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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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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§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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: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

נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
קלד, א – שיר המעלות

עלי' שמחה מתוך הירידה
ה. ולאידך, גם כאשר האדם עושה חשבון בנפשו אם הנהגתו היא כדבעי וכו', ומגלה 

שיכול להיות איזה חסרון )חטא17( בעבודתו )מצד בלבול היצר הרע(.

הנה עליו לדעת שהקב"ה נותן לו כח לתקן ולהשלים את כל מה שהחסיר בעבודתו, עד 
לתשלומין באופן של שלימות, ע"י עבודת התשובה, ש"אין לך דבר העומד בפני התשובה"18. 
וכל כך גדלה מעלתו כפי שכתב הרמב"ם19 “אל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת 
הצדיקים, מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, 
ופירש ממנו  ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא  כאילו לא חטא מעולם, 
וכבש יצרו". ועדי כדי כך שבעל תשובה “צועק ונענה מיד20, שנאמר21 והי' טרם יקראו ואני 

אענה".

וכאשר יהודי )ובכלל זה ילד קטן( מחזיר פניו ושב להקב"ה בכל לבו, ולאח"ז מתחיל 
לעבוד עבודתו באופן הרגיל הנ"ל – “שיר המעלות", אזי ממלא הקב"ה את כל בקשותיו22.

17( ראה לקו"ת מטות פב, א. לקו"ש ח"כ ריש ע' 318. וש"נ.
18( רמב"ם הל' תשובה ספ"ג. וראה ירושלמי פאה פ"א סה"ב.

19( שם פ"ז ה"ה.
20( שם, ה"ז.

21( ישעי' סה, כד.
22( משיחת ז"ך אייר )ל"צבאות ה'( ה'תשד"מ.
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
קלד, א – שיר המעלות

עלי' שמחה מתוך הירידה
ה. ולאידך, גם כאשר האדם עושה חשבון בנפשו אם הנהגתו היא כדבעי וכו', ומגלה 

שיכול להיות איזה חסרון )חטא17( בעבודתו )מצד בלבול היצר הרע(.

הנה עליו לדעת שהקב"ה נותן לו כח לתקן ולהשלים את כל מה שהחסיר בעבודתו, עד 
לתשלומין באופן של שלימות, ע"י עבודת התשובה, ש"אין לך דבר העומד בפני התשובה"18. 
וכל כך גדלה מעלתו כפי שכתב הרמב"ם19 “אל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת 
הצדיקים, מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, 
ופירש ממנו  ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא  כאילו לא חטא מעולם, 
וכבש יצרו". ועדי כדי כך שבעל תשובה “צועק ונענה מיד20, שנאמר21 והי' טרם יקראו ואני 

אענה".

וכאשר יהודי )ובכלל זה ילד קטן( מחזיר פניו ושב להקב"ה בכל לבו, ולאח"ז מתחיל 
לעבוד עבודתו באופן הרגיל הנ"ל – “שיר המעלות", אזי ממלא הקב"ה את כל בקשותיו22.

17( ראה לקו"ת מטות פב, א. לקו"ש ח"כ ריש ע' 318. וש"נ.
18( רמב"ם הל' תשובה ספ"ג. וראה ירושלמי פאה פ"א סה"ב.

19( שם פ"ז ה"ה.
20( שם, ה"ז.

21( ישעי' סה, כד.
22( משיחת ז"ך אייר )ל"צבאות ה'( ה'תשד"מ.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
LÈ‡ ּבני יחנּו אבֹותם לבית באֹותֹות ּדגלֹו על ƒְְְְֲֲִֵֵַַָ

יחנּו מֹועד לאהל סביב מּנגד .1יׂשראל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבּמדרׁש הר 2ואיתא על הּקּב"ה ׁשּנגלה ּבׁשעה , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

ׁשל  רבבֹות ּוׁשּתים עׂשרים עּמֹו ירדּו ְְְְִִִִִֶֶַַָסיני

ׁשהם  יׂשראל אֹותן ׁשראּו ּכיון וכּו', ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָמלאכים

וכּו', לדגלים מתאּוים התחילּו ּדגלים ְְְְְֲִִִִִִִִַָָעׂשּוים

עׂשה  ל למׁשה ואמר וכּו' הּקּב"ה הֹודיע ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמּיד

ּדגלֹו על איׁש ׁשנתאּוּו ּכמֹו ּדגלים ְְְְִִִִֶַַָָאֹותם

חמי  מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ּומדּייק ְְְְִִֵַַָבאֹותֹות.

ׁשנה  ׁשלֹוׁשים לפני ּבמאמרֹו ,3אדמֹו"ר ְְְְֲִִֵַַָָָ

לבית  באֹותֹות ּדגלֹו על איׁש הּלׁשֹון, ְְְְֲִִִֵֵַַָּדמאריכּות

מּנגד  ואֹומר וחֹוזר יׂשראל, ּבני יחנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָאבֹותם

ענינים, ׁשני ׁשהם מּובן, יחנּו, מֹועד לאהל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹסביב

ּדגלֹו על איׁש למימר ליּה הוה כן, לא ְְְֲִִִֵֵֵַַָֹּדאם

מֹועד  לאֹוהל סביב מּנגד אבֹותם לבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָבאֹותֹות

ּכאׁשר  אבל אחד, ענין הוי ּדאז יׂשראל, ּבני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיחנּו

ׁשני  ׁשהם מ ּובן יׂשראל, ּבני  יחנּו ּבאמר ֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמפסיק 

חנּיֹות  ׁשּתי ׁשהם יחנּו, ּבֹו מסּיים ולכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָענינים,

ענינים  ׁשני הם מה להבין וצרי הענינים. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשני

ּבּתֹורה  הּסדר ׁשּגם ּדכיון ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו.

ׁשּתחיּלה  הּטעם מהּו להבין צרי ּבדּיּוק, ְְְִִִִֶַַַַָָָהּוא

לבית  באֹותֹות ּדגלֹו על ּדאיׁש הענין להיֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָצרי

להיֹות  צרי ּכ ואחר יׂשראל, ּבני יחנּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָאבֹותם

ּבנֹוגע  ּגם ּבּמאמר ּומדּייק ּומֹוסיף יחנּו. מֹועד לאֹוהל סביב ּדמּנגד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהענין

ּבא  זה [ׁשענין אבֹותם לבית ּגֹו' ּדגלֹו על איׁש ׁשּבּכתּוב, הענינים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלפרטי

ּבתחּלת  ּׁשּכתּוב למה ּובהמׁש ּבני לאחרי את למנֹות ה' ציּווי אֹודֹות הּסדרה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

אֹותם  מֹונה לפניו חיּבתן ׁשּמּתֹו למעלה, הּמנין ענין (ּבגלל )4יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
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ב.1) ב, בהנסמן 2)פרשתנו (ראה מדרשים בכמה "מצינו הבאה: שבהערה דגלו על איש בד"ה גם וראה ג. פ"ב, במדב"ר

להם". ישראל שהתאוו והתשוקה הכוסף וגודל הדגלים של מעלתם הפלאת עוצם בגודל שמפליגים על 3)שם) איש ד"ה

ואילך). 99 ע' ה'ש"ת המאמרים (ספר ה'ש"ת במדבר דש"פ פרשתנו.4)דגלו ריש פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרשת  השבוע, בפרשת נאמר במדבר ישראל בני של החנייה סדר אודות

במדבר:

˙B˙B‡· BÏ‚c ÏÚ LÈ‡ אות לו יהיה דגל כל - "באותות רש"י: (ופירש ƒ«ƒ¿¿
כגוון  אחד כל צבע זה, של כצבעו לא זה של צבעו בו, תלוייה צבועה מפה

יכיר  כך ומתוך בחושן הקבועה אבנו

באותות  אחר, דבר דגלו. את אחד כל

יעקב  להם שמסר באות אבותם, לבית

שנאמר  ממצרים כשנשאוהו אביהם

יהודה  ציוום, כאשר כן לו בניו ויעשו

המזרח  מן ישאוהו וזבולון ויששכר

וכו' הדרום מן וגד ושמעון וראובן

זו") בפרשה בתנחומא ≈¿È·Ï˙כדאיתא
,Ï‡¯NÈ Èa eÁÈ Ì˙B·‡¬»«¬¿≈ƒ¿»≈

„‚pÓ מרחוק - "מנגד רש"י: (ופירש ƒ∆∆
רחוק  אך ביהושע שנאמר כמו מיל

אמה, כאלפיים וביניו ביניכם יהיה

ובניו  ואהרן משה בשבת לבא שיוכלו

לו") בסמוך חונים È·Ò»ƒ·והלויים
eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï1. ¿…∆≈«¬

‡˙È‡Â מובאL¯„na2‰ÚLa , ¿ƒ»«ƒ¿»¿»»
ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ‰"aw‰ ‰Ï‚pL∆ƒ¿»«»»««ƒ«
ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ BnÚ e„¯È»¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ

˙B··¯ אלף ועשרים מאתיים כלומר , ƒ¿
e‡¯L ÔÂÈk ,'eÎÂ ÌÈÎ‡ÏÓ ÏL∆«¿»ƒ¿≈»∆»

Ì‰L Ï‡¯NÈ Ô˙B‡ המלאכים »ƒ¿»≈∆≈
eÏÈÁ˙‰ ÌÈÏ‚c ÌÈeNÚ בני ¬ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

eÎÂ',ישראל  ÌÈÏ‚„Ï ÌÈe‡˙Óƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿
'eÎÂ ‰"aw‰ ÚÈ„B‰ „iÓƒ«ƒ««»»¿
Ì˙B‡ ‰NÚ CÏ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â¿»«¿…∆≈¬≈»
ÏÚ LÈ‡ ee‡˙L BÓk ÌÈÏ‚c¿»ƒ¿∆ƒ¿«ƒ«
„B·k ˜Èi„Óe .˙B˙B‡· BÏ‚cƒ¿¿¿«≈¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„¿̃«ƒ»ƒ«¿

הריי"צ  זה B¯Ó‡Óaהרבי פסוק על ¿«¬»
‰L ÌÈLBÏL ÈÙÏ3, בשנת ƒ¿≈¿ƒ»»

הרבי  אמירת לפני שנה שלושים ת"ש,

תש"ל  בשנת זה eÎÈ¯‡Óc¿≈¬ƒ˙מאמר
ÔBLl‰,הפסוק ÏÚשל LÈ‡ «»ƒ«

Ì˙B·‡ ˙È·Ï ˙B˙B‡· BÏ‚cƒ¿¿¿≈¬»
¯ÊBÁÂ ,Ï‡¯NÈ Èa eÁÈ«¬¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ∆∆»ƒ¿…∆
ÈL Ì‰L ,Ô·eÓ ,eÁÈ „ÚBÓ≈«¬»∆≈¿≈

ÌÈÈÚ שהחנייה אחד עניין שונים, ƒ¿»ƒ

הייתה  שהחנייה שני ועניין אבותם" לבית באותות דגלו על "איש הייתה

מועד" לאוהל סביב ÔÎ,"מנגד ‡Ï Ì‡c עניינים שני על מדובר לא אם כי ¿ƒ…≈
ÓÈÓÏ¯שונים  dÈÏ ‰Â‰ לומר לפסוק, לו, BÏ‚cהיה ÏÚ LÈ‡ ¬»≈¿≈«ƒ«ƒ¿

Èa eÁÈ „ÚBÓ Ï‰B‡Ï ·È·Ò „‚pÓ Ì˙B·‡ ˙È·Ï ˙B˙B‡·¿¿≈¬»ƒ∆∆»ƒ¿∆≈«¬¿≈
Ê‡c ,Ï‡¯NÈ כך כתוב היה אילו ƒ¿»≈¿»

¯L‡k Ï·‡ ,„Á‡ ÔÈÚ ÈÂ‰»≈ƒ¿»∆»¬»«¬∆
˜ÈÒÙÓ ההמשך לפני הכתוב «¿ƒ

לאוהל  סביב "מנגד הייתה שהחנייה

Èaמועד" eÁÈ B¯Ó‡a¿»¿«¬¿≈
ÈL Ì‰L Ô·eÓ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»∆≈¿≈

Ba ÌÈiÒÓ ÔÎÏÂ ,ÌÈÈÚ בעניין ƒ¿»ƒ¿»≈¿«≈
ÈzLשוב נאמר השני  Ì‰L ,eÁÈ«¬∆≈¿≈

CÈ¯ˆÂ .ÌÈÈÚ‰ ÈLa ˙BiÁ¬ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ ÈL Ì‰ ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ

el‡ הפנימית המשמעות ?לפי ≈
ÌbL ÔÂÈÎc ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿≈»∆«
,˜ei„a ‡e‰ ‰¯Bza ¯„q‰«≈∆«»¿ƒ

ÌÚh‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ לסדר »ƒ¿»ƒ««««
בפסוק  ˆ¯CÈהדברים ‰lÈÁzL∆¿ƒ»»ƒ

BÏ‚c ÏÚ LÈ‡c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿
eÁÈ Ì˙B·‡ ˙È·Ï ˙B˙B‡·¿¿≈¬»«¬
CÈ¯ˆ Ck ¯Á‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿««»»ƒ
·È·Ò „‚pÓc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿ƒ∆∆»ƒ

eÁÈ „ÚBÓ Ï‰B‡Ï? ¿∆≈«¬
˜Èi„Óe ÛÈÒBÓe הריי"צ הרבי ƒ¿«≈

¯Ó‡naהנזכרÚ‚Ba Ìb ««¬»«¿≈«
ÙÏ,·e˙kaL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯ ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ∆«»

˙È·Ï 'Bb BÏ‚c ÏÚ LÈ‡ƒ«ƒ¿¿≈
‰Ê ÔÈÚL] Ì˙B·‡ סדר של ¬»∆ƒ¿»∆

CLÓ‰·eהחניות  È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈¿∆¿≈
‰¯„q‰ ˙lÁ˙a ·e˙kM ‰ÓÏ¿«∆»ƒ¿ƒ««ƒ¿»
במדבר, פרשת הפרשה, בתחילת

˙‡ ˙BÓÏ '‰ ÈÂeÈˆ ˙B„B‡ƒƒ¿∆
ÔÈn‰ ÔÈÚ ÏÏ‚a) Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿»

Ô˙aÈÁ CBznL ,‰ÏÚÓÏ בני של ¿«¿»∆ƒƒ»»
הקדושֿברוךֿהוא ÂÈÙÏישראל לפני ¿»»
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 ופר  ....................  במדברפרשת לשבוע  ים מנוח זל  ) לח

 רפז  .............  ות לשבת קודשקת נרהדלסדר מצות   )לט



elbcו lr yi`

אבֹותם  לבית ּבא 5למׁשּפחֹותם זה ּולאחר , ְְְְְֲִֵֶַַָָָ

ואמרּו אבֹותם], לבית ּגֹו' ּדגלֹו על איׁש ְְְְֲִִִֵַַָָהּציּוּוי

וצרי6רז"ל  אּמֹותם, לבית ולא אבֹותם לבית ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹ

לבית  ולא אבֹותם לבית הּדּיּוק ענין מהּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹלהבין,

ּובינה  ּובינה, חכמה הם ואם אב הרי ְֲִִִֵֵֵָָָָָָָאּמֹותם,

מעלה  יׁש לפעמים ואדרּבה, מֹוחין, ּכן ּגם ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהיא

לבית  מדּייק לּמה ּכן, ואם חכמה, על ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבבינה

אּמֹותם  לבית ולא חכמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶַָָָָֹאבֹותם,

לאהל  מּגיעים ּדוקא ׁשאז ּבינה, ּבחינת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

ׁשם  מדּייק ועֹוד מהּו7מֹועד. להבין ּדצרי , ְְְְִִֵֵַַָָָ

הפכים  ׁשהם מֹועד, לאֹוהל סביב מּנגד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָאֹומרֹו

מּקרֹוב, הּוא וסביב מרחֹוק, הּוא ּדמּנגד מּזה, ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָזה

הּוא  אי מרחֹוק, הּוא ּדאם קצוֹות, ׁשני ְְְְִֵֵֵֵָָוהם

ועֹוד  מרחֹוק. הּוא אי סביב, הּוא ואם ְְִִִִֵֵָָָמּסביב,

לאֹוהל  סביב אֹומר מה מּפני להבין, ְְְִִִִֵֵֶָָָָצרי

להֹוסיף  ויׁש מּמׁש. מֹועד ּבאֹוהל ולא ְְְְִֵֵֵֶַָֹמֹועד,

רצֹון  עת ׁשּבזמן מצינּו ׁשהרי זֹו, ׁשאלה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבביאּור 

ּדאיּקרי  ּבּמׁשּכן (הן לּמקּדׁש נכנסים יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָהיּו

מׁשּכן  ּדאיּקרי ּבּמקּדׁש והן ּובפרט 8מקּדׁש ,( ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ

לקדׁש נכנס היה ּגדֹול ׁשהּכהן הּכּפּורים, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּביֹום

אּלא  עצמ ֹו, מּצד היתה לא ּוכניסתֹו ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהּקדׁשים,

אדם  ׁשל ּוׁשלּוחֹו יׂשראל, ּכל ׁשל ׁשליח ְְְִִֵֶֶַָָָָָּבתֹור

אי9ּכמֹותֹו מּובן, אינֹו ׁשּלכאֹורה ּובהקּדים, . ְְְְִִֵֵֶַָָ

יׂשראל  ּכל ׁשל ׁשליח יהיה ּגדֹול ׁשהּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאפׁשר

ליּכנס, אסּורים הם הרי  הּקדׁשים, לקדׁש ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹליּכנס

חז"ל  מצינן 10ּובלׁשֹון לא ּדאנן מידי איּכא מי ְֲֲִִִִִִַַַָָָֹ

ו  לבאר עבדינן ויׁש עביד. מצי (הּׁשליח) איהּו ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

על 11זה  הּטּורים ּבעל ּׁשּכתב מה ּפי על ִִֶֶַַַַַַַָ
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ב.5) א, ג.6)פרשתנו פ"ו, במדב"ר ג. פל"ב, 100).7)ויק"ר (ע' א.8)ספ"א ב, קידושין 9)עירובין במשנה. ב לד, ברכות

וש"נ. ב. וש"נ.10)מא, ב. כג, (התוועדויות 11)קידושין ס"ב שיחיו להתלמידים תשמ"ז יוהכ"פ דערב ברכה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˙B‡ ‰BÓ4( ישראל בני את שספרו הוא המניין Ì˙BÁtLÓÏוסדר ∆»¿ƒ¿¿»

Ì˙B·‡ ˙È·Ï5'Bb BÏ‚c ÏÚ LÈ‡ ÈeeÈv‰ ‡a ‰Ê ¯Á‡Ïe , ¿≈¬»¿««∆»«ƒƒ«ƒ¿
Ì˙B·‡ ˙È·Ï וסדר הפרשה שבתחילת המניין העניינים, ששני ומכאן ¿≈¬»

בזה  זה קשורים כאן, ¯Ï"Êהחניות e¯Ó‡Â ‡·Ì˙Bבמדרש 6], ˙È·Ï ¿»¿««¿≈¬»
CÈ¯ˆÂ ,Ì˙Bn‡ ˙È·Ï ‡ÏÂ¿…¿≈ƒ»¿»ƒ

ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï המשמעות ¿»ƒ«ƒ¿«
של  È·Ï˙הפנימית ˜eic‰«ƒ¿≈

,Ì˙Bn‡ ˙È·Ï ‡ÏÂ Ì˙B·‡¬»¿…¿≈ƒ»
Ì‡Â ·‡ È¯‰ העניינים פנימיות לפי ¬≈»»≈

,‰È·e ‰ÓÎÁ Ì‰ כמבואר ≈»¿»ƒ»
השכלי, הרעיון נקודת היא שחכמה

לפרטים  הרעיון הסתעפות היא ובינה

היא  בלידה ההשפעה שנקודת כשם

מהאם  היא הפרטים והתפתחות מהאב

,‰È·e האב חכמה, רק ולא האם, ƒ»
,‰a¯„‡Â ,ÔÈÁBÓ Ôk Ìb ‡È‰ƒ«≈ƒ¿«¿«»
ÏÚ ‰È·a ‰ÏÚÓ LÈ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈«¬»¿ƒ»«

,‰ÓÎÁ החכמה כללי באופן אמנם »¿»
מע  היא (החכמה בינה על ל נעלית

העניין  ובחכמה הספירות בסדר הבינה

אבל  בבינה) מאשר בהירות ביתר מאיר

נקודת  כאשר בבינה, מעלה יש לפעמים

החכמה  לגבי לפרטים, מסתעפת העניין

˜Èi„Ó ‰nÏ ,Ôk Ì‡Â הן הכתוב, ¿ƒ≈»»¿«≈
הדגלים, לגבי והן המניין ≈¿È·Ï˙לגבי

‡e‰L ,Ì˙B·‡'אבותם'˙ÈÁa ¬»∆¿ƒ«
Ì˙Bn‡ ˙È·Ï ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁ»¿»¿…¿≈ƒ»

‡e‰L'אימותם',‰Èa ˙ÈÁa ∆¿ƒ«ƒ»
Ê‡L החכמה ידי על Âc˜‡על (ולא ∆»«¿»

הבינה) Ï‰‡Ïידי ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿…∆
„ÚBÓ? ≈

˜Èi„Ó „BÚÂ הריי"צ ÌL7הרבי ¿¿«≈»
הנזכר, e‰Óבמאמר ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ«

B¯ÓB‡ המאמר את הפותח בפסוק ¿
ישראל" בני יחנו דגלו על "איש

,„ÚBÓ Ï‰B‡Ï ·È·Ò „‚pÓƒ∆∆»ƒ¿∆≈
Ì‰L דברים שני ו"סביב" "מנגד" ∆≈

‡e‰ „‚pÓc ,‰fÓ ‰Ê ÌÈÎÙ‰¬»ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆∆
˜BÁ¯Ó הכתוב על רש"י כפירוש ≈»

המאמר), בתחילת לעיל Ì‰Âבסמוך היינו È·ÒÂ·(הובא ,·B¯wÓ ‡e‰ ¿»ƒƒ»¿≈
,˙BÂˆ˜ ÈL קיצוני באופן הפכיים מושגים BÁ¯Ó˜,שני ‡e‰ Ì‡c ¿≈¿»¿ƒ≈»

·È·qÓ ‡e‰ CÈ‡,קרוב ‰e‡שפירושו CÈ‡ ,·È·Ò ‡e‰ Ì‡Â ≈ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ≈
˜BÁ¯Ó? ≈»

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ זה בפסוק נוסף ‡ÓB¯דיוק ‰Ó ÈtÓ הכתוב ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈
LnÓ „ÚBÓ Ï‰B‡a ‡ÏÂ ,„ÚBÓ Ï‰B‡Ï ·È·Ò מדוע כלומר, »ƒ¿∆≈¿…¿∆≈«»

מועד  באוהל שחנו ולא מועד לאוהל מסביב חנו ישראל שבני אומר הכתוב

עצמו?

מה  מפני השאלה את ומבאר וממשיך

שחנו  לומר צריך מועד היה באוהל

עצמו.

‰Ï‡L ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈¿≈»
˙Ú ÔÓÊaL eÈˆÓ È¯‰L ,BÊ∆¬≈»ƒ∆ƒ¿«≈
ÌÈÒÎ Ï‡¯NÈ eÈ‰ ÔBˆ»̄»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
È¯wÈ‡c ÔkLna Ô‰) Lc˜nÏ«ƒ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈

גם  הגמרא,Lc˜Ó,שנקרא כדברי ƒ¿»
בתוככם" משכני "ונתתי ≈¿Ô‰Âככתוב

È¯wÈ‡c Lc˜na גם שנקרא «ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔkLÓ8 נושאי "הקהתים ככתוב ƒ¿»

עד  המשכן את והקימו המקדש

Ë¯Ù·eבואם" היתה ), ובמיוחד ƒ¿»
עצמו מועד לאוהל ¿ÌBÈaהכניסה

‰È‰ ÏB„b Ô‰k‰L ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆«…≈»»»
ÒÎ מועד L„˜Ïבאוהל ƒ¿»¿…∆

B˙ÒÈÎe ,ÌÈL„w‰ הכהן של «»»ƒ¿ƒ»
BÓˆÚ,הגדול  „vÓ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»ƒ««¿

Ïk ÏL ÁÈÏL ¯B˙a ‡l‡∆»¿»ƒ«∆»
Ì„‡ ÏL BÁeÏLe ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆»»

B˙BÓk9 הידוע ההלכתי הכלל כפי ¿
שנעשו  נחשבים השליח של שמעשיו

שכניסת  ונמצא עצמו, המשלח ידי על

היתה  הקדשים, לקודש הגדול הכהן

ישראל. כל של כניסה למעשה

BÈ‡ ‰¯B‡ÎlL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈
¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ ייתכן איך »≈∆¿»

ÏL ÁÈÏL ‰È‰È ÏB„b Ô‰k‰L∆«…≈»ƒ¿∆»ƒ«∆
L„˜Ï ÒkÈÏ Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ»≈¿…∆

Ì‰ È¯‰ ,ÌÈL„w‰ ישראל כל «»»ƒ¬≈≈
ÔBLÏ·e ,ÒkÈÏ ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ»≈ƒ¿

Ï"ÊÁ10 בגמראÈ„ÈÓ ‡kÈ‡ ÈÓ ¬«ƒƒ»ƒƒ
e‰È‡Â ÔÈ„·Ú ÔÈˆÓ ‡Ï Ô‡c«¬«…»ƒ»»¿ƒ«¿ƒ

„È·Ú ÈˆÓ (ÁÈÏM‰) דבר יש וכי «»ƒ«»ƒ»≈
והוא  לעשות יכולים לא שאנחנו

לקודש  להיכנס רשאים לא ישראל שכל ומאחר לעשות, יכול (השליח)

בשליחותם? נכנס הגדול שהכהן ייתכן איך הקדשים,

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ11 בשליחות הקדשים לקודש הגדול הכוהן כניסת עניין את ¿≈¿»≈∆
להיכנס  אסורים שהם אף ישראל ‰ÌÈ¯ehכל ÏÚa ·˙kM ‰Ó Èt ÏÚ«ƒ«∆»««««ƒ
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ז l"yz'd ,oeiq 'a ,xacna zyxt zay

ּכהנים 12הּפסּוק  ממלכת לי ּתהיּו ואּתם ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

ּבני 13(מהּמדרׁש ּכל היּו ּתֹורה מּתן ׁשּבעת ,( ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשהיה  לאחרי ּגם ולכן, ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל

ּכניסתם  ענין ּבטל לא ליּכנס, ונאסרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחטא

ּבני  אצל  ׁשּׁשּיי וכיון הּׁשליחּות. ענין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלגּבי

לּמה  מּובן, אינֹו לּמקּדׁש, הּכניסה ענין ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָיׂשראל

ּבאֹוהל  ולא יחנּו, מֹועד לאֹוהל סביב רק ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹנאמר

מּמׁש. ֵַָמֹועד

ּכבֹוד p‰Â‰ב) מבאר ה'ש"ת ּדׁשנת ּבּמאמר ¿ƒ≈ְְְֲִֵַַַָָ

זה  ענין אדמֹו"ר חמי מֹורי ְְְִִִֶַַָָקדּוּׁשת

הּמאמר  (ּבסּיּום לׁשֹונֹו וזה הּדגלים 14ּבסגנֹונֹו, :( ְְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ׁשּזהּו ּדגל, ּבכל יחד ׁשבטים ׁשלׁשה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹהם

מּדת  ידי על ּובינה ּדחכמה הּקּוין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָהתּכּללּות

ּדהתּכּללּות  ּבמציאּות, ּביּטּול ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַהּתפארת

ּׁשּמתּכּללים  מה רק הּוא הּמֹוחין ׁשּמּצד ְְִִִִִֶֶַַַַַַהּמּדֹות

הּוא  ּדתפארת ההתּכּללּות ּכן ּׁשאין מה ּבזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

ּדגלֹו, על איׁש וזהּו מּמציאּותם. ְְְְְִִִִִִֶֶַַָׁשּמתּבּטלים

הּכּוונה  ּדעיּקר אדם, ׁשם ולא איׁש, ׁשם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹמזּכיר

הּוא  הּמֹוחין ענין ׁשּגם הּמּדֹות, ּתיּקּון ְִִִִִֶַַַַהיא

ּבאֹותֹות  ּׁשּכתּוב ּומה הּמּדֹות. ּתיּקּון ְְִִִִֶַַָּבׁשביל

ּבינה  ּכי הּוא, אּמֹותם, לבית ולא אבֹותם, ְְְֲִִִֵֵָָָֹלבית

הּמּדֹות  אם הּביּטּול 15היא רק זהּו אבל , ֲִִִֵֶַַַָ

הּביּטּול  הּוא אבֹותם ּולבית ּבזה, זה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּדהתּכּללּות

ּכח  ּבחינת החכמה, ידי על ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּבמציאּות,

מֹועד,16מה  לאֹוהל סביב מּנגד ּׁשּכתּוב ּומה . ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

לפ  זה  סביב הרי רק הם העלּיֹות ּכל ׁשעכׁשיו י ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

יׂשראל  יתעּלּו הּמׁשיח ּדבביאת מֹועד, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלאֹוהל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מֹועד, יראּו,17ּבאֹוהל ּבעין עין ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַָ

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

.18 ובהערה (132 ע' ח"א ו.12)תשמ"ז יט, [פ].13)יתרו פע"ט בראשית 14.106)אגדת ע' שם המאמרים ראה 15)ספר

פ"ג. א).16)תניא (כד, פי"ח ב). (ז, פ"ג תניא א. לד, א. כח, בזח"ג רע"מ ח.17)ראה נב, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÒt‰ ÏÚ12תורה למתן ההכנות בעת ישראל לבני Ìz‡Âשנאמר ««»¿«∆

L¯„n‰Ó) ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏ eÈ‰z13‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚaL ,( ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ≈«ƒ¿»∆¿≈««»
‰È‰L È¯Á‡Ï Ìb ,ÔÎÏÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k Ï‡¯NÈ Èa Ïk eÈ‰»»¿≈ƒ¿»≈…¬ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¬≈∆»»

‡ËÁ‰ העגל ישראל e¯Ò‡Âחטא ÔÈÚבפועל,ÒkÈÏבני ÏËa ‡Ï «≈¿¿∆∆¿ƒ»≈…»«ƒ¿«
˙eÁÈÏM‰ ÔÈÚ Èa‚Ï Ì˙ÒÈk¿ƒ»»¿«≈ƒ¿««¿ƒ
גדולים  כוהנים שהיו זה בכוח אלא

יכול  הגדול הכוהן תורה, מתן בעת

בשליחותם. CÈiMLלהיכנס ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»
‰ÒÈk‰ ÔÈÚ Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ»

,Lc˜nÏ,לעיל ‡BÈכמבואר «ƒ¿»≈
·È·Ò ˜¯ ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ô·eÓ»»»∆¡««»ƒ

בסמוך  eÁÈ,היינו „ÚBÓ Ï‰B‡Ï¿∆≈«¬
?LnÓ „ÚBÓ Ï‰B‡a ‡ÏÂ¿…¿∆≈«»

¯Ó‡na ‰p‰Â Lc˙הנזכר·) ¿ƒ≈««¬»ƒ¿«
˙Me„˜ „B·k ¯‡·Ó ˙"˘'‰¿»≈¿¿«
‰Ê ÔÈÚ ¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓƒ»ƒ«¿ƒ¿»∆
ÌeiÒa) BBLÏ ‰ÊÂ ,BB‚Òa¿ƒ¿¿∆¿¿ƒ

¯Ó‡n‰14Ì‰ ÌÈÏ‚c‰ :( ««¬»«¿»ƒ≈
ÏÎa „ÁÈ ÌÈË·L ‰LÏL¿…»¿»ƒ««¿»

,Ï‚c חנו יהודה מחנה בדגל למשל, ∆∆
יששכר  השבטים גם יהודה שבט מלבד

של  היו הדגלים שאר וכן וזבולון,

אחד  כל שבטים ∆∆e‰fLשלושה
התחברות  של הפנימית המשמעות

היא  אחד ב'דגל' שבטים שלושה

‰ÓÎÁc ÔÈew‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿««ƒ¿»¿»
‰È·e חכמה שבמהותן זאת מלבד ƒ»

הן  גם ובינה הן שונים, עניינים שני

– חכמה שונים, 'קוין' לשני שייכות

השמאל  לקו – ובינה הימין, לקו

נחלקות  שהספירות למבואר (בהתאם

חסד, (חכמה, חח"נ קוין לשלושה

גבורה, (בינה, בג"ה הימין, בקו נצח)

(דעת, ודת"י השמאל, בקו הוד)

האמצעי, בקו יסוד) תפארת,

אחד  בדגל שבטים שלושה והתאחדות

בינה  עם חכמה של 'התכללות' היא

בזו  זו מתכללות שהספירות (כידוע

שבחסד  גבורה שבגבורה, חסד כמו

היא  כאן מדובר שבה וההתכללות e‰L‡וכד') ˙¯‡Ùz‰ ˙cÓ È„È ÏÚ«¿≈ƒ««ƒ¿∆∆∆
,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa וכל ההגדרות כל מתבטלים שבו מוחלט ביטול ƒƒ¿ƒ

שילוב  שהיא הרחמים, מידת התפארת, מידת של לעניינה (בהתאם ההגבלות

וגבורה) חסד ‰ÔÈÁBnשל „vnL ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰c מידות כאשר ¿ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ««ƒ

וההיגיון  השכל כי המוחין, בהשפעת בזו זו מתכללות הופכיות, ואפילו שונות,

הללו  המידות שתי בין החיבור את ÌÈÏlk˙nMמחייב ‰Ó ˜¯ ‡e‰««∆ƒ¿«¿ƒ
,‰Êa ‰Ê עם נשארת מידה כל עדיין אבל ביניהם ושילוב התכללות זו הרי ∆»∆

לה  המיוחדות Ù˙c‡¯˙ההגדרות ˙eÏlk˙‰‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó כאשר «∆≈≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿∆∆
ספירות, שתי בין התכללות יש

מידת  בהשפעת ובינה, חכמה ובענייננו

דבר של פירושו ‰e‡התפארת,
Ì˙e‡ÈˆnÓ ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

BÏ‚c,לגמרי  ÏÚ LÈ‡ e‰ÊÂ .¿∆ƒ«ƒ¿
‡LÈכאןÈkÊÓ¯הכתוב  ÌL «¿ƒ≈ƒ

למידות, בעיקר ÌLהמתייחס ‡ÏÂ¿…≈
,Ì„‡ למוחין בעיקר המתייחס »»

‰Âek‰ ¯wÈÚc'ה ‰È‡בעבודת ¿ƒ«««»»ƒ
ÔÈÚ ÌbL ,˙Bcn‰ ÔewÈzƒ«ƒ∆«ƒ¿«

ÔÈÁBn‰ מעלתו כל ‰e‡עם «ƒ
.˙Bcn‰ ÔewÈz ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ«ƒ

·e˙kM ‰Óe"דגלו על "איש «∆»
,Ì˙B·‡ ˙È·Ï ˙B˙B‡a עניין ¿¿≈¬»

‡Ì˙Bnהחכמה, ˙È·Ï ‡ÏÂ עניין ¿…¿≈ƒ»
‡Ìהבינה, ‡È‰ ‰Èa Èk ,‡e‰ƒƒ»ƒ≈

˙Bcn‰15, הבנים 'אם בכתוב כנרמז «ƒ
המידות  של התכללות יש ולכן שמחה',

עניין  הוא במוחין, המידות מקור מצד

‰ÏehÈaהבינה  ˜¯ e‰Ê Ï·‡¬»∆««ƒ
,‰Êa ‰Ê ˙eÏlk˙‰c שבו ביטול ¿ƒ¿«¿∆»∆

ועם  בשנייה אחת מתכללות המידות

בגדרים  נשארת עדיין מידה כל זאת

‰e‡שלה  Ì˙B·‡ ˙È·Ïe¿≈¬»
ÏehÈa‰ המידות e‡ÈˆÓa˙של «ƒƒ¿ƒ

גדרי  כל את שמבטל מוחלט ביטול

שלהם, הביטול e‰L‡המציאות ∆
‰ÓÎÁ‰,במציאות È„È ÏÚ«¿≈«»¿»

‰Ó Ák ˙ÈÁa16 הוא ו'מה' ¿ƒ«…««
מה'. 'ונחנו שכתוב כמו הביטול

·È·Ò „‚pÓ ·e˙kM ‰Óe«∆»ƒ∆∆»ƒ
,„ÚBÓ Ï‰B‡Ï שבני נאמר ולא ¿∆≈

עצמו, מועד באוהל היו ≈¬‰¯Èישראל
ÂÈLÎÚL ÈÙÏ ‰Ê הגלות Ïkבזמן ∆¿ƒ∆«¿»»

˙BiÏÚ‰ מתעלים ישראל שבני »¬ƒ
ה' ‰ÁÈLnבעבודת ˙‡È··c ,„ÚBÓ Ï‰B‡Ï ·È·Ò ˜¯ Ì‰≈«»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ««»ƒ«

Ï‡¯NÈ elÚ˙È שהיא נעלית יותר ÚBÓ„בהתעלות Ï‰B‡a עצמו, ƒ¿«ƒ¿»≈¿∆≈
·e˙kL BÓk17 לבוא לעתיד על ישעיה e‡¯È,בנבואת ÔÈÚa ÔÈÚ Èk ¿∆»ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿

דוד' ה'מצודת וכפירוש בעין', 'עין אלוקות יראו ישראל בני המשיח בימות
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elbcח lr yi`

וזהּו מֹועד. לאֹוהל סביב רק הּוא עכׁשיו ְְְֲִֵֶֶַַָָָאבל

ׁשהם  הּתחּתֹונים ּדדברים הּבירּורים ׁשהם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּנגד,

העצמּות  לאֹור מּנגד ׁשּזהּו לנפרד, הּנראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָיׁש

הּבירּור  ידי על א מֹועד. ׁשּבאֹוהל הּוא ְְֵֵֵֶֶַַַָּברּו

הּכּוונה  ׁשּנׁשלמת מֹועד, לאֹוהל סביב ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּגיעים

כו'. ְֶָָהעליֹונה

הּתֹורה LÈÂג) ּבאֹור המבֹואר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִֵֶַַַָָ

צדק  על 18להּצמח ּדאיׁש הּׁשּייכּות , ְְִֶֶֶַַַַַָ

ׁשארּבעת  הּמלאכים, ׁשל הּדגלים לענין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָּדגלֹו

ארּבע  ּדר על הם מֹועד אֹוהל סביב ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּדגלים

ּכמֹו הּכּסא, את הּנֹוׂשאים הּמרּכבה ְְְִִֵֶֶַַַַָָחּיֹות

ּומבֹואר 19ׁשּכתּוב  הּכּסא, את נֹוׂשאֹות והחּיֹות ְְְִֵֶֶַַַָָ

את 20ּבזה  נֹוׂשאֹות הם הרי הּכּסא את ׁשּבנׂשאם , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּכל  ממּלא ּבחינת ׁשהּוא ׁשעליו, אדם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמראה

סֹובב  ּבחינת ׁשּזהּו אדם, לא ּכי לבחינת ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹעלמין,

לא  ּכי מּבחינת ממׁשיכים זה ידי ועל עלמין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹּכל

ּוכׁשם  כּו'. הּכּסא ׁשעל אדם ּבחינת אל ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאדם

ממׁשיכים  הּכּסא את ׁשּנֹוׂשאֹות הּמרּכבה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחּיֹות

ׁשעל  אדם ּבחינת אל אדם לא ּכי ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹמּבחינת

יׂשראל  ּדנׁשמֹות ּדגלים ּבארּבעה הּוא ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהּכּסא,

ׁשבטים  ּבחינת יׁש ּדהּנה, מֹועד. אֹוהל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָסביב

מרּכבת  ּגם היא ׁשּׁשם הּבריאה, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבעֹולם

מעלה  יׁש א כו'. אריה ּפני מיכאל ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּמלאכים,

נאמר  ׁשעליהם יׂשראל, לנׁשמֹות ׁשּׁשם 21יתירה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מרּכבּתא  לבחינת י"ּה, ׁשבטי ׁשבטים ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָעלּו

אלכסֹון  ּגבּולי עׂשר ׁשנים והן ּדאצילּות, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָעיּלאה

ּדאצילּות  אנּפין ׁשּזהּו22ּדזעיר לֹומר, [ויׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

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

ואילך).18) 6 ע' חכ"ג התוועדויות מנחם (תורת תשי"ז במדבר דש"פ דגלו על איש ד"ה גם וראה ואילך. לה ע' פרשתנו

לר"ה 19) במוסף כתר בקדושת "וחיות" פיוט דר"א. פרקי בשם י כה, תרומה בחיי ספי"ד. במדב"ר ספכ"ג. שמו"ר ראה

רגל. כף ד"ה נוסחאות) ואילך.20)(לכמה ד עב, שם ואילך. סע"א עא, יתרו ד.21)תו"א קכב, קיח,22)תהלים זח"ג ראה

ואילך. ג קעד, פרשתנו האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ואילך. א צד, מסעי לקו"ת ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה', אתה נראה בעין עין אשר וכן ונאמנה וודאית ראיה לומר «¬‡·Ï"רצה

ÂÈLÎÚ ההתקרב והסתר, בהעלם היא האלוקות כאשר הגלות, של בזמן ות «¿»
מועד לאוהל ישראל ÚBÓ„בני Ï‰B‡Ï ·È·Ò ˜¯ ‡e‰ אוהל לתוך ולא «»ƒ¿∆≈

מועד.

e‰ÊÂ שההתקרבות לכך הפנימי הטעם ¿∆
נקראת  עכשיו מועד ∆∆pÓƒ‚„לאוהל

שלכאורה  השאלה מיושבת (ובזה

שני  הם (קרוב) ו'סביב' (רחוק) 'מנגד'

‰ÌÈ¯e¯Èaהפכים), Ì‰L הפרדת ∆≈«≈ƒ
לקדושה  והעלאתו מהרע הטוב

ÌÈ¯·„c הגשמייםÌÈBzÁz‰ ƒ¿»ƒ««¿ƒ
LÈ Ì‰L מציאות‰‡¯p‰ ∆≈≈«ƒ¿∆

„¯ÙÏ,אותו שמחייה מהאלוקות ¿ƒ¿»
e‰fL נפרד 'יש' של מציאות ∆∆

התנגדות pÓ‚„מאלוקות  של במובן ƒ∆∆
˙eÓˆÚ‰ ¯B‡Ï ומהות עצמות של ¿»«¿

Ï‰B‡aLהאלוקות ‡e‰ Ce¯a»∆¿∆
¯e¯Èa‰ È„È ÏÚ C‡ .„ÚBÓ≈««¿≈«≈
הדברים  של וההעלאה והתיקון

דבר ÌÈÚÈbÓהגשמיים של בסופו «ƒƒ
·È·Ò קרוב,„ÚBÓ Ï‰B‡Ï »ƒ¿∆≈

‰BÈÏÚ‰ ‰Âek‰ ˙ÓÏLpL'כו ∆ƒ¿∆∆««»»»∆¿»
יבררו  ישראל שבני כדי שהיא בבריאה

הדברים  של המציאות את ויזככו

התחתונים.

