̈¥¨§©¤¤¤Ÿ§¤Ÿ¥¨§©¤¤¤¨©§¨§©¦§¦¦§©
!"BLàø ìò úôðönä zîNå" :áéúk éîð Làø ?"BøNa ìò¯õéö ïéa äàøð äéä BøòN :àðz ©§¨Ÿ©¦§¦§©§¨©¦§¤¤©Ÿ¨¨§¨¨¨¦§¤¥¦

!àèéLt ."íéìàøNéå íiåì íéðäk ,øôBL úòé÷úa ïéáéiç ìkä" .ïéléôz çépî íML ,úôðöîì§¦§¤¤¤¨©¦©§¦¦©Ÿ©¨¦¦§¦©¨Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¦¨
¯ïàî ,"íëì äéäé äòeøz íBé" áéúëe ìéàBä :àðéîà Czòã à÷ìñ ,déì àëéøèöéà íéðäkŸ£¦¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§¨¦§¤¨¤©

àîBé ãçc äòé÷úa àlà déúéìc¯,àzL délek äòé÷úa eäðúéàå ìéàBä ,íéðäk éðäå ,áéiç §¥¥¤¨¦§¦¨§©¨©¨§¨¥Ÿ£¦¦§¦§§¦§¦¨¥©¨
"íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe" :áéúëc¯.eáéiçéì àì àîéà¯,úBøöBöç íúä ?éîc éî ¦§¦§©§¤©£Ÿ§Ÿ©ŸŸ¥¤¥¨¨¦©§¦¨¥¨¨£§

!øôBL àëä¯éøèöéàäòé÷zì äðMä Làøì ìáBiä äåL :ïðúe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ¨¨¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§©¨¤©¥§Ÿ©¨¨©§¦¨
ìáBé úåöîa déúéàc ;úBëøaìå¯ìáBé úåöîa déúéìc ,äðMä Làø úåöîa déúéà¯déúéì §©§¨§¦¥§¦§©¥¦¥§¦§©Ÿ©¨¨§¥¥§¦§©¥¥¥
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oikxr(iriax meil)

`a 'lkd' oeyl :`xnbd daiynééeúàìzeaxl -,íéãáòm`y §¨¥£¨¦
`ly dvex carde ,exkenl dvexe ledn iprpk car mc`l yi
ezelrdl eax z` card dtek ,l`xyi ux`a `l` xkndl

:`xnbd zxxan .my exkenl l`xyi ux`líéãáò éðúc ïàîìe§©§¨¥£¨¦
àéãäa) dpyna yexita 'micar' dpyy in zrcle -`vnp ,(my §¤§¨

ok m` ,mzeaxl `a `l 'lkd'yéàî ééeúàì.zeaxl `a dn - §¨¥©
:`xnbd daiynäòøä äåpì äôiä äåpî ééeúàìlrad lekiy - §¨¥¦¨¤©¨¨©¨¤¨¨¨

ux`l uegn zelrl ,dlra z` sekl dy`d e` ezy` z` sekl
mewnl ux`l uegay [dti dep] aeh mewnn elit` ,l`xyi ux`l
epipy :x`al `xnbd dtiqen .l`xyi ux`ay [drxd dep] rx

(my) dpynd jynda'ïéàéöBî ìkä ïéàå'uegl l`xyi ux`n §¥©Ÿ¦¦
`a 'lkd' oeyl ,ux`lõøàì äöeçî çøaL ãáò ééeúàì§¨¥¤¤¤¨©¦¨¨¨¤

,õøàìaiig `l` ,ux`l uegl dxfg e`ivedl leki eax oi`y ¨¨¤
aeyi meyn ux`a card x`yiy ick ,l`xyi ux`a exkenl

(my) epipyy dnae .l`xyi ux`,'íéìLeøéì ïéìòî ìkä''lkd' ©Ÿ©£¦¦¨©¦
`aééeúàìdlra z` dy`d e` ezy` z` sekl lrad lekiy §¨¥

elit` ,milyexil zelrläôiä äåpîl`xyi ux` x`yay ¦¨¤©¨¨
äòøä äåpì(my) epipyy dnae .milyexia'ïéàéöBî ìkä ïéàå' ©¨¤¨¨¨§¥©Ÿ¦¦

'lkd' :`xnbd zxxan ,milyexin,éàî ééeúàì:daiyne §¨¥©
ééeúàìz` dy`d `le ,milyexin ezy` z` `iven lrad oi`y §¨¥

s` ,dlraäòøä äåpîmilyexiayäôiä äåpìux` x`yay ¦¨¤¨¨¨©¨¤©¨¨
.l`xyi

ipyy 'lkd' oeyl zeaxl `a dn `xnbd dyxity xg`ep
dnka epipyy oeyld z` `xnbd zyxtn ,zeziixae zeipyna
epzpyn ab` ,'mil`xyie miiel mipdk 'eke oiaiig lkd' zenewn

:`ziixaa epipy .df oeyl da epipyyíéðäk ,äkeqa ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦©¨Ÿ£¦
.íéìàøNéå íiåì:`xnbd zl`eyàèéLt`ed heyt `ld - §¦¦§¦§§¥¦§¦¨

oky ,miaiigy el` mdyéáéiçî àì éðä éàmiiel mipdk m` - ¦¨¥Ÿ¦©§¦
if` ,dkeqa miaiig mpi` mil`xyieéáéiçéî ïàîdf `ed in - ©¦©§¦

:`xnbd daiyn .da aiegnydéì àëéøèöéà íéðäkdkxvp - Ÿ£¦¦§§¦¨¥
oky ,dkeqa mipdkd aeig z` rinydl `ziixadCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨

àðéîàxnel jzrca dler did -áéúëe ìéàBä(an bk `xwie) ¨¦¨¦§¦
eáLz úkqa','mini zraWøî øîàå,(:gk dkeq) `ziixaa ©ªŸ¥§¦§©¨¦§¨©©
yxcp weqtdy,eøeãz ïéòk íéîé úòáL eáLzmc`d zxicy ¥§¦§©¨¦§¥¨

ok m` ,dpyd lk eziaa xc `edy jxck zeidl dkixv dkeqa
äøéc äî`id eziaa mc` lyBzLàå Léà,cgióàzxicäkeñ ©¦¨¦§¦§©¨

zeidl dkixvBzLàå Léà,cgiíéðäk éðäå,el` mipdke - ¦§¦§§¨¥Ÿ£¦
eäðéð äãBáò éðáe ìéàBädxdha cearl mdilr lhene li`ed - ¦§¥£¨¦§

,`nhdl `ly mdizeypn miyxete ,lbxd zcear z` ycwna
e ,'dxic' oirk dkeqa zayl mileki mpi`eáéiçéì àìdkeqa Ÿ¦©§

,llkïì òîLî à÷,`ziixad epl drinyn -éøéèôc éäðs` - ¨©§©¨§¦¦§¦¦
dkeqn mixehty,äãBáò úòLa,dkeqa xecl mileki mpi` f`y ¦§©£¨

mewn lknäåäc éãéî ,éáéiçéî éáeiç äãBáò úòL àìa§Ÿ§©£¨©¥¦©§¦¦¦©£¨
íéëøã éëìBäà,mikxc ikled oica epivny myk -øî øîàc ©§¥§¨¦§¨©©

,(.ek dkeq) `ziixaaíéëøã éëìBämikledyíBiamigpe §¥§¨¦©
,dlila.äìéla íéáéiçå íBia äkeqä ïî ïéøeèts`y gkene §¦¦©¨©§©¨¦©¨§¨

ote`a dkeqa miaiig ,'execz oirk' ynn miiwl mileki mpi`y
.dniiwl mileki mdy

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,úéöéva ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦©¦¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyàèéLtd mdy,miaiigmpi` md m` ixdy §¦¨

:`xnbd daiyn .da aiigy `ed in ,ziviva miaiigíéðäkŸ£¦
éøèöéà,déì Cokyáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñmixac) ¦§§¦¥¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦
(`i ak'æðèòL Laìú àì'(ai ak my) xn`p jynda cine Ÿ¦§©©©§¥

Cl äNòz íéìéãb'zevn zekinq ,'LzEqM zFtpM rAx` lr §¦¦©£¤¨©©§©©§§§
c zcnln mi`lk xeqi`l zivivíéàìk éøzLéà àìc ïàî©§Ÿ¦§§¥¦§©¦

úéöéö úåöîa áéiçîc àeä äLéáìa déaâì`ly in wx - §©¥¦§¦¨§¦©©§¦§©¦¦
,ziviva deehvpy `ed ,mi`lk yeall el xzedåok m`éðä §¨¥

eäééaâì íéàìk éøzLàå ìéàBä ,íéðäkmdl xzede li`ed - Ÿ£¦¦§¦§§¥¦§©¦§©©§
,dcear zrya dpedk icbaa mi`lkeáéiçì àìokl ,zivivaà÷ Ÿ¦©§¨

ïì òîLî,`ziixadïcéò àìa ,äãBáò ïcéòa éøzLéàc éäð ©§©¨§¦§¦§§¥§¦©£¨§Ÿ¦©
éøzLéà àì äãBáòdpedk icbaa mi`lk mdl xzedy s` - £¨Ÿ¦§§¥

,mi`lka mixeq` dcear zrya `ly mewn lkn ,dcear zrya
.ziviva eaiigzp okle

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïéléôza ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦©§¦¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyLt.àèé:daiyneéøèöéà íéðäk,déì Coky §¦¨Ÿ£¦¦§§¦¥

áéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ(g e mixac)ízøL÷e' ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§©§¨
ðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé ìò úBàì,'Eci ly oilitz eywed §©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤

y cnll y`x ly oilitzldéúéà ãéc äåöîa déúéàc ìk̈§¦¥§¦§¨§¨¦¥
Làøc äåöîaxehtd lke ,y`x lya aiig ci lya aiigy lk - §¦§¨§Ÿ

,y`x lyn xeht ci lyneäðúéìå ìéàBä ,íéðäk éðäåzryae - §¨¥Ÿ£¦¦§¥©§
mpi` dcearameiwc äåöîly oilitzáéúëc ,ãédpedk icbaa §¦§¨§¨¦§¦
(b e `xwie)'BøNa ìò Laìé'cnllLynn exya lr cbad didi ¦§©©§¨¤

eBðéa õöBç øác àäé àldpedkd cba oia -,BøNa ïéáeoeike Ÿ§¥¨¨¥¥¥§¨
,ci ly oilitz gipdl mileki mpi`yénð Làøc äåöîa àîéà¥¨§¦§¨§Ÿ©¦

eáéiçéì àì,eaiigzi `l y`x lya mby xn`z -ïì òîLî à÷ Ÿ¦©§¨©§©¨
`ziixadcy`x lye ci ly oilitzéããäà éákòî àìoi` - §Ÿ§©§¦©£¨¥

:zeakrn opi`y di`x `xnbd d`ian .ef z` ef zeakrnïðúãk§¦§©
(.gl zegpn),úákòî dðéà ãé ìL älôzz`ìLå ,Làø ìL §¦¨¤¨¥¨§©¤¤¤Ÿ§¤

úákòî dðéà Làøz`,ãé ìLmipdk eaiigzp mewn lkn okle Ÿ¥¨§©¤¤¤¨
:`xnbd zl`ey .y`x ly oilitzaàðL éàîeoic dpey recne - ©§¨

oilitzãéc,mixeht mipdk eayáéúëcdpedk icbaaìò Laìé' §¨¦§¦¦§©©
,'BøNalya ixdénð Làøoky ,mxhetl yi mb -áéúkzeny) §¨Ÿ©¦§¦
(e hk,'BLàø ìò úôðönä zîNå'oia uveg xac didiy xeq`y §©§¨©¦§¤¤©Ÿ

.y`x ly oilitz gipdl mileki mpi` ok m`e ,ztpvnl my`x
:`xnbd daiynàðz,`ziixaa epipy -BøòNlecb odk lyäéä ¨¨§¨¨¨

,ïéléôz çépî íML ,úôðönì õéö ïéa äàøðoi` ok m`e ¦§¤¥¦©¦§¤¤¤¨©¦©§¦¦
oia zevveg oilitzd oi`e oilitzl y`xd oia zvveg ztpvnd

.ztpvnl y`xd
:`ziixaa epipyíiåì íéðäk ,øôBL úòé÷úa ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦¦§¦©¨Ÿ£¦§¦¦

.íéìàøNéå:`xnbd zl`eyéLt.àè:daiyneíéðäk §¦§§¥¦§¦¨Ÿ£¦
,déì àëéøèöéàokyáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñiabl ¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦

(` hk xacna) dpyd y`xa xtey zriwzäéäé äòeøz íBé'§¨¦§¤
,'íëìokl ,cg` mei wx `ed driwzd aeigyàlà déúéìc ïàî ¨¤©§¥¥¤¨

áéiç ,àîBé ãçc äòé÷úacg` mei driwza aiigy in wx - ¦§¦¨§©¨©¨
,dpyd y`xa xteya aiig ,cala [dpyd y`x],íéðäk éðäå§¨¥Ÿ£¦

àzL délek äòé÷úa eäðúéàå ìéàBädpyd lke li`ed - ¦§¦©§¦§¦¨¥©¨
,rewzl md miaiigáéúëc(i i xacna)ìò úøööça ízò÷úe' ¦§¦§©§¤©£Ÿ§Ÿ©
àîéà ,'íëéúBìBòy xn`z `ny -eáéiçéì àì.dpyd y`xa ¥¤¥¨Ÿ¦©§
:`xnbd zl`eyéîc éîdpyd lka mzriwz dnec m`d - ¦¨¥

ixd ,dpyd y`xay driwzlíúädpyd lk zeriwz iabl my - ¨¨
a xaecn,úBøöBöçeàëäa xaecn dpyd y`x iabl,øôBL £§¨¨¨

mdy meyn xtey zriwzn mipdk xehtl mewn did j`ide
:xg` uexiz `xnbd zvxzn .zexvevga dpyd lk mirwez

éøèöéàCoky ,mipdkd aeig z` rinydl jxvp mewn lkn - ¦§§¦
ïðzå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ,(:ek d"x) dpynaìáBiä äåL ¨§¨©§¨¨¦¨¦§§©¨¤©¥
,úBëøáìå äòé÷úì äðMä Làøìlaeid zpy ly xetk meiay §Ÿ©¨¨¦§¦¨§¦§¨

yiwd oky ,dpy lk ly dpyd y`xa enk mikxane mirwez
ok m` ,laei ly xetk meil dpyd y`x z` aezkddéúéàcwx - §¦¥

jiiyy inad lkúBöîlydéúéà ìáBéjiiy -Làø úBöîa §¦§¥¦¥§¦§Ÿ
,äðMäin j`déúéìcjiiy epi`y -ad lkúBöîlyìáBé ©¨¨§¥¥§¦§¥
déúéìjiiy epi` -ìéàBä ,éðäk éðäå ,äðMä Làø úBöîa ¥¥§¦§Ÿ©¨¨§¨¥Ÿ£¥¦

eäðúéìåmiaiig mpi`e -alkïðúc ,ìáBéc úBöî(:bl oldl), §¥©§§¦§§¥¦§©
íìBòì ïéøëBî íiåìe íéðäks` mzfeg` dcyn xeknl mileki - Ÿ£¦§¦¦§¦§¨

,laeid zpya
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oikxr(iying meil)

åok,mzfeg` dcyn exkn m`íìBòì ïéìàBâle`bl mileki - §£¦§¨
okle ,cinàîéày xn`z `ny -àì énð äðMä Làø úBöîa ¥¨§¦§Ÿ©¨¨©¦Ÿ
,eáéiçéìjklïì òîLî÷oky ,dfa miaiig mdyeäðúéìc éäð ¦©§¨©§©¨§¦§¥©§

mpi` mipdky s` -aoicò÷ø÷ úèîLälkn ,ixnbl laei ly §©§¨©©§©
,laei ipic x`ya mewn,íéãáò çeléLaå íéôñk úèîLäadfa §©§¨©§¨¦§¦©£¨¦

eäðúéà àäéîokle ,l`xyi x`yk mikiiy md mewn lkn - ¦¨¦©§
.laeil dywedy dpyd y`xa xtey zriwza miaiig

:`ziixaa epipyíiåì íéðäk ,äléâî àø÷îa íéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦§¦§¨§¦¨Ÿ£¦§¦¦
.íéìàøNéå:`xnbd zl`ey.àèéLt:daiyneàëéøö àì`l - §¦§§¥¦§¦¨Ÿ§¦¨

miaiigy cnll `l` `pzd jxvpìéháéìlhal -íúãBáò ¦©¥£¨¨
,dlibn `exwl ycwnaëåeixac,ìàeîL øîà äãeäé áøã §¦§©§¨¨©§¥

ïðëeãa íiåìe íúãBáòa íéðäk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©§¥Ÿ£¦©£¨¨§¦¦§¨¨
ãBáò ïéìháî ,ïãîòîa ìàøNéåíúocnrne opkecïéàáe §¦§¨¥§©£¨¨§©§¦£¨¨¨¦

ì.äléâî àø÷î òBîL ¦§©¦§¨§¦¨
:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïenéæa ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦§¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`ey.àèéLt:daiyne,àëéøö àìcnll ick `l` §¦¨Ÿ§¦¨

mipdka oenifd aeig z`éìëà÷cmilke`y -,íéLã÷oky §¨¨§¦¨¨¦
àðéîà Czòc à÷ìñy xnel jzrca dler did -íúà eìëàå' ¨§¨©§¨¨¦¨§¨§Ÿ¨

àðîçø øîà 'íäa øtk øLà(bl hk zeny)àéä äøtk àäå , £¤ª©¨¤¨©©£¨¨§¨©¨¨¦
dpi`e ,dxtk meyn daeg zlik` `id miycwd zlik`y -

okl ,oenifa aiigzdl dcerq zeriaw zaygpïì òîLî à÷s`y ¨©§©¨
oky ,oenifa zaiig ef dlik`àðîçø øîà 'zòáNå zìëàå'§¨©§¨§¨¨§¨¨©©£¨¨

(i g mixac),oiprl dcerq zeriaw zaygp driayn dlik` lky
,oenife oefnd zkxaeäðúéà àäå.driayn ef dlik` s` ixde - §¨¦©§

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïenéæì ïéôøèöî ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyàèéLtl`xyie iel odk elk` m`y i`ce - §¦¨

,cgi:daiyne .oenifl oitxhvn,àëéøö àìote`a `l`éìëà÷c Ÿ§¦¨§¨¨§¦
d milke`y -å ,íéLã÷ Bà äîeøz íéðäkdìéëà÷ øælke` - Ÿ£¦§¨¨¨¦§¨¨¨¦

,ïéleçdf ote`ayøæ éòa éàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦¨¥¨
ïäk éãäa ìëéîì,odkd mr lek`l xfd dvex m`e li`ed -àì §¥©©£¥Ÿ¥Ÿ

ìéëà éöîok m` ,dnexza xeq` xfy ,lek`l leki epi` -àîéà ¨¥¨¦¥¨
y xnel yi -óøèöéì àìmzeriaw oi`y ,oenifl odkd mr xfd Ÿ¦§¨¥

okl ,xeaige zeriaw zaygp cgiïì òîLî à÷,mitxhvnyéäð ¨©§©¨§¦
ìéëà éöî àì ïäk éãäa øæcmr lek`l leki epi` xfy s` - §¨©£¥Ÿ¥Ÿ¨¥¨¦

mewn lkn ,eznexza odkdìéëà éöî øæ éãäa ïäkzlik`a Ÿ¥©£¥¨¨¥¨¦
.oilegd

:(.a) epzpyna epipyïéëéøòî ìkäjxr' aiigzdl mileki - ©Ÿ©£¦¦
,'ilr ipelt.íéìàøNéå íiåì íéðäk:`xnbd zl`ey.àèéLt Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¦¨
:daiyneàëøöð àì ,äaø øîàz`f rinydlì àlàzrcïa ¨©¨¨Ÿ©§§¨¤¨§¤

ïðúc ,éøëealk aiegny lwyd zivgn iabl (c"n `"t milwy) §¦¦§©
xeaiv zepaxw mipew eid df sqkny ,dpya zg` lewyl icedi

,dpyd lk,äðáéa éøëea ïa ãéòä ,äãeäé éaø øîàmpi` mipdk ¨©©¦§¨¥¦¤§¦§©§¤
j` ,lwyd zivgn lewyl miaiigàèBç Bðéà ì÷BML ïäk ìk̈Ÿ¥¤¥¥¥

.dxfrl oileg znda etqkn e`iaiy jkaïa ïðçBé ïaø Bì øîà̈©©¨¨¨¤
éàkæ,ixkea oalïë àì,oicdàlàe ,lewyl mipdk miaiigìk ©©Ÿ¥¤¨¨

íéðäkäL àlà ,àèBç ,ì÷BL BðéàL ïäk`ly] mnvr mixhet Ÿ¥¤¥¥¥¤¨¤©Ÿ£¦
md oky [oickàø÷î ïéLøBcweqt -ïîöòì äæmz`pdl - §¦¦§¨¤§©§¨
,mnvr xehtl'ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå'`xwie) §¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥

(fh e,wlg epl yi ,lewyl miaiig mipdkd ep` mpn` m`e
e ,df sqkn mi`ad xeaivd zepaxwaíçlä ézLe øîBòå ìéàBä¦§¤§¥©¤¤

,íä eðlL íéðtä íçìå,mda wlg epl yiyïéìëàð íä Càéä §¤¤©¨¦¤¨¥¥¨¥¤¡¨¦
:`xnbd zl`ey .ozlik`a dxezd daiig j`id -ìezrcïá §¤

éáéiçéî àì äléçzëìc ïåék ,énð éøëeamipdkééeúéàì- §¦©¦¥¨¦§©§¦¨Ÿ¦©§¦§¦¥
ok m` ,lwyd zivgn `iadléúééî ék,lweye `ian `edyk - ¦©§¥

ìéiòî à÷c ,àeä àèBç énðqipkn ixdy -,äøæòì ïéleç ©¦¥§¨§©¥¦¨£¨¨
daiyn .oileg epnn mipwpd zepaxwde yecw epi` etqky

xaecn :`xnbdøñîe eäì éúééîcdpzn etqk xqen odkd - §©§¥§¨©

.øeaévì©¦
ixkea oal :dax miiqnáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¦

(dk fk `xwie),'Lãwä ì÷La äéäé Ekøò ìëå'oikxr eywedy §¨¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤
ok m` ,milwyldéúéàc ìkepyiy in -azevndéúéà íéì÷L ¨§¦¥¦§¨¦¦¥

epyi -eäðúéìå ìéàBä ,íéðäk éðäå ,ïéëøòampi`e -aaeig ©£¨¦§¨¥Ÿ£¦¦§¥©§¦
eäðúéì ,íéì÷Lmpi` -,ïéëøòaoklïì òîLî à÷dpynd §¨¦¥©§©£¨¦¨©§©¨

:iia` dywn .mikixrn mipdkyééaà déì øîà,daxlìëå' éàä ¨©¥©©¥©§¨
'Ekøò`l` ,milwyl oikxr yiwn epi`ìly oicïéëøò ìk ¤§§©¨£¨¦

éøòî äzàL,òìqî ïéúeçt eäé àì Cdflàúàc àeä`a - ¤©¨©£¦Ÿ§§¦¦¤©©£¨
.weqtd

:xg` ote`a iia` uxznéøèöéà ,ééaà øîà àlàCdpynd ¤¨¨©©©¥¦§§¦
oky ,mikixrn mipdky rinydlìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦

áéúëe(fh gi xacna) oad oeictaäcôz Lãç ïaî åéeãôe' §¦§¨¦¤Ÿ¤¦§¤
,'Ekøòay ,oad oeictl oikxr eywed,ïaä ïBéãôa déúéàc ìk §¤§§¨§¦¥§¦§©¥

ïaä ïBéãôa eäðúéìå ìéàBä ,íéðäk éðäå ,ïéëøòa déúéà- ¦¥©£¨¦§¨¥Ÿ£¦¦§¥©§§¦§©¥
,mdipa z` zectln mixehty,ïéëøòa eäðúéìoklòîLî à÷ ¥©§©£¨¦¨©§©

ïì:`ax dywn .mikixrn mipdkyàáø déì øîà,iia`làlà ¨¨©¥¨¨¤¨
äzòîxcl mewn yiy jzrcl'jkxra' ea xn`py lky ye ¥©¨

ok m` ,oikxrl ywedíLà ìéà éabmy` oaxwl `ay li` - ©¥¥¨¨
,zelfbáéúëc(dk d `xwie) eaìéà 'äì àéáé BîLà úàå' ¦§¦§¤£¨¨¦©©¦

énð éëä ,'Ekøòa ïàvä ïî íéîz,oikxrl eyiwdl jl yiìëc ¨¦¦©Ÿ§¤§§¨¦©¦§¨
íLàä ìéàa déúéà ïéëøòa déúéàcokleíeèîeè §¦¥©£¨¦¦¥§¥¨¨¨§

ïéëøòa eäðúéìc ñBðéâBøcðàå(.a)íLàä ìéàa eäðúéì- §©§§¦§¥©§©£¨¦¥©§§¥¨¨¨
m` my`n el` mil`xyi xehtl okzi j`ide ,my`n mixeht
oad oeict yiwdl oi` oke ,jk yiwdl oi` i`ce `l` .ea eaiigzp

.oikxrl
:xg` ote`a `ax uxznàîézéàå ,àáø øîà àlàyie - ¤¨¨©¨¨§¦¥¨

z`f xn`y mixne`éøèöéà ,éMà áø,CokyCzòc à÷ìñ ©©¦¦§§¦¨§¨©§¨
áéúëe ìéàBä ,àðéîàmlyl zbyn eci oi`e jixrdy ipr iabl ¨¦¨¦§¦

(g fk `xwie),'ïäkä éðôì Bãéîòäå'jxrpd z` micinrny §¤¡¦¦§¥©Ÿ¥
ekixrdl odkd iptl l`xyi `edyàìåmicinrnéðôì ïäk §ŸŸ¥¦§¥

,ïäkokl ,oikxr zxeza mpi` mipdkyïì òîLî à÷mipdk mby Ÿ¥¨©§©¨
oikxr zyxta mpyi.

epizpyny x`ean (.a) lirllkd''ïéëøòðd`aééeúàì- ¤¡¨¦§¨¥
zeaxl.ïéçL äkeîe ìeeðî:`xnbd zxxanéléî éðä àðî- §¨¥§¦§¨¨¥¦¥

:daiyne .z`f epcnl weqt dfi`n,ïðaø eðúcfk `xwie) weqta §¨©¨¨
xcp `lti iM Wi`' (aEkøòadaxn 'jkxra' ,''dl zWtpàéáäì ¦¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ©§¨¦

íeúñ Cøò.(a"r) oldl x`eank ¥¤¨
:cer `ziixad zyxec'Ekøòa' ,øçà øácy yxcpBlek Cøò ¨¨©¥§¤§§¥¤

ïúBð àeäe` 'ilr ilek jxr' xn`y ,elek z` jixrnd wx - ¥
,aiigzn ,'ilr ikxr'íéøáà Cøò àìå'ilr ici jxr' xne`d - §Ÿ¥¤¥¨¦

ok m`e .melk xn` `lìBëéyxtl ziidøác óà àéöBî éðàL ¨¤£¦¦©¨¨
[xa`-],Ba äéeìz äîLpäL,xeht 'ilr iy`x jxr' xne`de ¤©§¨¨§¨

øîBì ãeîìz(a fk `xwie),'úLôð',ytpa ielz jxrdy ©§©§¨Ÿ
.elek jxr ozep ea dielz dnypdy xa` jixrnde

zaiz :cer `ziixad zyxec'úLôð'eytpy in wxy mb rnyn §¨Ÿ
jxrp ea.únä àìåy yxtl ziid leki oiicreàéöBàwxúà §Ÿ©¥¦¤

ññBbä úà àéöBà àìå únä,`ed ig oiicryøîBì ãeîìz ©¥§Ÿ¦¤©¥©§©
(g fk `xwie)ãéîòäå'odMd iptl FéøòäåCywed ,'odMd Fz` §¤¡¦¦§¥©Ÿ¥§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥

y cnll dcnrdl jxräãîòäa BðLiL ìkecinrdl xyt`y - Ÿ¤¤§§©£¨¨
,epkixriy odkd iptläëøòäa BðLé,jxrp -BðéàL ìëå ¤§§©£¨¨§Ÿ¤¥

äãîòäaqqebk.äëøòäa Bðéà §©£¨¨¥§©£¨¨
:cer `ziixad zyxec,øçà øáczaiz'úLôð'oeyla dxn`p ¨¨©¥§¨Ÿ

y xeaql leki iziid ,'ytp' aezk did m` oky ,miaxéì ïéà¥¦
aiigznyéøòäL ãçà àlà,ãçà Cj`éøòäL ãçàäàî C ¤¨¤¨¤¤¡¦¤¨¤¨¤¤¡¦¥¨

yi`,ïépî,aiigzny.'úBLôð' øîBì ãeîìz ¦©¦©§©§¨
:cer `ziixad zyxec,øçà øáczaiz'úLôð'oky ,zkxvp ¨¨©¥§¨Ÿ
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קצה
oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

úåò÷ø÷ úèîùäá åäðúéìã éäð:opz `dc ,zerwxw zhnyd oic lka ,xnelk Ð
.mlerl oixkenêäåxy` mze` elk`e" aizkc ,`ed dxtk meyn miycw zlik` Ð

`l `ni` Ð (a,gq `nei) oixtkzn milrade oilke` mipdkdy cnln ,"mda xtek
.'ek ol rnyn `w ,oenif iraiz'åë ïéôøèöîcge iel cge odk cg lik` i` Ð

,oilegd on lkinl ivn xf icda odk .l`xyi
.oitxhvn jkldéøëåá ïáì àìà àëøöð àì

.`axc `d yxtn `zlinc `tiqa Ðì÷åùù
.xc`a cg`a milwy Ðàèåç åðéàÐ

s` .dxfra oileg eed `lc ,onwl yxtnck
zeny) aizkc ,aiigin `l dligzklc ab lr
iel haye ,"micewtd lr xaerd lkl" :(gl

.cwtp `làèåçmilwy zkqna yxtn Ð
mipy `ixhniba "df" ,"epzi df" aizkc ,(`,b)
lk"c .iel hay inp epiidc ,mihay xyr

.seq mia xaerd lk :yxtn "xaerdàìà
ïîöòì äæ àø÷î ïéùøåã íéðäëäùÐ

.oick `lye ,oz`pdlàåä åðìùixdy Ð
oilwey ep` m`e ,oi`a od dkyld znexzn
mgld izye xnerd zgpn z`vnp Ð dkyll

oilk`p j`ide ,eplyn miptd mgle?aizkd
i`dc ,`yxc jd ol zil ocicle !"lk`z `l"
,aezk `zcixb odk zgpna Ð "didz lilk"

.`aex xza lif Ð xeav zgpna la`xqnc
'eke xeavl edlxhtc ixkea oal ,jklde Ð

oizipzn jixhvi` ,milwyn mipdkl edl
xg` z` e` envr jixrdy odkc ipznl
jzrc `wlqc ,l`xyik jxrd z` ozep Ð

.ixinb `lc ol rnyn `w ,'ek `pin`åäé àì
òìñî ïéúåçôbyda oecip oikxra iprc Ð

biyz xy` it lr" :(fk `xwie) aizkc ,ci
,mlerl ozi `l rlqn zegte ,'ebe "xcepd ci
oikxra oi` :(a,f oikxr) ipy wxta xn`ck
oeike .`xw i`dn `nrh iziine ,rlqn zegt
yxcnl jzrc `wlq ded `l ,`z` ikdlc
,oikxrn mipdk xhtnl izixg` `yxcl
oeictn exhtp mipdk !jixhvi` `l oizipzne
:xnege lwn (`,c) zexekac `nw wxta oad
lw Ð xacna l`xyi ly z` exht m`

.onvr ly z` xnegeåäðúéìã éîð éëä
íùà ìéàái`ce `l` !edpip l`xyi `de Ð

il dnl oizipzn izk`e .opiyxc `l ikd
"mil`xyie miele mipdk" ipzinlåãéîòäå ?

ïäëä éðôìe` ,envr z` jixrdy ipr Ð
.xg` z`ïäë éðôì ïäë àìåjkld Ð

`l Ð `ed ipr i`c ,oikxra dizil odk
rnyn `w ,"odkd iptl ecinrde" dia `pixw

ol.oizipzn'åë ééåúàì ïéëøòð,xnelk Ð
leepn iiez`l oikxrp lkd :lirl xn xn`

.oigy dkeneíåúñ êøò.yxtn onwl Ð
.onwl yxtn `ziixa dlekeåéøáà êøò

,melk xn` `l Ð "ilr ici jxr" :xn` Ð
inc" :xn` m` la` .mixai`l jxr oi`c

.eci inc ozep Ð "ilr iciäéåìú äîùðäù
åájxr" e` "iy`x jxr" xn` m`y Ð

."iciakúåùôð øîåì ãåîìúdlz ytpa Ð
dielz dnypdy xac jixrd m`e ,`pngx

.elek jxr ozep Ð eaúîä úà àìåÐ
xn` `l Ð "ilr df zn jxr" :xn` m`y

.melkêéøòäå ãéîòäåjixrdy ipr iab Ð

.aizkúåùôð øçà øáãxn`p dnl Ð?
jixrdy cg` `l` il oi` :xne` iziid ,"ytp" `l` "zeytp" xn`p `l m`y
cg` epiidc ,"zeytp jkxra [xcp] `ilti ik yi`" :(fk `xwie) aizkck ,cg`

.cg` jixrdyúåùôð øçà øáãxn`p dnl Ð?:xne` iziid "ytp" xn` m`y
ïéà
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ze`eaz ipy xtqna" :(dk `xwie) dfeg` dcy xkend l`xyia xn`py itl ?"mlerl oil`eb" edne

l`xyia] xn`py itl ;cin oil`eb miel la` Ð mipy izyn zegta le`bl xzen epi`y ,"jl xkni

l`bp miela la` Ð hlgp "dninz dpy el z`ln cr l`bi `l m`e" :dneg ixr izaa zia xkend

z` l`bi `l m`e" :dfeg` dcyyicwna xn`py itl ;"miell didz mler zle`b" :[xn`py ,mlerl

xg`yi`ldcydz`" [xafb] "xkne",[milra] "dcyd

mieldeÐlaeiamipdklzwlgzn`l` ,"cerl`bi`l

"laei zevna edpzil" `kdxn`c`de .mlerl oil`eb

,xafb dxkne ,dl`b`le dfeg` dcyyicwn` i`wÐ

jxck ,`ed iel m` yicwnd cin riwtn laeid oi`y

.i"yx oeyl o`k cr .l`xyi cin riwtnyïéìàåâå
l`xyie .cin eze` oil`eb dcy exkn m` Ð mlerl

:(my) aizkc ,mipy izyn zegt le`bl xzen epi`

zhnyda edpzilc idp .'ebe "ze`eaz ipy xtqna"

`dc ,rwxw zhnyd htyn oic lka ,xnelk Ð rwxw

dpyd y`xae .qxhpewd oeyl .mlerl oixkene :opz

,"rwxwzhnyda edpzilc idp" i"yx qixb `l (`,hk)

.`zil`de ,laeia mipdklzxfeg oi`yrnyncmeyn

zhnyd ikiiy dn :dyw zvwe .dti yxit `kd ,edine

laeid zpya" :ixtqa `ipz `dc ?laei iab rwxw

oi`e ,(miprpk) micar d`iven z`f Ð "z`fd

laeil xnege lw ,(miprpk) micar d`iven ziriayd

micar `iven epi`y ziriayd m` dne :hnyny

?hnyny oic epi` Ð micar `iveny laei ,zhnyn

zhnyn dhny Ð "dhnyd xac dfe" :xnel cenlz

,edine !mitqkhnynlaei oi``nl` .hnynlaei oi`e

oi`c ,laei iab mitqk zhnyd jiiy zvwn :xnel yi

.bdep laeidy onfa `l` bdep ziriayêäåzlik`c

xy` mze` elk`e" :aizkc ,`id dxtk meyn miycw

milrade milke` mipdkdy cnln ,'ebe "mda xtek

i` Ð oitxhvn .'ek oenif iraiz `l `ni` ,mixtkzn

ivn xf icda odk .l`xyi cge iel cge odk cg elk`

.qxhpewd oeyl .oitxhvn jkld ,oilegd on lik`

dfndf d`pdmixcendmc` ipa dylycd`xp o`kne

mr lek`l leki odn cg` oi`c oeik ,oitxhvn opi`

dpi` oixcend mc` ipa dylyc d`xp ,edine .exiag

elit`xflxziddl oi`ydnexz ip`yc ,dxexadi`x

d"c `,dn) zekxaae .d`pd xcena oi`ydn ,dl`ya

.izkx`d(lk`ìë:yixccÐ`heglweyepi`y odk

inp ikde .d"f`ixhnibamihayxyrmipyÐ"epzidf"

`lc meyn `l` ,"lwey epi`y iel lk" :xninl ivn

.onvrl df `xwn oiyxecy meyn ,xninl ivnêøò
jzrc`wlqcÐmixa`jxr ozep epi`e ozep`ed elek

xnbe ,mixa`l jxr oi`c rcei mc`c meyn ,iieaxl

yi cere .ol rnynw ,mlek mixa`d lk myl xn`e

mixa` [edpzi`e] li`ed :`pin` jzrc `wlqc :xnel

.oikxra [inp] edpzi` ,(mixa`a)minca (epyi)

úåùôðd`pda xeq`c ab lr s`e Ð znd `le

jzrc `wlq Ð minca epi`e dxezd on

leepn iaxz`e li`ed ,oikxra dizi`c :`pin`

.minca dizilc oigy dkene

àìåcinrde xnel cenlz qqebd z` `ive`

oilegc ipy wxt `de :xn`z m`e Ð jixrde

`id oiicre mipy aex e` mipy da hgy :(`,l)

:xnel yie !dkxrde dcnrd llka `iedc ,zqkxtn

`de .cenrl dlekie ,ith `zeig da zi` dndac

hwp dliap `ied `lc meyn Ð "zqkxtn" hwpc

"jixrde cinrdc" `xwc dihytc ,oeir jixve .dl

ci biyz xy` it lr" :`xw `edda aizkc ,xcep iab

opzck ,jixrne xcep `ed qqebe ,"epkixri xcepd

"it lr cinrde"n xnel ol `pne .zegny zkqna

?jxrp `di `ly xnel ,jixrn iab `xw `edda [aizkc]ãçàoebk Ð oipn d`n jixrdy

jxr ied `l jzrc `wlqc ,cigi oeyla "jxr" xikfdc "ilr ipelte ipelte ipelt jxr" :xn`y

.ol rnyn `w
dnke
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!àèéLt .íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïenéæa ïéáéiç ìkä .äléâî àø÷î¦§¨§¦¨©Ÿ©¨¦§¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¦¨
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ì÷BML ïäk ìk :äðáéa¯:éàkæ ïa ïðçBé ïaø Bì øîà .àèBç Bðéà §©§¤¨Ÿ¥¤¥¥¥¨©©¨¨¨¤©©
ì÷BL BðéàL ïäk ìk àlà ,ïë àì¯ïéLøBc íéðäkäL àlà ,àèBç Ÿ¥¤¨¨Ÿ¥¤¥¥¥¤¨¤©Ÿ£¦§¦

ìéàBä ,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" :ïîöòì äæ àø÷î¦§¨¤§©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥¦
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éîð éúééî ék ,ééeúéàì éáéiçéî àì äléçzëìã ïåék ,éîð éøëea¯ §¦©¦¥¨¦§©§¦¨¨¦©§¦§¦¥¦©§¥©¦
!äøæòì ïéleç ìéiòî à÷c ,àeä àèBç¯.øeavì øñîe eäì éúééîc ¥§¨§©¥¦©£¨¨§©§¥§¨©©¦

,"Lãwä ì÷Laäéäé Ekøò ìëå" áéúëe ìéàBä :àðéîà Czòcà÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¦§¨¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤
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íéì÷La¯éàä :ééaà déì øîà .ïì òîLî à÷ ,ïéëøòa eäðúéì ¦§¨¦¥§§©£¨¦¨©§©¨£©¥©©¥©
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ïaä ïBéãôa déúéàc ìk ,"Ekøòa äcôz Lãç ïaî åéeãôe" áéúëe§¦§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§¤¨§¦¥§¦§©¥
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ערכין. פרק ראשון - הכל מעריכין דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oikxr(iying meil)

åok,mzfeg` dcyn exkn m`íìBòì ïéìàBâle`bl mileki - §£¦§¨
okle ,cinàîéày xn`z `ny -àì énð äðMä Làø úBöîa ¥¨§¦§Ÿ©¨¨©¦Ÿ
,eáéiçéìjklïì òîLî÷oky ,dfa miaiig mdyeäðúéìc éäð ¦©§¨©§©¨§¦§¥©§

mpi` mipdky s` -aoicò÷ø÷ úèîLälkn ,ixnbl laei ly §©§¨©©§©
,laei ipic x`ya mewn,íéãáò çeléLaå íéôñk úèîLäadfa §©§¨©§¨¦§¦©£¨¦

eäðúéà àäéîokle ,l`xyi x`yk mikiiy md mewn lkn - ¦¨¦©§
.laeil dywedy dpyd y`xa xtey zriwza miaiig

:`ziixaa epipyíiåì íéðäk ,äléâî àø÷îa íéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦§¦§¨§¦¨Ÿ£¦§¦¦
.íéìàøNéå:`xnbd zl`ey.àèéLt:daiyneàëéøö àì`l - §¦§§¥¦§¦¨Ÿ§¦¨

miaiigy cnll `l` `pzd jxvpìéháéìlhal -íúãBáò ¦©¥£¨¨
,dlibn `exwl ycwnaëåeixac,ìàeîL øîà äãeäé áøã §¦§©§¨¨©§¥

ïðëeãa íiåìe íúãBáòa íéðäk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©§¥Ÿ£¦©£¨¨§¦¦§¨¨
ãBáò ïéìháî ,ïãîòîa ìàøNéåíúocnrne opkecïéàáe §¦§¨¥§©£¨¨§©§¦£¨¨¨¦