¯‡B·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‚¿≈¿«≈∆ƒ«¿»
˜„ˆ ÁÓv‰Ï ‰¯Bz‰ ¯B‡a18, ¿«»¿«∆«∆∆

BÏ‚c ÏÚ LÈ‡c ˙eÎÈiM‰««»¿ƒ«ƒ¿
במדבר  ישראל בני של »¿ÔÈÚÏ¿ƒבחניות

,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏL ÌÈÏ‚c‰ ושם «¿»ƒ∆««¿»ƒ
‰ÌÈÏ‚cמבואר  ˙Úa¯‡L של ∆«¿«««¿»ƒ

שבטים  (שלושה השבטים עשר שנים

דגל) ‰Ìבכל „ÚBÓ Ï‰B‡ ·È·Ò¿ƒ∆≈≈
‰·k¯n‰ ˙BiÁ Úa¯‡ C¯c ÏÚ«∆∆«¿«««∆¿»»

‰qk‡,העליונה  ˙‡ ÌÈ‡NBp‰«¿ƒ∆«ƒ≈
·e˙kL BÓk19˙BiÁ‰Â חיות) ¿∆»¿««

מלאכים  הם שבמרכבה, הקודש

אריה, פני אדם, פני שונות, בבחינות

נשר) ופני שור Êa‰פני ¯‡B·Óe ,‡qk‰ ˙‡ ˙B‡NB20, ¿∆«ƒ≈¿»»∆
‡qk‰ ˙‡ Ì‡NaL הכסא את נושאות 'החיות' ‰Ìכאשר È¯‰ ∆¿»¿»∆«ƒ≈¬≈≈

˙B‡NB ומרוממות ÂÈÏÚLמעלות Ì„‡ ‰‡¯Ó (כמו ‡˙ הכיסא שעל ¿∆«¿≈»»∆»»

מלמעלה"), עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות "ועל ∆e‰L‡שנאמר
'אדם' ÔÈÓÏÚ,מדריגת Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa המאיר האלוקי האור ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

הגוף) את ה'ממלאת' הנשמה (כמו פנימית התלבשות של  בדרך בעולמות

היא  Ïkוהעליה ··BÒ ˙ÈÁa e‰fL ,Ì„‡ ‡Ï Èk ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒ…»»∆∆¿ƒ«≈»
ÔÈÓÏÚ גבול הבלי האלוקי האור »¿ƒ

פנימית  מהתלבשות שלמעלה,

'סובב' בדרך בעולמות ומאיר בנבראים

Ê‰ו'מקיף', È„È ÏÚÂ את שמרוממים ¿«¿≈∆
כל  (ממלא 'אדם' מבחינת הכסא

כל  (סובב אדם' 'לא לבחינת עלמין)

והתגלות ÌÈÎÈLÓÓעלמין) הארה «¿ƒƒ
Ï‡ Ì„‡ ‡Ï Èk ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ…»»∆
'eÎ ‡qk‰ ÏÚL Ì„‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆««ƒ≈
מבחינת  הארה 'אדם' בבחינת שתהייה

עלמין. כל BiÁL˙סובב ÌLÎe¿≈∆«
‡qk‰ ˙‡ ˙B‡NBpL ‰·k¯n‰«∆¿»»∆¿∆«ƒ≈
‡Ï Èk ˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«ƒ…
ÏÚL Ì„‡ ˙ÈÁa Ï‡ Ì„‡»»∆¿ƒ«»»∆«

,‡qk‰,לעיל ‰e‡כמבואר Ôk «ƒ≈≈
˙BÓLc ÌÈÏ‚c ‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ¿

Ï‡¯NÈ ישראל בני של החניות בסדר ƒ¿»≈
„ÚBÓ Ï‰B‡ ·È·Ò שממשיך כפי ¿ƒ∆≈

מבאר.ו 

ÌÈË·L ˙ÈÁa LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈¿ƒ«¿»ƒ
ÌML ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚaL∆¿««¿ƒ»∆»

הבריאה  k¯Ó·˙בעולם Ìb ‡È‰ƒ«∆¿∆∆
,ÌÈÎ‡Ïn‰ של הקודש' 'חיות ««¿»ƒ

ÂÎ'.המרכבה  ‰È¯‡ Èt Ï‡ÎÈÓƒ»≈¿≈«¿≈
˙BÓLÏ ‰¯È˙È ‰ÏÚÓ LÈ C‡«≈«¬»¿≈»¿ƒ¿

,Ï‡¯NÈ,למלאכים ביחס ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚL ישראל נשמות על ∆¬≈∆

¯Ó‡21ÌÈË·L eÏÚ ÌML ∆¡«∆»»¿»ƒ
,d"È ÈË·L היא והעלייה ƒ¿≈»

‰‡lÈÚ ‡z·k¯Ó ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆¿«¿»ƒ»»
העליונה  eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙המרכבה

הבריאה, מעולם ÌÈLשלמעלה Ô‰Â¿≈¿≈
¯ÈÚÊc ÔBÒÎÏ‡ ÈÏe·b ¯NÚ»»¿≈¬«¿ƒ¿≈

˙eÏÈˆ‡c ÔÈt‡22 של המציאות «¿ƒ«¬ƒ
המוגדרת  המציאות כלומר, אלכסון". גבולי מי"ב מורכבת והנבראים העולמות

מעלה  והקצוות, הכיוונים מששת מורכבת ומוגבל, מסויים ומקום בשטח

– המפגש מקומות ומספר מזרחֿמערבֿצפוןֿדרום, הרוחות וארבע ומטה
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ט l"yz'd ,oeiq 'a ,xacna zyxt zay

לבית  ּדגלֹו על איׁש ּׁשּנאמר ּבמה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֻהמכּוון

מהאבֹות  מקּבלים ׁשהּׁשבטים ּכפי ׁשּזהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאבֹותם,

מרּכבּתא  ּבחינת ׁשהם ּכמֹו היינּו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָ(אבֹותם),

הּכח  ּבהם נמׁש זה ידי ועל ּדאצילּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעיּלאה

והם  כּו']. העליֹון אדם ּבחינת ְְְְֲִֵֶַַָָָלהעלֹות

ּובינה, חכמה ּבבחינת סֹוף אין אֹור ְְְִִִִִֵַַָָָממׁשיכים

ההמׁשכה  ׁשּזֹוהי עיּלאה, אדם ּבחינת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהן

הּתֹורה  להעלֹות מֹועד), אֹוהל ׁשל (ענינֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָּבּתֹורה

מּבחינת  ׁשּלמעלה מּמׁש סֹוף אין ּבאֹור ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּולקׁשרּה

ידי  על ּדוקא היא זֹו המׁשכה א ְְְִֵַַַַָָָָָאדם.

הּוא  ׁשהּדגל הּדגלים, ענין וזהּו יחד, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהתּכּללּותם

ׁשלׁשה  והתּכּללּות וקיּבּוץ אסיפה ְְְְְֲִִִֶַָָָֹהעֹוׂשה

הּמּדֹות, התּכּללּות ענין והּוא ּכאחד, ְְְְְְִִִִֶַַַָָׁשבטים

אחד  ׁשּכל ּבאֹופן היא הּׁשבטים עבֹודת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

ׁשבט, לכל ּפרטית עבֹודה ׁשּיׁש יעלה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבמסיּלתֹו

ראה  ּכי ׁשם על ראּיה, ּבחינת הּוא ראּובן ְְְְִִִֵֵַַָָָּוכמֹו

ׁשמע 23ּגֹו' ּכי ׁשם על ׁשמעֹון ׁשם 24, על לוי , ְִִִֵֵֵַַַָ

ּגֹו' יּלוה אֹודה 25הּפעם הּפעם ׁשם על ויהּודה , ִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ה' אֹור 26את ּבתֹורה ּכמבֹואר כן,27, ּפי על ואף , ְְְִֵֶַַַָָ

יחּדיו. ּכלּולים להיֹות ְְְְִִִִַָצריכים

ּכיון ‡ÌÓד) ּדלכאֹורה, להבין, צרי עדיין »¿»ְְְֲִִִִֵַָָָָ

מה  ׁשנתאּוּו הּוא הּדגלים ענין ְְְִִִֶֶַַַַָָׁשּכל

הר  על ה' וּירד ּכאׁשר ּתֹורה מּתן ּבעת ְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָּׁשראּו

על 28סיני  איׁש לבחינת להתאּוֹות ּבמקֹום הּנה , ְְְְִִִִִִִֵַַַַ

למדריגת  ׁשּׁשּייכת הּמרּכבה רק ׁשּזֹוהי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּדגלֹו,

נעלית  לדרּגא להתאּוֹות צריכים היּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּׁשבטים,

האבֹות  למדריגת ׁשּׁשּיכת ּכפי ּבּמרּכבה, .29יֹותר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
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לב.23) כט, לג.24)ויצא לד.25)שם, לה.26)שם, ואילך).27)שם, א (מה, אתה יהודה ד"ה כ.28)ויחי יט, ראה 29)יתרו

ואילך. סע"ב יז, צו לקו"ת שם. יתרו ד. כג, ויצא תו"א גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שש  הם העניין ובפנימיות עשר, שנים הוא השונות ה"קצוות" שבין – הזוויות

משתים  כלולות הן ביניהן וההתחברות ההתכללות שמצד העליונות המידות

הדעת] בחינת [של זה גילוי "להיות אור': ב'תורה (כמבואר בחינות עשרה

ישראל  כלל נפשות מושרשות ששם בבבריאהֿיצירהֿעשיה ונשתלשל נמשך

כי  השבטים ומדרגת בחינת עלֿידי הוא

כוכבא  כמו המשכה לשון הוא שבט

האילן  מן וענף שבט לשון וגם דשביט

לעלמא  מרכבה בבחינת שהם הגדול

המקדש  [בבית (הים בבחינת דאתגלייא

בקר  י"ב על עמד המלך]) שלמה שבנה

ארבע  כנגד שבטים י"ב בחינת הם

אחד  וכל כו' אדם פני המרכבה חיות

הרי  אבות מג' כלול חיות] [מהארבע

והמשכת  השפעת נמשך ומשם י"ב

הנפשות  בכלל יתברך אלוקותו גילוי

ישראל") e‰fLשל ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆∆
ÏÚ LÈ‡ ¯Ó‡pM ‰Óa ÔÂeÎÓ‰«¿À»¿«∆∆¡«ƒ«
ÈÙk e‰fL ,Ì˙B·‡ ˙È·Ï BÏ‚cƒ¿¿≈¬»∆∆¿ƒ
˙B·‡‰Ó ÌÈÏa˜Ó ÌÈË·M‰L∆«¿»ƒ¿«¿ƒ≈»»
Ì‰L BÓk eÈÈ‰ ,(Ì˙B·‡)¬»«¿¿∆≈

להיות  מתעלים »ÈÁa¿ƒ˙השבטים
,˙eÏÈˆ‡c ‰‡lÈÚ ‡z·k¯Ó∆¿«¿»ƒ»»«¬ƒ
Ì‰a CLÓ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»»∆

ÈÁa˙בשבטים  ˙BÏÚ‰Ï Ák‰«…«¿«¬¿ƒ«
'eÎ ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'אדם' מבחינת »»»∆¿

לעיל  כמבואר אדם' 'לא ].לבחינת
Ì‰Â השבטיםÌÈÎÈLÓÓ ומביאים ¿≈«¿ƒƒ

והארת  גילוי ÛBÒלידי ÔÈ‡ ¯B‡≈
Ô‰L ,‰È·e ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿»ƒ»∆≈

ובינה  ‡„Ìחכמה ˙ÈÁa¿ƒ«»»
‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL ,‰‡lÈÚ של ƒ»»∆ƒ««¿»»

ÏLהאורֿאיןֿסוף  BÈÚ) ‰¯Bza«»ƒ¿»∆
˙BÏÚ‰Ï ,(„ÚBÓ Ï‰B‡∆≈¿«¬
ÔÈ‡ ¯B‡a d¯L˜Ïe ‰¯Bz‰«»¿»¿»¿≈
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL LnÓ ÛBÒ«»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

BÊ ‰ÎLÓ‰ C‡ .Ì„‡ שהשבטים »»««¿»»
בתורה  ÏÚממשיכים ‡˜Âc ‡È‰ƒ«¿»«

Ì˙eÏlk˙‰ È„È השבטים של ¿≈ƒ¿«¿»
‰ÙÈÒ‡ ‰NBÚ‰ ‡e‰ Ï‚c‰L ,ÌÈÏ‚c‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ ,„ÁÈ««¿∆ƒ¿««¿»ƒ∆«∆∆»∆¬ƒ»

˙eÏlk˙‰Â ıeaÈ˜Â ומאחד e‰Â‡ומחבר ,„Á‡k ÌÈË·L ‰LÏL ¿ƒ¿ƒ¿«¿¿…»¿»ƒ¿∆»¿
˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÔÈÚ,בזו ‰È‡זו ÌÈË·M‰ ˙„B·Ú È¯‰L ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆¬≈¬««¿»ƒƒ

ÏÎÏ ˙ÈË¯t ‰„B·Ú LiL ,‰ÏÚÈ B˙lÈÒÓa „Á‡ ÏkL ÔÙB‡a¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ»«¬∆∆≈¬»¿»ƒ¿»
Ë·L עץ ל'פרי בהקדמה ויטאל חיים רבי שכתב וכמו בפרט, לו המיוחדת ≈∆

ספרדיים, ובין אשכנזים בין חילוקים שיש המנהגים, בשורשי ..." חיים':

בסידורי  שלהם קדמונים מנהגים בהם שיש בהם, וכיוצא ואיטליים קטאלוניים

התפילות  בשורשי רק האחרונים ופזמונים לפיוטים שנוגע במה ולא התפילה,

נגד  ברקיע, שערים י"ב שיש זלה"ה, [האריז"ל] מורי אומר והיה הדין. כפי

תפילתו  עולה אחד וכל שבטים, י"ב

הנזכרים  השערים והם אחד, שער דרך

לא  שוודאי ואמר יחזקאל. ספר בשלהי

וכל  שווין, השערים ודרכי השערים היו

התפיל  גם לכן מחבירו, משונה ות אחד

ראוי  ואחד אחד כל לכן משונות.

אם  יודע מי כי תפילתו, כמנהג להחזיק

עולה  תפילתו ואין ההוא, משבט הוא

שהוא  מה אך ההוא. שער על ֿידי אלא

לכל  שווה זה בתלמוד, מפורשין דינין

¯‡Ô·eלמשל BÓÎeהשבטים", ¿¿≈
‡e‰ של באופן ה' »ÈÁa¿ƒ˙עבודת

'Bb ‰‡¯ Èk ÌL ÏÚ ,‰i‡¯23, ¿ƒ»«≈ƒ»»
ÔBÚÓL בבחינת ה' עבודת הוא ƒ¿

ÚÓLשמיעה  Èk ÌL ÏÚ24ÈÂÏ , «≈ƒ»«≈ƒ
'Bb ‰ÂlÈ ÌÚt‰ ÌL ÏÚ25, «≈«««ƒ»∆

‰„B‡ ÌÚt‰ ÌL ÏÚ ‰„e‰ÈÂƒ»«≈«««∆
'‰ ˙‡26‰¯B˙a ¯‡B·Ók , ∆«¿»¿»

¯B‡27 בעבודת אלה עניינים פרטי

ÔÎ,ה', Èt ÏÚ Û‡Â שלכל למרות ¿««ƒ≈
לו  המיוחד עניינו את יש שבט

ÌÈÏeÏk ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ כל ¿ƒƒƒ¿¿ƒ
«¿»ÂÈcÁÈ.השבטים 

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú ÌÓ‡ („»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆»ƒ¿«

ee‡˙L ‡e‰ ÌÈÏ‚c‰ בני «¿»ƒ∆ƒ¿«
את  להם שיהיה e‡¯Mישראל ‰Ó«∆»

„¯iÂ ¯L‡k ‰¯Bz ÔzÓ ˙Úa¿≈««»«¬∆«≈∆
ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ '‰28‰p‰ , ««ƒ«ƒ≈

˙ÈÁ·Ï ˙Be‡˙‰Ï ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«
˜¯ È‰BfL ,BÏ‚c ÏÚ LÈ‡ƒ«ƒ¿∆ƒ«
˙‚È¯„ÓÏ ˙ÎÈiML ‰·k¯n‰«∆¿»»∆«∆∆¿«¿≈«
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ ,ÌÈË·M‰«¿»ƒ»¿ƒƒ
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯„Ï ˙Be‡˙‰Ï¿ƒ¿«¿«¿»«¬≈≈

˙B·‡‰ ˙‚È¯„ÓÏ ˙ÎiML ÈÙk ,‰·k¯na29'אור ב'תורה וכמבואר «∆¿»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿≈«»»
הן  האבות "והנה האבות: למדריגת בשייכות בעולם האלוקות גילוי מעלת על

להשראת  זכו כן ידי ועל כו' ביטול בבחינת ימיהם כל שהיו המרכבה הן

ברוךֿה  איןֿסוף אור ומידותיו השכינה איןֿסוף אור שיהיה ממש בגילוי וא

גדולותיו  מידות הן והן כו'. יצחק ופחד אוהבי אברהם בנפשם המתגלים הם
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הּוא  הּדגלים ׁשענין לעיל ׁשּנתּבאר אף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדהּנה,

הּבריאה, ּבעֹולם רק לא הם ׁשהּׁשבטים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּכפי

ּדפרּודא  מּמׁש,30עלמא ּבהתחּלקּות הם ׁשּׁשם , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

אלכסֹון  ּגבּולי עׂשר ּבׁשנים ׁשהם ּכפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָאּלא

ׁשל  ענין עדיין זה הרי ּדאצילּות, אנּפין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּדזעיר

ההתּכּללּות  לענין ּבדֹומה זה ואין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַהתחּלקּות,

אמרּו עליהם האבֹות, קֹורין 31ׁשּבמדריגת אין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

מעלה  ׁשּיׁש הּוא, הענין א לׁשלׁשה. אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבֹות

עלּיית  ידי על ׁשּדוקא הּׁשבטים, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָּבעבֹודת

לֹומר, ויׁש כּו'. אֹורֹות ּתֹוספת נמׁש ְְְִֵֶֶַַַָהּמלכּות

הּתֹורה  ּבאֹור הּמאמר ּבסּיּום ּׁשּמביא מה 32ׁשּזהּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הם  והּׁשבטים האילן, עצם הן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהאבֹות

הענפים  על ּדוקא ּגדילים והּפירֹות ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָהענפים,

אּלא), ׁשם, להמבֹואר נֹוגע זה אין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ(ׁשּלכאֹורה

נתאּוּו לא לּמה הּנ"ל, קּוׁשיא מתרץ ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבזה

מעלה  ׁשּיׁש לפי  האבֹות , ׁשל הּמר ּכבה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלמדריגת

ׁשּדוקא  הענפים, ּכמֹו ׁשהם הּׁשבטים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבבחינת

צמיחת  ענין ׁשּזהּו הּפירֹות, ּגדילים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַעליהם

ידי  על ׁשּנעׂשה למּטה סֹוף האין ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָוהתּגּלּות

ּדוקא  .33הּׁשבטים ְְִַַָָ

העבֹודה e‰ÊÂה) התחלת ׁשּזֹוהי ּדגלֹו, על איׁש ¿∆ְְֲִִִֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו איׁש, איׁש34ּבבחינת ְְִִִִֶַָ

הּמּדֹות  על קאי ּדאיׁש עיּקר 35מלחמה, ׁשּזהּו , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ידי  על היא הּבריאה ׁשּכללּות (ּוכמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָהאדם

הּבנין  ימי ׁשבעת ׁשּנקראים ׁשּצרי36הּמּדֹות ,( ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּמּד ּבעבֹודת מּגיעים לעסֹוק ּכ ואחר ֹות. ְֲֲִִִַַַַַַַָ

ּבחינת  ׁשּזהּו אבֹותם, לבית ּבאֹותֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַָלבחינת

לבית  ולא אבֹותם לבית ּגּופא, ּובזה ְְְֲִֵֵֶַָָָֹהּמֹוחין,

ׁשּזהּו ּבינה, ּבחינת הּוא אּמֹותם ּדבית ְְִִִִֵֶֶַָָָאּמֹותם,

ּבלבד  הּיׁש ּביּטּול אמיּתי,37רק ּביּטּול ׁשאינֹו , ְֲִִִִִֵֵֶַַַ
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ובכ"מ.30) ב. ג, בראשית וארא.31)תו"א ר"פ תו"א וראה ב. טז, לז.32)ברכות ע' (המו"ל).33)ריש קצת בשלח 34)חסר

ג. ואילך.35)טו, קעא ע' תרכ"ט המאמרים ספר ואילך. א כה, שה"ש לקו"ת פ"ג.36)ראה תניא ספר 37)ראה ראה

ובכ"מ. שכח. ע' תרנ"ד המאמרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ידיהם  על למטה ונשתלשל שנמשך עצמו הקדושֿברוךֿהוא של וגבורותיו

גילוי  בבחינת ישראל נפשות בכלל ברוךֿהוא איןֿסוף אור גילוי להיות

ÈÙkממש...". ‡e‰ ÌÈÏ‚c‰ ÔÈÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ
‡„e¯Ùc ‡ÓÏÚ ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ˜¯ ‡Ï Ì‰ ÌÈË·M‰L30, ∆«¿»ƒ≈…«¿««¿ƒ»»¿»ƒ¿»

יש  שבו עולם היינו פירוד, של עולם

נפרדים  הם שבהרגשתם נבראים

הבריאה ÌMLמהבורא  ‰Ìבעולם ∆»≈
LnÓ ˙e˜lÁ˙‰a כמציאות ¿ƒ¿«¿«»

ומוגדרת, הדגלים ‡l‡מוגבלת עניין ∆»
Ì‰Lהוא  ÈÙk השבטיםÌÈLa ¿ƒ∆≈ƒ¿≈

ÔBÒÎÏ‡ ÈÏe·b ¯NÚ שעניינם »»¿≈¬«¿
לעיל  ‡ÔÈtנתבאר ¯ÈÚÊc פנים ƒ¿≈«¿ƒ

לאור  (שביחס המידות הם זעירות,

יש  אנפין', וב'אריך במוחין המאיר

ו'קטן') מועט אור eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙במידות
מוחלט  ביטול יש שבו עולם שהוא

כלל, פירוד ואין Ê‰לאלוקות È¯‰¬≈∆
מתחלקים  שהם כפי השבטים עניין

ÏLלדגלים  ÔÈÚ ÔÈÈ„Ú¬«ƒƒ¿»∆
‰ÓB„a ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿≈∆¿∆

˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚÏ הספירות שבין ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
‰‡·B˙,והמידות  ˙‚È¯„ÓaL∆¿«¿≈«»»

e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ31ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ¬≈∆»¿≈ƒ
‰LÏLÏ ‡l‡ ˙B·‡ דוקא כי »∆»ƒ¿…»

לכל  קשור האבות שלושת של עניינם

כן  שאין מה מישראל, ואחד אחד

ה' את עובד מהם אחד שכל השבטים

נתאוו  ישראל בני למה ואםֿכן בדרכו.

מדריגת  שהוא הדגלים, לעניין

עליונה, יותר למדריגה ולא השבטים,

האבות? מדריגת היא

iL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡‰ÏÚÓ L «»ƒ¿»∆≈«¬»
‡˜ÂcL ,ÌÈË·M‰ ˙„B·Úa«¬««¿»ƒ∆«¿»

˙ÈiÏÚ È„È ÏÚהתעלות˙eÎÏn‰ «¿≈¬ƒ«««¿
הכי  כספירה ממקומה למעלה, מלמטה

נעלות  יותר למדריגות «¿CLÓƒאחרונה
'eÎ ˙B¯B‡ ˙ÙÒBz מלמעלה ∆∆

הארה  במלכות ומאירה למטה,

נעלות. ממדריגות

e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ האמור הביאור ¿≈«∆∆
למדריגת  נתאוו לא ישראל בני מדוע

השבטים למדריגת דווקא אלא ‰Ó‡n¯האבות ÌeiÒa ‡È·nM ‰Ó«∆≈ƒ¿ƒ««¬»

‰Bz¯‰הנזכר  ¯B‡a32Ô‰ ˙B·‡‰L כמו,ÔÏÈ‡‰ ÌˆÚ עצמו ,העץ ¿«»∆»»≈∆∆»ƒ»
ÌÈÙÚ‰ ÏÚ ‡˜Âc ÌÈÏÈ„b ˙B¯Èt‰Â ,ÌÈÙÚ‰ Ì‰ ÌÈË·M‰Â¿«¿»ƒ≈»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ«¿»«»¬»ƒ

עצמו  העץ על ÌL,ולא ¯‡B·Ó‰Ï Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎlL)∆ƒ¿»≈∆≈«¿«¿»»
˙‚È¯„ÓÏ ee‡˙ ‡Ï ‰nÏ ,Ï"p‰ ‡ÈLe˜ ı¯˙Ó ‰ÊaL ,(‡l‡∆»∆»∆¿»≈¿»««»»…ƒ¿«¿«¿≈«
ÈÙÏ ,˙B·‡‰ ÏL ‰·k¯n‰«∆¿»»∆»»¿ƒ
˙ÈÁ·a ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»ƒ¿ƒ«

Ì‰L ,ÌÈË·M‰ השבטיםBÓk «¿»ƒ∆≈¿
Ì‰ÈÏÚ ‡˜ÂcL ,ÌÈÙÚ‰»¬»ƒ∆«¿»¬≈∆

e‰fL ,˙B¯Èt‰ ÌÈÏÈ„b גדילת ¿≈ƒ«≈∆∆
על  משל היא ˆÁÈÓ˙הפירות ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«

‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙elb˙‰Â¿ƒ¿«»≈¿«»
ÌÈË·M‰ È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈«¿»ƒ

‡˜Âc33. «¿»
e‰ÊÂ של ‰) הפנימי ‡LÈהתוכן ¿∆ƒ

˙ÏÁ˙‰ È‰BfL ,BÏ‚c ÏÚ«ƒ¿∆ƒ«¿»«
‰„B·Ú‰'ה בעבודת הראשון השלב »¬»

העבודה  ‡LÈ,שהוא ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ
·e˙kL BÓÎe34‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ¿∆»ƒƒ¿»»

שהיא  ה' שעבודת רמז בכך ויש

'איש', בבחינת היא LÈ‡c¿ƒמלחמה
È‡˜ וון מכ˙Bcn‰ ÏÚ35e‰fL , »≈««ƒ∆∆
¯wÈÚÌ„‡‰ הם המוחין כי עצמו ƒ«»»»

עם  אותו שמקשר האדם חלק בעיקר

ואילו  ממנו, ונעלה ממנו שחוץ מה

האדם  הם שלו, הרגשות המידות,

‰È¯a‡‰עצמו ˙eÏÏkL BÓÎe)¿∆¿»«¿ƒ»
˙Bcn‰ È„È ÏÚ ‡È‰ של העליונות ƒ«¿≈«ƒ

וכו' גבורה, חסד, הקדושֿברוךֿהוא,

ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈ‡¯˜pL36 ∆ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»
העולם  'נבנה' בהם השלב ),כי וזהו

ה' בעבודת CÈ¯vL∆»ƒהראשון
˙„B·Úa ˜BÒÚÏ ותיקון בירור «¬«¬«

Ck ¯Á‡Â .˙Bcn‰ תיקון לאחר «ƒ¿««»
ÈÁ·Ï˙המידות  ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«

e‰fL ,Ì˙B·‡ ˙È·Ï ˙B˙B‡a¿¿≈¬»∆∆
ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa שלמעלה ¿ƒ««ƒ

Ùeb‡,מהמידות, ‰Ê·e במוחין »∆»
‡·Ì˙Bעצמן, ˙È·Ï בחינת ¿≈¬»

לעיל, כמבואר È·Ï˙החכמה, ‡ÏÂ¿…¿≈
‡e‰ Ì˙Bn‡ ˙È·c ,Ì˙Bn‡ƒ»¿≈ƒ»
ÏehÈa ˜¯ e‰fL ,‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»∆∆«ƒ

„·Ïa Li‰37,ÈzÈÓ‡ ÏehÈa BÈ‡L מוחלט , לא ביטול כלומר, «≈ƒ¿«∆≈ƒ¬ƒƒ
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יי l"yz'd ,oeiq 'a ,xacna zyxt zay

מּבחינת  ׁשּנמׁש היינּו אבֹותם לבית ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָאבל

ב'), סעיף (ּכּנ"ל ּבמציאּות ּביּטּול ׁשּזהּו ְְִִִִֶֶַַָָָחכמה,

(יחנּו) החנּיה ענין נעׂשה ואז אמיּתי. ְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָּביּטּול

ּתכלית  זה אין עדיין אמנם, והתיּׁשבּות. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבמנּוחה

לאהל  סביב מּנגד ׁשּממׁשי וזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹהּׁשלימּות.

ּבּמדרׁש ּדהּנה, יחנּו. היינּו38מֹועד ׁשמּנגד ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

והענין  אּמה. אלּפים הּתֹורה 39רחֹוק הּנה ּכי , ְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

ׁשנה  אלּפים לעֹולם אינֹו40קדמה ולכאֹורה , ְְְְִִֵַַָָָָָָָ

ׁשנה  אלּפים ׁשּקדמה לֹומר ׁשּיי אי ְְִֵֶַַַַָָָָָָמּובן,

(ּכתֹורת  נברא ּכן ּגם הּוא הּזמן הלא ְְְֲִֵַַַַָָָֹלעֹולם,

הידּועה  הּמּגיד ּדקאי 41הרב הּוא הּפירּוׁש אּלא ,( ְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשהיא  הּתֹורה ענין (ׁשּזהּו ּובינה חכמה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָעל

נאמר  זה ׁשעל הּקּב"ה), ׁשל אאּלפ42חכמתֹו ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּנ"ל  אלפים ׁשני ּומּבחינת ּבינה, אאּלפ ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָחכמה

קצוֹות  ׁשׁש עֹולם לבחינת הּתֹורה ְְְִִִִֵַַַָָָממׁשיכים

וכיון  מֹועד. אֹוהל ענין ׁשּזהּו ּוזמן, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָמקֹום

לכן  יׂשראל, נׁשמֹות ידי על היא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשההמׁשכה

ׁשהם  אּמה, אלּפים  רחֹוק יחנּו, ּגֹו' מּנגד ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָנאמר

לבחינת  ּובינה חכמה אאּלפ מּבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָממׁשיכים

היא  ׁשההמׁשכה  סביב, וזהּו מֹועד. ְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹוהל

ּבפירּוׁש ענין ועֹוד עלמין. ּכל סֹובב ְְְְְִִִִֵֵַָָָמּבחינת

ּבחינה  ידי על נמׁש זה המׁשכה ׁשּכח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּנגד,

ידי  על ּדוקא היא זֹו המׁשכה ּדהרי מּנגד, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

כּו', הּבהמית ונפׁש ּבּגּוף הּנׁשמה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָהתלּבׁשּות

ידי  על ודוקא כּו'. המנּגד עם העבֹודה היא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָׁשאז
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ט.38) פ"ב, לו).39)במדב"ר (ס"ע שם פרשתנו וש"נ.40)אוה"ת ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, ואילך.41)זח"ב סע"ד עה, הק"ש שער דא"ח עם בסידור א.42)הובא קד, שבת לג. לג, איוב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ CLÓpL eÈÈ‰ Ì˙B·‡ ˙È·Ï Ï·‡¬»¿≈¬»«¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«»¿»∆∆

ÈzÈÓ‡ ÏehÈa ,('· ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa מוחלט ביטול ƒƒ¿ƒ««»ƒƒ¬ƒƒ
המציאות. כל במציאות Ê‡Âשל ביטול ‰iÁ‰כשישנו ÔÈÚ ‰NÚ ¿»«¬∆ƒ¿««¬ƒ»

˙e·MÈ˙‰Â ‰ÁeÓa (eÁÈ) מציאות שום אין מוחלט ביטול כשיש כי «¬ƒ¿»¿ƒ¿«¿
הביטול. לתכלית שמפריעה

ÔÈÈ„Ú ,ÌÓ‡ על שמדובר למרות »¿»¬«ƒ
אין  שבו מצב והתישבות, מנוחה

זאת, בכל ומניעות, Ê‰הפרעות ÔÈ‡≈∆
e‰ÊÂ .˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿≈¿∆

CÈLÓnL על 'איש ואחרי הכתוב ∆«¿ƒ
ואומר  מוסיף È·Ò·דיגלו' „‚pÓƒ∆∆»ƒ

,‰p‰c .eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï¿…∆≈«¬¿ƒ≈
L¯„na38eÈÈ‰ „‚pÓL L¯t «ƒ¿»≈≈∆ƒ∆∆«¿

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜BÁ¯ של (השיעור »«¿«ƒ«»
..." המדרש: לשון וזה שבת', 'תחום

להחריב  כשהלך ביהושע מוצא את וכן

עתידים  יהושע להם אמר יריחו את

אל  השבת, את שם לעשות אתם

אלפיים  מן יותר הארון מן תרחיקו

רשאין  שתהיו למה, רוח. לכל אמה

וכן  בשבת הארון לפני להתפלל לבוא

ביניכם  יהיה רחוק 'אך אומר הוא

את  וכן במידה', אמה כאלפיים וביניו

הקדושֿברוךֿהוא  כשאמר מוצא

לו  אמר דגלים, ישראל שישרה למשה

אלפיים  רחוק רוח לכל אותם השרה

מועד  לאהל סביב 'מנגד שנאמר אמה

מרחוק  יצחק רבי אמר מנגד מהו יחנו'

דהאי  ומניין אמה אלפיים שהם מיל

מנגד  ילפינן הוא, מיל ברחוק מנגד

לאוהל  סביב 'מנגד הכא כתיב מנגד.

ותשב  'ותלך להלן וכתיב יחנו' מועד

כי  קשת כמטחויי הרחק מנגד לה

ותשב  הילד במות אראה אל אמרה

להלן  מה ותבך', קולה את ותשא מנגד

הרחק  הכא כתיב מיל דהוא בהגר דאמר מנגד דהאי ומנין מיל. כאן אף מיל

מה  במידה', אמה כאלפיים וביניו ביניכם יהיה רחוק 'אך רחוק, להלן וכתיב

מיל). כאן אף מיל להלן

ÔÈÚ‰Â39,,חסידות פי ‡ÌÈtÏעל ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ ‰¯Bz‰ ‰p‰ Èk ¿»ƒ¿»ƒƒ≈«»»¿»»»«¿«ƒ
‰L40, המדרש CÈiLכדברי CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ייתכן איך »»¿ƒ¿»≈»≈«»

‰Ó„wL ¯ÓBÏהתורהÔÓf‰ ‡Ï‰ ,ÌÏBÚÏ ‰L ÌÈtÏ‡ כל «∆»¿»«¿«ƒ»»»»¬…«¿«
הזמן וגדרי הזמן ‰Èbn„מציאות ·¯‰ ˙¯B˙k) ‡¯· Ôk Ìb ‡e‰«≈ƒ¿»¿«»«««ƒ

‰Úe„È‰41(,הזמן מושג כל קיים היה לא העולם בריאת ‡l‡וקודם  «¿»∆»
È‡˜c ‡e‰ Le¯Èt‰היא הכוונה È·e‰שב'אלפיים' ‰ÓÎÁ ÏÚ «≈¿»≈«»¿»ƒ»

‰Ê ÏÚL ,(‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰¯Bz‰ ÔÈÚ e‰fL)∆∆ƒ¿««»∆ƒ»¿»∆«»»∆«∆
ואילוף לימוד מלשון ב'אלפיים' שמרומזת כפי התורה באיוב Ó‡42¯על ∆¡«
‰ÓÎÁ EÙl‡‡ אחד 'אלף' שזהו ¬«∆¿»¿»
‰Èa EÙl‡‡ נוסף 'אלף' שזהו ¬«∆¿ƒ»
'אלפיים', ÈLוביחד ˙ÈÁaÓeƒ¿ƒ«¿≈
Ï"p‰ ÌÈÙÏ‡ והבינה החכמה ¬»ƒ««

‰Bz¯‰שלמעלה  ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«»
מלמעלה  אותה ומגלים ומורידים

LLלמטה  ÌÏBÚ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»≈
˙BÂˆ˜,מערב מזרח, ומטה, מעלה ¿»

ודרום  ÔÓÊe,צפון ÌB˜Ó לתוך היינו »¿«
את  לה שיש הגשמית המציאות גדרי

הללו  וההגבלות ÔÈÚהגדרים e‰fL∆∆ƒ¿«
„ÚBÓ Ï‰B‡ מסויים מקום שהיה ∆≈

הגשמי. הזה בעולם «≈¿ÔÂÈÎÂומוגדר
‰ÎLÓ‰‰L למטה התורה של ∆««¿»»

,Ï‡¯NÈ ˙BÓL È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
¯Ó‡ ÔÎÏ בני של החנייה אודות »≈∆¡«

Bb'ישראל  „‚pÓ מרחוק היינו ƒ∆∆
,‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜BÁ¯ ,eÁÈ«¬»«¿«ƒ«»
˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓ Ì‰L∆≈«¿ƒƒƒ¿ƒ«

‰È·e ‰ÓÎÁ EÙl‡‡ שהיא ¬«∆¿»¿»ƒ»
הזה  מהעולם ורחוקה נעלית דרגה

„ÚBÓ Ï‰B‡ ˙ÈÁ·Ï.הזה בעולם ƒ¿ƒ«∆≈
,·È·Ò e‰ÊÂ שהיא זו והמשכה ¿∆»ƒ

גם  נקראת מרחוק, היינו "מנגד",

השאלה  נשאלה ולעיל "סביב"

כלל של  בדרך כי סתירה זו כאורה

הוא  והביאור מקרוב, פירושו "סביב"

לכך  רומז כאן ש"סביב"

‰ÎLÓ‰‰L ישראל שנשמות ∆««¿»»
למטה  ÈÁaÓ˙ממשיכים ‡È‰ƒƒ¿ƒ«

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ נתבאר שעניינה ≈»»¿ƒ
לעיל.

,„‚pÓ Le¯ÈÙa ÔÈÚ „BÚÂ למרחק שהכוונה האמור הפירוש מלבד ¿ƒ¿»¿≈ƒ∆∆
ובינה, לחכמה הרומז Ê‰'אלפיים' ‰ÎLÓ‰ ÁkL ישראל לנשמות שיש ∆…««¿»»∆

למטה  מלמעלה pÓ‚„,להמשיך ‡e‰L ‰ÈÁa È„È ÏÚ CLÓ היינו ƒ¿»«¿≈¿ƒ»∆ƒ∆∆
לקדושה  BÊמתנגדת ‰ÎLÓ‰ È¯‰c של המציאות גדרי בתוך למטה, «¬≈«¿»»

הזה, ‰ÓLp‰העולם ˙eLaÏ˙‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc ‡È‰ ניתן לה (אשר ƒ«¿»«¿≈ƒ¿«¿«¿»»
ההמשכה) את לפעול Ê‡Lהכוח ,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeba«¿∆∆««¬ƒ∆»
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elbcיב lr yi`

ׁשּזהּו הּסֹובב, מּבחינת נעלה אֹור ּגיּלּוי נמׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָזה

לגיּלּוי  ּבאים זה ידי ׁשעל ועד סביב. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָמּנגד

העֹולם  ּכל את ּתֹורה ׁשּילּמד מׁשיח ׁשל ְִֵֶֶֶַַָָָָָָּתֹורתֹו

ראּיה 43ּכּוּלֹו ׁשל ּובאֹופן וגם 44, מּמׁש, ּבקרֹוב , ְְְְִֶֶַַָָָ

ּדידן  ּבעגלא - ּתרּגּום .45ּבלׁשֹון ְְֲִִַַָָָ

1

2

3

4

5

ה"ב.43) פ"ט תשובה הל' תרצ"ט 44)רמב"ם רא. ע' תרח"ץ המאמרים ספר ואילך. פנ"ו האמונה שער ב. יז, צו לקו"ת

.207 וש"נ.45)ע' .346 ע' ריש ח"מ התוועדויות מנחם תורת ראה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהם  מלובשת Â„Â˜‡כשהנשמה .'eÎ „bÓ‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰ ‡È‰ƒ»¬»ƒ«¿«≈¿«¿»

‰Ê È„È ÏÚ עליה וההתגברות לקדושה ההתנגדות עם העבודה באמצעות «¿≈∆
¯B‡ ÈelÈb CLÓ אלוקי,··Bq‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚ הבליֿגבול האור ƒ¿»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ««≈

עלמין' כל Ê‰ה'סובב È„È ÏÚL „ÚÂ .·È·Ò „‚pÓ e‰fL ידי על ∆∆ƒ∆∆»ƒ¿«∆«¿≈∆
עניין  את ממשיכות ישראל שנשמות

כעת  למטה ÈelÈ‚Ïהתורה ÌÈ‡a»ƒ¿ƒ
„nÏiL ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz»∆»ƒ«∆¿«≈

Blek ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ‰¯Bz43, »∆»»»
‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡·e44, כמבואר ¿∆∆¿ƒ»

ראייה  בבחינת ..." תורה': ב'לקוטי

והבנה  שמיעה מבחינת שלמעלה ממש

דומה  אינו לכן אותיות, עלֿידי שהיא

עלֿדרך  יובן ממש עצמה חכמה בבחינת זו ראייה ועניין לראייה. שמיעה כלל

גבי  א פרק המיטה שעל קריאתֿשמע שער פריֿעץֿחיים בספר שכתוב מה

בלק  בפרשת מעלה של בישיבה שמע השבת ביום השינה שבשעת האריז"ל

וזה  רצופים. שנים בשמונים לפרשם יכול שלא מה נפלאים דברים ובלעם

לומר  שצריך מה אחת בשעה במחשבתו לתפוס יכול איך לכאורה תמוה

דהיינו  ראייה בבחינת הייתה שהשגתו הוא העניין אבל שנה... פ' בדבור

אותיות  בבחינת והשגה בבינה שמתלבשת כמו ולא החכמה עצמיות ראיית

שייתכן  עד ואותיות בהשגה שמלובש כמו השכל מבחינת מעלה למעלה והיא

החכמה  ראיית בבחינת שמשיג שמה

להלבישה  כשירצה ושתיים בשעה

פ' או ס' זמן זה על יצטרך באותיות

אעברה  משה ביקש זה דרך ועל שנה...

כתיב  במשה כי הארץ את ואראה נא

להמשיך  משה ורצה לו ראשית וירא

פעל  ולא ישראל... בכנסת זו בחינה

כו' שמע ישראל ועתה נאמר ולכן

משיח...", עלֿידי ישראל בכנסת זו בחינה גילוי יהיה לעתיד «¿B¯˜a·כיֿאם
Ìeb¯z ÔBLÏa Ì‚Â ,LnÓ יותר שמדגיש מה הקודש, לשון שאינו «»¿«ƒ¿«¿

יורד  -שהדבר  העולם בגדרי Ô„Ècלמטה ‡Ï‚Úa45 לפי] במהירות «¬»»ƒ»
שלנו. המושגים]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dheq(iyily meil)

,zwelgnd mrh z` `xnbd zx`aneøî ,éâìôéî÷ éàîaiax - §©¨¦§§¥©
xfril`ìéôð dézëeãa déôeb ,øáñcnry mewna bexdd ly eteb - ¨©¥§§¥¨¦

eli`e ,ltp my dknd zrya eaìéôðå éãàðc àLéøekxc y`xd - ¥¨§¨¥§¨¦
,sebd mewna eze` mixaew jkle ,xg` mewna letile enewnn cepl

.ezlitp `id myyøîe`aiwr iax -ìéôð ìéôðc àëéä àLéø ,øáñ ©¨©¥¨¥¨§¨¦¨¦
eli`e ,bxdpe fzedy mewna letil ekxc y`xd -èéäøc àeä àôeb¨§¨¦

ìéæàjkle ,xg` mewna letile dkedy xg` uexl ekxc sebd - ¨¦
ezlitp `id myy ,y`xd mewna eze` mixaew.

,dpyna epipy,ïéããBî eéä ïéàîiax ,exeaihn xne` xfril` iax ¥©¦¨§¦
,`xnbd zx`an .enhegn xne` `aiwréâìôéî÷ éàîami`pzd §©¨¦§§¥

,dpynayøî`aiwr iax -détàa àúeiç øwéò ,øáñxwir - ©¨©¦¨¦¨§©¥
,eay dbixdd xwir `id my `linne ,et`a `id mc`d ly ezeig

.enhegn oiccen jkleøîexfril` iax -øáñàúeiç øwéò , ©¨©¦¨¦¨
déøeaéèa`id my `linne ,exeaiha `id mc`d ly ezeig xwir - §¦¥

.exeaihn oiccen jkle ,ezbixd xwir
,`xnbd zl`eyàîéì,`aiwr iaxe xfril` iax zwelgnéðä ék ¥¨¦¨¥

éàpz,`ziixaa epipyy ,el` mi`pz zwelgna dielz -ïëéäî ©¨¥¥¥¨
øöBð ãìeä,en` irna xveedl ligzn -øîBà àeä ïëå ,BLàøî ©¨¨©¥Ÿ§¥¥

"éæBâ äzà éîà éòîî"iy`xn in` irna ipzxvi dz` ,eyexity, ¦§¥¦¦©¨¦
,y`xl iepik `ed 'ifeb'y oipne''Bâå éëéìLäå Cøæð éæâ' ,øîBàå§¥¨¦¦§¥§©§¦¦§

.y`xd xry zfifb eyexity,øîBà ìeàL àaàligzn cleed ©¨¨¥
xveedl,Cìéàå Cìéà BLøL çlLîe ,Bøeaéhî,xn`p jk m`e ¦¦§©¥©¨§¥¨§¥¨

meyn `ed ,et`a `id mc` ly ezeig xwiry xn`y `aiwr iaxy
xfril` iaxe ,ey`xn `id ezxivi zligzy `nw `pzk xaqy
xaqy meyn `ed ,exeaiha `id mc` ly ezeig xwiry xn`y

.exeaihn `id ezxivi zligzy le`y `a`k
,`xnbd daiynàîéz eléôàenhegn oicceny xaeqd `aiwr iaxy £¦¥¨

zhiyk xaqìeàL àaàexeahn `id cled zxiviy,yàì ïàk ãò ©¨¨©¨Ÿ

ìeàL àaà øîà÷,éðòì àlàãìå øözéî éëc ,äøéöé ï ¨¨©©¨¨¤¨§¦§©§¦¨§¦¦§©¨¨
øözéî déúòéönî,xvep ezrivn`n cleed xvepyky -ïéðòì ìáà ¦§¦£¥¦§©£¨§¦§©

àîìò éleëc ,àúeiçzeigd xwiry eceiìk" ,áéúëc ,àeä détàa ¦¨§¥¨§¨§©¥¦§¦Ÿ
."'Bâå åétàa íééç çeø úîLð øLà£¤¦§©©©¦§©¨§

,ziyily dhiy dpyna epipy cer,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
.Bøàevî ,ììç äNòpL íB÷nî,`xnbd zx`anéaøc àîòè éàî ¦¨¤©£¨¨¨¦©¨©©£¨§©¦

,"íéòLø éììç éøàeö ìà CúBà úúì" áéúëãk ,á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦§¦¨¥¨¤©§¥©§¥§¨¦
xy`' xn`p `ld eppiiprae ,x`evd my lr diexw 'zellg'dy ixd

'llgd zeaiaq.
.äðùî,daexwd xird l` oixcdpqd ipwf eccny xg`éð÷æ eøèôð¦§§¦§¥

øéòä dúBà éð÷æ ,ïäì eëìäå íéìLeøédaexw z`vnpyïéàéáî §¨©¦§¨§¨¤¦§¥¨¨¦§¦¦
ìBòa äëLî àì øLà ø÷a úìâòdndad lr eze` migipny ilk - ¤§©¨¨£¤Ÿ¨§¨§
ie`xk didzy dyixgd oeekl ickïéãéøBîe ,da ìñBt íenä ïéàå ,§¥©¥¨¦¦

,ïúéà ìçðì dúBàedneäL÷ ,BòîLîk ,ïúéàux`a `edy - ¨§©©¥¨¥¨§©§¨¨¤
mewn lkne ,dyw `idy ,rlq,øLk ïúéà BðéàL ét ìò óà`ly ©©¦¤¥¥¨¨¥

.devnl `l` ozi` xn`põéôB÷a dúBà ïéôøBòålecb oikqa - §§¦¨§¦
äéøBçàîdtxr lenndîB÷îe ,ea dtxrpyòBøælî øeñà ¥£¤¨§¨¨¦¦§©
ãBáòlîemlerl eaøwðìe ,ïzLt íL ÷Bøñì øzeîe ,zzql -íL ¦©£¨¦§¨¦§¨§©¥¨

íéðáà.rwxw zcear mpi`y oeikn ,dtixrd xg`øéòä dúBà éð÷æ £¨¦¦§¥¨¨¦
eðéãé' ,íéøîBàå ,äìâò ìL äôéøò íB÷îa íéîa ïäéãé úà ïéöçBø£¦¤§¥¤§©¦¦§£¦¨¤¤§¨§§¦¨¥

,'eàø àì eðéðéòå äæä íãä úà äëôL àì,`pzd dnzìò éëå Ÿ¨§¨¤©¨©¤§¥¥Ÿ¨§¦©
ïä íéîc éëôBL ïéc úéa éð÷fL äúìò eðézòcxnel ekxvedy ©§¥¨§¨¤¦§¥¥¦§¥¨¦¥

,'mcd z` ekty `l epici'àlàepnxb `ly ,dpeekd 'ekty `l epici' ¤¨
,epiide ,enc jtyiyàa àlLbexddàìa) eäeðøèôe eðéãé ìò ¤Ÿ¨©¨¥§©§§Ÿ

(ïBæîjxved jk ici lry yegl yi ,oefn `ll eze` epgly m`y ¨
,bxdp jk jezne zeixad on lefbl,dpeekd 'e`x `l epipir'eàìå§Ÿ

eäeðçpäå eäeðéàøicigi ekxcl zkll,(äééåì àìa) §¦§¦©§§Ÿ§¨¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים וחמישה לעומר עמוד ב



יג

.l"yz'd ,oeiq g"dan ,izewega t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

יותר:...·. בעומק קצת שהוא כפי גם וישנו הענין, פשטות ישנו – ד"בחוקותי" הענין לביאור בנוגע

וחוקים. עדות משפטים שבמצוות: הסוגים מג' א' זה הרי – כפשוטו "בחוקותי"

עירובין  במסכת הגמרא כדברי לקיימם, שצריך מחייב השכל שגם המצוות הם – :19"משפטים"
(ח"ו  תורה ניתנה לא כו'".20"אילמלא וגזל כו' צניעות למידין היינו (

הברכה: וכנוסח הקב"ה, ציווי בגלל אלא השכל, חיוב מצד לא לקיים צריך אלו מצוות גם [אמנם
וכמ"ש  סיני, בהר רבינו למשה הקב"ה ציווי מצד – גופא ובזה וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר

הי'21הרמב"ם  ש"אחד (אע"פ עצמו מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו "אין מילה: למצות בנוגע
.22אברהם" הראשון) היהודי רצונו , אעפ"כ, אבל כו'". רבינו משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא .

אותם]. מחייב השכל שגם ד"משפטים", הסוג גם יהי' וביניהם סוגים, לג' יתחלקו שהמצוות הקב"ה של

לא  עצמו מצד שהשכל והיינו, מסויים, ענין על (עדות) וסימן זכר שמהווים מצוות הם – "עדות"
מצד  קושיא זה על שאין ובודאי בשכל, גם מקום לזה יש זה, על ציווי לאחרי אבל זאת, מחייב הי'

השכל.

קושיא, עליהם שואל השכל אלא השכל, מצד מחוייבים שאינם בלבד זו שלא מצוות הם – ו"חוקים"
רש"י  שמצירים 23וכדברי היינו, כו'", ישראל את מונין העולם ש"אומות בפשטות) הוא שכן מובן (שמזה

ונבון" חכם "עם בהיותכם אותם: ומקניטים השכל!...24להם היפך שהם ולענינים לכם מה  –

כאן  נאמר כפירוש izewega"אם25ואעפ"כ התורה, לימוד אודות כאן שמדובר שאע"פ והיינו, תלכו",
(מתו"כ  "בחוקותי".26רש"י – "חוקים" בשם כולה התורה כאן נקראת מ"מ, בתורה", עמלים "שתהיו :(

הגמרא  דברי ע"פ (בפ'27ובפרט כהנים שבתורת קללות קורין שיהיו לישראל להן תיקן "עזרא
מ"ת  זמן שבועות, קודם בחוקותי פ' שקורין וכיון עצרת", קודם שהענין 28בחוקותי) מובן, הרי ,

התורה. לכל שייך ד"בחוקותי"

התורה  נקראת והחסידות הקבלה שבלשון ועד שכל, ע"פ היא התורה שרוב כיון מובן: אינו ולכאורה
הכתוב  ובלשון הקב"ה", של על 24"חכמתו "בחוקותי" לומר אפשר איך – ובינתכם" חכמתכם "היא :

"חוקים"?! ענינה התורה שכל התורה, כל

הזקן ‚. רבינו שמבאר כפי – ד"בחוקותי" השני לפירוש בנוגע להבין צריך הוא 29גם ש"בחוקותי"
חקיקה: מלשון

הלוחות" על "חרות – חקיקה של באופן היו הדברות היתה 30עשרת עשה"ד) (מלבד התורה כל אבל ,
כתיבה. של באופן

בירושלמי  מ"ש לפי הפסוק 31ואפילו דקדוקי'32על ודיבור דיבור כל "בין כתובים", הם ומזה "מזה
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סע"ב.19) ק,
וש"נ.20) שלז. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
ספ"ז.21) חולין בפיהמ"ש
כד.22) לג, יחזקאל
חוקת.23) ר"פ
ו.24) ד, ואתחנן
פרשתנו.25) ריש
על 26) בפירושו זאת מביא רש"י אבל שבתורה, ההלכה חלק

שבתורה. הפשט בחלק התורה,
ב.27) לא, מגילה
אומרים 28) שבו נוספת: התורה ברשימה כל שכולל "תיקון"

.(65 ע' חכ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה כולה
פרשתנו.29) ריש לקו"ת
טז.30) לב, תשא
סה"א.31) פ"ו שקלים
טו.32) שם,
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לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה כל ועד ותושבע"פ, תושב"כ כל נכללו (שבלוחות תורה" של ואותיותי'
מסיני  למשה הענינים,33שניתן וכבפשטות כתיבה. של ענין רק שזהו "כתובים", הוא בזה הלשון הרי – (

התורה  בכל הוא הקדושה שענין אע"פ התורה, כל ולא הלוחות, על חקוקים היו הדברות עשרת שרק
הרמב"ם  וכמ"ש .34בשוה, בין הפרש "אין כי : ישראל, ושמע אלקיך ה' אנכי ובין פילגש היתה ותמנע .

. כו'".הכל וקדושה טהורה תמימה ה' תורת .

בעשה"ד  יש שלכן דרבנן, מצוות ז' וגם מצוות תרי"ג כל התורה, כל את כוללים שעשה"ד ואע"פ
בספרים  (כדאיתא דרבנן מצוות וז' מצוות תרי"ג כנגד אותיות, בהעלם,35תר"ך הוא זה ענין הרי – (

הלוחות". על "חרות עשה"ד רק היו בגילוי ואילו

חקיקה?! של באופן היא התורה שכל  "בחוקותי", התורה כל על לומר  אפשר איך וא"כ,

בתורה" עמלים "שתהיו הפירוש עם חקיקה) (מלשון "בחוקותי" של הקשר להבין צריך –36וגם
ולא  בתושבע"פ, ובעיקר תושב"כ, בכל התורה, שאר בכל בעיקר שייך בתורה היגיעה ענין דלכאורה,
חקיקה  בבחי' היא התורה שכל הוא התירוץ מאי, אלא חקיקה? של באופן שהיו לעשה"ד בנוגע דוקא

התורה? בכל החקיקה ענין מצינו היכן ביאור, דורש גופא הא כאמור, אבל, –

לקמן. שיתבאר וכפי

***

מובן:„. אינו דלכאורה – בתורה" עמלים "שתהיו רש"י בפירוש הביאור בהקדם ויובן

רש"י  מבאר – המצוות) קיום על (ולא התורה לימוד על קאי תלכו" ש"בחוקותי לפרש ההכרח
בחוקותי  אם מקיים אני מה הא אמור, המצוות קיום הרי תשמרו, מצוותי ואת אומר "כשהוא (מתו"כ):

"שתהיו לפרש ההכרח מהו אבל וכו'"; בתורה"?milnrתלכו

בארוכה  פעם כדי 37ונתבאר התורה, לימוד מצות גם כולל תשמרו") מצוותי ("את המצוות שקיום ,
ועכצ"ל  סתם, התורה לימוד על תלכו" "בחוקותי לפרש אפשר אי ולכן יעשון, אשר המעשה את לידע

"שתהיו את milnrשפירושו לידע כדי התורה בלימוד נכלל שאינו עצמו, בפני ענין שזהו בתורה",
יעשון. אשר המעשה

בתורה") עמלים "שתהיו דוקא, עמל של באופן אם כי סתם, התורה לימוד מספיק (שלא זה ענין ועל
" נאמר –izewega:"תלכו

לחשוב  יכול טוב,38יהודי ראש עם כשרון, בעל להיותו – התורה? בלימוד להתייגע הצורך מהו :
זה! על שיתייגע אחר ממישהו טוב יותר הפשט את להבין ביכלתו עמל ללא גם הנה

לגירסא. שילמד מספיק ולכאורה ולעיון. לגירסא אופנים: שני יש התורה בלימוד לטעון: וממשיך
דאורייתא"; "פלפולא י"ח יצא ובכך אותה, ויתרץ אחת קושיא שיקשה בכך די – לעיון ילמד אם ואפילו

כרשב"י  להתנהג החיוב מהו תירוצים?!39אבל כ"ד קושיא כל על לתרץ ,

" עז"נ ("שתהיו izewegaאך יגיעה של באופן להיות צריך התורה שלימוד חוקה, של ענין שזהו תלכו",
ומעין  בקונטרס גם (כמבואר דוקא בתורה") ).40עמלים

סדר ‰. (שהרי הכתוב סדר מובן אינו עדיין תורה 41אך גם הוא "אם 42בתורה נאמר שתחילה – (
אותם": ועשיתם תשמרו מצוותי "ואת נאמר לאח"ז ורק בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", בחוקותי
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(33.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
ב).34) צט, (מסנהדרין הח' היסוד חלק פ' סנהדרין פיהמ"ש
(35.110 ע' חכ"ט בלקו"ש נסמנו
ס"ז 36) תשכ"ח סיון מבה"ח בהו"ב, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(392 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם (תורת
בתחלתה 37) תשכ"ה סיון מבה"ח בחוקותי, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 322 ע' חמ"ג התוועדויות – מנחם (תורת

ואילך.38) 307 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
סע"ב.39) לג, שבת
פ"ב.40) מט"ז
לשונות 41) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה

ב). (תב, בתחלתו
לא 42) או סמוכים דורשין אם למחלוקת שייך זה ואין

עצמו. בפני ענין שזהו וש"נ), ב. כא, (ברכות
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מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול חז"ל חסיד"43אמרו הארץ עם ו"לא צריך 44, לראש שלכל כך, ,
"את  – המצוות בקיום נכלל זה שענין יעשון, אשר המעשה את לידע כדי סתם, התורה לימוד להיות

בתורה". "עמלים – יותר נעלה באופן התורה לימוד להיות יכול ולאח"ז תשמרו", מצוותי

מצוותי  "ואת לאח"ז ורק בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי תחילה נאמר מדוע וא"כ,
יעשון?! אשר המעשה את לידע כדי התורה לימוד מצות גם שכולל תשמרו",

כדי  מעשה לידי שמביא התלמוד ענין תחילה שיהי' צורך יש המצוות שבכללות כשם ועוד: זאת
תחילה צריך בתורה", "עמלים להיות כדי כמו"כ המצוות, לקיים איך "אם cenllלידע הפסוק את

עמלים  "שתהיו היא בזה שהכוונה שמפרש מתו"כ) (שמביא רש"י פירוש גם וללמוד תלכו", בחוקותי
בתורה"! "עמלים להיות שצריך יודעים אז ורק בתורה",

בתורה" "עמלים להיות מיד להתחיל אפשר אי מובן: אינו כשלעצמו התורה דלימוד הענין מצד וגם
. למשנה שנים עשר בן למקרא, שנים חמש "בן הוא: הלימוד סדר שהרי לגמרא"– עשרה חמש בן .

אבות  בפרקי בתורה".45(כמ"ש ד"עמלים הענין להיות יכול אז ורק זה), הש"ק ביום שלומדים

הקודמת  בהתוועדות בארוכה (כמדובר להזיע מיד להתחיל אפשר אי הרח"ו 46ובכלל, אודות 47מ"ש
ואח"כ  ללמוד, להתחיל צריך לראש לכל היגיעה); מרוב מזיע שהי' עד בתורה מתייגע שהי' האריז"ל

היגיעה! מרוב שיזיע כך כדי עד להתגייע יכולים

.Â בעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחוקותי "אם שלאח"ז, הפסוקים בהמשך הביאור בהקדם ויובן
קוממיות" אתכם "ואולך עד בפרשה, האמורות הברכות וכל מובן:48גו'", אינו דלכאורה –

מין 49כתיב  על ומכ"ש וחי, צומח דומם, על אפילו דקאי – רצון" חי לכל ומשביע ידך את "פותח
בכך  הברכה ענין תלוי בנ"י אצל דוקא מדוע וא"כ, בנ"י. על גופא) המדבר (במין ובודאי המדבר,

אותם"? ועשיתם תשמרו מצוותי ואת תלכו ש"בחוקותי

כמ"ש  בניו, שהם בגלל בנ"י, את לזון הקב"ה חייב בלאה"כ גם ויש 50והרי ישראל", בכורי "בני
בנו  את לזון האב על .51חיוב ישראל "בני כמ"ש עבדים, הם שבנ"י זה מצד וגם הם", עבדי "אל 52. ,

יעקב" עבדי האדון 53תירא על הם העבד מזונות הרי בנ"י 54, צריכים עבודה של ענין ללא שגם כך, ,
כזה?! באופן השפעתם שמקבלים מהגויים, גרועים להיות לא – ועכ"פ הברכות, כל את לקבל

אודות מדובר שכאן לומר פריו"ztqezואין יתן השדה "ועץ כמו אילני 55ברכה, "הן רש"י: כפירוש ,
בכך  הדבר תלוי ולכן בנ"י, אצל רק אלא גויים, אצל שאינו ענין שזהו פירות", לעשות ועתידין סרק
גם  אלא ברכה, תוספת אודות רק לא מדובר זו בפרשה שהרי – תשמרו" מצוותי ואת תלכו ש"בחוקותי

עולכם" מוטות "ואשבור כמו המוכרחים, ענינים מקבל 48אודות שגוי מגוי, יהודי יגרע למה וא"כ, .
תלכו"?! בחוקותי "אם תנאי יש יהודי אצל ואילו תנאי, ללא השפעה

עצמך: והגע

וכפי  ספ"א. בתניא מהמבואר כמובן ביותר, הטוב מהגוי יותר נעלה הוא הרי – גרוע הכי היהודי
כוכבים,56שמצינו  עובדי במולי ואסור ישראל בערלי מותר לערלים נהנה שאני "קונם למילה: בנוגע

עובדי  לשם אלא קרוי' הערלה שאין כוכבים, עובדי במולי ומותר ישראל בערלי אסור למולים נהנה שאני
בנוגע  – מהול נקרא נימול, שלא מי גם בנ"י, (ואילו ערלים מיקרו מולים אפילו (דכולהו וכו'" כוכבים
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וש"נ.43) ב. מ, קידושין
מ"ה.44) פ"ב אבות
ספ"ה.45)
ע'46) ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת סכ"ז אחש"פ שיחת

.(139
ואתחנן.47) פ' שעהמ"צ
יג.48) כו,
טז.49) קמה, תהלים

כב.50) ד, שמות
הי"ד.51) פי"ב אישות הל' רמב"ם
נה.52) כה, בהר
ועוד.53) ב. מד, ישעי'
ה"ט.54) פ"א עבדים הל' רמב"ם
ד.55) כו, פרשתנו
(ובפרש"י).56) ב לא, נדרים
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כמ"ש  הגוף, בשר עם קשורה שמילה וכיון דינים)); שמעלתו 57לכמה מוכח הרי גו'", בבשרכם "בריתי
הגשמי. הגוף מצד גם היא גוי לגבי יהודי של

בתניא  הזקן רבינו שמבאר הנדמה 58וכפי החומרי "הגוף על קאי ולשון" עם מכל בחרת "ובנו שמ"ש
כי: – העולם" אומות לגופי בחומריותו

הרי  – החומרי הגוף מצד לא אם ובמילא, זל"ז, שדומים דברים לשני בנוגע רק שייך הבחירה ענין
(כמארז"ל  ההיפך רוצה ואם בנ"י; אצל רק זה הרי – אלקית נפש רוצה הקב"ה אם בנוגע 59ממהֿנפשך:

בנ"י, אצל ולא גויים, אצל רק זה הרי – חפץ") מהם באיזה יודע "איני כו': או צדיקים" של ל"מעשיהן
שנשבה  תינוק להיות יכול בנ"י אצל רשעים; אין בנ"י שאצל תקפו"60כיון ש"יצרו או לא 61, אבל ,

ית'" אתו "באמנה תמיד היא שהנשמה כיון אין 62רשעים, הרי שכן, וכיון צדיקים; הם בנ"י כל ולכן ,
בחירה. זה על שייך ולא כביכול, ברירה, להקב"ה

לגופי  בחומריותו ש"נדמה דכיון החומרי", "הגוף על קאי בחרת" ש"ובנו הזקן רבינו מבאר ולכן
גוי. של מגופו יותר נעלה יהודי של גופו שגם מובן ומזה בחירה. זה על שייך לכן העולם", אומות

יהודי. אצל להיות צריך הי' שכך בודאי הרי – תנאים ללא צרכיו כל את מקבל גוי אם וא"כ,

בנוגע אפילו להיות צריך הי' שכן אלא עוד לעצמו ztqezlולא זאת: הקב"ה יתן למי שהרי – ברכה
לבנ"י! זאת לתת אלא ברירה לו אין וא"כ, ושלום! חס – לגויים ליתן צריך; אינו –

א  אלא ברכה, תוספת אודות רק מדובר שלא בנדו"ד, עולכם"!ומכ"ש מוטות "ואשבור ודות

דוקא?! תלכו" "בחוקותי עם לבנ"י הברכה קשורה מדוע וא"כ,

.Ê:בזה והביאור

והיינו,63כתיב  וגו'", עליכם אפקוד כן על האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם "רק אומר שהקב"ה
בנ"י. של הנהגתם להקב"ה נוגע לכן ידעתי", ש"אתכם זה שמצד

בתניא  כמבואר – הדבר שהבן 64וטעם "כמו ממש", ממעל אלקה "חלק היא ישראל איש כל שנשמת
כזה  ובאופן בנו, עם נעשה מה לו נוגע אבריו, עם נעשה מה לאב שנוגע וכשם כו'", האב ממוח נמשך

בניו. שהם בנ"י עם שנעשה מה להקב"ה נוגע

.Áבנוגע הסברה רק זוהי להסביר d"awdlאמנם, צריך עדיין אבל בנ"י; של הנהגתם לו נוגע מדוע ,
תקפו", ש"יצרו ומצב במעמד שנמצא ליהודי גם זאת

במדרש  כדאיתא התורה, ניתנה כזה ליהודי גם לא 65[והרי אחד חסר ריבוא ששים בנ"י היו שאילו
עמהם  שעבר מיכה, פסל נושא גם נכלל בנ"י ריבוא ששים בין והרי ח"ו, התורה להם ניתנת היתה

ישראל 66בקרי"ס  לארץ עמהם ונכנס מ"ת],67, בשעת – בינתיים גם הי' ובמילא ,

"בחוקותי  עם הברכה ענין קשור בנ"י אצל שדוקא הטעם מהו הבהמית, לנפשו גם להסביר שצריך כך,
תלכו".

.Ë:החקיקה שהו"ע "בחוקותי", של באופן היא התורה בנ"י שאצל – בזה וההסברה

הוא  לכתיבה חקיקה בין כתיבת 29החילוק לאחרי גם שהרי וקלף, דיו דברים: שני יש שבכתיבה –
אות  שכל בכך תלי' הס"ת שכשרות בהלכה וכמודגש בפ"ע, מציאות הוא הקלף הקלף, על בדיו האותיות
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יג.57) יז, לך לך
ואילך).58) סע"ב (סט, פמ"ט
ספ"ב.59) ב"ר
ה"ג.60) פ"ג ממרים הל' רמב"ם ראה
ספ"ב.רא 61) גירושין הל' שם ה
ספכ"ד.62) תניא

ב.63) ג, עמוס
רפ"ב.64)
ח.65) פ"ז, דב"ר יא. יט, יתרו מכילתא
וש"נ.66) א. פכ"ד, שמו"ר ראה
ורלב"ג.67) הרד"ק ובפי' א יז, שופטים ס' ראה
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גויל  מוקף האותיות 68צ"ל שהרי אחד, דבר אלא) דברים, שני (לא הם והאבן האותיות בחקיקה, משא"כ ;
עצמו. האבן בחומר חקוקות

והיינו  "חיינו", היא התורה שהרי – ותורה לבנ"י בנוגע הוא ענינים,69וכן שני שיש באופן זה שאין ,
מציאות"), לעבעדיקע ("א חיות של באופן תהי' בנ"י של שהמציאות פועלת רק והתורה וישראל, ַתורה

החקיקה. בענין כמו אחת, מציאות אם כי נפרדים, דברים שני כאן אין מלכתחילה אלא

(בתדב"א  רז"ל ממאמר גם במד"ר 70וכמובן ובקיצור גופא 71, וביניהם לעולם, קדמו וישראל שתורה (
בני  את ו"צו ישראל" בני אל "דבר אומרת עצמה שהתורה לדבר, וראי' קדמו, ישראל – למי קדם מי
והציווי  הדיבור נעשה ומזה דבנ"י, המציאות שישנה זה מצד היא התורה מציאות שכל היינו, ישראל",

אחת. מציאות שהם עד בנ"י, בתוך חקוקה גם והיא מבנ"י חקוקה התורה שמציאות ונמצא, לבנ"י,

"חצובות  שהם ישראל לנשמות בנוגע שמצינו ממה גם הכבוד"72ולהעיר כסא חקוקות 73מתחת –
של  באופן התורה עם יהודי קשור הגוף מצד גם אלא הנשמה, מצד רק לא הוא זה ענין אבל דייקא.

חקיקה.

בי  החילוק כמ"ש וזהו מהקב"ה, אמנם היא הבריאה כל הבריאה: שאר לכל בנ"י שמים 74ן ה' "בדבר
זה  הש"ק ביום שלומדים אבות בפרקי וכמ"ש זה 75נעשו", ענין אבל, העולם", נברא מאמרות "בעשרה :

ברא ש"בראשית כפי ההתהוות, ענין עצם מצד אלא כו', הקליפות מצד רק (לא בהעלם ,miwl`"76הוא
ההעלם  על בשם 77שמורה נקראים שלכן הקב"ה, עם אחת מציאות שהם בגלוי רואים בנ"י אצל ורק ;(

לעליון"78"אדם" ד"אדמה באופן הם הרי למטה בהיותם שגם כיון ,79.

ידי "מעשה בנ"י על נאמר "להתפאר"x`tzdl"80ולכן כי, – ידיו מעשה היא הבריאה שכל אף –
אחת  מציאות שהם בגלוי  רואים שאצלם כיון דוקא, בנ"י על זה ענין שייך  ולכן הגלוי, דבר על רק שייך

הקב"ה. עם

יכולים  לכן והקב"ה, התורה עם "בחוקותי") – חקיקה של (באופן אחת מציאות הם שבנ"י וכיון
תלכו". "בחוקותי כאשר רק הקב"ה של ברכותיו כל את לקבל

.È:"בתורה עמלים "שתהיו – העמל ענין עם הקשר גם וזהו

עבודה  זו אין אבל במילואו, מעשה אלא זוטא, מעשה רק ולא מעשה, של ענין אמנם היא – כתיבה
טוב). אבן ע"ג (ובפרט האבן גבי  על לחקוק קשה שהרי קשה, עבודה היא "חקיקה" ואילו קשה.

שבאו  "עזין שלהיותן – בישראל החקיקה לענין בנוגע הוא היא 81מות"וכן בהם החקיקה פעולת הרי ,
"שתהיו באופן העבודה להיות צריכה ולכן קשה. דוקא.milnrעבודה בתורה"

בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א אדמו"ר [(כ"ק

ה"עמל"... בענין ותלוי זקוק שיהי' במצב יהודי להשאיר אסור אבל,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם ישנו "מלכים"82ובכן: (או מלכים בני ישראל ש"כל הם"83שכיון הרי 84) ,
וע"ד  בכך. רגיל שאינו בגלל קשה, לעבודה – קלה מלאכה אפילו נחשבת מלך) (או מלך בן אצל
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בחוקותי 68) ש"פ שיחת גם וראה וש"נ. סע"א. כט, מנחות
.(424 ע' חל"ג התוועדויות – מנחם (תורת 13 הערה תשכ"ב

נוסף 69) דבר אינו שהחיות הגוף, חיות כמו נוספת: ברשימה
ע' ח"א תער"ב המשך (ראה חי הוא עצמו הגוף אלא הגוף, על

ועוד). עז. ע' תרפ"ו סה"מ תכה.
וש"נ.70) .222 ע' חל"ד לקו"ש וראה פי"ד.
ד.71) פ"א, ב"ר
ב.72) סא, ע"ב. ריש כט, זח"ג וראה פ"ז. ש"א פרדס
מדרגא 73) למעלה שהוא כפי הנשמה שורש גם שישנו אף

תניא  וראה שם. (תניא ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא ועד זו,
וש"נ). ואילך). מו (ע' נשיאינו מרבותינו פירושים לקוטי עם

ו.74) לג, תהלים
רפ"ה.75)
א.76) א, בראשית
רפ"ו.77) שעהיחוה"א תניא ראה
וש"נ.78) רע"א. סא, יבמות
ועוד.79) רע"א. ג, של"ה ראה
חלק.80) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ב.81) כה, ביצה
וש"נ.82) .293 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ע"ב).83) ריש (א, בהקדמה תקו"ז
וש"נ.84) א. סז, שבת
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פרך" ל"עבודת נחשבת לאנשים" נשים "שלא 85ש"מלאכת לפי אלא עצמה, שבעבודה הקושי מצד לא –
בכך" רגילים רגיל 86היו שאינו כיון קשה, לעבודה נחשבת עבודה שכל מלך, או מלך לבן בנוגע ועד"ז .

יביאם" ואשר יוציאם "אשר הוא מלך של ענינו – (כמ"ש 87בכך. משפט" "לעשות או (במלחמה),
אחרת.88הרמב"ם  עבודה לא אבל ,(

הגוף  עם להתעסק שצריכים גופא הא הרי הקב"ה, עם אחת מציאות הם שבנ"י כיון לעניננו: ובנוגע
העמל]. ענין כבר ישנו ובמילא קשה, לעבודה כבר נחשב ונה"ב

.‡È לבא יש בתורה":עפ"ז עמלים "שתהיו תלכו", בחוקותי "אם לראש לכל מ"ש ר

ס"ה), (כנ"ל בתורה" ד"עמלים בענין מיד להתחיל אפשר שאי באופן אמנם הוא העבודה סדר

שיהודי  לידע שצריך והיינו, תלכו", "בחוקותי הענינים: לכל הקדמה בתור התורה אומרת אעפ"כ אבל
"בחוקותי", – החקיקה אותיות של באופן התורה, עם אחת מציאות הוא

תשמרו", מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם – התומ"צ בקיום תלוי' הברכות כל המשכת (א) ולכן:
לידי  שמביא תלמוד ש"גדול וכיון בתורה", עמלים "שתהיו – עמל של באופן להיות צריכה העבודה (ב)

המצוות. בקיום מחודשת חיות ניתוסף שעי"ז מובן הרי מעשה",

.·È"תחנונים לשון אלא אם "אין תלכו", בחוקותי "אם במ"ש הפירוש גם לבאר יש :89ועפ"ז

מתחנן  שהקב"ה תחנונים, לשון גו'", "אם התומ"צ קיום על לומר אפשר איך מובן: אינו לכאורה
בקשה?! ולא לקיימו, שמוכרחים ציווי זה הרי – התומ"צ שיקיימו בנ"י אצל

בנוגע  וכן בתורה" עמלים ("שתהיו ה"עמל" לענין בנוגע הוא תחנונים לשון ש"אם" – הוא הענין אך
המצוות) בקשה xzeiלקיום אם כי ציווי, של ענין שייך לא זה שעל הציווי, מצד שמחוייבים ממה

כו'. ותחנונים

וגו'" בעתם גשמיכם "ונתתי בפרשה: האמורות הברכות לכל זוכים זו בקשה קיום עד 55וע"י ,
קוממיות" אתכם ואולך עולכם מוטות צדקנו.48"ואשבור משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

***

.‚È.'גו בארץ שלום ונתתי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.„È.רש"י פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג

השל"ה  מ"ש (כידוע מופלאים ענינים יש רש"י שבפירוש – למאמר 91והחיד"א 90ובהקדמה ועד ,(
נשיאינו  בפירושו 92רבותינו רש"י הכניס אלו ענינים שגם והיינו, תורה", של "יינה יש רש"י שבפירוש

אותם. להבין יוכל הוא שגם למקרא", חמש ל"בן

ועוד: זאת

אם  – בדיוק זה הרי מפרש לא שרש"י מה וגם ותיבה, תיבה בכל הדיוק בתכלית הוא רש"י פירוש
לפנ"ז. כבר שפירש מה על סומך  שרש"י או מעצמו, מובן שהדבר בגלל בפירוש צורך שאין בגלל

בפירוש  אומר רש"י (אא"כ לאח"ז שיפרש מה על סומך שרש"י לומר אפשר שאי כמ"פ וכמדובר
מה  על לסמוך אפשר אי תלמיד, עם לומדים שכאשר הפשוט, בשכל אפילו כמובן לאח"ז), זאת שיפרש

למד. שכבר מה על אם כי מסויימים), ענינים לו יאמרו לא זה (שבגלל עדיין למד שלא
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ע"ב.85) ריש יא, סוטה
שם.86) פרש"י
יז.87) כז, פינחס
ספ"ד.88) מלכים הל'
סע"א.89) ה, ע"ז

א).90) (קפא, שלו שבועות במס'
עילאין").91) "רזין (ושם: רש"י ערך בשה"ג
(נעתק 92) 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' תרצ"ו סה"ש ראה

שבט). כט יום" ב"היום
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התיבות  את מעתיק רש"י אם החילוק וכמו"כ בדיוק, הם מהפסוק רש"י שמעתיק התיבות וכן
פסוקא  ש"כל בגלל אינו "וגו'" רש"י מ"ש כי, "וגו'", תיבת בהוספת מרמזם רק או הפסוק שבהמשך

לי'" פסקינן לא אנן משה פסקי' וכיון 93דלא מסיימו, שאינו פסוק בכל "וגו'" להוסיף לו הי' דא"כ, ,
שאז  לפירושו, נוגע הפסוק המשך אם הוא שהחילוק עכצ"ל, מסויימים, במקומות רק "וגו'" שמוסיף

"וגו'". בהוספת מרמזם רק שאז הענין, כללות רק שנוגע או הפסוק, שבהמשך התיבות את מעתיק

.ÂË אויביכם את "ורדפתם (א) שוה: שתוכנם פסוקים שני ישנם לתחילתה, קרוב השבוע, בפרשת
לחרב" לפניכם לפניכם 94ונפלו אויביכם ונפלו ירדופו רבבה מכם ומאה מאה חמשה מכם "ורדפו (ב) ,

.95לחרב"

"ורדפתם  – הענין כללות נאמר שתחילה בפשטות, מובן הפסוק, של הראשון לחציו בנוגע ובכן:
נאמר  שתחילה בתורה כמ"פ שמצינו וכפי וגו'", מאה "חמשה – הדברים פרטי נאמרו ולאח"ז גו'",
מובן: אינו – הפסוק של השני לחציו בנוגע אבל הדברים; פרטי התורה מוסיפה ולאח"ז בכללות, הענין
"ונפלו  לפנ"ז מ"ש על חידוש בזה אין הרי – לחרב" לפניכם אויביכם "ונפלו וכופל הכתוב חוזר מדוע

לחרב"? לפניכם

במפרשים  בפירושו:96ומבואר רש"י מתרץ זו שקושיא ,

כלל  יצטרכו לא שבנ"י והיינו, רעהו", בחרב "איש רש"י: מפרש לחרב", לפניכם "(ונפלו) הפסוק על
רעהו. בחרב איש שיפלו כיון האויבים, את להרוג

" הלשון דיוק מובן "l[ועפ"ז הול"ל דלכאורה – לקראתך"aחרב" אצא "בחרב כמו כי,97חרב", –
הרודפים" של ולא אחרים, לחרב משמע .98"לחרב

"לפניכם" מתיבת גם משמע "לפני 99וכן כמו היינו "לפניכם" כי, – זו) תיבה גם רש"י מעתיק (שלכן
ועד"ז  עצמו, בפני מקום זהו אבל מקום, בסמיכות רק אלא עצמו, מועד אוהל זה שאין מועד", אוהל

תהי' האויבים שנפילת בפ iptlבנדו"ד, במקום שיהיו באופן בנ"י,בנ"י, בחרב יפלו שלא כיון – עצמו ני
רעהו]. בחרב איש אלא

כדרך  שלא לפניכם נופלין "שיהיו רש"י: מפרש לחרב" לפניכם אויביכם "ונפלו הפסוק על ואילו
ד"איש  שהענין וכיון חדש, ענין להוסיף שבא לומר בהכרח זה, ענין וכופל חוזר שהכתוב דכיון – הארץ"
לפניכם  נופלין "שיהיו מחדש השני שהפסוק רש"י מפרש לכן הראשון, מהפסוק כבר יודעים רעהו" בחרב

הטבע. מדרך למעלה הארץ", כדרך שלא

השני  בפסוק ניתוספו שבזה גו'", "ורדפתם הפסוק, של הראשון לחציו בנוגע להבין צריך עפ"ז אבל,
וגו'": מאה ד"חמשה הפרטים

שאינו  בהכלל ענין יש הפרטים, ולאח"ז הענין כללות תחילה נאמר שבהם בתורה המקומות ברוב
דלכאורה  אויביכם", את "ורדפתם נאמר מדוע מובן אינו בנדו"ד, אבל בכללות. גם נאמר שלכן בהפרטים,
בהפרטים?! שאינו בהכלל ענין שום שאין כיון וגו'", מאה חמשה מכם "ורדפו רק לומר יכול הכתוב הי'

אלא  רעהו", בחרב "איש שיפלו בלבד זו שלא הפסוק, של השני בחציו החידוש שבשביל [ומובן
ד"ורדפתם  ההקדמה ללא לחרב", לפניכם ד"ונפלו הענין את לכפול מספיק – הארץ" כדרך "שלא שיפלו

השני]. בפסוק מש"נ לגבי חידוש בה שאין אויביכם", את

.ÊË בפירוש אחד וענין עצמו, בפסוק אחד ענין על עתה ונתעכב ביאור, הדורשים ענינים עוד ויש
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וש"נ.93) ב. כז, תענית
ז.94) כו,
ח.95) שם,
ושפ"ח.96) גו"א רא"ם

יח.97) כ, חוקת
לדוד.98) משכיל גם וראה יעקב. נחלת
בשדה.99) ובאר גו"א גם ראה
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לא א) שלעתֿעתה דיוק יש ירדופו", רבבה מכם ומאה מאה חמשה מכם "ורדפו – עצמו בפסוק
רש"י:100ראיתי  במפרשי

" ל"חמשהd`nבשלמא בהמשך זה הרי – ירדופו" רבבה נאמר d`nמכם מדוע היא השאלה אבל ;"
מכם צריךdyng"ורדפו הכתוב  הי' דלכאורה דוקא, מכם" "ורדף חשבון),`cgלהתחיל אותו (לפי "

האזינו  בפ' אלף"?!101וכמו אחד ירדוף "איכה :

אלא ב) לומר צריך הי' לא והלא החשבון, הוא כך "וכי רבבה", ומאה מאה "חמשה – רש"י בפירוש
הי' לא והלא החשבון, הוא כך "וכי רש"י בשאלת הלשון כפל מהו – ירדופו" אלפים שני מכם מאה

כו'"? אלא לומר צריך

מפרשים  כך 102יש וכי רש"י: מקשה זה ועל אלפים, עשרת א', פי' פירושים, ב' סובל רבבה ש"מלת ,
הי' לא והלא באומרו רש"י שולל הפירוש וזה ריבוי, שם על מרובה מספר רבבה ב', ופי' החשבון, הוא

כו'". אלא לומר צריך

מקום  בכל כדרכו "רבבה", שבתיבת הפירושים ב' לראש לכל להקדים צריך רש"י הי' עפ"ז אבל:
הכרח  ואין לכל, ידוע ד"רבבה" שהפירוש עכצ"ל, מאומה, מפרש לא שרש"י וכיון פירושים, ב' שיש

לשונו. לכפול רש"י יצטרך זה שבגלל פירושים, ב' בזה שיש לומר

שבכם  החלשים "מן מכם", "ורדפו הפסוק: בהתחלת רש"י בפירוש הלשון כפל טעם להבין צריך גם
שבכם"? הגבורים מן ולא

לא  והלא החשבון, הוא כך "וכי הפסוק, בהמשך רש"י לשון כפל על מתעכבים שהמפרשים ולפלא
הגבורים  מן ולא שבכם החלשים "מן הפסוק, בהתחלת לשונו כפל על ולא כו'", אלא לומר צריך הי'

שבכם".

ענינו  אין הרי – וכו'") החשבון הוא כך "וכי הפסוק להמשך בנוגע (כמו בתו"כ הלשון הוא שכן ואף
מקרא. של לפשוטו שנוגע מה רק  אלא התו"כ, לשון להעתיק רש "י של

עבור  גם מקרא של בפשוטו המוכרח באופן צ"ל הנ"ל הדיוקים לכל בנוגע הביאור – כמ"פ וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי למקרא, חמש בן

***

.ÊÈ כמובא התשובה, ענין עם קשור בכלל ששבת כיון שבת, בכל התשובה באגרת ענין לבאר גם נהוג
שהם 103באגה"ת  העומר, ספירת בימי ובפרט תשו"ע), – התשובה ענין (אמיתית תשב" אותיות ש "שבת

כי: התשובה, ענין עם הקשורים לשבועות, פסח שבין הימים

בזהר  מ"ש 104איתא בדוגמת הוא העומר דספירת והיינו,105שהענין וגו'", ימים שבעת לה "וספרה
כו'. הטבילה ענין להיות יכול לאח"ז ורק ימים, שבעה תחילה לספור יש בלתיֿרצוי, ענין שהי' שלאחרי

העם" ברח ד"כי באופן שהיתה יצי"מ לאחרי בספה"ע, הזקן 106ודוגמתו רבינו שמבאר כפי ,107–
מוכרח  הי' לא לעולם חפשי לשלחם לפרעה אמרו אילו וכי כזאת, היתה למה תמוה הוא "דלכאורה

נאמר  (שהרי עדיין 108לשלחם" הי' ישראל שבנפשות שהרע "מפני שזהו – ישלחם") חזקה ביד "כי
וכו'", בתקפו

הפסוק – על רש"י שפירש וכפי במצרים, שנים ועשר מאתיים ישבו שבנ"י ארץ 109לאחרי "כמעשה
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א.100) כג, כתובות (ראה ראי'" אינו ראינו ש"לא אע"פ
וש"נ).

ל.101) לב,
(הובא 102) נר"ו חריף משה מוהר"ר המופלג הגאון פי'

בחצע"ג). בפרש"י
ספ"י.103)

ואילך.104) סע"א צז, ח"ג
כח.10)5 טו, מצורע

ה.106) יד, בשלח
ספל"א.107) תניא
שמות.108) ס"פ
ג.109) יח, אחרי
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. מצריים של שמעשיהם "מגיד וגו'", תעשו לא בה ישבתם אשר ואותו מצרים האומות מכל מקולקלים .
בזהר  וכדאיתא הכל"; מן מקולקל ישראל בו שישבו דיירא 110מקום והות אתתא דרחים נש "לבר המשל

iwqxeac `weya"'וכו לעלמין בה עייל לא תמן, היא הוות לא אי ,–

הוצ  אלא כו', לשקו"ט זמן הי' לא ממצרים, לצאת בנ"י כשהוצרכו מהרע ולכן, לברוח לראש לכל רכו
כו'.

גו'", ימים שבעת לה "וספרה בדוגמת – שבועות שבעה במשך דספה"ע הענין להיות הוצרך ולאח"ז
שם" להתקרב מכאן "אסורה בבחינת כו', העבר על חרטה שענינה התשובה ענין שבשעת 111שזהו כדי ,

ד"תמימות" ומצב במעמד להיות יוכלו שבועות) (בחג אלקיך"112מ"ת ה' עם תהי' "תמים תמימות 113– ,
כו' ולשמוע לראות יכולים היו שכולם כך, בגשמיות, תמימות גם ובמילא .114ברוחניות,

האלקים  את תעבדון משה להם שאמר בשעה אמרו "בהגדה פסחים: בסוף הר"ן מ"ש ע "פ ובפרט
מונין  והיו יום, חמישים לסוף להם אמר זו, עבודה אימתי רבינו, משה ישראל, לו אמרו הזה, ההר על
שבו  החמישים יום כבר יגיע מתי – הימים את ספרו התורה, את לקבל בנ"י של התשוקה שבגלל כו'",
ימים  כמה שספרו כיון שני", "יום ולא ימים" שני "היום שסופרים הטעמים אחד (וזהו התורה את יקבלו

התורה). קבלת עד לספור שצריכים יום מהחמישים כבר עברו

מיום  החל – לשבועות בעומר ל"ג שבין בימים יותר מודגשת התשובה לענין שהשייכות להוסיף, ויש
בעומר: ל"ג שלאחרי השבת

הזהר  (ובלשון ההילולא יום הוא בעומר פלאי 115ל"ג פתגם יש שאודותיו דרשב"י , רבא") "הילולא :
הרמון  בפלח מּפאריטש הלל ר' שמביא (כפי הזקן רבינו 116מרבינו בשם מהאמיל אייזיק מר' ששמע ַָ

כו'". כלל הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות נשמות "שלפני הזקן )

עצמך  :117והגע

קשים, יסורים שסבל שאף רבו, ר"ע מאשר יותר עוד רשב"י, כמו מהחורבן כ"כ שסבל מי לך אין
שלא  (התלמידים תלמידיו לו ש"אמרו כאן"עד עד רבינו למות) שפסקו לאחרי בעומר, ל"ג (כיון 118חרי

יכולים  שאז קצר, זמן במשך היו אלו יסורים הרי כאלו), יסורים לסבול צריך מדוע להבין יכלו שלא
הגמרא  וכדברי כו', צער 119לסבול הי' רשב"י אצל ואילו כו'"; ועזרי' מישאל לחנני' נגדוה "אילמלי :

נוספים  חדשים י"ב למשך למערה לחזור נצטווה ולאח"ז שנים, י"ב במשך יסורים 39המערה לו שהיו כך, ,
רב. זמן במשך

הדין" מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול אמר רשב"י דוקא צער 120ולכן אצלו שהי' בגלל ,
שכר 121המערה  של ענין גם מעשה בשעת הי' אצלו הרי בנו, אלעזר ר' אצל גם הי' המערה שצער (ואף

שכר). של ענין מעשה בשעת הי ' לא רשב"י אצל משא"כ ורבו, מאביו התורה ולימוד אב, כיבוד –

כלל! הבית נחרב לא שלפניו ומצב במעמד הי' זאת, ולמרות

(ומשיח) רבינו משה של ניצוץ הי' שרשב"י שמצינו וכפי משיח, עם קשור שרשב"י מובן ,122ומזה
בזהר  רשב"י.123ואיתא של דורו כמו דור יהי' לא משיח של דורו שעד

בחסידות  כמובא התשובה, הו"ע משיח של ענינו הזהר 124והרי צדיקייא 125בשם לאתבא אתא שמשיח
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ב).110) קטו, (ח"ג פרשתנו סוף
ג.111) ג, שמות פרש"י
טו.112) כג, אמור
ג.113) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים פ'
רפ"ז.114) במדב"ר טו. כ, יתרו מכילתא ראה
סע"א.115) ריח, ח"א
ז.116) ע' שמות
(117.87 ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ב.118) סא, ברכות

ע"ב.119) ריש לג, כתובות
ב.120) מה, סוכה
(121.238 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
הל"ג 122) שער דא"ח) (עם סידור ד. סב, עמה"מ ראה

ע"ב. ריש שז, סע"ב. דש, בעומר
א.123) קנט, א. נח, ח"ג א. קמז, ח"ב
ב.124) עה, האזינו לקו"ת
מקומו".125) מצאתי לא "לע"ע ה: ע' ריש ח"ז אג"ק ראה
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פ  שמצינו – נגלה ע"פ הוא וכן בגמרא בתיובתא. ופסק 126לוגתא בתשובה, תלוי' העתידה הגאולה אם
.127הרמב"ם  תשובה לעשות ישראל נגאלין".ש"סוף הן ומיד .