ì.äléâî àø÷î òBîL ¦§©¦§¨§¦¨
:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïenéæa ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦§¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`ey.àèéLt:daiyne,àëéøö àìcnll ick `l` §¦¨Ÿ§¦¨

mipdka oenifd aeig z`éìëà÷cmilke`y -,íéLã÷oky §¨¨§¦¨¨¦
àðéîà Czòc à÷ìñy xnel jzrca dler did -íúà eìëàå' ¨§¨©§¨¨¦¨§¨§Ÿ¨

àðîçø øîà 'íäa øtk øLà(bl hk zeny)àéä äøtk àäå , £¤ª©¨¤¨©©£¨¨§¨©¨¨¦
dpi`e ,dxtk meyn daeg zlik` `id miycwd zlik`y -

okl ,oenifa aiigzdl dcerq zeriaw zaygpïì òîLî à÷s`y ¨©§©¨
oky ,oenifa zaiig ef dlik`àðîçø øîà 'zòáNå zìëàå'§¨©§¨§¨¨§¨¨©©£¨¨

(i g mixac),oiprl dcerq zeriaw zaygp driayn dlik` lky
,oenife oefnd zkxaeäðúéà àäå.driayn ef dlik` s` ixde - §¨¦©§

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïenéæì ïéôøèöî ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyàèéLtl`xyie iel odk elk` m`y i`ce - §¦¨

,cgi:daiyne .oenifl oitxhvn,àëéøö àìote`a `l`éìëà÷c Ÿ§¦¨§¨¨§¦
d milke`y -å ,íéLã÷ Bà äîeøz íéðäkdìéëà÷ øælke` - Ÿ£¦§¨¨¨¦§¨¨¨¦

,ïéleçdf ote`ayøæ éòa éàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦¨¥¨
ïäk éãäa ìëéîì,odkd mr lek`l xfd dvex m`e li`ed -àì §¥©©£¥Ÿ¥Ÿ

ìéëà éöîok m` ,dnexza xeq` xfy ,lek`l leki epi` -àîéà ¨¥¨¦¥¨
y xnel yi -óøèöéì àìmzeriaw oi`y ,oenifl odkd mr xfd Ÿ¦§¨¥

okl ,xeaige zeriaw zaygp cgiïì òîLî à÷,mitxhvnyéäð ¨©§©¨§¦
ìéëà éöî àì ïäk éãäa øæcmr lek`l leki epi` xfy s` - §¨©£¥Ÿ¥Ÿ¨¥¨¦

mewn lkn ,eznexza odkdìéëà éöî øæ éãäa ïäkzlik`a Ÿ¥©£¥¨¨¥¨¦
.oilegd

:(.a) epzpyna epipyïéëéøòî ìkäjxr' aiigzdl mileki - ©Ÿ©£¦¦
,'ilr ipelt.íéìàøNéå íiåì íéðäk:`xnbd zl`ey.àèéLt Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¦¨
:daiyneàëøöð àì ,äaø øîàz`f rinydlì àlàzrcïa ¨©¨¨Ÿ©§§¨¤¨§¤

ïðúc ,éøëealk aiegny lwyd zivgn iabl (c"n `"t milwy) §¦¦§©
xeaiv zepaxw mipew eid df sqkny ,dpya zg` lewyl icedi

,dpyd lk,äðáéa éøëea ïa ãéòä ,äãeäé éaø øîàmpi` mipdk ¨©©¦§¨¥¦¤§¦§©§¤
j` ,lwyd zivgn lewyl miaiigàèBç Bðéà ì÷BML ïäk ìk̈Ÿ¥¤¥¥¥

.dxfrl oileg znda etqkn e`iaiy jkaïa ïðçBé ïaø Bì øîà̈©©¨¨¨¤
éàkæ,ixkea oalïë àì,oicdàlàe ,lewyl mipdk miaiigìk ©©Ÿ¥¤¨¨

íéðäkäL àlà ,àèBç ,ì÷BL BðéàL ïäk`ly] mnvr mixhet Ÿ¥¤¥¥¥¤¨¤©Ÿ£¦
md oky [oickàø÷î ïéLøBcweqt -ïîöòì äæmz`pdl - §¦¦§¨¤§©§¨
,mnvr xehtl'ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå'`xwie) §¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥

(fh e,wlg epl yi ,lewyl miaiig mipdkd ep` mpn` m`e
e ,df sqkn mi`ad xeaivd zepaxwaíçlä ézLe øîBòå ìéàBä¦§¤§¥©¤¤

,íä eðlL íéðtä íçìå,mda wlg epl yiyïéìëàð íä Càéä §¤¤©¨¦¤¨¥¥¨¥¤¡¨¦
:`xnbd zl`ey .ozlik`a dxezd daiig j`id -ìezrcïá §¤

éáéiçéî àì äléçzëìc ïåék ,énð éøëeamipdkééeúéàì- §¦©¦¥¨¦§©§¦¨Ÿ¦©§¦§¦¥
ok m` ,lwyd zivgn `iadléúééî ék,lweye `ian `edyk - ¦©§¥

ìéiòî à÷c ,àeä àèBç énðqipkn ixdy -,äøæòì ïéleç ©¦¥§¨§©¥¦¨£¨¨
daiyn .oileg epnn mipwpd zepaxwde yecw epi` etqky

xaecn :`xnbdøñîe eäì éúééîcdpzn etqk xqen odkd - §©§¥§¨©

.øeaévì©¦
ixkea oal :dax miiqnáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¦

(dk fk `xwie),'Lãwä ì÷La äéäé Ekøò ìëå'oikxr eywedy §¨¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤
ok m` ,milwyldéúéàc ìkepyiy in -azevndéúéà íéì÷L ¨§¦¥¦§¨¦¦¥

epyi -eäðúéìå ìéàBä ,íéðäk éðäå ,ïéëøòampi`e -aaeig ©£¨¦§¨¥Ÿ£¦¦§¥©§¦
eäðúéì ,íéì÷Lmpi` -,ïéëøòaoklïì òîLî à÷dpynd §¨¦¥©§©£¨¦¨©§©¨

:iia` dywn .mikixrn mipdkyééaà déì øîà,daxlìëå' éàä ¨©¥©©¥©§¨
'Ekøò`l` ,milwyl oikxr yiwn epi`ìly oicïéëøò ìk ¤§§©¨£¨¦

éøòî äzàL,òìqî ïéúeçt eäé àì Cdflàúàc àeä`a - ¤©¨©£¦Ÿ§§¦¦¤©©£¨
.weqtd

:xg` ote`a iia` uxznéøèöéà ,ééaà øîà àlàCdpynd ¤¨¨©©©¥¦§§¦
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קצו
oifge` mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

`ilti ik yi`" :(fk `xwie) aizkc ,dy` oiae yi` oia jixrdy yi` `l` il oi`
.`edy lk ytp jixrn yi`dy rnync ,"zeytp jkxraúåùôðrnyn ikdc Ð

.jixrdl zeleki zeytp lk Ð "zeytp jkxra"ïéëøòá åðéàù ìëåmehneh oebk Ð
.zi`ce dawp ,i`ce xkf rnyncÐ "xkfd" :aizkc ,qepibexcp`eíåúñ êøò`lyÐ

,"ilr ipelt jxr" :xn` `le "ilr ikxr" :xn`
."jxr ilr ixd" :xn` `l`íéì÷ù úùìùÐ

zegt edfe ,"milwy zyly dawple" :aizkc
.oikxrayäúñôú àì äáåøîyic Ð

!hrend z` qetz :zeywdlèòåî äúñôú
äúñôúz` qetz :jl dywn i`c Ð

`l` ,jixac lr wleg epi` Ð daexnd
.hren `ki` daexn llkac ,siqenãé âùäá

epkixri `l Ð jkxrn jne `ed ipr m`y Ð
oi` Ð aevw jxr oic la` .lwyn zegta odk

.milwy dylyn hrenàø÷ àìà"jkxr" Ð
`z` i`nl?`l` epi` mzq jxre li`ed

`lac ,`prci inp `xw `la ,milwy dyly
,aidi ivn `l ikdn xivae .xhtin `l melk

.okin zegta `xwp aevw jxr oi` `dcåðéàù
ãé âùäá ïåãéðzbyn eci oi` elit`y Ð

.milwy dyly ozep Ð milwy dylyl
éîã ùøôîëq jxr" :xn`c oeikcÐ,"ilr mz

dyly oikxray zegt edfy `ed rceie
dyly ilr ixd" :xn`c o`nk Ð milwy
"ilr ikxr" :xne`l inc `le .inc "milwy
`gken `l mzdc ,"ilr ipelt jxr" :e`
la` .eizepy z` oircei lkd oi`c ,`zlin
meya dlz `l ixdy ,`ed ielb xac Ð `kd

.mc`ïîçð áø øîà éøîàã àëéàikdl Ð
x`yk epice ,`xwp jxry xnel ,`xw `z`

.ci byda oecipe ,oikxràèéùô`py i`ncÐ
oikxr x`ynêëøòá êøò äéá éø÷ ?Ð

jxr iziin dede ,azknl ivn ded "jxr"
.`d inp yxcnl Ð "jkxr" azkcne .mzq

ïî÷ øîéîì.oigy dkene leepn `iadlÐàä
êðäì äéú÷éôà,d`n z` jixrdy cg`l Ð

.dkixrdy dy`leàåä ìå÷ùded i` Ð
xac oia ,edlek ez` eed Ð "ytp" inp aizk
,d`n jixrdy cg` oia ea dielz dnypdy
,dy` rnyn "ytp"c .dkixrdy dy` oiae

tp rnynexacna) xn`py oiprk ,daxd zey
."sl` xyr dyy miypd on mc` ytpe" :(`l
yxcnl epivn `l "ytp" cgnc ab lr s`e
`dc ,edlek ez` eed Ð zeyxc yly
`le ,df `xwnn zernype zeeye ,od milewy
ide ,`dn ith `yxc `dl dnwe`l zivn

zwtn ediipin?.dipin ez` edlek jkld
`lc ,oigy dkene leepnl jixhvi` "zeytp"e

.oikxra xcpn edpihrnizìå÷ùlkc ,dey =
jl oi`e ,df `xwnn rnynl zeey zeyxcd
daxn `w jd `nipc ,efn xzei efa xneg
`aaa inp `ki` "od oilewy" jde .dcegl
.`ziinw `zrnya `peeb i`d ik (`,b) `nw

íéîãìxkf `dc ,oikxrl oipr epi` m`c Ð
.mincl oipr edipz Ð opira i`ceïåãéðù

åãåáëácg` xa` xg` elek oecipy Ð
"ilr ey`x inc" :xn` m`y ,ea ielz eceaky

ikd .elek inc ozep Ð:opiqxbêúòã à÷ìñ
åãåáëá ïåãéð ïéëøòá åðùéù ìë áéúë úåùôð êëøòá øãð àðéîà,eceaka oecip epi` Ð "ilr iy`x inc" :xn`yk ,oikxra epi`y lke ."ilr iy`x inc" :xn`yk elit` Ð

.ol rnyn `w ,aizk jxr iab "zeytp"cïäéðéá ïéðîùî."oipnyn" `kde "oitzey" mzd hwp i`n` il `irane .einc ewelgie ,dey dnk Ðàôô áø øîàå`nrh i`n Ð
.dy`x `l` yicwd `l dxt iabcàçáè éáá àøåú ùéø ïáãæî àäã.diycw` dibltl ,dipaf dibltl jkld ,xeknl jxc oi` xeng y`xe car y`x la` Ðïåãéð ïéàå

åãåáëá.ycwdc dilek ied `le ,ea oitzey ycwde `ed :ipzwc Ðïéëøòá äéúéàã ãáò àäå,ea oitzey ycwde `ed :inp car iab `ziixa jda ipzwe ,oizipzna ipzwck Ð
!eceaka oecip oi`càéù÷ àì àìà,aizk oikxr iab Ð "zeytp" aizk ikc .eceaka oecip oi` "dler incl df car e` xeng y`x" :xn`c ,gafn iycwc Ð `ziixa jd Ð

.ziad wca iycwa Ð einc xcpy mehneh elit` eceaka oecipc ep` opixn`w ike .edpip ziad wca iycwcäìåëá äùåã÷ èåùôú.daxwdl `ifge li`ed Ð
øëîéú
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äîëå:oizliknc `ztqeza xn`c ab lr s` Ð milwy dyly oikxray zegt
dyng Ð hrend (z`) dnke ,hrend `ian Ð "mzq jxr ilr ixd"

.`ed (dawpe) xkfc jxr mzqa mzdc :xnel yi .(mirlq) milwyéø÷jxr dia
jxr eli`e ,yixc `xezine ,"jxr" :azknl ivnc ,"jkxra" `xezin Ð jkxra

.jixhvi` diteb

øîåì?`nrh i`n Ð ci byda oecip oi`y
mzq jxr" :xn`c oeikc ,inc yxtnk
dyly oikxray zegt edfy `ed rceie ,"ilr
dyly ilr ixd" :xn`c o`nk Ð milwy
,"ipelt jxr" xne`l inc `le ."milwy
oircei lkd oi`c ,`zlin `gken `l mzdc
`l ixdy ,`ed ielb xac `kd la` .eizepy
`dc :dywe .qxhpewd oeyl .mc` meya dlz
epi`y `ed rcei Ð "ilr ipelt jxr" xn` ik
ci byda oecipe ,mirlq dyng aiige ,ycg oa
:yxtl d`xpe !mipya e` cg` rlqay
ixd" `icda xne` enk iedc Ð inc yxtnk
.mzq "jxr" xn`e li`ed ,"mirlq yly ilr
lr s` ,"mixyr oa ipelt jxr" xn` i` i`cec
lkn Ð mirlq miyng aiigziy rceiy it
,jxrpa jxrd dlzy oeik aezkd zxifb mewn
enk epi`e ,ci byda oeciy `ed aezkd zxifb
."ziad wcal mirlq miyng ilr ixd" yxtn

àåä:qxhpewa yxit Ð 'ek oitzey ycwde
`edy xnel ,zetzey hwp ycwd iabc
.yicwn dti oira yicwnc ,oiwleg ycwde
,`ney oeyl ,oipnync jiiy dxikn iab la`
dfi`l xkny xa` eze` eneyiy ,xnelk

.lehi diey itle ,ie`x `ed dk`lnàäå
oecip epi`e oikxra edpzilc xenge dxt
dhytc ,sebd yicwnyk oky lke Ð eceaka

.dleka dyecwàäiycwa `d `iyw `l
`ziixa Ð ziad wca iycwa `d gafn
ycwd xeng y`x" xn`c ,gafn iycwa
aizk ikc ,eceaka oecip epi`e ,"dler incl
wca iycwc ,aizk oikxr iab Ð "zeytp"
,eceaka oecipc ep` opixn` ike .edpip ziad
.ziad wcal eincl xcepy Ð mehneh elit`
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oikxr(iying meil)

xne` iziid ,'ytp jkxra xcp `ilti ik yi`' xn`p did eli`
yéì ïéàcenllàlàyéøòäL Léà,äMà ïéa Léà ïéa C ¥¦¤¨¦¤¤¡¦¥¦¥¦¨

j` ,aiigznyLéà äëéøòäL äMàe`,äMà äëéøòäL äMà ¦¨¤¤¡¦¨¦¦¨¤¤¡¦¨¦¨
ïépî.zaiigznyøîBì ãeîìzLMxrA' weqtd epcnln - ¦©¦©§©§¤§§

,'úBLôð.jixrdl dleki ytp lky §¨
:cer `ziixad zyxec,øçà øáczaiz'úBLôð'd`aúBaøì ¨¨©¥§¨§©

mbyìeeðîspehn -ïéçL äkeîee` -,mikxrp ,oigy dkenLok §¨¥§¦¤
ìBëi(a fk `xwie) ywidd z` yexcl ziid'Ekøòa øãð'cnll ¨¤¤§¤§§

okle ,minc ly xcpl oikxr eywedyìkina BðLiLixcp zyxt Ÿ¤¤§§
íéîãBðLémbazyxta BðéàL ìëå ïéëøòixcpBðéà íéîã ¨¦¤§§£¨¦§Ÿ¤¥§¨¦¥

,ïéëøòamc` oi` oky minc mdl oi`y ,oigy dkene leepne §£¨¦
okl ,mdl oi` jxr mb ,dfk qe`n car zepwl dvexøîBì ãeîìz©§©

,'úBLôð'.jxr yi ytp lkly §¨
(b fk `xwie) xn`py dn :cer `ziixad zyxec'Ekøò äéäå'`a §¨¨¤§§

,íéîãì ñBðéâBøcðàå íeèîeè úBaøìeinc' mdilr xne`dy §©§§©§§¦§¨¦
,ieaix dfl jxvpe .aiig 'ilrLokìBëiywidd z` yexcl ziid ¤¨

'Ekøòa øãð'y cnllìëå íéîãa BðLé ïéëøòa BðLiL ìk ¤¤§¤§§Ÿ¤¤§§£¨¦¤§§¨¦§Ÿ
,íéîãa Bðéà ïéëøòa BðéàLmpi`y qepibexcp`e mehnehe ¤¥§£¨¦¥§¨¦

,minc mdl oi` [oldl x`eank] mikxrp,'äéäå' øîBì ãeîìz©§©§¨¨
iabl xn`py ,jxr mdl oi`y epcnl okidne .mincl mzeaxl

oikxr,'øëfä Ekøò'cnll,ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå øëæ ¤§§©¨¨¨¨§Ÿ§§©§§¦
oiicre .xkf jxra mikxrp mpi`yìBëéy xnel ziideäé àì ¨Ÿ§

mikxrpeéäé ìáà Léà Cøòamikxrp,äMà Cøòaoklãeîìz §¥¤¦£¨¦§§¥¤¦¨©§
øîBì(c-b fk my)øëfä Ekøò äéäå''ebe,'àéä äá÷ð íàåwxy ©§¨¨¤§§©¨¨§¦§¥¨¦

léàcå øëæleúéàcå äá÷ð,jxr yiàìålíeèîeè ¨¨©©§¥¨©¨¦§Ÿ§
.ñBðéâBøcðàå§©§§¦

:`ziixad ixac lk z` zx`an `xnbdøî øîàepipy - ¨©©
zaizy (`"r lirl) `ziixad zligza'Ekøòa'd`aúBaøì §¤§§§©

jixrndy,íúñ Cøòmzq xn` `l` mieqn mc` jixrd `ly ¥¤§¨
:`xnbd zxxan .aiig ,'jxr ilr ixd'íúñ Cøò éàîedn - ©¥¤§¨

:daiyne .mzq jxr jixrdy in ly eaeigàéðúc,`ziixaa §©§¨
ìò íúñ Cøò øîBàä,éïúBðycwdlïéëøòaL úeçôkenk - ¨¥¥¤§¨¨©¥§¨¤¨£¨¦

,oikxr zyxtay xzeia ohwd jxrdänëåd `edúeçt §©¨¨
ìL ,ïéëøòaL,íéì÷L úLcre yceg zan dawp jxr edfy ¤¨£¨¦§Ÿ¤§¨¦

.mipy yng
,oikxray zegtk aiigzny epl oipn :`xnbd zl`eyàîéàå- §¥¨

,oikxr zyxtay xzeia lecbd jxrk aiigziy xnel yi `ny
epiidcíéMîçoa cre mixyr oan xkfd jxr `edy ,milwy £¦¦

:`xnbd daiyn .dpy miyyäzNôz àì äaeøî äzNôz- ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨
,milwy miying `ed mzq jxry ,daexnd z` qtez dz` m`
qetzl jl didy eilr zeywdl yi oky ,jcia i`ce df oic oi`

j` ,hrend z`äzNôz èòeî äzNôzz` qtez dz` m` - ¨©§¨¨¨©§¨
,jcia `ed i`ce df oic ,milwy dyly `ed mzq jxry ,hrend
wleg epi` ixd ,daexnd z` qetzl jl didy jl dywnd s`y
zl`ey .eilr siqedl ywan wx `l` ,zqtzy hrend lr

,hrend z` yetzl epl yiy oeik :`xnbdàîéàåxen` - §¥¨
`ed oikxray zegtyì÷L,cg`áéúëc(dk fk `xwie)ìëå' ¤¤¦§¦§¨

,'Lãwä ì÷La äéäé Ekøòdaiyn .cg` lwy `edy jxr yiy ¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤
weqtd :`xnbd,áéúëc àeä ãé âOäa àeäädf jxr ,xnelk ©§¤¥¨¦§¦

,jixrdy dn z` ozil jixrnd ci zbyn oi`y ote`a wx xn`p
cnlne ,zzl eci zbyny dn itl eaeig z` odkd jixrn f`y

lwyn zegt zeidl leki df jxr oi` mewn lkny weqtd.
:`xnbd dywnàlàåzegtk mzq jxr yxtl `xaq yiy xg`n §¤¨

,['eke zytz `l daexn zytz] oikxrayàø÷'jkxra' weqtd - §¨
änìjxvpéìitk zzl aiigy i`ce ixd ,mzq jxr aiigl ¨¨¦

:`xnbd zvxzn .miyxtzn eixacyäaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨

,deáà øajxvp 'jkxra'L øîBìmzq jxr jixrndïBcéð Bðéà ©£©©¤¥¦
,ãé âOäaoi` ,milwy dyly zzl zbyn eci oi` m` s` `l` §¤¥¨

e .dfn zegta ekixrn odkdàîòè éàîepi`y mrhd edne - ©©£¨
`ed ixd mzq jxr xne`d oky ,ci byda oecipéîc Løôîk- ¦§¨¥¨¥

jxrdy rcei `ed ixdy ,'milwy dyly ilr ixd' yxit eli`k
oi`e .oiekzp dfl i`cee ,milwy dyly `ed xzeia ohwd aevwd
jxrl oiekzdy gken oi`y ,'ilr ipelt jxr' xne`l dnec df
okle ,ipelt eze` ly eizepy z` mircei lkd oi` ixdy ,mieqn
:df uexiza dketd `qxib `xnbd d`ian .ci byda oecip `ed

éøîàc àkéà,xg` oeyla df uexiz exn`y yi -ïîçð áø øîà ¦¨§¨§¦¨©©©§¨
,deáà øa äaø øîàmzq jxr s`y cnln 'jkxra'âOäa ïBcéð ¨©©¨©£©¦§¤¥

.ãé:`xnbd zl`eyàèéLtci byda oecipy `ed heyt `ld - ¨§¦¨
:daiyne .jxr lkkàîéúc eäîjxr xne`dy xn`z `ny - ©§¥¨

`ed ixd mzqéîc Løôîkdyly ilr ixd' yxit eli`k - ¦§¨¥¨¥
okl ,ci byda ekixrdl jiiy oi`e ,'milwyïì òîLî÷- ¨©§©¨
.ci byda oecip mzq jxr s`y weqtd epcnln

:`ziixad jynd z` zx`an `xnbd'Ekøòa' ,øçà øáccnln ¨¨©¥§¤§§
yïúBð àeä Blek Cøò,jxrpd lk z` jixrdyk wx aiig -Bðéàå ¥¤¥§¥

íéøáà éîc Cøò ïúBð.'ilr ici jxr' xn`yk aiigzn epi`e - ¥¥¤§¥¥¨¦
:`xnbd dywníúñ Cøòì déz÷étà àäå`ziixad ixd - §¨©¦§¥§¥¤§¨

j`ide ,mzq jxr dpnn zeaxl 'jkxra' zaiz z` d`ived lirl
:`xnbd daiyn .sqep oic dpnn zcnel `id'Cøò' déa éø÷̈¦¥¥¤

'Ekøòa'zeaxl rnyn dide ,'jxr' aezkl weqtd did leki - §¤§§
.ef dyxc yexcl siqedl 'jkxr' azke ,mzq jxr

,mixa`l jxr oi`y hrnzpy oeik :`ziixad dtiqenìBëéziid ¨
yxtlàéöBî éðàLelit`øác[xa`-],Ba äéeìz äîLpäL ¤£¦¦¨¨¤©§¨¨§¨

,aiigzp `l 'ilr iy`x jxr' xne`dy,'úLôð' øîBì ãeîìz©§©§¨Ÿ
jxr ozep ea dielz dnypdy xa` jixrnde ,ytpa ielz jxrdy

.elek
n dcnly ,`ziixad jynd z` zx`an `xnbd'úLôð'xyt`y §¨Ÿ

,ea eytpy in z` wx jixrdl.únä úà àìå:`xnbd dywn §Ÿ¤©¥
déz÷étà àäåxa` zeaxl ,xg` cenill ef daiz z`ved ixde - §¨©¦§¥

:`xnbd daiyn .ea dielz dnypdy'úBLôð' 'Lôð' déa éø÷- ¨¦¥¤¤§¨
,ea dielz dnypdy xa` zeaxl ,'ytp' aezkl weqtd did leki

.znd z` `ivedl epiide ,oic cer cnll 'zeytp' azke
oi` znly epcnly oeik :`ziixad jynd z` zx`an `xnbd

ok m` ,jxràéöBàwx,ññBbä úà àéöBà àìå únä úàoky ¦¤©¥§Ÿ¦¤©¥
okl ,'ytp' llka `ed qqebøîBì ãeîìz(g fk `xwie)ãéîòäå'F ©§©§¤¡¦

odMd iptléøòäåCodMd Fz`,'iptl ecinrdl xyt`y lky ¦§¥©Ÿ¥§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥
[qqeb oebk] ecinrdl xyt` i`y lke ,jxr el yi epkixriy odkd

:`xnbd dywn .jxr el oi`éëä éà,jk m` -÷etéz énð úî ¦¨¦¥©¦¦
éìcnlp envr zn mb -ãéîòäe'î'ebeéøòäå,'Czn mb ixdy ¦¦§¤¡¦§¤¡¦

.'zeytp'n ehrnl `ziixad dkxvp recne ,cinrdl xyt` i`
:`xnbd daiynénð éëä`le ,o`kn hrnzn zn ,jk ok` - ¨¦©¦

.'zeytp'néì änì 'úBLôð' 'Lôð' àlàå'zeytp' azkp recn - §¤¨¤¤§¨¨¨¦
`id xaca daeyzd .'ytp' wx `leïn÷ øîéîì ïðéòáãkenk - ¦§¨¦©§¥©©¨

.oigy dkene leepn zeaxl jxvp weqtdy ,oldl xnel eppevxy
:`ziixad jynd z` zx`an `xnbd,øçà øáczaiz'úBLôð' ¨¨©¥§¨

y rnyn did 'ytp' aezk did m`y ,miax oeyla zkxvpéì ïéà¥¦
àlàmc`éøòäL ãçàCmc`,ãçàj`éøòäL ãçà,äàî C ¤¨¤¨¤¤¡¦¤¨¤¨¤¤¡¦¥¨
ïépî,mlek jxra aiigzny'úBLôð' øîBì ãeîìz.miax oeyla ¦©¦©§©§¨

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbd'úBLôð' ,øçà øác,jxvp ¨¨©¥§¨
rnyn did ,'ytp jkxra xcp `ilti ik yi`' aezk did m`y

yéøòäL Léà àlà éì ïéà,äMà ïéa Léà ïéa Cj` ,aiigzpy ¥¦¤¨¦¤¤¡¦¥¦¥¦¨
ïépî ,äMà äëéøòäL äMàå ,Léà äëéøòäL äMà,zaiigzny ¦¨¤¤¡¦¨¦§¦¨¤¤¡¦¨¦¨¦©¦

øîBì ãeîìzLMxrA','úBLôð.jixrdl dleki ytp lky xnel ©§©§¤§§§¨
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המשך בגמוד מז

oifge` mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay
`ilti ik yi`" :(fk `xwie) aizkc ,dy` oiae yi` oia jixrdy yi` `l` il oi`

.`edy lk ytp jixrn yi`dy rnync ,"zeytp jkxraúåùôðrnyn ikdc Ð
.jixrdl zeleki zeytp lk Ð "zeytp jkxra"ïéëøòá åðéàù ìëåmehneh oebk Ð

.zi`ce dawp ,i`ce xkf rnyncÐ "xkfd" :aizkc ,qepibexcp`eíåúñ êøò`lyÐ
,"ilr ipelt jxr" :xn` `le "ilr ikxr" :xn`

."jxr ilr ixd" :xn` `l`íéì÷ù úùìùÐ
zegt edfe ,"milwy zyly dawple" :aizkc

.oikxrayäúñôú àì äáåøîyic Ð
!hrend z` qetz :zeywdlèòåî äúñôú

äúñôúz` qetz :jl dywn i`c Ð
`l` ,jixac lr wleg epi` Ð daexnd

.hren `ki` daexn llkac ,siqenãé âùäá
epkixri `l Ð jkxrn jne `ed ipr m`y Ð
oi` Ð aevw jxr oic la` .lwyn zegta odk

.milwy dylyn hrenàø÷ àìà"jkxr" Ð
`z` i`nl?`l` epi` mzq jxre li`ed

`lac ,`prci inp `xw `la ,milwy dyly
,aidi ivn `l ikdn xivae .xhtin `l melk

.okin zegta `xwp aevw jxr oi` `dcåðéàù
ãé âùäá ïåãéðzbyn eci oi` elit`y Ð

.milwy dyly ozep Ð milwy dylyl
éîã ùøôîëq jxr" :xn`c oeikcÐ,"ilr mz

dyly oikxray zegt edfy `ed rceie
dyly ilr ixd" :xn`c o`nk Ð milwy
"ilr ikxr" :xne`l inc `le .inc "milwy
`gken `l mzdc ,"ilr ipelt jxr" :e`
la` .eizepy z` oircei lkd oi`c ,`zlin
meya dlz `l ixdy ,`ed ielb xac Ð `kd

.mc`ïîçð áø øîà éøîàã àëéàikdl Ð
x`yk epice ,`xwp jxry xnel ,`xw `z`

.ci byda oecipe ,oikxràèéùô`py i`ncÐ
oikxr x`ynêëøòá êøò äéá éø÷ ?Ð

jxr iziin dede ,azknl ivn ded "jxr"
.`d inp yxcnl Ð "jkxr" azkcne .mzq

ïî÷ øîéîì.oigy dkene leepn `iadlÐàä
êðäì äéú÷éôà,d`n z` jixrdy cg`l Ð

.dkixrdy dy`leàåä ìå÷ùded i` Ð
xac oia ,edlek ez` eed Ð "ytp" inp aizk
,d`n jixrdy cg` oia ea dielz dnypdy
,dy` rnyn "ytp"c .dkixrdy dy` oiae

tp rnynexacna) xn`py oiprk ,daxd zey
."sl` xyr dyy miypd on mc` ytpe" :(`l
yxcnl epivn `l "ytp" cgnc ab lr s`e
`dc ,edlek ez` eed Ð zeyxc yly
`le ,df `xwnn zernype zeeye ,od milewy
ide ,`dn ith `yxc `dl dnwe`l zivn

zwtn ediipin?.dipin ez` edlek jkld
`lc ,oigy dkene leepnl jixhvi` "zeytp"e

.oikxra xcpn edpihrnizìå÷ùlkc ,dey =
jl oi`e ,df `xwnn rnynl zeey zeyxcd
daxn `w jd `nipc ,efn xzei efa xneg
`aaa inp `ki` "od oilewy" jde .dcegl
.`ziinw `zrnya `peeb i`d ik (`,b) `nw

íéîãìxkf `dc ,oikxrl oipr epi` m`c Ð
.mincl oipr edipz Ð opira i`ceïåãéðù

åãåáëácg` xa` xg` elek oecipy Ð
"ilr ey`x inc" :xn` m`y ,ea ielz eceaky

ikd .elek inc ozep Ð:opiqxbêúòã à÷ìñ
åãåáëá ïåãéð ïéëøòá åðùéù ìë áéúë úåùôð êëøòá øãð àðéîà,eceaka oecip epi` Ð "ilr iy`x inc" :xn`yk ,oikxra epi`y lke ."ilr iy`x inc" :xn`yk elit` Ð

.ol rnyn `w ,aizk jxr iab "zeytp"cïäéðéá ïéðîùî."oipnyn" `kde "oitzey" mzd hwp i`n` il `irane .einc ewelgie ,dey dnk Ðàôô áø øîàå`nrh i`n Ð
.dy`x `l` yicwd `l dxt iabcàçáè éáá àøåú ùéø ïáãæî àäã.diycw` dibltl ,dipaf dibltl jkld ,xeknl jxc oi` xeng y`xe car y`x la` Ðïåãéð ïéàå

åãåáëá.ycwdc dilek ied `le ,ea oitzey ycwde `ed :ipzwc Ðïéëøòá äéúéàã ãáò àäå,ea oitzey ycwde `ed :inp car iab `ziixa jda ipzwe ,oizipzna ipzwck Ð
!eceaka oecip oi`càéù÷ àì àìà,aizk oikxr iab Ð "zeytp" aizk ikc .eceaka oecip oi` "dler incl df car e` xeng y`x" :xn`c ,gafn iycwc Ð `ziixa jd Ð

.ziad wca iycwa Ð einc xcpy mehneh elit` eceaka oecipc ep` opixn`w ike .edpip ziad wca iycwcäìåëá äùåã÷ èåùôú.daxwdl `ifge li`ed Ð
øëîéú
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äîëå:oizliknc `ztqeza xn`c ab lr s` Ð milwy dyly oikxray zegt
dyng Ð hrend (z`) dnke ,hrend `ian Ð "mzq jxr ilr ixd"

.`ed (dawpe) xkfc jxr mzqa mzdc :xnel yi .(mirlq) milwyéø÷jxr dia
jxr eli`e ,yixc `xezine ,"jxr" :azknl ivnc ,"jkxra" `xezin Ð jkxra

.jixhvi` diteb

øîåì?`nrh i`n Ð ci byda oecip oi`y
mzq jxr" :xn`c oeikc ,inc yxtnk
dyly oikxray zegt edfy `ed rceie ,"ilr
dyly ilr ixd" :xn`c o`nk Ð milwy
,"ipelt jxr" xne`l inc `le ."milwy
oircei lkd oi`c ,`zlin `gken `l mzdc
`l ixdy ,`ed ielb xac `kd la` .eizepy
`dc :dywe .qxhpewd oeyl .mc` meya dlz
epi`y `ed rcei Ð "ilr ipelt jxr" xn` ik
ci byda oecipe ,mirlq dyng aiige ,ycg oa
:yxtl d`xpe !mipya e` cg` rlqay
ixd" `icda xne` enk iedc Ð inc yxtnk
.mzq "jxr" xn`e li`ed ,"mirlq yly ilr
lr s` ,"mixyr oa ipelt jxr" xn` i` i`cec
lkn Ð mirlq miyng aiigziy rceiy it
,jxrpa jxrd dlzy oeik aezkd zxifb mewn
enk epi`e ,ci byda oeciy `ed aezkd zxifb
."ziad wcal mirlq miyng ilr ixd" yxtn

àåä:qxhpewa yxit Ð 'ek oitzey ycwde
`edy xnel ,zetzey hwp ycwd iabc
.yicwn dti oira yicwnc ,oiwleg ycwde
,`ney oeyl ,oipnync jiiy dxikn iab la`
dfi`l xkny xa` eze` eneyiy ,xnelk

.lehi diey itle ,ie`x `ed dk`lnàäå
oecip epi`e oikxra edpzilc xenge dxt
dhytc ,sebd yicwnyk oky lke Ð eceaka

.dleka dyecwàäiycwa `d `iyw `l
`ziixa Ð ziad wca iycwa `d gafn
ycwd xeng y`x" xn`c ,gafn iycwa
aizk ikc ,eceaka oecip epi`e ,"dler incl
wca iycwc ,aizk oikxr iab Ð "zeytp"
,eceaka oecipc ep` opixn` ike .edpip ziad
.ziad wcal eincl xcepy Ð mehneh elit`
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oikxr(iyiy meil)

ìL dìâødndaìBëé ,äìBò Bæy xnel iziidàäzdndad ©§¨¤¨¨§¥
øîBì ãeîìz ,äìBò dlek(h fk `xwie) aezkd epcnln -m`e' ¨¨©§©§¦

,'dl oAxw dPOn Eaixwi xW` dndA'äì epnî ïzé øLà ìk §¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨©Ÿ£¤¦¥¦¤©
,'Lã÷ äéäéwlg wxy miyxeceepnîdididlek àìå LãB÷ ¦§¤Ÿ¤¦¤¤§Ÿ¨

didi,LãB÷dndad lk oi`y ,dlbx yicwdy ote`a epiide ¤
oiicre .dyecwìBëéy xnel iziidàözlbxdïéleçìici lr ¨¥¥§¦
,dze` dctiyøîBì ãeîìz(my),'äéäé'y ernynydúééåäa ©§©¦§¤©£¨¨¨

àäz.dzectl oi`e ,dzyecw zieeda x`yz -ãöék àä`ed §¥¨¥©
,dpicøënzdndadéëøBöìmiaiigy miyp`äéîãå ,úBìBò ¦¨¥§§¥§¨¤¨

daL øáà BúBà éîcî õeç ïéleçyecw `edy oeiky ,yicwdy ¦¦§¥¥¤¤¨
,dctp epi` sebd zyecwaéñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦¥

'äìBò Bæ ìL dìâø' øîBàì ïépî ,íéøîBà ïBòîL éaøå§©¦¦§§¦¦©¦§¥©§¨¤¨
Le dyecwd zhyetøîBì ãeîìz ,dìBò dlek(my)øLà ìk' ¤¨¨©§©Ÿ£¤

,'Lã÷ äéäé 'äì epnî ïzézxzein 'didi' zaizyúà úBaøì ¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤§©¤
,dlekzx`an .ycew dlek didi dpnn wlg yicwdy s`y ¨

:`xnbdøîàc ïàîì eléôàåy xaeqd xi`n iax zrcl -ïéà ©£¦§©§¨©¥
,äìBò dlekc (:`i) dxenza x`eanéléî éðäwx `ed df oic - ¨¨¨¥¦¥

ote`aøác Léc÷àc[xa`-],Ba äéeìz äîLpä ïéàL,lbx oebk §©§¦¨¨¤¥©§¨¨§¨
ìáàyicwnd,Ba äéeìz äîLpäL øácdcen xi`n iax s` £¨¨¨¤©§¨¨§¨
y.älek äLã÷y`x' `ziixad z` cinrn `ax j`id ok m`e ¨§¨¨

ixd ,gafn iycwa 'dy`x `l` ycwdl oi` ,ycwd ef dxt
xa` `ed y`x oky dleka dyecwd zhyet gafn iycwa

.ea dielz dnypdy
:`ax uxznàä ,àéL÷ àì (àlà)zx`and `ziixad - ¤¨Ÿ©§¨¨

yicwdyk zxacn dleka dyecw dhyty,óebä úMeã÷a¦§©©
e ,'dler ef dnda y`x' xn`yàädxn`y lirl `ziixad - ¨

zxacn ,dy`x `l` ycwdl oi`yíéîc úMeã÷a,gafn iabl ¦§©¨¦
dler `iadl aiigzdy ,'dler incl ilr ef dxt y`x' xn`y
iia` dywn .dy`x incn xzei aiig oi` dfae ,dxtd y`x inca

:`axløîàc àeä øî àäåxn` [`ax] envra eceak ixde - §¨©§¨©
dy (:`i dxenz)øëæ Léc÷î[li`-]úMeã÷ LBã÷ ,åéîãì ©§¦¨¨§¨¨¨§©

,óebäzyecw eilr dlgy jezn ,daxwdl ie`x `edy oeiky ©
dxt y`x yicwna s` ok m`e ,sebd zyecw mb eilr dlg minc
zyecw eilr legz minc zyecw eilr dlgy jezn ,dler incl

:`ax uxzn .sebdàä ,àéL÷ àìxkf yicwndy izxn`y dn - Ÿ©§¨¨
xaecn ,sebd zyecw yecw ,eincldlek Léc÷àcyicwdy - §©§¦¨

e ,dndad lk z`àä,eincl dxt y`x yicwndy `ziixad - ¨
zxacn ,dy`x `l` ycwdl oi`e minc zyecw yecwLéc÷àc§©§¦

wx.øáà ãçwx yicwdyk `ld :iia` dywnøáà ãçeincl ©¥¤©¥¤
ïì àéòaéà ééeòaéà énðelek ycwzn m`d epwtzqd dfa mb - ©¦¦©¥¦©§¨¨

,sebd zyecwéòácwtzqp ixdy -äaø(:`i dxenz)Léc÷ä , §¨¥©¨¦§¦
,eäî ,åéîãì øáàe` sebd zyecwa dndad lk dyecw m`d ¥¤§¨¨©

heyt xack dxt y`xa mixne` ep` j`ide ,`ldlek oi`y
:`ax uxzn .sebd zyecwa dyecwïì éòaéà ékdn - ¦¦¨¥¨

edf ,epwtzqpyali`,ízzyecw dhyty okzi eay ,men `la §¨
j` ,[daxwdl epiidc] sebd zyecwl ie`x `ed oky eleka sebd

àëäxaecn oky eleka sebd zyecw oi` o`k -,íeî ìòáa ¨¨§©©
dxt dxikfd `ziixad ixdy ,sebd zyecwl ie`x epi`yàéîec§¨

øBîçcdxtdy rnyne ,daxwdl ie`x epi`y xengl dneca - ©£
:iia` dywn .men zlraïì àéòaéà ééeòaéà énð íeî ìòa- ©©©¦¦©¥¦©§¨¨

,eleka dyecw zhyet m`d epwtzqp men lraa mb `ldéòác§¨¥
,äaøxne`d'çaæî éaâì éLàø éîc'inca oaxw `iadl xcpy - ©¨§¥Ÿ¦§©¥¦§¥©
,ey`x,eäîoi` e` elek inca oaxw `iane eceaka oecip m`d ©

dxtk] mc` y`x ixde .ey`x inca wx `iane eceaka oecip
oecip m` wtzqdl yi recne ,gafnl ie`x epi` [men zlra

:`ax uxzn .eceakaïì àéòaà ékdid epwtzqpy dn -énwî ¦¦©§¨¨¦©¥
ì dòîLàcàúéðúî àä,ef `ziixa eprnyy iptl -àzLä §©§§¨§¨©§¦¨©§¨

ïì àéòaéî àì ,àúéðúî àä äòîLceprnyy eiykre - §¨§¨¨©§¦¨Ÿ¦©§¨¨
epl oi` ,dleka zhyet dyecwd oi` men lraay ef `ziixa