.ÁÈ אודותיו 128באגה"ת פעם נזכר שכבר דיוק יש י"א בו 129פרק שנזכרו – נמרץ בקיצור רק אבל ,
למקום: ממקום ובשינוי ו"מיד", "תיכף" הלשונות כמ"פ

– לסלוח ורב ורחום וחנון הוא חסד "חפץ שהקב"ה נאמר cineבתחילה skiz'ב) כו'" שמבקש
ומיד"). "תיכף הלשונות:

י"ח תפלת בכל מברכין שאנו "כמו הענין: "תיכף").skizובהמשך הלשון (רק כו'" שמבקשים

נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא "אילו כן: "מיד").cinולאחרי הלשון (רק "

למחול האדם "שצריך הענין: cineובסיום skiz.("ומיד "תיכף הלשונות: (ב' כו'" ממנו שמבקשים

למקום? ממקום הלשון שינוי טעם מהו מובן ואינו

אדנ"ע  כ"ק מכתב שידוע שאע"פ עבור 130ולהעיר, דרך זוהי אלא בתניא, לדייק יכול אחד כל שלא
אותו  נאמר ע"א) ק' (דף עמוד חצי שבמשך כ"כ, בולט לענין בנוגע אמור זה אין – בלבד סגולה יחידי
"תיכף" הלשונות שבין לחילוק בהתאם הוא זה שענין ועכצ"ל למקום, ממקום ובשינוי כמ"פ, ענין

לקמן. שיתבאר וכפי לענינו, המתאים הלשון נאמר מקום ובכל ו"מיד",

*

.ËÈ רש"י בפירוש :131הביאור

כללות  נאמר שתחילה (לא הוא וגו'" מאה חמשה מכם ל"ורדפו אויביכם" את "ורדפתם בין החילוק
למקרא  חמש שבן כיון זאת, לפרש צריך לא שרש"י (עד בפשטות אלא) הדברים, פרטי ואח"כ הענין
אויביכם" את "ורדפתם יקויים שבו זמן יהי' בתחילה שונים: זמנים אודות שמדובר – מעצמו) זאת מבין

וגו'". מאה חמשה מכם "ורדפו יקויים שבו זמן יהי' ואח"כ (סתם),

ביניהם: והחילוק

יוצאי  "כל המלחמה, אנשי שהם לרדוף, שיכולים אלו על בפשטות קאי – אויביכם" את "ורדפתם
בישראל". צבא

"ורדפו פירושוmknאבל "מןmkzvwnגו'" והיינו, כולכם, רש"י.miylgdולא כפירוש שבכם",

ובהקדים:

מפרשים  "132יש מלשון שהיא "מכם", מתיבת הוא החלשים" "מן לפרש רש"י של jneשהכרחו
החלשים".133אחיך" "מן "מכם", וזהו חלש, – הכח לענין ביחס "מך" ישנו וכמו"כ ,

לפרש  לו הי' רש"י, של הכרחו זהו אם אבל, איינפאל"), שיינער ("א יפה המצאה אמנם זוהי ַַַובכן:
"מן לכתוב וגם, שבכם".mikendזאת,

החלשים "מן לפרש רש"י של הכרחו לבאר שהכוונה ויש לומר אפשר שאי כיון – בפשטות – שבכם"
במ"ש  גם נכלל זה שהרי שבכם"), הגבורים מן "ולא ומדגיש: שמוסיף (כפי שבכם הגבורים מן היא
בא  גו'" מכם "ורדפו שהפסוק ועכצ"ל, הגבורים, על לראש לכל דקאי אויביכם", את "ורדפתם לפנ"ז

שבכם". החלשים "מן ירדפו שבו זמן שיהי' לחדש
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ב.126) צז, סנהדרין
ה"ה.127) פ"ז תשובה הל'
התניא 128) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה סעיף התחלת

רכד. ע' ח"ב ָ(קארף)
(129.67 הערה 117 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.

וש"נ.130) תשכ. ע' ח"ב שלו אג"ק
ש"פ 131) משיחת הביאור המשך גם נכלל לקמן בהבא
) ).l"endבמדבר
כאן.132) שפ"ח ראה
מז.133) כה, בהר
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.Îמכם "ורדפו נאמר מדוע מובן – שבכם" החלשים "מן היינו מכם" ש"ורדפו גו'",dyngוכיון
גו'": אחד ירדוף "איכה כמו אחד, מכם ורדף ולא

ויגש  בפ' שלמד מה זוכר למקרא חמש ויציגם 134הבן אנשים חמשה לקח אחיו "ומקצה ליוסף: בנוגע
שפרעה  כדי הגבורים, את ולא "החלשים", לגבורה", שבהם הפחותים "מן רש"י: ופירש פרעה", לפני

מלחמתו". "אנשי אותם יעשה לא

מספר  נזכר שבכם"), החלשים "מן מכם", ("ורדפו החלשים אודות מדובר שכאשר בנדו"ד, ועד"ז
חמשה.

ובנוגע  גבורים, היו הששה שאר כי: דוקא, אנשים חמשה ליקח הכרח אמנם הי' יוסף אצל ולהעיר:
אבל  כולם. את ליקח הוצרך כו', חזית דמאי מהם, לאחדים עדיפות שאין כיון – החלשים לחמשת
חלשים, אודות שמדובר  כאן גם הנה חמשה, במספר היו שהחלשים בתורה סיפור שישנו לאחרי אעפ"כ,

חמשה. מספר הכתוב נקט

שע"פ  כבנדו"ד, עליהם, מתעכבים לא שאחרים ענינים רש"י מבהיר לשונו שבצחות רואים וכאן
מכם "ורדפו נאמר מדוע מובן החלשים" "מן כיון dyngפירושו זאת, לפרש צריך לא שרש"י ועד ,"

בעצמו. זאת מבין למקרא חמש שהבן

.‡Î:'התוס קושיית גם תתורץ שבכם", החלשים "מן רש"י פירוש שע"פ להוסיף, ויש

סוטה  במסכת הגמרא לדברי בתו 135בנוגע איתא – פורענות" ממדת מרובה טובה "וא"ת 136ס'"מדה :
דכתיב  טובה, ממדת גדולה פורענות מדת מצינו גבי 101הא רבבה, יניסו ושנים אלף אחד ירדוף איכה

כתיב  טובה מדה וגבי פורענות, מיירי 95מדת פורענות מדת גבי דעדיין וי"ל, מאה. חמשה מכם ורדפו
לחרב". לפניכם אויביכם ונפלו דקרא סיפא חמשה, מכם ורדפו דכתיב הכא אבל הריגה, ולא רדיפה

הקדוש  האוה"ח שהקשה מה על נוסף התוס'95אמנם, דברי ש"ונפלו 137על רש"י פירוש לפי הנה ,
(שאינה  בהריגה ולא ברדיפה, רק מדובר בפרשתנו שגם נמצא, רעהו", בחרב "איש היינו לחרב" אויביכם

לדוכתא? התוס' קושיית הדרא וא"כ, רעהו). בחרב איש אלא בנ"י, ע"י נעשית

"מן היינו גו'" מאה חמשה מכם ש"ורדפו רש"י פירוש ע"פ מתורצת זו קושיא שבכם miylgdאך
פורענות", ממדת מרובה טובה ש"מדה שפיר אתי שעפ"ז באוה"ח, כמבואר שבכם", הגבורים מן ולא

ירדוף "איכה פורענות מדת גבי מ"ש `slכי, cg` ורדפו" טובה מדה גבי ומ"ש הגבורים, מן זה הרי "
d`nמכם dyng כיון אלף", "אחד מאשר יותר זה יהי' לגבורים, בנוגע ואילו החלשים", "מן זה הרי "

כו'". מרובה טובה ש"מדה

ש"הכוונה  – שבכם" הגבורים מן "ולא רש"י כפל מדוע ביאור להוסיף יש שבא 138ועפ"ז לשלול היא
לומר שרצונו בדבריו לפרש "חמשה `elitשלא של החשבון כי, הגבורים", מן לא פירש לזה החלשים, מן

אחד  גבור הרי לגבורים, בנוגע כי אחד, גבור ללא בלבד, החלשים אודות מדובר כאשר  רק הוא מאה"
כנ"ל. מאלף, יותר ירדוף

.·Î:להבין צריך עדיין אך

שלא  לגבורים אירע מה – שבכם הגבורים מן ולא שבכם, החלשים מן רק ירדפו שבו זמן יהי' מדוע
ירדפו?!
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ב.134) מז,
א.135) יא,
ולעולם.136) ד"ה
(137. סע"ב) (טז, מו"ק במסכת שאמרו שמונה "ממה על .

ומפיל  חץ זורק (דוד) שהי' ח), כג, (ש"ב אחת בפעם חלל מאות

דכתיב  מאתים, על מתאנח והי' אחת, בפעם חלל מאות שמונה
. אלף אחד ירדוף על איכה מתאנח דוד הי' למה התוס', ולדברי .

זה  פסוק הלא אלף, אחד ירדוף איכה דכתיב אלף הורג הי' שלא
בהריגה". מדבר אינו

האוה"ח.138) פי'
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יהי' שבכם" החלשים "מן גו'" מכם ש"ורדפו כיון את ixg`lוגם: "ורדפתם יקויים שבו הזמן
הגבורים?! שעשו מה לאחרי לעשות לחלשים ישאר מה – סי"ט) (כנ"ל הגבורים על דקאי אויביכם"

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.‚Î זה הש"ק ביום שלומדים בפרק הנה לעצרת, פסח שבין בשבתות שלומדים אבות לפרקי בנוגע
תורה  הוא בתורה סדר שגם וכיון עשרה. במספר ענינים כמה הוא 41נימנו הדברים שסדר מובן הרי ,

בפ"ע. משנה שבכל הענינים סדר והן המשניות סדר הן בדיוק,

המשנה  מאמר על עתה מריח 139ונתעכב אשה הפילה לא המקדש, בבית לאבותינו נעשו נסים "עשרה
וכו'" הקודש .140בשר

יש  לכאורה – הקודש" בשר מריח אשה הפילה ש"לא הנס לראש לכל נזכר מדוע להבין: וצריך
אירע  (ש"לא הכה"ג אצל או כו'", הסריח ש"לא עצמו, הקודש בשר עם שאירעו הניסים תחילה להזכיר 
של  אש הגשמים כבו ש"לא או המטבחים", בבית זבוב נראה ש "לא עצמו, בביהמ"ק או ביוהכ"פ"), כו'

וכיו"ב; העשן" עמוד את הרוח נצחה ולא המערכה, עצי

ביהמ"ק  עם קשור שאינו – הקודש" בשר מריח אשה הפילה ש"לא הנס עם המשנה מתחילה ובפועל
עצמו;

לא  וגם בלבד, ביוהכ"פ הכה"ג) סגן לא (אפילו הכה"ג רק להכנס יכול ששם הקדשים, קודש לא
נשים  גם להכנס יכולים שבו המקום אם כי הכהנים, כל להכנס יכולים שבו הוצרכו 141המקום (ולשם

כו'" לנשיהם לכהנים ש"נאכל "המורם" – הקדשים מבשר הנס 142להביא להיות יכול הי' שם שרק ,(
כו'", אשה הפילה ש"לא

הי' שם שגם ירושלים, לחומת מחוץ ואפילו לביהמ"ק, מחוץ גם להיות יכול הי' זה נס מזה: ויתירה
בגמרא  שמצינו ע"ד – הקודש בשר ריח להתפשט עד 143יכול והגיע שהתפשט הקטורת לריח בנוגע

כו'"). אשה הפילה ("לא ידו על תקלה בא לא הבשר, קדושת שמצד הנס הי' שם וגם – ליריחו!

לכה"ג  בנוגע ובפרט עצמו, הקודש בשר עם או עצמו, בביהמ"ק שאירעו הניסים להקדים יש ולכאורה,
לאח"ז  ורק סליחתנו"), תהי' ידך "על ה"עבודה": בנוסח שאומרים (כפי בנ"י כפרת תלוי' שבו ביוהכ"פ ,

כו'"? אשה הפילה ש"לא הנס גם להזכיר יש

.„Î:בזה והביאור

ההרים" על "נס כמו הרמה, מלשון הוא שלמעלה 144נס ומצב למעמד הטבע  והרמת שידוד שהו"ע ,
הטבע, בגדרי שישאר באופן היתה בריאתו הרי הקב"ה, ע"י נברא הטבע שגם שאע"פ (והיינו, מהטבע

מהטבע). למעלה הרמה של באופן הוא נס ואילו

נעשה  זה הרי תמידי, באופן הוא הנס כאשר כי, תמידי, באופן יהי' שלא – תנאי בזה יש [ובמילא
שלא שכדי שנה, ארבעים במשך שירד ל"מן", בנוגע מצינו ולכן טבעי. דבר דבר שזהו ויחשבו יתרגלו

. והממעיט המרבה "וילקטו ענינים: בכמה צורך הי' שבדבר ), התמידות (מצד המרבה טבעי  העדיף ולא .
החסיר" לא ויבאש"145והממעיט תולעים "וירום אזי בוקר עד ממנו הותירו וכאשר השבת 146, ביום ואילו ,

בו" היתה לא ורמה הבאיש "לא –147.[
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מ"ה.139) פ"ה
בירושלים,140) וסיים במקדש "פתח א: כא, יומא וראה

וכו'". במקדש אחרנייתא תרתי איכא
ותוס'.141) רש"י ובפי' סע"ב נב, קידושין ראה
(במשנה).142) א נה, זבחים
ב.143) לט, יומא

יז.144) ל, ישעי' הכתוב לשון ע"פ – א עג, להצ"צ סהמ"צ
כט. ע' שה"ש תרסה. ע' בשלח אוה"ת רפ"ה. ב"ב וראה

יזֿיח.145) טז, בשלח
כ.146) שם,
כד.147) שם,
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הטבע: שינוי שענינו הנס, מעלת יותר מודגשת אזי יותר, בתוקף הוא שהטבע שככל ומובן,

המדה" מן אינו ארון ש"מקום הקדשים, בקודש הוא הנס אבל 148כאשר נס, של ענין בודאי זה הרי –
רווחים" ומשתחוים צפופים ש"עומדים שהנס ביהמ"ק, לכל בנוגע ועד"ז כ"כ. גדול פלא זה אינו 139אין

הרי  בביהמ"ק), ועאכו"כ בכלל, (בתפלה השתחוואה של בתנועה עומד כשיהודי שכן, כ"כ, גדול פלא
מהטבע. למעלה בעצם הוא

לחוץ  ועד כולה, ישראל בארץ לביהמ"ק, מחוץ כשמתרחש דוקא – הנס? מעלת גודל מודגש היכן
טמא  ואוירה טמא שגושה גדול!149לארץ פלא זה הרי נס, שם קורה ואעפ"כ ,

לביהמ"ק. מחוץ אפילו להיותו – הקודש" בשר מריח אשה הפילה ש"לא הנס מעלת וזוהי

.‰Î:זה בנס מעלה ועוד

"טבע" לגבי גם היא הנס שבענין שההרמה נס", בתוך ב"נס יתירה מעלה יש גופא שבנס – ובהקדים
עצמו. הנס

נאמר  ברד במכת מעורבין,150ולדוגמא: והברד האש נס, בתוך "נס הברד", בתוך מתלקחת "ואש
עשב  כל את ושובר למטה, מלמעלה שיורד קר, דבר ה"ברד", נס שהי' שאע"פ והיינו, הוא", מים והברד
לעשב  להועיל לפעמים ויכול למעלה, מלמטה שעולה חם, דבר "אש", הי' גופא בזה הנה – השדה ועץ

הראשון. הנס שנעשה לאחרי גם הטבע  שינוי להיות צריך הי' זה שבנס ונמצא, השדה, ועץ

ובהקדמה: – נס בתוך נס של ענין הי' כאן וגם

ד"למשחה" באופן להיות צריכה שאכילתם דין יש "לגדולה"151בקדשים הבשר 152, כאשר דוקא שזהו ,
חי  בשר (לא ומבושל 153הוא שלוק צלוי אלא) בגשמיות 154, ("געשמאק") וערב טוב שיהי' באופן ,ַ

ביו"ט  בשר לאכילת בנוגע (וכמו בשר 155כפשוטו דוקא אלא עוף, בשר רק לא – טוב (ומה בשר שצ"ל ,
בבשר" אלא שמחה "אין – יו"ט שמחת שפועל קדושה של ענין ונעשה כו', שמן ).156בהמה)

הגמרא  כדברי האשה, זו הרי – וערב טוב שיהי' הבשר את מבשל מי חיטין 157ובכן: מביא "אדם
כמ"ש  לאדם", (ש"עוזרתו האשה אלא (בתמי'), כוסס" את 158חיטין שמכינה זו היא עזר") לו "אעשה

וצולה  שמבשלת זו היא שהאשה הקודש", ל"בשר בנוגע מובן ועד"ז אדם, למאכל ראויים שיהיו החטים
"לגדולה". ד"למשחה", באופן שיהי' הבשר את

וריחו  למאכל ערב שהי' הקודש, בשר את לאכול גדולה תשוקה אצלה נתעוררה בודאי שכן, וכיון
במדרש  וכמסופר צלי, לבשר בנוגע במוחש כנראה – הי'159נודף הצלי שריח משה של לפסחו בנוגע

כו'. והולך מתפשט

פעם  המדובר עתה 160[וע"ד להכנס 161(ונדפס אהבה" ד"חולת ומצב במעמד שהי' לאהרן בנוגע (
בטחב" תשכב ואל צונן תאכל ד"אל הענינים בב' להזהירו צורך הי' ולכן הקדשים, ועד"ז 162לקודש ;

לאכילתו]. אהבה" "חולת להיות צריכה היתה הקודש בשר בהכנת שמתעסקת שהאשה בנדו"ד,
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וש"נ.148) סע"א. כא, יומא
וש"נ.149) ב. ח, גיטין
ובפרש"י.150) כד ט, וארא
ח.151) יח, קרח
עה"פ.152) ופרש"י ספרי א. צא, זבחים
ב 153) צט, (מנחות חי" כשהוא אותו אוכלין "הבבליים ורק

מקולקלת" שדעתן "מפני ה"ד: פ"ח פאה ובירושלמי (במשנה)),
ואילך). 456 ע' חט"ו לקו"ש (וראה

(במשנה).154) ב צ, זבחים
וש"נ.155) ס"ז. סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה

א.156) קט, פסחים
(ובפרש"י).157) א סג, יבמות
יח.158) ב, בראשית
וש"נ.159) ה. פי"ט, שמו"ר
(160– מנחם (תורת ס"ז תשכ"ה אחרי ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 258 ע' חמ"ג התוועדויות
ח"ז 161) בלקו"ש לאח"ז (נדפס אחרי לפ' השבועי בלקו"ש

ואילך). 117 ע'
אחרי.162) ר"פ פרש"י
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ועוד: זאת

לא  עצמם שבשביל כאלו לענינים בנוגע גם ילדיהם לטובת נפשם ומוסרים שמשתדלים ההורים טבע
בהם  משתדלים בשביל 163היו (לא הקודש מבשר לאכול תרצה מעוברת שאשה הדברים מטבע ולכן, .

אוכלת" שאמו ממה ש"אוכל העובר לטובת אלא) .164עצמה,

של והתשוקה התאוה בגלל שזהו שהריחה, למעוברת בנוגע שמצינו מה ע"פ למאכל xaerdובפרט
בגמרא  כמסופר – אוכלת שאמו ממה שאוכל עי"ז שמתמלאת לקמי'165זה, אתו דארחא, עוברה "ההיא :

שפסק  הלחישה את (קיבלה ואילחישא" לה לחושו הוא, דכיפורי דיומא לה לחושו זילו להו אמר דרבי,
. דארחא עוברה "ההיא גיסא, ולאידך מתאותו), במהותו העובר תלוי הי' זה שענין אילחישא", ולא .

כו'. להיפך או הטוב בצד הוא אם העובר, של

התורה  יסודי על לחנכו תתחיל העולם לאויר שבצאתו ולד ללדת שעומדת שאשה מובן, ומזה
מבשר לאכול תרצה בודאי כשרה, אשה היותה בגלל הנה ובשר ycewdוהמצוה, דם להיות שיהפוך ,

כו'. לטובה עליו וישפיע העובר של מבשרו

יכולה וכיון  אינה שתהי' סיבה ומאיזה הקודש, בשר מריחה מעוברת אשה שכאשר מובן הרי שכן,
זה  הרי – כו'" הפילה "לא ואעפ"כ כו'), טהורה שאינה בגלל או שלה, שאינו בגלל (אם ממנו לאכול
מריח  אשה הפילה "לא ולכן גופא, הקודש בשר של טבעו שנשתנה נס"), בתוך "נס (ע"ד ביותר גדול נס

הקודש". בשר

.ÂÎ חב"ד ובנות נשי של הכינוס עם קשור זה ישראל 166ענין ובנות נשי כל על להשפיע שתפקידן ,
קדושה. עניני בכל

כמ"ש  – לראש וכמ"ש 167ולכל כו'", פרושים "הוו רש"י: ופירש תהיו", בת 168"קדושים כבודה "כל
ומום  רעייתי יפה ש"כולך כיון אדרבה: אלא כו', להיראות הבושה בגלל זה שאין ומובן פנימה", מלך

בך" פנימה".169אין (– מוסתר באופן דוקא להיות (צריך מלך בת כבודה "כל הנה ,

בגמרא  זכתה 170וכמסופר זה ובגלל שערי", קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי קמחית: דברי  אודות
חביבין" השביעין "כל – לה" היו בנים עם 171ש"שבעה קשור זה (וענין גדולה" בכהונה שמשו ו"כולן ,

הכיפורים"). ביום גדול לכהן כו' אירע  "לא הנ"ל: אבות בפרקי המשנה דברי

שאשה  הסיבה שזוהי ועד האשה, של תפקידה עיקר שזהו הילדים, לחינוך במיוחד נוגע זה וענין
בגלל  גרמא, שהזמן עשה ממצוות –172פטורה הילדים בחינוך לעסוק וצריכה לבעלה, משועבדת שהיא

כנישתא" לבי בנייהו .173"אקרויי

כהוראת  ישראל, ובנות נשי כל על זאת לפעול עלי' אלא לעצמה, בנוגע רק לא להיות צריך זה וכל
כמוך" לרעך "ואהבת רשב"י: של רבו עקיבא, בתורה"174רבי גדול כלל "זה –175.

לקמן. שיתבאר וכפי עתה, כמו בזמן כשנמצאים עאכו"כ – כתיקונן בשנים אמורים הדברים ואם

***

.ÊÎ,הענין יתבטל שלא זמן כל הנה יהודי", ד"מיהו הידוע הענין אודות כמ"פ דובר שכבר אע"פ
זה. על לדבר להמשיך צריכים
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ע'163) ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם 142.ראה
ב.164) ל, נדה
(ובפרש"י).165) ב פב, יומא
שפח 166) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג מכתב גם ראה

– מנחם (תורת אייר כ"ה במדבר, פ' א' יום שיחת ואילך);
חב"ד. ובנות נשי לכינוס – ואילך) 298 ע' ח"ס התוועדויות

קדושים.167) ר"פ
הי"א.168) פי"ג אישות הל' ברמב"ם הובא יד. מה, תהלים

ז.169) ד, שה"ש
חל"ז 170) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה א. מז, יומא

וש"נ. .154 ע'
יא.171) פכ"ט, ויק"ר
וש"נ.172) .138 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ.173) א. יז, ברכות
יח.174) יט, קדושים
עה"פ.175) ופרש"י תו"כ
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כבר  יכול ומשיח ונתתקן, נגמר שהענין כיון טוב", "מזל ליתן כבר אפשר אם אצלי שאל מישהו
מתיקון  רחוקים ועדיין כמקודם, נשאר שהענין היא האמת אבל מהממשלה... יוצאים כבר הם שהרי לבוא,

רק הם שהרי – לטובה) הזזה איזה יש אם (גם יצאו `exnהענין לא עדיין אבל מהממשלה, יוצאים שהם
lreta.

הם  אבל וכו', ו"הסכמים" "כסאות" בגלל היתה מהממשלה היציאה אודות האמירה גם ועיקר: ועוד
התורה! היפך שהוא ענין שזהו בגלל היא לכך שהסיבה אמרו לא

יוותר  מהם אחד שכל ביניהם שמסכמים התגרין, מנהג הסוחרים, כדרך – חבילה" "עיסקת כאן היתה
לוותר  הסכימו ובנדו"ד: אחר. דבר תמורת אחד דבר ומוכרים לך... ואגמול לי גמול מסויימים, ענינים על
ישראל, בארץ רפורמי ראביי של לגיור בנוגע להם שיוותרו בתנאי לארץ, בחוץ רפורמי ראביי של גיור ַַעל
כזה, לגיור להסכים אפשר איך בטענה: באים אזי התגרים... כמנהג בדיבורם, עמדו לא לאח"ז וכאשר

ביניהם! שהסכימו ממה היפך שזהו בשעה בה

סוכם כאשר  הרי היא: הטענה אלא התורה, היפך שזה טענו לא בביתֿהמשפט, לדיון הגיע זה מקרה
עומדים  אינכם למה וא"כ, שבא"י, בגיור תתערבו לא שאתם בתנאי שבחו"ל בגיור נתערב לא שאנחנו

בדיבורכם!...

"עיסקת  שערכו שלהם בעיתון הדפיסו בעצמם הם עכשיו אבל זאת, לגלות רציתי לא עכשיו עד
זה  על אלא הדת, היפך משה, תורת היפך שעושים זה על לא – טענות להם יש ועכשיו הנ"ל, חבילה"

בדיבורם!... עומדים שלא

גיור  על לוותר שמסכימים שאומרים – התורה היפך היא כשלעצמה זו שעיסקה לכך נוסף זה, וכל
גם  (כולל בנ"י של מנין ורוב בנין רוב נמצא ששם חו"ל, יהודי כל את "מוכרים" ובכך בחו"ל, רפורמי
ובכל  מליון, 13 או 12 – יותר גדול שמספרם אומרים ויש כ"י, יהודים מליון עשר – לממון) בנוגע
כל  את "מוכרים" כאן ואילו נוגע, גם זה הרי אחד, יהודי ואפילו ("מנין") מישראל עשרה גם אופן,
בגלל  רפורמי, גיור לערוך יניחו לא שם שרק שבא"י, יהודים מליון 2 עבור שבחו"ל, יהודים מליון ה12ֿ

התורה! היפך שזהו בגלל להיות צריך שהטעם בשעה בה – א"י של הראשית הרבנות של כבודה

דתיים", "בלתי עצמם שקוראים אלו ולא "דתיים", עצמם שקוראים אלו זאת ועשו

ולפעמים,– "דתיים", הם היהודים כל דבר של שלאמיתו כיון עצמם", "שקוראים לומר מדייק אני
דתיים יש דתיים", "בלתי עצמם שקוראים אלו "דתיים"...xzeiאצל עצמם שקוראים אלו אצל –מאשר

מתנגדים  בא"י שרק באמרם, לשנים, בנ"י את וחצו שהפרידו אלו הם – "דתיים" עצמם שקוראים אלו
בחו"ל  רפורמי מרב "פתק" שמביא שמי כך, בחו"ל, רפורמי לגיור מסכימים הם אבל רפורמי, לגיור הם

כמשל  חו"ל... יהודי כל את "זרקו" ובכך ל"יהודי", להחשב לזרוק 176יכול שצריכים בספינה הנוסעים
השבת). ביום ובפרט לפרש, רוצה (אינני ה... את זורקים לראש שלכל משהו,

.ÁÎ:מהגויים שסובלים ישראל בארץ הצרות כל באים זה ובגלל

אודות  דיברו צרות. מהם וסבלו להתערב, הגויים התחילו – שטחים החזרת אודות לדבר כשהתחילו
התחילו  – אחר שטח החזרת אודות וכשדיברו זה, בשטח מהגויים צרות התחילו – מסויים שטח החזרת

ההוא. בשטח מהגויים צרות

ישראל, ארץ כל את לגויים ולתת יהודים שהם גויים על לומר יהודי", "מיהו אודות לדבר וכשהתחילו

נייר"– "פיסת ע"ג יהדותו על אישור להשיג כדי ברוקלין, או מלבורן קפריסין, דרך לעבור רק צריך
וללמוד  הנייר), פיסת את שנותן מי גם שיודע (כפי צלוחיתו ע"פ לצור אפילו מאומה, שווה שאינה

בא"י  חלק ולקבל "יהודי", להיות בשביל בכך ודי שבועות, כמה במשך –ב"אולפן"
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(176.19 ע' ריש חט"ז התוועדויות – מנחם תורת ראה
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יש  מרוסיא לגויים שבנוגע בגלוי הכריזו וכאשר ישראל; ארץ בכל מהגויים צרות התחילו אזי
יהודים  להיות שיוכלו מיוחדות ו"קולות" ארץ 177"הנחות" מעל במטוסים לטוס הרוסים התחילו אזי –

הרוסים  התחילו אזי יהודי, להיות יכול רוסי שגוי כשהכריזו ורק עתה, עד הי' שלא דבר שזהו ישראל,
להתערב!

להבהיר: יש – להכי דאתינן [וכיון

יהודים  יצאו שתיכף תקוה שיש ידיעות שהגיעו כיון רוסיא: ליהודי "טובה" שעושים חושבים
להיפרד  יצטרכו שלא עליהם, ויקילו "טובה" להם יעשו – נכריות לנשים נשואים מהם ורבים מרוסיא,
וכו'), ילדים גם ויש לאשתו, איש בין שלום עם הקשור בענין להתערב אפשר איך (שהרי נכריות מהנשים
יהי' ואז יהודי), הוא שהאיש (או יהודי' היא שהאשה "פתקא" מפב"פ ויקבלו וינה דרך שיעברו עי"ז

ישראל. בארץ חלק לקבל גם ויוכל כשר, הכל

אמנם  הם – יהדות! עבור מס"נ להם שיש יהודים אודות מדובר "טובה"; להם עושים לא ובכן:
"דתיים" הנקראים מאלו יותר מס"נ להם יש יהדות עניני בשאר אבל נכריות, נשים בנישואי נכשלו
למרות  שנים, כו"כ במשך יהדות עניני עבור נפשם מוסרים רוסיא יהודי ואילו השו"ע... את ש"מוכרים"

כתובות  במסכת הגמרא כדברי שבדבר להם 119הקושי ליתן צריכים שכן, וכיון כו'". נגדוה "אלמלי :
ביהד  להיפך!חיזוק ולא ות,

במכונית, לשם שבאים או ביו"ט, תפילין עם במוסקבא לביהכנ"ס שבאים עי"ז "חיזוק" לתת אפשר אי
עי"ז  "חיזוק" נותנים לא היו"ט! של בעיצומו "מצלמה" עם באים אבל ברגל, צועדים אם אפילו או

שבת!... בתפלת במוסקבא בביהכנ"ס יהודים שמצלמים

שזוהי (כיון הנכרית מהאשה ולהפטר בתשובה לשוב רוצה בעצמו עבור dxvהוא והן עבורו הן
יהי' ממנה והפירוד להודיע dkxaהאשה, ששולחים אלא הילדים), עבור והן האשה עבור והן עבורו הן

יהי' והכל אתה, לחיות להמשיך יוכל ואז יהודי', שהאשה "פתק" להשיג רק עליו לדאוג; מה לו שאין
רוסיא?!...]. ליהודי שנותנים ביהדות" ה"חיזוק זהו – בסדר!

להתערב  הגויים כל מתחילים אזי – גויים בליון ל2ֿ שייכת ישראל שארץ בגלוי מכריזים כאשר
עכשיו! כמו העולם אומות שליטת תחת ישראל ארץ היתה לא שמעולם שרואים וכפי ישראל, ארץ בעניני

לא  פעם אף יהודי"; "מיהו אודות לדבר שהתחילו מאז כמו יהודים סבלו לא שנים ה22ֿ כל במשך
עכשיו, שפוחדים כמו כ"כ פחדו לא הימים ששת מלחמת בזמן אפילו עכשיו; כמו כ"כ ופחדו סבלו

יהודי"! "מיהו של הענין שהתחיל מאז

לאחרונה  שאירע המאורע וכמו רח"ל, מבנ"י קרבנות נופלים זה שבגלל – ממש פקו"נ של לענין ועד
הילדים  .178עם

.ËÎ או "נביא" אתה האם הצרות? לכל הסיבה שזוהי כ"כ בוודאות יודע אני מהיכן אצלי: שאלו
נביא"?! "בן

נביא" "בן לא וגם "נביא" אינני .179ובכן:

אא – יקפיד לא בודאי בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א אדמו"ר שברור (כ"ק כיון אלה, דברי על מו"ר
בגלוי. זאת אומר אני ולכן כך, סבור הוא שגם –אצלי

ברמב"ם  ברור פס"ד ישנו מעשיהם 180אבל שבגלל הכל ידעו ויריעו, עלי' ויזעקו צרה שתבוא "בזמן :
. להן הורע אלא הרעים יריעו, ולא יזעקו לא אם אבל מעליהם. הצרה להסיר להם שיגרום הוא וזה .

להדבק  להם וגורמת אכזריות, דרך זו הרי נקרית, נקרה זו וצרה לנו אירע העולם ממנהג זה דבר יאמרו
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וש"נ.178) .40 ובהערה 242 ע' שם גם ראה

ה.179) ע' ריש חכ"ד אג"ק וראה יד. ז, עמוס ע"פ
ה"בֿג.180) פ"א תעניות הל'
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בתורה  שכתוב הוא אחרות. צרות הצרה ותוסיף הרעים עמכם 181במעשיהם והלכתי בקרי עמי והלכתם
אותו  חמת לכם אוסיף קרי, שהוא תאמרו אם שתשובו, כדי צרה עליכם כשאביא כלומר, קרי, בחמת

קרי".

שלומדים  ה"קראים" [כמו פירושים בכמה ללמדו שיכולים מפסוק או ממדרש ראי' מביא אינני
הראי' אלא תושבע"פ...], גם שלומדים עכשיו שישנם ל"קראים" ועד בתושבע"פ, כהפירוש לא תושב"כ
כמה  זה על לומר ויכולים בנ"י, אצל מסויים מאורע קורה שכאשר הרמב"ם, בדברי פסוקה מהלכה היא
קשור  שזה שלישי, וביאור נקרית", "נקרה שזהו שני, ביאור העולם", "מנהג שזהו אחד, ביאור ביאורים:
נקרית", "נקרה ולא העולם", "מנהג זה שאין הדבר שברור הרמב"ם פוסק – ישראל של מעשיהם עם
במעשיו  שיפשפש עי"ז דוקא היא זאת לתקן והדרך ישראל, של מעשיהם עם הדבר קשור בודאי אלא
"נקרה  או העולם" "מנהג זהו אלא ישראל, של מעשיהם עם קשור הדבר שאין שאומר מי ישנו ואם כו';

ישראל!... ילדי חיי על ומתאכזר אכזר, הוא אכזריות"; דרך זו "הרי  – נקרית"

סוטה  במסכת בגמרא איתא במדה 182וכן עבירה לעוברי להם (שמודדין בטיל" לא "במדה  :
ל"נביאים"; או סגולה" ל"יחידי רק לא – מישראל אחד לכל התורה אומרת זה וענין בה), שמתחייבים
בשכל  גם שבא ועד מישראל, אחד לכל נאמרה התורה ואילו יחידים, הם נביאים שהרי אדרבה, אלא

מדה". כנגד "מדה של באופן הוא שהעונש – אנושי

הגויים  מתחילים אזי – בא"י חלק להם ויש יהודים, שהם גויים על אומרים יהודים כאשר ולכן,
א"י. בעניני להתערב

לכך  שהסיבה הדבר ברור הרי שכן, "מנהג וכיון מצד לא – היא א"י בעניני להתערב התחילו שגויים
לומר  בהכרח אלא א"י, נגד הלחץ את רוסיא מחזקת לארה"ב רוסיא בין ה"פוליטיקה" שבגלל העולם",

במעשיו. שיפשפש עי"ז היא זאת לתקן היחידה והדרך ישראל, של מעשיהם מצד שזהו

הרמב"ם, בדברי לעיין עליו תחילה אבל ויאמר! שיבוא – אחרת הסברה למישהו יש אם ואדרבה:
– במעשיו יפשפש ואז ביותר, ה"חבלנות" התחילה מתי ב"לוח" ויבדוק העיתונים, את יקרא ואח"כ
ונותנים  יהודים, שהם גויים על שאומרים שבגלל בבירור שיראה כיון הדבר, סיבת לחפש יצטרך לא ושוב

ישראל! מילדי קרבנות שנופלים ועד מהגויים, שסובלים הצרות כל באים מזה הנה א"י, כל את להם

עברו  שבתחילה זה, שבמאורע החידוש הנה – כו' ילדים עם מאורע בעבר הי' שכבר ששואלים ומה
הי' לא – כזה מאורע עליהם! ירו הילדים, דרך באותה כשעברו ורק בהם, פגעו ולא צבא, אנשי שם

מעולם!

דחיי" ו"יקרא דשכבי" "יקרא של באופן מכובדת", "לוי' לילדים משהו 183ערכו לעשות צריכים אבל ,
העולם", "מנהג בגלל לא – לחלוטין ברורה הדבר וסיבת לוי'; לערוך שיצטרכו שגרמה לסיבה בנוגע

יהודים! שהם גויים על בגלוי שמכריזים בגלל אלא ולונדון, וושינגטון וסין, רוסיא שבין ענינים

.Ï תורת היפך משיחו, ונגד ה' נגד שהוא ענין שזהו להכריז נעמדים לא – "דתיים" שנקראים ואלו
אומרים  אלא הרמב"ם, – משה תורת והיפך פרשתנו), בסיום (כמ"ש סיני" "בהר מהקב"ה שניתנה משה

רפורמי. גיור יעזור לא בא"י ורק רפורמי, גיור גם להיות יכול – בחו"ל להיפך:

חופה  עם יהי' ומה רפורמי, גיור יספיק שבחו"ל לכך מסכים אתה איך אותו: שואלים וכאשר
ולדרוש  לחקור שלא כך, נהגו שתמיד ומוסיף, ודרישה! חקירה לערוך חייב שאינו עונה, – וקידושין?

ה"תעודה"... הגיעה מהיכן

לו  מותר אחת עבירה שעבר בגלל וכי – ודרישה חקירה נערכה לא פעם שאף המענה מהו ובכן:
נ  עבירה "חורבן"!לעבור וגורם חוזר אתה והיום "חורבן", גרמת אתמול וספת?!
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בגמרא  אמנם רק184מצינו זוהי אבל לו", הותרה בה ושנה עבירה אדם שעבר ואילו c"qwש"כיון ,
כהיתר". לו "נעשית שרק היא המסקנא

כלל! בסמכותם הדבר שאין בעצמם) הם (גם יודעים שכולם היא, והאמת

היהודים  עבור ירבו, כן שבחו"ל, היהודים כל את ו"למכור" "מסחר", לערוך סמכות לך נתן מי
שבא"י?!

מהתורה, חלק זורקים שכאשר הוא הדברים סדר שהרי – בספק מוטל שבדבר ה"ריוח" שכל ובפרט
מצוה" גוררת "מצוה אזי רביע, או שליש וויתרו 185מחצה שבתחילה בפועל שראו וכפי בהפכו, ועד"ז ,

בשבת  טלוויזיא על ויתרו ואח"כ מתים, ניתוחי בפרשת 186על ואח"כ השטחים, בענין ויתרו ואח"כ ,
נהגו 187שליט  אח"כ אבל השאר, על ממנו ללמוד שאין מיוחד מקרה שזהו אמרו בתחילה – גופא [ובזה

ועכשיו  יהודים, מליון ל12ֿ שנוגע דבר – בחו"ל רפורמי לגיור בנוגע ואח"כ הגויים], שאר לכל בנוגע כן
דחי!... אל מדחי שהולכים כיון בא"י , גם רפורמי גיור לאשר רוצים

עוד  ולא בבעלותם! שאינם הקב"ה של נכסיו אודות שמדובר כיון כלל, בסמכותם זה אין וכאמור,
עליהם. בעלות אחד לאף ואין הקב"ה, של נכסיו הם שגם ישראל, מילדי קרבנות נופלים שבגללם אלא

ישראל, דת והיפך סיני, בהר רבינו למשה שניתנה ה' תורת היפך שזהו בגלוי להכריז צריך ולכן:
עבור  נצחון שזהו לומר עוד ורוצים זה, לחוק ההסכמה שמעניקה הדתית" ה"גושפנקא את לבטל וצריך
אינם  שנקראים אלו שגם הדבר יעזור ובודאי מהממשלה, היציאה ע"י – דת ע"פ הסכם עכ"פ או הדת,

כהלכה. שלא גיור של האיומה הגזירה את יבטלו דתיים

לצאת  צריכים ולכן התורה, היפך שזהו שידעו הוא העיקר הרי – הדבר יעזור לא אם ואפילו
משה! תורת היפך שזהו בגלל היא לכך שהסיבה ולהכריז מהממשלה

התורה; היפך שזהו יודעים שהכל כיון קרבנות... שיפלו סיבה שאין להקב"ה בטענה לבוא יוכלו ואז
מהגויים. שיש הצרות על להקב"ה בטענה לבוא אפשר אי התורה, היפך שזהו אומרים כשלא משא"כ

.‡Ï,הדחק בשעת שנמצאים בשעה בה מהממשלה, שיצאו לדרוש אפשר איך שטוען: מי יש אך
ע"י  ל"משבר" לגרום ולא ה"מורל", על לשמור צריך כזה בזמן – וכו' נלחמים חיילים חירום, שעת

הממשלה. פירוק

לעיל  כמדובר – זה על חריפה 188והמענה רפואה לו ליתן שצריך לחולה דומה, הדבר למה שמשל
בלתי  דבר זה הרי – מלוח או מר חריף, דבר לחולה שנותנים היתכן יטען: ומישהו ַָ("אנטיביאטיקע"),

אכזר!... הוא הרי זאת לו שנותן מי וא"כ, זאת, רוצה ואינו נעים,

– ישראל" "אוהב מענטש"), פיינער ("א נחמד" "אדם להיקרא רק לו שאיכפת רופא זהו אם ַובכן:
דבר  רק זה אם – "סם" המזיק, דבר  אפילו או קלה, תרופה  רק אלא חריפה, תרופה לחולה יתן לא אזי
(הרופא) שהוא רק לו איכפת אלא החולה, של בריאותו אודות חושב שאינו כיון בו, חפץ שהחולה מתוק

נחמד. אדם ייקרא

המשנה  מאמר שישנו לטעון הימנו",189ומוסיף נוחה המקום רוח הימנו, נוחה הבריות שרוח "כל

הזקן – רבינו שמדייק כפי דוקא, "בריות" הלשון מדיוק ה'190ולהעיר מתורת "הרחוקים על שקאי
בשם נקראים ולכן nlra`ועבודתו zeixa ע"י שנבראו העובדה מלבד נוספת מעלה להם שאין כיון ,"

המק  "רוח אזי הימנו", נוחה הבריות "רוח אם ואעפ"כ, הימנו"הקב"ה, נוחה –ום
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ימות  בינתיים מאי, אלא שרוצה. מה כל לחולה ולתת ולוותר נחמד", "אדם להיות צריכים ובמילא
לך" למה דרחמנא כבשא "בהדי הנה – אצל 191החולה חביב יהודי כל שהרי לכך, ידאג כבר הקב"ה ,

יעזור! בודאי והקב"ה הקב"ה,

שהחולה  בכך להתחשב מבלי חריפה, תרופה לו ליתן חייבים – יבריא שהחולה רוצים כאשר אבל
החולה. של מצבו שנוגע כיון "אכזר"... לו יקראו זה ובגלל זאת, רוצה אינו

רש"י  וכו'",162ובלשון בטחב תשכב ואל צונן תאכל אל לו, אמר רופא, אצלו שנכנס לחולה "משל :
את 192והיינו  ימלאו לא ואם בטחב, ולשכב צונן לאכול – קר דבר רוצה חום, ריבוי לו שיש שהחולה ,

אינני  לו: אומר אזי החולה, של בריאותו אודות שחושב רופא הוא אם ואעפ"כ, ברוגז, יהי' אזי רצונו
המזיק  דבר שזה כיון בטחב", תשכב ואל צונן תאכל "אל אותך: מזהיר והנני רצונך, את למלא יכול

לבריאותך.

בנדו"ד: ועד"ז

גויים, לא"י ומכניס וכו', ב"כיסאות" משחק – עושה? אתה ומה וכו', חירום שעת שזוהי טוען אתה
גורם  אתה אלא ב"חזית", שנמצאים החיילים על שיורים בלבד זו שלא כך, חמישי", "גייס שמהווים
לשונאים, בנוגע כי, מפניהם, להזהר אפשר שאי ובאופן וממערב, ממזרח מאחור, גם יהודים על שיורים
יהודים! שהם עליהם שאומרים כיון שונאים, שהם יודע אינו כאן אבל נגדם, ולוחמים גויים שהם יודעים
ישראל  לארץ גויים מכניס אתה בשעה ובה נגדם; נלחם והוא הגויים, נגד להלחם לחייל אומר אתה –

בפניהם! לעמוד יוכל שלא באופן עליו  שיירו

הגולן  ברמת סואץ, בתעלת מהגויים שסובלים הצרות יפסקו עי"ז ודוקא זה, ענין לבטל בהכרח ולכן,
מקום. ובכל

.·Ï ויכתב ויזכר כו', הברכות לכל יזכה ואז בזה, לפעול צריך – בזה לפעול שיכול מי שכל  ומובן,
שלא  מי בתור ויכתב יזכר בזה, יעסוק שלא שמי – לאו שומע אתה הן ומכלל בזה; שעסק מי בתור

בזה! עסק

רב  הנך מה לשם – דבר! שום לומר רוצים שלא רבנים שיש אמור ולפלא – בישראל?! ומנהיג
התורה! היפך שהוא ענין שזהו בפירוש

להסתכסך  לו למה וא"כ, בקולו, ישמעו לא מקרה שבכל והשיב, שותק, הוא מדוע מסויים רב שאלתי
ידעו  – בקולך ישמעו לא אם וגם בקולך? ישמעו שלא לך מניין לראש, לכל לו: ואמרתי כולם?!... עם

משה! תורת היפך שהוא כיון לגמרי, מופרך דבר שזהו לכלֿהפחות

השבועות. לחג או לשבת "דרשה" להכין עסוק שהוא כיון זה, על לדבר יכול שאינו שאומר רב ויש
"מיהו  אודות שטורעם") א ("מאך "תרעיש" – "דרשה" להכין צריך אתה פירוש מה אותו: ַַשאלתי

יהודי"!...