.eceaka oecip epi` 'gafn iabl iy`x inc'e ,wtq
:dax wtq z` zx`an `xnbdàôeb,dax ixac mvrl aeyp - ¨

,eäî ,'çaæî éaâì éLàø éîc' ,äaø éòam`dBà BãBáëa ïBcéð ¨¥©¨§¥Ÿ¦§©¥¦§¥©©¦¦§
.BãBáëa ïBcéð Bðéàoky eceaka oecip m`d ,md miccvdeàì ¥¦¦§Ÿ

ïçkLàote` ep`vn `l -aixcpBà ,BãBáëa ïBcéð Bðéàc íéîã ©§§¨§¨¦§¥¦¦§
àîìcoky eceaka oecip epi` `ny -ïçkLà àìycwda ote` ¦§¨Ÿ©§§¨

.BãBáëa ïBcéðc çaæî éaâì:`xnbd dwiqne÷ézcenrz - §©¥¦§¥©§¦¦§¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y

:gafn iabl ycwd ly mipte`a zewtq d`ian `xnbdéòä¥
,àáøxne`d,'çaæî éaâì éìò ékøò'ieeya oaxw `iadl xcpy ¨¨¤§¦¨©§©¥¦§¥©

,ekxr ly,eäîm`d.ãé âOäa ïBcéð ïéà Bà ãé âOäa ïBcéð ©¦§¤¥¨¥¦§¤¥¨
i byda oecip m`d ,md miccvdeoky cïéëøòa ïçkLà àìote` Ÿ©§§¨©£¨¦

àîìc Bà ,ãé âOäa ïBcéð ïéàcoky ci byda oecip epi`àì §¥¦§¤¥¨¦§¨Ÿ
ïçkLàycwena÷éøtéîc çaæî éaâìdctpy -,BéåLa àlà ©§§¨§©¥¦§¥©§¦§¦¤¨§¨§

:`xnbd dwiqn .'ci byd' oic ea epivn `le.e÷éz¥
çaæî éaâì äfeçà äãN Léc÷ä ,éMà áø éòaeinca `iadl - ¨¥©©¦¦§¦§¥£¨§©¥¦§¥©

,dlereäî,edcet jxr dfi`a -ïðéøîà éîmixne` ep` m`d - ©¦¨§¦©
oky ,dfeg` dcy oeictl dxez davwy jxra edctiyàìŸ

à÷øtéîc äfeçà äãN ïçkLàzictpy -àlàly jxraúéa ©§§¨§¥£¨§¦¨§¨¤¨¥
óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøælkl milwy miyng - ¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤

,mixery xek ziaàîìc Bàoky ,dieeya zictpïçkLà àì ¦§¨Ÿ©§§¨
.BéåLa àlà ÷éøtéîc çaæî éaâì:`xnbd dwiqn.e÷éz §©¥¦§¥©§¦§¦¤¨§¨§¥

äðùî
:'oixcipe oikxrp lkd' (.a) epipyy llkdn `vei zx`an epzpyn

`edy ohwøcéð ,Lãç ïaî úeçt,'ilr einc' eilr xne`d - ¨¦¤Ÿ¤¦¨
,minc el yi oky ,aiigznCøòð àì ìáàekxr' eilr xne`d - £¨Ÿ¤¡¨

(g-` fk `xwie) dxezd davw `ly ,ekxra aiigzn `l 'ilr
.yceg oan zegtl jxr

àøîâ
:ohw jixrna zwelgn d`ian `xnbdéøònä ,ïðaø eðzCohw ¨©¨¨©©£¦

ïúBð ,øîBà øéàî éaø ,Lãç ïaî úeçtz` jixrndåéîcly ¨¦¤Ÿ¤©¦¥¦¥¥¨¨
.'ilr einc' xn` eli`k ohwdøîà àì ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦Ÿ¨©

jixrnd.íeìk:`xnbd zx`anéâìôéî÷ éàîa,ewlgp dna - §§©¨¦§§¦
øáñ øéàî éaøy,äìháì åéøác àéöBî íãà ïéàixdeòãBé ©¦¥¦¨©¥¨¨¦§¨¨§©¨¨¥©

jixrndå ,Lãç ïaî úeçôì ïéëøò ïéàLjixrdyk i`ce okl ¤¥£¨¦§¨¦¤Ÿ¤§
øîâezrcaì øîàåíéîc íL.ohwd inca aiigzdl -ïðaøå ¨©§¨©§¥¨¦§©¨¨

,äìháì åéøác àéöBî íãà ,éøáñoeik i`cey mixne` oi`e ¨§¦¨¨¦§¨¨§©¨¨
.mincl

.minkge xi`n iax zwelgna ax ly `xnin dlez `xnbd
:`xnbd zxxanàä àìæà ïàîk,ax ixac mikled in zhiyk - §©¨§¨¨

éìk Cøò' øîBàä ,áø øîà ìãéb áø øîàcdfåéîc ïúBð ,'éìò §¨©©¦©¨©©¨¥¥¤§¦¨©¥¨¨
milkl jxr oi` oky ,ilkd inc z` -eixac :daiyne .kzhiy §

øéàî éaøohw jixrdyke ,dlhal eixac `iven mc` oi`y ©¦¥¦
:`xnbd zl`ey .mincl ezpeekàèéLtheyt df ixd -éaøëc §¦¨¦§©¦

àéúà øéàî:daiyne .dfa wtzqdl yi dne ,ax zhiy d`a - ¥¦¨§¨
àîéúc eäîeixacy xn`z `ny -k eléôàzhiy,ïðaøs`y ©§¥¨£¦§©¨¨

wxe ,dlhal eixac `iven mc` oi`y mixaeq minkgíúäiabl ¨¨
ohwàeäzelzl yi oky ,minc myl oiekzp `ly mixaeqy

éòèce jixrnd drehy -,øáñàkéàc éëéä ékyiy enk - §¨¥¨©¦¥¦§¦¨
,LãBç ïáì ïéëøòjkénð àkéàoikxr mb yi -ïaî úeçôì £¨¦§¤¤¦¨©¦§¨¦¤

,LãBç,mincl oiekzp `le dlhal mixac z`ved ef oi` okle ¤
àëä ìáà,ilk iabléòèéîì àkéìc,zerhl oi`y -íãà éàcå £¨¨¨§¥¨§¦§¥©©¨¨

øîâå éìëì Cøò ïéàL òãBéezrcaì øîàå.íéîc íLokl ¥©¤¥¥¤¦§¦§¨©§¨©§¥¨¦
ïì òîLî÷minkg `l` ,jk df oi`y `xnbd epl drinyn - ¨©§©¨

mewn el oi`y mewna s` dlhal eixac `iven mc`y mixaeq
ilkd inca eaiigy axe ,melk xn` `l ilk jixrnd s`e ,zerhl

.xi`n iaxk xaq
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קצט
oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåç äéîãå äìåò éëøåöì øëîéú.dteb yicw` `l `dc Ðøáà éîãî õåçÐ
dxkn m`e ,dxkenl i`yx epi` sebd zyecw dil `zgpc oeik .dnc lawi `ly
oi` Ð `id dninzc ,oilegl `wtp `lc oeike ,`id ezler ixdy .dxekn dpi` Ð
df gwel `vnp :xn`z m`e .dxekn dpi` jkld ,xa`d zern lr dlg dyecw

df xa` oi`y ,xa` dxiqg dler aixwn
dxenzc `nw wxta dl opikxt `d !ely
ilr ixd" xn`c oebk :dl opipyne ,(a,`i)

."diiga dler'åë øîàã ïàîì åìéôàåÐ
dxenzc `nw wxt idliya `pniwe` ikd
dcedi iaxe xi`n iax ibilt `lc (a,`i)
on oebk ,ea dielz dnypd oi`y xaca `l`
.`iyw `l :opiqxb ikd .dhnle daekx`d

."`l`" opiqxb `leóåâä úùåã÷á àäÐ
oebk Ð dleka dyecw dhyt :ipzwc `d
dnda y`x" :xn`c ,sebd zyecw dycw`c
oi`c ,lirlc `ziixae ."dler aixw` ef
oebk Ð dxt ly dy`x `l` gafn iycwl
ef dnda y`x" :xn`c ,mincl dycw`c
`lc ,xenge carc `inec ."dler incl ilr

.daxwdl sebd zyecw eda `kiiyøî àäå
øîàã àåä:(a,`i) dxenzc `nw wxta Ð

diycw`e ,dlerl ifgc ,li` = xkf yicwd
`ede ,sebd zyecw yecw Ð dler incl
zyecw dil `zgpc ebinc .dler axwi envr
li`ed ,sebd zyecw dil `zgp Ð minc
y`x" :xn` ik ,inp `kd .ditebl ifg `ede
,(`ed) dtebl ycwiz Ð "dler incl dxt
!dleka dyecw heytz ,`ifg `ide li`ed

äéìåë ùéã÷àã àäzyecw yecw ,eincl Ð
.ebin cg `l` `kilc ,sebdãç ùéã÷àã àä

øáàincl dxt y`x" :xn`c ,`kd oebk Ð
xa` cg yicwc ebin :opixn` `l Ð "dler
l `zgpc ebine ,dlek inp dycw Ðdi

.sebd zyecw dil `zgp Ð minc zyecw
.cgi opixn` `l ebin ixzcééåòáéà éîð øáà

øîì äéì àéòáéà`nw wxt idliya Ð
.(a,`i) dxenzcåäî åéîãì øáà ùéã÷äÐ

dtebl dndad lk ycwzy?:opixn` in
,ditebl yicw Ð incl xa` cg yicwc ebin
e` ,dlek dycw Ð xa` cg yicwc ebine

opixn` `l ebin ixz `nlic?,`zi` m`e
`dc ,`lc `ziixa `dn xnl dil heytz
dl dnwe`e ,dy`x `l` ycwdl oi` :ipzw

!incl xn`wce ,gafn iycwaíúáÐ
,sebd zyecw dil zegizc xninl `ki`c
dil `hiytc `ziixae .daxwdl ifg `dc
,ixiin `w men lraa Ð dlek dycw `lc

.ediitebl efg `lc xenge carc `inecéîã
ïåãéð ïéà åà åãåáëá ïåãéð éî çáæîì éùàø

åãåáëájl oi` ixde .minc `blt aidie Ð
`we .mc` `edy ,dfn lecb gafnl men lra

i`n`e ,dil `irain?`iddn dil heytiz
!oecip oi`cïçëùà àì ïðéøîà éîxcp Ð

.'ek gafn iabl ogky` `l `nlic e` .eceaka oecip oi`c `zkec meyaãé âùäá ïåãéð.i`d ik dacpe xcp iab Ðäæåçà äãù ùéã÷ä.dler incl Ðåäîwixt ikid Ð
diwxtinl ira i` dil?sl` dey `id elit`e ,`ed aezkd zxifbc ,sqk lwy miynga mixery xneg rxf zia wixt ded Ð ziad wcal diycw` i` ,ol `hiyt `dc

.fefà÷øôéîã äæåçà äãù.ikda `l` inp dl wixt `l Ð gafnl dl yixt ik ,jkld .ziad wcal zeyicwd mzqc ,ziad wcal `l` dfeg` dcy ogky` `l `dc Ð
eieya opixn` inp `kde ,enned m` opeictl davw dxez dpzp `l i`ce edpde ,zendaa `l` gafnl i`xw ogky` `l `dc ,eieya `l` gafnl ogky` `l :`nlc e`?

.ewizäðùîøãéð ùãç ïáî úåçô.el yi edc lk minc ixdy ,"ilr einc" :xg` xn` m` Ðêøòð àì ìáà.dlrne yceg oan `l` dyxta xn`p `ly Ðàøîâ ¥
åéîã ïúåð.weya xknp `edy dnk Ðøéàî éáøë.minc myl xn`e xnbe ,aizk "zeytp"c ,ilkl jxr oi`c rcei mc`e ,dlhal eixac `iven mc` oi` :xn`c Ðàèéùô

øéàî éáøëã"`d `lf` o`nk" :xninl il dnl Ðíúä ?ilin ipd Ð dlhal eixac `iven mc` oi` elit` :xninl `ki`c meyn opax ixht ycg oan zegt iab Ð
ilk iab la` .inc aizilc xn`w `l mince ,zerh ycwd `vnpe ,el oi` ixde ,ycg oak ycg oan zegtl jxr yiy did xeaq df la` .oiliha eixacy rcei `edc `kid

.oiliha df eixacy rcei `ed elit`e ,dlhal eixac `iven mc`c meyn opaxc ediinrhc ,opax `le `id xi`n iaxc ol rnyn `w .aiigil
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øëîéoi`y xa` dxiqg dler aixwn df gwel ike :xn`z m`e Ð dler ikxvl
ixd" xn`c oebk :ipyne (a,`i) dxenzc `nw wxt opikxt `d ?ely df xa`
on dlbx jzgpy it lr s`e ,zeigl lekiy enk ,xnelk ,"diiga dler ilr
xehtl dler ef ly dlbx" xn`c oebk :ipyn `w `lc `de .dhnle daekx`d
`nw wxt xn`c o`nk ,"ipelt ly ezler
ezcez xehtl mgl ilr ixd" :(a,bk) oilegc
`l` dl hwp `lc :xnel yi Ð "ipelt ly
oeyl la` ,`xen`c `xnin oeyl lr

.ikd rnzyin `l `ziixadàäå`ed xn
rnyn o`kn Ð eincl xkf yicwd xn`c
`axl "xn" iia` xn` `ly ,"dax" :opiqxbc
sqei ax xn`c `pgky`c ab lr s` .exiag
rci `ed dax `xabc xn" :ecinlz iia`l
"miycw iycw" wxt migafa ,"`pin`w i`n
`ly dn iia` oiady ,ip`y mzd Ð (`,aq)

.mixg` epiad

éòáãewiz 'ek gafn iabl iy`x inc dax
`zipzn opirnylc inwn epiid Ð

.opiwqnck ,lirlc

éòá:oeir jixv Ð gafnl iy`x inc dax
iabl iy`x jxr" hwp `l i`n`

?jenqac `iraa enk ,"gafnéòá`ax
opiqxb "dax" i` Ð gafn iabl ilr ikxr
"xnel `vnz m`"a yxtl yi ,oleka

.lirlck

íãàÐ ycg oan zegtl jxr oi`y rcei
ezrc mewn lkn ,rcei epi` elit`e
:xn`z m`e .oeyld minkg epwzy it lr
migqt) "hgyp cinz" wxt xn`cn `py i`n
xn`e "dnexz" xnel oiekznd :(`,bq
`l Ð "dnexz" xn`e "xyrn" ,"xyrn"
dnn melk xn` `lc :xnel yie ?melk xn`
.miiw ied ealay dn la` ,eita `iveny
xn`y dny ,ip`y mzdc :xnel yi cere
.drh eala xn`y dnae ,dvex epi` eita

leki

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

ãeîìz ?äìBò dlek àäz ìBëé ,"äìBò Bæ ìL dìâø"©§¨¤¨¨§¥¨¨©§
"Lãw äéäé 'äì epnî ïzé øLà ìk" :øîBì¯epnî ©¨£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤¦¤

ãeîìz ?ïéleçì àöz ìBëé ;LãB÷ dlek àìå ,LãB÷¤§Ÿ¨¤¨¥¥§¦©§
øënz ?ãöék àä ;àäz dúééåäa ,"äéäé" :øîBì©¦§¤©£¨¨¨§¥¨¥©¦¨¥
øáà BúBà éîcî õeç ïéleç äéîãå ,úBìBò éëøBöì§§¥§¨¤¨¦¦§¥¥¤
éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,daL¤¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦¥§©¦
"äìBò Bæ ìL dìâø" øîBàì ïépî :íéøîBà ïBòîL¦§§¦¦©¦¨¥©§¨¤¨
epnî ïzé øLà ìk" :øîBì ãeîìz ?äìBò dlekL¤¨¨©§©¨£¤¦¥¦¤
ïàîì eléôàå .dlek úà úBaøì ,"Lãw äéäé 'äì©¦§¤Ÿ¤§©¤¨©£¦§©

äìBò dlek ïéà øîàc¯ïéàL øác Léc÷àc éléî éðä §¨©¥¨¨¨¥¦¥§©§¥¨¨¤¥
Ba äéeìz äîLpäL øác ìáà ,Ba äéeìz äîLpä¯ ©§¨¨§¨£¨¨¨¤©§¨¨§¨

!dlek äLã÷¯,óebä úMeã÷a àä :àéL÷ àì àlà ¨§¨¨¤¨¨©§¨¨¦§©©
.íéîc úMeã÷a àä¯Léc÷î :øîàc àeä øî àäå ¨¦§©¨¦§¨¨§¨©©§¦

!óebä úMeã÷ LBã÷ ,åéîãì øëæ¯àä :àéL÷ àì ¨¨§¨¨¨§©©¨©§¨¨
.øáà ãç Léc÷àc àä ,dlek Léc÷àc¯øáà ãç §©§¥¨¨§©§¥©¥¤©¥¤

øáà Léc÷ä :äaø éòác ,ïì àéòaéà ééeòaéà éîð©¦¦©¥¦©£¨¨§¨¥©¨¦§¦¥¤
?eäî ,åéîãì¯ïì éòaéà ék¯àëä ,íúa¯ìòáa §¨¨©¦¦¨¥¨§¨¨¨§©©

.øBîçc àéîec ,íeîàéòaéà ééeòaéà éîð íeî ìòa §¨©£©©©¦¦©¥¦©£¨
?eäî ,"çaæî éaâì éLàø éîc" :äaø éòác ,ïì¯ék ¨§¨¥©¨§¥Ÿ¦§©¥¦§¥©©¦

ïì àéòaà¯àzLä ,àúéðúî àäì dòîLàc énwî ¦©£¨¨¦©¥§©§§¨§¨©§¦¨¨§¨
àúéðúî àä dòîLc¯éòa ,àôeb .ïì àéòaéî àì ¦§©¨¨©§¦¨¨¦©§¨¨¨¨¥

BãBáëa ïBcéð ?eäî ,"çaæî éaâì éLàø éîc" :äaø©¨§¥Ÿ¦§©¥¦§¥©©¦¦§
Bðéàc íéîãa ïçkLà àì ?BãBáëa ïBcéð Bðéà Bà¥¦¦§¨©§©©§¨¦§¥
çaæî éaâì ïçkLà àì àîìc Bà ,BãBáëa ïBcéð¦¦§¦§¨¨©§©©§©¥¦§¥©
éaâì éìò ékøò" :àáø éòa .e÷éz ?BãBáëa ïBcéðc§¦¦§¥¨¥¨¨¤§¦¨©§©¥

ïBcéð ïéàc ïéëøòa ïçkLà àì ?ãé âOäa ïBcéð ïéà Bà ãé âOäa ïBcéð ?eäî ,"çaæî¦§¥©©¦§¤¥©¥¦§¤¥©¨©§©©©£¨¦§¥¦
:éLà áø éòa .e÷éz ?BéåLa àlà ÷éøôéîc çaæî éaâì ïçkLà àì :àîìc Bà ,ãé âOäa§¤¥©¦§¨¨©§©©§©¥¦§¥©§¦§¦¤¨§¨§¥¨¥©©¦
à÷øôéîc äfeçà äãN ïçkLà àì :ïðéøîà éî ?eäî ,çaæî éaâì äfeçà äãN Léc÷ä¦§¦§¥£¨§©¥¦§¥©©¦¨§¦©¨©§©©§¥£¨§¦§§¨
çaæî éaâì ïçkLà àì àîìc Bà ,óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ úéa àlà¤¨¥¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤¦§¨¨©§©©§©¥¦§¥©

.e÷éz ?BéåLa àlà ÷éøôéîcäðùî.Cøòð àì ìáà ,øcéð Lãç ïaî úeçtàøîâ §¦§¦¤¨§¨§¥¨¦¤Ÿ¤¦¨£¨Ÿ¤¡¨
éøònä :ïðaø eðzLãç ïaî úeçt C¯:íéøîBà íéîëçå ,åéîc ïúBð :øîBà øéàî éaø ¨©¨©©©£¦¨¦¤Ÿ¤©¦¥¦¥¥¨¨©£¨¦§¦

òãBé ,äìháì åéøác àéöBî íãà ïéà :øáñ øéàî éaø ?éâìtéî÷ éàîa .íeìk øîà àìŸ¨©§§©¨¦©§¦©¦¥¦¨©¥¨¨¦§¨¨§©¨¨¥©
ì øîàå øîâå ,Lãç ïaî úeçôì ïéëøò ïéàLåéøác àéöBî íãà :éøáñ ïðaøå .íéîc íL ¤¥£¨¦§¨¦¤Ÿ¤§¨©§¨©§¥¨¦§©¨©¨§¦¨¨¦§¨¨

íéîc ïúBð "éìò éìk Cøò" øîBàä :áø øîà ìcéb áø øîàc àä àìæà ïàîk .äìháì§©¨¨§©¨§¨¨§¨©©¦¥¨©©¨¥¤¤§¦¨©¥¨¦
¯.øéàî éaøk¯!àéúà øéàî éaøëc àèéLt¯àeä íúä ,ïðaøk eléôà :àîéúc eäî §©¦¥¦§¦¨¦§©¦¥¦¨§¨©§¥¨£¦§©¨©¨¨

LãBç ïáì ïéëøò àkéàc éëéä ék :øáñ ,éòèc¯,àëä ìáà ;LãBç ïaî úeçôì éîð àkéà §¨¥¨©¦¥¦§¦¨£¨¦§¤¤¦¨©¦§¨¦¤¤£¨¨¨
éòèéîì àkéìc¯ì øîàå øîâå ,éìëì Cøò ïéàL òãBé íãà éàcå.ïì òîLî÷ ,íéîc íL §¥¨§¦§¥©©¨¨¥©¤¥¤¤¦§¦§¨©§¨©§¥¨¦¨©§©¨
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ערכין. פרק ראשון - הכל מעריכין דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oikxr(iyiy meil)

ìL dìâødndaìBëé ,äìBò Bæy xnel iziidàäzdndad ©§¨¤¨¨§¥
øîBì ãeîìz ,äìBò dlek(h fk `xwie) aezkd epcnln -m`e' ¨¨©§©§¦

,'dl oAxw dPOn Eaixwi xW` dndA'äì epnî ïzé øLà ìk §¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨©Ÿ£¤¦¥¦¤©
,'Lã÷ äéäéwlg wxy miyxeceepnîdididlek àìå LãB÷ ¦§¤Ÿ¤¦¤¤§Ÿ¨

didi,LãB÷dndad lk oi`y ,dlbx yicwdy ote`a epiide ¤
oiicre .dyecwìBëéy xnel iziidàözlbxdïéleçìici lr ¨¥¥§¦
,dze` dctiyøîBì ãeîìz(my),'äéäé'y ernynydúééåäa ©§©¦§¤©£¨¨¨

àäz.dzectl oi`e ,dzyecw zieeda x`yz -ãöék àä`ed §¥¨¥©
,dpicøënzdndadéëøBöìmiaiigy miyp`äéîãå ,úBìBò ¦¨¥§§¥§¨¤¨

daL øáà BúBà éîcî õeç ïéleçyecw `edy oeiky ,yicwdy ¦¦§¥¥¤¤¨
,dctp epi` sebd zyecwaéñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦¥

'äìBò Bæ ìL dìâø' øîBàì ïépî ,íéøîBà ïBòîL éaøå§©¦¦§§¦¦©¦§¥©§¨¤¨
Le dyecwd zhyetøîBì ãeîìz ,dìBò dlek(my)øLà ìk' ¤¨¨©§©Ÿ£¤

,'Lã÷ äéäé 'äì epnî ïzézxzein 'didi' zaizyúà úBaøì ¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤§©¤
,dlekzx`an .ycew dlek didi dpnn wlg yicwdy s`y ¨

:`xnbdøîàc ïàîì eléôàåy xaeqd xi`n iax zrcl -ïéà ©£¦§©§¨©¥
,äìBò dlekc (:`i) dxenza x`eanéléî éðäwx `ed df oic - ¨¨¨¥¦¥

ote`aøác Léc÷àc[xa`-],Ba äéeìz äîLpä ïéàL,lbx oebk §©§¦¨¨¤¥©§¨¨§¨
ìáàyicwnd,Ba äéeìz äîLpäL øácdcen xi`n iax s` £¨¨¨¤©§¨¨§¨
y.älek äLã÷y`x' `ziixad z` cinrn `ax j`id ok m`e ¨§¨¨

ixd ,gafn iycwa 'dy`x `l` ycwdl oi` ,ycwd ef dxt
xa` `ed y`x oky dleka dyecwd zhyet gafn iycwa

.ea dielz dnypdy
:`ax uxznàä ,àéL÷ àì (àlà)zx`and `ziixad - ¤¨Ÿ©§¨¨

yicwdyk zxacn dleka dyecw dhyty,óebä úMeã÷a¦§©©
e ,'dler ef dnda y`x' xn`yàädxn`y lirl `ziixad - ¨

zxacn ,dy`x `l` ycwdl oi`yíéîc úMeã÷a,gafn iabl ¦§©¨¦
dler `iadl aiigzdy ,'dler incl ilr ef dxt y`x' xn`y
iia` dywn .dy`x incn xzei aiig oi` dfae ,dxtd y`x inca

:`axløîàc àeä øî àäåxn` [`ax] envra eceak ixde - §¨©§¨©
dy (:`i dxenz)øëæ Léc÷î[li`-]úMeã÷ LBã÷ ,åéîãì ©§¦¨¨§¨¨¨§©

,óebäzyecw eilr dlgy jezn ,daxwdl ie`x `edy oeiky ©
dxt y`x yicwna s` ok m`e ,sebd zyecw mb eilr dlg minc
zyecw eilr legz minc zyecw eilr dlgy jezn ,dler incl

:`ax uxzn .sebdàä ,àéL÷ àìxkf yicwndy izxn`y dn - Ÿ©§¨¨
xaecn ,sebd zyecw yecw ,eincldlek Léc÷àcyicwdy - §©§¦¨

e ,dndad lk z`àä,eincl dxt y`x yicwndy `ziixad - ¨
zxacn ,dy`x `l` ycwdl oi`e minc zyecw yecwLéc÷àc§©§¦

wx.øáà ãçwx yicwdyk `ld :iia` dywnøáà ãçeincl ©¥¤©¥¤
ïì àéòaéà ééeòaéà énðelek ycwzn m`d epwtzqd dfa mb - ©¦¦©¥¦©§¨¨

,sebd zyecwéòácwtzqp ixdy -äaø(:`i dxenz)Léc÷ä , §¨¥©¨¦§¦
,eäî ,åéîãì øáàe` sebd zyecwa dndad lk dyecw m`d ¥¤§¨¨©

heyt xack dxt y`xa mixne` ep` j`ide ,`ldlek oi`y
:`ax uxzn .sebd zyecwa dyecwïì éòaéà ékdn - ¦¦¨¥¨

edf ,epwtzqpyali`,ízzyecw dhyty okzi eay ,men `la §¨
j` ,[daxwdl epiidc] sebd zyecwl ie`x `ed oky eleka sebd

àëäxaecn oky eleka sebd zyecw oi` o`k -,íeî ìòáa ¨¨§©©
dxt dxikfd `ziixad ixdy ,sebd zyecwl ie`x epi`yàéîec§¨

øBîçcdxtdy rnyne ,daxwdl ie`x epi`y xengl dneca - ©£
:iia` dywn .men zlraïì àéòaéà ééeòaéà énð íeî ìòa- ©©©¦¦©¥¦©§¨¨

,eleka dyecw zhyet m`d epwtzqp men lraa mb `ldéòác§¨¥
,äaøxne`d'çaæî éaâì éLàø éîc'inca oaxw `iadl xcpy - ©¨§¥Ÿ¦§©¥¦§¥©
,ey`x,eäîoi` e` elek inca oaxw `iane eceaka oecip m`d ©

dxtk] mc` y`x ixde .ey`x inca wx `iane eceaka oecip
oecip m` wtzqdl yi recne ,gafnl ie`x epi` [men zlra

:`ax uxzn .eceakaïì àéòaà ékdid epwtzqpy dn -énwî ¦¦©§¨¨¦©¥
ì dòîLàcàúéðúî àä,ef `ziixa eprnyy iptl -àzLä §©§§¨§¨©§¦¨©§¨

ïì àéòaéî àì ,àúéðúî àä äòîLceprnyy eiykre - §¨§¨¨©§¦¨Ÿ¦©§¨¨
epl oi` ,dleka zhyet dyecwd oi` men lraay ef `ziixa

.eceaka oecip epi` 'gafn iabl iy`x inc'e ,wtq
:dax wtq z` zx`an `xnbdàôeb,dax ixac mvrl aeyp - ¨

,eäî ,'çaæî éaâì éLàø éîc' ,äaø éòam`dBà BãBáëa ïBcéð ¨¥©¨§¥Ÿ¦§©¥¦§¥©©¦¦§
.BãBáëa ïBcéð Bðéàoky eceaka oecip m`d ,md miccvdeàì ¥¦¦§Ÿ

ïçkLàote` ep`vn `l -aixcpBà ,BãBáëa ïBcéð Bðéàc íéîã ©§§¨§¨¦§¥¦¦§
àîìcoky eceaka oecip epi` `ny -ïçkLà àìycwda ote` ¦§¨Ÿ©§§¨

.BãBáëa ïBcéðc çaæî éaâì:`xnbd dwiqne÷ézcenrz - §©¥¦§¥©§¦¦§¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y

:gafn iabl ycwd ly mipte`a zewtq d`ian `xnbdéòä¥
,àáøxne`d,'çaæî éaâì éìò ékøò'ieeya oaxw `iadl xcpy ¨¨¤§¦¨©§©¥¦§¥©

,ekxr ly,eäîm`d.ãé âOäa ïBcéð ïéà Bà ãé âOäa ïBcéð ©¦§¤¥¨¥¦§¤¥¨
i byda oecip m`d ,md miccvdeoky cïéëøòa ïçkLà àìote` Ÿ©§§¨©£¨¦

àîìc Bà ,ãé âOäa ïBcéð ïéàcoky ci byda oecip epi`àì §¥¦§¤¥¨¦§¨Ÿ
ïçkLàycwena÷éøtéîc çaæî éaâìdctpy -,BéåLa àlà ©§§¨§©¥¦§¥©§¦§¦¤¨§¨§

:`xnbd dwiqn .'ci byd' oic ea epivn `le.e÷éz¥
çaæî éaâì äfeçà äãN Léc÷ä ,éMà áø éòaeinca `iadl - ¨¥©©¦¦§¦§¥£¨§©¥¦§¥©

,dlereäî,edcet jxr dfi`a -ïðéøîà éîmixne` ep` m`d - ©¦¨§¦©
oky ,dfeg` dcy oeictl dxez davwy jxra edctiyàìŸ

à÷øtéîc äfeçà äãN ïçkLàzictpy -àlàly jxraúéa ©§§¨§¥£¨§¦¨§¨¤¨¥
óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøælkl milwy miyng - ¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤

,mixery xek ziaàîìc Bàoky ,dieeya zictpïçkLà àì ¦§¨Ÿ©§§¨
.BéåLa àlà ÷éøtéîc çaæî éaâì:`xnbd dwiqn.e÷éz §©¥¦§¥©§¦§¦¤¨§¨§¥

äðùî
:'oixcipe oikxrp lkd' (.a) epipyy llkdn `vei zx`an epzpyn

`edy ohwøcéð ,Lãç ïaî úeçt,'ilr einc' eilr xne`d - ¨¦¤Ÿ¤¦¨
,minc el yi oky ,aiigznCøòð àì ìáàekxr' eilr xne`d - £¨Ÿ¤¡¨

(g-` fk `xwie) dxezd davw `ly ,ekxra aiigzn `l 'ilr
.yceg oan zegtl jxr

àøîâ
:ohw jixrna zwelgn d`ian `xnbdéøònä ,ïðaø eðzCohw ¨©¨¨©©£¦

ïúBð ,øîBà øéàî éaø ,Lãç ïaî úeçtz` jixrndåéîcly ¨¦¤Ÿ¤©¦¥¦¥¥¨¨
.'ilr einc' xn` eli`k ohwdøîà àì ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦Ÿ¨©

jixrnd.íeìk:`xnbd zx`anéâìôéî÷ éàîa,ewlgp dna - §§©¨¦§§¦
øáñ øéàî éaøy,äìháì åéøác àéöBî íãà ïéàixdeòãBé ©¦¥¦¨©¥¨¨¦§¨¨§©¨¨¥©

jixrndå ,Lãç ïaî úeçôì ïéëøò ïéàLjixrdyk i`ce okl ¤¥£¨¦§¨¦¤Ÿ¤§
øîâezrcaì øîàåíéîc íL.ohwd inca aiigzdl -ïðaøå ¨©§¨©§¥¨¦§©¨¨

,äìháì åéøác àéöBî íãà ,éøáñoeik i`cey mixne` oi`e ¨§¦¨¨¦§¨¨§©¨¨
.mincl

.minkge xi`n iax zwelgna ax ly `xnin dlez `xnbd
:`xnbd zxxanàä àìæà ïàîk,ax ixac mikled in zhiyk - §©¨§¨¨

éìk Cøò' øîBàä ,áø øîà ìãéb áø øîàcdfåéîc ïúBð ,'éìò §¨©©¦©¨©©¨¥¥¤§¦¨©¥¨¨
milkl jxr oi` oky ,ilkd inc z` -eixac :daiyne .kzhiy §

øéàî éaøohw jixrdyke ,dlhal eixac `iven mc` oi`y ©¦¥¦
:`xnbd zl`ey .mincl ezpeekàèéLtheyt df ixd -éaøëc §¦¨¦§©¦

àéúà øéàî:daiyne .dfa wtzqdl yi dne ,ax zhiy d`a - ¥¦¨§¨
àîéúc eäîeixacy xn`z `ny -k eléôàzhiy,ïðaøs`y ©§¥¨£¦§©¨¨

wxe ,dlhal eixac `iven mc` oi`y mixaeq minkgíúäiabl ¨¨
ohwàeäzelzl yi oky ,minc myl oiekzp `ly mixaeqy

éòèce jixrnd drehy -,øáñàkéàc éëéä ékyiy enk - §¨¥¨©¦¥¦§¦¨
,LãBç ïáì ïéëøòjkénð àkéàoikxr mb yi -ïaî úeçôì £¨¦§¤¤¦¨©¦§¨¦¤

,LãBç,mincl oiekzp `le dlhal mixac z`ved ef oi` okle ¤
àëä ìáà,ilk iabléòèéîì àkéìc,zerhl oi`y -íãà éàcå £¨¨¨§¥¨§¦§¥©©¨¨

øîâå éìëì Cøò ïéàL òãBéezrcaì øîàå.íéîc íLokl ¥©¤¥¥¤¦§¦§¨©§¨©§¥¨¦
ïì òîLî÷minkg `l` ,jk df oi`y `xnbd epl drinyn - ¨©§©¨

mewn el oi`y mewna s` dlhal eixac `iven mc`y mixaeq
ilkd inca eaiigy axe ,melk xn` `l ilk jixrnd s`e ,zerhl

.xi`n iaxk xaq
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oikxr(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyìezrc,øéàî éaøeixac `iven mc` oi`y §©¦¥¦
,dlhaléøèöéà éàîìCjxr' xne`dy xnel ax jxvp dnl - §©¦§§¦

:`xnbd daiyn .heyt df oic ixd ,ilkd inc ozep 'ilr ilkeäî©
àîéúcc xn`z `ny -íúä øéàî éaøc àîòè,`ed ohw iabl §¥¨©£¨§©¦¥¦¨¨
meynøæâcjixrnd z` aiigleèà LãBç ïaî úeçt[meyn-] §¨©¨¦¤¤¨

jixrndàëä ìáà ,LãBç ïa,ilk iabløæâéîì àkéìcoi`y - ¤¤£¨¨¨§¥¨§¦§©
,ilkl dnecd xaca aeig oi` oky ,xefblàì àîéàxen` - ¥¨Ÿ

okl ,eaiigl oi`y xi`n iax xaeqyïì òîLî à÷eprinyn - ¨©§©¨
c axøéàî éaøc àîòèmeyn `l` dxifb meyn epi`íãà ïéàc ©£¨§©¦¥¦§¥¨¨

,äìháì åéøác àéöBîokleàðL àìdpey oicd oi` -àëäiabl ¦§¨¨§©¨¨Ÿ§¨¨¨
,ohwàëä àðL àìå.ilk iabl §Ÿ§¨¨¨

:`xnbd zxxan .dnec `xnin d`ian `xnbdàä àìæà ïàîk§©¨§¨¨
ef dreny zkled in zhiyk -,áø øîà óñBé øa äaø øîàc§¨©©¨©¥¨©©

dì éøîàåy mixne` yie -øîàz`føîà éñBé øa àáéé áø §¨§¦¨¨©©¥¨©¥¨©
äéîc ïúBð ,Bøéáç úîäa Léc÷nä ,áørcei mc`y ,ycwdl ©©©§¦¤¡©£¥¥¨¤¨

aiigzdl ezpeek i`cee ,ely epi`y xac yicwdl leki epi`y
:`xnbd daiyn .dincaïàîk,in zhiyk -,øéàî éaøkj` §©§©¦¥¦

:`xnbd zl`ey .aiigzp `le dlhal eixac `ived minkg zrcl
àðîéæ àãç áø døîà àädreny zg` mrt ax xn` xak ixd - ¨£¨¨©£¨¦§¨

,efl dnecáø øîà ìãéb áø øîàc(`"r lirl)Cøò øîBàä §¨©©¦©¨©©¨¥¥¤
éìkdf,åéîc ïúBð ,éìòezpeeke ilkl jxr oi`y rcei mc`y §¦¨©¥¨¨

did m` :daiyne .z`f mb xnel ax jxvp recne ,einca aiigzdl
,`idd drenyd z` wx xne`àîéúc eäîcíúäilk iablàeä ©§¥¨¨¨

meyn ,einca aiigznyå éìëì Cøò ïéàL òãBéci`ceøîâ §¥©¤¥¥¤¦§¦§¨©
ì øîàåLc÷éî úác äîäa ìáà ,íéîc íLycwdl die`xy - §¨©§¥¨¦£¨§¥¨§©¦§¨

øîà÷ éëäc øîéîì àkéà ,àéäxaq jky xnel epl yi - ¦¦¨§¥©§¨¦¨¨©
,yicwndéìäéð dì ïéaæî døîì dì àðéîà éàywa` m` - ¦¨¦¨¨§¨¨§©¥¨¦¨¦

,il dpxknie milradndáø÷àå àzLäî dì ùBc÷ézdidz - ¦§¨¥©§¨§©§§¨
s` yicwdl xyt`y xaqe drhy ,dpaixw`e eiykrn dyecw

,dpw `l oiicry dnøîà÷ àì éîc ìáàezpeek dzid `l - £¨§¥Ÿ¨¨©
okl .minclïì òîLî à÷,drh `ly mixne` ep` o`k mby ax ¨©§©¨

.[xi`n iax zhiyl] mincl ezpeeke ,dyicwdl leki epi`y rcie
àeäå ,éMà áø øîàote`a `ed df oic -øîàcef ixag znda' ¨©©©¦§§¨©

éìò`l` daixwdl oiekzd `ly mixne` ep` dfay ,'aixwdl ¨©
,dinca aiigzdlìáàm`éøä' øîàdndaBæxn` `le ,'dler £¨¨©£¥

,'ilr'àìywia `l` ,minc eilr law `l oky ,melk aiigzd Ÿ
.zeyrl leki epi` dfe ,exag znda z` yicwdl

äðùî
:xcipe xcep ,jxrp ,jixrn in x`al dkiynn epzpynãáBò¥

Cøòð ,øîBà øéàî éaø ,íéáëBkekxr' eilr xn`y l`xyi - ¨¦©¦¥¦¥¤¡¨
,iebd zepy itl aiig ,'ilrìáàiebéøòî àì,Cikxr' xn` m`e £¨Ÿ©£¦

.melk xn` `l 'ilr ipelt jxr' e` 'ilr,øîBà äãeäé éaøieb ©¦§¨¥
éøòîäæå äæå .Cøòð àì ìáà Cdcedi iaxe xi`n iax -íéãBî ©£¦£¨Ÿ¤¡¨§¤¨¤¦

Lmiieb,ïéøcéðå ïéøãBðxn`y e` ,'ilr ipelt inc' exn` m`e ¤§¦§¦¨¦
.miaiig ,'ilr df ieb inc' l`xyi

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbd,ïðaø eðz`xwie) weqtdn ¨©¨¨

l` xAC' (a fkìàøNé éðarnyn '`lti iM Wi` mdl` Yxn`e ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨©¥¤¦¦©§¦
l`xyi ipa wxy.ïéëéøòî íéáëBë éãáBòä ïéàå ïéëéøòîm`e ©£¦¦§¥¨§¥¨¦©£¦¦

,okìBëémb miieby xnel iziid,ïéëøòð eäé àìoklãeîìz ¨Ÿ§¤¡¨¦©§
øîBìweqtd jynd epcnln -Léà'lky zeaxl ,'`lti iM ©¦¦©§¦

,jxrpe oikxr zyxta `ed 'yi`'øîà .øéàî éaø éøácx`iae ¦§¥©¦¥¦¨©
ãçà àø÷nL øçàî éëå ,øéàî éaø['yi`']äaøîmc` lk ©¦¥¦§¦¥©©¤¦§¨¤¨§©¤

oikxrlãçà àø÷îe['l`xyi ipa']øîBà éðà äî éðtî ,èòîî ¦§¨¤¨§©¥¦§¥¨£¦¥
iebyéøòî àìå Cøòð,C,jxrp `le jixrny jtidl `leéðtî ¤¡¨§Ÿ©£¦¦§¥

ïéëéøònaî øúBé ïéëøòpa áeúkä äaéøLxzei dxeza epivn - ¤¦¨©¨©¤¡¨¦¥¦©©£¦¦
,mikixrn xy`n mikxrpìáà ïéëøòð ïè÷å äèBL Løç éøäL¤£¥¥¥¤§¨¨¤¡¨¦£¨

ïéëéøòî àì(.a lirl),ieaixd z` cinrdl xazqn okle Ÿ©£¦¦
.mikixrna herind z`e mikxrpaéða' ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥

'ìàøNél`xyi ipa wxy hrnníéáëBë éãáBòä ïéàå ïéëøòð ¦§¨¥¤¡¨¦§¥¨§¥¨¦
.ïéëøòð,ok m`eìBëémbyøîBì ãeîìz ,ïéëéøòî eäé àì ¤¡¨¦¨Ÿ§©£¦¦©§©
'Léà'.zeaxläaøî ãçà àø÷nL øçàî éëå ,äãeäé éaø øîà ¦¨©©¦§¨§¦¥©©¤¦§¨¤¨§©¤

øîBà éðà äî éðtî ,èòîî ãçà àø÷îeyíéáëBk ãáBò ¦§¨¤¨§©¥¦§¥¨£¦¥¥¨¦
éøòî,Cøòð àìå C,jtidl `leïéëéøòna áeúkä äaéøL éðtî ©£¦§Ÿ¤¡¨¦§¥¤¦¨©¨©©£¦¦

àì ìáà ïéëéøòî ñBðéâBøcðàå íeèîeè éøäL ,ïéëøòpaî øúBé¥¦©¤¡¨¦¤£¥§§©§§¦©£¦¦£¨Ÿ
ïéëøòð.(my) ¤¡¨¦

:xi`n iax ly epicl di`x `ian `axéaøc déúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§¨¥§©¦
àøazñî øéàîieb oi`y xi`n iax xn`y dkldd zxazqn - ¥¦¦§©§¨

j` ,jk weqtl yie ,jixrnàøazñî àì déîòè,enrh - ©§¥Ÿ¦§©§¨
.xazqn `l ,ohwe dhey yxg oicn gikedyäãeäé éaøc àîòè©£¨§©¦§¨

qepibexcp`e mehnehn,àøazñîj`déúëìäieby ,epic - ¦§©§¨¦§¨¥
,jixrn.àøazñî àì:`ax x`anøéàî éaøc déúëìä Ÿ¦§©§¨¦§¨¥§©¦¥¦

áéúëc ,àøazñîriiql evxy miiebl dilkg oa dingp xn`y ¦§©§¨¦§¦
(b c `xfr) ycwnd oipaa laa iayn miayd micedilíëì àì'Ÿ¨¤

[miiebd-]úBðáì eðìå[cgi],'eðéäìàì úéamiiebl oi`y rnyne §¨¦§©¦¥Ÿ¥
oikxr ixdy ,jixrdl mdl oi` mb okle ,ziad wcal yicwdl

j` ,ziad wcaldéì éúééî à÷c ,àøazñî àì déîòèoky - ©§¥Ÿ¦§©§¨§¨©§¥¥
di`x `ian,ïè÷å äèBL Løçîc zegcl yieéðàLoic dpey - ¥¥¥¤§¨¨¨¦

,ïè÷å äèBL Løçmeyn mikixrn mpi`yeäðéð äòã éða åàìc ¥¥¤§¨¨§¨§¥¥¨¦§
ixd ieb j` ,(.a) mixcep mpi`y mrhd dfy ,drc ipa mpi`y -

.drc oa `edî à÷c ,àøazñî äãeäé éaøc àîòèdéì éúéé ©£¨§©¦§¨¦§©§¨§¨©§¥¥
eäðéð äòã éðác áb ìò óàc ,ñBðéâBøcðàå íeèîehîmewn lkn ¦§§©§§¦§©©©¦§¥¥¨¦§

àðîçø eäðéèòîs` okle ,mikxrp mpi`y dxezd mzhrin - ©£¦§©£¨¨
hrnle mikixrn mdy zeaxl xazqn drc ipa mdy miieb iabl

mewn lkn j` ,mikxrp mpi`y,àøazñî àì déúëìämeyn ¦§¨¥Ÿ¦§©§¨
.'eðéäìàì úéa úBðáì eðìå íëì àì' áéúëc¦§¦Ÿ¨¤§¨¦§©¦¥Ÿ¥

:df weqtn dcedi iax cnl dn zx`an `xnbdäãeäé éaøå§©¦§¨
,jixrn ieby xaeqdéàäweqtd -ãéáò éàî 'eðìå íëì àì' ©Ÿ¨¤§¨©¨¦

déì:`xnbd daiyn .dcedi iax epnn yxec dn -áø øîà ¥¨©©
,éîéáà øîà àcñçwcal zzl miiebl oi`y cnln ok` weqtd ¦§¨¨©£¦¦

wcal epziy `l ,mikixrn miieby dcedi iax xn`y dne ,ziad
jixrn `l` ziadæðâð Bkøòåyecw ,jixrdyk ozpy oennd - §¤§¦§¨

:`xnbd dywn .d`pda xeq` `edy meyn fpbpeäzòî àlà¤¨¥©¨
y oicd zeidl jixv ,fpbp ekxryBa eìòîé àìoennn dpdpd - Ÿ¦§£

,[ycwdn dpdpd aiigzny] dlirn oaxw aiigzi `l df,ïðúc¦§©
çìnä íéì úBëìBää úBòîe úBúnä úBàhç Lîçzern - ¨¥©¨©¥¨©§§¨©¤©

,d`pda zexeq`y meyn glnd mil owxefl opicyàìå ïéðäð àìŸ¤¡¦§Ÿ
ïéìòBîoaxw `ian epi` dpdpd j` ,odn zepdil opaxcn xeq` - £¦

oke .ziad wcal e` gafnl zekled opi` oky ,dlirnjixv
e .jixrdy iebd ozpy oennd oic zeidläîlàrecn -àéðzléab ©¨¨©§¨©¥

,íéáëBë éãáBò éLã÷íéøeîà íéøác änaoi`e oipdp oi`y ¨§¥§¥¨¦©¤§¨¦£¦
,mda milrençaæî éLã÷a,ieb acpzd e` xcpy oaxwa -ìáà §¨§¥¦§¥©£¨

éLã÷al qitzdy ieb.ïäa ïéìòBî ,úéaä ÷ãaixack m`e §¨§¥¤¤©©¦£¦¨¤
.mda oilren recn ,mifpbp ieb ly ziad wca iycwy inia`

:xg` ote`a `xnbd daiyn,àáø øîà àlàiax zrcl ok` ¤¨¨©¨¨
xwirn oky ,dfa milrene ziad wcal ozep jixrdy ieb dcedi
axiqy x`and weqtde ,ycwnd oipaa riiql miieb mileki oicd

,ycwnd z` mnir zepal miiebl zzl dingpíéãé ïBéôø íeMî¦¦§¨©¦
àeä,micedid ici z` jka zetxl dzid miiebd zpeeky meyn -

áéúëc(c c `xfr)äãeäé íò éãé íétøî õøàä íò éäéå' ¦§¦©§¦©¨¨¤§©¦§¥©§¨
,'úBðáì íúBà íéìäáîeoipa z` lhal miiebd eywiay §©£¦¨¦§

micedid eknqiy ick ,epiipaa riiql eywa okle ,ycwnd
zehdl qxt jlnl eglyi miizpiae ,h`l edepai miiebde ,mdilr
xefrl miiebl zzl dingp axiq okle .oipad z` lhal ezrc

micedid epaiy ick ,mdlmiiebl xeq`y meyn `le ,xdn mcal
.ziad wcal zzl
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oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay
êéøèöéà éàîì øéàî éáøìåxi`n iaxc `ail` axe li`ed Ð,opaxl `le xn`

einc ozepc xninl jixhvi` i`nl?xn` `le drhc xninl `ki`c mzd ,`hiyt
oi`y rcei i`cec `kd ,xi`n iax aiign Ð jxr el yiy xeaq `l` ,minc myl

oky lk `l Ð ilkl jxräéîã ïúåð ?xac lr lg ycwd oi`y rcei mc`c Ð
.minc myl xn`e xnbe ,ely epi`yùåã÷éú

äðáéø÷àå àúùäîyicwdle .dppw`yk Ð
`l inc la` ,ikda drhc ,oiekzp dteb
oi` `dc ,icin aizil `l jkld .xn`w
.oiekzp `l mincle ,dteb lr lg eyicwd

ïì òîùî à÷`l` ,drhc opixn` `lc Ð
,dteb lr lg eyicwd oi`y rcei i`ce

.oiekzp mincleéìò øîàã àåäåinc" Ð
.minc ozep Ð "aixwdl ilr ef exiag znda
laiw minc la` ,xn`w `l dteb dndac

.eilråæ øîà ìáà`l` ,"ilr" xn` `le Ð
xn` `l Ð "dler ef dnda ixd" :xn`

.melkäðùîêøòð éåâxn` m` Ð
mipy itk ekxr ozep Ð "ilr ekxr" :l`xyi

.ieb lyêéøòî àì ìáàxn` m` la` Ð
Ð "ilr mixg` jxr" e` ,"ilr ikxr" :iebd

.melk xn` `lêéøòî øîåà äãåäé éáø
."ilr ekxr" :l`xyi lr xn` m` Ð[ìáà]

êøòð àìoi` Ð "ilr ikxr" xn` m`y Ð
df ieb jxr" :l`xyi xn` m` e` .jxr el

.melk xn` `l Ð "ilràøîâùéàÐ
.edc lk rnynøéàî éáøã äéúëìä

øáúñî.oikixrn miebd oi`c Ðàì äéîòèå
øáúñî.ohwe dhey yxgn `nrh silic Ð

drc ipa e`lc meyn mzd :jxtinl `ki`e
.oiyicwn oi`e ,inp oixcep oi` `dc ,edpip
xi`n iax `dc ,yicwne xcepc ieb la`
i` ,jixrnc inp `ni` Ð xcipe xcepc dcen
aizkc "eple mkl `l"c `xw i`dc e`l
oivexe oiacpzn mieb eidy ,`xfr xtqa
oa dingp mdl xn`e ,ipy zia oipaa oriiql
epl m` ik ,zepal eple mkl `l :dilkg

.epcaløáúñî äãåäé éáøã äéîòèÐ
`herin `nwe`l ith xazqn i`cec
.oikixrna `ieaixe ,oikxrpa `xw hirnnc
edpip drc ipac qepibexcp`e mehneh `dc
edpihrnc ,oikxrp `le oikixrne ,miebk
`ieaixn ,(fk `xwie) "xkfd" :aizkc ,`xw
`le ,i`ce xkf :[a,c zexeka] opiyxc i"dc

.qepibexcp`e mehnehøáúñî àì äéúëìäå
wcal oikxrc meyn ,jixrn oi` i`cec Ð
."zepal eple mkl `l" :aizk `xwe ,ziad

éîéáà øîàdcedi iax xn`c `d Ð
,ziad wcal dizilc meyn e`l Ð oikixrn
yecw `l` ."eple mkl `l" :aizk `dc

.d`pda xeq`c ,fpbpeäúòî àìàli`ed Ð
ipdzinc ,ea elrni `l Ð lif` ceai`le
:opz `dc .dlirn oaxw aiigip `l dipin
opixn`c ze`hg ipd .zeznd ze`hg

.'ek z`hg zxenze z`hg cle :[a,`k] dxenzaçìîä íéì úåëìåää úåòîå,oaxw aiig epi` Ð mdn mc` dpdp m`e ,dzinl `lf`c dilra ezny z`hgk eedc Ð
'd iycwn" dia `pixw `lc.ilf` ceai`le li`ed ,(d `xwie) "íéåâ éùã÷ éáâ åìéàå.(a,dn migaf) "i`ny zia" wxta miycw zhigya `ipz Ðíéøåîà íéøáã äîá

aizk `icdac ,l`xyi znexza `l` zbdep dzin oi` dnexz dn ,dnexzn "`hg" "`hg" dlirn opixnbc meyn ,gafn iycwa epiid Ð mieb iycwa oilren oi`c Ð
.l`xyi iycwa `l` zbdep dpi` dlirn s` Ð "l`xyi ipa iycw z` ellgi `le" :(ak `xwie)ïäá ïéìòåî úéáä ÷ãá ìù íéåâ éùã÷ ìáài`n mzd yxtne Ð

,xwir `ede ,migafa yxetn iz`vn df mrhe .dpin opixnb `l minc zyecw la` ,sebd zyecwc dnexzc `inec Ð dnexzn "`hg" "`hg" dlirn dxnb ikc ,`nrh
oiaiig oi`y ,l`xyic gafn iycwl miebc gafn iycw oia welig epivnc meyn ,mda oilren oi` miebc gafn iycwa :izrny dxend itne .my dpyp yexita ixdy
oey`xe ,izrny df .oda oilren jkld ,welig epivn `l miebc ziad wca iycwa la` .(a,a) dxenzc `ziinw `zrnya opixn`ck ,`nhe xzep lebit meyn odilr

!dlirn dia `kiiycn ,fpbp epi` `nl` ,oda oilren :zdin ipzw .xwiràáø øîà àìà."eple mkl `l" mdl eglyc `nrh epiid `xfr iniae ,iz` ziad wcal i`ce Ð
íéãé ïåéôø íåùî.ezepal `ly yxek al z` eaiqiy cr oipad exg`i mde ,mzvrl ernyie mdilr mb eknqiy `l` ,daehl mipeekzn eid `ly meyn Ð
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ìåëéÐ aizk jixrna "yi`"c ab lr s`e Ð yi` xnel cenlz oikxrp edi `l
:xn`z m`e .jxrp oiprl edpz jixrnl oipr epi` m`e ,iaizk "yi`" izxz
yie !(`,b) dxenzc `nw wxta ,dxenz iab mieb `kdc "yi`"n opihrnn `d
ihernl izixg` `yxc `ki` (`,dn) migaf zkqna "i`ny zia" wxtac :xnel

xyrnn opitlie .jinq dlre ,dxenzc mieb
l`xyie ,onf dl dreaw oi`y daeg ,dnda

.eziin `l miebe eziinéðàùdhey yxg
xi`n iaxe Ð edpip drc ipa e`lc ohwe
,oiey od zvw :dil `xiaq ediipin silic
Ð oikixrn `ly it lr s`e oikxrpe li`ed

.mieba xninl dil zi` inp ikdàìà
dnl` !dcedi iaxl Ð ea elrni `l dzrn
,ea oilren ziad wca iycwa la` :`ipz
`l xi`n iaxk i`ce `dc ?diinxz o`n`e
`l"n dizkldl aiqp `w `dc ,`nwezin
wcal oiyicwn mieb oi`c `nl` ,"eple mkl
.`iz` `l `din dcedi iaxke .llk ziad
mici oeitx meyn `pwqnlc iyextl `kilc
,`zil `dc .xi`n iaxk xity `nwezin
ok m`c ,`nrh i`d xaq `l xi`n iaxc
`xwn oikixrn miebd oi`c `zkld dil `pn
iaxlc oeik ,oeir jixve ?"eple mkl `l"c
ikid ,ziad wcal oiacpzn mieb oi` xi`n
`l mieb `d ?mixcepy micen dfe df :opz
yxtl wgece !xi`n iaxl ziad wcal oixcep
oizipzn dxe`klc ,gafnl xn`w oixcepc
`nye .ziad wcal ixiinc ,oikxrc `inec
`dn ef `pwqnl dia xcd `axc ,yxtl aeh
`xwn xi`n iaxk `zkldc `xwirn xn`c

."eple mkl `l"c
ipz
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oikxr(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyìezrc,øéàî éaøeixac `iven mc` oi`y §©¦¥¦
,dlhaléøèöéà éàîìCjxr' xne`dy xnel ax jxvp dnl - §©¦§§¦

:`xnbd daiyn .heyt df oic ixd ,ilkd inc ozep 'ilr ilkeäî©
àîéúcc xn`z `ny -íúä øéàî éaøc àîòè,`ed ohw iabl §¥¨©£¨§©¦¥¦¨¨
meynøæâcjixrnd z` aiigleèà LãBç ïaî úeçt[meyn-] §¨©¨¦¤¤¨

jixrndàëä ìáà ,LãBç ïa,ilk iabløæâéîì àkéìcoi`y - ¤¤£¨¨¨§¥¨§¦§©
,ilkl dnecd xaca aeig oi` oky ,xefblàì àîéàxen` - ¥¨Ÿ

okl ,eaiigl oi`y xi`n iax xaeqyïì òîLî à÷eprinyn - ¨©§©¨
c axøéàî éaøc àîòèmeyn `l` dxifb meyn epi`íãà ïéàc ©£¨§©¦¥¦§¥¨¨

,äìháì åéøác àéöBîokleàðL àìdpey oicd oi` -àëäiabl ¦§¨¨§©¨¨Ÿ§¨¨¨
,ohwàëä àðL àìå.ilk iabl §Ÿ§¨¨¨

:`xnbd zxxan .dnec `xnin d`ian `xnbdàä àìæà ïàîk§©¨§¨¨
ef dreny zkled in zhiyk -,áø øîà óñBé øa äaø øîàc§¨©©¨©¥¨©©

dì éøîàåy mixne` yie -øîàz`føîà éñBé øa àáéé áø §¨§¦¨¨©©¥¨©¥¨©
äéîc ïúBð ,Bøéáç úîäa Léc÷nä ,áørcei mc`y ,ycwdl ©©©§¦¤¡©£¥¥¨¤¨

aiigzdl ezpeek i`cee ,ely epi`y xac yicwdl leki epi`y
:`xnbd daiyn .dincaïàîk,in zhiyk -,øéàî éaøkj` §©§©¦¥¦

:`xnbd zl`ey .aiigzp `le dlhal eixac `ived minkg zrcl
àðîéæ àãç áø døîà àädreny zg` mrt ax xn` xak ixd - ¨£¨¨©£¨¦§¨

,efl dnecáø øîà ìãéb áø øîàc(`"r lirl)Cøò øîBàä §¨©©¦©¨©©¨¥¥¤
éìkdf,åéîc ïúBð ,éìòezpeeke ilkl jxr oi`y rcei mc`y §¦¨©¥¨¨

did m` :daiyne .z`f mb xnel ax jxvp recne ,einca aiigzdl
,`idd drenyd z` wx xne`àîéúc eäîcíúäilk iablàeä ©§¥¨¨¨

meyn ,einca aiigznyå éìëì Cøò ïéàL òãBéci`ceøîâ §¥©¤¥¥¤¦§¦§¨©
ì øîàåLc÷éî úác äîäa ìáà ,íéîc íLycwdl die`xy - §¨©§¥¨¦£¨§¥¨§©¦§¨

øîà÷ éëäc øîéîì àkéà ,àéäxaq jky xnel epl yi - ¦¦¨§¥©§¨¦¨¨©
,yicwndéìäéð dì ïéaæî døîì dì àðéîà éàywa` m` - ¦¨¦¨¨§¨¨§©¥¨¦¨¦

,il dpxknie milradndáø÷àå àzLäî dì ùBc÷ézdidz - ¦§¨¥©§¨§©§§¨
s` yicwdl xyt`y xaqe drhy ,dpaixw`e eiykrn dyecw

,dpw `l oiicry dnøîà÷ àì éîc ìáàezpeek dzid `l - £¨§¥Ÿ¨¨©
okl .minclïì òîLî à÷,drh `ly mixne` ep` o`k mby ax ¨©§©¨

.[xi`n iax zhiyl] mincl ezpeeke ,dyicwdl leki epi`y rcie
àeäå ,éMà áø øîàote`a `ed df oic -øîàcef ixag znda' ¨©©©¦§§¨©

éìò`l` daixwdl oiekzd `ly mixne` ep` dfay ,'aixwdl ¨©
,dinca aiigzdlìáàm`éøä' øîàdndaBæxn` `le ,'dler £¨¨©£¥

,'ilr'àìywia `l` ,minc eilr law `l oky ,melk aiigzd Ÿ
.zeyrl leki epi` dfe ,exag znda z` yicwdl

äðùî
:xcipe xcep ,jxrp ,jixrn in x`al dkiynn epzpynãáBò¥

Cøòð ,øîBà øéàî éaø ,íéáëBkekxr' eilr xn`y l`xyi - ¨¦©¦¥¦¥¤¡¨
,iebd zepy itl aiig ,'ilrìáàiebéøòî àì,Cikxr' xn` m`e £¨Ÿ©£¦

.melk xn` `l 'ilr ipelt jxr' e` 'ilr,øîBà äãeäé éaøieb ©¦§¨¥
éøòîäæå äæå .Cøòð àì ìáà Cdcedi iaxe xi`n iax -íéãBî ©£¦£¨Ÿ¤¡¨§¤¨¤¦

Lmiieb,ïéøcéðå ïéøãBðxn`y e` ,'ilr ipelt inc' exn` m`e ¤§¦§¦¨¦
.miaiig ,'ilr df ieb inc' l`xyi

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbd,ïðaø eðz`xwie) weqtdn ¨©¨¨

l` xAC' (a fkìàøNé éðarnyn '`lti iM Wi` mdl` Yxn`e ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨©¥¤¦¦©§¦
l`xyi ipa wxy.ïéëéøòî íéáëBë éãáBòä ïéàå ïéëéøòîm`e ©£¦¦§¥¨§¥¨¦©£¦¦

,okìBëémb miieby xnel iziid,ïéëøòð eäé àìoklãeîìz ¨Ÿ§¤¡¨¦©§
øîBìweqtd jynd epcnln -Léà'lky zeaxl ,'`lti iM ©¦¦©§¦

,jxrpe oikxr zyxta `ed 'yi`'øîà .øéàî éaø éøácx`iae ¦§¥©¦¥¦¨©
ãçà àø÷nL øçàî éëå ,øéàî éaø['yi`']äaøîmc` lk ©¦¥¦§¦¥©©¤¦§¨¤¨§©¤

oikxrlãçà àø÷îe['l`xyi ipa']øîBà éðà äî éðtî ,èòîî ¦§¨¤¨§©¥¦§¥¨£¦¥
iebyéøòî àìå Cøòð,C,jxrp `le jixrny jtidl `leéðtî ¤¡¨§Ÿ©£¦¦§¥

ïéëéøònaî øúBé ïéëøòpa áeúkä äaéøLxzei dxeza epivn - ¤¦¨©¨©¤¡¨¦¥¦©©£¦¦
,mikixrn xy`n mikxrpìáà ïéëøòð ïè÷å äèBL Løç éøäL¤£¥¥¥¤§¨¨¤¡¨¦£¨

ïéëéøòî àì(.a lirl),ieaixd z` cinrdl xazqn okle Ÿ©£¦¦
.mikixrna herind z`e mikxrpaéða' ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥

'ìàøNél`xyi ipa wxy hrnníéáëBë éãáBòä ïéàå ïéëøòð ¦§¨¥¤¡¨¦§¥¨§¥¨¦
.ïéëøòð,ok m`eìBëémbyøîBì ãeîìz ,ïéëéøòî eäé àì ¤¡¨¦¨Ÿ§©£¦¦©§©
'Léà'.zeaxläaøî ãçà àø÷nL øçàî éëå ,äãeäé éaø øîà ¦¨©©¦§¨§¦¥©©¤¦§¨¤¨§©¤

øîBà éðà äî éðtî ,èòîî ãçà àø÷îeyíéáëBk ãáBò ¦§¨¤¨§©¥¦§¥¨£¦¥¥¨¦
éøòî,Cøòð àìå C,jtidl `leïéëéøòna áeúkä äaéøL éðtî ©£¦§Ÿ¤¡¨¦§¥¤¦¨©¨©©£¦¦

àì ìáà ïéëéøòî ñBðéâBøcðàå íeèîeè éøäL ,ïéëøòpaî øúBé¥¦©¤¡¨¦¤£¥§§©§§¦©£¦¦£¨Ÿ
ïéëøòð.(my) ¤¡¨¦

:xi`n iax ly epicl di`x `ian `axéaøc déúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§¨¥§©¦
àøazñî øéàîieb oi`y xi`n iax xn`y dkldd zxazqn - ¥¦¦§©§¨

j` ,jk weqtl yie ,jixrnàøazñî àì déîòè,enrh - ©§¥Ÿ¦§©§¨
.xazqn `l ,ohwe dhey yxg oicn gikedyäãeäé éaøc àîòè©£¨§©¦§¨

qepibexcp`e mehnehn,àøazñîj`déúëìäieby ,epic - ¦§©§¨¦§¨¥
,jixrn.àøazñî àì:`ax x`anøéàî éaøc déúëìä Ÿ¦§©§¨¦§¨¥§©¦¥¦

áéúëc ,àøazñîriiql evxy miiebl dilkg oa dingp xn`y ¦§©§¨¦§¦
(b c `xfr) ycwnd oipaa laa iayn miayd micedilíëì àì'Ÿ¨¤

[miiebd-]úBðáì eðìå[cgi],'eðéäìàì úéamiiebl oi`y rnyne §¨¦§©¦¥Ÿ¥
oikxr ixdy ,jixrdl mdl oi` mb okle ,ziad wcal yicwdl

j` ,ziad wcaldéì éúééî à÷c ,àøazñî àì déîòèoky - ©§¥Ÿ¦§©§¨§¨©§¥¥
di`x `ian,ïè÷å äèBL Løçîc zegcl yieéðàLoic dpey - ¥¥¥¤§¨¨¨¦

,ïè÷å äèBL Løçmeyn mikixrn mpi`yeäðéð äòã éða åàìc ¥¥¤§¨¨§¨§¥¥¨¦§
ixd ieb j` ,(.a) mixcep mpi`y mrhd dfy ,drc ipa mpi`y -

.drc oa `edî à÷c ,àøazñî äãeäé éaøc àîòèdéì éúéé ©£¨§©¦§¨¦§©§¨§¨©§¥¥
eäðéð äòã éðác áb ìò óàc ,ñBðéâBøcðàå íeèîehîmewn lkn ¦§§©§§¦§©©©¦§¥¥¨¦§

àðîçø eäðéèòîs` okle ,mikxrp mpi`y dxezd mzhrin - ©£¦§©£¨¨
hrnle mikixrn mdy zeaxl xazqn drc ipa mdy miieb iabl

mewn lkn j` ,mikxrp mpi`y,àøazñî àì déúëìämeyn ¦§¨¥Ÿ¦§©§¨
.'eðéäìàì úéa úBðáì eðìå íëì àì' áéúëc¦§¦Ÿ¨¤§¨¦§©¦¥Ÿ¥

:df weqtn dcedi iax cnl dn zx`an `xnbdäãeäé éaøå§©¦§¨
,jixrn ieby xaeqdéàäweqtd -ãéáò éàî 'eðìå íëì àì' ©Ÿ¨¤§¨©¨¦

déì:`xnbd daiyn .dcedi iax epnn yxec dn -áø øîà ¥¨©©
,éîéáà øîà àcñçwcal zzl miiebl oi`y cnln ok` weqtd ¦§¨¨©£¦¦

wcal epziy `l ,mikixrn miieby dcedi iax xn`y dne ,ziad
jixrn `l` ziadæðâð Bkøòåyecw ,jixrdyk ozpy oennd - §¤§¦§¨

:`xnbd dywn .d`pda xeq` `edy meyn fpbpeäzòî àlà¤¨¥©¨
y oicd zeidl jixv ,fpbp ekxryBa eìòîé àìoennn dpdpd - Ÿ¦§£

,[ycwdn dpdpd aiigzny] dlirn oaxw aiigzi `l df,ïðúc¦§©
çìnä íéì úBëìBää úBòîe úBúnä úBàhç Lîçzern - ¨¥©¨©¥¨©§§¨©¤©

,d`pda zexeq`y meyn glnd mil owxefl opicyàìå ïéðäð àìŸ¤¡¦§Ÿ
ïéìòBîoaxw `ian epi` dpdpd j` ,odn zepdil opaxcn xeq` - £¦

oke .ziad wcal e` gafnl zekled opi` oky ,dlirnjixv
e .jixrdy iebd ozpy oennd oic zeidläîlàrecn -àéðzléab ©¨¨©§¨©¥

,íéáëBë éãáBò éLã÷íéøeîà íéøác änaoi`e oipdp oi`y ¨§¥§¥¨¦©¤§¨¦£¦
,mda milrençaæî éLã÷a,ieb acpzd e` xcpy oaxwa -ìáà §¨§¥¦§¥©£¨

éLã÷al qitzdy ieb.ïäa ïéìòBî ,úéaä ÷ãaixack m`e §¨§¥¤¤©©¦£¦¨¤
.mda oilren recn ,mifpbp ieb ly ziad wca iycwy inia`

:xg` ote`a `xnbd daiyn,àáø øîà àlàiax zrcl ok` ¤¨¨©¨¨
xwirn oky ,dfa milrene ziad wcal ozep jixrdy ieb dcedi
axiqy x`and weqtde ,ycwnd oipaa riiql miieb mileki oicd

,ycwnd z` mnir zepal miiebl zzl dingpíéãé ïBéôø íeMî¦¦§¨©¦
àeä,micedid ici z` jka zetxl dzid miiebd zpeeky meyn -

áéúëc(c c `xfr)äãeäé íò éãé íétøî õøàä íò éäéå' ¦§¦©§¦©¨¨¤§©¦§¥©§¨
,'úBðáì íúBà íéìäáîeoipa z` lhal miiebd eywiay §©£¦¨¦§

micedid eknqiy ick ,epiipaa riiql eywa okle ,ycwnd
zehdl qxt jlnl eglyi miizpiae ,h`l edepai miiebde ,mdilr
xefrl miiebl zzl dingp axiq okle .oipad z` lhal ezrc

micedid epaiy ick ,mdlmiiebl xeq`y meyn `le ,xdn mcal
.ziad wcal zzl
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oikxr(ycew zay meil)

.ziad wcal ieb ycwd oipra zeziixa zxizq dywn `xnbd
:`xnbd dywnàðz`ziixa epipy -íéáëBk ãáBò ,àãç ¨¨£¨¥¨¦

íéìa÷î ,úéaä ÷ãáì äáãð ácðúäLdze`àéðúå .epîéä ¤¦§©¥§¨¨§¤¤©©¦§©§¦¥¤§©§¨
,Cãéà,ziad wcal acpzdy ieb.ïéìa÷î ïéà:`xnbd zvxzn ¦¨¥§©§¦

àä ,àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîà àìéà éaø øîà`ziixad - ¨©©¦¦¨¨©©¦¨¨Ÿ©§¨¨
zxacn milawn oi`yäléçzaf`y ,ycwnd oipa zligza - ©§¦¨

,(:d) lirl x`eank mici oeitxl mzpeek `ny mdn milawn oi`
eàäzxacn milawny `ziixad -óBqa,iepa oipadyk - ¨©

oi` oky mdn milawn f`y ,ewca z` wfgl riiql miebd mivexe
epivny enk .mici oeitx yyg,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨

,íäî ïéìa÷î ïéà çìîå íéî eléôà äléçzaj`øác ,óBqa ©§¦¨£¦©¦¨¤©¥§©§¦¥¤©¨¨
íééeñîä,`edy zenk oipaa d`xpe xkip `diy xac -ïéà ©§¨¥
ïéìa÷îmiebdy meyn oke ,ycwnl `ed i`pby meyn ,mdn §©§¦

j` ,dfa mix`tzníééeñî BðéàL øácoipaa d`xp epi`y - ¨¨¤¥§¨
,`edy zenkïéìa÷împi` mbe ycwnl i`pb df oi`y ,mdn §©§¦

ea x`tzdl mileki:mieqnd xacl `nbec d`ian `xnbd .éëéä¥¦
éîcedn -àéìk änà ïBâk ,óñBé áø øîà .íééeñîä øác ¨¥¨¨©§¨¨©©¥§©¨¨§¨
áøBò,dn` lr dn` lfxa ze`lah mi`ian eidy [axer yxbn-] ¥§¨¥

`ly ick lkidd bb lr migipne ,dn` daeba mixnqn mdae
.my miaxer eayi

:mdn milawn oi` dligzay xn`y opgei iax lr dywn `xnbd
,óñBé áø áéúîqxt jlnn zeyx laiwy dingp iabl xn`p ¨¦©¥

jlndn ywiay ,milyexi z` zepal(g a dingp)ìà úøbéàå'§¦¤¤¤
,'åâå 'Cìnì øLà ñcøtä øîBL óñàxney sq`l jlnd deviy ¨¨¥©©§¥£¤©¤¤

dingp laiwy `vnp .milyexi oipal mivr el oziy zexrid
:`xnbd zvxzn .mici oeitxl yyg `le ,oipad zligza miebdn

ééaà déì øîà,sqei axlàúeëìî éðàL,zeklnd oic dpey - ¨©¥©©¥¨¦©§¨
meyn dligza milawn dpnnedéa àøãä àìczeklnd oi` - §Ÿ¨§¨¥

,dxn`y dnn da zxfegàúeëìî øîà éà ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¦¨©©§¨
'éøeè àðø÷ò','df xd xewr`' zeklnd zxne` m` -éøeè ø÷ò ¨©§¨¥¨©¥
déa øãä àìåoeik ,o`k oke .da xefgz `le xdd z` xewrz - §Ÿ¨©¥

lyexi z` dpaiy dingpl jlnd xn`yky`l ,daehl oiekzp mi
.mici oeitx yyg oi`e ,ea xefgi

yixtdy ieb oic `xnbd zx`an ,ieb ycwd oic x`azpy ab`
:ez`eazn dnexzíéáëBk ãáBò ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥¨¦

Béøkî äîeøz LéøôäL,envr z`eazn epiidc ,ely ixkdn - ¤¦§¦§¨¦¦§
BúBà ïé÷ãBa,eaila did dn iebd z` -ìàøNé úòãa éà §¦¦§©©¦§¨¥

dLéøôäznexza miyery dn da eyriy zrc lr yixtd m` - ¦§¦¨
,l`xyiäæéðb äðeòè ,åàì íàå ,ïäëì ïúpéz,d`pda dxeq`e ¦¨¥§Ÿ¥§¦¨§¨§¦¨

okyïðéLééçep` miyyeg -ànLdidBaìadyicwdlíéîMì ¨§¦©¤¨§¦©¨©¦
.d`pda xeq` dfd onfa ycwde ,ycwdl -

:`xnbd dywnäøB÷ ácðúäL íéáëBk ãáBò ,éáéúéîzial ¥¦¥¥¨¦¤¦§©¥¨
zqpkdíLå'dúòãa' øîà íà ,BúBà ïé÷ãBa ,äéìò áeúk §¥¨¨¤¨§¦¦¨©§©©

ãBâé ,'äézLøôä ìàøNéxeq`y ,'d my mewn z` uewi - ¦§¨¥¦§©§¦¨¨
,ea ynzydløúBna LnzLéå,zqpkd zia oipal,åàì íàå §¦§©¥©¨§¦¨

äðeòèdxewd lkäæéðbokyìa ànL ïðéLééçBadyicwdl did §¨§¦¨¨§¦©¤¨§¦
.íéîMì:`xnbd zwiicnàîòèmrhd meyn wx -áeúk íLc ©¨©¦©£¨§¥¨
äéìò`edàéòácdxewd dkixvy -,äæéðbgiken 'd myy ¨¤¨§¨£¨§¦¨

,ycwdl ezrcyàäm`àéòa àì ,äéìò áeúk íL ïéàdxewd ¨¥¥¨¨¤¨Ÿ¨£¨
,äæéðb['d my dilr oi`y] ieb znexz s`y ax ixack `le §¦¨

.dfipb dperhe dyicwdl did eailay miyyeg
:`xnbd zvxzn,äéìò áeúk íL ïéàc áb ìò óàc ïécä àeä©¦§©©©§¥¥¨¨¤¨

àéòa énðdxewdå ,äæéðb,my dilr yiy `weec dhwpy dnàä ©¦¨£¨§¦¨§¨
ïì òîLî à÷dfa epl drinyn -áeúk íLc áb ìò óàc ¨©§©¨§©©©§¥¨

,äéìòmewn lknøúBna LnzLéå ãBâézrca dyixtdyk ¨¤¨¨§¦§©¥©¨

,dfipb dperh dlek oi`e ,l`xyiíLc,dxewa aezkdàlL §¥¤Ÿ
LBã÷ åàì BîB÷îaepi` myd ea aezk `ly dxewd wlg - ¦§¨¨

k ,yecwáeúk äéä ,ïðúcmyìòå íéìkä úBãé ìòlr e` - ¦§©¨¨¨©§©¥¦§©
ãBâé äæ éøä ,ähnä éòøk,myd mewn,æBðâéåoerh x`yd oi`e ©§¥©¦¨£¥¤¨§¦§

.dfipb
:dwcv ipicn dnk `xnbd zx`an ,dnexze ycwd ipic ab`
,'ä÷ãöì Bæ òìñ' øîBàä ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©¨¥¤©¦§¨¨

ì øzeîdúBpLonf xg`le ,eikxvl dzgwle dzeelle dcerin ¨§©¨
:`xnbd zx`an .dwcvl zxg` rlq ozidpéî øeáñongp ax - ¨¦¨

wxy xaq z`f rnyyïéà Bîöòìyixtnd i`yx ok` - §©§¦
j` ,dzeellàì øçàìxzidd mrh oky ,dzeeldl i`yx epi` - §©¥Ÿ

`l j` ,da ynzyi ef rlq jxhvi m`y zrc lr yixtdy ,`ed
j` .el epeeli ,xg` dl jxhvi m`y ezrca didøîzéàxn`p - ¦§©

,yxcnd ziaa,ïðçBé éaø øîà énà áø øîà`ed xziddïéa ¨©©©¦¨©©¦¨¨¥
Bîöòìe.øçàì ïéa §©§¥§©¥

:cer `xnbd zx`aneðL àì ,àøéòæ éaø øîàdzepyl xzeny ¨©©¦§¦¨Ÿ¨
àlàote`aøîàcixd' dyixtdykéìòoeylay ,'dwcvl rlq ¤¨§¨©¨©

ozi ca`z e` rlqd apbiz m`y ,zeixg` envr lr laiw df
,dzepyl el xzene elyk rlqd okle ,zxg`ìáàm`éøä' øîà £¨¨©£¥

rlqBæ,zeixg` eilr laiw `ly ,'dwcvla àðéòadáúéîì éò §¥¨¨¥§¥§¨
:`ax dywn .dzepyl el xeq`e dnvr dze` zzl `ed jixv -

é÷úîàøazñéî àëtéà ,äaøcà ,àáø dì óxnel xazqn - ©§¦¨¨¨©§©¨¦§¨¦§©§¨
m`y ,jtidläa LnzLî ,'Bæ' øîàda ynzydl el xizp - ¨©¦§©¥¨

áéiçéìc éëéä ékaiigziy ick -,dúeéøçàaynzynyk oky ¦¥¦§¦©©§©£¨¨
,ezeixg`a aiigzn dfay ,oecwta ci gley `ed ixd da

,dfn dpdp ycwdde,'éìò' øîà ìáà,dzeixg`a aiig `linny £¨¨©¨©
àì:`ax wiqn .el xizpàðL àì àlàoicn 'ilr' oic dpey oi` - Ÿ¤¨Ÿ§¨

.dea` xa dax xizd mdipyae ,'ef'
:`ax ixack `ziixa `xnbd d`ianøãð ,àáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¨¨¤¤

.ä÷ãö Lc÷ä ïéàå ä÷ãö:`xnbd zx`anøîà÷ éàîidn - §¨¨§¥¤§¥§¨¨©¨¨©
`ed xcp lky xnel zpaen dpi` dheytk ixdy ,`ziixad zpeek

y meyn ,dwcvl epi` ycwd j` dwcvlLc÷ä àìå øãð àìmd Ÿ¤¤§Ÿ¤§¥
,ä÷ãömpi`e ,ziad wcal md ycwde ['ilr inc'] xcp mzqy §¨¨
,dwcvøîà÷ éëä åàì àlà,`ziixad zpeek jk `l m`d - ¤¨¨¨¦¨¨©

a àéä éøä ä÷ãöxeqi`'øçàz ìa',ziad wcal xcp enk §¨¨£¥¦§©§©¥
déa éLenzLàì øeñà Lc÷ä eléàc ,Lc÷äk dðéàå- §¥¨§¤§¥§¦¤§¥¨§¦§©¥¥

,ea ynzydléøL ä÷ãö eléàåxzen -,déa éLenzLàì §¦§¨¨¨¦§¦§©¥¥
,xg`z la oiprl epiide dwcva yi xcp ipicy `ziixad zpeeke
dwlig `le .ea ynzydl oiprl epiide dwcva ycwd ipic oi`e
,'ef' oeyla yixtdl 'ilr' oeyla dwcv yixtd oia `ziixad

.`ax ixack ynzydl dxizd mdipyay
:xg` oeyla `ibeqd z` epyy yiy d`ian `xnbdáø øîà̈©©

ì àúéøîà ,àðäkdén÷ àzòîLdax ixac] ef `ibeq izxn` - ©£¨©§¦¨¦§©§¨©¥
ipta [mi`xen`d dfa epcy dne dea` xa,àòcøäpî ãéáæ áøc§©§¦¦§©§§¨

eøîà,ildì eúéðúî éëä ïezà,ef `ibeq mipey jk mz` - ¨©©¨¦©§¦¨
,eixac eyxit `axe opgei iaxe ,mzq eixac xn` dea` xa daxy

j`dì ïðéðúî éëä ïðà,dze` mipey jk ep` -ïîçð áø øîà £©¨¦©§¦©¨¨©©©§¨
øzeî ,'ä÷ãöì Bæ òìñ' øîBàä ,áø øîà deáà øa äaø øîà̈©©¨©£©¨©©¨¥¤©¦§¨¨¨

ì,dúBpLxen` df oiceBîöòì ïéaeïéa ,øçàì ïéayøîàoeyl §©¨¥§©§¥§©¥¥¨©
'éìò'eïéayøîàoeyl,'Bæ éøä'dea` xa dax xn` yexitay ¨©¥¨©£¥

.mipte`d lka xen` epicy
:dwcv itqk zepyl xzen ote` dfi`a cnll dkiynn `xnbd

,ïðaø eðzxne`d,'ä÷ãöì Bæ òìñ'if`äúàa àlL ãòiptl - ¨©¨¨¤©¦§¨¨©¤Ÿ¨¨
rlqd d`ayéàab ãéìdwcv lyì øzeî,dúBpLj` §©©©¨§©¨
ãéì äúàaMîdì øeñà éàab.dúBpL ¦¤¨¨§©©©¨§©¨
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רג
oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