ד"ונפלינו  הענין הי' שאז מ"ת, זמן הוא השבועות חג שהרי – השבועות לחג ששייך ענין זה והרי
ועמך" שהם 193אני גויים על מכריזים שאתמול כאלו יש וכאן מהגויים, והופרשו הובדלו שבנ"י היינו, ,

ענין  זהו מתןֿתורה! של הענין הוא זה לא – התורה! את לקבל עמהם יחד ללכת רוצים והיום יהודים,
מיתה" חייב בתורה שעוסק "עכו"ם שהרי הגוי, עבור גם היא 194בלתיֿרצוי שהתורה מבנ"י היפך ,

"חיינו".

יהודי" "מיהו ואילו חידוש, דבר לומר צריך שהוא כיון זה, על לדבר רצונו שאין טוען רב אותו אבל
פופולרי!... זה ואין ישן, דבר הוא
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– נפשות סכנת של לענין ועד מגויים, צרות סובלים יהודים הרי – פופולרי?! זה שאין בכך ומה
זה! על לדבר מוכרחים וא"כ יהודים!... הורגים

מישראל! אחת נפש תציל שעי"ז ובלבד כ"כ, "מוצלחת" תהי' לא שבועות של שה"דרשה" מוטב

אומרים  וכאשר מחלוקת"!... "בעל לא הוא – כולם עם לריב רצונו שאין שטוען רב יש עדיין אך
"בעל  ולא רוחני", ומנהיג "מדריך "רב", שהוא אומר אזי – לכך לדאוג עליך רב, שאתה כיון לו:
הוא  שיהודי שידעו האמת, בדרך להדריך צריך – שלך? ה"הדרכה" מתבטאת במה אבל מחלוקת"...

גוי! הוא וגוי יהודי,

בענינים  להתערב ולא תורה, וללמוד לשבת שרצונו לטעון ממשיך הוא בכלל אך שהוא ומוסיף, כאלו.
שהם  "חוקים" שם שקובעים הדבר ידוע הרי – כולם עם לריב לפתע ראיתי ומה רוצה, אני מה מבין לא
לוחם?! כ"כ הנני כאן דוקא ומדוע מאומה, אמרתי לא פעם ואף דברים, כאלו היו ותמיד התורה, היפך

צודקת! טענה זו הרי ולכאורה

הזקן – רבינו בשם פתגם אן"195ישנו ניט זיך מען שלאגט עצה א "מיט שמעתי 196: זה [פתגם ... ַָָ
זאת?!...] לי אמר מה לשם תמהתי: ומעולם בערך), שנים כ"ו או כ"ה (לפני אדמו"ר מו"ח –מכ"ק

עם  ולהסתכסך מלחמה לנהל לי למה לחשוב יכול אני וגם תורה, וללמוד לשבת רוצה אני גם ובכן:
וכו'. פלוני של בצווארו תלוי והקולר וכו', אדמו"רים רבנים, יש ישראל , אלמן לא הרי – כולם

זה, בגלל נהרגים שיהודים לעיל כאמור ממש, בפועל פקו"נ עם שקשור דבר שזהו – הוא הענין אך
כדי  הכל לעשות ומוכרחים ברירה, ואין להתאפק, אפשר שאי כך, הענינים, כל את מבטל זה הרי ולכן

המצב. את לתקן

.‚Ï:דברי שישמעו והלואי – לפועל ובנוגע

לעיל  כאמור – לראש תורת 197לכל על המיוסד באופן הלבבות וקירוב השלום ענין להיות צריך –
הגזירה. את לבטל יעזור שזה אמת,

מהממשלה  יוצאים הם ולכן התורה, היפך שזהו בגלוי יכריזו "דתיים" שנקראים שאלו – השני והשלב
ואי  ישראל, ודת תורת משה, תורת נגד שהוא ענין שזהו בגלל אלא בדיבורם, עמדו שלא בגלל לא –

זה. על להסכים אפשר

שסובלים  מהצרות יפטרו ועי"ז כהלכה, שלא גיור של האיום החוק את שיבטלו – השלישי והשלב
מהגויים.

ונחלתו" עמו ה' יטוש ש"לא כיון כו', הקרבנות ויפסקו תתבטל שהגזירה הדבר ברור ,198ולהעיר:
עליכם" אמלוך גו' חזקה ש"ביד באופן ולא וברחמים, בחסד זה שיהי' להשתדל שיש וכהחידוש 199אלא ,

כו' תעניות בעניני צורך שאין – רשב"י מילתא"200של תליא בחביבותא "אנן אלא ,201.

.„Ï:חב"ד ובנות נשי של הכינוס עם גם קשור זה וענין

"מברק" וישלחו וכיו"ב, פוליטיקא מעניני יתפעלו לא ולעומד 202בודאי הנ"ל, הילדים של לאמהות
שסובלים  שהצרות ספק שום בלי ארבע) הם שתים ועוד ששתים (כמו הדבר שברור לאמר, בראשם,
היא  א"י בעניני להתערב התחילו שהרוסים לכך והסיבה לא"י, גויים להכניס שרוצים בגלל הם מהגויים
לרחם  צריך ולכן בא"י. חלק שרוצים מרוסיא לגויים מיוחדות "הנחות" לעשות שיש בגלוי שהכריזו בגלל

הגזירה! את ולבטל ישראל ילדי נפשות על
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אדמו"ר 195) אג"ק ואילך. 89 ס"ע תר"ץ סה"ש ראה
וש" שנט. ע' חכ"ז אג"ק גם וראה רס. ע' ח"ה נ.מוהריי"צ

שמתבקשים.=196) בלי עצה נותנים לא
התוועדויות 197) – מנחם (תורת סי"א בעומר ל"ג שיחת

ואילך). 247 ע' ח"ס

יד.198) צד, תהלים
לג.199) כ, יחזקאל ע"פ
וש"נ.200) .219 ע' שם מנחם תורת ראה
א.201) קכח, זח"ג
(202.160 ע' שם גם ראה
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בגלוי  שיכריזו – "ימניים" שנקראים אלו על אלא "שמאלניים", שנקראים אלו על כ"כ לא ללחוץ יש
– "שמאלניים". שנקראים אלו על גם זה יפעל ובודאי התורה, היפך שהוא ענין על מסכימים שאינם

אינםֿדתיים. עצמם שקוראים אלו על לפעול שיכולים כמו הדתיים על לפעול יכולים היו הלואי

דכתיב  מילתא, תליא בחביבותא מאתנו) אחד (כל "אנן שאמר רשב"י של בדרכו יהי' זה ואהבת 203וכל
. אלקיך ה' וכתיב את לתלמידיו:204. רשב"י שאמר כפי – עקיבא רבי רבו וכדרך וגו'", אתכם אהבתי

עקיבא" רבי של מידותיו מתרומות תרומות שמדותי מדותי ישראל,205"שנו דאהבת הענין שהדגיש –
הזקן  רבינו פתגם ידוע בנגלה 206והרי גם וכמרומז חד, כולא הם ישראל ואהבת ה' בדברי 207שאהבת –

שבת  במסכת כו'",208הגמרא הוא פירושה ואידך כולה התורה כל היא זו תעביד לא לחברך סני "דעלך :
כמ"ש  הקב"ה, על קאי ש"רעך" לפי שזהו רש"י "זה 209וכפירוש תעזוב", אל אביך וריע "ריעך

מסייעתם.210הקב"ה" הרבים שזכות ובאופן ;

מ"ש  שיקויים התורה 211ועד על קאי ש"שלום" מהפירוש החל – בארץ" שלום לשלום 212"ונתתי ועד ,
. מחריד ואין "ושכבתם – עולכם כפשוטו מוטות "ואשבור לחרב", לפניכם ונפלו אויביכם את ורדפתם .

ינחלוה  עבדיו וזרע וירשוה שם וישבו יהודה ערי ויבנה ציון יושיע אלקים "כי – קוממיות" אתכם ואולך
בה" ישכנו שמו צדקנו.213ואוהבי משיח בביאת ממש, בקרוב ,

***

.‰Ï התשובה באגרת :214הביאור

יש  ולכן בפ"ע, ענין מהם אחד לכל יש מ"מ, ענין, אותו על מורים ו"מיד " "תיכף" שהלשונות אע"פ
יחד  שניהם בצירוף .129יתרון

"תיכף  לכלאים:הלשון בנוגע במשנה שמצינו כפי המקום, בענין גם והסמיכות הקירוב על מורה "
אחת" תכיפה הלשון 215"התוכף ואילו וסמיכות; קירוב של באופן זה הרי זמן של במושג גם ולכן, ,

הש"ס  בכללי כמבואר חילוקים, יש גופא שבזה אלא עוד ולא בלבד. הזמן בענין הקירוב על מורה "מיד"
הפוסקים  ארוך 216וכללי זמן משך שגם ועד ימים, ג' אפילו או יום, באותו זה אם – ד"מיד" לגדר בנוגע

מיד" עליהן "מתריעין תענית: במסכת שמצינו כפי "מיד", נקרא וכו'"217יותר שלהן מיד הוא "ואיזה ,218

לאח"ז  זמן משך שזהו –219.

.ÂÏ:באגה"ת הלשונות שינויי לבאר יש ועפ"ז

. בה' בטוח לבו "נכון שצ"ל הזקן רבינו כותב הענין לסלוחבהתחלת ורב ורחום (ש)חנון .cine skiz
יסלח שהקב"ה רק לא היא הסליחה בקשת כי, – כו'" וסליחה מחילה זה cinשמבקש שיהי' גם אלא ,

ושמחה" ששון ד"תשמיעני היא 220באופן הסליחה כאשר דוקא הוא זה שענין הפרק), בהמשך (כמובא
כדברך" ד"סלחתי שלם"221באופן ובלב "בשמחה האחרונים,222, יום בארבעים משה שפעל מה (שזהו

שנעשים  באופן היא הסליחה שאז האמצעיים), יום בארבעים גם שהיתה בכלל הסליחה לענין בהוספה
" – וחיבור מקום אחת.skizבקירוב מציאות שנעשים באופן לחיבור ועד הקב"ה, עם – "
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ה.203) ו, ואתחנן
ב.204) א, מלאכי
א.205) סז, גיטין
ח"ד 206) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .3 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

ובכ"מ. תשרי). ו יום" ב"היום (נעתק שלז ע'
(207.132 ס"ע חכ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
א.208) לא,
יו"ד.209) כז, משלי
רפכ"ז.210) שמו"ר
ואילך.211) ו כו, פרשתנו
בסופן.212) חנוכה הל' רמב"ם ראה

לוֿלז.213) סט, תהלים
התניא 214) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסל"ו עד מכאן

ואילך. רכד ע' ח"ב ָ(קארף)
מ"י.215) פ"ט כלאים
קסח.216) כלל מ מע' כללים שד"ח ראה
(במשנה).217) סע"ב יח,
ב.218) יט, שם
(219) קצת ).l"endחסר
יו"ד.220) נא, תהלים
כ.221) יד, שלח
יא.222) לג, תשא פרש"י
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י"ח תפלת בכל מברכין שאנו "וכמו לדבר: הראי' בביאור ברוך skizוממשיך כו' לנו סלח שמבקשים
היא הברכה שאמירת נוגע לא שכאן כיון – לסלוח" המרבה חנון ה' שהרי cinאתה הבקשה, לאחרי

הענין  רק נוגע כאן אלא הבקשה, לאחרי זמן ריבוי היתה הברכה אמירת אם גם בתקפה היא הראי'
האמת.skizד" הוא שכן מורה שזה הבקשה, עם ואחדות בחיבור היא שהברכה – "

נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא "ואילו הענין, גואל cinובהמשך בא"י מברכין שאנו כמו ,
מוחל שהקב"ה באופן התשובה קבלת רק נוגע שכאן כיון – .cinישראל"

למחול האדם שצריך כן ב"ו במדת ש"אפי' הענין, cineובסיום skiz– מחילה" ממנו שמבקשים
הנהגת  כמו האדם הנהגת להיות צריכה דלעילא, האתערותא כמו להיות צריכה דלתתא שהאתערותא דכיון

לסלוח ורב ורחום "חנון שהקב"ה כשם ולכן, cineהקב"ה, skiz והן בזמן, הן וסליחה", מחילה שמבקש
בלך  לדחותו שלא בזמן, מיד הן ומיד", תיכף למחול האדם "צריך כמו"כ כנ"ל, כו', קירוב של באופן

שלם. ובלב בשמחה קירוב, של באופן והן ושוב,

.ÊÏ הרמב"ם פס"ד שיקויים – .127והעיקר תשובה לעשות ישראל נגאלין".ש"סוף הן ומיד .

בנ"י, מנין עם שקשור באופן יהי' זה וענין

במדבר – בפ' לקרוא שמתחילים נעשים 223כפי שעי"ז וגו'", ישראל בני עדת כל ראש את "שאו :
בטל  שאינו למנות" שדרכו ד"את במדרש 224באופן וכדאיתא והמנין 225, פעמים, תשעה נימנו שבנ"י

צדקנו  משיח בביאת יהי' –העשירי

ש"הוא 226כמ"ש  מישראל, כאו"א של  היוקר מודגש שבזה ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם
ממקומו" איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריך עצמו אל 227(הקב"ה) מהגלות ולהוציאו למנותו –

ממש. בקרוב הגאולה,

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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ב.223) א,
וש"נ.224) ב. ג, ביצה
וש"נ.225) יא. פ"ב, במדב"ר ט. תשא תנחומא

יב.226) כז, ישעי'
ג.227) ל, נצבים פרש"י
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éqà éaøå énàewlgpdn.ezb`c z` xezti cvike ,weqtd zpeek ©¦§©¦©¦
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,dpyna epipyízàådnglnl mi`veidïk ízà éàghaen `l` §©¤¦©¤¥
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שנים וארבעים לעומר עמ' ב



לה

zgiy .c"qa*l"yz'd ,xii` d"k ,xacna 't '` mei
חב"ד – ובנות נשי אגודת של הט"ו –**בכינוס

השלישי"‡. "חודש סיון, מברכים שבת לאחרי אנו שמתחיל 1נפגשים בנ"י אצל החדשים מנין לפי ,
בגמרא  ומסופר תורה 2מניסן. ניתנה שבו החודש להיותו – מיוחדת משמעות לו שיש מיוחד חודש שזהו

לבנ"י.
שיחת יום א 'פ 'במדבר ,כ "ה אייר ,ה 'תש "ל 

אז  נעשו לבנ"י התורה נתינת עם ביחד אחד 3והרי "גוי שנקרא העמים), כל מבין (עם לעם בנ"י
כולו.4בארץ" העולם בכל ומיוחד אחד עם –

קדושים; ענינים שאר כל עם וסנהדרין, מלך לבנ"י והי' קיים, הי' שביהמ"ק בזמן רק לא הי' וכך
בהיותם  גם אלא – העמים משאר ומובדלים חלוקים במדבר, היו שאז התורה, את שקיבלו בשעה רק ולא

העמים" בין ומפורד ד"מפוזר ומצב שאר 5במעמד כל בין בנ"י נשלחו הקב"ה של רצונו ע"פ [כאשר
אחד" עם ש)"ישנו ואומרים מכירים אינםֿיהודים (אפילו אזי שונות], בארצות אחד"5העמים, "עם שזהו ,

העמים". בין ומפורד "מפוזר שהוא בשעה גם ומיוחד

עם" מכל שונות ש"דתיהם בכך – הדבר מתבטא באופן 5ובמה הם שלהם וה"דת" שההנהגה היינו, ,
לכך  היחידה הערבות וזוהי יחידים, ובתור עם בתור בשלימות נשארים ועי"ז העמים, שאר מכל שונה

האופנים. בשני או ברוחניות, או בגשמיות ח"ו, לאיבוד ילכו שלא

טוב  והשפעת העולם, כל הנהגת נמשכת שממנו וההתחלה המקור שהוא הקב"ה, קבע שכך וכיון
ולהקשות  בנ"י את לייגע כדי הדבר נעשה שלא מובן, הרי בפרט, לבנ"י ולבביים) טובים (דברים וחסד

אדרבה: אלא ח"ו, עליהם

בזמן  שניתנה ותורה מיוחדים, וחוקים הנהגות – עם" מכל שונות (שהם) "דתיהם להם שניתנו מה
האושר  יהי' וזה להם, הראויים  ומצב ומעמד לדרגא יתעלו שעי"ז כדי זה הרי – במיוחד להם מ"ת

העמים  כל בין בעולם בחייהם המדה, במלוא להיות, צריכים שהם כפי שיהיו שלהם, ,6והשלימות

ובינתכם" חכמתכם ש"היא מכירים העמים כל שגם כל 7ועד אשר, התורה, ע"פ מתנהגים כשבנ"י –
תורה, ע"פ להתנהג צריכים שהם כפי מתנהגים שאינם העמים [אפילו לבנ"י שניתנה יודעים העמים
יכולים  ידה שעל שהדרך בכך, מכירים הם וגם סיני], הר במעמד לבנ"י ניתנה שהתורה בכך כולם מכירים
בתור  להיות צריכים שבנ"י כפי יהיו ידה שעל ביותר הטובה הדרך שזוהי ובודאי עם, בתור להשאר בנ"י
שונה  באופן ומתנהגים שחיים עי"ז דוקא – עם" מכל שונות ש"דתיהם עי"ז דוקא זה הרי יחידים,

שמסביבם. מהעמים

עי"ז  תווצר שלא בלבד זו יקבלו 8ולא ידה שעל הדרך היא זו דוקא – אדרבה אלא לבנ"י, ח"ו שנאה
לא  שבנ"י רואים שהעמים כיון חיים; הם שביניהם מהעמים האמיתית וההערכה הנכון הכבוד את בנ"י
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 217 ס"ע ח"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
שפח )** ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג מכתב גם ראה

חב"ד. ובנות נשי של השנתי לכינוס – ואילך)
א.1) יט, יתרו
א.2) פח, שבת
שם.3) ובמכילתא הֿו. יט, שם
"כעמך 4) במכילתא גרסתנו (לפי כא יז, הימיםֿא דברי

l`xyi ראה אבל ב). (ג, ובחגיגה סע"א) (ו, בברכות וכן ."
ו). פכ"ט, הכולל ושער ז. לש"ב הצ"צ רשימות

ח.5) ג, אסתר
ה).6) יט, (יתרו העמים" מכל "סגולה
ו.7) ד, ואתחנן
יו"ד).8) (ט, בהעלותך (ספרי ליעקב" שונא ש"עשו מה

זה מטעם לא הוא – ד)) (לג, וישלח בפרש"י כמפורש llkהובא ,
כהסיום, – הוא גו'" שונות "ודתיהם המן טענת כן שם. בכתוב

שם). (אסתר להניחם" שווה אין "למלך – שלכן



l"yz'dלו ,xii` d"k ,xacna 't '` mei zgiy

חיים" מים "מקור ח"ו עוזבים זה ובשביל בעיניהם, חן לשאת לחקותם, מנסים אחריהם, –9רודפים
אמיתיים, חיים של והשרש חיים",המקור "תורת שנקראת בתורה לבנ"י שניתנו בעוה"ז, החיים של גם

נאמר  שעליהם המצוות לקיום את 10שמביאה ומקיים שמתנהג ובכך ע"י חי שיהודי היינו, בהם", "וחי
חיים. בתורת שנאמרו המצוות

בנוגע ·. רק הוא לעיל שהאמור שחושבים אלו כמו זה שאין – השבוע מפרשת לימוד יש זה ובענין
מישראל: ואחת אחד לכל הכוונה שאין או הדבר, קשה ולאחרים שבבנ"י, למובחרים

. סיני במדבר משה אל ה' "וידבר בנ"י: מנין – היא הפרשה בני התחלת עדת כל ראש את שאו .
. אבותם לבית למשפחותם בישראל".ישראל צבא יוצא כל ומעלה שנה עשרים מבן .

ולהראות  לעולם, לצאת ומוכנים יכולים שכבר צבא", ד"יוצאי ומצב למעמד הגיעו בנ"י כאשר ובכן:
באים  שבט מאיזה חילוק עשו לא – הקב"ה של בצבאו "חיילים" של ומופת דוגמא מדת 11שם ומהי ,

מאחד, פחות לא הוא מהם אחד כל הנה ויעקב, יצחק אברהם בני שהם כיון אלא ומצוות, בתורה הגדלות
(לעם  ישראל לצבאות הקב"ה שנתן השליחות את למלא שצריכים בשעה כי, מאחד, יותר שאינו כשם

חיבה  מתוך הקב"ה מתייחס – בעולם למלא שלו) וחיל צבא בתור מקטן 12ישראל, מישראל, אחד לכל
בעולם, הקב"ה של שליחותו את למלא שיוכל כדי והברכות, האפשריות הכחות, את לו ונותן גדול, ועד

לבב. ובטוב בשמחה זאת ולעשות

הזקן  רבינו של הידוע הפתגם המאורעות 13וע"פ עם הקשור דבר לומדים שבוע שבכל שמהפרשה ,
בכבוד  יהודי לכל להתייחס שצריך – היא במדבר  מפרשת הראשונה וההוראה הלימוד הנה השבוע, של

ש  כיון שבישראל, להגדול שמתייחסים כפי גדול ויש הכי ישראל, בעם "חבר" שהוא מי אודות מדובר
עליו  שמסתכל מי שכל באופן חייהם את יחיו משפחתו, ביתו, ובני שהוא מהקב"ה, קדושה שליחות לו
עולם  שיהי' העולם, את לכבוש – שלו לצבא הכניסו – "גייס" שהקב"ה אחד שזהו מיד יכיר ביתו, ועל
איש  יהודי, לכל שניתנה הקדושה השליחות שזוהי קדוש, עולם שיעשוהו ועד רוחני, עולם ונכון, טוב
שמעניק  שנה, ועשרים מאה עד שבעיםֿשמונים במשך בעולם, אותה למלא – קטן או גדול אשה, או

זו. שליחות למלא כדי אחד לכל הקב"ה ונותן

שבו ‚. – לב לתשומת הראוי ביותר מעניין דבר בנ"י במנין מצינו הקב"ה, של ברכתו לאופן ובנוגע
שמתנהגים  עי"ז הקב"ה, עם קשורים רק הם אם הטבע, מחוקי שלמעלה ומצב במעמד הם שבנ"י רואים

הקב"ה: של תורתו ע"פ

ומעלה" שנה עשרים "מבן הי' בנ"י שמנין מספרת אלו 14התורה שהם נאמר בפ"ע ענין ובתור ;
בישראל". צבא "יוצא להיות שיכולים

דין  ע"פ למעשה גם הוא שהדבר וכפי הבריאות; בשלימות להיות צריכים זה שבשביל מובן, ,15והרי
בצבא  להיות כדי דיו חזק שיהי' – בבריאותו מסויימים תנאים לו שיהיו צריך בישראל לצבא שהנלקח

בעולם. שישנם והקדושים הטובים הדברים כל על ולהגן כפשוטו,

עשרים  בני שהיו אנשים, אלף מאות משש למעלה שבין להיות, יכול לא הטבע, חוקי כל לפי אבל,
לצבא. להכנס כדי דיים וחזקים בריאים יהיו שלא אחדים לכלֿהפחות יהיו לא שנה,

בחומש  (כמסופר קשים אקלים תנאי היו ששם במדבר, שנמצאים בשעה הוא, שכן חום 16ובודאי – (
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יג.9) יז, ג. ב, ירמי'
ה.10) יח, אחרי
צבא 11) "יוצאי שאינם מפני הוא – לוי שבט נמנה שלא מה

l`xyia פרשתנו) מועד" באוהל מלאכה לעשות "לצבא אם כי ,"
וראה  מט. א, במדבר (רש"י מלך" של "לגיונו ג), ד, (במדבר)
(עקב  בארץ חלק לקחו שלא וכמו בסופה). שקלים דר"כ פסיקתא

ט). יו"ד,
(במדבר).12) פרשתנו ריש פרש"י ראה

סה"ש13) ב ראה יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב
חשון).
יד 14) ל, תשא ג"כ וראה יח. א, ג. א, (במדבר) פרשתנו

שם. ובפרש"י
(ולע"ע15) א כ, לשופטים (ופרש"י) מצאתיו ספרי לא

ח). (שם, הלבב" ורך "הירא שלילת על נוסף – וצ"ע) ברמב"ם
.279 ס"ע חי"א התוועדויות – מנחם תורת גם וראה

טו.16) ח, עקב
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לתנאים  כלל מתאים שאינו דבר שזהו כאלו, חיות שגדלו באופן הטבע הי' [מסביב ועקרב" שרף ו"נחש
אנושיים], לחיים ראוי אינו ועקרב, שרף לנחש המתאים שהאקלים עתה, גם שרואים כפי לאדם, הדרושים
מאות  משש  שלמעלה כזה המון בין בישראל, בצבא להיות מתאימים היו שלא אלו של האחוז וא"כ,

יותר  הרבה להיות צריך הי' אנשים, נורמליים.אלף בתנאים שחיים בשעה מכמו גדול

בחומש  רואים –17ואעפ"כ ומעלה" שנה עשרים "בן הי' היחידי והתנאי בנ"י, את שמנו שבשעה ,
העמים  עם כפשוטה מלחמה לנהל שיכול בצבא, להכנס דיו חזק הי' שלא ביניהם ויחיד אחד הי' לא

בנ"י! של מסביבם אז שהיו

לעיל: כאמור – בזה וההסברה

הוראות  את עמהם בלקחם שלאח"ז), בשנה הי' בנ"י מנין (שהרי ממתןֿתורה אז הלכו שבנ"י כיון
שבנ"י  הבשריות, העיניים עם אפילו ראו, אזי – במדבר היותם זמן כל במשך התנהגו כזה ובאופן התורה,
או  בתורה, ציווי בו שיש מקרה אודות שמדובר בשעה רק ולא הטבע; חוקי לשליטת כלל נתונים אינם

הטבע. חוקי עם כלל קשורה אינה כפשוטו הגוף בריאות גם אלא הרוח, חיי אודות כשמדובר

ובגשמיות, ברוחניות בריאים נעשים אזי – בחיים דרך שמורה חיים, תורת של בדרכה הולכים וכאשר
בשעה  אפילו נמצאים, שבהם המדינות בתנאי תלויים ולא קשורים לא בכלל בנ"י כיצד רואים שכולם ועד

בריאות. עניני אודות שמדובר

ז"ל „. חכמינו מספרים :18ועוד

אחת  [שהיתה מצרים בגלות שנים ועשר מאתיים היו שבנ"י שלאחרי שטענו, כאלו אז היו העמים בין
הקשות  במצרים",19הגלויות לפרעה היינו "עבדים בהגדה: שאומרים [כפי פרעה שליטת תחת והיו ,[

גלות! שנות ועשר מאתיים לאחרי וטהרתם בקדושתם שישארו יתכן לא – ושעבוד] עבדות של במצב

במדבר  ספר בסוף מסופר שאודותיו נוסף במנין – הקב"ה אמר זה כל 20ועל על מעיד שהוא –
ש  כפי וקדושים; טהורים נשארו שהם בישראל ישראל,משפחה ארץ הקודש, מארץ בבואם היו הם

וקדושה. טהרה באותה משם, יצאו כך – למצרים בניו עם בא כשיעקב

השפעת  תחת היו ולא וקדושים, טהורים שנשארו בכך קשורה היתה מהגלות יציאתם ואדרבה:
שמסביבם, מצרים ארץ של וההנהגות המנהגים

מכל – יותר ופילוסופיא, מדע לתרבות, ביחס ביותר המפותחת הארץ אז היתה שמצרים אע"פ
ההוא  בזמן שהיו מתייגעים 21המדינות היום שעד אליהם, הגיעה שמצרים במדע ענינים שישנם ועד .

שאר  וכל צבעים וכאלו כלים כאלו לייצר יכולים  שהיו המצריים, של ומדע לחכמה להגיע אנשיֿמדע
לזה  להגיע הצליחו לא הזה היום ועד המדע, בספרי המתוארים –הפרטים

הכי  במדינה אלא מפותחת, ובלתי נדחת קטנה, במדינה לא ובהמצאם עבדות, של במצב עם ובהיותם
המצריים  של והמעשים המנהגים את קיבלו לא שבנ"י בלבד זו לא הנה – ההוא בזמן ומפותחת חזקה
ויעקב, יצחק אברהם בני שנקראים הבנים, [הן ויעקב יצחק אברהם בני שהם בידעם אלא, מסביבם, שהיו

מצרימה" עמך ארד ש"אנכי ידעו ולאה], רחל רבקה שרה בנות שנקראות הבנות, נמצא 22והן שהקב"ה –
הקב"ה  עם קשורים להיות שעליהם הדבר ברור ולכן במצרים, בהיותם מהם) כאו"א (עם עמהם יחד

ממצרים. שלמים יצאו ואז הוראותיו, ע"פ ולהתנהג

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בשלימות שיצאו בחומש, הבנים 23וכמסופר הן הילדים, כל ;
ח"ו, ומריבה מחלוקת היתה ולא הסבים, עם – "בזקנינו" גם אלא ההורים, עם רק לא הלכו הבנות, והן
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שם.17) החיים אור יח. א, (במדבר) פרשתנו
גם 18) וראה ה. כו, פינחס בפרש"י הובא יב) (ד, שהש"ר

ובנות  דנשי (להכינוס תשכ"ח אייר כ"ח במדבר, פ' א' יום שיחת
.(410 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם (תורת ואילך ס"ג חב"ד)

וש"נ.19) .409 ע' שם התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ואילך.20) א כו, פינחס
(במהנ"ע).21) סע"א קכה, זח"א ראה
ד.22) מו, ויגש
ט.23) יו"ד, בא
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בנים  ונכדים, לילדים ההורים עם הסבים בין שונים, עולם והשקפות מבט הלבבות, פירוד לא ואפילו
את  לקבל כדי ממצרים, ביחד לצאת – וברוחניות בגשמיות ובריא, שלם מאוחד עם יצאו אלא ובנות,
ויהיו  מאז, בנ"י אצל (שהיו השנים אלפי כל על התורה את ולקחת סיון, בחודש סיני, בהר התורה
לאור  וילכו הולכים שהלכו, כפי ונסע, נלך שלאורה היוםֿיום, בחיי מורהֿדרך בתור והלאה) מעכשיו
ללכת  ובנותינו, בנינו של השלימות על גם השמירה תהי' שזו צדקנו, משיח ביאת עד אור, תורה התורה,

ביחד. כולם

.‰– והנכדים) הילדים עם בשלימות, (וכאמור, ממצרים יצאו ובשכרם שבזכותם מהסימנים והנה,
לקח במדרש ז"ל חכמינו נוספים 24טוב מספרים מקומות את 25(ובריבוי שינו שלא הי' הדברים שא' ,(

מבלי לבושם, ישראל, ובנות נשי בתור ובמיוחד מבנ"י, אנשים בתור ללבוש צריכים שהיו הלבושים
"מפוזר  הוא אם אפילו אחד", "עם שהם בידעם שכן, הלבושים, בענין מצרים ארץ מהנהגת להתרשם
זאת, לעשות צורך ואין זאת, לעשות אסור לבושם; את לשנות להם שאין מובן הרי העמים", בין ומפורד
כזה, לבוש שלובש שכיון המצרי, אחרי שרודפים בכך עצמם, את ומשפילים מורידים עי"ז ואדרבה,

ח"ו. אותו לחקות צריכים

של  מרכזי נושא בתור בחרתן שבו הענין שזהו – צניעות של העקרוניים היסודות אחד גם וזהו
בתורה 26הכינוס  ההוראה ישנה שבזה הלבושים, ענין הוא בצניעות מיד לעין שבולט מה שהרי –

לבושם. את שינו שלא באופן להיות צריכה שההנהגה

אדרבה: אלא ביניהם, שחיים המצריים בעיני הערכה ואת החן את מאבדים לא שעי"ז בלבד זו ולא
הדבר  כרוך לפעמים אם ואפילו עקרונותיו, על שעומד עם הם שבנ"י ביניהם, שחיים העמים רואים בכך
פרטי); (איש יחיד ובתור עם בתור והקיום התוקף הזהות, על לשמור ובלבד מזה, מתייראים לא בקשיים ,

מהגלות. היציאה אל שמוליכה הדרך וזוהי

.Â:זה בענין פרט ועוד

רש"י  (כדברי תלוי זה שענין – וקדושים טהורים נשארו בנ"י שמשפחות מעיד שהוא אמר כשהקב"ה
מהמדרש  הנה 18שנלקחו – שבינתיים] הדורות ובכל ועתה [אז ישראל נשי בהנהגת מאות ) שש מבין

אירע  זה מקרה (וגם בלתיֿרצוי ויחיד אחד מקרה רק הי' אנשים, מליוני שנה", עשרים "מבן יהודים אלף
מרומה  יחידה 27באופן אשה אפילו לרמות יכולים היו לא זאת (שלולי זה יחיד מקרה התחיל וכיצד .(

רש"י  מספר – בדיבורה 28זו) שהנהגתה היינו, בדיבור, הצניעות ענין אצלה הי' שלא בגלל הדבר שאירע
בישראל. ובת אשה להנהגת המתאים באופן היתה לא

בצניעות  שיתנהגו בלבד זו שלא ישראל, ובנות מנשי לדרוש שיכולים – יותר נעלה ענין רואים ומזה
הכחות  את להן ויש הן, ראויות עצמן, ובין בינן אפילו אלא ללבושים, בנוגע כמו עיקריים, בענינים
צניעות. של באופן היהודי, ובבית ברחוב ביניהן, הדיבור גם יהי' רוצים, רק שאם הקב"ה, של והברכות

לפי  שאינו דבר לעשות ח"ו יכריחו שלא ובודאי רמאות, של מענין אפילו שמירה מהוה זה וענין
בישראל. ובת אשה כל של – האמיתי – והרצון הכבוד

.Ê פעמים ריבוי כבר המדובר ריבוי 29וע"פ שאירע מה לספר ח"ו, היסטורי'" "ספר איננה שהתורה ,
"תורת  היא התורה אלא אבותינו, ואבות אבותינו עם שאירע סיפור רק זה הרי ועבורנו לפנ"ז, שנים

לבנים" סימן אבות ד"מעשה באופן סבים 30חיים", האבות, עם שאירע מה התורה שסיפור היינו, ,
אשה  כל שגם הוכחה מהוה גופא זה הרי – להנהגתם בנוגע לבנים" "סימן הוא ואמהות, אבות וסבתות,
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עה"פ 24) ההגדה מפרשי ג"כ וראה ה. כו, תבוא ו. ו, וארא
my mipiievn'לש ובהשמטות סצ"א חיו"ד הצ"צ בשו"ת וצע"ג .

שם – החדשה (בהוצאה ס"ש).המילואים
ה.25) פל"ב, ויק"ר ו. יב, בא מכילתא גם ראה
ואילך).26) שפט ע' חכ"ו (אג"ק לכינוס במכתב גם ראה
יא.27) ב, שמות ברש"י הובא תנחומא

ב.28) עב, כתובות וראה יא. כד, אמור
(29.81 ע' .32 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ועוד. .158 ע' חכ"א
יב,30) לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

ועוד. ו.
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נמצאת. שבו מקום בכל זה, וביום זו בשנה אלו, בימינו לבב, ובטוב ובשמחה זאת, ליישם יכולה ובת
בינן  לדיבור בנוגע ואפילו ללבושים בנוגע להנהגה, בנוגע הענינים, בכל מצניעות החל – לעיל וכאמור

עצמן. לבין

המדינות  בכל ישראל נשי לכל יגיע ידכן ועל יחד, וכולכן מכן, אחת כל תתנהג שכך זה ובזכות
הנה  – ישראל עם כל לזכות הדבר יחשב וכך בישראל, ובת אשה הנהגת להיות צריכה כיצד ה"מסר"

"כימ  אז, שהי' מצרים"כפי מארץ צאתך מצרים31י מגלות בנ"י את הוציא שהקב"ה רמה", בראש 32"ביד ,
פרסה" תשאר ש"לא ובאופן ובהרחבה, שלא33מורם בגלות , נשאר ולא ויחיד, אחד יהודי בגלות נשאר

ורחבה" טובה "ארץ ישראל, לארץ לילך הכל לקחו אלא ליהודי, ששייך ויחידי אחד ,34דבר

שהיא  התואר ישנו מהן אחת [שלכל שהן מקום בכל ישראל ובנות נשי כל ובזכות בזכותכן גם כך
"בקומה  קוממיות", אתכם "ואולך זה, מגלות בנ"י את הקב"ה יוציא ולאה"], רחל רבקה שרה "בת

פני 35זקופה" לקבל לילך והנינים, הנכדים והבנות, הבנים ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ,
והשלימה. האמיתית בגאולה ממש, בקרוב צדקנו, משיח

***

.Á:בזה ענין עוד יש

לכל  בנוגע הוא זה וענין ומפורדים. מפוזרים הם כאשר גם (ס"א), לעיל כאמור אחד, עם הם בנ"י
שהוא  מקום בכל מישראל אחד כל עם והאחדות הקשר את להרגיש – ישראל כלל בתוככי מאתנו ;36אחד

ורחבה", טובה "ארץ ישראל, ארץ הקודש, בארץ שנמצאים בנ"י עם – המדה במלוא – ובודאי
נמצאים, הם שבו ומצב מהמעמד אותם להוציא מהקב"ה, מיוחדת והגנה מיוחדת לברכה שזקוקים

בארצכם" לבטח ד"וישבתם ומצב בארץ 37למעמד לבטח לשבת – הש"ק) דיום בפרשה שקראנו (כפי
מחריד" ואין ד"ושכבתם באופן שהוא) מקום בכל מישראל אחד לכל בנוגע (וכן שאפילו 38ישראל היינו, ,

רק  לא – להפחיד שיכול מי (אין מחריד" "אין שבודאי כיון בשומר, צורך יהי' לא לישון כששוכבים
שומר  יישן ולא ינום ש"לא באופן שומרך", ש"ה' כיון להפחיד), לא אפילו אלא משהו, לעשות

ליהודי 39ישראל" אומר הקב"ה ואדרבה: השינה, ענין כל שייך לא שאצלו שנתך",40, וערבה "ושכבת :
עליכם. ומגן עומד שאני כיון ברוגע, לישון יכולים הנכם

כמ"ש  – הצניעות בענין צורך יש זה בשביל ש"לא 41וגם כיון מחניך" בקרב מתהלך אלקיך הוי' "כי
היפך  של ענין אין שהם, מקום בכל ישראל, עם שאצל רואה שהקב"ה בשעה דבר"; ערות בך יראה
לעשות  צריכים אינם שבעצמם כך, לפניך", אויבך ולתת "להצילך ביניהם הקב"ה מתהלך – הצניעות
אויביו  ש"גם ועד בנ"י, לפני שנופלים לפניך", "אויבך את ונותן אותם, מציל שהקב"ה כיון מאומה,

אתו" "ונתתי 42ישלים – בישראל שלום ומבקשים שלום שעושים אלו נעשים הם וגם שמתהפכים היינו, ,
בארץ" .38שלום

.Ë בשבת באריכות (כמדובר צורך יש זה להיות 43ובשביל שצריכה יודעים שהכל שכשם לידע (
זה  ובשביל לעמים", ישראל "בין ההבדלה להיות מוכרחת כמו"כ לחול", קודש בין ד"המבדיל ההבדלה
יהודים, להיות להכריחם אסור – אומות  שבעים – לעמים השייכים ואלו יהודי, הוא שיהודי לידע צריך 
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טו.31) ז, מיכה
ח.32) יד, בשלח
כו.33) יו"ד, בא
ח.34) ג, שמות
שם).35) (מתו"כ ובפרש"י יג) (כו, בחוקותי
ויק"ר 36) ו). יט, (יתרו קדוש" "גוי עה"פ ממכילתא להעיר
ו. פ"ד,
ה.37) שם, בחוקותי
ו.38) שם,

שם).39) במכילתא (הובא דֿה קכא, תהלים
כד.40) ג, משלי
או 41) במעשה דבר, "ערות שם: ובראב"ע טו. כג, תצא

דמדעם". "קלנא בתיב"ע: מזו יתרה דבור".
נד.42) ר"פ (ב"ר הנחש" "זה מדחז"ל: ולהעיר ז. טז, משלי

.(94 ע' בראשית באוה"ת נתבאר
(תורת 43) ואילך סכ"ז סיון מבה"ח בחוקותי, ש"פ שיחת

ואילך). 284 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם
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ל  אסור יהודים,ובודאי אינם שהם בתורתו אומר שהקב"ה שיודעים בשעה בה יהודים, שנעשו רמותם
העולם; אומות נשארו אלא

אחד  לכל אלא יהודים, להיות מהם דורש לא בעצמו שהקב"ה – כולה האמת את להם לומר צריך
לעמים  ישראל בין ולהבדיל בעולם, לפעול צריכים שהם שליחות יש לבנ"י משלו: ותפקיד שליחות יש

להם  שניתנו נח בני מצוות שבע ע"י שלהם, האופן לפי לפעול, צריכים שהם שליחות לעמים יש –44.

העמים; כל של ה"מוסריות" נגד זהו אלא היהדות, הנהגת ונגד התורה נגד רק לא היא – רמאות ואילו
מלחמה  מחרחרים עי"ז אלא יהודים, ונגד יהדות נגד רק לא הם הולכים זו, בדרך ללכת שרוצים ואלו
הוא  ואמת שקר הוא ששקר שיודעים האומות, שבעים מבין והמובחרים הטובים עם – העולם אומות עם
אחר; לעם או זה לעם שייך הוא אם – החיים כל את שכולל בענין ובפרט קטנים, בדברים אפילו אמת,

וזקניו. מהוריו מנותק שהוא לו ואומרים אותו שמרמים או וזקניו, הוריו עם קשור הוא אם

רח"ל  זוהי ישראל; בעם חוזק יתוסף ידו שעל ענין ולא ידיד, לרכוש יכולים ידו שעל אמצעי זה אין
לבנ"י  שיסייעו [שמקווים האומות שבעים מבין הטובים יבואו קצר, זמן שלאחרי לכך שמובילה דרך
בדרך  אותנו אתם מוליכים מדוע ויטענו: יחידים] בתור גם אלא עם, בתור רק לא בשלימותם, להשאר
בשעה  בה אבותינו, ואבות אבותינו עם קשורים לא שאנחנו לומר אותנו מרמים אתם מדוע מזוייפת?

שקר?! שזה ידעו שלנו שהילדים יודעים בעצמכם ואתם שקר, שזה יודעים בעצמכם שאתם

שיש  ולהכריז לעולם לצאת חוצפה שתהי' כזה, דבר הי' לא – האחרונים לחדשים עד – פעם ואף
ואבות  מאבותיו אותו שמנתקים העולם, אומות לשבעים ששייך גוי, על ולומר שקר, של בדרך ללכת

אומר שעליו לעם – רמאות של באופן – אותו וזורקים לעמים",d"awdאבותיו, ישראל בין "מבדיל שהוא
לרמותם. ורוצים אותם שמטעים עי"ז – האומות שבעים כל ונגד בנ"י, נגד הקב"ה, נגד הולכים כאן ואילו

.È ולפעמים לרמות, כיצד שונות דרכים ומוצא גדול, אומן הוא שהיצה"ר שלמרות כמ"פ, וכמדובר
תשובה: של הדרך את הקב"ה הראה – מהיצה"ר או מהיצ"ט בא מסויים ענין אם להבחין קשה

שזהו  בגלל – אליו נטפל כשהיצה"ר ובפרט לטעות, אדם יכול קרובות שלעתים יודע שהקב"ה כיון
וחורבן  היזק מסויימים אנשים ע"י להביא יכול כשהיצה"ר ולכן, ישראל, לכלל שנוגע חשוב הכי ענין
כדי  אמצעים מיני כל וממציא ומחפש מתאמץ הוא כמה עד מובן הרי היל"ת, ישראל עם כל על רח"ל
אנשים, עם עסק לו שיש בידעו הקב"ה, אומר – האמת מדרך יהודי ולהסיר להתעות לו יתאפשר שאולי
לו  ואין ח"ו, אבוד מקרה זה הרי פעם, שטעה שכיון ולחשוב להתייאש שאין הבהיר שכבר ודם, בשר

בתשובה. לשוב רחבה דרך יש אלא אחרת, ברירה

נשארו  ועי"ז טעות, זו שהיתה הודו ואח"כ שטעו רבים מיהודים יותר טוב לא שהוא לספר עליו
בישראל, גדולים בתור בהם שבחרו בנ"י אצל והתייקרו התעלו עי"ז מזה, ויתירה כמקודם, בגדולתם

ואלו כאן שנמצאים אלו מאתנו, אחד כל עבור הדרך את סללו ובמיוחד ובכך מקום, בכל שנמצאים
על  ולעמוד לחזור יותר נקל שיהי' – הארץ קדושת גם מסייעת ששם הקודש, בארץ שנמצאים אלו עבור

האמת. דרך

חדא" וברגעא חדא "בשעתא קער"45ודי לאופן 46("איין ועד עתה, עד שהי' ההיזק כל את לתקן (
מלכתחילה. הטעות נעשתה לא כאילו באופן זאת יתקן שהקב"ה – מעיקרו שעוקר

בחיים" "ובחרת ממנו מבקש והקב"ה עצמו, מישראל אחד לכל ניתנה זה על הבחירה בחר 47אבל ;
והלאה. מכאן ויחי' עתה, עד – חי ישראל עם ידה שעל חיים, תורת של בדרך
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ספ"ח.44) מלכים הל' רמב"ם ראה
סע"א.45) קכט, זח"א
קונטרסים 46) סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ועוד. קד. ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב
יט.47) ל, נצבים
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לרמות  אפילו ואסור מסביבו; שנמצאים אלו את לרמות ולא עצמו, את לרמות לא – האמת דרך וזוהי
זיוף  מתוך  אנשים מהם שמנתקים עי"ז – אותם לגרות אסור ובודאי ביניהם, שחיים האומות שבעים את

ב  אותם.ושקר, ורימו האמת, לקראת הולכים שהם חשבם

.‡È ד"ושכבתם באופן ישראל, ארץ הקודש, בארץ ובודאי שהם, מקום בכל בנ"י על הקב"ה יגן ואז
מחריד", ואין

ישראל,– בארץ בנ"י של בבטחון הדבר יפגע זו, אמת יספרו שאם לשכנע רוצה שהיצה"ר כפי לא
הטבע  היפך – בשקר  כשאוחזים להיפך: בדיוק אלא – בשקר לאחוז מוכרחים ולכן אחר, במקום או
כאילו  עצמם את מראים רק הם אלא השקר, את מקבלים לא האומות, שבעים העמים, שאר וגם היהודי,

היל"ת). הזמן, (בבוא בטענות הם באים כן לאחרי הנה – אותם רימו

שקר, הוא ששקר להודות טעות; שעשו שיודו ע"י – היא הבטחון מצב את להבטיח היחידה והדרך
לנהל  אפשר אי אמת עם כי אמת, תשאר שהאמת יתכן לא האמת, עם ומסחר חבילה" "עסק וכשעושים

מסחרים!