äìéçúá.oipeekzn mici oeitxl `nyc ,oilawn oi` oipadzligzaÐóåñáìwfglÐ
dzid `lyk Ð dligza :`pixg` `pyil .oilawn mici oeitx xnel oi`c ,wca z`
oey`xe .dni` meyn Ð oilawn seqal la` .oilawn oi` ,odilr mieb ly ozni`
xzei ezligzae ,odilr miebd zni` dzid ipy zia ini lk `dc ,mrh epi` dfe .xwir

inp "dligza" i`d :xn`z m`e .eteqn
dil aizen i`n ok ,xn`w oey`x ycwn`
ycwna epiidc ,'ebe "sq` l` zxb`e"n onwl

ipyíééåñîä øáã ?oi` ,oira d`xpy Ð
mix`tzny ,cere .`ed i`pbc ,mdn oilawn

.eaáøåò àéìë äîà,dn` hwp ikdl Ð
ixd" :(`,fw) zegpnc `xza wxta opixn`c
dn` lr dn`n zegti `l Ð "lfxa ilr
lfxa ly ze`lah oi`ian eidy .axer `ilkl
dn` oideab zexnqn odae ,dn` lr dn`
yxbl ,lkid lybbdy`x oda oitgne ,oireaw
oeyl "`ilk" .my epkyi `ly miaxerd z`
liik iacec liik" :enk ,oiaxerd z` yxbny
,(my oiir `,fi) dcp zkqna xn`c "igext
yinyz zrya ezhnn oiaeaf yxbn didy
lk ipta ezhn ynyl xeq`c ,zeripv meyn
rpen Ð axer `ilk :`pixg` `pyil .ig
`lkz `l" :(n mildz) enk ,miaxerd

."jingx'åâå ñãøôä øîåù óñà ìà úøâàåÐ
ziad wca liwywe ,oipa zligza epiide

!yxeknäá àøãä àìãezligze li`ed Ð
.xfeg epi` aeyÐ oiekzp daehlåéøëîlyÐ

.envr z`eazìàøùé úòãá øîà íà
äéúùøôäl`xyi znexzy mewnly Ð

l`xyiy :`pixg` `pyil .ef jlz zkled
.izrny oey`xe .dyixtdl il xn`äðåòè

äæéðâeala`ny opiyiigc ,d`pdadxeq`eÐ
dfd onfae .fpbi jklid ,ycwd myl minyl
`ipzck ,d`pda xeq` ycwdc ,opiwqr
oikixrn oi`e miyicwn oi` :(`,bp) zexeka
,xwriz dnda Ð yicwd m`e ,dfd onfa

.eawxi milke zeqkzexitãåâémewn jezgiÐ
eppaie ,xzena ynzyie ,dkizgd fepbie ,myd

.zqpkd ziaaíéîùìdfd onfae .ycwdl Ð
.dpwz el oi`äéìò áåúë íùã àîòèÐ

azk ixdy ,minyl ealac `zlin `gkenc
.`ed jexa yecwd ly eny dilràìù íù

ùåã÷ åðéà åîå÷îáyecw epi` :xnelk Ð
,fpbiz dkizg dze`e .myd mewn `l`
zrca xn` ik ,zqpkd ziaa dpai x`yde
`ly my :`pixg` `pyil .dizyxtd l`xyi
`l Ð milke zexew iab lr oebk Ð enewna
,xiipd lr `l` enewn ied `lc ,yicw
my la` .ezpizpk myd mr `xwnd aezkiye
oey`xe .yicw `le enewna `ly iedÐ ecal

.xwir `ede izrnyäúåðùì,eikxvl Ð
.mlyi onf xg`leøçàì ìáàdzeeldl Ð

zpn lr :xninl`ki` envrlc .`lÐexiagl
dplhi Ð jxhvi m`y ,dwcvl dvwid ok

.dizrc` wiq` `l Ð exiag la` .zxg` mlyieåðù àì`l` ,dzepyl xzenc Ð
daipb oiprl zeixg`a dlaiwe ,"ilr" xn`c oeikc ."dwcvl ilr ef rlq" :xn`c

.inc dicickÐdcia`eåæ éøä øîà ìáà.azinl ira `piraÐ "ilr" xn``leÐéë
äúåéøçàá áééçéìã éëéädl dnwe ,oecwta ci gleyk ied ynzync oeikc Ð

`l Ð zeixg`a aiigin ikd e`lac ,"ilr" xn` la` .oinelyz oiprl dizeyxa
.ynzyiàðù àì àìà.xzene Ðä÷ãö øãð àìzial "ilr inc" xcp mzqc Ð
.ycwndøçàú ìáá"xg`z la"a dilr i`wc ,dwcvd `ed xcp :rnyn ikde Ð

.dwcv ef Ð "jita" :(`,e) dpyd y`xc `nw wxta xn`wc .xcpkàúòîùìÐ
.'ek "dwcvl ef rlq" :xne`dcäì åúéðúî éëä ïåúàdzepyl xzen ongp axc Ð

"ilr" oia :dyxit xcd `axe ,xg`l oia envrl oia :dyxit in` iaxe ,xn`w `nzq
.ongp axck dyexite ,'ek opipzn `icda op` ."ef ixd" oia
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éðú`d :ipyile ,xn`z m`e Ð 'ek epnn oilawn oi` ziad wcal acpzdy ieb `cg
`irain "dyecw dpi`"e "dyecw" ,ok m`c :xnel yie !dcedi iax `d ,xi`n iax
ixaq ediiexzc rnyne ,[`id dyecwc rnyn] ziad wcal epnid oilawn oi`c .dil

.dcedi iaxkàä,mici oeitx jiiy dligzkl :yxit i"yx Ð seqal `d dligzkl
:epiax yxit cere .mici oeitx jiiy `l seqale
exfgi otyeglyi oipadzligzaÐdligzkl
ziaa wlg epl yi :xnel exrxrie ,mda
ot ,oilawn oi`miieqn xacÐseqal .ycwnd
miieqn oi`y xac .zx`tzle myl eidi
dpape li`ed ,xerxr ez jiiy `lcÐ oilawn
xn`wc `d dfa `gipe .xak ycwnd zia
`kile ,`xcd `lc `zekln ip`y :jenqa

.xerxirl yginléðúacpzdy ieb `cg
iaxc i`pzkdl iwen`lc`deÐziad wcal
,mici oeitx `kilc oebke ,xi`n iaxe dcedi
xninl dil ded `l ok m`c Ð jlnd on oebk
"dyecw" :`l` ,"oilawn oi`"e "oilawn"

.dil `iran "dyecw dpi`"e

ïåâëdf ,jexrd yxit Ð axer `ilk dn`
dzid oey`x ycwnay itl :epeyl
,ea diexy dpiky dzide ,ldwd lka ezyecw
ipy ycwna la` .eilr oigxet zeter eid `le
,oey`x zyecwk ezyecw oi`c `nrhn ,ecgt
my ekilyie ycwnd lr zeterd egxti `ny
bbn zeterd gixadl dxev eyr .`nh xac
,xnelk ,"axer `ilk" eze` e`xwe ,lkidd
efe .lkidd bba gextln miaxerd zrpen z`f
cr ,mirxf ixney eiykr oiyery jxck dxev
ohw crena xn`c :dywn yie .epeyl o`k
zn`a ixeiyl dil irai` :dnly iab (`,h)
jxev axer `ilk zn` :ipyne .axer `ilk
:xnel yie !oey`x ziaa ded `nl` .`id oipa
eilr `dz `l `ny `xi dnly didy
.edexiqdÐyecw didy e`xyke ,dyecw

éáéúéîÐ qcxtd xney sq` l` zxb`e
liwywe ,oipad zligza epiide
`le .qxhpew oeyl ,yxekn ziad wca
,did yxek lyn oipad lk `dc ,d`xp
ogyg dne" aizk mb .`ki` i`xw dnke
epi` dfn i`cec :il d`xpe !'ebe "`ixni`
diryi ciae ,jk dxifba did `dc ,citwn
sq` l` la` ."ixir dpai `ed" (dn diryi)
did `le ,yxekn wegx did qcxtd xney
wca jxevl epziy xfeb did j` ,ynn ely
jlen didy ,mdilr lhen didy ziad
mici oeitxl e` yginl `ki` `da Ð dtika

.ziyixtck ,xerxrl e`

íàrnynÐdizyxtdl`xyi zrca xn`
wxt rnyn oke ,diytpc dnexza dizi` iebc
wxt migafa xn`wc `de .(a,bk) oihibc ipy
dnexza dizilc (`,dn) "i`ny zia"
ipy wxta edpip i`pzc ,`iyw `l Ð diytpc
zrncn ieb znexz :opzc .(a,`n) oiyecwc

.xhet oerny iaxe ,yneg dilr oiaiigeãåâéici lr :rnyn Ð xzena ynzyie
.myd yciw `din enewnac ,myd cbpkydkizg dze`n dpdi `le ,dxewd jezgiy
.enewna aezkl oi`y ,myd mewn exxbe oilitz e` dxez xtq oiazekyk xdfil yie

åìéàåoke ."ilr" oia "ef" oia ixii`c dil rnyn Ð dia iyenzy`l ixy dwcv
envrl oia dzepyl xzen Ð "dwcvl ef rlq" xne`d :ongp axk wqtd

.dzell epiid dzepyle ,"ef" xn` oia "ilr" xn` oia ,xg`l oiaúàáùîcil
`aaa rnynck ,oi`yx xird ipa la` ,cigi `wece Ð dzepyl xeq` i`ab
lkl dzepyle ,iegnz dtewe dtew iegnz zeyrl xir ipa oi`yxe :(a,g) `xza
l`xyi iab (a cenr) `zrny idliya opixn`ck ,devn xacl `wece .evxiy dn
`aa) "oipne`d xkeyd"a xn`c `de .zqpkd zial xp e` dxepn acpzdy
dze`l xird dze` zabne ,mixetl mixet zabn (a,gr `rivn
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úéaä ÷ãáì äáãð ácðúäL éBb :àãç àðz¯,epîéä íéìa÷î ¨¨£¨¤¦§©¥§¨¨§¤¤©©¦§©§¦¥¤
,ïðçBé éaø øîà àìéà éaø øîà !ïéìa÷î ïéà :Cãéà àéðúå§©§¨¦¨¥§©§¦¨©©¦¦¨¨©©¦¨¨
éaø øîà éñà éaø øîàc ;óBqa àä ,äléçúa àä :àéL÷ àì̈©§¨¨©§¦¨¨©§¨©©¦©¦¨©©¦

äléçúa :ïðçBé¯,óBqa ,íäî ïéìa÷î ïéà çìîe íéî eléôà ¨¨©§¦¨£¦©¦¤©¥§©§¦¥¤©
íéieñîä øác¯íéieñî BðéàL øác ,ïéìa÷î ïéà¯.ïéìa÷î ¨¨©§¨¥§©§¦¨¨¤¥§¨§©§¦

àéìk änà ïBâk :óñBé áø øîà ?íéieñîä øác éîc éëéä¥¦¨¥¨¨©§¨¨©©¥§©¨©§¨
øLà ñãøtä øîBL óñà ìà úøbéàå" :óñBé áø áéúî .áøBò¥§¦©¥§¦¤¤¤¨¨¥©©§¥£¤
,déa àøãä àìc ,àúeëìî éðàL :ééaà déì øîà !'åâå "Cìnì©¤¤£©¥©©¥¨¥©§¨§¨¨§¨¥

"éøeè àðø÷ò" àúeëìî øîà éà :ìàeîL øîàc¯éøeè ø÷ò §¨©§¥¦¨©©§¨¨©§¨¥¨©¥
äîeøz LéøôäL éBb :áø øîà äãeäé áø øîà .déa øãä àìå§¨¨©¥¨©©§¨¨©©¤¦§¦§¨

Béøkî¯dLéøôä ìàøNé úòãa éà ,BúBà ïé÷ãBa¯ïúpéz ¦¤§§¦¦§©©¦§¨¥¦§¦¨¦¨¥
åàì íàå ,ïäëì¯.íéîMì Baìa ànL ïðéLééç ,äæéðb äðeòè §Ÿ¥§¦¨§¨§¦¨¨§¦©¤¨§¦©¨©¦

äéìò áeúk íLå äøB÷ ácðúäL éBb :éáéúéî¯,BúBà ïé÷ãBa ¥¦¥¤¦§©¥¨§¥¨¨¤¨§¦
äézLøôä ìàøNé úòãa :øîà íà¯,øúBna LnzLéå ãBâé ¦¨©§©©¦§¨¥¦§©§¦¨¨§¦§©¥©¨

åàì íàå¯;íéîMì Baìa ànL ïðéLééç ,äæéðb äðeòèàîòè §¦¨§¨§¦¨¨§¦©¤¨§¦©¨©¦©§¨
äéìò áeúk íL ïéà àä ,äæéðb àéòác äéìò áeúk íLc¯ §¥¨¨¤¨§¨£¨§¦¨¨¥¥¨¨¤¨

!äæéðb àéòa àì¯áeúk íL ïéàc áb ìò óàc ïécä àeä ¨¨£¨§¦¨©¦§©©©§¥¥¨
íLc áb ìò óàc ,ïì òîLî à÷ àäå .äæéðb àéòa éîð äéìò̈¤¨©¦¨§¨§¦¨§¨¨©§©¨§©©©§¥

äéìò áeúk¯åàì BîB÷îa àlL íLc ;øúBna LnzLéå ãBâé ¨¨¤¨¨§¦§©¥©¨§¥¤Ÿ¦§¨
ähnä éòøk ìòå íéìkä úBãé ìò áeúk äéä :ïðúc ,LBã÷̈¦§©¨¨¨©§©¥¦§©©§¥©¦¨

¯:eäaà øa äaø øîà ïîçð áø øîà .æBðâéå ãBâé äæ éøä£¥¤¨§¦§¨©©©§¨¨©©¨©©¨
"ä÷ãöì Bæ òìñ" øîBàä¯ì øzeîBîöòì :dpéî øeáñ .dúBpL ¨¥¤©¦§¨¨¨§©¨§¦¨§©§

¯øçàì ,ïéà¯:ïðçBé éaø øîà éîà áø øîà ,øîzéà .àì ¦§©¥¨¦§©¨©©©¦¨©©¦¨¨
øîàc àlà eðL àì :àøéòæ éaø øîà .øçàì ïéa Bîöòì ïéa¥§©§¥§©¥¨©©¦§¥¨Ÿ¨¤¨§¨©

"Bæ éøä" øîà ìáà ,"éìò"¯é÷úî .dáúéîì éòa àðéòadì ó ¨©£¨¨©£¥§¥¨¨¥§¥§¨©§¦¨
"Bæ" øîà ,àøazñéî àëtéà ,äaøcà :àáø¯,da LnzLî ¨¨©§©¨¦§¨¦§©§¨¨©¦§©¥¨

"éìò" øîà ìáà ,dúeéøçàa áéiçéìc éëéä ék¯àlà !àì ¦¥¦§¦©¥§©£¨¨£¨¨©¨©¨¤¨
;ä÷ãö Lc÷ä ïéàå ,ä÷ãö øãð :àáøc déúååk àéðz .àðL àì̈§¨©§¨§¨¥§¨¨¥¤§¨¨§¥¤§¥§¨¨
:øîà÷ éëä åàì àlà !ä÷ãö Lc÷ä àìå øãð àì ?øîà÷ éàî©¨¨©Ÿ¥¤§Ÿ¤§¥§¨¨¤¨¨¨¦¨¨©
Lc÷ä eléàc ,Lc÷äk äðéàå ,"øçàz ìá"a àéä éøä ä÷ãö§¨¨£¥¦§©§©¥§¥¨§¤§¥§¦¤§¥
.déa éLenzLàì éøL ä÷ãö eléàå ,déa éLenzLàì øeñà̈§¦§©¥¥§¦§¨¨¨¥§¦§©¥¥

ì àúéøîà :àðäk áø øîà,àòcøäpî ãéáæ áøc dén÷ àúòîL £©©¨£¨£©¦¨¦§©£¨©¥§©§¦¦§©§§¨
áø øîà ,dì ïðéðúî éëä ïðà ,dì eúéðúî éëä ïezà :øîà£©©¨¦©§¦¨£©¨¦©§¦©¨¨©©
"ä÷ãöì Bæ òìñ" øîBàä :áø øîà deáà øa äaø øîà ïîçð¯ ©§¨¨©©¨©£¨©©¨¥¤©¦§¨¨

ì øzeîøîà ïéa "éìò" øîà ïéa ,øçàì ïéa Bîöòì ïéa ,dúBpL ¨§©¨¥§©§¥§©¥¥¨©¨©¥¨©
ãéì äúàa àlL ãò ,"ä÷ãöì Bæ òìñ" :ïðaø eðz ."Bæ éøä"£¥¨©¨©¤©¦§¨¨©¤Ÿ¨¨§©

éàab¯ì øzeîéàab ãéì äúàaMî ,dúBpL¯ì øeñà.dúBpL ©©¨§©¨¦¤¨¨§©©©¨§©¨
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oifge` mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay

éàðé éáø.rxte ekxevl dwcvd zern sifie ,ded i`ab Ðéäùîã äîëãiax Ð
.miiprl edl `gip Ð rxtnl ifef dil zilc ,i`piäùòîã,`xeaivl i`pi iax Ð

.miiprl `geex `ki`e ,dwcvl mze` dteke ,miiprl wlgl zern dil zilc xn`e
äøåðî.drnynk Ðøð.adf ly e` sqk ly ,l"ieyiexw* ='åë éñà éáø øîàãî

:wreve irtc ,ieb iq` iax hwpcn :xnelk Ð
l`xyic llkn Ð izzpy dnn mzipy dnl
i`c .devn xacl iiepyl ixy irt `lc

ieb hwpnl il dnl Ð xeq` l`xyiaàìù ?
äðîî äéìòá íù ò÷úùðoiicry Ð

.ieb ipelt ly ezacp dxepn `id ef :mixne`
äúåðùì øåñà.irtc Ðéàîìåxn`w Ð

dzepyl xeq`c iq` iax?.'ek `nili`
÷øæòù.did ieb Ðçéëù àìwxfry Ð

.zexiira xfgne did xgeqy ,irtilc `zna
äðùî'åë âøäéì àöåéäå ññåâäyxtn Ð

.`nrh `xnbaàéá÷ò ïá àðéðç éáøÐ
,dcen qqeba la` ,bilt bxdil `vei`
,"eze` jixrde cinrde" :(fk `xwie) aizkc

.`ed dkxrde dcnrd xa e`l qqebeåéîãù
ïéáåö÷,dcen xcep` la` .oikxr zyxta Ð

l ira weya xknpk `dcepi` dfe ,diniiyn
ciqtie ,edpew mc` oi`y xnelk ,weya xknp

.eizern'åë êéøòîå øãåðyxtn `xnbae Ð
`nw `pz `d ,xninl iqei iax iz` `w i`n
ipelt inc" :xn` m`y ,xcep epi` xn` `l

.xn`w xcip `l `dc ,xhti "ilràøîâ
àì éàîà êøòð àì àìàeinc ixd Ð

!oiaevwäãôé àì íøç ìëie`x `edy in Ð
.oeict llka epi` bxdile mxgilïéúîåîì

íéîù éãéálwqi xeyd" :aizkc i`d oebk Ð
xninl `kil dzin jde ."znei eilra mbe
`nw wxta opixn` `dc ,mc` icia
gvex dknd znei zen" :(a,eh) oixcdpqc
dz` i`e ,ebxed dz` ezgivx lr Ð "`ed

.exey zgivx lr ebxedïúââù äðúéð àìù
äøôëìm`c ,eia` llwne scbn oebk Ð

.zelba `le oaxwa epi` bbeya dyrúåúéî
úåì÷`zlin jdl zelwc ,xnelk Ð

ezbbyc ,gvex oebk .dxtkl ozbby dpzipy
`ae zay llgne dxf dcear caere ,dleb

.z`hg ezbbyc ,dexrd lràì àîìò éìåë
éâéìô,ycwd eyicwde xcp excp i`cec Ð

.`ed drc xa `dc ,mixg` z` jixrne
äô ìò äåìîcnr `le wifdy df oebk Ð

wfp inelyz .dzinl mcew jk lr oica
dil caryn `ziixe`cne ,dxeza oiaezk

.digxk lraäì éðúîã àëéàåaxc `dl Ð
.daxe sqeiáééç.`ed drc xac Ðïéøåèô

lke .lagil `ed cnere minc el oi`c Ð
.xn`w l`xyi ipica bxdil `ki` jpd
úøæçì
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.ixiin i`aba (oixzen xird ikxevl la`) dzepyl xeq` xirl uegne ,`wec xird
opg) :(a,el `nw `aa) Ð "gbpy xey" yixa opixn`c ayiil yi `nrh i`dae
`blt dil ad :[dil xn`c ,dixagl] (`xab `eddl) rwzc [`xab `edd] (`yia
:xn` xcd .miiprl diazip ,`pira `l Ð `ed `fefc `blte li`ed :xn` ,`fefc

:sqei ax [dil] xn` .i`ytp dia ixa`e lifi`
did j`id :denzl yie .miipr da ekf xak
?miipr da ekf `l elit` ea xefgl leki
`ped ax ,dpyd y`xc `nw wxta oxn`de
:xnel yi `l` !dwcv ef Ð "jita" :(`,e)
drxetle dzepyle dzeell dvex didy
z`ay sqei ax el ,dil xn`we .onf xg`l
yi ,inp i` .dzepyl xeq`e ,i`ab `ede ,ecil
,`zil dwcv elit`c xeaq didy :xnel
sqei ax ol rnyn `we .da iqtz `le li`ed

.mzyly cnrn enk miipr da ekfc
jiiy][` cenrlãòi`ab cil dz`a `ly

:yxit jexa epiax Ð dzepyl xzen
m`e .zxg` devnl ,ynn dzepyl xzen
leki Ð miiprl dwcvl rlq mc` xcp
`lc dnk lk ,zxg` devn epnn zeyrl
`l "dzepyl" `pyil la` .i`ab cil i`z`
axd zetqeza aezk iz`vn jk .ok rnyn
yxite .eig` zaizkn `xie`n dyn epiax
lirlc .zxg` devnl dzepyl rnyn `l
Ð xg` oia `ed oia dzepyl xzen xn`w
i`pi iax `de :xn`cn ,eze .dzeell epiid
d`xp jklid !xn`w dzeellc rnyn Ð sifi
Ð dzepyl la` ,xn`w dzeellc ,xnel
la` .i`ab cil dz`a `l inp ik ,xeq` i`ce
xeq` i`ab cil z`ayne ,xn`w dzeell
`aac `nw wxt xn`wc `de .dzeell
dtew zeyrl xird ipa oi`yx :(a,g) `xza
i`ab la` ,xird ipa zeyxa epiid Ð iegnz
mzdc :wgvi epiax xne`e .xeq` envr
`diy wx ,devn xacl `ly dzepyl oi`yx
dwcv zern zeelln xdfil yie .xeav ikxv
zeyxa elit`e ,i`ab cil dz`ayn xird
jk .xeav ikxev df oi`y oeik ,inp ldwd

.aezk iz`vn

àîéìéàieb `ixi` i`n zeyxd xacl
inp ikd Ð inp l`xyi elit`
my rwzyp `l `ixi` i`n :xninl ivn

!inp rwzyp elit` ,dilraïéðî`veil
Ð melk xn` `ly ilr ikxr xn`e bxdil
`dc ,ihernl `kil minca `zilc meyne

.oigy dkene leepn (`,a) lirl eaxzi`éë
,ibilt `l yicwd m`ae Ð wifd m`a ibilt
`inc `le ,ycwd lg yicwdy ciny
ibilt `l i`n` :zeywdl yi la` .delnl
wifd hwpc :xnel yie ?jixrde xcp m`a
(meyn) oinelyza aeig ipzwc meyn
.ibilt dicegl wifd`c rnyn [wifd`]
daeb la` ,cin legi `ny jixrne xcepae
`wlqc ,jixhvi` jixrne xcepe .oiyxeid on
xcep Ð jxrpe xcip epi`e li`ed :jzrc
xcepc ol rnyn `w ,epi` inp jixrne

.mc` ipa x`yk yicwne jixrne
iaizin
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ערכין. פרק ראשון - הכל מעריכין דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oikxr(ycew zay meil)

:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d -àäåixde -éàpé éaødidy ¥¦§¨©¦©©
,dwcv i`abéæéó,laiwy dwcvd z` envrl del -òøôexg` ¨¦¨©

:zvxzne .i`abl e`ay xg` s` zeell xzeny gkene ,jkéðàL̈¦
ly epic dpey -íéiðòì eäì àçéðc ,éàpé éaøgep didy - ©¦©©§¦¨§¨£¦¦

meyn ,dwcvdn dely miiprléúééîe éOòî ,éäLîc änëc§©¨§©§¥§©¥©§¥
eäìdid ,rextln [dely] dwcvd z` ddyn didy dnk - §

xeaivl xne` didy ,cer zzl mze` dteke xeaivd z` dUrn§©¥
xg` zeell xeq` xg` mc`l j` .miwwfpl zern eiykr el oi`y

.i`abl zernd e`ay
zx`an ,dwcv zern zepyl xzen ote` dfi`a x`azdy ab`
:zqpkd zial enxzpy mivtg zepyl xzen ote` dfi`a `xnbd

äøBðî ácðúäL ìàøNé ,ïðaø eðzhent -úéáì øð Bà ¨©¨¨¦§¨¥¤¦§©¥§¨¥§¥
ì øeñà ,úñðkädúBpL:`xnbd zx`an .xg` yeniyløáñ ©§¤¤¨§©¨¨©

àðL àìå úeLøä øáãì àðL àì ,øîéîì àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨§¥©Ÿ§¨¦§©¨§§Ÿ§¨
,äåöî øáãìj` ,dzepyl xeq` mdipylénà áø déì øîà ¦§©¦§¨¨©¥©©¦

,`a` xa `iig iaxléëäjk -àlà eðL àì ,ïðçBé éaø øîà ¨¦¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨
ì øzeî äåöî øáãì ìáà ,úeLøä øáãì.dúBpL ¦§©¨§£¨¦§©¦§¨¨§©¨

:opgei iax xn` jky el oipn in` ax x`anéqà éaø øîàcî¦§¨©©¦©¦
úéáì øð Bà äøBðî ácðúäL íéáëBk ãáBò ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥¨¦¤¦§©¥§¨¥§¥

äéìòa íL òwzLð àlL ãò ,úñðkäin mixkef oiicry - ©§¤¤©¤Ÿ¦§©©¥§¨¤¨
,'iebd ipelt acpzdy `id ef' mixne`e ,dyicwdì øeñà,dúBpL ¨§©¨

,'izacpy dnn dze` mzipiy dnl' wrvie iebd `eai depyi m`y
j`ì øzeî ,äéìòa íL òwzLpMî.dúBpL:in` ax x`ane ¦¤¦§©©¥§¨¤¨¨§©¨

éàîì,rwzyp `lyk dzepyl xeq`y opgei iax xn`àîéìéà- §©¦¥¨
wx xeq`y xn`p m`,úeLøä øáãìok m` ,xzen devn xacle ¦§©¨§

àéøéà éàîhwp recn -,íéáëBk ãáBòixdeléôàaénð ìàøNé ©¦§¨¥¨¦£¦¦§¨¥©¦
rwzyp `lyk zeyx xacl xeq`,àlàopgei iax zpeek i`ce ¤¨

,äåöî øáãì,rwzypyk wx xzenyå,ieb hwpy oaen okl ¦§©¦§¨§
càîòèmeyn `ed ,rwzypy iptl zepyl xeq` iebayãáBòc ©£¨§¥

éòôc àeä íéáëBk,'mzipiy dnl' wrev -àìc ìàøNé ìáà ¨¦§¨¥£¨¦§¨¥§Ÿ
éîc øétL ,éòt.rwzypy iptl s` devn xacl dzepyl xzen - ¨¥©¦¨¥

dxepn zepyl xeq`y opgei iax zrcy in` ax cnl o`kne
xacl j` ,zeyxd xacl `weec zqpkd zial l`xyi acpzdy

.xzen devn
:epica mi`xen` ewlgpy dyrn d`ian `xnbdàòéiè ÷øæòL©©§©©§¨

,wxfry enyy ieb xgeq -àzLéðë éáì àâøL áãpéàacpzd - ¦©©§¨¨§¥§¦§¨
zqpkd zial xp,äãeäé áøceàaçø déépL`agx eze` dpiy - §©§¨©§¨¨§¨

,eny rwzypy iptl ,devn xac ly xg` yeniylãôwéàå- §¦§©
jk lr citwde.àáøeéøîàc àkéàdyrnd didy mixne` yi - ¨¨¦¨§¨§¦
c ,xg` ote`aéøîàc àkéàå .àaçø ãôwéàå àáø déépL©§¨¨¨§¦§©¨§¨§¦¨§¨§¦

càúéãaîeôc éðfç déépL,`zicanet xird ly mipfgd - ©§¨©¨¥§§§¦¨
ãôwéàå àaçø ãôwéàåmb.äaø:`xnbd zx`andéépLc ïàî §¦§©¨§¨§¦§©©¨©§©§¨

,rwzyp mxh eze` dpiyy in -çéëL àìc øáñ,xira wxfry ¨©§Ÿ§¦©
,wrvie `eaiy yeygl oi`e ,zexiira xfgn xgeq ixdyïàîe©

éúàå éøwîc ïéðîæ øáñ ãôwéàcieyre ,wxfry `ay minrt - §¦§©¨©¦§¦§¦§¥§¨¥
.wervl

äðùî
ññBbäileg zngn dzinl aexwy in -âøäéì àöBiäåxnbpy - ©¥§©¥¥¨¥

,oic ziaa dbixdl epicCøòð àìå øcéð àìeinc' eilr xne`d - Ÿ¦¨§Ÿ¤¡¨
.`xnba x`azi mrhde ,aiigzp `l 'ilr ekxr' e` 'ilréaø©¦

,øîBà àéá÷ò ïa àðéðçbxdil `veidåéîcL éðtî ,Cøòð £¦¨¤£©§¨¥¤¡¨¦§¥¤¨¨
ïéáeö÷`vei `edy dn aevwd ekxra xqgn df oi`e ,dxeza §¦

.weya xknil minc el oi` oky xcip epi` j` .bxdiléñBé éaø©¦¥
,øîBàbxdil `veidéøòîe øãBðCmdinca aiigzne ,mixg` ¥¥©£¦
mkxre,Léc÷îe,eivtgáéiç ,÷éfä íàå.mlyl ©§¦§¦¦¦©¨

àøîâ
`l bxdil `veie qqeby ,`nw `pz ly enrh z` zx`an `xnbd

:jxrp `le xcipàîìLay xacd oaen mpn` -,øcéð àì ññBb ¦§¨¨¥Ÿ¦¨
meyncixd,àeä íéîc øa åàì,dfk car dpwiy in oi`yåok §¨©¨¦§
y oaen,Cøòð àìmeynàeä äëøòäå äãîòä øa åàìci` - Ÿ¤¡¨§¨©©£¨¨§©£¨¨

,ekixrdle ecinrdl xyt`àlàoicâøäéì àöBé,oaen epi` ¤¨¥¥¨¥
cøcéð àì àîìLameyn,àeä íéîc øa åàìc,qqeb enkàlà ¦§¨¨Ÿ¦¨§¨©¨¦¤¨

`edy dnéànà ,Cøòð àìrecn -.àì Ÿ¤¡¨©©Ÿ
:`xnbd daiynïépî ,àéðúcy,'éìò ékøò' øîàå âøäéì àöBiä §©§¨¦©¦©¥¥¨¥§¨©¤§¦¨©

øîBì ãeîìz ,íeìk øîà àlL(hk fk `xwie) aezkd epcnln - ¤Ÿ¨©§©§©
íøç ìk'mc`d on mxgi xW`'äãté àìie`x `edy mc` - ¨¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨Ÿ¦¨¤

,ok m`e .jxr el oi` epiidc ,ekxr z` zectl oi` bxdilìBëé̈
y xnel iziidBðéc øîâpL íãB÷ eléôàokl ,jxr el oi` zenl £¦¤¤¦§©¦
øîBì ãeîìz(my),'íãàä ïî'hrnl,íãàä ìk àìåin wxy ©§©¦¨¨¨§Ÿ¨¨¨¨

.jxr el oi` epic xnbpy
:`xnbd zl`eyøîàc ,àéá÷ò ïa àðéðç éaøìebxdil `veiy §©¦£¦¨¤£©§¨§¨©

déì ãéáò éàî 'íøç ìk' éàä ,ïéáeö÷ åéîcL éðtî Cøòðdn - ¤¡¨¦§¥¤¨¨§¦©¨¥¤©¨¦¥
jxvp weqtd :daiyne .epnn yxec `edìàòîLé éaø ,àéðúãëì§¦§©§¨©¦¦§¨¥

íéúîeîì eðéönL éôì ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða- §¤©¦¨¨¤§¨¥§¦¤¨¦§¨¦
dzin mpicy in,íäì øtkúîe ïBîî ïéðúBpL íéîL éãéa¦¥¨©¦¤§¦¨¦§©¥¨¤

øîàpL(l `k zeny),åéìò úLeé øôBk íà','FWtp oicR ozpe ¤¤¡©¦¤©¨¨§¨©¦§Ÿ©§
,ok m` .dzinn eytp dcete oenn ozepyìBëéyóàepicy in ¨©

dziníãà éãéadidi [oic ziaa-],ïk,xtkzne oenn ozepy ¦¥¨¨¥
îìzíøç ìk' øîBì ãe,mc`d on mxgi xW`,'äãté àìiny ©§©¨¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨Ÿ¦¨¤

e .ezectl oi` ,mc` icia dzin epicyéì ïéàdf oicàlàaúBúéî ¥¦¤¨¦
,úBøeîçzezin xnelk,äøtëì ïúââL äðzéð àlLscbn oebk £¤Ÿ¦§¨¦§¨¨§©¨¨

a j` ,en`e eia` llwne,úBl÷ úBúéîepiidcïúââL äðzépL ¦©¤¦§¨¦§¨¨
,äøtëì,zelba xtkzn dbbyay gvex oebkïépîoi` oda s`y §©¨¨¦©¦
,ezectløîBì ãeîìz(my),'íøç ìk'jk bxdil ie`xy lky ©§©¨¥¤

.epic
:dpyna epipy .iqei iax zrc z` zx`an `xnbdøîBà éñBé éaø©¦¥¥

bxdil `veidéøòîe øãBð'åë C:`xnbd dywn .yicwneàpúå ¥©£¦§©¨
éî ,àn÷[m`d-]àìc øîà÷wx xn` ixd ,yicwne jixrn xcep ©¨¦¨¨©§Ÿ

iax wleg dn lre ,jixrne xcepy dcen j` ,jxrpe xcip epi`y
:zvxzne .iqeiàlàok`aoicéøòîe øãBðélek ,Léc÷îe C ¤¨§¥©£¦©§¦¥

éâéìt àì àîìòz`] jixrne xcep bxdil `veiy ewlgp `l - ¨§¨Ÿ§¦¦
e ,zrc xa `ed ixdy ,yicwne [mixg`éâéìt ékewlgpy dne - ¦§¦¦

epica df÷éfä íàa,dbixdl `vieøáñ àn÷ àpzy,÷éfä íà §¦¦¦©¨©¨¨©¦¦¦
yxeidøáñ éñBé éaøå ,ïéîeìLúa áéiç Bðéày,÷éfä íàyxeid ¥©¨§©§¦§©¦¥¨©¦¦¦

.ïéîeìLúa áéiç©¨§©§¦
:`xnbd zx`anéâìôéî÷ éàîa,ewlgp dna -,óñBé áø øîà §©¨¦§§¦¨©©¥

am`äáBb ät ìò äåìî[dabp-]àpz ,éâìôéî÷ ïéLøBiä ïî §¦§¤©¤¤¦©§¦¨¦§§¦©¨
øáñ àn÷yät ìò äåìîdelnd ,deld znyïî äáBb Bðéà ©¨¨©¦§¤©¤¥¤¦
,ïéLøBiä,dt lr delnk `ed wfipl wifnd aeg o`k okeéñBé éaøå ©§¦§©¦¥

øáñyät ìò äåìî,deld znyäáBbdelnd.ïéLøBiä ïî ¨©¦§¤©¤¤¦©§¦
:xg` ote`a x`an daxàîìò éleëc ,øîà äaømixaeq ©¨¨©§¥¨§¨

ya àëäå ,ïéLøBiä ïî äáBb Bðéà ät ìò äåìîoicäåìî ¦§¤©¤¥¤¦©§¦§¨¨§¦§¤
déâìôéî÷ äøBza äáeúkaiigzn mc`y aeg oica ewlgp - §¨©¨¨¦§§¦

,wfipl aiigzny wifn oebk ,dxezd ieeiv gkn egxek lra exiagl
øáñ àn÷ àpzyäåìîdåàì äøBza äáeúkdpicäáeúëk ©¨©¨¨©¦§¤§¨©¨¨¦§¨
,àéîc øèLa,wifnd iyxein daeb wfipd oi`e ,dt lr aegk `l` ¦§¨¨§¨
øáñ éñBé éaøådxeza daezkd delnyàéîc øèLa äáeúëk §©¦¥¨©¦§¨¦§¨¨§¨

.wifnd iyxein wfipd daeb okle
àäà dì éðúîc àkéàålr daxe sqei ax ixac z` epyy yi - §¦¨§©§¥¨©¨

,ef `ziixaáéiç ,íéøçàa ìáçL àeä ,âøäéì àöBiä,mlyl ©¥¥¨¥¤¨©©£¥¦©¨
j` ,`ed drc xa ixdy,ïéøeèt ,Ba eìáçL íéøçàcner ixdy £¥¦¤¨§§¦

.bexdk epice bxdilíà àeä óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦
L ,øeèt ,íéøçàa ìáç`ed okúéa úãéîò úøæçì ïzéð àl ¨©©£¥¦¨¤Ÿ¦¨©£¨©£¦©¥

ïécxnbpy oeiky ,mlyl eaiigl oecle oic zial exifgdl oi` - ¦
l` ,epic z` midyne miprn oi` dbixdl epiceze` mibxed `
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רו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zexeka(oey`x meil)

e`vnpe ,minly zyecw xyr cg`dïéáøBòî øNò ãçàå éøéNò£¦¦§©©¨¨§¨¦
,äæa äæ,yecw xyr cg`d dnl ,dyw dxe`kleàì àìäå ¤¨¤©£ŸŸ

,epîéä éøéNò íL ø÷òð.'ixiyr' mdipyl `xw ixdyåàì àlà ¤¡©¥£¦¦¥¤¤¨¨
,[i`ce-]ìk ,ïðéøîàc íeMîmdipy e`viyúçà úáa`xwe ¦§¨§¦©¨§©©©

,epnn ixiyr my xwrp `ly s` ,'ixiyr' mdipylà÷ eäééåøz©§©§¨
éLã÷,minlyk ipyde xyrnk axw cg`e ,miycwzn mdipy - ¨§¦

cg`d lr lgy iptl ixiyrd lr legl mcew 'ixiyr' my oi` ik
.xyr

:`xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éà`id ,di`xd ef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨
,xnel ozip ixdy ,zgxken dpi`ïðé÷ñò éàîa àëä,o`k - ¨¨§©¨§¦©

`xwy s` lr oiaxern xyr cg`e ixiyry da epipyy ,`ziixaa
ote`a ,xaecn dna ,'ixiyr' ixiyrl÷étàå eäéépéî ãç íéã÷c¦§¦©¦©§§©¦

déLéøìgztn ey`x z` `ivede mi`lhd ipyn cg` micwdy - §¥¥
dpend drhe ,ixiyrd `ed ixde ,xicddééø÷å[e`xwe-]ãçà' §©§¥©©

'øNò,eny z` xwreéããäa ÷eôðå áeøòéà øãäåjk xg`e - ¨¨©£©¦¨§¨©£¨¥
,cgi e`vie el` mipy eaxrzde ey`x xifgdeäðéø÷e`xwe - §¦§

mdipyl dpend,'éøéNò'lr dyecw ligdl ozip ,df ote`ay £¦¦
,'ixiyr' z`ixwa xyr cg`dàäc[ixdy-]éøéNò íL ø÷òð §¨¤¡©¥£¦¦

,epîéäcg`d mb ,'ixiyr' zg` zaa mdipyl `xwe xfgyk okle ¥¤
dlgzn ixiyrd ly eny z` xwr `ly ote`a la` .yecw xyr
oi` ,xyr cg`d mb `vi enr cgiy s` 'ixiyr' el `xw `l`

.yecw xyr cg`d
ixiyrdy ote`a `ziixad z` cinrdl ozip ji` :`xnbd dywn

,ey`x z` `ivede mcw'íã÷ àì' àäåéðz÷epipy ixde - §¨Ÿ¨©¨¨¥
z` mdn cg` mcw `le ixiyra mipy e`vi ,yxetna `ziixaa

:`xnbd zvxzn .exagéàîoeyl'íã÷ àì',`ziixaa epipyy ©Ÿ¨©
áeøòéà øãäcmr cgi aey `vi jk xg`e ,axrzde xicl xfgy - ©£©¦¨

.eiptl ixnbl `vie enicwd `le xyr cg`d
:`xnbd zxxanïàîëed`ixwy ef `ziixa zxaeq in zrcke - §©

dxe`kl ,dxiwr aygp 'xyr cg`' mya ixiyrléaøk àìc- §Ÿ§©¦
,iax zrck `lyéaø éàc,iax zrck `ziixad zxaeq m` ik - §¦©¦

øîàämy z`ixwy ,oldl z`aend `ziixaa xn` `ed ixd - ¨¨©
.äøé÷ò éåä àì 'øNò ãçà'©©¨¨Ÿ¨¥£¦¨

:`xnbd zx`anàîéz eléôàzrck zxaeq `ziixady,éaø £¦¥¨©¦
ozipy meyn ,dxiwr dzyrp 'xyr cg`' z`ixway dyxtl ozip

,xneléky [dn-]éaø øîà'xyr cg`' my z`ixwy ,df llk ¦¨©©¦
wx `ed ,eny zxiwr dpi` ixiyrd lrúBîäa déì úéàc àëéä¥¨§¦¥§¥

àáeèmdilr yixtdl jixvy zenda daxd el yiy ote`a - ¨
,xyrnøîà÷ àøeOéò ãç ïðéøîàczxin`ay xnel ozip ik - §¨§¦©©¦¨¨¨©

la` ,oey`x xyrnd z` yixtn `edy `id ezpeek 'xyr cg`'
àëäote`a xaecn ,`ziixaa ,o`k -éôè úBîäa déì úéìc- ¨¨§¥¥§¥§¥

ote`ae ,cala cg` xyrn ick wx `l` ,zetqep zenda el oi`y
.oey`xd xyrnd `edy xnel oiekzdy xnel xyt` i` df

zaygp ef d`ixw .'xyr cg`' ixiyrl `xw m` ,jk meyne
.ixiyrd ly eny zxiwrk

:`xnbd zl`eyéaø éàîe`aedy mixacl xewnd `ed dn - ©©¦
zaygp dpi` ixiyrd lr 'xyr cg`' z`ixwy ,iax mya

k :`xnbd daiyn .eny zxiwrkàéðúc,`ziixaaéøéNòì àø÷ §©§¨¨¨¨£¦¦
øNò ãçàìe 'øNò ãçà'éøác ,LBã÷ øNò ãçà ïéà ,'éøéNò' ©©¨¨§©©¨¨£¦¦¥©©¨¨¨¦§¥

,LBã÷ øNò ãçà ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,éaø`xwy oeik ©¦©¦¥§©¦§¨¥©©¨¨¨
z` ycwl lekie ,'ixiyr' my epnn xwre 'xyr cg`' ixiyrl

:`ziixad dtiqene .xyr cg`dàlL ïîæ ìk ,éaø øîà ììk§¨¨©©¦¨§©¤Ÿ
.LBã÷ øNò ãçà ïéà ,epîéä éøéNò íL ø÷òðelit`y ixd ¤¡©¥£¦¦¥¤¥©©¨¨¨

zxiwrk zaygp ef d`ixw oi` ,ixiyrd lr 'xyr cg`' `xwy
`ed ,'ixiyr' xyr cg`l jk xg` `xwy s`e ,ixiyrd ly eny
aygp df ote`ay iax xn` dnl :`xnbl dywede .yecw epi`
epnn xwr 'xyr cg`' e`xwy oeik ixde ,ixiyr my xwrp `lk

:`xnbd daiyn .eny z`àëä ,àáø øîà`ziixaaéàîa ¨©¨¨¨¨§©
,àáeè úBîäa déì úéàc ïBâk ,ïðé÷ñòm`y iax xn` okle ¨§¦©§§¦¥§¥¨

meyn ,eny zxiwr df oi` ,'xyr cg`' ixiyrl `xwïðéøîàc§¨§¦©
îà÷ àøeOéò ãç,ø.lirl x`eanke ©¦¨¨¨©

:`ax ixaca oecl zxfeg `xnbdéøéNòa íéðL eàöém`xwe ¨§§©¦¨£¦¦
dnk d`ian `xnbd .dfa df oiaxern xyr cg`e ixiyr ,'ixiyr'

:df oic iabl zewelgy zeziixaàãç àðz,zg` `ziixa epipy - ¨¨£¨
,dfa df miaxernd minlye xyrnyeòøémda letiy cr mdipy ¦§

didi minly ody mewn lk' xn`ie ,oileg znda `iaie ,men
mixzen mdipye ,minlyk daixwie ,'ef dnda lr llegn

.dlik`a,àãç àðúå,dfa df miaxernd minlye xyrny §¨¨£¨
eáéøwémiperh mdly weye dfge ,minly oaxw oick mdipy ¦¨¥

.rax` ody zepzn izya mc zwixfe ,mipdkl mipzipe dtepz
Cãéà àéðúåminlye xyrny ,zxg` `ziixaa epipye - §©§¨¦¨

,dfa df miaxerndeúeîé.maixwdl ozip `ly zngn mdipy ¨
cg`e ixiyr' oica ,zeziixad oia dxizq zeywdl yi dxe`kle

.'dfa df oiaxern xyr
:`xnbd zx`an,àéL÷ àì,xnel yiy meyneòøé àðúc àä Ÿ©§¨¨§¨¨¦§

erxi cgi eaxrzdy minlye xyrny da epipyy ef `ziixa -
zrck ,ea`zqiy cràéä ïðaø,diepyïéàéáî ïéà ,éøîàc ©¨¨¦§¨§¦¥§¦¦
ìeñtä úéáì íéLã÷eaiigzie elqtiy miycwl mexbl xeq` - ¨¨¦§¥©§

wtqn minlyk mdipy z` aixwdl xyt` i` ,ok m`e .dtixya
oicd xwirny oeik ,mipdkl mdipy ly weyde dfgd z` zzle
elek lk`p xyrnd eli`e ,mipdkl ozip minly ly weye dfg wx
ely weye dfg zpizpay `vnpe ,l`xyin mc` lk ici lr
`l `ny yeygl yie ,mlk`l zexyt`d z` hrnn mipdkl
ipy `edy] minlyd zlik` onf jeza melk`iy mipdk ic e`vni
meyn sxydle lqtdl mdl mexbi jk ici lre ,[cg` dlile mini
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המשך ביאור למס' בכורות ליום ראשון גמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אשר  איש שליט"א הרה"ג כי רצון, יפיקו הקדושה העדה

בכל  ישראל בטובת ומתעניין ישראל ואוהב בו, ברכה

ולברכה. לטובה יפנה אשר בכל יצליחהו והשי"ת יכולתו,

אשר  תורה הבני ממצב לדעת אתעניין דברי מדי

לימודם, ואופן בחבורה, לומדים האם יע"א, הט' במחנם

חדרים  וכן גדולים בחורים של ישיבה הט' במחנם יש אם

ואיזה, מוסר ספרי לומדים אם כן לימודם, ואופן לקטנים

חסידות. דברי לומדים ואם

יהי' כי ומברכם שי' תורה הבני בשלום פורש הנני

וברוחניות. בגשמיות בעזרם השי"ת

שליט"א] אדמו"ר [כ"ק בשם

fi jxk v"iixden w"b`

•
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המשך מגמוד רכז



רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áéäM÷úî àeä äñéák øçàì ÷eìç[ewBëkøì íéãéa BúBà íéôLôLîe ,[fwøúBé ìéäöî BlL ïealä óàå ,[gwìò ¨§©©§¦¨¦§©¤§©§§¦§¨©¦§©§§©©¦¤©§¦¥©
ì øzî ïë-ét-ìò-óà ¯ äæ óeLôL éãéòeãé øácäL éôì ,ïaìîk äàøð Bðéàå úaLa BôLôL[hwìéáLa BúðekL §¥¦§¤©©¦¥ª¨§©§§§©¨§¥¦§¤¦§©¥§¦¤©¨¨¨©¤©¨¨¦§¦

ïBzçz ãâa àeäL ÷eìç ìL Bìeäöå Bðeaì ìò Ck ìk ãét÷î íãà ïéàL ,ïealä ìéäöäì ìéáLa àìå Bëkøì[iw. §©§§Ÿ¦§¦§©§¦©¦¤¥¨¨©§¦¨¨©¦§¦¤¨¤¤¤©§
ì øeñà ¯ Bìeäöå Bðeaì ìò øúBé ãét÷î íãàå ïBéìò ãâa àeäL øãeqä ìáàäàøpL éðtî ,íéãéa BôLôL £¨©¨¤¤¤¤§§¨¨©§¦¥©¦§¦¨§©§§§¨©¦¦§¥¤¦§¤

ïaìîì äîBc äæ éøäå ,ïealä ìéäöäì ïekúîk[`iw. §¦§©¥§©§¦©¦©£¥¤¤¦§©¥
ïzLt ìL ìáà ,éLî ìL Bà øîö ìL àeäLk àlà ÷eìça óà eøézä àlL íéøîBà Léå[aiwøàL ìk ïëå , §¥§¦¤Ÿ¦¦©§¨¤¨§¤¤¤¤¤¤¦£¨¤¦§¨§¥¨§¨

ïzLô éìk[biwì øeñà ¯íðeaì eäæ íëekøL éðtî ,íëkøì éãk íéãéa èòî elôà íôLôL[ciwLeçì ïBëðå . §¥¦§¨¨§©§§¨£¦§©§¨©¦§¥§©§¨¦§¥¤¦¨¤¦¨§¨¨
Ck ìk Cøö Ba ïéàL øáã àeäL ïåék ,íäéøáãì154. §¦§¥¤¥¨¤¨¨¤¥Ÿ¤¨¨

ì ì÷äì íìBòä âäðîeíëkøì íéãéa íôLôL[ehwCkøì ïéøäæpL àlà)[fhw:(Cëì ãçénä éìëa ¦§©¨¨§¨¥§©§§¨§¨©¦§©§¨¤¨¤¦§¨¦§©¥¦§¦©§ª¨§¨
ס  בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, יב:הלכות עיף

1
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dkld ixe`ia
äù÷úî àåä [å÷ ידי על קשה נעשה הבגד כשרוחצין -

וברוח  בשמש .146הייבוש
åëëøì [æ÷ בשרו ישרוט שלא -147.

øúåé ìéäöî [ç÷ יותר מאיר -148.
òåãé [è÷.ניכר -

ïåúçú ãâá [é÷ מותר - ליבונו על מקפיד ואפילו -
.149לשפשפו 

ïáìîì äîåã [àé÷ ומשמע ממש, מלבן אינו אבל -
מלבן  משום בזה אין הליבון להצהיל מתכוין אם שגם

.150ממש 
ïúùô ìù [áé÷ מתייפה פשתן שבגד משום אם -

רך  שהוא בזה מיוחד פשתן 151באופן שבגד בגלל אם ,

שנחשב  עד מאוד לו נחוץ הריכוך ולכך ביותר מתקשה
הכיבוס  מפעולת .152כחלק

ïúùô éìë [âé÷ מקפידים שאין ובגדים חלוק אפילו -
כך  כל .153עליהם

íðåáéì åäæ [ãé÷ היא הריכוך פעולת פשתן בבגדי -
הדבר  פשתן, בגד כל של בשפשוף וממילא הליבון,
כשאינו  גם - וללבנו לרככו בשביל שכוונתו ידוע

ליבונו. הצהלת על מכוון או מקפיד
íëëøì [åè÷ ובגדים פשתן בחלוקי להקל העולם מנהג -

סודר  על מקפידים (אבל עליהם מקפידים שאין תחתונים
עליון  בגד עליון 155וכל בבגד גם להקל נהגו ובימינו ,(156.

êëøì ïéøäæðù [æè÷.מלרכך שנזהרין -

zetqede mipeiv
א.146) קמ, חננאל רבינו
טז.147) ס"ק א"א פמ"ג
טו.148) קד, תהלים ציון מצודת
'לפי 149) ולא מקפיד' שאין... ידוע... שהדבר 'לפי מהלשון

(ודלא  ליבונו על מקפיד אם גם להתיר משמע מקפיד' שאינו
אם  שגם משום להלן) שיבואר (כפי והטעם כד), ס"ק כמשנ"ב
וציונים). מ"מ (ע"פ מלבן איסור בזה אין ליבון לצורך משפשף

שסוכ"ס 150) מפני למלבן" "שדומה לפרש שניתן אף
מלבן  הוא הרי לליבון יתכוין אמנם אם אך לריכוך, מתכוין

להצהיל ממש  מתכוין שכאשר הלשון פשטות מכלֿמקום ,
לעיל  מהמובא מוכח וכן למלבן, דומה הוא אז הליבון
ואילו  מקפיד", שאינו ידוע שהדבר "משום בחלוק להתיר
גם  שמקפיד למי להתיר מקום היה לא ממש ליבון בזה היה
להתיר  כתב ולא כמתכוין' 'נראה שכתב ומה תחתון, בגד על
עליון  בגד כל לאסור שבא משום ממש, מתכוין אפילו

עליו. מקפיד אין ואפילו ללבנו מתכוין אינו אפילו
שפעולת  מפני ייתכן מלבן, משום בזה שאין והטעם
שאינו  בגד מניעור במכלֿשכן כיבוס פעולת אינה השפשוף
כדלעיל  אבק עליו יש אפילו השיטות (ולרוב ככיבוס נחשב
ככיבוס  נחשבת אינה בלבד ליבון שהצהלת או ג), סעיף על

ממש. ליבון או
לכסכוסי.151) ד"ה א ד, מו"ק נימוק"י ראה
לכיבוס 152) כהמשך בקביעות הבאה פעולה כל ולדעתם

שיש  שא, סי' על לעיל (כמבואר ליבון בכלל היא הרי
חלק  היותה מעצם ליבון משום אסורה שסחיטה מבארים

מאומה). מנקה אינה אם אף הכיבוס, וצורך
בגד 153) בכל להחמיר דעתם שלשוע"ר להלן כמבואר

פשתן.
הקרקע...154) את סכין אין ס"ד: שלז סי' לקמן עד"ז

שדברים  לפי בכיבוד, המתירין לדברי אף במרוצף אפילו
רצו  לא לפיכך בכיבוד, כמו כלֿכך צורך בהם אין אלו

הכל. ואסור מרוצף לשאינו מרוצף בין בהם לחלק
ללבשו  אפשר שאי שחלוק יח סי' ח"ה אג"מ משו"ת ולהעיר
מדרבנן. כלי תיקון משום גם בשפשופו לחוש יש כסכוס ללא

ולא 155) תחתון בחלוק גם המחמירים דעת פירש בשוע"ר
(כן  סודר כמו ממש עליו מקפידים שאין עליון  בבגד רק
שהביא  "כובעים" דהשמיט מהא וכן הפשט, משמעות
וכן  עליון), בגד שהם מצד שאיסורם לדייק שניתן הרמ"א
כא"ר  ודלא ומחה"ש, לבו"ש צבי, נחלת בשם בא"ר הוא
פירש  גם ולכן כה, ס"ק ומשנ"ב גר"א יו"ט, מלבושי בשם
בכל  מחמירים אבל פשתן, בבגדי היינו להקל העולם שמנהג

עליו. מקפיד אינו אם אף עליון בגד
עליון 156) בגד בכל מחמירים שלשוע"ר לעיל שנתבאר אף

כיון  להקל נהגו מכלֿמקום ממש, עליו מקפידים שאין אף
שפשופם  על שמקפידים בגדים במציאות כיום אין שכמעט
ציהולם). על שמקפידים בגדים הם אם (אף לבישתם קודם
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לדוד ‡ מתהלה דהיינו יום בכל דזמרה פסוקי לומר תיקנו
מקום  של שבחו לסדר כדי וגו' תהלל הנשמה כל עד
רבינו  משה עשה כן כי יתפלל כך ואחר תחלה הוא ברוך
להראות  החילות אתה תחלה שאמר בתפלתו השלום עליו
לעמוד  וכדי וגו' נא אעברה ואח"כ וגו' גדלך את עבדך את
אלו  במזמורים בחרו ולמה מצוה של שמחה מתוך בתפלה
יום  בכל פעמים ג' לדוד תהלה האומר כל שאמרו לפי
תקנו  מזמור אותו ואגב הבא עולם בן שהוא לו מובטח
כנגד  הללויה פעמים י' שם שיש תהלים סיום עד לומר
ותקנו  וכו' שיר ניגון ניצוח תהלים שבספר הילולים עשרה
ואחריהם  שאמר ברוך לפניהם ולאחריהם לפניהם ברכה

ישתבח.

כאשר  בשמו קראו לה' הודו להוסיף שנוהגין מקומות ויש
בכל  לאומרה קבעו שדוד לפי הימים דברי בספר כתוב הוא

הארון. לפני יום

חוץ  להבטל עתידין השירות שכל לפי לתודה ומזמור
ונוהגין  בנגינה אותו למשוך יש ולכן לתודה ממזמור
שאין  מפני טוב ויום בשבת לאומרה שלא אלו במדינות
משום  קריבה תודה אין הפסח בימי וכן בהן קריבה תודה
וכן  תכ"ט בסי' שיתבאר כמו פסח בערב וכן שבה חמץ
באב  בט' אבל תר"ד בסי' שיתבאר כמו כפור יום בערב
היו  קיים היה המקדש שבית בזמן שהרי אותו אומרים

באב. בט' גם תודה מקריבין

לפי  ומקום מקום וכל אחרים פסוקים עוד שמוסיפין ויש
שמוסיפים  והמזמורים הפסוקים כל לומר נוהגין ויש מנהגו
ברוך  אחר לאמרם נוהגין אלו ובמדינות שאמר ברוך קודם

ולאחריהם. לפניהם ברכה לכולם שיהיה כדי שאמר

מהללים  עד דוד ויברך ישתבח ברכת קודם להוסיף ונוהגין
שם  ויברכו הימים דברי בספר הוא כאשר תפארתך לשם
הים  ושירת נחמיה בספר הוא כאשר הים שירת עד כבודך
בברכות  הסדורות שבח של לשונות ט"ו אותם שכל לפי
פסוקים  אותן ומתוך הים שירת מתוך חכמים דרשום ישתבח

דוד: ויברך של

* * *
נאה · שיר הוא כי ובנעימה בניגון שאמר ברוך לומר יש

שנפלה  אגרת ע"י הגדולה כנסת אנשי ותקנוהו ונחמד
וסימנו  תיבות פ"ז בה ויש בו כתוב ומצאוהו השמים מן
פי  ועל ביחיד אפילו מעומד לאמרו וקבלו פ"ז כתם ראשו
בחיר"ק  בתשבחות עמו בפי ולא עמו בפה לומר יש הסוד
בשעת  פניו כנגד שהן שבטלית ציצית בב' ויאחוז התי"ו

שאמר: ברוך אמירת

אחריו ‚ עונה הש"ץ שסיים קודם שאמר ברוך סיים אם
לברכה  דזמרה פסוקי בין הפסק חשוב זה אמן ואין אמן
אם  (אבל זמרה וכעין הוא שבח אמן שגם לפי שלפניהם
שום  באמצע מפסיקין שאין יענה לא הברכה סיים לא עדיין
ושל  הקדוש האל של באמן אלא אמן בעניית אפילו ברכה
שאומר  מי ויש ס"ו) בסימן שיתבאר כמו בלבד תפלה שומע

בתלמוד  מוזכרת ואינה הואיל שאמר ברוך של זו שברכה
אמן. לכל בה מפסיקין

אמן  יענה שלא אומרים יש אחת בבת הש"ץ עם סיים ואם
מקום  שיש ואף מגונה ה"ז ברכותיו אחר אמן שהעונה מפני
הוא  שעכ"פ ברכותיו אחר אמן עונה זה שאין ולומר לחלוק
ומכל  לדבריהם לחוש יש אעפ"כ הש"ץ ברכת אחר עונה
וכיוצא  ישתבח ברכת אחת בבת הש"ץ עם סיים אם מקום
אפילו  אמן בה לענות נוהגין מקומות שיש מהברכות בה
אלו  שבמדינות אף במקומן שיתבאר כמו עצמו ברכות אחר
כשמסיים  מקום מכל עצמו ברכת אחר לענות כן נוהגין אין
סיים  הש"ץ אם וה"ה לענות יכול אחת בבת הש"ץ עם
ברכת  אחר לענות יכול אחרת ברכה סיים והוא אחת ברכה
ברכת  אחר עליו עונין שאין ברכה הוא סיים אפילו הש"ץ

הכל: לדברי עצמו

עד „ שאמר ברוך משיתחיל בדיבור מלהפסיק ליזהר צריך
פסוקי  שלפני ברכה היא שאמר שברוך לפי י"ח סוף
ביניהם  להפסיק ואסור לאחריהם ברכה וישתבח דזמרה
שמע  בקריאת להפסיק שאסור כמו מצוה לצורך אפילו
והמפסיק  להפסיק אין ג"כ אור ליוצר ישתבח ובין וברכותיה
שפסוקי  לפי המלחמה מעורכי עליו וחוזר בידו היא עבירה
קודם  הוא ברוך מקום של שבחו להסדיר נתקנו דזמרה
השבח  סידור בין לדבר בדין אינו הוא שכן וכיון התפלה
נ"ד  בסימן שיתבאר כמו מצוה לצורך א"כ אלא והתפלה
לצורך  אפילו להפסיק אסור לתפלה שמע קריאת ברכות ובין

לתפלה: גאולה לסמוך שצריך מפני מצוה

* * *
כמו ‰ דינה ישתבח עד שאמר מברוך שלום ושאילת

מפני  שואל הפרקים שבין וברכותיה שמע בקריאת
היראה  מפני שואל ובאמצע אדם לכל שלום ומשיב הכבוד

ס"ו. בסי' שיתבאר כמו הכבוד מפני ומשיב

המזמורים  להתחלת שאמר ברוך בין הפרקים בין הן ואלו
לישתבח  המזמורים סוף ובין לחבירו מזמור כל ובין
שכל  שאומר מי יש שלם מזמור שאינם המלוקטים ופסוקים
כתובים  שהם כסדר כאן הנאמרים פסוקים שלשה או שנים
לחבירו  אחד בין וכשמפסיק שלם כמזמור דינם במקומם
אחר  פסוק לתחלת סופם ובין מזמור באמצע כמפסיק דינו
והלל  אמן עד מהודו אלו במדינות כגון הפרקים כבין דינו
הימים  בדברי שלם מזמור שאינם אע"פ אחד פרק הוא לה'
אלהים  ברוך עד וגו' אלהים נורא וגו' עז תנו פסוקים ב' וכן
וכן  בתהלים לזה זה סמוכים והם הואיל אחד פרק ג"כ הם
ג' וכן גאים על עד וגו' הנשא וגו' נקמות אל פסוקים ב'
ג' וכן וגו' חסדך יהי וגו' בו כי  וגו' חכתה נפשנו פסוקים
פסוקים  ב' וכן וגו' רם וגו' ממזרח וגו' ה' שם יהי פסוקים
לשם  עד דוד מויברך וכן וגו' שם וברוך וגו' אלהים ה' ברוך
סוף  עד ומויושע עזים במים עד הוא ומאתה תפארתך
בתהלים  לזה זה סמוכים שאינם הפסוקים בין אבל השירה
פסוק  כאמצע דינו פסוק באמצע (אבל הפרקים כבין דינם

ס"ו). בסי' שיתבאר כמו שמע קריאת של
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* * *
אמן  לעניית להפסיק לענין אבל שלום שאילת לענין זה וכל
וברכותיה  שמע לקריאת דומין וברכותיה דזמרה פסוקי אין
ישתבח  עד שאמר מברוך הברכות כל על אמן לענות ומותר
לברכה  המזמורים בין ואצ"ל המזמור באמצע אפילו
וכעין  שבח ג"כ הוא שאמן (לפי שלאחריהם או שלפניהם

דזמרה). בפסוקי הפסק חשוב אינו זמרה

מותר  שלפניהם הברכה באמצע שאפילו שאומר מי ויש
בברוך  וחותמת בברוך פותחת שהיא פי על אף אמן לענות
אמן  בעניית לחתימה פתיחה בין שמפסיק במה לחוש אין

בתלמוד. מוזכרת אינה זו וברכה הואיל

שיאמר  טוב דזמרה פסוקי באמצע להפסיק צריך הוא ואם
שיד  קודם דוד ויברך עד לעולם ה' וכשיחזור ברוך בר

ברכה: כמו שהם לפי הפסוקים אלו ג"כ יאמר שפסק למקום

Â שאמר ברוך אחר ה' גבורות ימלל מי פסוק לומר אסור
גבורות  למלל שרוצה מי כאומר שנראה מפני הודו קודם
חירוף: זה והרי וגו' לה' הודו יאמר תהלתו כל ולהשמיע ה'

Ê עשה שמים וה' ובין אלילים בין מעט להפסיק צריך
פסיק  יש לכל כי בין וגם למעלה כחוזר נראה יהא שלא
לעשה  שמים ובין לאלילים העמים ובין דגושה הכ"ף ולכן
מ"ם  בכל וכן המ"ם תבלע שלא קצת להפסיק ג"כ צריך
בעי"ן  או באל"ף מתחלת שלאחריה ותיבה תיבה שבסוף

ס"א: בסימן שיתבאר כמו כן ליזהר צריך

Á המוציא המלות פירוש ידך את בפותח לכוין צריך
לפי  בכוונה ולומר לחזור צריך כיון לא ואם בשפתיו
מפני  הוא יום בכל לדוד תהלה לומר שקבעו מה שעיקר
לפרנסן  בריותיו על משגיח הוא שהקב"ה זה שבפסוק שבח
לפי  כוונה חסרון בשביל חוזרין אנו שאין עכשיו ואף
מכל  ק"א בסי' שיתבאר כמו יכוין לא כשיחזור שאף שקרוב
לכוין  יוכל שבקל חוזר אחד פסוק אלא שאינו כיון מקום

כשירצה:

* * *
Ë לדוד תהלה אחר יה נברך ואנחנו פסוק לומר נוהגין

שכל  הללויה אחר הללויה לשלשל כדי בהללויה לסיים
בהללויה  ומסתיימות בהללויה פותחות שלאחריה המזמורות
בן  שהוא לו מובטח לדוד תהלה האומר שכל לפי ועוד
גם  יה לברך נזכה ואנחנו אחריו אומרים לכן הבא עולם
שאין  אע"פ במנחה גם אותו אומרים זה ומטעם הבא לעולם

הללויה: מזמור אחריו

È פסוקי סוף שהוא לפי יה תהלל הנשמה כל לכפול נוהגין
השירה  סוף שהוא ועד לעולם  ימלוך ה' פסוק וכן דזמרה
מהשירה  הוא שגם וגו' פרעה סוס בא כי פסוק מוסיפין ויש

ער"ה: סי' בי"ד עיין

‡È לוכל או לך אנחנו מודים אלהינו לועתה כשמגיע
שם  ולהשתחוות לשחות אין תשתחוה לפניך קומה

קי"ג. בסי' שיתבאר כמו

לעמוד  מוסיפין ויש תפארתך עד דוד לויברך לעמוד ונהגו

ה  הוא אתה שאומרים ואח"כ עד אהיה שר"ת האלהים '
מעומד: צדקה נותנים בכל מושל ואתה וכשאומרים יושבין

·È באלים כמכה מי אבל דגושה הכ"ף וגו' נאדר כמכה מי
ידמו  רפויה. הכ"ף כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל וכן
הוא  שכך דגושה הג' גאלת זו עם דגושה הכ"ף כאבן
כמו  ולקרות ליזהר צריך ורפה דגוש בשאר וכן במסורות
כמו  הרפה יחזק ולא החזק ירפה ולא במסורות שנמסר

ס"א: בסי' שיתבאר

‚È במלה מלה בנחת אם כי במרוצה הזמירות אומרים אין
במרוצה  אותם שאומרים ואותן יפה בהם לכוין כדי
של  בשבחו שמקצרים עושים הם יפה לא מנין) שם (כשיש
והוא  בכך שיתרצה מושל היש צרכם שאילת בשביל מקום
ובקשת  תחנה שהן בברכות בתפלה שמכוונים לאותם הדין
ברוך  למקום והודאה שבח שהן בברכות ולא הגוף צרכי

הוא:

ישתבח: עד שאמר מברוך תפלה דיני נא סימן א חלק

* * *
כביר ‡ שנאמר לעולם ומקובלת רצויה היא צבור תפלת

ברבים  כי לי מקרב נפשי בשלום פדה ואומר ימאס לא
בסוף  צבור ומצא הכנסת לבית שבא מי לפיכך עמדי היו
עם  להתפלל כדי דזמרה פסוקי לדלג לו יש דזמרה פסוקי
התפלה  בשביל אלא נתקנו לא כן גם דזמרה שפסוקי הצבור
מקום  של שבחו שמסדר ידי על ומקובלת רצויה שתהיה
הצבור  עם להתפלל מוטב כן ואם יתפלל כך ואחר תחלה

ודאי. מקובלת תפלתו שאז

די  לדוד תהלה מזמור לקרות שהות לו יש אם מדלג וכיצד
ואף  ישתבח ואחריו שאמר ברוך לפניו לברך זה במזמור
מכל  הנשמה כל עד לדוד מתהלה ולקרות לברך שתיקנו
זה  מזמור בשביל אלא היתה לא התקנה שעיקר כיון מקום
שיקרא  כדי זה במזמור לו די נ"א בסימן שנתבאר כמו
יאמר  יותר שהות לו יש ואם הצבור עם ויתפלל שמע קריאת
את  הללו שהם הילולים של מזמורים ב' לדוד תהלה אחר

שה  לו אין ואם בקדשו אל הללו ומזמור השמים מן ות ה'
שהות  לו יש ואם לבדו בקדשו אל הללו יאמר שניהם לומר
יותר  שהות לו יש ואם הללויה מזמורי ה' כל יאמר יותר
ישתבח  עד ומדלג תפארתך לשם עד דוד ויברך גם יאמר
רחום  והוא עד קראו לה' הודו יאמר יותר שהות לו יש ואם
רק  אינם בינתיים כי אשרי שלפני רחום והוא עד ומדלג
לו  ואין יוצר הצבור התחילו כבר ואם מלוקטים פסוקים
שמע  קריאת יקרא בדילוג אפילו דזמרה פסוקי לומר שהות

עמהם. ויתפלל הצבור עם וברכותיה

עם  דזמרה הפסוקי כל לקרות שצריך אומרים יש ואח"כ
כל  צריך שאין אומרים ויש ולאחריהם שלפניהם הברכות
לו  אין לפיכך התפלה קודם אלא נתקנו שלא לפי עיקר
רוצה  אם אלא לאחריהם ולא לפניהם לא כלל לברך
כל  שיאמרם והלוואי עושה הוא יפה ברכה בלא לקרותם
לחוש  כדי התפלה אחר לקרותם לו יש הלכה ולענין היום
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ישתבח  ולא שאמר ברוך לא יברך לא אבל הראשונה לסברא
להקל. ברכות שספק

כמו  בבקר לברך שמחויב הברכות כל יאמר מקום ומכל
אלהי  ברכת יברך שלא שאומר מי ויש מ"ו בסי' שנתבאר
וטוב  שבתפלה המתים מחיה בברכת שיצא מפני נשמה

התפלה: קודם אותה לברך לכתחלה לדבריו לחוש

* * *
ישתבח · שישמע טוב ישתבח הקהל כשהתחילו בא אם

יוצר  להתחיל ויכול שמע לקריאת סמוך בא ואם מהש"ץ
שלא  ע"פ אף כן יעשה הצבור עם י"ח להתפלל ולהגיע
שיתפלל  היא הקפידה עיקר כי הצבור עם שמע קריאת יקרא

הצבור. עם י"ח

אבל  הכנסת לבית לבא ושהה שעבר בדיעבד זה וכל
הכנסת  לבית לבא עצמו את לזרז אדם כל חייב לכתחלה
עם  י"ח תפלת להתפלל כדי כלום לדלג יצטרך שלא בענין

הצבור:

ישתבח: עד הכנסת לבית לבוא ששהה מי דין נב סימן א חלק

אבל ‡ כלל התיבה לפני שירד לש"ץ א"צ ישתבח עד
התיבה  לפני לעמוד להש"ץ לו יש לישתבח כשמגיעים

הקדיש  עד התיבה לפני מלירד ימתין ולא ישתבח ולומר
מה  בכל לישתבח הקדיש להסמיך שיש לפי ישתבח שלאחר
שהש"ץ  נהגו ולכן כלל ביניהם להפסיק ואסור שאפשר
לעמידה  מישיבה להפסיק שלא ישתבח כשאומר ג"כ עומד
אותו  לומר צריך שהוא שלאחריו לקדיש ישתבח בין
הדין  והוא שבקדושה דבר שהוא מפני הדין מן בעמידה

לברכו.

אבל  וברכו הקדיש גוף שאומר בש"ץ אמורים דברים במה
כמו  לעמוד צריכים שאינם אומרים יש אחריו שעונין הצבור
בשעת  לעמוד נוהגין ואעפ"כ [נ"ו] (נ"ה) בסימן שיתבאר

ביחיד: אותו כשאומר אפילו ישתבח אמירת

אלא · התיבה לפני לומר הש"ץ צריך שאין אע"פ
תחלה  לעצמו שיקרא צריך מקום מכל ואילך מישתבח
יכול  אינו לאו ואם לפניהם שאמר וברוך דזמרה פסוקי קצת
כמו  דזמרה לפסוקי אחרונה ברכה היא שהרי ישתבח לומר
שטועים  ברבים למחות צריך ולכן נ"א בסימן שנתבאר
ומברכין  מישתבח שמתחילין להאריך עת ואין בדרך כשהם
דזמרה  פסוקי וקצת שאמר ברוך יאמרו אלא לבטלה ברכה

אור: מיוצר יתחילו או נ"ב בסי' שנתבאר דרך על

התיבה: לפני לירד הראוי דין נג סימן א חלק
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dGd mlFrA odizFxiR lkF`39aEzMW FnkE ,(eÎd ,ek izFTgA): ¥¥¥¤¨¨©¤§¤¨§ª©

EklY izTgA m`"'וגֹוWiC mkl biVde mFlWוגֹו',, iYzpe ¦§ªŸ©¥¥ְ§¦¦¨¤©¦ְ§¨©¦¨
ux`A'וגֹו"FhEWt iCin `vFi `xwn oi`"e ± "40. ¨¨¤ְ§¥¦§¨¥¦¥§

dN`d zFkxAd lM Lilr E`aE" EdfeLEbiVde"`FaY) §¤¨¨¤¨©§¨¨¥¤§¦¦¨

(a ,gkdY`W mFwOA dHnl cr EriBIW :"LEbiVde" WExiR ,¥§¦¦¤©¦©§©¨©¨¨©¨
.mẄ
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

אחד ‡Í(מו) ה' אלקינו הוי"ה מ"ש להבין יש מעתה
ליחוד  תחלה צריך ולמה הויות ב' יש הרי
והנה  הנ"ל. אחד דהוי"ה יחוד ואח"כ אלקינו דהוי"ה
של  הוי"ה בשם יחודים ב' שיש להקדים יש זה להבין
דשם  י"ה אותיות שהן דחו"ב יח"ע והוא אותיות ד'
וזהו  כידוע הוי"ה דשם דו"ה יחו"ת הב' והיחוד הוי"ה
שה' כלל דרך כידוע אחד לה' אלקינו ה' בין ההפרש
זו"נ  יחוד אחד וה' עצמן לצורך או"א יחוד אלקינו
הוי"ה  בשם ג"כ זה כל ויובן כו'. העולמות שפע לצורך
שמבואר  מה דהנה הנ"ל הפשוטה דח"ע העצמי
מחשבה  שזהו בממלא דסובב ההמשכה בבחי' למעלה
עיקר  כי הוי"ה דשם דו"ה יחו"ת בחי' היינו כו' ודיבור
גילוי  לידי המחשבה העלם להביא הוא הזה היחוד
עיונית  מחשבה הנקרא המחשבה מגדלות בדיבור
באותיות  המחשבה ומקטנו' הנ"ל הדיבור לגדלות
שם  שנק' ראשונה מה"א והיינו כו' הדיבור לאותיות

בחי' אחרונה לה"א זה וי"ו ע"י נמשך לאה הגדולה
נמשך  ידו שעל וי"ו בחי' הוא דקול כידוע והוא דיבור
ופרט  כלל והיינו מוצאו' בה' לדיבור המחשבה מהעלם
לקטנות  שלה מגדלות עצמה במחשבה בין ודיבור קול
כו' פנימאה קלא הנק' והוא נמשך הוא קול בחי' ע"י
נשמע  התור וקול כו' נשמע והקול ע"פ בזוהר כמ"ש
כו' לדיבור מחשבה שנק' שבמחשבה מדיבור בין כו'
חו"ב  י"ה יחוד היינו יח"ע אבל וד"ל. ופרט כלל בבחי'
ודיבור  דמחשב' השפע יחוד מבחי' שלמעלה עצמו
אא"ס  עצמות בחי' הוא זה יחוד אלא כו' ופרט כלל
ויומשך  שיתייחד כו' שבטהירו יו"ד שנק' שבח"ע
שנק' שבעצמות דבינה מחשבה בחי' עילאה בה"א
או"א  שנק' ותבונה יש"ס יחוד (ויש עיונית מחשבה
להתחלקות  מקור להיות בשביל ולא כו') תתאין
שטרוד  גדול חכם עד"מ כמו רק כלל עדיין אותיות
שכל  מחשבה ועיון הרהור באיזה שכלו עצם בכח
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אור פשו  ושפע מקור מזה להיות לא שגם והיולי ט
וד"ל. כו' לבד לעצמו רק אותיות ע"י למקבלים
בחכמה  ולא חכים דחו"ב עליון יחוד היינו ולמעלה
ידיע' בבינה ולא ומבין אא"ס שבעצמות ידיעא
שעלה  ישראל ע"י נעשה ג"כ וזה כו' שבעצמות
כנ"ל  בח"ע אלא מחשבה מבחי' גם למעלה במחשבה
ודיבור  דמחשבה דו"ה הב' יחוד נעשה עי"ז (וממילא
עילאה  לבינה מח"ע תחילה אלקינו הוי"ה וז"ש הנ"ל
עילאה  שבה"א מחשבה בחי' גם ואז אלקינו נק' ויהיה
מפני  הוי"ו ע"י אחרונה לה"א ראשונה מה"א נמשך
באות  האמצעי קו שהוא דא' וי"ו שהוא זה וי"ו ששרש
שהיא  תתאה ליו"ד ח"ע עילאה מיו"ד שממשיך הא'

שמתחלף  דאחד א' אות וזהו דמל' יחו"ת קטנה דלי"ת
זה  שיחוד מפני דאחד אתוון בחילופי בוע"ד לוי"ו
בחי' קטנה דלי"ת בבריאה דאצי' מל' בבחי' שבוע"ד
עילאה  מה"א יותר למעלה שרשו כו' הדיבור קטנות
דאבא  משום עצמו דח"ע ביו"ד דהיינו כו' דמחשבה
ה' יראת הן וכמ"ש בסופן תחלתן נעוץ כי ברתא יסד
ודחילו  רחימו ורחימו דחילו בענין כידוע חכמה היא
ונמצא  כו' דח"ע עילאה ביראה שרשה תתאה יראה
שאינו  רבתי מדלי"ת נעלה יותר שרשה קטנה דלי"ת
ב' חיבור שהוא הנ"ל הא' מאות ולא מחי"ת רק מקבל
במ"א  וכמ"ש כו' ההין ב' מחיבור למעלה שהו' יודין

וד"ל):
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כי Â‰ÊÂב) במצרים בנ"י שנצטוו מצה אכילת מצות
בנ"י  ולהוציא הנ"ל אמנה מחוסרי הם מצרים
המצה  ע"י הי' הנ"ל האמיתית לאמונה להביאם מזה
יגיעו  ידה ועל שבה דמהימנותא מיכלא הנק' שהיא
אין  מארז"ל ע"פ יובן והענין זו. אמונה בלבותם ותקבע
דגן  טעם שיטעום עד ואמא אבא לקרות יודע התינוק
אחר  ואמא אבא קריאתו ענין והנה ע"א) מ' (ברכות
אביו  מהו אמיתית והשגה ידיעה אינו דגן טעם טעימתו
האב  ממוח חלק בהיותו וכיוצא מולידו היותו שהוא
ולכלכלו  לפרנסו הבן על האב רחמי ושטבעי ממש
רק  זה בכל מכיר אינו התינוק כי צרכיו, כל ולהספיק
מדעתו  למעלה הוא הענין ואמיתית בלבד אבא קוראו
בדעתו  הכרה שום הגיע שלא לומר אין ועכ"ז והשגתו
זולתו, אחר יפנה ולא גמורה בהכרה מכירו שהרי
מדעתו  שלמעלה האמיתית זו ידיעה שנמשך והיינו
והשגתו  בדעתו בצמצום ונתלבשה תינוק של והשגתו

ש  כמו הענין כוונת שישיג מדעתו עד למעלה ממש הוא
ענין  כל בהעלם יש אבא שקורא זו בקריאה שהרי
כחו  כפי בדעתו שהושפל רק אביו שהוא איך האמיתי
שמעלים  התינוק עם הלכה הלומד כמו וה"ז שאת,
וגם  ההלכה ופסק קיצור לו ואומר בה שיש העמקות
התינוק  שישיגנו כדי תחתוני' מדברים משל ע"י זה
ההלכה  פסק משכיל הוא הרי ועכ"ז והשגתו במוחו
העמקות, ע"י המוסכם הענין אמיתית תכלית שהוא
הוא  וכן כידוע, לקיחה שמה אחר דבר ע "י ולקיחה
ובלא  כנ"ל דגן טעם ע"י קורא שהתינוק או"א קריאת

לו  נמשך הדגן וע"י לגמרי מזה יודע הי' לא הדגן
שהושפלה  אלא הדעת מגדלות באמת שהיא זו ידיעה
ששרשו  לפי הוא בדגן הזה והכח כנ"ל הדעת בקטנות
המוציא  הברכה ענין על מהאריז"ל וכידוע מהחכמה
הכח  בו יש ולזאת בגשמיות שנשפל אלא כו' לחם
של  דקטנות מוחי' בבחי' החכמה המשכת להביא
דגן  מיני מה' המצה ענין הוא עד"ז והנה כנ"ל, התינוק
אלקי  דעת המשכת עי"ז ויהי' ה' מצות שהיא דוקא
בבחי' שאת יכולתם כפי בהם להתלבש בנ"י בנפשות
שבשמים  לאביהם שיקראו והוא מהדעת שלמטה
שתקבע  ור"ל ט"ז) ס"ג (ישעי' אבינו אתה כי כמ"ש
שהוא  איך ית' ועצמותו במהותו הנ"ל אמונה בלבותם
בלבד  לעין שנראה מה מכפי מעלה למעלה מרומם
כנשמה  בהם המלובש וחיות העולמות את שמחי' ממה
ע"י  הוא אותם שמחי' מה עיקר שבאמת לפי בגוף
בטל  העולם כל ולזאת וכמש"ל עליהם סובב היותו
ודבר  עוד בחי' אפי' ואינו חשיבי' ממש וכלא במציאות