"נאצר" שרוצה וכמו כרצונו, שיחליטו יועצים ושולח היצה"ר שבא שיהודים 48וכאשר רח"ל, ַ
לשבעים  ששייכים אנשים מהם לנתק השקר, בדרך אותם שיוליכו עי"ז האומות שבעים כל עם יסתכסכו
סכנת  זו הרי – יהודים שהם ו"תוית" "ּפאסּפארט" להם להנפיק ורוצים גויים, שהם אנשים ַָהאומות;

זה. אחרי להיגרר ממש נפשות

.·È,אחת תורה ע"י מתאחדים שבנ"י הקב"ה אומר תורה, למתן שמתקרבים ככל כמ"פ, וכמדובר
בנ"י  וכל מישראל אחד כל עבור והיחידה האחת הדרך שהיא אחת, תורה של בדרך לילך ההחלטה ע"י

שהם. מקום בכל

חסד" "תורת נקראת שהתורה יקבל 49וכיון יהודי שכל המאמצים כל את ועושה משתדלת שהתורה –
עכשיו  עד שאירע מה כל הנה – הקב"ה ורחמי חסדי של ובדרך בריא, באופן וברחמים, בחסד דרכי' את
בדר  מחוזק רוח במצב לילך והלאה, מכאן אחד, כל אצל יוסיף זה ואדרבה, אחד, לאף ח"ו יזיק ך לא

ללא  הברורה האמת את לומר אפילו ועד לעצמו, אמת לומר ועאכו"כ ליהודים, אמת לומר האמת:
שהיא. כמו אמת אלא מסחרים, ללא חבילה, עסק וללא פשרות,

מפלגה  באיזו חילוק ללא לעיל, וכאמור אשה, או איש מישראל, אחד כל של השליחות זוהי והרי
בתור  שוה באופן נמנים והם שליחות, אותה להם יש – ממלא הוא  תפקיד איזה חילוק וללא רשום, הוא

ישראל. מעם אחד וכל ישראל עם כל שזהו בישראל", צבא "יוצאי

ובכל  ישראל, בארץ בנ"י עבור רגוע, ומצב ובמעמד ושמחה, בריאות מתוך התורה, את מקבלים ואז
שבגלות, המדינות בכל שהם, מקום

להתבטל; שמוכרח שקר, על שבנוי שלום ולא אמיתי, שלום – בארץ" שלום "ונתתי היעוד ויקויים
לשמור  כדי הגבול על צבא שיעמוד יצטרכו לא לישון ששוכבים שבשעה היינו, מחריד", ואין "ושכבתם
שירצה  אחד אפילו יהי' שלא מחריד", "אין אלא – טוב לא דבר לעשות שרוצה מישהו ישנו שמא

בנ"י. את להפחיד

והן  בגשמיות הן בריאה, תהי' סביבתו וגם בעצמו, בריא יהי' אחד שכל לכך הנכונה ההכנה תהי' וזו
ברוחניות.

.‚È זה בענין שפנייתכן רצון ממש.50ויהי ובקרוב הנכונים, הפירות את תביא

אלקים  "כי הטובה: הבשורה את להביא תזכו – זו בקשה לשלוח הטובות השליחות שהייתן וכיון
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מצרים.48) נשיא
כו.49) לא, משלי

(50– מנחם (תורת סל"ד בחוקותי ש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(294 ע' ח"ס התוועדויות
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בה" ישכנו שמו ואוהבי ינחלוה עבדיו וזרע וירשוה שם וישבו יהודא ערי ויבנה ציון לבשר 51יושיע ,
לאמיתתה, האמת בדרך צדקנו, משיח לקראת שהולכים

בנ"י – שנמצאים מקום ומכל ישראל ארץ ומכל בנ"י, בתי מכל ישראל, מגבול השקר את –להשליך

בקרוב  והשלימה, האמיתית בגאולה בנים, ובני בנים עם ביחד מורם, בראש זקופה", "בקומה והולכים
ynn.רצון יהי כן אמן צדקנו, משיח עם ,

•
.l"yz'd ,oeiq 'a ,xacna t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

בארוכה ‡. פעם כמדובר – מיוחדת חשיבות לו יש סיון ב' סוף 1יום בשו"ע הזקן רבינו דברי אודות
פסח  עד 2הלכות מר"ח תחנון לומר ושלא להתענות "שלא המנהג בטעם השבועות") חג תפלת (ב"סדר

כו'" בו שבשני 3ח' התורה, קבלת בענין עמהם להתעסק משה התחיל בסיון) (בשני ר"ח אחר שמיד "לפי ,
ואתם  להם אמר בסיון) (שני בשבת ובשלישי ר"ח, הי' (וכפי 4בשבת וגו'" כהנים ממלכת לי תהיו

שלאח"ז) לימים בנוגע גם .5שממשיך

אין  ר"ח בכל שהרי – תחנון בו אומרים אין מדוע מיוחד בטעם צורך אין סיון לר"ח בנוגע כלומר:
אומרים  שאין מובן הגבלה, ימי שלשת להיותם הנה סיון, ב' שלאחרי לימים בנוגע וכן תחנון. אומרים
ש"התחיל  לפי – תחנון בו אומרים אין מדוע טעם למצוא צורך יש סיון לב' בנוגע ורק תחנון; בהם

התורה". קבלת בענין עמהם להתעסק משה

ולהעיר:

אומרים  ש 6יש לפי – הוא סיון בב' תחנון אומרים שאין ימי שהטעם שלשת ובין ר"ח בין עומד
ושלאחריו. שלפניו לימים בטל שביניהם היום גם ולכן תחנון, אומרים אין שבהם הגבלה

היפך  שהיו אלו בין אותו מנו שלא לאחז, בנוגע ולדוגמא, בתורה, ענינים בכמה עד"ז שמצינו וכפי
חזקי') ובנו יותם (אביו לחזקיהו" יותם בין צדיקים, שני בין שמוטל "מפני בנוגע 7הטוב, שמצינו וכפי ,

לי'" ומבטל גיסא ודהאי גיסא דהאי אוירא "אתי המחיצה צדי משני אויר יש שאם .8לעירובין,

בפני  ויחוס חשיבות לו שיש ענין ולא צדדי, ענין רק זה הרי גדול, הו"ע זה טעם שגם אע"פ אמנם,
משה  "התחיל שבו – עצמו סיון ב' ביום מיוחד ענין יש אדה"ז, שבדברי הטעם לפי משא"כ עצמו;

התורה". קבלת בענין עמהם להתעסק

קבלת ·. בענין עמהם להתעסק משה "התחיל הזקן רבינו של לשונו דיוק גם ולבאר להוסיף ויש
(כידוע  אברהם 9התורה" המגן מלשון ששינה ובפרט תיבה, בכל בשו"ע הזקן רבינו לשון מדוייק כמה עד

בדיוק  שזהו בודאי הרי לתורה", לקדשם משה א"ל סיון "בב' הדברים) מקור לכאורה ):10(שזהו

ע"י שנעשה ענין שזהו הזקן רבינו מדגיש – לראש שלמעלה dynלכל מי הן לשלול בזה וכוונתו ,
ממנו. שלמטה מי והן ממנו
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בסיומו.51) סט תהלים
מנחם 1) (תורת בתחלתה תשכ"ו סיון ב' במדבר, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 418 ע' חמ"ו התוועדויות –
תצד.2) סו"ס או"ח
(וראה 3) בו" י"ב "עד יענך"): גו' "למנצח (לפני ובסידור

.(1 הערה 76 ע' חכ"ח לקו"ש
ו.4) יט, יתרו

שם.5) ובהנסמן בתחלתו, חל"ח לקו"ש גם ראה
תרי.6) אות פסח עניני המנהגים טעמי ראה
(ובפרש"י).7) א קד, סנהדרין
(וש"נ).8) ס"י סשס"ב או"ח אדה"ז שו"ע ב. טז, עירובין
ע'9) חנ"ט ,32 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .4 הערה 90
ואילך.10) 2 ע' שם לקו"ש גם ראה
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קודם  הי' סיון ב' שהרי – דלעילא אתערותא של באופן הקב"ה, ע"י שנעשה ענין זה שאין והיינו,
לתחתונים  ירדו לא שעליונים הגזירה עדיין היתה שאז של 11מ"ת, ענין להיות יכול הי' לא ולכן ,

שנעשה  ענין זהו אלא מקיף; בדרך ורק קיימא, של באופן ולא בלבד, שעה לפי אלא אתעדל"ע
המלאכי  טענו שאודותיו משה, – ודם בשר ע"י דלתתא התורה:באתערותא את לקבל למרום כשעלה ם

בינינו" אשה לילוד .12"מה

משאר  ואפילו בנ"י, משאר – ממנו שלמטה מי ע"י ולא משה, ע"י דוקא נעשה זה הרי גיסא, ולאידך
הרועים  חביבין"13שבעת השביעין ד"כל החביבות מעלת על (נוסף מהם משה מעלת שגדלה להיותו 14, ,(

מהימנא" האמונה 15"רעיא ענין להם ומשפיע בנ"י את ומפרנס שרועה היינו, משה 16, של ענינו (שזהו
דבר" לכל יאמין "פתי משה"17– "זה ,18.(

מאמינים  הם ישראל שכל שאע"פ האמונה 19והיינו, ענין רק זה הרי משה), של ההשפעה ללא (גם
החכמה, בחי' מצד שהוא כפי האמונה ענין לבנ"י משפיע משה ואילו המלכות, בחינת מצד שהוא כפי

מהשכל  למעלה המציאות 20שהיא ביטול של באופן המס"נ ענין אמיתית להיות יכול זה מצד ודוקא ,
אמיתית  זה אין והרי יותר, נעלה לענין לבוא כדי רק המציאות ביטול להיות יכול שכל ע"פ (ואילו לגמרי

המס"נ) .21ענין

מ ‚. זאת עםועוד הקשור ענין שזהו – הזקן רבינו dxezdדגיש zlaw:

– לראש רקdxezלכל ולא אינו zyecwעצמה, כו', והפרשה הבדלה הקדושה, ענין כל והרי התורה,
בתניא  מהמבואר כמובן התורה, ענין למעלת המצוה 22מגיע גם כולל למצוות, תורה בין החילוק

תהיו" קדושים"23ד"קדושים והייתם "והתקדשתם זה 24, אין עילוי, אחר בעילוי מעלתן שגדלה שככל ,
של  באופן הקב"ה, עם ממש חד נעשים התורה לימוד שע"י התורה, ע"י שנעשה היחוד למעלת מגיע

כמוהו". יחוד שאין נפלא "יחוד

עם קשור זה הרי – גופא התורה:zlawובתורה

ענינים : שני היו מ"ת (לא zlaweהתורהzpizpבשעת עמהם להתעסק משה התחיל סיון ובב' התורה.
אלא) התורה, וקבלת דנתינת הענינים ב' שכולל כפי התורה ענין בכללות לא וגם התורה, נתינת בענין

דוקא.zlawבענין התורה

לתחתונים  ירדו לא דעליונים הגזירה בטלה אז שרק  בסיון, ששה קודם זה שהי' שכיון בזה, ,11והענין
מלמעלה, התורה נתינת בענין התעסקות להיות יכולה היתה לא – הגזירה עדיין היתה לזה קודם אבל

(כנ"ל), מקיף ובאופן שעה לפי רק היו שמלמעלה ההמשכות שכל לפי 

היו"– ש"ריחות האבות, שע"י המצוות לקיום בנוגע שמצינו אמנם 25וכפי שהגיעו שאף והיינו ,
חדר  שלא באופן זה הי' ולכן מזה; למעלה ולא הנבראים, שרש עד רק זה הרי ביותר, מעלה למעלה

קיום. של באופן בפנימיות המטה את

אבות" ש"מעשה להיות יכול הי' לא שאז כיון בלבד, מקיף באופן זה שהי' הכוונה אין כלומר:
לבנים" "סימן יהי' מקיף) מעשה 26(באופן שבשעת ועכצ"ל בפנימיות. המטה את שחודר מ"ת, לאחרי ,

לענין  נוגע שזה כיון למ"ת, בשייכות האבות מעשה את מזכירים (ולכן בפנימיות האבות מעשה גם הי'
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ועוד.11) ג. פי"ב, שמו"ר ראה
ב.12) פח, שבת
ב.13) נב, סוכה
יא.14) פכ"ט, ויק"ר
ובכ"מ.15) רפמ"ב. תניא ראה
לה.16) ע' אדר סה"מ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
טו.17) יד, משלי
רפ"ג.18) שמו"ר ראה
א.19) צז, שבת

רלט 20) ס"ע אייר סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה
ואילך.
וש"נ.21) ואילך. 75 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
פכ"ג.22) פ"ה.
ב.23) יט, קדושים
ז.24) כ, שם
ואילך.25) 88 ע' ח"ה לקו"ש וראה (א). ג פ"א, שהש"ר

וש"נ. ואילך. 58 ע' ח"ח
יב,26) לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

ועוד. ו.



l"yz'dמד ,oeiq 'a ,xacna t"y zgiy

"ריחות" רק זה הרי שנשאר ומה קיימא, של באופן הי' ולא שעה, לפי רק זה שהי' אלא מ"ת), של
–בלבד 

"בענין היתה סיון בב' משה של התעסקותו להיות zlawאלא שיוכל המטה על לפעול – התורה"
הגמרא  כדברי הביטול, ענין ע"י אמיתי, נוטפות 27מקבל שפתותיו ואין רבו לפני שיושב חכם תלמיד "כל

התורה. לקבלת כלים נעשים עי"ז ודוקא בתכלית, והביטול היראה ענין צ"ל אלא כו'", מר

שנה:„. בכל סיון בב' גם צ"ל התורה", קבלת בענין עמהם להתעסק משה ש"התחיל זה וענין

נאמר  שלכן שבנפשו, משה בחי' יש מישראל אחד מעמך 28בכל שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה
m` ik"היא זוטרתי מילתא ש"יראה גו'", הזקן 29ליראה רבינו שמבאר (כפי שבנפשו משה בחי' ).15לגבי

כללות  קיום שפועל ענין זהו אלא לעצמו, ענין נשאר אינו משה בחי' שמצד היראה שענין ומובן
הכתוב  כהמשך כללות 28התורה, קיום שע"י ועד וגו'", אלקיך ה' את ולעבוד גו' דרכיו בכל "ללכת :

נאמר  שעלי' להיראה באים יראה 30התורה שזוהי ה'", את ליראה האלה החוקים כל את ה' "ויצוונו
(תורה) החכמה הקדמת לאחרי שבאה .31עילאה 

נעשית משה בחי' משהzewqrzddומצד "התחיל –wqrzdl:התורה קבלת בענין – דייקא "

נשיאנו  רבינו פתגם לענין32ידוע כמוwqrdבנוגע להתנהג שצריך המסחר wqrÎlraבתורה, ,33בענין
כפי  אלא לקנות, מישהו יבוא  ואז  שלו, הסחורה אודות לאחרים יספר שמישהו עד וממתין יושב שאינו
ולהראות  לספר והולך מחזר בעצמו שהוא מסחר, בעניני זיך") ("קאכט להט לו שיש מי כל אצל ָשרואים

כו'. ויגיעה טירחה לחסוך מבלי סחורתו, טיב את לכולם

אצלו, נשארת שהתורה בכך די שלא – התורה קבלת בענין ההתעסקות להיות צריכה כזה ובאופן
ממש] לחוצה  ועד  ביתו, לבני בנוגע ולאח "ז שבעצמו, מה"חוצה" [החל ה"חוצה" שגם לפעול עליו אלא
ענין  ואחד אחד לכל שיגיע עד מקום בכל ומגלה ומספר והולך שמחזר עי"ז – התורה לקבלת כלי יהי'

התורה,

בזהר  (כדאיתא הוראה לשון שהיא – אור"34ובעיקר "תורה שנקראת וגם בשם 35), שנקראת כפי ועד ,
נשיאנו  רבינו כפירוש גם 36"אורייתא", האור ענין המשכת על מורה שזה ייתא", "אור מלשון שהוא

תרגום. בלשון

בזה: והענין

העולם  אומות שבעים של הלשונות מכל החשוב הוא (ארמית) תרגום החשיבות 37לשון בדוגמת –
הגמרא  מדברי כמובן הלשון, ענין .38שבכללות הוגנת שאינה לשון",ש"מלכות ולא כתב לא להם אין .

כולה. האומה של החשיבות את פועל שהלשון היינו,

האומות  לשונות את מבררים הם הרי תומ"צ, עניני עבור האומות בלשונות משתמשים בנ"י ,39וכאשר
עצמם. האומות את גם מבררים ועי"ז

בכך די שלא – ייתא" "אור "אורייתא", – תרגום בלשון התורה אור שבהמשכת המעלה dxezdyוזוהי
dnvr כמ"ש "אור", (היפך 35ענינה כו' מוארים הם התורה עניני שכל והיינו, אור", ותורה מצוה נר "כי

הושיבני" ד"במחשכים ומצב געוואלדיקע 40המעמד ("א ונפלא גדול הוא כשלעצמו זה שענין שאף ,(ַַ
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ב.27) ל, שבת
יב.28) יו"ד, עקב
וש"נ.29) ב. לג, ברכות
כד.30) ו, ואתחנן
ספכ"ג.31) תניא ראה
ועוד.32) תצח. ע' תרצ"ג סה"מ ראה
אדם 33) שמכניסין "בשעה לראש לכל שואלים זה שעל

א). לא, (שבת באמונה" ונתת "נשאת לדין":

ב.34) נג, ח"ג
כג.35) ו, משלי
(36.116 ע' תש"ד סה"ש
וש"נ.37) .447 ע' ריש חכ"א לקו"ש ראה
"והכרתי 38) ובפרש"י: ב יו"ד, מגילה (וראה א פ, גיטין

. שם אחרת").לבבל מאומה אלא כתב להם "אין הכתב", זה .
ד.39) עז, משפטים תו"א ראה
ו.40) ג, איכה
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הענין  צ"ל ולכן האור; ענין כבר אין שבו בעולם להמשכה בנוגע מספיק זה אין עדיין הרי ַזאך"),
ממש. ל"חוצה" ועד למטה, בעולם התורה אור המשכת שהו"ע ייתא", "אור ד"אורייתא",

שמהוה ‰. השו"ע, פס"ד ע"פ התורה, קבלת בענין ההתעסקות התחלת – סיון ב' של העבודה וזוהי
אחד, לכל הוראה

"אלו  יעקב", לבית תאמר "כה תחילה נאמר במ"ת ואדרבה: אחת, לכל  גם אלא אחד לכל רק ולא
"האנשים" ישראל", לבני "ותגיד ואח"כ ,41הנשים",

נשיאנו  רבינו בברכת הידוע וכלשון – השבועות בחג התורה לקבלת זוכים בשמחה 42ועי"ז –
ובפנימיות.

רבה]. בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלוא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק עבדא", "אנא הניגון [ניגנו

***

.Â– התורה" קבלת בענין עמהם להתעסק משה התחיל ר"ח אחר "שמיד אומר הזקן שרבינו לאחרי
ואתם  להם אמר בשבת ובשלישי ר"ח, הי' בשבת "שבשני ומפרט: וגו'".4ממשיך כהנים ממלכת לי תהיו

בגמרא  – הדברים .43ומקור ירחא איקבע בשבא "בתרי לי".: תהיו ואתם להו אמר בתלתא .

פעם  דובר כמה 1וכבר היו גופא וגו'") לי תהיו ("ואתם זו שבאמירה – שבזה הענינים פרטי אודות
וגו'" סגולה לי "והייתם עד וגו'" יעקב לבית תאמר ד"כה מהענין החל בגמרא 44ענינים, נזכר ואעפ"כ ,

קדוש"), "וגוי ענין: עוד נאמר לאח"ז שהרי הענין, סיום רק שנזכר לומר (ואין לי" תהיו "ואתם רק
"וגו'"; הוספת ללא ואפילו

שמצא  מפני אם – "וגו'" כהנים") ממלכת לי תהיו "ואתם (לאחרי ומוסיף מדייק הזקן רבינו ואילו
ולא זו, בגירסא בחר למה ביאור צריך אז (שגם בגמרא כזו או גירסא בש"ס), המצוי' הגירסא הביא

קדוש". "וגוי – אחד ענין עוד הפחות ולכל ענינים, עוד להוסיף שכוונתו ועכצ"ל מעצמו, שהוסיף

שנאמר  קדוש, גוי "קראן במכילתא: נאמר זה וגו'".45ועל בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי

. לי תהיו "ואתם שהפסוק – בפשטות – בזה שלוהכוונה בלשון נאמר קדוש" גוי .dghad זה ועל ;
כך הי' שאכן במכילתא קדוש".lretaמוסיף גוי ש"קראן ,

כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם נאמר שבו סיון ב' של שענינו מובן, הכתוב:ebe'ומזה להמשך שרומז ,"
וגו'". בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי שנאמר קדוש, גוי ש"קראן  הענין את גם כולל – קדוש" "וגוי

.Ê:בזה והענין

ר"ח, שלפנ"ז, היום שהרי – עבודה") ("אייגענע עצמו בכח העבודה ענין כללות מתחיל סיון בב'
וסיהרא  שמשא יחוד הוא מקבל 46ענינו רק אבל מקבל, בבחי' אמנם היא (סיהרא) המלכות ספירת שאז ,

תהיו  "ואתם נאמר שבו סיון, ב' שלאח"ז, ביום אם כי עצמו, בכח העבודה ענין שייך לא ועדיין בלבד,
וגו'". כהנים ממלכת לי

עבודה של הענין שכללות – envrובהקדמה gkaאצל רק `zizinשייך ze`ivn אין הרי ולכאורה, ,
הקב"ה?! של מציאותו מלבד אחרת מציאות שום

יאורי – "לי לומר וחוצפה, עזות של ענין להיות עשיתני"יכול היפך 47ואני שהוא ענין זהו אבל ,
כלל. אמיתית מציאות זו ואין הטבע, היפך מזה, ויתירה –השכל,
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ופרש"י.41) ובמכילתא ג יט, יתרו
(42.6 ע' ריש חמ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
רבנן.43) בדעת – א פז, שבת
ה.44) שם,

ועוד.45) כג. ז, שמואלֿב
לבנה 46) ערך להצ"צ) (דא"ח סה"ל וראה רנג. ע' בא אוה"ת

וש"נ. ואילך. ת ע'
ג.47) כט, יחזקאל



l"yz'dמו ,oeiq 'a ,xacna t"y zgiy

אלקיכם" לה' אתם "בנים הם שבנ"י שכיון – הוא הענין ע"פ 48אך ובפרט אמיתית, מציאות הם הרי ,
הזהר  בביאורי הענין 49המבואר אצלם שייך ולכן האמיתי, יש בדוגמת היא למטה (בנ"י) האדם שמציאות
עצמו. בכח עבודה של

הבחירה: ענין אצלם שיש בכך מודגשת בנ"י של האמיתית ומציאותם

דוקא  שייך הבחירה שענין כידוע – הקב"ה אצל ובנ"י: הקב"ה – שנים אצל רק ישנו הבחירה ענין
כו' הגילויים בבחי' ולא ית', ועצמותו ועז"נ 50במהותו שאצל 51; שכשם ממנו", כאחד הי' האדם "הן

הנשמה  כאשר (משא"כ למטה בהיותם – בנ"י אצל גם הבחירה ענין ישנו כך הבחירה, ענין ישנו הקב"ה
הבחירה). ענין אצלה אין אזי למעלה, היא

כיון  בבחירתו, להתערב אחד לאף ואין שרוצה, מה לבחור שיכול לטעון יכול שהאדם כך , כדי ועד
רק יכול הקב"ה לו; שניתן ענין בחיים"ywalשזהו "ובחרת וכמ"ש 52ממנו תלכו",53, בחוקותי "אם

תחנונים" לשון אלא אם כשלעצמה 54"אין הבקשה שע"י מסיוע החל בכך, לו ולסייע הבחירה 55, אבל ;
שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל שהרי האדם, ברצון ורק אך תלוי' .29בפועל

כמ"ש  למ"ת, ההכנה שהיא – ביצי"מ כבר מתחילה בנ"י של האמיתית שמציאותם 56ולהעיר,

כי: – הזה" ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

בנ"י אכלו בחסידות dvnביצי"מ המבואר וע"פ בנ"י57. אכלו המצה תוכן `zewlשבאכילת גם (וזהו
דמהימנותא" "מיכלא היא שמצה ובשר 58הענין דם נעשה שהמאכל באופן הוא האכילה ענין והרי ,(

ונעשה נתאחד האלקות שענין נמצא, `zgכבשרו, ze`ivn לבוש כמו רק (לא הישראלי איש של גופו עם
מציאות  נעשית שלהם שהמציאות כך, קיימא, של באופן אלא שעה, לפי רק ולא כו'), לפשטו שאפשר

האלקות. מציאות כמו אמיתית

בענין  עמהם להתעסק משה "התחיל שבו סיון מב' החל מ"ת, בשעת דיצי"מ, הענין בסיום גם וכן
שנעשו  בארץ", אחד "גוי קדוש", וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם להם נאמר שאז – התורה" קבלת

מציאותם. כל שזוהי עד אלקות, עם אחת מציאות

המציאות, ביטול בענין לראש לכל שמתבטאת כפי עצמו, בכח העבודה ענין כללות אז מתחיל ולכן
כאמור  להקב"ה, מציאותו את לגמרי לבטל היא – מציאותו מודגשת גופא שבה – שלו שהבחירה והיינו,

התורה. לקבלת ההכנה הוא הביטול שענין (ס"ג) לעיל

.Á בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי שנאמר קדוש, גוי "קראן המכילתא דברי בביאור להוסיף ויש
וגו'":

בגמרא  כדאיתא – בנ"י את הקב"ה שמשבח השבח הוא בארץ" אחד גוי ישראל כעמך "ומי :59הפסוק
. בהו כתיב מה עלמא דמארי תפילין בריך "הני קודשא משתבח ומי בארץ. אחד גוי ישראל כעמך ומי .

דכתיב  אין, דישראל, בשבחייהו לישראל,60הוא הקב"ה להם אמר היום, האמירך וה' היום האמרת ה' את
אחת  חטיבה עשיתוני אתם בעולם, אחת חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה עשיתוני אתם

שנאמר  ומי 61בעולם, שנאמר בעולם, אחת חטיבה אתכם אעשה ואני אחד, ה' אלהינו ה' ישראל שמע
בארץ". אחד גוי ישראל כעמך
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א.48) יד, ראה פ'
ג.49) מג, בשלח – לאדהאמ"צ
(50.15 ע' ריש חל"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
לקו"ת 51) רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם וראה כב. ג, בראשית

ב. לח, אמור
יט.52) ל, נצבים
בחוקותי.53) ר"פ
סע"א.54) ה, ע"ז

וש"נ.55) .153 ע' חכ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יב.56) ג, שמות
ע'57) ח"ב תרל"ז (סה"מ פ"ס תרל"ז וככה המשך ראה

ואילך). תקלד
ב.58) קפג, זח"ב
סע"א.59) ו, ברכות
יזֿיח.60) כו, תבוא
ד.61) ו, ואתחנן
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באחרונים  (כמבואר תפילין יניח הקב"ה שגם פועלים שעי"ז תפילין, הנחת ע"י נעשה זה 62[וענין

בארץ". אחד גוי ישראל כעמך "ומי כתיב שבהם עלמא, דמארי תפילין – הקב"ה) של הכתר שזהו

אף  זרוע ד"טרף הענין הן תפילין, הנחת ע"י למטה שנפעלים הענינים שאר על נוסף – זה וכל
"וטרף 63קדקד" – ממציאותם לגמרי שיתבטלו הטמאות, קליפות דשלש לענינים בנוגע הפעולה שזוהי ,

ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ד"ראו הענין והן מסייעים 64גו'", שהם לאופן [ועד
צאנכם" ורעו זרים "ועמדו כמ"ש אותם, ומשמשים ושרותיהם 65לבנ"י אומניך מלכים ש"היו ועד ,

משרתים 66מניקותיך" תחתם שיש "שרותיהם" וכן וכו', שרים תחתם שיש "מלכים" שאפילו והיינו, ,
היונק" את האומן ישא ("כאשר "אומניך" יהיו בעצמם הם הנה כו', לצוותם שיכולים )67וכו',

כמו  להיות שצריכים לענינים בנוגע הפעולה שזוהי כו'], בנ"י בעיני חן לישא שרוצים כיון ו"מניקותיך",
החטא  קודם הקליפה ענין שהי' כפי הפרי, על ששומרת ].68קליפה

ש"ממך  בשעה בה – דישראל" בשבחייהו "משתבח שהקב"ה לומר שייך איך מובן: אינו ולכאורה
לך" נתנו ומידך בעצמו?!69הכל להשתבח שייך לא והרי ,

מבטלים  כאשר ולכן, כו', כרצונם לבחור ויכולים אמיתית, מציאות הם שבנ"י לפי – הוא הענין אך
אתפאר" בך אשר "ישראל – בהם  הקב"ה משתבח אזי להקב"ה, מציאותם .70את

.Ë."'וגו כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם לבנ"י הקב"ה שאמר בשעה התחיל  זה וכל

" היינו כהנים" ש"ממלכת רש"י כפירוש לראש לכל – גופא המלך,mixyובזה אינו ש"שר" והיינו, ,"
אלא  פשוט, איש בדרגת שאינם לבנ"י, בנוגע הוא וכן המלך, של שר הוא אלא פשוט, איש לא גם אבל

להקב"ה. הביטול מעלת שזוהי המלך, של שר כמו

המכילתא  לפירוש באים "שרים", היינו כהנים" ש"ממלכת מקרא של פשוטו ע"פ רש"י פירוש ולאחרי
חמש  ו"בן למשנה" שנים עשר ל"בן באים למקרא" שנים חמש "בן שלאחרי (כשם כהנים" ב"ממלכת

לגמרא" הם71עשרה בנ"י שכל היינו, בקדשים", לאכול ישראל כל היו "ראויין – (mipdk.

שבתורה  והסוד הדרוש חלק ע"פ להפירוש שבאים המדרש 72ועד פירוש הסוד 73– לחלק גם [ששייך
בלקו"ת  הזקן רבינו כמ "ש שבתניא 74שבתורה, באגה"ק ובקיצור ,75. "אגדה גנוזין : התורה סודות שרוב .

" היינו כהנים" ש"ממלכת הטורים, בבעל שהובא milecbבה"] mipdk."

.È,"כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם האמירה ע"י התורה קבלת בענין ההתעסקות שע"י ההכנה ולאחרי
צריך שיהודי היינו, "וגו'", בו.xenblמוסיפים התלויים הענינים כל את

הזה  שבזמן מהתורה יותר למעלה שהיא משיח, של תורתו לקבלת זוכים שעי"ז ,76ועד

בשלימות – העבודה עדיין היתה לא שאז דיצי"מ, הענין ע"י היתה למ"ת שההכנה מזה גם 77כמובן

במעשינו  תלויים אז שיהיו הגילויים (שכל משיח של לתורתו ההכנה ואילו כו', בגשמיות היתה שלא כיון
הגלות  משך זמן כל בגשמיות 78ועבודתינו למטה בפועל העבודה ע"י היא (–

דידן  בעגלא תרגום: בלשון וגם ממש, בקרוב צדקנו משיח .79בביאת
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שם.62) ברכות לתוס' חכמים שפתי
כ.63) לג, ברכה
יו"ד.64) כח, תבוא
ה.65) סא, ישעי'
כג.66) מט, ירמי'
יב.67) יא, בהעלותך
(68– מנחם תורת גם וראה ואילך. ב יט, של"ה ראה

וש"נ. .85 ע' ח"ו התוועדויות
יד.69) כט, הימיםֿא דברי
ברכות 70) יעקב בעין הובא – רשב"א וראה ג. מט, ישעי'

א. מה, ח"ג א. מג, ח"ב זהר שם.
ספ"ה.71) אבות

ההלכה 72) שחלק גם נזכר זה שבענין נוספת, ברשימה
הוא  הזקן) רבינו של בשו"ע ההלכה פסק (ובנדו"ד, שבתורה

שבתושבע"פ. תושב"כ
(פ).73) פע"ט בראשית אגדת
סע"ג.74) ג, שה"ש ד. ה, ויקרא
סכ"ג.75)
ח.76) פי"א, רפ"ב. קה"ר ראה
ס"ג.77) לעיל גם ראה
רפל"ז.78) תניא
(79.346 ע' ריש ח"מ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
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***

.‡È ב דגלו על איש ד"ה שיחה) (כעין אבותם.מאמר לבית אותות

***

.·È במאמר להמוזכר בהמשך הנה – השבוע בפרשת רש"י פירוש ללמוד למנהג 81הפסוק 80בנוגע

התשובה  באגרת שנזכר גם ומה זה, פסוק על רש"י פירוש גם ישנו הרי יחנו", מועד לאוהל סביב "מנגד
יחנו, מועד לאוהל סביב "מנגד י"א: ששי i"yxteפרק בפרק גם זה מענין למצוא יכולים [ומסתמא כו'"

זו!82דאבות  בפרשה רש"י פירוש בעצמו מציין הזקן שרבינו בשעה בה הלאה, לחפש צורך שאין כך, ,[

רש"י. שבפירוש לדיוקים ובהמשך לאחרי שיתבארו זה, בענין הזקן רבינו בדברי דיוקים כמה גם ויש

.‚È ביהושע שנאמר כמו מיל, "מרחוק "מנגד", רש"י, בפירוש וביניו 83הביאור ביניכם יהי' רחוק אך
לו", בסמוך חונים והלוים ובניו ואהרן משה בשבת, לבא שיוכלו אמה, כאלפים

בכל – וכיו"ב, סביב רחוק, אופנים: בכמה להיות שיכול (נוכח), "מלפני" הוא ד"מנגד" שהפירוש
. "סביב נאמר שכבר וכיון ענינו. לפי היינו,מקום "מרחוק", היא ד"מנגד" שההוספה עכצ"ל יחנו", .

מהמשכן רחוק יהי' ישראל להרחיק xzeiשמחנה כדי למשכן, סביב הלוים חניית מצד המוכרח מכפי
בכני  זרים שיכשלו האפשרות כדי יותר יותר, לא אבל אמה", "כאלפים מיל", "מרחוק – למשכן סה

(כמ"ש  בשבת" לבוא שבת").84"שיוכלו תחום של אמה אלפים "אלו ממקומו", איש יצא "אל

ממחנה אמה אלפים יהי' ישראל מחנה אם גם בשבת לבוא יוכלו שלכאורה מאלפיים iel,xzei'ואף
המשכן okyndnאמה ולמזרח ובניו", אהרן "משה גם אלא הלוים, רק לא חנו למשכן שסמוך כיון הרי –85

חנו שבהם המשכן צידי בשאר (משא"כ קטן מקום בשטח הם, רק להיות lkחנו יכול הי' לא הלוים),
(לבד אמה מאלפים יותר רחוק ישראל ובניו)zxetn`מחנה ואהרן משה אהלי –שתפסו

בתחלתו. חי"ג בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.„È מ"ש הזקן רבינו מבאר אוחזים) (שבו י"א פרק התשובה ש"אין 86באגרת תמיד", נגדי "וחטאתי
בתרי' כתיב דהא ח"ו, נבזה עצב תמיד להיות .87המכוון ושמחה ששון כמו תשמיעני דייקא, נגדי אלא .

מנגד  תתיצב יחנו 88ואתה מועד לאוהל סביב מנגד מרחוק".81, ופרש"י ,

כמ"פ  המדובר גם 89וע"פ נדפסה שממנה באגה"ת, וביחוד התניא, בספר הזקן רבינו של הדיוק גודל
הדיוק, בתכלית בודאי זה הרי תניינא, מהדורא הזקן רבינו כתב ולאח"ז בדיוק, היא שגם קמא, מהדורא

להבין  צריך – ותיבה תיבה בכל המדוייק, מן :90מדוייק

א'?א) בפסוק מסתפק ואינו פסוקים, מב' ראי' להביא צריך מדוע

בשמואל ב) שנאמר מנגד" תתיצב "ואתה הפסוק תחילה – הסדר בשינוי אלו פסוקים מביא מדוע
במדבר? בפ' שנאמר יחנו" מועד לאוהל סביב "מנגד הפסוק ולאח"ז ב',

שלפנ"ז  ההתוועדויות בא' נתבאר שכבר בנוגע 91[ולהעיר, כי, דשמואל, הפסוק תחילה שמביא הטעם
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ואילך.80) 310 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת
ב.81) ב, פרשתנו
(82" כג) כד, (ישעי' לפסוק הכוונה כבוד"cbpeאולי זקניו

) ח' במשנה ).l"endשהובא
ד.83) ג, יהושע
ובפרש"י.84) כט טז, בשלח
לשמוע 85) משה נכנס הי' שבו מועד, אוהל פתח הי' ששם

לאוהל  מחוץ יוצא הי' ולא נפסק שהי' אליו, מדבר ה' קול את
ממשה  לשמוע בנ"י הגיעו ולשם נשא), ס"פ ויקרא. ר"פ (פרש"י

ה'. דבר
ה.86) נא, תהלים
יו"ד.87) שם,
יג.88) יח, שמואלֿב
ג 89) וש"נ.ראה .346 ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת ם
בספר 90) ביאורים בלקוטי נדפס – ג' קושיא סוף עד מכאן

ואילך. רמד ס"ע ח"ב (קארף) ָהתניא
ח"ס 91) התוועדויות – מנחם (תורת סי"ז מצורע ש"פ שיחת
.(54 ע'
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ורק  עצמו, מהפסוק מוכח זה שאין כיון מרחוק", "ופרש"י להוסיף רש"י זקוק במדבר מפרשת לראי'
השאלה  יותר מתחזקת עפ"ז אבל מרחוק. היא שהכוונה עצמו מהפסוק מוכח מנגד" תתיצב "ואתה בפסוק

מרחוק]. היא שהכוונה מוכח עצמו שממנו הראשון, הפסוק מספיק לא למה הראשונה:

לפרש"י)ג) גם זקוקים (שבו במדבר בפ' ומפסוק בשמואל, מפסוק ראי' להביא הזקן רבינו צריך למה
מהפסוק  ראי' להביא יכול הי' הרי היא 92– בזה שהכוונה תבוא", לא ושמה הארץ את תראה מנגד "כי

מרחוק? הארץ את ראה ומשם לארץ), (חוץ לירדן מעבר הי' רבינו משה שהרי מרחוק, בודאי

מהפסוק  ראי' להביא יכול הי' רש"י 93וכמו"כ מפרש שם שגם בהגר), (שנאמר מנגד" לה "ותשב
קשת"? כמטחוי "הרחק הכתוב: בהמשך מפורש זאת, לולי גם אבל "מרחוק",

הדל, שכלנו לפי אפילו מובנים להיות צריכים אלו ענינים כל והרי

כ" במכתב אדמו"ר וכמבואר מו"ח מגדול 94ק ישראל כל כחומש, הוא ש"התניא התניא, ללימוד בנוגע
יודע  אחד שום ואין שיודע, מה יודע ערכו לפי אחד וכל חומש, לומדים שבקטנים הקטן עד שבגאונים
נכלל  מבינים שאנו ומה אחד, כל של  ערכו לפי וענינים פירושים כמה בזה שיש והיינו, וכו'", מאומה

הפירושים, בא'

אגרת  על גם אלא התניא, של ראשון חלק על רק לא שקאי – השער" ב"דף מ"ש ע"פ ובפרט
התניא  של שלישי חלק וצריך 95התשובה, שייך זה הרי וא"כ, כו'", מאד קרוב הוא איך היטב "לבאר –

לכאו"א. מובן להיות

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÂË הפסוק על בחוקותי בפ' רש"י בפירוש הביאור נכלל 96המשך – וגו'" מאה חמשה מכם "ורדפו
ואילך  סט"ו בחוקותי ש"פ .97בשיחת

***

.ÊË מוקדש שכולו כיון תורה", "קנין שנקרא ששי, פרק אבות במסכת לומדים שבועות שלפני בשבת
כו'. ההיפך לשלילת בנוגע והן התורה, וחביבות גדלות לביאור בנוגע הן התורה, לענין

ומכרזת  חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום "בכל הב', ברייתא) (או במשנה מיוחד עיון צריך ועפ"ז
דלכאורה  – וכו'" נזוף נקרא בתורה עוסק שאינו מי שכל תורה, של מעלבונה לבריות להם אוי ואומרת

מובן  :98אינו

לאח"ז  ורק התורה, לומד להם שזוכה המעלות וכל התורה, וחביבות מעלת לבאר צורך יש לראש לכל
בפסוק  וכמו כו'. ההיפך שלילת אודות להוסיף "תורתי 99יש מוסיף ואח"כ לכם", נתתי טוב לקח "כי

להם  "אוי – השלילה ענין מיד נאמר התורה, מעלת שנתבארה לפני עוד הנה כאן, ואילו תעזובו"; אל
תורה"?! של מעלבונה לבריות

וכו'", הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק "כל אמנם נאמר הראשונה הברייתא) (או במשנה
ולכאורה, התורה, מעלת נאמרה) שבה משנה (שיש נזכר לא שבה קול", ל"בת בנוגע הוא המדובר אבל
של  מעלבונה לבריות להם "אוי לומר  לאח"ז ורק התורה, במעלת להתחיל צריכה היתה קול" ה"בת גם

תורה".

להם "אוי הלשון דיוק מצד יותר כו'":zeixalויוקשה
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נב.92) לב, האזינו
טז.93) כא, וירא
רסז.94) ס"ע ח"ד שלו אג"ק
וש"נ.95) .162 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ח.96) כו, בחוקותי
ואילך.97) 272 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת
זו).98) (משיחה ואילך 123 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ב.99) ד, משלי
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חז"ל  לשון בדיוק ל "ב פרק בתניא הזקן רבינו ביאור על 100ובהקדים שקאי הבריות", את "אוהב
שנבראו  היא היחידה שמעלתם היינו, בעלמא", בריות בשם נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים

הקב"ה. ע"י

הגמרא  מסיפור גם .101ולהעיר ביותר מכוער שהי' א' אדם לו ש"נזדמן אלעזר ר' ריקה אודות א"ל .
. האיש אותו מכוער .כמה א"ל ואמור. לך .ip`yry one`l."'כו

ד"בריות  המעלה שאפילו ומצב במעמד הי' האיש שאותו הנ"ל, בסיפור הביאור – השיחה [המשך
בו  ניכרת היתה לא כו'"),102בעלמא" מכוער "כמה (באמרו ושבירה ביטוש בו לפעול ר"א הוצרך ולכן ,

המעלה  אצלו נתגלתה (בתחלת 103ועי"ז אדנ"ע כ"ק אודות הסיפור ביאור וכן שעשאני". ד"אומן
הרז"א  אחיו וכאשר לו, לעזור יכול שאינו לישועה, ברכה שביקש לא' שהשיב לו 104נשיאותו), אמר

מוכשר  הי' שלא ומצב במעמד הי' שהנ"ל כיון – הברכה ונתקיימה ובירכו וקראו חזר כו', הסדר זה שאין
נכלל  – לברכה כלי נעשה גופא עי"ז הנה כו', הלב שבירת אצלו פעל אדנ"ע וכאשר הברכה, לקבלת

שליט"א  אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה ].98בשיחה

הקב"ה  ע"י שנבראו היא היחידה שמעלתם – בעלמא" בריות בשם שנקראים ל"אלו בנוגע ובכן:
לאח"ז  ורק התורה, מעלת אודות תחילה לספר צריך בודאי – זו) במעלה אפילו מכירים שאינם (ויתכן

. "אוי גם להם ולומר להוסיף מקום תורה"?!יש של מעלבונה .