כנ"ל: כו' טפל
‰‰Â מאמינים בני המאמינים ישראל כל באמת

ח"ו  תמוט בל ויתד קבועה אמונה אומן באמונת
אין  הרי מ"מ ית' ה' קדושת על נפשו למסור שיוכל עד
ממציאות  העולם וביטול ית' מהותו מהו הענין משיג
וכאן  כלל נראה הזיו שאין בשמש השמש כזיו ממש
שבו  החיות מהות רואה שאינו מחמת העולם רואה
היה  ואילו בטל שהעולם בדעתו זו ידיעה שמצייר אלא
העולם  גשמיות את רואה הי' לא החיות את רואה
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ערוך  זו לידיעה ואין יעו"ש פ"ג ח"ב בלק"א וכמ"ש
שהתינוק  אבא קריאת כמשל וה"ז בעצם שהוא כמו עם
ואיך  שהוא איך הענין ביאור עצמיות לגבי קורא
ית' דעתו מבחי' שהושפל והיינו מבינו, שהגדול
כל  את יודע זו ובידיעה עצמו את שיודע העצמיות
בטילים  והם זו ידיעה ע"י אותם ומחי' הנבראים
נתצמצמה  זו ידיעה הנה בשמש, השמש כזיו זו בידיעה
בדעת  מושגת שתהא עד והעלמים בלבושים ונתלבשה
יכול  שאינו אלא הלז האמיתי הענין כל שידע האדם
תמצית  רק ית' בדעתו שהוא כמו הדבר עצמיות לתפוס
כלא  קמי' ושכולא ומיוחד יחיד היותו בקיצור הענין

שישיג שא"א ולפי בדעתו יודע שזהו כמו חשיב הדבר
ממשל  וכנ"ל אמונה בבחי' רק בו הענין אין שהוא
כמו  והעומק הטעם בלי ההלכה פסק התינוק תפיסת
ע"י  להם הגיע וזה כו' או"א התינוק וקריאת שהוא
כי  להחמיץ הספיק שלא עוני לחם המצה ולכן המצה

והיינו  ונגבה, נתפח שהוא היש בחי' על מורה  החמץ
משא"כ  יש ובחי' ורוחב לאורך הדבר השגת בינה בחי'
קמי' כולא כי בתכלית ביטול מ"ה כח החכמה בחי'
אינו  וע"כ מהשגה למטה זו ידיעה ונשפלה חשיב' כלא
ג') ל"ז (תלים אמונה ורעה וז"ס כו', ונתפח נגבה
מיכלא  מצה אכילת ע"י האמונה את שתפרנס
מוחי' היא שהמצה ז"ס הקבלה וע"ד דמהימנותא
לז"א  שנמשכים (ר"ל לנוקבא שנמשכים דאבא דקטנות
בפע"ח  ומ"ש ס"ח פ"ה ההגדה ע"י לנוק' ומז"א
רמז  דרך שהוא י"ל ג"כ דאבא שני גדלות היא שהמצה
כניסת  שלכך ספה"ע בענין בפע"ח בהדיא כמ"ש בלבד
פי' ע"ש*) שבוע בכל ימים שני משתהה דאבא גדלות
עצמיות  גילוי ענין הוא דאבא דגדלות מוחי' שבחי'
המעלימי' לבושי' בבחי' כשנתצמצמה אבל ית' חכמתו
מעלת  השגת כפי המעלים אלקים דשם בחילוף

וכנ"ל: קטנות נק' ונבראים הנאצלים

dvn zlik`e ,ung zzayd zevn
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‰‰Â י"ג בחי' שממשיכי' הצבור תפלת ע"י כמו"כ
אלקי', דשם הגבורות ג"כ ממתיקים מדה"ר
נעשה  אלקי' שמבחי' אלקינו כהוי' ומי מ"ש שזהו
קראנו  בכל ע"י שזהו שלנו, אלקים שם היינו אלקינו,
בחי' שזהו למדותיו ולא אליו בספרי כמ"ש אליו
הוי' נעשה כזה חדש אור המשכת וע"י שבכתר, אוא"ס
רצון  עת נמשך וממילא חו"ב, יחוד היינו אלקינו
כו', רצון מבחי' המל' בחי' היינו עת בבחי' שיומשך
ברוב  אלקי' להיות אלקי' דשם הגבורות נמתקים ועי"ז

מבח  שגם והעיכוב,חסדיך הדין יומשך לא אלקי' שם י'
לא  כביר אל הן שנא' נמאסת אינה הצבור שתפלת וזהו
שנודע  אל שם נעשה אלקי' שם שמבחי' וי"ל ימאס.
נעשה  יגמה"ר המשכת ע"י והיינו בחסד, הוא אל ששם
החסד  ריבוי ע"ש אל נק' ולכן חסדיך ברוב אלקי'
היחיד  תפלת גם וכמו"כ כו'. דע"ק מחסדי' בו שנמשך
גבורות  ג"כ ממתיק עי"ז הרוח נמוכי בבחי' כשהוא
שכל  ע"א דק"ח משפטים פ' בזהר כמ"ש אלקי' דשם
הוא  אלקי' לשם הקרבן אבל הוי', לשם הם הקרבנות
שכל  מהאריז"ל בזהר"ק ופי' דרוחא, ותבירא עציבא
כתי' אלקי' ש' לבחי' אבל הוי' לשם עולים הקרבנות
כ"א  הקרבן בבחי' מתרצה שאינו כו' זבח תחפוץ לא כי
רוח  הם לו הראוי' זבחי' אבל כו', כנחש ונוטר נוקם

הוא  אלקי' שם טענת כי וי"ל ונדכה. נשבר ולב נשברה
מחלב  להקשיב טוב מזבח שמוע דהלא הקרבנות על
הכתר  בבחי' מגיע הרצון וביטול השמיעה אילים,
בענין  במ"א כמ"ש כו' הקרבנות בירור מבחי' שלמעלה
ע"י  הוי' דבר את הקימותי לשמואל שאול שאמר מה
מזבח  שמוע הלא שמואל לו והשיב שיעלה הקרבנות
ע"י  הוי' בקול שמע שלא החטא יתכפר איך וא"כ טוב,
קרבן  שמביא שע"י הוי' דשם מדה"ר שזהו רק הקרבן
נשברה  רוח אבל כו', השגגות על רק זה וגם לו, יתכפר
תבזה, לא אלקי' דשם מדה"ד בחי' גם ונדכה נשבר ולב
כו', נעלה מאד מגיע החטא על הלב ושבירת דהחרטה

כו'. אלקי' דשם הגבורות גם נמתקי' שעי"ז
‰‰Â,רוח ושפל דכא את אשכון וקדוש מרום כתי'

שבכתר  אוא"ס בחי' הוא וקדוש מרום שבחי'
ושפל  דכא בבחי' שהוא במי דוקא מאיר זו בחי' הנה
ולכן  לדור, יכולים והוא אני אין אמרו בגסה"ר כי רוח,
להיות  דוקא חכ' בבחי' הוא ב"ה אוא"ס השראת עיקר
פל"ה  בסש"ב וכמ"ש האמת אחד בחי' הוא החכ' כי
לכן  חשיב, כלא קמי' איך מושג שבחכ' והיינו בהג"ה,
ונבזה  שפל שהוא במי וכמו"כ ב"ה, אוא"ס שורה בה
שהוא  רק כלל חטא לא אם גם דכא בבחי' והוא בעיניו
כלי  הוא הרי ב"ה אוא"ס נגד ושפלות הכנעה בבחי'
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שארז"ל  וזהו כתר. שבבחי' ב"ה אוא"ס השראת לבחי'
במי  היינו שבורים בכלים תשמישו שהקב"ה במד"ר
נמתקי' עי"ז ולכן ונדכה, נשבר לב בבחי' שהוא
כו'. חסדיך ברוב אלקי' להיות אלקי' דשם הגבורות

Â‰ÊÂ,נמאסת תפלתו שאין אלא עוד ולא ריב"ל שאמר
הקרבנות  כל שהקריב כמו שהוא די שלא היינו
שהוא  שבאדם נה"ב בחי' מברר להיותו וכנ"ל כולם,
לארבעתן  הוא אדם שפני שור, שבפני אדם פני מבחי'
אינו  תפלתו שגם אלא כו', הקרבנות כל כולל שנמצא

בבח  שכשהוא והיינו מרום נמאסת, הנה הרוח נמוכי י'
להיות  יצרו את שכובש ע"י וגם בתוכו, שוכן וקדוש
בבחי' מגיע זה ביטול ע"י הנה הרוח נמוכי בבחי'
ביטול  שע"י טוב מזבח שמוע הלא בענין כנ"ל הכתר
עשירי  שער בעמה"מ וע' הכתר, לבחי' מגיע הרצון
גורם  מדותיו על שמעביר הזוכה שהאדם ב' דנ"ה פי"ב

מע"ק  רצון עת כו' א"א של הזה הרצון בו שישגיח
ברוב  יהי' אלקי' שגם נעשה וממילא כו', מצחא לגלאה
שיהי' כלל, בתפלתו עיכוב שום יהי' שלא חסדיך

כו'. אליו קראינו שבכל הצבור תפלת כמו תפלתו
ÔÂ˘ÏÂ'הא גדול, בחי' כמה יש כי להיות גדולי' כמה

כו' קומה שיעור בחי' כח, ורב אדונינו גדול
דכתי' גדול ויש כו', מספר פרסאות, רבבות אלפי' רל"ו
הקרבנות  על דקאי אלקינו בעיר מאד ומהולל ה' גדול
גדול  ויש הפנימיות, בחי' שזהו ובהמק"ד שבירושלי'
חקר  אין העצמיות שלגדולתו חקר אין ולגדולתו דכתי'
שהרי  גדול, הבחי' לכל זוכה הרוח נמוכי וע"י כלל.
הוי' גדול שזהו הקרבנות כל הקריב כאילו אריב"ל
ממשיך  כי וגם בזה, יש אדונינו גדול גם וממילא כנ"ל
ה"ז  נמאסת אינו שתפלתו שזה"ע יגמה"ר בחי' א"א

כו'. גדולי' כמה וזהו חקר אין ולגדולתו בחי'
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הפכפך. ואיש ממש בהם שאין בטלים דברים – רעה רוח כללית. מחלה – רעה עין
תשובה  ע"י העולם. בעניני וגאוה ככעס וחמימות קדושה, בעניני קרירות – הצינה מחלת

החלאים. כל ומרפא העצמי אורו מתגלה

e‰ÊÂ,ּכללית חֹולאת עניני ׁשהם הרעים" מצרים "מדוי ¿∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
סּבֹות  הם לּצלן רחמנא הּמחלאֹות מן אחת ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָּדכל
ּדעֹות  ּכּמה יׁש הּכֹוללים ּדבמחלאֹות חֹולאת, מיני ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלכּמה

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר הם, עּמּוד מה קז ּדף מציעא (ּבבא ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָ

ּכללית ב) מחלה היא רעה ּדעין העין", זה רב ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָ"אמר
א  איז אֹויג ׁשלעכטע א ׁשֹונים, חֹולאת ּכּמה ְְְִִִֶֶַַַַַַָָהּמביאה
צרֹות  ּכּמה לּצלן רחמנא ּבריינגט וואס ּכללית, ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחלה
ואהבת  מּקנאה ּבעּקרּה ּבאה רעה ּדעין וׁשלֹום. ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָחס
הּנה  הּמּדה, מּכפי ּביֹותר עצמֹו את ׁשאֹוהב ּדמי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָעצמֹו,
ּדאס  איז האט יענער וואס אדם, ּבכל ּומקּנא הּכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחֹומד

ווייניק  אים איז אלץ אּון אלץ ּדארף ער אּון .ח צּופיל ְְְְִִִִֶַַַַ
ׁשּמבאר  מה הּוא ּדבכללּות הרּוח", זה אמר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ"ּוׁשמּואל

א ּבפרק עדן נׁשמתֹו הּתניא)רּבנּו והֹוללּות (מּספר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּדכל  הרּוח, מיסֹוד ּבטלים ּודברים והתּפארּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוליצנּות
הּנה  ולכן מּמׁש, ּבהם ׁשאין ּדברים הם האּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּדברים
מעלת  מּצד מהם יתרחק אדם ּבמעלת ׁשהּוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמי
ׁשאין  הּקּלים אּלּו ּדדברים רֹואים אנּו ּובמּוחׁש ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָאנֹוׁשית,
ּדעם  פארגרעּבן זיי ּביֹותר, מעּבים ּדוקא הם מּמׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהם

ׁשּלֹו מהּות ּגאנצן ּדעם מאּבד זיינען אּון ּדגם ט מענׁשין , ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
ועֹוסק  מתהֹולל הּוא אם וחּוׁש, ּכּׁשרֹון ּבעל ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶַַָמי
מהּותֹו, ּכל נאבד והתּפארּות ּבטלים ּודברים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָּבליצנּות
יסֹוד  לֹו ׁשאין הפכּפ איׁש הּוא ּבּמּדֹות הרּוח ְְֲֳִִִֵֶַַַַָָוחלי
"רּבי  סביבתֹו. ׁשל הּמּצב לפי ּומתהּפך לעצמֹו, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוקּיּום
הּצּנה, היא הּכללית ּדהחֹולאת צּנה", זֹו אמר ְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָחנינא
ּכפי  מסּדר ּבסדר הּדם הּלּו הּנה הּבריא האדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּדהּנה
הּלּו ּכאׁשר אבל חּיּות, הּוא והחם חם, מֹוליד ְֲֲִִֶַַַָָָֹֹהראּוי
חלי  ּותחּלת ונחלה, החם מתּגּבר אז ּכראּוי אינֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּדם
החֹולאת  ּדתחּלת ּברּוחנּיּות הּוא וכן הּקרירּות, ְְְְִִִִֵַַַַַָהּוא
"ּכי  ּכתיב ּדהּנה קאלטקייט, ּדי הּקרירּות, הּוא ְְְְְְִִִִִִֵַַַָוסּבתֹו

חמימּות  הּוא ּדבקדּׁשה הּוא", אכלה אׁש אלקי ְְְֱֲֲִִֵֶָָָָֹֹֻהוי'
ּוכתיב  קאלט, קרירּות, היא הּקלּפה אבל ְְְְְְְֲִִִִִַַָָוהתעֹוררּות,
איז  עם ּומצוֹות, ּדתֹורה הּדר ׁשהּוא ,"ּבּדר קר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ"אׁשר
,ּבּדר וועג, ּדי איז עס וועג, אנדער קיין חלילה ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָניט

ּתֹורה  ּדי פּון פעלט עס ּבקרירּות, איז עס נאר ּומצוֹות, ְְְִִִִִֶֶֶָָ
ווארימקייט  ּובירּוׁשלמיי קדּׁשה'דיקע יד , ּפרק (ׁשּבת ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ג) הּוא הלכה ּדבכללּות ׂשרפה", הּוא חלי "ּכל איתא ְְְֲִִִֵָָָָָָֹ
א ּבפרק עדן נׁשמתֹו רּבנּו ּׁשּמבאר הּתניא)מה (מּספר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּדכעס  מּדֹות צוויי ּדי וואס האׁש, מיסֹוד וגאוה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָּדכעס
מענׁשין  ּדעם פארּברענט הּוא יא וגאוה ּובּגׁשמּיּות . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ

אחת, ּבׁשעה וחם קר ּדענינֹו קּדחת, לּצלן ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹֹרחמנא
והחם  ּומצוֹות, ּתֹורה ּבעניני הּקרירּות הּוא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹּוברּוחנּיּות
הרעיֹון", "זֹו אמר יעקב ּבן אליעזר ור' עֹולם. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבעניני
וההתחּכמּות  הרעיֹונֹות הם יֹותר ּובעמק רעים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהרהּורים
לעצמֹו ּולהקל הּטעם אחר ליל הּמצות, קּיּום ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹּבעניני
לידי  ּבא וׁשלֹום חס סֹוף סֹוף אׁשר הּתרים עניני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבכּמה
ּבכלל  ּבּגּוף הּנׁשמה ּבירידת הּוא ּדכן ׁשֹונים, ְְְֳִִִִִֵַַַָָָָחליים
תצמח", מהרה וארכת" וזהּו ּבפרט. הּגלּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻּובזמן
"אז  וזהּו עצמי, האֹור ידי על הּוא החלאים ּכל ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָּדרפּואת
הּנה  אז העצמי אֹור ּדבגּלּוי ,"אֹור ּכּׁשחר ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָיּבקע
אמנם  תצמח". "מהרה הּנפׁש, רפּואת ׁשהּוא ,"וארכת"ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
"ּפרס  לזה קדם ּׁשּנאמר ּבמה ּתלּוי העצמי אֹור ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּגּלּוי
ערם  תראה ּכי בית, ּתביא מרּודים וענּיים לחמ ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלרעב
עבֹודה, עניני ּדרכי ׁשהם תתעּלם", לא ּומּבׂשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹוכּסיתֹו
ענין  להֹורֹות ּבא ׁשּבזה הּתׁשּובה, ענין הּוא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּובכללּותם
ּדעּקרּה ׁשחֹוׁשבים אדם, ּבני טעּות לברר הּתׁשּובה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹואפן
היא  הּתׁשּובה עּקר אם ּכי ּובצֹום, הּגּוף ּבסּגּופי ְְְִִִִִֵַַַַָרק
ענינים  הד' ּבכל להּבא על וקּבלה העבר על ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָָהחרטה

ְִַָֹהמבארים.
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אותו.ח. מספק לא (וכלום) והכל הכל, צריך הוא ואלו מדי, רב הוא לזולת שיש וגורמים ט.מה האדם, את מגשימים הם
מהותו. כל את לאבד בקרירות י.לו שהיא אלא ומצוות, תורה של הדרך היא זו אחרת, דרך חלילה ש)זו (הכונה אין

קדושה. של החמימות חסרה האדם.יא.(באדישות), את "שורפים" וגאוה, כעס אלו, מדות ששתי
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לשרש  – לך קומי ועיקום. עיוות – עוון בלי בטהרה תשוב שהרוח פירושה תשובה
ענינים  – מארצך כאאע"ה, – לך ולכי בתומ"צ, יפתי רעיתי ע"י ארציים,הנשמה,
עצמו. הבנת לפי הנהגה – אביך ומבית רעים, הרגלים – ממולדתך

¯e‡·eּכמֹו זה אין הּתׁשּובה ענין ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּדבר  על רק היא ּדתׁשּובה סֹוברים ְְְִִִֶַַַָָָׁשהעֹולם
הּמצות  מקּים ׁשאינֹו היא ּדעברה וׁשלֹום, חס ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹעברה
ענין  ׁשּי ּדוקא ואז ּתעׂשה, לא עֹוׂשה אֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹעׂשה
ּדר על הּתׁשּובה ענין אּלא ּכן, הענין אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה,

ּׁשּכתּוב ז)מה יב, האלקים (קהלת אל ּתׁשּוב "והרּוח ְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו נתנּה", קנב)אׁשר ּדף "ּתנּה(ׁשּבת ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָ

ּופרׁש ּבטהרה", אּתה אף ּבטהרה, ל ׁשּנתנּה ּכמֹו ְְְְֳֳֵֵֶַַָָָָָָָָלֹו
נקּיה  ל ׁשּנתנּה ּכמֹו אליו ׁשּתׁשיבּנה זהיר "הוי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָרׁש"י:
ּבהעּדר  אֹו רע ּבפעל עברה ענין אינֹו ּדעֹון עֹון", ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבלא
ּוכמֹו ועּקּום, עּוּות הּוא ּדעֹון אּלא עׂשה, מצוֹות ְְְְֲִִִִֵֶָָקּיּום
ויׁש ויׁשרה, טֹובה סברא מׂשּכיל ׁשהּוא מי יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבּׂשכל
א  הּנקרא עקּמה היא אבל טֹובה הׂשּכלה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשּמׂשּכיל

קאּפ ּדירידת יב קרּומע עּקּום, ּבלא – עֹון ּבלא וזהּו , ְְְְִִִֶֶַָָֹֹ
ירידתּה ידי ּדעל עלּיה, צר ירידה היא ּבּגּוף  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
על  ּומתּגּברת הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף והתלּבׁשּותּה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָלמּטה
על  הּנה ּומצוֹות, ּבתֹורה ועֹוסקת הּבהמית הּנפׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּפּתּויי
ּכתיב  ּדהּנה הּוא, והענין ּבּנׁשמה. העלּיה נעׂשה זה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָידי

ב) הּׁשירים ל",(ׁשיר ּולכי יפתי רעיתי ל "קּומי ְְִִִִִִִַַָָָָָ
אבינּו אברהם ׁשל ּבּתֹו ל "קּומי רּבה ּבמדרׁש ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּדאיתא

ּביּה יפתי"יג ּדכתיב "רעיתי נקראים ּדיׂשראל ,"ל ל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּפרנסתי, – ּד"רעיתי" ּומצוֹות, הּתֹורה ק ּיּום ידי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָעל
והּוא  ׁשּבּׁשמים", לאביהם מפרנסין "יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּוכמאמר

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה לּמּוד ידי ט)על לחמּו(מׁשלי "לכּו : ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
הּוא  ו"יפתי" ׁשּלמעלה, לחם היא ּדהּתֹורה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָבלחמי",
הּיפי  ענין וכל לבּוׁשים, הם ּדמצוֹות הּמצות, קּיּום ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹֹענין

עבֹודת היא וזאת ּבּלבּוׁשים, ּבבחינת הּוא להיֹות האדם ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹ
ּכל  לא ּדהּנה הּנׁשמה, ּומקֹור לׁשרׁש ׁשּיּגיע ,"ל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"קּומי
ּבלבד  מּמּנה הארה ורק ּבּגּוף, מתלּבׁשת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה
ּוכתיב  למעלה, היא הּנׁשמה עּקר אבל ּבּגּוף, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָנמׁשכת

מ) לב, נחלתֹו",(ּדברים חבל יעקב עּמֹו הוי' חלק "ּכי ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
קׁשּור  הא' קצהּו אׁשר החבל מׁשל ּדר על ְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּוכמֹו
ּכׁשּמנענעים  הּנה למּטה, קׁשּור הּׁשני וקצהּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמעלה
מנענע  ּדכאׁשר הּׁשני, קצהּו ּגם מתנענע האחד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקצה
ּכאׁשר  אֹו הּתחּתֹון, קצה ּכן ּגם מתנענע העליֹון ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָקצה
ּדכן  העליֹון, קצה ּכן ּגם מתנענע הּתחּתֹון קצה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמנענע
ׁשרׁש הּוא העליֹון ּדקצה הּנׁשמה, ׁשל ּבהחבל ּגם ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוא
הּנׁשמה  הארת הּוא הּתחּתֹון וקצה למעלה, ְְְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה
ׁשל  העליֹון קצה אׁשר ּבעת הּנה ּבּגּוף, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻהמלּבׁשת

העליֹון  ּכרֹוז ׁשֹומע הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
להם  "אֹוי הּמכרזת הּבתֿקֹול אֹו ׁשֹובבים", ּבנים ְִִֶֶֶַַַַָָָ"ׁשּובּו
ּבּקצה  ּגם ּפֹועל הּוא הּנה ּתֹורה", ׁשל מעלּבֹונּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלּבריֹות
וזהּו ּבּגּוף. המלּבׁשת הּנׁשמה הארת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
הּתֹורה  לּמּוד ּבעניני מתעֹורר ׁשהאדם ההתעֹוררּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָענין
הּמצות  ידי על הּוא וכן ּתׁשּובה, ּובהתעֹוררּות ְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹוהחזקתּה
על  הּנה למּטה, עֹוׂשה הּנׁשמה ׁשהארת טֹובים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומעׂשים
ׁשהיא  ּכמֹו הּנׁשמה ועצם ּבׁשרׁש עלּיה נעׂשה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹידי
להיֹות  צרי האדם ּדעבֹודת ,"ל "קּומי וזהּו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָלמעלה.
הּנׁשמה, ועצם ׁשרׁש עם הּנׁשמה הארת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלחּבר
ּומצוֹות, ּדתֹורה יפתי" "רעיתי ידי על היא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוההתחּברּות
ּדׁשרׁש העלּיה ׁשהּוא ,"ל "ּולכי נעׂשה זה ידי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹועל
ועצם  ּדׁשרׁש העלּיה ּתכלית ׁשהּוא הּנׁשמה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹועצם
ּבכדי  אמנם למּטה. הּנׁשמה ירידת ידי על ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה
"קּומי  וזהּו ,"ל ל" ידי על הּוא ההתחּברּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּיהיה
ל ּביּה ּדכתיב הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ׁשל ּבּתֹו ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָל
הּׁשלֹום  עליו אבינּו אברהם ׁשל קרּובֹו ּדבראׁשית ,"ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָל

א  ּומּמֹולדּתלעבד מארצ ל ל" לֹו: נאמר הוי', ת ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ
רמזּו ׁשּבזה אראּך", אׁשר הארץ אל אבי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּומּבית
ּדהּנה  הוי', ּבעבֹודת העבֹודה ראׁשית אבינּו ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָלאברהם
הוי', לעבֹודת מֹונעים ּׁשהם מה ּכֹוללים ענינים ג' ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיׁשנן
ּדנפׁש הּמּׂשג ּכפי עֹולם לעניני ההמׁשכה הא', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהם:
ּתאוה  ודברי ּבכלל עֹולם עניני אחרי ׁשּנמׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטבעי,
והארצּיים  החמרּיים ענינים והם ּבפרט, ּגּופנּיים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָוחמּדה
ּוכעיר  הרמּב"ן ׁשּכֹותב ּכמֹו מחּמדּתן, הּטבעית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנפׁש
ׁשאינֹו הּתינֹוק ּכמֹו ּבזה והּמׁשל ּבהּולדֹו, אדם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרא
ּובעניני  טֹובֹות ּבמּדֹות האנֹוׁשּיֹות ּבּמעלֹות ּכלּום ְְְְְֱֲִִִֵֵַַַָיֹודע
ּגּופֹו ּבצרכי רק ענינֹו ּכל הרי ּבהוה ּבינתֹו ּולפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשכל,
הּוא  ּכן ּכבהמה, ּגּופני חמרי להיֹות ּכלל יתּבֹוׁשׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָֹולא
ּבענינים  הּגּוף עניני אחרי רק נמׁש אׁשר הּטבעי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּנפׁש
יתאּוה  אליהם יהּגה, ּבהם אׁשר והחמרּיים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהארצּיים
ּולהתעֹורר  מּלהבין ּומחֹו לּבֹו ּומתטמטם יתּפאר, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּובהם
ׁשהּוא  אלקי ׂשכל מהבנת ׁשּכן ּומּכל ּבכלל ׂשכלי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבטֹוב
קׁשּור  ׁשהאדם הרגילּות ענין הּוא והב' אמּתי. ְְְֲִִִִֶַַָָָָָטֹוב
ׁשהן  ּכאּלּו רגילּות ׁשּיׁשנם זה לבד הּנה ׁשֹונֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּברגילּות
ּבכמֹו רע, ּגם ולפעמים טֹוב לא הם ענינם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹּבעצם
רע, ׁשהם ּורכילּות, והּתפארת הּגאוה הּׁשקר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּברגילּות
ּובפרט  הרגילּות, ענין ועצם ּגּוף הרי זאת לבד  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנה
להבנה  מֹונע זה צּוגיּבּונדענקייט, ּדי ּבזה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָההתקּׁשרּות
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ההנהגה  הּוא והג' ּבפרט. הוי' ולעבֹודת ּבכלל ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָׂשכלית
אייגענעם  ּדעם נא זי פרן ּדער עצמֹו, הבנת ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָעל
הּמצות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ּבעניני הן ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹפארׁשטאנד,
מּלּמּוד  עצמֹו את ׁשּפֹוטר הבנתֹו לפי הּוא ּבזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהנהגתֹו
והבנתֹו לדעּתֹו וואס ענינים זיינע האט ער יֹום, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבכל

נחּוצים יד איז  הם ההם ּבהענינים ׁשּלֹו ההתעּסקּות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּובקּי ּבכּמה מּלּמּוד, לעצמֹו מקל ּכן ּגם הּמצות ּום ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
ּגם  אׁשר ּכאּלּו ׁשּיׁשנם הּוא וכן הבנתֹו, ּכפי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָענינים
אֹותֹו ׁשּלֹומדים קדם ּדבר ּדכל יֹודעים, ׁשאינם ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּבדברים
טבעם  לפי הם הּנה מקֹום מּכל אֹותֹו, לדעת אפׁשר ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָאי
הבנתם, לפי רק ּומתנהגים יֹודעים ׁשהם להם ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָנדמה

הוי'. לעבֹודת מֹונעים הם ענינים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָּדהג'

ולא  מרגילותו לצאת האדם, בתכלית התבוננות ע"י החומריות, לעזוב – העבודה ראשית
ולהיפך  טובות, מדות להצמיח ראויה "ארץ" – ושפלות ענוה מדות בינתו. על להשען

עצמו. את רק שמחשיב הרוח בגס

e‰ÊÂ הּכל ּדתכלית ,"ל ּולכי יפתי רעיתי ל "קּומי ¿∆ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ
ּומקֹור  ׁשרׁש עלּית ׁשּיהיה ,"ל "ּולכי ְְְֲִִִֶֶֶַָֹהּוא
הּנׁשמה  הארת התעּסקּות ידי על הּוא זֹו ועלּיה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה,
ׁשּיהיה  ,"ל "קּומי ּדזהּו ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְְִִִִֶֶֶַָָּבקּיּום
וזהּו הּנׁשמה, ועצם ׁשרׁש עם הּנׁשמה הארת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהתחּברּות
,"ל ל ּביּה ּדכתיב אבינּו אברהם ׁשל ּבּתֹו ל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ"קּומי
הּנ"ל  ענינים ּבג' מרע ּבסּור היא העבֹודה ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּדהתחלת
ּומּמֹולדּת מארצ ל ל" וזהּו מעבֹודה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָהּמֹונעים
הּנה  הוי', לעבֹודת לגׁשת הּקרב ּדכל ,"אבי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּבית
והארצּיּות, מהחמרּיּות לצאת היא העבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָראׁשית
ידי  על והּוא ׁשּבּגׁשמּיּות, החמרּיּות לעזב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹׁשהּוא
ועּלּוי, ּתכלית לֹו יׁש נברא ּדכל ׁשּיתּבֹונן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָהתּבֹוננּות
מדרגֹות  ּבד' נחלקּו הארץ ּדצבא הּנבראים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּוכללּות
הּוא  הּדֹומם ּדתכלית מדּבר, חי צֹומח ּדֹומם ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַּכֹוללים
ותכלית  יבּולּה", הארץ "ונתנה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבהּצֹומח,
מׁשּמׁש ׁשהּוא החי ותכלית ּבהחי, ׁשּנכלל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַהּצֹומח
ויתּבֹונן  ועּלּוי, ּתכלית ּכן ּגם לֹו יׁש והמדּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַלהמדּבר,
וכל  עֹוׂשה, ּׁשהּוא מה הּדברים אּלה ּכל האם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

מת  ּׁשהּוא מה ההנהגֹות האדם,אֹותם ּתכלית הם נהג ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבּׂשכל  ּגם ּכי למּטה, הּנׁשמה ירדה זה ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוהאם
אחרי  נמׁש להיֹות צרי אין האדם ּכי יבין ְְֱֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָהאנֹוׁשי
ּולהׁשּתּדל  ׂשכלּיים ּבענינים להתעּסק וצרי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָהחמרּיּות,
לא  ּפנים ּכל ועל מרגילּותיו, ולצאת עצמֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלהרחיק
לא  ּבינתֹו על ּכי ּבׂשכלֹו ּגם יבין ואז ּבזה, קׁשּור ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹלהיֹות
ּבעבּיּות  אסּור עֹודּנּו אׁשר זמן ּכל ּכי להּׁשען, ְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָיּוכל
עצמֹו את חֹוׁשב הּנה ּברגילּות, וקׁשּור ְְְְִִִִֵֵֶַַָָהארצּיּות
ענין  ּובכל ודעת, ׂשכל לֹו ׁשּיׁש ּומחזיק ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלמציאּות
הוי' ּבעבֹודת מתחיל ּכאׁשר אבל ּדעּתֹו, ּכפי מתנהג ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּוא
אז  מהרגילּות, ולצאת הארצּיּות את לעזב ּבעצמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּופֹועל
להּׁשען, יּוכל לא ּבינתֹו על אׁשר להבין עלּול ּכבר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהּוא
על  ּבקּבלת הוי' לעבֹודת עצמֹו ולּתן למסר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹוצרי

הארץ  "אל ּדזהּו הּטעם, אחר ליל ׁשּלא ׁשמים ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמלכּות
מן  היה הּכל הרי ׁשהּבריאה ּכׁשם ּדהּנה אראּך", ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאׁשר
העבֹודה  ראׁשית הּנה ּבעבֹודה כן ּכמֹו הּנה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעפר,
ׁשהיא  וׁשפלּות הענוה מּדת לקנֹות הּוא הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָּבתּקּון
ּכלי  הּוא ּדאז טֹובֹות, הּמּדֹות לצמיחת ראּויה ְְְְִִִִֶֶַַָָארץ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו טז)לאלקּות, נו, וקדֹוׁש(יׁשעיה "מרֹום ְְְְֱֶֶַָָָָֹ
ּביׁשּות  ׁשהּוא מי אבל וגֹו', רּוח" ּוׁשפל ּדּכא ואת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָאׁשּכֹון
אלקּות, היפ הּוא אּדרּבא לאלקּות, ּכלי אינֹו ְְְֱֱִֵֵֶֶַַַָֹֹוגּסּות
ההֹול וכל לדּור", יכֹולים והּוא אני "אין ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָּוכמאמר
הּוא  ּדגּסּות הּׁשכינה, רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו זקּופה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָּבקֹומה
והינּו הּמעלה, לאיׁש עצמֹו את ׁשּמחּׁשב מקֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתֹופס
פּון  האלט ער חׁשּוב, ּדבר למציאּות עצמֹו את ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשּמרּגיׁש

הּוא טו זי זה והרּגׁש עצמֹו, ּבעיני יקר הּוא זה ּומּׁשּום , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ
עצמֹו ּבעיני ויקר חׁשּוב ׁשהּוא ּדמי רע, מיני לכל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָמקֹור
ּדארף  אּון אלץ וויל ער הּכל, ורֹוצה הּכל חפץ ְְְִֵֶֶַַַַָֹֹהּוא

הגּבלה טז אלץ  ׁשּום לֹו אין הּמּתרים ּבדברים מיּבעי לא , ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻ
ע  איז לּכל, ראּוי הּוא עצמֹו ּבעיני יקר ּדלהיֹותֹו ר ּבזה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ווערט  לֹויז אלץ מֹוצא האסּורים ּבּדברים ּדגם אּלא , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
עצם  הּנה ּובריאּותֹו עצמֹו חׁשיבּות ּדלגּבי הּתרים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכּמה
הּנה  ּבמּדֹותיו וגם ,ּכ ּכל ּבעיניו ּגדֹול אינֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָהאּסּור
ׁשל  הכרחיּות מהכרח יֹותר לֹו נֹוגע ׁשּלֹו מֹותרֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמֹותר
ּבׁשביל  אז ,זי מיט פארנּומען אזֹויפיל איז ער ְְִִִִִִֶֶַַַָזּולתֹו,

ניט  ארט קיין אים ּביי ּבלייּבט על יח הּזּולת וׁשֹוכח , ְְְְִִֵַַַַַַַָ
ׁשהּוא  ּבזה מּלהתּבֹונן אטּום מחֹו ּכי לגמרי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאמת
וׁשלֹום  חס וזּולתֹו מּותרים ּתענּוגים הּמיני ּבכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָיתעּנג
הּוא  זּולתֹו ּבׁשביל עֹוסק לפעמים אם וגם ּברעב, ְְְִִִִִֵַָָָָָָימּות
רק  הּוא אז וגם והּדֹומה, ּבכבֹוד נפׁשֹו ּתאות למּלאת ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹרק
ּבכּמה  נֹותן אינֹו הּוא אבל אחרים, ׁשּיּתנּו ּׁשּמׁשּתּדל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמה
ׁשּלֹו ההצטּדקּות וכל עצמֹו, על ׁשּמֹוצא הצטּדקּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָמיני
ּבהּנֹוגע  רק הּוא לֹו הראּוי ּכפי צדקה לּתן יכֹול ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
אינֹו ּביתֹו לבני אֹו לעצמֹו ׁשּנֹוגע ּבמה ּכי הּזּולת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַאל
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הרי.יד. והבנתו שלדעתו שלו, הענינים את לו מעצמו.טו.יש "מחזיק" הכל.טז.הוא וצריך הכל רוצה "שווה"יז.הוא הוא
הכל. אצלו.יח.את מקום נשאר לא כלל הזולת שבשביל עצמו, ב(עניני) עסוק כך כל הוא
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מטעה  ּכ ּכל והּוא מֹותרֹות, מהּמֹותרי ּגם ְְְְֵֵֵֶַַַָָָֻממעט
מלמעלה  לֹו ׁשּנֹותנים ההׁשּפעה אׁשר ׁשחֹוׁשב ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעצמֹו,
צרי הרי ּבנפׁשֹו מטעה ׁשאינֹו ּדמי חׁשיבּותֹו, מּצד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֻהּוא
ּבכל  יתעּנג ׁשהּוא ּכזֹו הׁשּפעה לֹו נתן לּמה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהתּבֹונן
ּבאמת  וכי ּברעב, ימּות וׁשלֹום חס וחברֹו מֹותרֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמיני
טֹוב  ׁשחברֹו יֹודע ּבעצמֹו והּוא ּכזה, לזכּות הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָראּוי
אתכם", הוי' מנּסה "ּכי אּלא לֹו, נֹותנים אין ולּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמּמּנּו
הלא  ּבעׁשירּות, זה ואת לּצלן, רחמנא ּבענּיּות זה ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ּגּופֹו ּבממֹונֹו צדקה ולעׂשֹות הּׁשליחּות לקּים ְְְְְֲִִֵַַַָָָָצרי
טֹוב" ּב"ועׂשה העבֹודה ראׁשית הּנה ולזאת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹונפׁשֹו,
מכׁשר  ּכלי נעׂשה ּדאז וׁשפלּות, ענוה הּמּדֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֻּדתּקּון
ואחד  אחד ּדכל ,"אֹור ּכּׁשחר יּבקע "אז וזהּו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלעבֹודה.
ויׁשנם  הּיהדּות, נקּדת והּוא עצמי אֹור לֹו יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻמּיׂשראל

לחׁש ּבלּבם הּטֹועים הּיהדּות נקּדת להם ׁשּיׁש ּבזה ּכי ב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
"הלֹוא  הּנביא, ידי על ה' מאמר ּבא זה על מסּפיק, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָהּוא
הּצדקה, ּבמעׂשי ּכפׁשּוטֹו תתעּלם" לא וכּו' ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹפרס
נקּדת  לֹו ׁשּיׁש ּובזה מּמׁש, ּבפעל הּמצות קּיּום ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּצריכים
ּפֹועל  להיֹות ׁשּצרי אם ּכי עדין, מסּפיק אינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָהּיהדּות

ּבהעבֹודה  ּגם וכן טֹובֹות, ּומּדֹות יׁשרֹות ּבהנהגֹות ְְְְְֲִֵַַָָָָטֹוב
עּתים  קביעּות הּוא ,"לחמ לרעב ּד"פרס ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹהרּוחנית
ּדכׁשם  לתֹורה, הרעבה האלקית לּנפׁש מזֹון לתת ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלּתֹורה,
הּנפׁש, למזֹון לדאג צרי ּכן הּגּוף למזֹון ּדֹואג ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהאדם
איז  אלקית נפׁש ּדער ,"לחמ לרעב "פרס ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוזהּו

ּתֹורה  אין ּבית",יט הּונגעריג ּתביא מרּודים "וענּיים , ְְֲִִִִִִִֶַַָָ
לבד, מּקיף ּבבחינת ולא ּפנימית ּבחּיּות עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשּתהיה
טֹוב  ּבפעל יבֹוא הּיהדּות ּדנקּדת הּוא ְְְֲִִִַַַַָֹֻּובפׁשיטּות
טהרת  ּבׁשמירת ּתפּלין, והנחת ׁשּבת ְְְֲֳִִִִִִַַַַַַָָָּבׁשמירת
"וכּסיתֹו", הּמצות ּבקּיּום ערם" תראה "וכי ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָֹֹהּמׁשּפחה,
מצוֹות  ּבלא נאקעט הייל איז איינער אז מ'זעט ְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹאז

לּצלן  לפעל כ רחמנא צריכים יׂשראל אהבת מּצד הּנה , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
לא  ּומּבׂשר" ציצית, וילּבׁש ּתפּלין יניח ּכי ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָֹעליו
יּבקע  "אז הּנה מּדֹותיו, וזּכּו ּברּור ּבעבֹודת ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָתתעּלם"
ועצם  ׁשרׁש והּוא עצמי, אֹור ּבגּלּוי "אֹור ְְְְִִֶֶֶֶַַַַֹּכּׁשחר
לכל  רפּואה ׁשּנמׁש תצמח", מהרה וארכת" ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֻהּנׁשמה,
רפּואה  ׁשּמביאה ּתׁשּובה ּדגדֹולה הּנ"ל, רעים ְְְְֳִִִִֶַַַָָָָָָהחלאים

ָָלעֹולם.
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לתורה.יט. רעבה האלקית יצילנו.כ.הנפש ה' מצוות, בלא וערום גלוי שאחד כשרואים

∑
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

בענין ‡. ביחוד ליובאוויטש, מנהגי  היו שונים
את  לטחון נזהרים היו כלל בדרך שמורה. מצות

אבנים. של בריחיים החיטה
קשה  היה ברוסטוב־דון, כשהיינו תר"פ, בשנת
ע"ה  שרייבר מר אבנים. של ריחיים להשיג  מאד
השתדלויות  כמה ועשה כאלה, ריחיים שישיג  הבטיח
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק ברזל. של ריחיים הביא ולבסוף
הרב  התמים את כך על כשזירז מאד. כך על הצטער
צו  אין הרה"ק: אאמו"ר כ"ק לו אמר לנדא, יעקב

ולדורות  מיד זירוז .7אלא
שמורה ·. מצה אוכלים היו לא פסח של באחרון

של  ריחיים הונהגו כאשר יותר מאוחר רק דוקא,
מצה  פסח של באחרון גם לאכול לדקדק החלו ברזל
כלל  תימצא לא פשוטה שמצה ונזהרו דוקא. שמורה
בגלל  ולא המשרתים, האנשים בעבור לא (אף בבית
מצה  אוכלים היו פסח של שבאחרון רק שקימצו).
לאכול  מדקדק היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק שרויה.