נזוף": נקרא בתורה עוסק שאינו מי "שכל המשנה דברי להמשך בנוגע להבין צריך וגם

נזוף"? נקרא בתורה עוסק שאינו מי "שכל להם לומר התועלת מהי – בעלמא" ל"בריות בנוגע

בתורה, לעסוק התעוררות אצלם פעלו לא בתורה, שעוסק מי להם שזוכה המעלות כל עצמך: והגע
נזוף"?! נקרא בתורה עוסק שאינו מי "שכל – הוא בתורה לעסוק עליהם שיפעל היחידי והענין

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.ÊÈ התשובה באגרת :105הביאור

מרחוק; רק הם שהחטאים לחשוב צריך – גיסא מחד והיפוכו: דבר כאן שיש לבאר הזקן רבינו כוונת
זה  שדבר אלא כלל, אנרירן") ניט אים זאל ("עס עליו יפעל לא שהדבר הכוונה אין – גיסא לאידך ָָאבל

כו'"). החטא זכרון יועיל השמחה ש"לענין שממשיך (כפי השמחה ענין אצלו יפעל גופא

לו  יש ש"מנגד" רואים זה שמפסוק כיון מנגד", תתיצב "ואתה מהפסוק ראי' הזקן רבינו מביא ולכן
האדם: על השפעה גם
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מי"ב.100) פ"א אבות
ואילך.101) סע"א כ, תענית
להתנהג 102) הבחירה כח ניתן שליהודי – בזה והענין

קדושה  לניצוץ בנוגע שאפילו כך, כדי ועד ס"ז), (כנ"ל כרצונו
(משלי  ידעך" רשעים ד"נר ומצב מעמד רק (לא לגרום יכול שבו,
ומאיר, דולק אינו אבל הנר, מציאות שישנה היינו, ועוד), טו. יג,

נבילה" נעשה עצמה ש"חתיכה ומצב מעמד גם) היינו,*אלא ,
– מנחם תורת  (ראה האסור דבר נעשה בעצמו קדושה שהניצוץ
דברים  גם שאוסר ועד וש"נ), .159 ע' ריש חכ"ה התוועדויות

אחרים.

אפילו 103) יותר גדולה מעלה אצלו להתגלות שיכולה ועד
הרי  אחר, באופן נראה למטה שבעולם אף כי, ר"א, ממעלת
"מי  – למעלה מצד ואילו דשיקרא", "עלמא הוא דלמטה העולם

שם). (תניא כו'" ומקורן בשרשן ומעלתן גדולתן יודע
הי'104) ולכן עצמו, על לסמוך רצה לא שאדנ"ע לפי והיינו,

עליו  וחל ממנו, גדול הי' (בשנים) שבפועל אחיו באמצעות זה
הגדול" אחיך את "לרבות יב), כ, (יתרו גו'" את "כבד התורה דין

א). קג, (כתובות
(קארף)105) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה ָסעיף

ואילך. רמה ע' ח"ב

(*mixt` epiax zhiy mb dxkfp df oipra"alga xyaa `l` dlap dyrp dnvr dkizg opixn` `lc"yi m` d"cez)±ev oileg,(a.ile`e
dpeekd,xeqi` dyrp xzidy oiprd xneg xzei ybcen ef dhiyly,d`x) exq`p eaxrzpyke ecal dfe ecal df xzid oin mdipy alge xyay oeik

gw my,(i"yxtae `.
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כשהיתה  אבשלום את הרג שלא לאיש בטענה בא דוד, של הצבא שר יואב, שכאשר שם מסופר
באזנינו  "כי (א) דברים: ג' לו השיב – מיתה) נתחייב במלכות, מורד הי' שאבשלום (וכיון להרגו אפשרות

גו'" המלך "כל 106צוה (ב) המלך. ציווי בגלל להרגו עליו נאסר להרגו, אפשרות לו שהיתה אף ולכן ,
המלך" מן יכחד לא מנגד",88דבר תתיצב "ואתה (ג) למלך. הדבר יוודע בודאי כי להרגו, התיירא ולכן ,

שאתה  תאמר שלא מידו, אותי הציל מבלי מנגד תעמוד אתה הרגתיו, שאני למלך יוודע שכאשר והיינו,
מאומה. תאמר ולא מרחוק תעמוד אלא אותי, להאשים אין ולכן להרגו, ציוותני

שמצד  והיינו, מנגד", תתיצב ש"אתה בגלל הוא אבשלום את הרג לא שבגללו העיקרי שהטעם ונמצא,
עליו  שפעל ומה דוד, של הציווי על עובר והי' יואב בפני עומד הי' לא בלבד הראשונים הדברים ב'
זו  שהיתה כיון מאומה, יואב השיב לא זה שעל מנגד", תתיצב ש"אתה בגלל זה הרי – להרגו שלא

צודקת. טענה

עומד  הי' שיואב גופא הא שהרי – אליו שייך שאינו ריחוק של באופן אינו ש"מנגד" מוכח ומזה
eilrמנגד, lrt.דוד ציווי על יעבור שלא

בשמחה. שיהי' פועל גופא זה שענין אלא "מנגד", הוא שהחטא בלבד זו שלא – בנדו"ד ועד"ז

כוונתו  אין שהרי – תבוא" לא ושמה הארץ את תראה "מנגד מהפסוק ראי' הזקן רבינו הביא לא ולכן
מוכח  אינו זה וענין האדם, על פועל גופא שהריחוק אלא סתם, מרחוק פירושו שמנגד ראי' להביא

מנגד". תתיצב "ואתה מהפסוק רק אלא תבוא", לא ושמה הארץ את תראה "מנגד מהפסוק

.ÁÈ רבי בבית (כמובא להקשות יש עדיין מ"107אך הראי' מהי (n"מנגד" הרי ("נגדי"), ל"נגד" נגד"
"ויחן  (כמו "נגד" ואילו מרחוק, נגד 108פירושו ישראל מקרוב?109ההר"שם פירושו (

מרחוק": ופרש"י יחנו, מועד לאוהל סביב "מנגד – נוספת ראי' מביא זה ועל

רק אלא "רחוק", פירושו "נגד" מקום שבכל אדה"ז כוונת שאין – הביאור לפרשו xyt`yהמשך
כו'), אופנים בכמה להיות ואפשר "נוכח", פירושו ש"מנגד" סי"ג (כנ"ל פירושו gxkddeרחוק שבנדו"ד

" והדיוק ושמחה"; ששון תשמיעני בתרי' כתיב "דהא אדה"ז מקדים כפי'110מרחוק"i"yxteרחוק, (ולא
" של המ"ם כמו מ"ם, בתוספת רחוק"), – "מנגד "רחוק"nהראב"ע פירושו "נגד" שגם מובן שמזה נגד",

.(33 הערה סי"ג הנ"ל (לקו"ש המוגהת בשיחה נכלל –

.ËÈ'ראי אין עצמו "נגדי" מהלשון הרי דייקא", נגדי "אלא הזקן רבינו מ"ש להבין צריך ועדיין
"מרחוק"? שפירושו

רק  להביא מספיק הי' דלכאורה יחנו", מועד לאוהל סביב "מנגד התיבות כל את מביא מדוע וגם:
יחנו"? גו' "מנגד התיבות

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.Î הנה בעלמא, בריות בשם שנקרא ומצב במעמד שנמצא יהודי שאפילו – אבות בפרקי הביאור
כו' יקרים אוצרות יש ובפנימיותו אלקית, נפש לו שיש של 111כיון העילוי גודל להסברת זקוק אינו ,
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יב.106) שם, שמואלֿב
ואכ"מ).107) תמוה. (ותירוצו פא ע'
ב.108) יט, יתרו
אין 109) – תורה" דברה בנים ארבעה "כנגד ועד"ז

מרחוק. משמעותו
הזקן 110) רבינו בדברי הדיוק גדול כמה עד רואים וכאן

ואות. תיבה בכל רש"י ובפירוש
ארץ 111) אתם תהיו "כי יב) ג, (מלאכי הכתוב ובלשון

שיש  אלא כו'; יקרים אוצרות בה שיש הארץ בדוגמת חפץ",
הם האוצרות שאצלם האוצרות lrכאלו שאצלם כאלו יש הארץ,

שאצלם jezaהם כאלו ויש הארץ, פני אל קרוב אבל הארץ,
לחפור הגנוזים;wneraצריכים האוצרות את לגלות כדי הארץ

אלא  גנוזים, אוצרות יש מישראל אחד כל שאצל הדבר ברור אבל
(ר  אותם לגלות (נעתק שצריכים וש"נ סנ"ז. בהוספות כש"ט אה

אייר)). יז יום" ב"היום
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של  ענינה שזהו הנשמה, אור על שמכסה החומריות הסרת ע"י פנימיותו, את לגלות רק צריכים התורה;
הנ"ל 112הבתֿקול  המוגהת בשיחה נכלל – תורה" של מעלבונה לבריות להם אוי ואומרת .98ש"מכרזת

.‡Î לי ובניך ונשיך וזהבך "כספך לו לומר שלח ארם מלך שכאשר אחאב, גבי גם מצינו זה ענין
עיניך" מחמד "כל לדרוש הוסיף ואח"כ .113תתן", עיניך מחמד "מאי תורה", ספר אחאב:114. השיב –

אוכל  לא תורה) ספר עינו, מחמד (ליתן הזה והדבר (אבל) אעשה בראשונה עבדך אל שלחת אשר "כל
.115לעשות"

עצמך: והגע

כולה, התורה כל על ועבר התורה, היפך היתה שהנהגתו לכל ידוע אלא סוד, זה אין – לאחאב בנוגע
וכו'. ה' נביאי כל את שהרג .ועד תתן "לי לו אמר גוי מלך כאשר תורה ואעפ"כ, ספר עיניך", מחמד .

הזה– "הדבר ובפשיטות: בגלוי להכריז עליו פעל זה zeyrlהרי lke` `l!"

– לפעול. הצליח לא עליו, להשפיע ניסה יהודי וכאשר תורה, ע"פ שלא הנהגתו היתה עכשיו עד
הלב  אל הם נכנסים הלב, מן יוצאים דבריו שכאשר במשפיע, תלוי זה הרי יהודי אצל ופועלים 116בכלל

דוקא  – עליו פעל מה הלב; מן היוצאים בדברים אליו כשדיברו גם התפעל לא אחאב אבל פעולתם,
.iebכשבא תתן "לי ממנו תורה.ודרש ספר עיניך", מחמד .

שדוקא רצה ארם שמלך – לו `a`gובהקדמה הי' הרי דלכאורה, – הדבר וטעם תורה, ספר לו יתן
תורה?! ספר משם וליטול רח"ל בישראל עיירה על להתנפל או תורה, ספר לעצמו לקנות יכול והי' ממון,
יכול  יהודי רק אלא לתורה, שייכות לו שאין כיון ס"ת, ליטול בעצמו יכול שאינו ידע ארם שמלך כיון –
יכול  לא באמצע, ישראל יד שאין זמן כל כי, ס"ת, לו יתן אחאב שדוקא ביקש ולכן התורה, לו ליתן

התורה. ליקח הגוי

. תתן "לי לאחאב אמר ארם מלך אצלו וכאשר יהי' שאכן אחאב על פעל זה הרי – עיניך" מחמד .
"מחמד  אכן היא הס"ת אם ארם מלך עם התווכח לא אחאב (שהרי עיניו" "מחמד היא שהס"ת בפשיטות

לעשות"! אוכל לא הזה "הדבר בפשיטות אמר ולכן לא), או עיניו"

מוכן שהי' eytpועד xeqnl,ארם מלך נגד לעמוד יוכל לא טבע שע"פ ידע אחאב שהרי – זה על
תתן") לי ובניך ונשיך וזהבך ("כספך בראשונה עבדך אל שלחת אשר "כל באמרו לדרישתו הסכים שלכן
לעשות", אוכל לא הזה "הדבר באמרו, עיניך", "מחמד לתת אופן בשום מוכן הי' לא ואעפ"כ, אעשה",
גדול, נצחון לבנ"י הי' שבפועל אלא אחאב, עם למלחמה ארם מלך יצא זה בגלל שהרי מס"נ, כדי עד

הדברים. פרטי בתנ"ך כמסופר

.·Î,"כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם הכתוב אודות (ס"ו) לעיל להמדובר בהמשך גם בא זה וענין
במכילתא: תמוה מאמר בזה שמצינו

ש"ראויין  – ממש כהנים אלא שרים, רק לא – כהנים" "ממלכת בפירוש המכילתא לדברי בהמשך
לוקה  כשהיא זו שה מה כשה, המשילן בבל מלך "נבוכדנצר נאמר: בקדשים", לאכול ישראל כל היו
אומות  אבל ומצטערין, מרגישין כולן מהן אחד נהרג אם ישראל, כך מרגישין, איברי' כל מאיברי' מאחת

במפלתו". שמחים כולם מהם אחד נהרג  אם אלא כן, אינן העולם

ש" ההדגשה מהי מובן: אינו laaולכאורה jln xvpckeap לא אמיתי, ענין זה אם – כשה" המשילן
נבוכדנצר?! אמירת תועיל מה אמיתי, ענין אינו ואם זאת, אמר מי נוגע

ש  חידוש זה שאין נמשלו ובפרט שישראל חז"ל ובמדרשי בתורה כמ"פ מפורש שהרי נבוכדנצר, ל
ישראל" פזורה "שה כמו וכיו"ב.117לשה, ,
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אחד,112) לכל שנמשך ובאופן מלמעלה, שבא ענין שזהו
באופן  ולא קול, הבת לו שאומרת מה שומע בעצמו שהוא

הדברים. תוכן לו ומספר קול" ה"בת את שומע אחר שמישהו
הֿו.113) כ, מלכיםֿא

ב.114) קב, סנהדרין
ט.115) שם,
א.116) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
יז.117) נ, ירמי'
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שאפילו בזה שהחידוש – הוא הענין זאת!iebאך יודע

הגלויות  לשאר גם שגרמה בבל, לגלות בנ"י את והגלה ביהמ"ק את שהחריב נבוכדנצר, כמו גוי אפילו
שנבנה  לאחרי משא"כ שייחרב, ביהמ"ק הי' לא אז שהרי מצרים, גלות מאשר יותר [עוד שלאח"ז
יחדיו, קשורים שכולם ישראל, של מעלתן את הוא גם יודע – כו'] והחריבו נבוכדנצר ובא ביהמ"ק,
ועד  זאת, מרגישים כולם הנה העולם, בקצה שנמצא אחד יהודי אפילו מהן", אחד נהרג ש"אם שלכן,

מזה. שמצטערים

אחד  נהרג ש"אם אנשיו... אצל שרואה כפי כן, אינו העולם אומות שאצל בעצמו יודע נבוכדנצר והרי
ובמילא  הכסף, את או הכסא את לו לקחת פלוני יוכל לא שעכשיו כיון במפלתו", שמחים כולם מהם

"תחרות"... לו תהי' לא

מרגישים  מהם, אחד נופל שכאשר הדבר שברור כך, כדי עד יחדיו, כולם קשורים בנ"י זאת, ולעומת
אלא  עבורו, להפגין לצאת או "טשעק" ליתן שצריך מזה אינו הצער – מזה! שמצטערים ועד כולם, זאת
ליהודי  ודואג שמצטער בגלל היא, וכו', השולחן על  ודופק ומרעיש "טשעק" שנותן לכך הסיבה אדרבה:

העולם! של השני בקצה שנמצא

.‚Î אומר שהבעש"ט לו ואומרים ליהודי באים כאשר כמוך"118אמנם, לרעך "ואהבת 119שהציווי

שזהו  הלה משיב – בו פגש לא ומעולם מכירו שאינו העולם, בקצה שנמצא ליהודי בנוגע גם נאמר
לאהוב  השכל, היפך שהוא דבר יעשה שלא מודרני אדם הוא ואילו שנה... מאתיים לפני שהי' סיפור

כ  מכירו שאינו לל!אדם

שוות" דיעותיהם "אין שהרי "רעך", בכלל הוא פלוני אם יודע שאינו – הוא טוען – גם ועד 120ומה ,
פלוני  אומר "לילה", אומר וכשהוא "לילה", פלוני אומר "יום", אומר כשהוא עמו: ורב מתווכח שפלוני

תומ"צ!... לקיים אותו להכריח שרוצה ועד "יום"...

בחוץ  שדר ליהודי לדאוג צריך שאינו – הוא טוען – בודאי הרי ישראל, בארץ  דר הוא אם ובפרט
בירושלמי  איתא שהרי .121לארץ, ישראל בארץ קבוע שהוא מי כל ר"מ בשם "תני שהוא : לו מובטח .

לו  מובטח ישראל בארץ אמות) מד' יותר (ועאכו"כ אמות ד' המהלך ש"כל לכך (נוסף העוה"ב" מחיי
הבא" העולם בן ואפילו 122שהוא הירושלמי), דברי (כהמשך הקודש"... בלשון "מדבר גם שהוא ובפרט ,(

בהיותו  וא"כ, הקודש; בלשון ולא לשונות, בשאר מדברים בשבת שאפילו בחו"ל, כמו ולא החול, בימות
לארץ. בחוץ שנמצאים ליהודים לדאוג צריך אינו בודאי – הבא" עולם  "בן

בנוגע  דעה ולהביע להתערב לו אין לארץ, בחוץ שדר יהודי גיסא: לאידך – הוא טוען – ועד"ז
דעה!... להביע יוכל ואז ישראל, בארץ לדור תחילה שיבוא ישראל; ארץ לעניני

יש  קבלה ע"פ אפילו שכן, אחרת, במדינה שנמצאים בנ"י בעניני להתערב אין – הוא טוען – ובכלל
כי  אם זו, במדינה שדרים לבנ"י בנוגע גם כולל זו, למדינה ההשפעה נמשכת שדרכו "שר" מדינה לכל

אחר. "שר" ע"י ההשפעה נמשכת שבה אחרת למדינה בנוגע להתערב אין וא"כ, בלבד, מעביר בדרך

יהודים  של ומצבם שמעמדם הדבר וברור מקום, של הגבלות אין בנ"י שאצל לדעת, עליו ובכן:
שאפילו וכאמור, אחרת, במדינה שנמצאים ליהודים נוגע אחת היא iebבמדינה בנ"י שהנהגת בכך מכיר

ומצטערים. מרגישים כולם נופל, אחד יהודי שכאשר באופן

בנ" ולכל ליכני' הדבר נגע שבירושלים, בבנ"י פגע נבוכדנצר שכאשר שמצינו בבבל,וכפי אז שהיו י
שסיפר  הנביא יחזקאל עמהם והי' וברוחניות, בגשמיות טוב ומצב במעמד היו בחו"ל שבהיותם אע"פ
שנמצא  מהם אחד אפילו נופל כאשר ומצטערים מרגישים בנ"י שכל כיון – תורה ולמדם ה' נבואת להם

מקום! בריחוק
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(נעתק 118) וש"נ סקל"ג. בהוספות טוב שם כתר ראה
א). אדר ג שם גם וראה כסלו. טו יום" ב"היום

יח.119) יט, קדושים

ועוד.120) א. לח, סנהדרין א. נח, ברכות ראה
סה"ג.121) פ"א שבת
א.122) קיא, כתובות
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.„Î את מחביא הנך מדוע השאלה: נשאלת – ומצטערין" מרגישין ש"כולן הדבר שברור כיון אמנם,
האמת?! את מחביא הנך מדוע הצער ?!

להחביא  אתה יכול כיצד – קונך לבין בינך חשבון שזהו לעצמך, בנוגע זאת להחביא רצונך אם ואפילו
לך  ואין מצטער, שאינך יחשבו זה ובגלל מאומה, לומר ולא לשתוק והמושפעים, התלמידים בפני זאת

המצער! דבר שזהו ומושפעים לתלמידים לומר עליך השם?! חילול זה הרי – לומר מה

צועקים  אזי וכואב, המצער דבר שיש בשעה הנה – לדבריך יצייתו שלא טוען שאתה והסיבה 123ומה ,
וכיון  כואב!... שהדבר כיון צועקים, ואעפ"כ נשאר, הכאב הכאב; יתבטל שעי"ז בגלל לא – היא לכך

לדבריך! יצייתו לא אם גם לצעוק עליך שכן,

מה  – בלתיֿרצויים דברים בעיתונים עליך ויכתבו אותך ישנאו זה שבגלל מתיירא שהנך משום ואם
חולקין  אין השם חילול שיש מקום ש"כל הוא והדין השם, חילול של ענין אודות מדובר הרי בכך?!

לרב" אין 124כבוד השם חילול שיש שבמקום לרב, בנוגע גם אלא לתלמיד, בנוגע רק לא דין שזהו –
אותו! יכבד שהתלמיד לצפות לו

רואים שהתלמידים xacnובפרט `edy עם מאורע אודות וויעטנאם, אודות – הענינים כל ַעל
גיור  של לענין כשבא ואילו אמריקא; בדרום מאורע אודות או מענטשן") ("קאלירטע ָאפרוֿאמריקאים

הוא כאן – כהלכה בנוגע wzeyשלא דוקא לאו הוא השם חילול והרי – השם! חילול היא כזו הנהגה !
הגמרא  כדברי אלא גדולים, הכי שקילנא 125לענינים אי אנא, כגון רב, אמר השם, חילול דמי "היכי :
לאלתר". דמי יהיבנא ולא מטבחא בישרא

.‰Î:ועוד זאת

איזה  של דברים שנה, 300 לפני "משורר" איזה שאמר דברים על חוזר אזי – מדבר הוא כאשר גם
אחר  ובמקום "חכם" בשם אחד במקום קוראו שהרמב"ם מי של דברים או שנה, 800 לפני פילוסוף
בחיי  בחיים, דרכם להם שיורה כדי אליו שבאים תלמידים לו שיש בשעה בה – "רשע" בשם קוראו

היוםֿיום!

לפלוני  קורא שכאן הרמב"ם בדברי הסתירה את לתרץ לנסות תוכל – "לומדים" עם שתדבר בשעה
ללמוד  ולהתחיל לחנכם שצריך כאלו עם עסק לך שיש בשעה אבל וכיו"ב; "רשע" קוראו וכאן "חכם"

הנ"ל?! ענינים אודות לדבר לך מה – יהדות של אל"ףֿבי"ת עמהם

.ÂÎ שלא בתורה פנים ש"מגלה באופן הנ"ל, ענינים על בתורתֿאמת ראיות למצוא מנסה כן ולאחרי
לעשות 126כהלכה" יכול יהודי רק לא – כהלכה שלא בתורה פנים מגלה הוא וגם גוי גם בא ואח"כ ,

האיש"! "אותו על בתורתֿאמת ראיות למצוא שמנסים ועד – זאת לעשות יכול גוי גם זאת;

לתורה: שייכות להם תהי' שלא הגויים את לנתק פעל שמ"ת בשעה בה – לתורה?! גוי מגיע איך

התורה, את לקבל רצונם אם אותם לשאול העולם אומות כל בין התורה את הקב"ה החזיר מ"ת לפני
"לא 127כמ"ש  תרצח", "לא להם ואמר בה, כתוב מה וכששאלו פארן", מהר הופיע למו משעיר "זרח

התורה  את לקבל רצונם שאין אמרו – הר 128תנאף" עליהם (לכפות להכריחם יכול הי' שהקב"ה ואף .
התורה,129כגיגית  את יקבלו שלא והסכים להכריחם, רצה לא שתהי' סיבה מאיזו הנה – התורה את לקבל (

ואוה"ע דוקא. לבנ"י לבנ"י.mivexnונתנה – אלא בה, רוצים שאינם להם, לא – ניתנה שהתורה מזה

חז"ל  במדרשי וכל 130וכדאיתא סופו ועד העולם מסוף הולך קולו הי' לישראל תורה ש"כשניתנה
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(123151 ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ. בשוה"ג.

וש"נ.124) ע"ב. ריש יט, ברכות
א.125) פו, יומא
מי"א.126) פ"ג אבות

ב.127) לג, ברכה
עה"פ.128) ספרי
יז.129) יט, יתרו עה"ת בפרש"י הובא א. פח, שבת ראה

יו"ד. לב, האזינו
סע"א.130) קטז, זבחים
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. רעדה אחזתן כוכבים עובדי נאמר [מלכי] (עליו הרשע בלעם אצל כולם נתקבצו עליון 131. דעת "יודע
להם  ש"אמר עד לעולם", בא מבול שמא שמענו, אשר ההמון קול מה לו, ואמרו עינים") וגלוי נופל גו'

. גנזיו בבית לו יש טובה חמדה להתיירא), ממה להם שנאמר (שאין לבניו, ליתנה וביקש עוז 132. ה'
בשלום". עמו את יברך ה' ואמרו כולם פתחו [מיד] יתן, לעמו

נשמה" כל תחי' "לא אומרת – חיים ותורת חסד תורת – שהתורה מזה מרוצים תתחתן 133גויים "לא ,
לבנך" תקח לא ובתו לבנו תתן לא בתך באופן 134בם ודוקא ממשפחותיהם; להתנתק רצונם שאין כיון ,

לעמים. ישראל בין ושלום גויים, אצל שלום בנ"י, אצל שלום להיות יכול כזה

חז"ל  במדרשי שמצינו עליו",135ומה העולם לאומות שנאה "שירדה סיני להר בנוגע

ואע"פ – העולם... אומות את להרוג רוצים שיהודים מכאן ראי' להביא שרוצים אנטישמיים ויש
השטותים 65שנאמר  ככל וכו', אחרים שכתבו מה ויש משה שכתב מה יש הנה צאנכם", ורעו זרים "ועמדו

זה  על –שאומרים

ליעקב" שונא שעשו בידוע היא "הלכה (כמו כפשוטה לשנאה הכוונה שאמרה 136אין מה ע"ד אלא ,(
אנכי" שנואה כי ה' "שמע לגרש,137לאה חייבים שנואה אשה [שהרי כפשוטו "שנואה" הכוונה שאין ,

שנואה" "בני יהיו שלא כמו 138כדי ללאה האהבה נחשבת לרחל, יעקב אהבת גודל ערך שלפי אם כי ,[
לאומות 139"שנואה" שנאה "ירדה התורה, להם שנתן לבנ"י הקב"ה אהבת ערך שלפי בנדו"ד, ועד"ז ,

התורה. להם ניתנה שלא העולם",

עובד  ש"אפילו אמרינן דידהו" מצות "בשבע ורק מיתה", חייב בתורה שעוסק כוכבים ש"עובד ועד
גדול" ככהן הוא הרי בתורה ועוסק והם140כוכבים לתורה, שייכות להם אין זאת, מלבד אבל ,mivex `l

התורה. עם שייכות

. תתן "לי לאחאב אמר ארם שמלך את[ומה רצה לא – תורה) (ספר עיניך" מחמד .zeevn,התורה
עיניך"]. "מחמד בתור רק אלא תאוותו!... על לוותר יצטרך זה שבשביל כיון

לתורה, שייכות להם אין עצמם מצד גויים [כי יונית התורה את המלך לתלמי כתבו כש"הזקנים ולכן,
העגל"i"paאא"כ שנעשה כיום לישראל קשה היום הי' התורה], את להם שעי"ז 141מתרגמים כיון –

צריכה  שלא לגוי, גם בלתיֿרצוי דבר שזהו התורה, ללימוד שייכות להם שתהי' אפשרות לגויים ניתנת
לתורה. שייכות לו להיות

נשא  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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טז.131) כד, בלק
יא.132) כט, תהלים
טז.133) כ, שופטים פ'
ג.134) ז, ואתחנן
אֿב.135) פט, שבת
ד.136) לג, וישלח פרש"י יו"ד. ט, בהעלותך ספרי

לג.137) כט, ויצא
א.138) קנד, זח"א וראה ב. כ, נדרים
לא.139) שם, עה"פ ורמב"ן רד"ק ראה
רע"א.140) נט, סנהדרין
בתחלתו.141) חכ"ד לקו"ש גם וראה ה"ז. פ"א סופרים מס'

וש"נ.
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. רעדה אחזתן כוכבים עובדי נאמר [מלכי] (עליו הרשע בלעם אצל כולם נתקבצו עליון 131. דעת "יודע
להם  ש"אמר עד לעולם", בא מבול שמא שמענו, אשר ההמון קול מה לו, ואמרו עינים") וגלוי נופל גו'

. גנזיו בבית לו יש טובה חמדה להתיירא), ממה להם שנאמר (שאין לבניו, ליתנה וביקש עוז 132. ה'
בשלום". עמו את יברך ה' ואמרו כולם פתחו [מיד] יתן, לעמו

נשמה" כל תחי' "לא אומרת – חיים ותורת חסד תורת – שהתורה מזה מרוצים תתחתן 133גויים "לא ,
לבנך" תקח לא ובתו לבנו תתן לא בתך באופן 134בם ודוקא ממשפחותיהם; להתנתק רצונם שאין כיון ,

לעמים. ישראל בין ושלום גויים, אצל שלום בנ"י, אצל שלום להיות יכול כזה

חז"ל  במדרשי שמצינו עליו",135ומה העולם לאומות שנאה "שירדה סיני להר בנוגע

ואע"פ – העולם... אומות את להרוג רוצים שיהודים מכאן ראי' להביא שרוצים אנטישמיים ויש
השטותים 65שנאמר  ככל וכו', אחרים שכתבו מה ויש משה שכתב מה יש הנה צאנכם", ורעו זרים "ועמדו

זה  על –שאומרים

ליעקב" שונא שעשו בידוע היא "הלכה (כמו כפשוטה לשנאה הכוונה שאמרה 136אין מה ע"ד אלא ,(
אנכי" שנואה כי ה' "שמע לגרש,137לאה חייבים שנואה אשה [שהרי כפשוטו "שנואה" הכוונה שאין ,

שנואה" "בני יהיו שלא כמו 138כדי ללאה האהבה נחשבת לרחל, יעקב אהבת גודל ערך שלפי אם כי ,[
לאומות 139"שנואה" שנאה "ירדה התורה, להם שנתן לבנ"י הקב"ה אהבת ערך שלפי בנדו"ד, ועד"ז ,

התורה. להם ניתנה שלא העולם",

עובד  ש"אפילו אמרינן דידהו" מצות "בשבע ורק מיתה", חייב בתורה שעוסק כוכבים ש"עובד ועד
גדול" ככהן הוא הרי בתורה ועוסק והם140כוכבים לתורה, שייכות להם אין זאת, מלבד אבל ,mivex `l

התורה. עם שייכות

. תתן "לי לאחאב אמר ארם שמלך את[ומה רצה לא – תורה) (ספר עיניך" מחמד .zeevn,התורה
עיניך"]. "מחמד בתור רק אלא תאוותו!... על לוותר יצטרך זה שבשביל כיון

לתורה, שייכות להם אין עצמם מצד גויים [כי יונית התורה את המלך לתלמי כתבו כש"הזקנים ולכן,
העגל"i"paאא"כ שנעשה כיום לישראל קשה היום הי' התורה], את להם שעי"ז 141מתרגמים כיון –

צריכה  שלא לגוי, גם בלתיֿרצוי דבר שזהו התורה, ללימוד שייכות להם שתהי' אפשרות לגויים ניתנת
לתורה. שייכות לו להיות

נשא  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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טז.131) כד, בלק
יא.132) כט, תהלים
טז.133) כ, שופטים פ'
ג.134) ז, ואתחנן
אֿב.135) פט, שבת
ד.136) לג, וישלח פרש"י יו"ד. ט, בהעלותך ספרי

לג.137) כט, ויצא
א.138) קנד, זח"א וראה ב. כ, נדרים
לא.139) שם, עה"פ ורמב"ן רד"ק ראה
רע"א.140) נט, סנהדרין
בתחלתו.141) חכ"ד לקו"ש גם וראה ה"ז. פ"א סופרים מס'

וש"נ.

בכל הקשור להנהגת היהדות, אין הבדל בין הגדול שבבני ישראל לקטן שבהם.
משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

˙‡ Â¯Ó˘Â" ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ ‡¯ÊÚŒÔ·‡Â È"˘¯ È¯·„
"Ì˙Â‰Î

את 1בפסוק  ושמרו תפקוד בניו ואת אהרן "ואת
רש"י  מסביר יומת", הקרב והזר כהונתם את 2משמרת

דמים  "קבלת ואומר: כהונתם" את "ושמרו המילים
והקטרה  כלומר,3וזריקה לכהנים". המסורות ועבודות

היא הכוונה שב"כהונתם" סובר zecearlרש"י
כהונתם" את "ושמרו המילים של ופירושם הכהנים,
אלו  מעבודות אחת לבצע ל"זר" להתיר שאין 4הוא,

יומת") הקרב ("והזר

אבןֿעזרא  מפרש זאת "ושמרו 5לעומת המילים את
פסלות". לידי יבואו "שלא אחר: באופן כהונתם" את

את לשמור צריכים הכהנים כהונתם mnvrכלומר, (את
mdly.(וכדומה טומאה (עלֿידי לכהונה ייפסלו שלא ,(

המילה  את להסביר שיש לרש"י מנין להבין: יש
(הכהונהly`"כהונתם" של dnvrכפשוטה כפירושו ,

" אלא לכהנים"zecearאבןֿעזרא), ?6המסורות

ההכרח  מפני כך אומר שרש"י לומר, יתכן [לא
זר  אודות המדבר יומת", הקרב "והזר הפסוק שבסיום

אחת שגם zecearnהמבצע לומר הכרחי ולכן הכהנים,
שאם  מפני הכהנים. עבודת על מדובר הפסוק בתחילת
גם  המתחיל" ב"דיבור מצטט רש"י היה הדבר, הוא כך
להן  רומז לפחות או הפסוק, סוף של המילים את

"וגומר". הביטוי באמצעות

שהרי  זה, הסבר מחייב איננו הפסוק סוף ואמנם,
של  לענין המשך איננו יומת" הקרב ש"והזר לומר, ניתן

ענין אלא כהונתם", את ].`xg"ושמרו

ב"דיבור  רש"י מצטט מדוע להבין: יש כמוֿכן
מסתפק  ואיננו את", "ושמרו המילים את גם המתחיל"
מסביר? הוא שאותה בלבד, "כהונתם" המילה בציטוט

.·

È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÈÙÏ ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó‰ ÌÈÈ˘˜‰

ש"קבלת  ראשון במבט נראה רש"י דברי לימוד תוך
ל"עבודות  דוגמאות הן והקטרה" וזריקה הדמים
מובנים  אינם כך, נאמר אם אך לכהנים". המסורות

כדלהלן: דברים מספר

רש"י zekix`dא) מביא מה לשם (א) רש"י. בדברי
המסורות  "עבודות בקיצור לומר עליו היה דוגמאות?
העבודות  את לשלול כדי מפרט הוא אם (ב) לכהנים".
יותר, מתאימה הדמים, קבלת לפני המתבצעות

ואילך  "מקבלה ההתבטאות עבודות 7לכאורה,
דוגמאות, לפרט צריך אמנם אם (ג) לכהנים". המסורות

דוקא אלו?yelyמדוע דוגמאות

את xcqdב) מציין הוא תחילה רש"י: בדברי
לכהנים", המסורות "ועבודות אחרֿכך ורק הדוגמאות,
"עבודות  הכלל תחילה להיפך: להיות צריך שהיה בעוד

" הפרטים אחרֿכך ורק לכהנים", קבלת oebkהמסורות
דמים..."

כמוסבר  הן, והקטרה זריקה קבלה, אם ועיקר: ג)
להכתב  צריך היה לכהנים", המסורות "עבודות לעיל,

"x`ye?"לכהנים המסורות עבודות

לומר  מתכוון שרש"י מובן, לעיל האמור מן
סוגי  שני כולל כהונתם" את (א)ש"ושמרו שונים: ם
עבודות – והקטרה" וזריקה דמים "מסורות opi`yקבלת

סוג – לכהנים" המסורות "ועבודות (ב) .`xgלכהנים".

תמוה: כך ואם

ויקרא  פרשת בתחילת אמר כבר עצמו רש"י 8א)

ואילך dpedk"מקבלה zeevn ניתן איפוא, וכיצד, ,"
והקטרה" וזריקה דמים ש"קבלת מן `opiלומר

לכהנים"? המסורות ה"עבודות
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י.1) ג, פרשתנו
לד"ה 2) זה דפרש"י השייכות ס"ג בפנים לקמן וראה השני. בד"ה

הראשון.
והקטר.3) דרש"י: כת"י) בכמה (וכן ראשון בדפוס
כאן.4) וספורנו אברבנאל גם ראה

"שתהי' פירושו ד"ושמרו" היא רש"י שכוונת מפרש לדוד במשכיל
אפילו  נרמז לא זה פירוש אבל (עיי"ש). בטהרה"* דוקא (העבודות)

הקרב  ל"והזר הקדמה הוא כהונתם" את "ושמרו אם [משא"כ ברש"י
השמירה]. היא במה לפרש רש"י אי"צ שאז – יומת"

כאן.5) בחזקוני פי' ועד"ז
לכל 6) כהונתכם) את "(תשמרו שמפורש ז) (יח, קרח בפ' משא"כ

וגו'". המזבח דבר
ה.7) א, ויקרא פרש"י
שם.8)

.mipta onwlc r"a`xd zpeek mb ok eyxity yie (*
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אינן  וכו'" דמים ש"קבלת לכך הסבר יימצא אם ב)
מנין  מובן: אינו הרי לכהנים", המסורות "עבודות

את שב"ושמרו הוכחה גם mzpedkלרש"י היא הכוונה
שהן לכהנים"?`opiלעבודות "מסורות

.‚

˙Â¯ÂÒÓ‰ ˙Â„Â·ÚÏ ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰˘ ÍÎÏ Á¯Î‰‰
ÌÈ‰ÎÏ

בזה: והביאור

איננה  הכוונה כהונתם" את שב"ושמרו לכך ההכרח
ל"עבודות  אלא האבןֿעזרא) (כפי' הכהונה לעצם
על  ההוראה לאחר מופיע זה פסוק לכהנים": המסורות

שרש"י  כפי ובניו, לאהרן חדש ומינוי מסביר 9תפקיד
את  "ושמרו אם פקידות...". "לשון – "תפקוד"
"שלא  להישמר הכהנים שעל לכך מכוון כהונתם"
הרי  אבןֿעזרא), (כדברי בכהונתם פסול" לידי יבואו

חדש  תפקיד זה כך 10אין על הוזהרו כבר הם הן –
אמור  כהונתו 11בפרשת על הכהן שמירת .12בפירוט

הוא  כאן החדש שהתפקיד רש"י סובר לפיכך
ש  המסורות xfלהיזהר ה"עבודות את יבצע לא

יומת" הקרב והזר "ושמרו... המילים לכהנים".
תפקיד. אותו אודות מדברות

גם  המתחיל" ב"דיבור רש"י מצטט מדוע יובן בכך
ציווי  של לשון שמבטאות את", "ושמרו המילים את
שהפסוק  מכך היא לפירושו ההוכחה שהרי לתפקיד,

ובניו. לאהרן החדש התפקיד את כאן מפרט

.„

˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÙÒÂ ‰Ï‡˘

בפסוק: שמתעורר קושי עוד מתרץ רש"י

הקודמים  הפסוקים הבאים 13גם הפסוקים 14וגם

וכיצד  ועוד), מנינם (עבודתם, הלויים על מדברים
– ובניו לאהרן הציווי לכאן מתאים –mipdkdאיפוא

הוא, הפסוק של מקומו כהונתם"? את "ושמרו
כן  לפני שמות 15לכאורה, "אלה אומרת התורה כאשר ,

אהרן או mipdkdבני לכהן", ידם מלא אשר המשוחים
לזה. דומה במקום

היה  ניתן הלויים עבודת על הנלמד שמן מובן, מכך

של"זר" במשכן zexzenלהסיק מסויימות עבודות
התורה מציינת ולכן ואת cinובמקדש, אהרן "ואת

יומת". הקרב והזר תפקוד... בניו

.‰

˙ÂÓÈÈÂÒÓ ˙Â„Â·Ú˘ ˙ÂÚËÏ ÌÂ˜Ó Ô‡Î ˘È
ÌÈÈÂÏÏ ˙Â¯˙ÂÓ

בזה: והביאור

קודםֿלכן  האמור את 16על לשמור הלויים שעל ,
l`xyi"משמרת ipa" רש"י: מסביר ,"oleky זקוקין היו

תחתיהם  באים שהלויים אלא המקדש לצרכי
mzegilya."...

"לצרכי  ישראל בני כל שלוחי הם שהלווים וכיוון
שהעבודות לומר מקום היה מוצאים המקדש", אנו בהן

או  מותרות, (כדלקמן), אותן ביצעו ישראלים שגם
הלווים  עלֿידי המשכן, הקמת אחרי להיעשות, צריכות

בשליחותם". "תחתיהם

כהונתם" את "ושמרו שעל בכך רש"י כוונת וזוהי
אצל  כי והקטרה", וזריקה דמים "קבלת מפרט: הוא

ש `dlעבודות לפני lkמוצאים, אותן בצעו ישראל בני
לחשוב  היה ניתן ולכן ו), בסעיף להלן שיוסבר (כפי כן
בשליחותם", "תחתיהם הלויים אותן מבצעים שעתה
והזר  כהונתם את "ושמרו האזהרה מיד כתובה ולפיכך

יומת". הקרב

הסוג  את גם ומוסיף בכך, מסתפק רש"י אין זאת בכל
העבודות  הן אלה – לכהנים" המסורות "ועבודות השני

אפשרות dligzklnשנמסרו שאין למרות – לכהנים
ש  כיוון לבצען: מותר (ללוי) לזר שגם מוכרח o`kלסברא

ל"קבלת  בקשר כהונתם" את "ושמרו הציווי להאמר
את  "ושמרו שהאזהרה ברור הרי והקטרה", וזריקה דמים

על חלה שהיו lkכהונתם" אלה גם העבודות,
קלֿוחומר. מתוך לכהנים", "מסורות מלכתחילה

.Â

˙Ú·Â ,ÌÈÈÂÏÏ ˙Â¯˙ÂÓ ÂÏ‡ ˙Â„Â·Ú˘ ‡¯·Ò‰
ÁÒÙ Ô·¯˜ ÈÈ„Ó

העבודות  את עשו ישראל שבני מוצאים היכן
קיימת  זאת שבגלל כך כדי עד לעיל, המוזכרות
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הראשון.9) בד"ה כאן
כו'".10) פקודה "לתת – "תפקדם" מפרש כאן ובראב"ע
ועוד.11) שם. וברש"י טֿיוד י, שמיני גם ראה
גו'"12) ד"ושמרו השייכות מובנת אינה הראב"ע לפירוש וגם:

זו. פרשה לכללות

ואילך.13) ה ג,
יא14) .jli`eשם,
ד').15) פסוק אחרי (או ג' פסוק
ח'.16) פסוק
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(בשליחות  ללויים שייכות הן שעתה לסברא אפשרות
ישראל)? בני

מקרא  של בפשוטו מפורשים אלו בפרשת 17דברים
:18בא 

מן  "ולקחו הציווי נאמר במצרים פסח קרבן בענין
הבשר... את ואכלו המזוזות... שתי על ונתנו הדם

איפוא  רואים, קרבו". ועל כרעיו על אש... ,19צלי
"ו  (א) דברים: שלשה עשו ישראל מן שבני לקחו

שמסביר (כפי היא בכך הכוונה ל"i"yxהדם", (zlaw
mcd"ה עבודת במקום – "ונתנו..." (ב) ."dwixf"20.

ה" עבודת כעין – אש" "צלי אש dxhwd"21(ג) על
המזבח.

דורות  פסח אצל שגם לחשוב היה ניתן לפיכך
הלכות נלמדות לכן ואשר מצרים, לפסח zepey(הדומה

רש"י  בפירוש כמובא מצרים, מפסח דורות בפסח
בא  ישראל 22לפרשת לבני אלו עבודות שייכות (23,

למנוע  כדי בשליחותם", "תחתיהם זאת עושים והלויים
קבלת  כהונתם, את "ושמרו האזהרה מיד מופיעה זאת

לעיל  שהוסבר כפי והקטרה...", וזריקה .24דמים

יכולות  אלו שעבודות לחשוב ניתן כיצד והשאלה:
מסביר  שרש"י בעוד לוויים, עלֿידי גם להתבצע
מצוות  ואילך ש"מקבלה לפניֿכן המופיע בפסוק
כלל, קשה איננה ב') בסעיף לעיל שצויין (כפי כהונה"

עולה  לגבי אמורים רש"י) (ופירוש זה פסוק שהרי
בתחילת  הכתובים הקרבנות בשאר גם לכך (ובדומה

של  העבודות שגם בפסוק מצויין אין אך ויקרא), ספר

מעשר  (ושל דורות רק 25פסח להיעשות חייבות (
כהנים  .26עלֿידי

.Ê

:'‰ ˙„Â·Ú· ÍÎÓ ‰‡¯Â‰‰

בני  בתוך השונים הסוגים בין כזה הבדל ישנו אם
נאמר  (שעליהם עצמם כללי,27ישראל ,lrmlekבאופן

ממלכת לי תהיו עבודות mipdk"ואתם שאפילו ,("...

א  קשר ישראל לבני "צרכי שיש שהן אלא ליהן,
של mdlyהמקדש" חמור ציווי עליהם חל זאת בכל ,

לתוספת  גורם הדבר שאין רק לא – יומת" הקרב "והזר

עצם  של ההעדר לענין גורם הוא להיפך, אלא קדושה,
("יומת"), מציאותם

המחיצה  על מדובר כאשר וכלֿשכן ובודאי בודאי
"לערב" רוצים שכאשר לעמים, ישראל שבין וההפרדה

באמת, זר אמיתי, "זר" כהלכה) גיור באמצעות (שלא
ה"עמים" מן חישוב 28אחד תוך ישראל, עם בתוך ,

אך  ישראל, לעם גדולה סכנה כאן יש שאמנם מוטעה,

להיפך: בדיוק היא האמת הרי – לגוי טובה כאן נעשית
גדולה  לתקלה הופך הוא כי עצום נזק זהו בשבילו גם

ממציאותו  להיפך עד .29לכולם,
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מפורש 17) סיפור שהוא מכיון כי לפרשו, רש"י אי"צ שלכן
אותו. זוכר למקרא חמש" ה"בן אפילו בודאי בפשש"מ,

זֿט.18) יב,
בא.19) פ' עה"ת צפע"נ וראה הוא. כן ההלכה ע"ד וראה p"yeוגם .