הפסח  ימי בכל דוקא. שרויה מצה פסח של באחרון
שהוא, מאכל שום עם מצה לאכול שלא נזהר היה
של  באחרון ואילו שמורה, חלב  עם או יין עם פרט
שרויה, מצה לאכול בכלל לו קשה שהיה למרות פסח,
היה  הוא להראות. כדי זאת עושה היה כן פי על אף

הבשר. ועם הדגים עם מצה אז אוכל
כנ"ל). כן גם מתנהג שליט"א אדמו"ר (כ"ק

שכן  הידור, רק בעבר היה שמורה מצה של הענין
אדמו"ר ה  כ"ק שמורה. מצה להשיג  מאד קשה יה

היא  ביותר הטובה שהשמורה אמר, צדק" ה"צמח
לאכול  אמר, הרוזנאי הקדוש. הרוזינאי אצל כמו
– אחר במקום להיות צריכה ושמורה מצה, צריכים

הברית. שמירת
הרוזינאי ‚. את הראשונה בפעם ראה הזקן רבנו

בה  טוב, שם הבעל ותלמידי המגיד תלמידי באסיפת
רבנו  היה אז עד החבריא. למנהל הזקן רבנו את מינו
ואז  אותם, לחזק כדי התלמידים אל נוסע הזקן
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לפני  זה היה חוץ. כלפי החבריא למנהל מינוהו
הרוזינאי  על אמר ואז חסידים. אצל כנשיא שנבחר

טוב" כי צדיק בן 8"אמרו אז היה הרוזינאי כי ,
מטעמים  (ועוד טוב בגימטריא שנה שבע־עשרה

בשנת... זה היה אחרים).
יום  היה תרי"א, חשון ג' הרוזינאי, כשנסתלק
צדק" ה"צמח קרא שלש בשעה מאד. גשום
ל"ע, קריעה לו שיקרע המשרת את בליובאוויטש
שום  היו לא אז שלו. התפילין לו להביא והורה
קרה, מה אותו שאלה כשהרבנית טלגרפיות. ידיעות

לאונן. עצמו וחשב נסתלק שהרוזינאי אמר
הוא „. מדוע הזקן, רבנו כלפי טענו המתנגדים

ולובש  עוף בשר אוכל סוסים, שלשה בת בעגלה נוסע
הוא  בפשיטות: כך על ענה הזקן ורבנו מ... פרווה
מהר  שנוסעים מפני סוסים שלשה בת בעגלה נוסע
יותר, טעים שזה מפני – עוף בשר אוכל הוא יותר;

יותר. ומחמם קל שזה מפני – מ... פרווה ולובש
שהיה ‰. העגלה, בעל שמחה היה הזקן רבנו אצל

מה  ועוד, ווילנקר משה ר' ביניהם לחסידים, אומר
מכולכם... יותר חכם שלי השוט יודעים? אתם

יכולים  הלב  התפעלות אמר, האמצעי הרבי
העגלה... בעל שמחה אצל לראות

בעל  שמחה את חסידים שאלו הזקן רבנו בחיי
על־דרך  הן הזקן רבנו עם נסיעותיו אם העגלה,
הדרך  בקפיצת כלומר – טוב שם הבעל של נסיעותיו
רבנו  הסתלקות אחרי רק כלל. לענות שמחה ומיאן –
זו: שאלה ששאלוהו לחסידים שמחה אמר הזקן
בפשיטות. אצלו היה זה שואלים? אתם מה שוטים,

כך. על לספר רצה לא הזקן רבנו בחיי אך
של  אביו ברוך, ר' אצל עוד היה זה שמחה ר' –
בחוותו  שותף היה שמחה ר' של דודו כי הזקן, רבנו

– ברוך ר' של חותנו אברהם ר' של
היו  העגלה. בעל פלטיאל היה האמצעי הרבי אצל
מפלטיאל  קיצור הוא פאלע השם – פאלע לו קוראים
שהוא  עליו, אומר היה האמצעי והרבי – מרפאל או

עץ. כלי מגולמי ברכה לשמוע אוהב
.Â"לו ישולם אדם .9"פועל

אאזמו"ר  כ"ק אל מויטבסק חסיד בא פעם
כקמצנים  ידועים היו ויטבסק אנשי צדק". ה"צמח
כסף  אבל לעני, נותנים היו שלאכול כך לצדקה. בנוגע
לרבי, סיפר זה חסיד בהכרח. נותנים היו לצדקה
קשה  שנה אז והיתה לגיוס, לעמוד צריך יחידו שבנו

ואותו  לצבא, לוקחים היו יחידים בנים שגם מאד,
ברכה. ביקש חסיד

אין  לו: ענה צדק" ה"צמח אאזמו"ר כ"ק הוד אך
– הפציר שהחסיד כמה עד כלום. לך לעזור יכול אני
אאזמו"ר  אל החסיד נכנס תשובה. אותה קיבל
מה  על לו וסיפר אליו, מקורב שהיה מוהר"ש,
עבור  וביקש צדק" ה"צמח אל נכנס המהר"ש שאירע.
יכול  אני אין לו: גם ענה צדק" ה"צמח אך החסיד,

כלום. לעזור
שלח  לגיוס, לעמוד הבן על שהיה לפני יומיים
שוב  שנכנס המוהר"ש אל מיוחד שליח חסיד אותו
ה"צמח  נענה החסיד. על לבקש צדק" ה"צמח אל
לעזור  יכול אינני אני רוצה, אתה מה ואמר, צדק"
תנחומא. מדרש לו להביא מהמוהר"ש וביקש כלום,
על  משפטים בפרשת המדרש את פתח צדק" ה"צמח

דל 10הפסוק  חונן ד' תלוה: כסף פנחס 11אם א"ר ,
מפרכסת  היתה עני של נפשו הקב"ה אמר וכו' הכהן
חייך  אותו, והחיית פרנסה לו ונתת הרעב מן  לצאת
בתך  או בנך למחר נפש, תחת נפש לך מחזיר שאני
את  להם אני ואזכור מיתה ולידי חולי לידי באין
נפש. תחת נפש לך משלם שאני וכו' שעשית המצוה
בזה. הכוונה מהי התפלא, מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק –
שוחרר  החסיד של שבנו ידיעה הגיעה מכן לאחר

מאד. רצון שבע היה צדק" וה"צמח סיבה. כל בלי
אירע. מה לדעת רצה מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק אבל
זמן  כעבור צריך, היה מוהר"ש אאזמו"ר כשכ"ק
אמר  הייבנטאל, דוקטור אל לויטבסק לנסוע קצר,
אליו  בבואו חסיד. אותו אל אותו להביא העגלה לבעל
צריך  היה שבנו יום באותו אצלו אירע מה אותו שאל
ביקשו  יודע. הוא שאין החסיד לו ענה לגיוס. לעמוד
היא  וגם אשתו, את לשאול מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק
שבאותו  נזכרה מכן לאחר זוכרת. היא שאין ענתה
משהו  לו לתת וביקש אחד עני אליהם נכנס יום

הו  שהם לו ענו בתחילה הקברות לאכול. לבית לכים
שהעני  אחרי אליו. זמן להם ואין קברים "לקרוע"
אכל, שלא רב  זמן שזה באמרו, הרבה, בהם הפציר
משהו, לאכול ליהודי נותנים לא וכיצד רעב הוא
עגמת  שמפאת אלא אוכל הרבה הכינו שהם וכיוון
לאכול  ליהודי נתנו לאכול, מסוגלים היו לא נפש

רב . לשובע
זה  ואמר: אותם הפסיק כך, המוהר"ש מששמע
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תועלת  מביאה טובה פעולה שכל רואים, מכאן
שבמעשים  הגדולה המעלה על מראה וזה רבה,

ממש. בפועל טובות ופעולות
.Ê הגאון עם הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נפגש  פעם

ישראל, דארץ אוירא בענין ודיברו מרוגצ'וב מוהר"י
וארץ  העמים ארץ שבין הגבול על העמים, ארץ
קידשה  ראשונה שקדושה מה הענין ועל ישראל

לבוא. לעתיד וקידשה לשעתה
הרוגצ'ובי  את שאל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
התייגע  והרוגצ'ובי נגלה, פי על הם איך אלה בענינים
אאמו"ר  כ"ק הוד הסביר מכן לאחר הכל. לתרץ
חסידות, פי על שהם כפי האלה הענינים כל הרה"ק
לו  היה כי מסויימת, רוח נמיכת הרוגצ'ובי והרגיש

לו). זרים היו הענינים להבין, קשה
בירכו  צדק" שה"צמח אז התנצל הרוגצ'ובי

בחסידות. ולא בלומדות
צדק", ה"צמח של בנו המהרי"ל, שכ"ק ידוע –
צדק" וה"צמח הרוגצ'ובי, על ידיו אחת פעם הניח

בלומדות. אותו בירך
לבין  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בין שיחה באותה

עדן. גן אויר הורגש  מרוגצ'וב הגאון
.Á ידי על האויר, טהרת דורש הנוכחי הזמן

כשהולכים  כך על וחזרה בעל־פה, משניות לימוד
וכו'. ברחוב

אך  טהרות, ללמוד צריכים ההוה הזמן מצד
שתי  לשנן יש אחרות. משניות גם ללמוד יכולים
עם  להיות צריך הלימוד בשבוע. הפחות לכל משנות
באותיות  לחשוב צריכים מכן לאחר אך פירושים.
יכולים, לא כך על להכריח זמן. ובכל עת בכל המשנה
ענין  זה אבל טובה. עצה בדרך זאת אומר שאני אלא

פרטית. ושמירה כללי

שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים
גברא. חובת זה זאת, לומר

.Ë שם הבעל מורנו בשם פעם אמר הזקן רבנו
חז"ל  מאמר על לו 12טוב אין המקדש בית משחרב  ,

האמות להקב"ה  ד' – הלכה של אמות ד' אלא בעולמו
למהלך. אותו שעושות

דיבר  הזקן ורבנו כך, על ביאור דובר מכן לאחר
לבין  המקדש בבית שהיו הענינים שבין בהפרש אז

טוב. שם הבעל אצל שראו מה
בבית  שהיו הענינים לגבי טוב שם הבעל מעלת

חז"ל  אומרים המקדש, בית על שמשם 13המקדש: ,
הוא  הקודש רוח ופירוש הקודש, רוח שואבים היו
שבו  כאשר הרי הטהורים, את לטהר טהרה רוח
לאחרים. זאת למסור יכלו לא המקדש מבית הביתה
הקודש, רוח שאבו טוב שם הבעל אצל ואילו
הבעל  אצל כשהיו תשובה, רוח הוא הפירוש וכאן
הרי  הביתה, וכששבו לתשובה, התעוררו טוב שם
בעלי  עשה זה – השב של הנהגתו על כשהסתכלו

תשובה.
טוב  שם הבעל מסר זה שכוח הזקן רבנו וסיים
או  ב"שולחן" נוכחים שכאשר בדרכיו, ההולכים לכל
תשובה. "לוקחים" – תלמידיו תלמידי של אמות בד'

.È שיהיה שכדי החסידים, בדרכי כבר נכנס
היום" כל אדם שיתפלל ניגון 14"הלואי מנגנים ,

כן  על אשר התפלל, כאילו זה הרי אתו, שמתפללים
הניגון  לנגן וציווה אתו. שמתפללים ניגון כעת ינגנו

"הבינוני". בשם הידוע
עתה, עד העבר הפורים בחג וגם הפסח חג (כל
יום  סעודות בעת לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק ציווה לא

טוב).
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•
ycew zexb`

תרצ"ה] תמוז [ר"ח

וברכה! שלום

בני  הנכבדים החברים בשם מכתבו לקרוא נהנתי

ברצונם  כי טובה בשורה המבשרים יחיו, עליהם ד' תורה,

בעזרת  הקודש קהלת הטובה קהלתם נכבדי של וחפצם

הרב  כבוד את ומדריך מורה לרב להם לקחת השי"ת

בבעלי  המצוינים תוככי ותפארת תהלה לשם הנודע הגאון

שליט"א  דוב מיכאל מוהר"ר תרומיות מדות בעל כשרון

וייסמאנדל.

הטוב, חפצם את השי"ת ימלא כי לברכם הנני ובזה

כבוד  את לקבל השי"ת יעזרם דכאשר תאמצני ותקוותי

כל  הנה יע"א, הטובה במחנם לרב שליט"א הנ"ל הרה"ג
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çìù úùøô
âéà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáEì-çìLïåùàø ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©§´

ïúð éðà-øLà ïrðk õøà-úà eøúéå íéLðà£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬Ÿ¥−
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáàâíúà çìLiå £Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«©¦§©̧Ÿ¨¬
íéLðà ílk äåäé ét-ìr ïøàt øaãnî äLî¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®ª¨´£¨¦½

:änä ìàøNé-éðá éLàø(éåì)ãíúBîL älàå ¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨§¥−¤§®̈
:øekæ-ïa renL ïáeàø ähîìäïBòîL ähîì §©¥´§¥½©−©¤©«§©¥´¦§½

:éøBç-ïa èôLå:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì ¨−̈¤¦«§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«
æ:óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîìçíéøôà ähîì §©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«§©¥¬¤§−̈¦

:ïeð-ïa rLBäè:àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì ¥¬©¦«§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«
é:éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîìàéähîìóñBé §©¥´§ª½©¦¥−¤¦«§©¥¬¥−

:éñeñ-ïa écb äMðî ähîìáéìàénr ïã ähîì §©¥´§©¤®©¦−¤¦«§©¥´½̈©¦¥−
:élîb-ïaâé:ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì ¤§©¦«§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

ãé:éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîìåèãâ ähîì §©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«§©¥´½̈
:éëî-ïa ìàeàbæè-øLà íéLðàä úBîL älà §¥−¤¨¦«¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤

äLî àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL̈©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²
rLBäé ïeð-ïa rLBäì:(ìàøùé)æéäLî íúà çìLiå §¥¬©¦−§ª«©©¦§©³Ÿ¨Æ¤½

áâpa äæ eìr íäìà øîàiå ïrðk õøà-úà øeúì̈−¤¤´¤§®̈©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤
:øää-úà íúéìråçé-äî õøàä-úà íúéàøe ©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©

äôøä àeä ÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½
:áø-íà àeä èrîäèéàeä-øLà õøàä äîe ©§©¬−¦¨«¨´¨À̈¤£¤Æ

äîe ärø-íà àåä äáBèä da áLéíéørä ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®¨´¤«¨¦À
-øLà:íéøöáîa íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä £¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«

ëõr da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤

:íéáðr éøeka éîé íéîiäå§©̧¨¦½§¥−¦¥¬£¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz gly t"y w"yven zgiy)

ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆
ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

éðùàë-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìriå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©
:úîç àáì áçøáëïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼

ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À
:íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðL òáLâëeàáiå ¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ

ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−

:íéðàzä-ïîeãëìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì ¦©§¥¦«©¨´©½¨−̈©´©¤§®
éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä úBãà ìr©µŸ´¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬

:ìàøNéäëíéraøà õwî õøàä øezî eáLiå ¦§¨¥«©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬
:íBéåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå-ìàå ï «©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤

:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤

:déøtçëíéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà ¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî äåäé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈
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eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ואחרּֿכ הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל עלֿמנת עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´
:íàøéz-ìà eðzà äåäéå íäéìrî ílö¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«

éãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð äåäéô §Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ
:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−

Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä írä-úàãéáLBé-ìà eøîàå ¤¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»

írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä õøàä̈¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´
ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLà äfäE ©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§Æ
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מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה: אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו: ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

"ּתכסף" ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

על  רק לכן ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ּתענּוג, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּלׁשֹון

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹידי

ְְַָלמעלה.
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ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ
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ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤¦«©¥³©§¤Æ

:íënr äåäé äéäé-àìå äåäé éøçàîãîeìtriå ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾
äLîe äåäé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìrì©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½

:äðçnä áøwî eLî-àìäîé÷ìîrä ãøiå Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ

-ãr íeúkiå íekiå àeää øäa áLiä éðrðkäå§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬©©§−©
:äîøçäôåèàäLî-ìà äåäé øaãéå ©«¨§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàláék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´

:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà eàáú̈ÀŸ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«
âøãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ

ççéð çéø úBNrì íëéãrîa Bà äáãðá Bà́¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ
:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî äåäéìãáéø÷äå ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦©«Ÿ§¦§¦²

ìeìa ïBøOr úìñ äçðî äåäéì Bðaø÷ áéø÷nä©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾
ïéää úéráøa:ïîLäïéää úéréáø Cñpì ïééå ¦§¦¦¬©¦−¨«¤§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½

:ãçàä Nákì çáfì Bà äìòä-ìr äNrzåBà ©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³
äìeìa íéðøNr éðL úìñ äçðî äNrz ìéàì̈©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬

ìL ïîMá:ïéää úéLæìL Cñpì ïééåïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«§©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®
:äåäéì ççéð-çéø áéø÷z©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מ'עדה' זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה', ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:äåäéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:äåäéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ



רלי iriay ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

ÌÎz‡ ¯b‰ ¯bÏÂ . . ¯b ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂ(ידֿטז ּבכל (טו, ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿«≈«»ƒ¿∆ְָ

חּדּוׁש. יׁש e‚È¯ּפסּוק ÈÎÂ להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ִֵָ¿ƒ»ְְִִֵֶַָָָָ

להם  ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי לארץ", ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּכנסּו

זה  ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלאחר

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו לּגרים ּגם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

Ï‰˜‰.הּמצֹות ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא -ÌÏBÚ ˙wÁ «»»ְְְִִִֶַַַָָָֹÀ«»

לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו ּבמצוֹות ּגם –˙Á‡ ‰¯Bz,ּבחּקים רק לא – ְְְְִִֶַַ»««ִַַֹֻ

ּובמׁשּפטים. ּבעדּות ּגם ְִִֵֶַַָָָאּלא

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:äåäéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëäåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå äåäé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr äåäé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

ּבּטל  ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  עבֹודהֿזרה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה.

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.

éòéáùæëäáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨
:úàhçì dúðL-úa ærçëLôpä-ìr ïäkä øtëå ¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤

åéìr øtëì äåäé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈
:Bì çìñðåèëøbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä §¦§©¬«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´

:äââLa äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«
ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ

Lôpä äúøëðå ócâî àeä äåäé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:dnr áøwî àåääàì-úàå äæa äåäé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤

ä Búåöîäðår àåää Lôpä úøkz | úøkä øô ¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬
:dáôáìLéà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ¨«©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²

:úaMä íBéa íéör LL÷îâìBúà eáéø÷iå §¥¬¥¦−§¬©©¨«©©§¦´Ÿ½
ïøäà-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤©«£½Ÿ

:äãrä-ìk ìàåãìàì ék øîLna Búà eçépiå §¤−¨¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´Ÿ
:Bì äNri-äî LøôñäìäLî-ìà äåäé øîàiå Ÿ©½©¥«¨¤−«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

äãrä-ìk íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈
:äðçnì õeçîåì-ìà äãrä-ìk Búà eàéöiå ¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤

øLàk úîiå íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²
:äLî-úà äåäé äeöôæìäLî-ìà äåäé øîàiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlçìíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½
íúøãì íäéãâá éôðk-ìr úöéö íäì eNrå§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®

ðkä úöéö-ìr eðúðå:úìëz ìéút óèìíëì äéäå §¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»
úåöî-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ
íëááì éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNrå äåäé§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ

:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðér éøçàåîïrîì §©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©
íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNrå eøkæz¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬§¦−

:íëéäìàìàîéúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà ¥«Ÿ¥¤«£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦
éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

ôôô :íëéäìà äåäé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

iying - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìéúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac äåäé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
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˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מ'עדה' זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה', ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה
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אׁשר  אלקיכם ה' "אני נאמר: ציצית, ּפרׁשת ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבסּיּום

"חׁשּבֹון", לעׂשֹות אדם עלּול מצרים". מארץ אתכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהֹוצאתי

נדרׁש הּוא העֹולם: ּדר ׁשל הּפּוכּה היא הּתֹורה ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּדר

על  מחל עליהם להֹוסיף ועֹוד ויֹוםֿטֹוב, ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹלׁשמֹור

יׂשראל  ּבני ּולהבּדיל ּגֹויים, מתחרים לֹו ׁשּיׁש למרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּקדׁש,

להתּפּלל, מּׁשנתֹו ּבקּומֹו מּיד נדרׁש הּוא ׁשּבת. ׁשֹומרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינם

למסחרֹו. להתּפּנֹות - מּכן לאחר ורק ללמד, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹואחרּֿכ

ּבעּצּומֹו הּיֹום, ּבעצם נדרׁש, הּוא ּבעסק, ּכבר ׁשקּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּובהיֹותֹו

ׁשל  החביבּות ּגדל הרי ׁשּזהּו - מנחה להתּפּלל מסחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל

ולקרא  ערבית ּתפּלת להתּפּלל ׁשּוב עליו ּבערב, מנחה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתפּלת

ּבגנבה, לזהירּות נדרׁש הּוא ּכן הּמּטה. ׁשעל ׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

צפה  הּמסחר, מּדרכי ּולהפ - ּגבּול והּׂשגת אֹונאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּגזלה,

ּבׁשעה  ּתֹורה, עלּֿפי להתנהג הּוא יכֹול אי הּׁשאלה: ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהרי

העֹולם? ּדר ׁשל הּפּוכּה ִִֶֶֶֶָָָֹׁשהיא

הּוא, הּציצית ּתכן ׁשהרי - ציצית ּפרׁשת ּבסּיּום נאמר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכן

אדם  ׁשאין ּבׁשעה ּכּנ"ל: ודעת, מּטעם למעלה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּכאמּור,

ּומקּים  ודעת, טעם ׁשל והגּבלֹות מדידֹות ּבׁשּום ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמתחּׁשב

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ּגם עּמֹו מתנהג ודעת, מּטעם למעלה ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָמצֹות

הּטבע. מהגּבלת למעלה ְְְֵֶַַַַַָָהּוא
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אׁשר  אלקיכם ה' "אני נאמר: ציצית, ּפרׁשת ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבסּיּום

"חׁשּבֹון", לעׂשֹות אדם עלּול מצרים". מארץ אתכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהֹוצאתי

נדרׁש הּוא העֹולם: ּדר ׁשל הּפּוכּה היא הּתֹורה ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּדר

על  מחל עליהם להֹוסיף ועֹוד ויֹוםֿטֹוב, ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹלׁשמֹור

יׂשראל  ּבני ּולהבּדיל ּגֹויים, מתחרים לֹו ׁשּיׁש למרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּקדׁש,

להתּפּלל, מּׁשנתֹו ּבקּומֹו מּיד נדרׁש הּוא ׁשּבת. ׁשֹומרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינם

למסחרֹו. להתּפּנֹות - מּכן לאחר ורק ללמד, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹואחרּֿכ

ּבעּצּומֹו הּיֹום, ּבעצם נדרׁש, הּוא ּבעסק, ּכבר ׁשקּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּובהיֹותֹו

ׁשל  החביבּות ּגדל הרי ׁשּזהּו - מנחה להתּפּלל מסחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל

ולקרא  ערבית ּתפּלת להתּפּלל ׁשּוב עליו ּבערב, מנחה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתפּלת

ּבגנבה, לזהירּות נדרׁש הּוא ּכן הּמּטה. ׁשעל ׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

צפה  הּמסחר, מּדרכי ּולהפ - ּגבּול והּׂשגת אֹונאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּגזלה,

ּבׁשעה  ּתֹורה, עלּֿפי להתנהג הּוא יכֹול אי הּׁשאלה: ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהרי

העֹולם? ּדר ׁשל הּפּוכּה ִִֶֶֶֶָָָֹׁשהיא

הּוא, הּציצית ּתכן ׁשהרי - ציצית ּפרׁשת ּבסּיּום נאמר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכן

אדם  ׁשאין ּבׁשעה ּכּנ"ל: ודעת, מּטעם למעלה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּכאמּור,

ּומקּים  ודעת, טעם ׁשל והגּבלֹות מדידֹות ּבׁשּום ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמתחּׁשב

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ּגם עּמֹו מתנהג ודעת, מּטעם למעלה ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָמצֹות

הּטבע. מהגּבלת למעלה ְְְֵֶַַַַַָָהּוא
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ïëì ,äîeàî äáBè éì íúéNò£¦¤¦¨§¨¨¥

éáà úéa-íò ízà-íb íúéNòå©«£¦¤̧©©¤¹¦¥³¨¦Æ
úîà úBà éì ízúðe ãñçïîéñ ¤½¤§©¤¬¦−¬¡¤«¦¨

ìáì ìàøNé ìk eòãé ïòîì ,ézîà£¦¦§©©¥§¨¦§¨¥§©

ãé eða eçìLé:âééáà-úà íúéçäå ¦§§¨¨§©«£¦¤º¤¨¦´
-úàå éçà-úàå énà-úàå§¤¦¦À§¤©©Æ§¤
íäì øLà-ìk úàå éúBéçà©§©½§¥−¨£¤´¨¤®
:úånî eðéúLôð-úà ízìväå§¦©§¤¬¤©§Ÿ¥−¦¨«¤

ãéeðLôð íéLðàä dì eøîàiå©Ÿ̄§¨´¨«£¨¦À©§¥³
úeîì íëézçúíëúà ìéväì éãk ©§¥¤Æ¨½§¥§©¦¤§¤

äæ eðøác-úà eãébú àì íàúà µ¦´Ÿ©¦½¤§¨¥−¤®¤

íéøçà eNòé àlL ,Cì äðzpL úBàä̈¤¦§¨¨¤Ÿ©££¥¦

ìöpäì äîBça úéa íòúúa äéäå ¦©¦©¨§¦¨¥§¨À̈§¥̧
eðì ýBýéeðéùòå õøàä-úà §¨¬¨̧Æ¤¨½̈¤§¨¦¬Ÿ
ãñç CnòúBaø úBðzî íëì ïzpL ¦−̈¤¬¤¤¦¥¨¤©¨©

ãBáëåúîàåíëúà äiçpM äîa: §¨¤«¡¤«§©¤§©¤¤§¤

åèïBlçä ãòa ìáça íãøBzå©«¦¥¬©¤−¤§©´©«©®
eøâñ øéòä éøòL ékøé÷a dúéá ék ¦©£¥¨¦¨§¦³¥¨Æ§¦´

äîBçääîBçì õeçî ìà ïBlçä éðt ©«½̈§¥©©¤¦©¨

:úáLBé àéä äîBçáe©«−̈¦¬¨«¤
æè-ït eël äøää íäì øîàzå©³Ÿ¤¨¤Æ¨¨´¨¥½¤

eòbôéeLbôéíéôãøä íëá ¦§§¬¦§§¨¤−¨«Ÿ§¦®
íëkøãì äzò eëìzLkíúaçðå §¤¥§©¨§©§§¤§©§¥¤̧

änLàBáçî íB÷îa eøúqzìLúL ¹̈¨¦¨§¦§©£§´Ÿ¤
øçàå íéôãøä áBL ãò íéîé̈¦Àµ©´¨«Ÿ§¦½§©©−

:íëkøãì eëìzæéäéìà eøîàiå ¥«§¬§©§§¤«©«Ÿ§¬¥¤−¨
íéLðàääéäðeðçðà íi÷ð ¨«£¨¦®¦§¤§¦¦´£©½§

:eðzòaLä øLà äfä CúòáMî¦§ª«¨¥¬©¤−£¤¬¦§©§¨«
çéúBNòì Ca øácä íéìBz eðà éøä£¥¨¦©¨¨¨©£

äfä úBàäíéàá eðçðà äpä ¨©¤¦¥²£©¬§¨¦−
úå÷z-úà õøàaìáçéðMä èeç ¨¨®¤¤¦§©¿¤¤Á©¨¦̧

íBãà òáöa òeávääfäøLà ©¨©§¤©¨©¤¹£¤

,Ba eðzãøBäéøL÷zúBàì úBéäì ©§¥¦§§¦À¦§§

ïîéñåBá eðzãøBä øLà ïBlça §¦¨©«©Æ£¤´«©§¥´½
éáà-úàå-úàå Cnà-úàå C §¤¨¦̧§¤¦¥¹§¤

éçàéáà úéa-ìk úàå Céôñàz Céñpëzéìà:äúéaä CèéBLàøá Bîc äöeçä Cúéá éúìcî àöé-øLà ìk äéäåàlL Bîãa áiçúð àeä ©©À¦§¥Æ¨¥´¨¦½©«©§¦¬§©§¦¥©−¦©¨«§¨§¨¿̈´Ÿ£¤¥¥Á¦©§¥̧¥¥¬©²¨¨¬§Ÿ−¦§©¥§¨¤Ÿ



`zeaרלו iwxtl mixe`ia

ai dpyn a wxt
éìò áéáç Cøáç ïBîî éäé ,øîBà éñBé éaøéNòî ìëå .Cì äMøé dðéàL ,äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå .ClLk EE ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨©£¤

ì eéäé:íéîL íL ¦§§¥¨¨¦

ycew zegiyn zecewp
נאמר  הרי הקשה, לנו 1בתפארתֿישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושה משה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש
"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל  וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי "אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת
במצבו  תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל
הוא  תורה ללמוד החיוב עצם ולכן היורש, של בגילו או

הרמב"ם  כלשון בכולם, חייב 4שווה מישראל איש "כל -
מידת  מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת
תמורת  לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה  להבין 5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,
ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן  במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על
תורה ללמוד ירושה עצמך ולהשכיל שאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה
התורה  "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את
בהם  נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת  לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם  כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :
שלא  כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם
שלו  שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה
ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל ברוךֿהוא. למקום עבודה
וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו  מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש
דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר
את  לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר
לצורך  אותו משמשים הם אך  חול עניני הם מעשיו - ה'
"יהיו  - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם 

החולין  עסקי כאשר והיא מזו, גבוהה מדריגה יש אך
משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלת עצמם לשם הקדושה

מצוה  היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה 8שמים"). זוהי .[
ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר  את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי
את  מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה
היה  צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר
שסדר  מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים
בדרגת  לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה
מעשיך  "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות
ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת
מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æèàçø÷ çwiåïåùàøéåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®

éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬
:ïáeàøá-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå §¥«©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«

éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNé¦§¨¥−£¦¦´¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬
:íL-éLðà ãrBîâïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ

ílk äãrä-ìë ék íëì-áø íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´
ìä÷-ìr eàOðúz recîe äåäé íëBúáe íéLã÷§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−©§©¬

:äåäé(éåì)ã:åéðt-ìr ìtiå äLî òîLiåäøaãéå §Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«©§©¥̧
äåäé òãéå ø÷a øîàì Búãr-ìk-ìàå çø÷-ìà¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©̧§Ÿ̈¯
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥®̈§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLàåíëì-eç÷ eNr úàæ £¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«−Ÿ£®§«¨¤´
:Búãr-ìëå çø÷ úBzçîæeîéNå Là | ïäá-eðúe ©§½−Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿§¦ÁÁ

Léàä äéäå øçî äåäé éðôì úøè÷ | ïäéìr£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈¨¦²
:éåì éða íëì-áø LBãwä àeä äåäé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−§¥¬¥¦«

(ìàøùé)ç:éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
èíëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èrîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ

ãrî-úà ãárì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥®̈©«£ÀŸ¤
ì äãrä éðôì ãîrìå äåäé ïkLî úãár:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«

ééçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáeàéEúãr-ìëå äzà ïëì ¦©§¤−©§ª¨«¨¥À©¨Æ§¨£¨´§½

ék àeä-äî ïøäàå äåäé-ìr íéãrpäáéúëåðåìú ©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½¦¬
éø÷:åéìr eðélúáéïúãì àø÷ì äLî çìLiå ©¦−¨¨«©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬

:äìrð àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìåâéèrîä §©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«©«§©À
eðúéîäì Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìrä ék¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¦¥−

:øøzNä-íb eðéìr øøzNú-ék øaãna©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

טובה  לאחרי החתונה בשעה  הדירה  אודות שאלת  כותב  בו  מיום הראשון,  למכתבו  במענה 

ומוצלחת.

אשר  בכ"מ,  רז"ל  מאמרי  על  מיוסד  ישראל,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  כ"פ  שמענו  ובכלל 

בנוגע למקום הדירה והדירה עצמה, יש להתחשב בדעת האשה עקרת הבית, ובפרט כשאחד הטעמים 

הוא אופי הסביבה שנשים רגישות יותר להשפעת הסביבה והרבה חברות עושה, ומטעמים אלו מהנכון 

להתישב בכפר חב"ד, ובאם אי אפשרי הדבר בשום אופן מאיזה טעמים שיהיו, אזי משאר האפשריות 

לבחור מתאים לנקודה האמורה.

בידעי, אף כי רק ]ע"י[ מכתבים ולא פא"פ את אביו הוו"ח אי"א נו"נ שליט"א, תקותי חזקה 

שיש לו קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום 

ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה' וכדברי האריז"ל החי בזה, ואם בכל הזמנים ובכל המקומות 

הי' הכרח בזה עאכו"כ בתקופתנו ובאה"ק ת"ו אשר ככתוב עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד 

אחרית שנה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



רלז zea` iwxtl mixe`ia

ai dpyn a wxt
éìò áéáç Cøáç ïBîî éäé ,øîBà éñBé éaøéNòî ìëå .Cì äMøé dðéàL ,äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå .ClLk EE ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨©£¤

ì eéäé:íéîL íL ¦§§¥¨¨¦

ycew zegiyn zecewp
נאמר  הרי הקשה, לנו 1בתפארתֿישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושה משה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש
"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל  וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי "אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת
במצבו  תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל
הוא  תורה ללמוד החיוב עצם ולכן היורש, של בגילו או

הרמב"ם  כלשון בכולם, חייב 4שווה מישראל איש "כל -
מידת  מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת
תמורת  לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה  להבין 5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,
ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן  במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על
תורה ללמוד ירושה עצמך ולהשכיל שאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה
התורה  "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את
בהם  נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת  לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם  כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :
שלא  כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם
שלו  שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה
ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל ברוךֿהוא. למקום עבודה
וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו  מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש
דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר
את  לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר
לצורך  אותו משמשים הם אך  חול עניני הם מעשיו - ה'
"יהיו  - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם 

החולין  עסקי כאשר והיא מזו, גבוהה מדריגה יש אך
משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלת עצמם לשם הקדושה

מצוה  היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה 8שמים"). זוהי .[
ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר  את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי
את  מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה
היה  צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר
שסדר  מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים
בדרגת  לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה
מעשיך  "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות
ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת
מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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רלח

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח באה”ק )בהעלותך בחו”ל( 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
5:365:378:268:279:079:0810:2010:2113:1713:1819:4719:4820:1720:1819:2820:30באר שבע )ק(

5:325:328:228:239:049:0510:1810:1913:1613:1819:5319:5520:2020:2219:2520:34חיפה )ק(

5:335:348:238:249:049:0610:1810:1913:1513:1719:5219:5320:1620:1819:1320:30ירושלים )ק(

5:345:358:248:259:069:0710:1910:2013:1713:1819:4919:5020:1920:2119:3020:33תל אביב )ק(

4:534:547:377:388:528:5310:1510:1613:3513:3720:5720:5921:4221:4420:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:347:369:159:179:559:5710:4510:4712:5112:5217:0917:0917:3917:4016:5117:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:047:527:528:599:0010:2010:2113:3713:3920:5220:5421:3421:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:297:137:138:278:289:499:5013:0913:1120:3020:3221:1521:1620:1421:36אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:387:207:218:378:3810:0010:0113:2113:2220:4420:4521:2821:3020:2721:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:544:557:237:228:588:5910:2210:2313:4713:4821:1821:2022:0622:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:467:117:088:508:5110:1410:1513:4013:4121:1121:1322:0022:0220:5522:24אוקראינה, קייב )ק(

5:345:358:248:249:279:2810:4710:4814:0314:0421:1721:1821:5421:5621:0022:14איטליה, מילאנו )ק(

6:116:138:408:419:119:1210:1410:1512:4512:4618:1818:1918:4218:4318:0118:53אקוואדור, קיטו )ח(

7:598:019:479:4810:2510:2611:1611:1713:2413:2617:5117:5218:2018:2117:3418:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:099:1110:4310:4511:2611:2712:1412:1514:1614:1718:2218:2318:5618:5718:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:395:408:318:329:219:2210:3810:3913:4413:4620:3520:3721:1021:1120:1821:26ארה״ב, בולטימור )ק(

5:245:258:168:179:089:0910:2610:2713:3413:3520:2920:3021:0421:0620:1221:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:258:178:189:099:1010:2610:2713:3513:3620:2920:3121:0521:0720:1321:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:555:568:478:489:429:4311:0011:0114:1114:1221:1121:1321:4821:5020:5422:05ארה״ב, דטרויט )ק(

6:206:219:099:109:499:5011:0211:0313:5713:5920:2520:2620:5320:5520:0821:06ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:428:318:329:159:1610:2910:3013:2913:3020:0520:0620:3620:3719:4820:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:296:309:169:179:539:5511:0411:0513:5613:5720:1420:1620:4220:4319:5720:54ארה״ב, מיאמי )ק(

5:185:198:108:119:039:0410:2110:2213:3013:3220:2720:2921:0321:0520:1021:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:495:508:418:429:339:3410:5010:5113:5814:0020:5220:5421:2821:2920:3621:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:155:168:078:089:019:0210:1910:2013:2913:3120:2820:2921:0421:0620:1121:21ארה״ב, שיקגו )ק(

6:597:009:129:139:449:4510:4210:4313:0313:0518:0818:0918:3318:3417:5118:44בוליביה, לה-פס )ח(

5:265:277:437:449:339:3310:5710:5814:2414:2622:0022:0222:5022:5221:4423:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:285:297:437:449:349:3510:5810:5914:2414:2621:5822:0022:4822:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:476:488:518:539:259:2610:2010:2212:3712:3917:3317:3417:5417:5517:1618:06ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:336:358:398:409:129:1410:0810:0912:2512:2717:1717:1917:4417:4517:0017:55ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:437:017:028:508:5110:1510:1613:4313:4421:2221:2422:1122:1321:0822:36בריטניה, לונדון )ק(

4:394:407:107:118:538:5310:2010:2013:5213:5321:4021:4222:3722:3921:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:437:077:088:538:5410:1910:2013:4913:5121:3321:3522:2522:2721:1722:53גרמניה, ברלין )ק(

5:155:167:467:459:199:1910:4210:4314:0714:0821:3721:3922:2522:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:536:558:548:559:289:3010:2310:2412:3812:3917:3017:3117:5017:5117:1318:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:028:438:459:189:1910:2610:2813:1213:1419:1719:1919:4319:4519:0119:55הודו, מומבאי )ח(

5:585:598:408:419:159:1610:2310:2413:0813:1019:1219:1419:3819:4018:5619:50הודו, פונה )ח(

4:464:467:327:328:438:4410:0510:0613:2413:2620:4320:4521:2621:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

4:284:287:207:218:128:139:309:3112:3912:4019:3419:3620:1020:1219:1820:27טורקיה, איסטנבול )ח(

6:026:038:548:559:429:4310:5810:5914:0314:0420:5020:5121:2321:2520:3321:39יוון, אתונה )ק(

5:095:107:567:579:059:0610:2610:2813:4513:4621:0221:0421:4421:4620:4522:05מולדובה, קישינב )ק(



רלט לוח זמנים לשבוע פרשת שלח באה”ק )בהעלותך בחו”ל( 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
5:575:598:408:419:159:1610:2310:2513:1013:1119:1619:1719:4219:4318:5919:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:088:109:319:3310:1710:1911:0311:0413:0013:0116:5116:5217:2817:2916:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:085:097:557:568:348:359:459:4712:3912:4019:0119:0219:2919:3118:4419:42נפאל, קטמנדו )ח(

4:454:467:377:388:288:299:459:4612:5212:5419:4519:4620:2020:2119:2620:36סין, בייג'ין )ח(

6:597:019:299:3010:0010:0211:0311:0513:3613:3719:1119:1219:3519:3618:5419:46סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:146:376:388:238:249:499:5013:1913:2020:5921:0121:5221:5520:4322:19פולין, ורשא )ק(

6:266:288:448:459:169:1710:1510:1612:3912:4017:5217:5318:1618:1717:3518:27פרו, לימה )ח(

5:505:518:408:409:449:4511:0411:0514:2114:2221:3321:3422:1322:1521:1622:33צרפת, ליאון )ק(

5:465:478:278:289:479:4811:1011:1114:3214:3321:5822:0022:4222:4421:4223:04צרפת, פריז )ק(

5:455:468:188:198:498:509:539:5412:2812:2918:0918:1018:3318:3517:5218:44קולומביה, בוגוטה )ח(

5:355:368:278:279:259:2610:4410:4513:5713:5821:0421:0621:4021:4120:4821:58קנדה, טורונטו )ק(

5:055:067:547:558:588:5910:1810:1913:3413:3520:4720:4821:2621:2820:3021:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:328:228:239:079:0810:2110:2213:2213:2420:0120:0320:3320:3419:4420:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:184:186:576:588:358:3610:0410:0513:4013:4121:3621:3822:3822:4021:2023:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:443:456:306:318:058:069:359:3613:1413:1521:2121:2322:2222:2521:0523:01רוסיה, מוסקבה )ח(

4:244:257:117:128:218:229:439:4413:0213:0320:1920:2121:0221:0420:0321:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:285:298:158:159:269:2610:4710:4814:0614:0821:3021:3222:0822:1021:1322:28שוויץ, ציריך )ק(

5:515:528:308:319:039:0410:0910:1112:5112:5218:4718:4819:1219:1318:3019:23תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח באה”ק )בהעלותך בחו”ל( 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
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV
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הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:
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