ואילך. 78 ע' חכ"ו לקו"ש
"לשלש20) כב) (שם, רש"י מלשון ג"כ ".zepzndלהעיר
(21" א: צו, פסחים היכא`ixeniראה מצרים שויסקי `edpixhwפסח ..

ושרפום בשפוד "שצלאום שם: ובמאירי deabעבוד". myl בר"ח אבל ."
מאכל מיני אותם צלו "כלומר שוויסקי.melk`eשם: ע' בערוך [וכ"ה "

וצ"ל  שויסקל]. בר ד"ה א ע, קדושין פרש"י וראה שם. פסחים רי"ד פסקי
קשה  אבל חלב. איסור על נצטוו לא שעדיין מפני הוא לאכלם שההיתר
כל  קיימו מבנ"י כו"כ בודאי שהרי אכלום, בנ"י שכל בפשש"מ לומר
פש"מ  ע"פ וגם – פעמים כמה כמדובר ניתנה, שלא עד כולה התורה

(לפרש"י).
אכלום) שאח"כ את"ל (גם הציווי ע"פ שצלאום מכיון אופן, ובכל

הקטרה. דוגמת ה"ז
וראה 22) מז*. שם, ישראל). עדת קהל (ד"ה ו יב, לדוגמא: ראה

ג. ט, בהעלותך פרש"י גם וראה ט. שם, רמב"ן (ועוד). יד שם, פרש"י
תטו)23) – ובהשלם תה. (סימן היראים מדעת ההלכה ע"ד ולהעיר

את הקב"ה "צוה היא: פסח קרבן ..l`xyiדמצות הפסח את שיעשו

ואע"פ  .. אימוריו והקטר דמו וזריקת שחיטתו היינו הפסח ועשיית
ולא עושין כהנים כו' דמו ישראל שזריקת של שהקרבן כיון ישראל

כו'". עושין ישראל ובמצוות
ניסן 24) בי"ד שהקריבו מדבר בפסח העבודות עשו מי צ"ע ועפ"ז

הציווי  שהרי – ואילך) א ט, (בהעלותך ממצרים לצאתם השנית בשנה
הי' לחדשf"g`lדפרשתנו פרשתנו).ipyd"באחד (ריש גו'"

ראה עלינוi"yxtאבל הדם יזרק ז: שם, טהורים.mipdkaבהעלותך
רק25) נאמר בבכור ואת onwlוגם גו' תזרוק דמם "את יז) יח, (קרח

ע"י  שאפ"ל לטעות מקום קרח דפ' הציווי קודם וא"כ גו'". תקטיר חלבם
כלל  שייך ואינו לכהן ליתן צריך בכור כי – לחלק יש [אבל הלוים

לישראל].
בבכור 26) ממש"נ ומעשר דפסח וכו' זריקה נלמד ההלכה וע"ד

וא"כ  – א לז, זבחים – גו'" תזרוק דמם "את הקודמת) בהערה (כנ"ל
"תקטיר"). ("תזרוק", כהן ע"י צ"ל

נאמר הכתוב (א) (ב)ixg`lאבל: הקודמת). (כבהערה פרשתנו
xwireהובאה לא הנ"ל דרשה :i"yxta.מקרא של פשוטו ,

שרים].27) בפרש"י: [אבל גדולים. כהנים שם: ובבעה"ט ו. יט, יתרו
סא,28) (ישעי' זרים ועמדו נאמר עליהם – שבהם הטובים שאפילו

ב. יא, מערכין ולהעיר ח).
מיתתן.29) היא זו שלהן אזהרה סע"ב: נח, סנהדרין ראה

,zexec gqtl mb dfn cnlpe ,(my r"a`xdl k"`yn) mixvn gqtl exn`p ef dyxtay mipicdy .epiid ± "ef dyxt mdl dxn`p oqipa c"ia" (bn ,my) i"yxtl ixdy (*
.miptak
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העולם  בורא של מעשיו את משנים אין כאשר רק
" התורה, ניתן licandונותן לעמים", ישראל בין

האמיתי  לשלום באי 30להגיע לכל בעולם, ולטוב
.31עולם 

(c"lyz xacna t"y zgiyn)

1

2

3

4

(30– באו שאו"ה סע"א) (קטז, זבחים והרגיעם z"naראה לבלעם –
התורה נותן בשלום.l`xyilשה' כו'

תשובה 31) הל' רמב"ם וראה מ"ב. פ"א ר"ה (משנה או"ה גם שכולל

ויובל. שמיטה הל' סוף שם העולם. מבאי ואחד אחד כל ה"ג: פ"ג

לעוה"ב. חלק להם יש או"ה דחסידי ספ"ח) מלכים (הל' ממש"כ ולהעיר
בהערות). 345ֿ6 ע' ח"ח לקו"ש וראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dheq(iriax meil)

,`xnbd daiyn .jk xn`zCøôéîì àkéà ,àîéz éëåxnege lw lr §¦¥¨¦¨§¦§©
,dfäìâòl äîjka `id dxengy ,dcear da zlqet jklyïkL ©§¤§¨¤¥

da úBìñBt íéðLdzpy za `l` dlbr diexw dpi` ixdy,xn`z ¨¦§¨
da elqti `l jkl ,da zelqet mipyd oi`y jka `id dlwy dxta

.zecear x`yénð éàxnege lwd z` jextl ozip ceríéLã÷ , ¦©¦¨¨¦
,ïäa úìñBt äãBáò ïéàå ,ïäa ìñBt íenL ,eçéëBéleqt oi`y ixd ¦¤¥¨¤§¥£¨¤¤¨¤

cenll yiy `ziixad dxn` jkl ,da elqti zeceary mxeb mend
,dey dxfbn z`fïläl äî ,'ìBò' ïläì øîàðå ,'ìBò' ïàk øîàð¤¡©¨§¤¡©§©¨©§©¨

dlbra,s`úBãBáò øàL,zelqetïàk óàdxta,s`øàL §¨£©¨§¨
úBãBáòdpnn dywn ,`ziixad dx`azpy xg` ,dzre .zelqet £

,ax ixac lr `xnbdäúàaL íB÷nîedxta elqtiy xewnd ixd - ¦¨¤¨¨
,jk m`e ,dlbrn `l` epi` ,ler caln zecear x`yïläì äî©§©¨

da zlqet `yn zcear oi` ,dlbraïàk óà ,CåLîzL ãò,dxta ©¤¦§Ÿ©¨
`yn zcear da leqtz `l,CåLîzL ãòoia jka ax wlig recne ©¤¦§Ÿ

.dlbrl dxt
,`xnbd zvxznàéä éàpzzecear x`yy xewnd edn ,df xac - ©¨¥¦

,mi`pz zwelgna iepy ,dxta zelqet ler calnàkéàc`pz §¦¨
dì éúééîcdey dxfbaäìâòî,dxen`d `ziixad `ideàkéàå §©§¦¨¥¤§¨§¦¨

`pzdì éúééîcdxta zelqet zecear x`yyäøôc äôebî- §©§¦¨¦¨§¨¨
,dnvr dnec` dxt zyxtn,àéðúcdlr `l xy`' dxta xn`p §©§¨

dilrél ïéà ,'ìBòda leqtiy,ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà ¥¦¤¨§¨£¦©¦
,'ìò äéìò äìò àì øLà' ,øîBì ãeîìzdlr `l xy`' xn`p `le ©§©£¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ

r ler'dilr dlr `l xy`' miyxec okl ,'dilíB÷î ìkîm` mb ¦¨¨
,ler dpi`,ïk íà,da lqet ler `weec e`ly oeikøîBì ãeîìz äî ¦¥©©§©

,'ìBò',xnelìñBt ìBòda,äãBáò úòLa ïéalerd gipdy xnelk ¥¥¦§©£¨
jxevl,lerd z` `yiz dxtdyäãBáò úòLa àlL ïéaepi`y - ¥¤Ÿ¦§©£¨

ick dxtd lr lerd gipd `l` ,lerd z` eykr `yiz dxtdy jixv
eli`e ,ecin e`yn lwdlúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaàlà §¨£¥§¤¨

äãBáò úòLagipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - ¦§©£¨
dxt oia wligy ax ,dzrne .ecin e`yn lwdl i`xw`a dilr
,jeynzy cr dlbrae ,`ynd ziilr zryn zlqet dxty ,dlbrl
,ef `ziixak xaq `l` ,dlbrn dxta zecear x`y leqt cnl `l

.dnvr dnec` dxt zyxtn dxta zecear x`y dcnly
dtebn zeceard x`y z` dcnly `ziixad ixacl ,`xnbd dywn

,dxta zecear x`y daxn dz` recn ,dxt lyàì øLà' ,àîéàå§¥¨£¤Ÿ
'äéìò äìò`ed ixd ,dk`ln xac lk rnyny,ììkxn`py dne ¨¨¨¤¨§¨

eixg`,'ìBò'`ed ixd,èøt`edy `vnp,èøôe ììk,`id dcnde §¨§¨§¨
hxte llk yiyky,èøôaM äî àlà ììëa ïéàeyexit hxtdy ¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

`vnp ,llk lyïéà ìBò ,la` ,da leqti -àì àðéøçà éãéîleqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
' ,`xnbd zvxzn .da'øLào`k xn`py,àeä àéeaøz` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec oi` jkle ,zeceard x`y

,`xnbd zxne`àðååb éàä ék äìâò éab énð àéðúåmze`k - §©§¨©¦©¥¤§¨¦©©§¨
a dkyn `l xy`' dtexr dlbra xn`p ,dxta epipyy zeyxc,'ìBò

éì ïéàda lqetyïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,da zelqety ¥¦¤¨§¨£¦©¦
øîBì ãeîìz,weqta df iptl,'da ãaò àì øLà'dceary ixd ©§©£¤Ÿª©¨

íB÷î ìkî,da zlqetøîBì ãeîìz äî ,ïk íàweqtd jynda ¦¨¨¦¥©©§©
,'ìBò',xnelìñBt ìBòdaúòLa àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©

äãBáòlwdl oebk ,dcear myl `ly dilr xac egipd m` elit` - £¨
eli`e ,ecin e`ynúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaúòLa àlà §¨£¥§¤¨¦§©

äãBáòdilr gipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - £¨
i`xw`a.

,dlbra zecear x`y miaxn recn ,`xnbd dywnàîéàådny §¥¨
weqtd zligza xn`py'da ãaò àì øLà',dcear lk rnyny £¤Ÿª©¨

`ed ixd,ììkjk xg` xn`py dne,'ìBò'`ed ixd,èøt`vnp §¨§¨
`edy,èøôe ììkixde,èøôaM äî àlà ììëa ïéà`vnpìBò §¨§¨¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

ïéàla` ,da leqti -àì àðéøçà éãéî,`xnbd zvxzn .da leqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
'øLà'o`k xn`pyàeä àéeaøoi` jkle ,zeceard x`y z` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec
ïðçBé éaøî dépéî éòa ,eäaà éaø øîà,opgei iax z` izl`y - ¨©©¦©¨¨¦¦¥¥©¦¨¨

ìBò úëéLî,dlbra zlqetyänëa.zlqet `idéì øîà §¦©§©¨¨©¦
jeynzynìBò àìîk.zlqtp `ideäì àéòaéàzia ipa ewtzqd - ¦§Ÿ¦©§¨§

m`d ,opgei iax xn`y 'ler `lnk' ,yxcndBkøàì,xn` ler ly §¨§
éãéãì ,déîL á÷òé éaøå ïðaøî àeää eäì øîà .Baçøì Bà§¨§¨©§©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥§¦¦

ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî,opgei iax yxit il -ìBò úëéLî ¦¨§¨¦¦¥§©¦¨¨§¦©
Baçøì`edy.çôè,`xnbd zl`eyàîéìåxeriyy jk m` §¨§¤©§¥¨

`ed dkiyndçôè,`xnbd daiyn .ler xkfed dn myleà÷ àä ¤©¨¨
ïì òîLî,jka opgei iaxìBòc àøeòéLeagxléàîì ,éåä çôè ©§©¨¦¨§¤©¨¥§©

dpéî à÷ôð,gth `ed ler xeriyy jkaøkîîe çwîìwqetdy - ©§¨¦¨§¦¨¦§¨
.gth agexa ler el zzl jixv ,mzq ler el xeknl exag mr

äìâò àéáä äøBz äøîà äî éðtî ,ìeàL ïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤¨¦§¥¨¨§¨¨¨¦¤§¨
àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,ìçða`idy dlbräNò àlL øác §©©¨©©¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨

oiicrúBøétdcli `le `id dzpy za ixdyóøòéå ,ozi` lgpa ¥§¥¨¥
`edyíB÷îadywBçépä àlL éî ìò øtëéå ,úBøét äNBò ïéàL ¦§¤¥¤¥¦©¥©¦¤Ÿ¦¦

df llgl.úBøét úBNòì,`xnbd zxxanéàîoa opgei iax zpeek ©£¥©
zeyrl el egipd `ly le`yàîéìéà ,úBøétzexitäiáøe äiøt ¥¦¥¨§¦¨§¦¨
,da weqrl bexdl egipd `lyñéøqàå ï÷fà äzòî àlàe`vnpy ¤¨¥©¨©¨¥§©¨¦

,millgïðéôøò àìc énð éëäoeikn ,dlbr mdilr mitxer oi` ike - ¨¦©¦§Ÿ¨§¦©
,zcll miie`x mpi`yàlàel egipd `ly dpeekd el` zexit ¤¨

cer zeyrl.úBöî¦§
,dpyna epipy.äL÷ BòîLîk ïúéà ,ïúéà ìçð ìà dúBà ïéãéøBîe¦¦¨¤©©¥¨¥¨§©§¨¨¤

øîàpL ,äL÷ àeäL ïúéàì ïépî ,ïðaø eðz,mrla zyxta ¨©¨¨¦©¦§¥¨¤¨¤¤¤¡©
,ipiwd z` d`xyk
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים ושישה לעומר עמוד א
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הפסוק  חודש 1מן מבן זכר כל לוי... בני את "פקוד

חודש  "מבן המילים את רש"י מצטט תפקדם", ומעלה
נפלים  מכלל "משיצא ומפרש: נמנה 2ומעלה", הוא

הקודש". משמרת שומר ליקרא

סופרים  שאין להסביר, היא רש"י כוונת בפשטות
יש  שאז מפני זה אין חודש" "מבן אלא הלויים את
"מבן  ישראל בני למנין (בדומה מיוחדת חשיבות בהם

שנה..." "יוצא 3עשרים היהודי נעשה שאז מפני ,
ודאות  אין עדיין חודש גיל שעד מפני רק אלא צבא"),
לוי  בן ראוי דבר של לאמיתו אך נפל, אינו שהולד
בהמשך  רש"י שאומר כפי היוולדו, לאחר מיד להימנות

הבטן  מן נמנה להיות השבט אותו הוא ...".4"למוד

שרש"י  מוצאים אין כלל בדרך להבין: צריך אבל
לא  ובודאי למצוות, טעמים התורה על בפירושו מביא

המצוות  זאת 5לפרטי בכל שהוא שבמקום מובן, מזה .
מתורץ  זה טעם שבאמצעות משום זה הרי טעם, מביא
הקושי  איפוא, מהו, הפסוקים. של בפשטם קושי
למנין  הטעם את רש"י מביא לתרצו שכדי כאן, הקיים

חודש? מגיל

הדומים  אחרים מקומות מוצאים אנו שני, מצד
בהם ואשר טעם:`oiלעניננו, מציין פרשתנו iptlרש"י

ערכין  בפרשת והיה 6- חודש... מבן "ואם נאמר
ורש"י לכך `epiערכך...", הטעם את שם מבאר

בציווי  גם וכך ערך. בעל אינו חודש מבן 7שהפחות

לקרבן..." ירצה והלאה השמיני ומיום כשב... או "שור
השמיני", "יום עד לחכות צריך מדוע מבאר רש"י אין

הטעם  נאמר יונתן שבתרגום דלא "דישתמ 8למרות ודע
הטעם? את כאן לציין רש"י צריך ומדוע נפיל".

.·
"˘„Â˜‰ ˙¯Ó˘Ó ¯ÓÂ˘ ‡¯˜ÈÏ"

נמנה  "הוא רש"י של התוספת תמוהה מכך יותר
הקודש": משמרת שומר ליקרא

שבט  את מונים מדוע כאן להסביר היא הכוונה א)
לציין  חשוב מדוע ואםֿכן ומעלה, חודש מגיל לוי

הקודש"? משמרת שומר "ליקרא הוא שהמנין

הפרשה  בהמשך גם מכך: הבכורות,9יותר במנין ,
כדי  אינו זה והרי ומעלה...", חודש מבן "פקוד... נאמר

והטעם הקודש", משמרת שומר illk"ליקרא ote`a
ספק  מכלל "משיצא רש"י שמפרש כפי זהה, 10הוא

רש"י וכן למנין.`epiנפלים"? אחרת מטרה שם מוסיף

מה נאמר ycgnב) כבר הרי זאת? באומרו רש"י
הקודמים  בפסוקים הוא 11בפירוש לוי שבט שתפקיד

המשכן"! עבודת את לעבוד משמרתו... את "ושמרו

במה  כאן לציין רש"י צריך כלשהי מסיבה אם ג)
הפסוק  מן משנה הוא מדוע לוי, שבט עבודת מתבטאת
הלקוח  ביטוי הקודש", משמרת "שומר ואומר דלעיל,

xzeiמפסוק xge`n12:יותר אף גדולה התמיהה ,
לגבי רק כתוב האחרון zdwהפסוק ipa,`le כל לגבי

הלויים?!

הפסוק  על פקודת 13[אמנם הלוי... נשיאי "ונשיא
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טו.1) ג, פרשתנו
לסופו).2) (קרוב ח פ"ג, במדב"ר ע"פ
ג.3) א, פרשתנו
"מן4) יוכבד שנמנית דזה כאן, גו"א mcewוראה ± ohad"חודש "בן

שפ"ח  וראה נפל". מספק יצאת כבר משה בימי תורה "כשנכתבה כי –
שם. הא' ובשוה"ג 10 הערה לקמן כאן. לדוד ומשכיל

ולכן  לנפל לחשוש ואין רובא בתר אזלינן – בכלל י"ל: הצחות וע"ד
נמנית,

בפרשה), להלן (כמסופר הבכורות לפדיון נוגע שהי' כאן משא"כ
הולכין וש"נ).oennaאין רע"ב. כז, (ב"ק הרוב אחר

עיי"ש.5) פכ"ג, ח"ג במו"נ הרמב"ם לדעת ובפרט
ו.6) כז, בחקותי

כז.7) כב, אמור
וש"נ.8) סע"ב. קלה, שבת וראה
מ.9) ג,

מכלל10) "משיצא רש"י כ' ששם "משיצא wtqהטעם וכאן נפלים".
פי "על הי' הלוים מנין י"ל: – נפלים" וכפרש"י:d'מכלל טז), (שם, "

כו'", באהל יש תינוקות וכך כך כו' יצאת וב"ק כו' ועמד משה "הלך
(שהרי  משה ע"י הי' הבכורות מנין משא"כ ספק*: שייך אין שמיא וכלפי

" הר"ז משה ואצל ה')**, ע"פ שהי' בקרא נאמר נפל".wtqלא
ואילך.11) נ א, לעיל וראה ואילך. ו שם,
כח.12) ג,
לב.13) שם,

t `l meyn mdiycg elk i`cey mze` zepnl dvex 'id `l"c o`k g"y d`x ± yceg oan mizegtd epnp `l k"tr`e (*`viy oizndl dvxy :o`k a"rx d`xe ."bel
`diy miltp wtq llknzexwl ie`x.ycewd zxnyn xney

zepnl dyn jxved miela :zehyta oaen weligd mrh (**lkqpkil jixv 'id `linae ,yceg oan xkflkloipn zrcl" ld`mdiwpeijxved `ly ,zexekaa k"`yn :"
qpkillklzrcl" ld`oipnmdiwpeiqpkil jixv oi` df libn dlrnl zexekad ± yxcnd 'lk) wpei 'id oiicry (a ,xeka (` :ea clepy dl`l wx `"k ."lde`l.('ek
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היא  מה "ועל רש"י: מפרש הקודש" משמרת שומרי
היה  ידו על - הקודש משמרת שומרי פקודת נשיאותו?

בכל mlekפקודת אך הלויים, כל לגבי אמור שזה ,"
מפסוק  בביטוי רש"י כאן משתמש מדוע מובן לא זאת
לצטט  יכול הוא כאשר קהת, בני לגבי בעיקר הכתוב

xtqn.[הלויים כל אצל המוזכרים אחרים ביטויים

הקודם  בפסוק שבמנין 14ד) השוני אודות המדבר
כותב תפקוד..." לא לוי מטה את "אך לוי i"yxשבט

הוא "כדאי הטעם jlnאת ly oeibl"לבדו נמנה להיות
וכאן -dpyn,"הקודש משמרת "שומר ואומר רש"י

מלך"? של בלגיון "נמנה ולא

.‚
È·‚Ï Â‡ ,˙Â¯ÂÎ·‰ È·‚Ï "˘„ÂÁ Ô·Ó" ÌÚË‰

ÌÈÈÂÏ‰
מכלל  "משיצא לבאר רש"י של ההכרח לכאורה,
כהמשך  בא לוי" בני את "פקוד הציווי הוא: נפלים"
בני  מתוך הלויים את לקחתי הנה "ואני ה' לדיבור
בכור  כל לי כי הלויים לי והיו בכור... כל תחת ישראל

מצרים" בארץ בכור כל הכותי לי 15ביום ש"והיו וכיון .
נכללים שבכך בכור", כל "תחת זה הרי lkהלויים"

מי אפי' כשם iptlyהבכורות, חודש", "מבן
נכללים  זה שבפסוק מצרים" בארץ בכור כל שב"הכותי

lk- לוי" בני את "פקוד הציווי צריך היה הבכורות,
כל  את לכלול - הלויים" לי ל"והיו בהמשך הבא

חודש"? מ"בן הפחותים כולל "לי", שיהיו הלויים

את  סופרים היו שאכן להסביר רש"י צריך לפיכך
מכלל  "יצא אשר עד ממתינים אך הבטן", "מן לוי בני

הנפלים".

כהמשך  בא לוי" בני את "פקוד שהציווי זה לפי אך
בכור...", כל תחת הלויים... את לקחתי הנה ל"ואני
בבני  לחשיבות טעם המציין רש"י בדברי קושי מתעורר

כדלהלן:mnvrלוי חודש", "מבן אותם שמונים לכך

ישראל", מבני בכור... כל "תחת הם הלויים א)
הפרשה  בהמשך ופדו 16וכאמור הבכורות, את ספרו

ויוצא, - ומעלה" חודש "מבן רק הלויים, עם אותם
"מבן  רק הלויים את גם לספור היה צריך שממילא

ומעלה". חודש

הלויים  למניית שהטעם רש"י מסביר אפוא, מדוע,
- ולא נפלים", מכלל (הלוי) "יצא הוא חודש" "מבן

התורה  ממפרשי חלק שמסבירים על 17כפי בהתבסס
רבה' לבכורות,18'במדבר פדיון היוו שהלויים מפני -

ומעלה"? חודש "מבן הוא הבכורות ומנין

מפני  הוא ומעלה" חודש "מבן הבכורות מנין אמנם
נפלים", ספק מכלל i"yxש"יצא yxity itk אך שם,

לעיל האמור לוי `oiלפי בני אצל זה טעם .19קיים

נמנה  "הוא רש"י דברי יותר תמוהים זה לפי ב)
ycewd zxnyn xney `xwil למניין הטעם לכאורה :"

הקודש",`eppi"משיצא..." משמרת שומר "ליקרא רק
מפורש  אף זה וטעם הבכורות, פדיון מפני גם אלא

בפרשה  יותר ?מאוחר

.„
"...Ë·˘‰ Â˙Â‡ ...„ÂÓÏ"

ב"ר  יהודה רבי "אמר רש"י: ממשיך מכן לאחר
הבטן, מן נמנה להיות השבט אותו הוא למוד שלום,

כניסתה 20שנאמר  עם במצרים, ללוי אותה ילדה אשר :
נפש  בשבעים ונמנית אותה ילדה מצרים ,21בפתח

חסר  שבעים אלא תמצאם לא חשבונם מונה שכשאתה
המנין". את השלימה והיא אחת,

טעם  מפרש רש"י אין כאמור, א) מובן: לא כאן גם
קושי  מתורץ עלֿידיֿזה כאשר אלא התורה לדברי
את  כאן רש"י מביא ומדוע - מקרא של בפשוטו

השבט..."? אותו הוא "למוד המאמר

"למוד  למאמר נזקק אינו למקרא' חמש 'בן ב)
למד כבר הוא כי okהוא..." iptl14 לוי מטה את "אך

ישראל", בני בתוך תפקוד... שם:i"yxeלא מפרש
אחר, דבר לבדו. נמנה להיות מלך של לגיון הוא "כדאי
שנה  עשרים מבן הנמנין כל על הקב"ה... צפה
פירושים  ומשני בכלל...", אלו יהיו אל אמר ומעלה...
מכל  נבדלים מלך", של "לגיון שבהיותם מובן, אלו

הלויים מנין גם ישראל.`epiישראל, בני למנין דומה

כאן  לעניננו: מיוכבד ההוכחה מהי שני: מצד ג)
" xkfמונים lkליקרא" כדי "ycewd zxnyn xney,"

"שבעים מונים שם "הבאים ytpואילו לדעת כדי "
מצרימה"?
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מט.14) א,
יבֿיג.15) פסוק
מֿנא.16) ג,
אוה"ח.17) חזקוני, אברבנאל, רשב"ם,
(18.2 הערה לעיל נסמן

קטן 19) בלוי  בכור ופדה עבר באם למעשה: להלכה אז נפק"מ וי"ל
שחיו). כו"כ היו (שבודאי אח"כ שחי חודש, מבן

נט.20) כו, פינחס
כת"י 21) ובכמה דרש"י וב' א' בדפוס אבל נפשות. דפוסים: בכמה

כז. מו, ויגש הכתוב ל' (ע"ד) זהו שהרי צ"ל, כן ולכאו' נפש. רש"י:



ireaydסב cenild xefgn t"r - xacna zyxt - zegiyÎihewl

.‰
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דיוקים וכמה כמה להבין צריך לזה, oeylaבנוסף
רש"י:

מן "נמנה למאמרו ohadא) המקור מן שינוי זהו - "

(תנחומא  שלום ב"ר יהודה רבי במדב"ר 22של ,23

שהם24ועוד  "עד נאמר ששם ,(miphw?"

הלשון  את משנה שרש"י נאמר אם כדי 25אף
לקטנים אפילו היא שהכוונה dzrלהדגיש dfy

ומעלה"26נולדו  חודש "מבן לפני ,

אשר  "שנאמר רש"י מוסיף מדוע גם מובן שבזה -

מצרי  בפתח כניסתה עם במצרים, ללוי אותה ם ילדה

שזה (למרות אותה" רבי 27מובא `epiילדה בדברי
שלום  ב"ר שהכוונה 28יהודה להדגיש כדי במדרש),

- שנולד לאחר מיד היא

את  המתאר "משנולד" הביטוי יותר מתאים אז גם

"מן ולא המנוי, לוי בטןohadבן - "en`?

בגמרא  לידתה 29ב) לגבי מוזכר מדרשים ובכמה
רש"י  כותב מדוע החומות". "בין הביטוי יוכבד של

מצרים" בפתח ?30"כניסתה

"כניסתה רש"י בלשון הדיוק מהו gztaג)
בלבד?30מצרים" למצרים" "כניסתה ולא ,

הבאים  בין יוכבד את שספרו רש"י מוכיח מדוע ד)

"נמנית שנאמר מזה בעוד mirayaמצרימה נפש",

מפסוק כבר הוא לכך ההוכחה okאשר iptly31 אלה" -

אי  ו"בפרטן ושלוש" שלושים נפש... כל לאה... בני
ל"ב" אלא מוצא להביא 32אתה צריך היה ורש"י ,

זו? הוכחה

ב"ר  יהודה רבי של במאמרו גם מובא כך אמנם
פעמים  מספר כאמור ב) קשה, עצמו זה א) אך: שלום,
הן  אם אלא חז"ל, דרשות בפירושו מצטט רש"י אין
רש"י  היה לא כך, ואם מקרא, של לפשוטו שייכות
שלום, ב"ר יהודה רבי של מאמרו את להביא צריך

הקודם  הפסוק מן ההוכחה את כאשר 33אלא ובמיוחד .
חז"ל  בדברי מצויה ההוא הפסוק מן ההוכחה .34גם

בתנחומא  הגירסה את רש"י  בוחר מדוע שלא 22ה) ,
" אלא `zgתמצאם xqg miray הגירסה את ולא ,"

רבה' 'במדבר של יותר ס"ט"23הקצרה "הרי -35?

מדוע "והיא xfegו) פירושו בסיום ואומר רש"י
"ונמנית  אמר שכבר לאחר המנין", את השלימה

זו הוספה כאשר ובמיוחד  נפש"? נמצאת `dpiבשבעים
.36במדרש 

גם  רש"י מציין מדוע המאמר ז) בעל של שמו את
כאמור  עושה, הוא זאת שאת - שלום ב"ר יהודה רבי -

בפירושו  ביאור תוספת לשם רק פעמים, ?37מספר

.Â
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ ÈÙÏ ‰‰ÈÓ˙‰ ˜ÂÊÈÁ
יותר: אף גדולה היא דלעיל הדיוקים על התמיהה

ויגש  בפרשת לפניֿכן, הביא כבר זה 31רש"י ענין ,
מצרימה, הבאות הנפשות במנין יוכבד הכללת אודות

מסויימים: בהבדלים אבל
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שם.i"yxוראה
יט.22) באבער תנחומא טז. פרשתנו
ח.23) פ"ג, במדב"ר
עזרא 24) תרצ. רמז כאן יל"ש שקלים. ס"פ (באבער) דר"כ פסיקתא

תתרסז. רמז
(25`le משנה שבכ"ז [אלא בר"ש ר"י בשם מביאו שהרי – בתוכן

ומעתיקו  הכתוב לשון גם רש"י משנה שלפעמים מזה ובמכ"ש הלשון,
ובארוכה  ז. ו, ואתחנן פרש"י ראה – אתר על לפירושו המתאים בסגנון

ועוד]. .7 הערה 35 ע' (בשוה"ג), 5 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה
שמצא  לומר מוכרח בר"ש ר"י בשם שמביאו שמכיון את"ל, וגם
בפירושו, נפוצה שאינה זו גירסא מעתיק שרש"י מכיון מ"מ, – כזו גירסא

מוב  ונוגע הרי שייך "משנולד") ולא – הבטן" ("מן זה לשון דיוק שגם ן
לפשש"מ.

ברכי')26) (ור' רשב"נ בשם) לוי (ר' כדעת ודלא זה. לפני משא"כ
שהן עד כו' `onדלמוד irna ב"ר .24ֿ22 בהערות שצויינו (מקומות

ברכי': ר' בדברי גריס שם עזרא וביל"ש פל"ב. שמואל מדרש ט. פצ"ד,
אמו).irnnנמנין

טעם 27) צ"ל מ"מ, – (25 הערה (כנ"ל כזו גירסא שמצא את"ל ואף

כו'. הרווחת גירסא ולא הנדירה גירסא רש"י בחר למה בפשש"מ
קצת)28) (בשינוי רשב"ל דברי הם אותה" כניסתה.. "עם ולכאורה

שם. במדב"ר שם. (ות"ב) בתנחומא
רע"ב.29) קכג, רע"א. קכ, ב"ב א. יב, סוטה
(30.28 הערה לעיל ראה
טו.31) מו, ויגש
בפנים32) כדלקמן שם, ויגש רש"י .e"qל'
כו'".33) השבט אותו הוא "למוד ההקדמה עם
כ.34) פי"ג במדב"ר
כולם 35) נמצאו  מסיים: שם) עזרא ביל"ש (וכן שם דר"כ ובפסיקתא

ס"ו.
שם 36) בב"ר מקורו יוכבד) (גבי המנין" את "השלימה הלשון

בפנים  דלקמן פינחס רש"י לשון וע"ד לשון. כפל אינו שם אבל (ובשינוי).
ס"ו.

דר"י 37) מימרא ג"כ מביא ה'") פי ("על שלאח"ז שבד"ה ובפרט,
ועוד) ט. פ"ג, במדב"ר כאן. (ות"ב) תנחומא (ראה להזכיר ilanבר"ש

שמו.
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לאה... בני "אלה הפסוק על רש"י מתעכב שם (א)
נפש... ylyeכל miyly ובפרטן" אומר הוא שם (ב) ,"

ל"ב", אלא מוצא אתה (ג)le`אי אחת", חסר "ל"ג
החומות  בין שנולדה יוכבד זו "אלא אומר הוא שם

לעיר" לבסוף 38בכניסתן כופל רש"י אין שם (ד) ,
מציין  רש"י אין שם (ה) המנין", את השלימה "והיא

המאמר  בעל שם מוצא 39את אתה אי "ובפרטן של
ל"ב"?! אלא

על  פינחס, בפרשת גם מתחזקת: אף והפליאה
רש"י 20הפסוק  אומר במצרים", ללוי אותה ילדה "אשר

במנין נכללה אומר mirayשיוכבד הוא שם אך הנפש,
והיא 40בקצרה  ילדתה החומה לתוך "כשנכנסו -

מוצא  אתה אי בפרטן שהרי שבעים, מנין השלימה
ותשע". ששים אלא

את  להביא רש"י היה חייב אילו שאף רואים, מכאן
ש"נמנית מכך לומר mirayaההוכחה היה יכול הוא ,"

הגמרא eyexitkבקיצור ללשון (הדומה פנחס בפרשת
בתרא  בבא ס"ט"41במסכת אלא מוצא אתה "אי (א) :(

-`leלא (ב) אחת", חסר "ונמנית letkl"שבעים
לא  (ג) המנין", את השלימה והיא נפש... בשבעים

המאמר  בעל שם את ?42לציין

.Ê
ÔÂÈ„Ù ÏÏ‚· ÂÈ‡ "˘„ÂÁ Ô·Ó" ÌÈÂÂÏ‰ ÔÈÓ

˙Â¯ÂÎ·‰
הוא: זה לכל ההסבר

לנאמר  כהמשך הפסוק מופיע (בס"ג) לעיל כאמור
והיו  ישראל... בני מתוך הלוים את לקחתי הנה "ואני
- ישראל בני "מתוך שם: מפרש ורש"י הלוים", לי

אותן שוכרין ישראל שהיתה zexiylשיהיו לפי שלי..
כלומר, תחתיהם". נבחרו והלוים... בבכורות... העבודה

שהכ  יוצא רש"י הלויים...לפי את "לקחתי בפסוק וונה
כפי  בלויים, הבכורות לפדיית אינה בכור..." כל תחת

אחרים  מפרשים פדיון 43שמסבירים על הציווי שהרי ,
כתוב xzeiזה xge`n יש כאן אלא הלויים, מנין לאחר ,

בכור" כל "תחת בלויים בחר הקב"ה עצמו: בפני ענין
"שיהיו -oixkey l`xyiאותןzexiyl."שלי

הלויים  למנין שהסיבה להסביר יכול רש"י אין לכן
את  פודים שהם משום היא ומעלה" חודש "מבן

כך על כי ומעלה", חודש "מבן ycgzdהבכורות
יותר.44והצטוו  מאוחר רק

.Á
˘„Â˜‰ ˙¯Ó˘Ó ¯ÓÂ˘

לפסוקים  בהמשך מוזכר הלויים שמנין כיון

על קשור zcearהמדברים שהמנין לומר סביר הלויים,
mzceara מבן" רק מתחילה הלויים עבודת ותמוה: ,

להתחיל 45שלשים..." מנינם גם היה צריך כך ואם ,
חודש" "מבן ללוי יש קשר איזה - שלשים" "מבן

zcearl לוי ?46בני

שומר  ליקרא "נמנה להוסיף רש"י מוכרח כך על
קשור  ומעלה" חודש "בן גם הקודש": משמרת

zcearl עובד הוא שאין אף (על זה מגיל כי לוי, בני
lretaהוא (`xwp."הקודש משמרת שומר - "ליקרא -

.Ë
Ì„ÏÂÂÈ‰ ÌÚ „ÈÓ ˙ÂÓÈÏ˘ ÌÈ‡È·Ó ÈÂÏ È·

למנות  הצורך את להבין ניתן מובן: לא זה לפי אך
לוי שבט ומעלה,cxtpaאת חודש מבן מניית את ואף ,

השבטים  מן ושונים מלך", של "לגיון שהם כיוון

"מבן  שכבר המעלה בהם תהיה מדוע אך האחרים,
על  המורה תואר - "שומר" יקראו הם ומעלה" חודש

הווה  בלשון הקודש"?47פעולה משמרת -

שלום, רבי בן יהודה רבי "אומר רש"י אומר כך על
בלבד  זו שלא מסביר והוא השבט". אותו הוא למוד

"שבעים  של במספר נכללת היא אלא נספרה, שיוכבד
היא מכך, ויותר המנין.dnilydנפש", את

התורה  שבהדגשת ל'בןֿחמש' גם מבהיר זה דיוק
מצרימה את הבאה יעקב "לבית הנפשות מספר

miray"48 על מורה שבעים המספר שלימות. יש
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(38" לכפול מקום אין ששם אמר gztaאלא שכבר אחרי העיר",
החומות". בין "שנולדה

שם).39) פי"ג (במדב"ר ברכי'" "ר'
כאן.40) פי' על שסומך מפני דמקצר קצת) (בדוחק שי"ל אף
אחד".41) חסר "שבעים איתא ששם אלא – סע"א. קכג,
חנינא".42) בר חמא "ר'
במפרשים 43) וראה יג). (פסוק כאן מראב"ע ולהעיר ספורנו.

.17 שבהערה
מתי 44) על – יא שם, (ובפרש"י יג יג, (בא הציווי הי' אז עד כי

לנדו"ד)) שייך ואינו בכורו.e`ky"`נצטוו, בנו לפדות צריך
הוא 45) עבודה הלכות לימוד וגם ל. שם, כג. ד, נשא ג. ד, פרשתנו

כד. ח, בהעלותך פרש"י – כ"ה מבן
ועד 46) ומעלה שנה שלשים "מבן הלוים את עוה"פ מנו הרי ועוד:

משא" לעבודת הראויין את מהם "מנה כפרש"י שנה" חמשים בן
כב). שם, (נשא עבודה" לכלל שהגיעו יש "כמה ב), שם, (פרשתנו

ועוד.47) כט). ה, (בראשית ינחמנו זה – נח העצם: שם משא"כ
כז.48) שם, ויגש
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היהודי 49שלמות  העם כלל ויוכבד50של .dnilyd מנין
יעקב" ב"בית לשלמות גרמה היא כלומר, ,elekזה,

שבעים. יהי' שמספרם לכך בגרמה

ש" עם cenlוכיוון שמיד השבט" אותו הוא
יעקב" "בית לשלמות לגרום מסוגלים הם היוולדם
ואף  חודש", "מבן כבר למנותם אפשר לכן כולו,
הקשור  תפקיד - הקודש" משמרת "שומר להם לקרוא

"שיהיו - דלעיל רש"י כלשון כולו, ישראל l`xyiלעם
אותן..." שוכרין

הוכחה  רש"י מביא מדוע (א) - מובן גם [בכך
חוזר  הוא מדוע (ב) ושלש", מ"שלשים ולא מ"שבעים"

"והיא המנין"].dnilydומדגיש את

.È
¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ì˘

אצל  לפחות - למקרא' חמש 'בן של במחשבתו
ממולח  "בן 51תלמיד היותו עד אם ברור, לא עדיין -

מה `oiשלשים" הקודש", משמרת "שומר הלוי
בלבד  הכרזה שהיא זה, בשם קריאתו ?52מוסיפה

המאמר  בעל שם את רש"י מציין זו שאלה להסברת
שם  קריאת שלשיטתו שלום", רבי בן יהודה "רבי

כשלעצמה: חשובה

הירושלמי  "כתיב 53בתלמוד והימים 54שואלים:
וכתיב  שנה... ארבעים ישראל כל על דוד מלך :55אשר

חדשים  וששה שנים שבע יהודה על מלך בחברון
אפוא, ויוצא, שנה..." ושלש שלשים מלך ובירושלים
ומובאים  חדשים? ושישה שנה ארבעים מלך שבפועל
רבי  "אמר נאמר: מכן לאחר תירוצים. מספר כך על

כתיב  שלום, רבי בי שם 56יודן ישב חדשים ששת כי
אל  לך אמרתי אני הקב"ה, לו אמר ישראל. וכל יואב

בם  נמנין 57תתגרו שאינן חייך בם, להתגרות וביקשת
רבי  בן יהודה רבי של שלדעתו רואים מכאן לך",
אותו  מכנה אינה שהתורה העובדה עצם הרי שלום,

חד  ששה במשך מלך כשלעצמו,בתואר עונש היא שים,

שיטה  לפי מלך, גדרי זו בתקופה עליו שחלו למרות
.58זו 

בתואר  הלויים כינוי עצם טובה... מדה ומרובה
וחשיבות. מעלה של ענין הוא הקודש" משמרת "שומר

.‡È
ÍÎÏ È˘ÚÓ ÈÂËÈ· ÈÏ· ,¯‡Â˙· ˙ÂÎÏ Ô˙È „ˆÈÎ
- ה' בסעיף דלעיל לדיוקים [בנוסף קשה עדיין אך

מן "נמנה ג)ohadא) מצרים", בפתח "כניסתה ב) ."
את  דוקא רש"י מציין מדוע אחת"]: חסר "שבעים

הקודש"? משמרת "שומר של המעלה

את  לכנות ניתן כיצד זאת, בכל להבין: צריך וכן
"מבן  החל הקודש", משמרת "שומר בתואר הלויים

שומרים  הם אין שלמעשה בזמן ומעלה", ?59חודש

רש"י  מציין כך לשם שגם לומר, היה ניתן לכאורה
כי  - שלום רבי בן יהודה רבי המאמר בעל שם את
עלֿשם  נולד שזהֿעתה לילד גם לקרוא אפשר לשיטתו

בעתיד  :60פעולותיו

נדרים  במסכת במשנה אומר 61נאמר אדם שאם ,
ומותר  בישראל אסור אברהם, לזרע נהנה שאינו "קונם

ירושלמי  בתלמוד ושואלים העולם". "ואין 62באומות :
שנאמר  [ועונים, אברהם? של זרעו בכלל ]63ישמעאל

ביצחק כי -`xwi עשו ואין שואלים:) (ושוב זרע. לך
יצחק? זרע melyבכלל xa ocei iax xn`- ביצחק :

" (של בי"ת אמר הונא ר' יצחק. תרי aבמקצת יצחק")
עולמות, שני לנחול עתיד שהוא בן (=שניים), -

הבא". והעולם הזה העולם

האומר  בר"ש ר"י של הסברו מובן אינו לכאורה,
זרע  הכל, למרות היה, עשו יצחק": במקצת "ביצחק
(שלא  רעה לתרבות שיצא לפני במיוחד יצחק,

את "וגם עליו אומרת עצמה שהתורה oaכישמעאל,
dn`dוכן - אברהם) של שאינו הכתוב ", בא לא

לפרש  אלא שיעקב 64לסתום הפסוק מן רואים כיצד :
עשו? ולא יצחק", "מקצת הוא

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

כז.i"yxוראה49) טו, בשלח מרש"י ולהעיר ח. לב, האזינו
(וישלח 50) עשר שנים יעקב) בני (ויהיו – יותר בכללות שהוא ע"ד

כב). לה,
תיבת 51) פרש"י מדלא (אבל וממולח זריז ב: כט, קידושין ראה

הגירסאות. עיי"ש – פירוש שא"צ תיבה בש"ס דגריס משמע – "ממולח"
רואה "והאב בפי' מדכותב – "ומוצלח" כו'").gilviyולפענ"ד

בשביל 52) כו' לשמור יכולים חודש מבן "וכי כאן: במדב"ר וראה
שע"ד ע"ז (נוסף אבל – כו'" שכר להם ענין hytdלכפול בזה שייך אין

כ"xkyד" שם בבמדב"ר הובא שהרי בר"ש, ר"י שיטת אי"ז הרי) ,"c`"."
ה"א.53) פ"א ר"ה
יא.54) ב, מ"א

ה.55) ה, ש"ב
טז.56) יא, מ"א
ה.57) ב, דברים
מלך.58) דין לו הי' דלא חונא כר' דכוונתו שם משמע לא כי
כאן.59) גו"א וראה
לשמור 60) עתיד שהוא כיון בסופו): צב (מזמור תהלים מדרש וראה

שמר. כאילו
מי"א.61) פ"ג
ה"ח.62) שם
יב.63) כא, וירא
(64i"yxt.כה י, נח
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שלושֿ שבגיל שמכיון לומר, אפוא מוכרחים
רעה 65עשרה  לתרבות עשו נחשב 66יצא הוא אין הרי ,

היוולדו  בעת כבר יצחק של .67זרעו

בעתיד  יהיה שהלוי מכיוון - טובה מדה ומרובה
זה  בתואר לכנותו אפשר הקודש" משמרת "שומר

לידתו. משעת

מתקבל  אינו זה תירוץ הבבלי 68אך בתלמוד גם :69

גמרא  זוהי ושם יצחק" כל ולא "ביצחק זה תירוץ מובא
mzq דעת זו כמותו, שהלכה הבבלי, לדעת כלומר, ,

בר"ש. ר"י של שיטתו ולא הכל,

כלֿכך  ארוך שלדיון סביר שבלתי לכך בנוסף וזאת

fenxi האומר שם בציון בלבד.70רש"י

מזה, i"yxיותר :xwireהביא את mcew71כבר
באופן  - ושם יצחק", כל ולא ביצחק "כי המאמר

בר"ש. ר"י של שמו ציון ללא סתמי,

.·È
‰ËÂ˘ÙÎ ‰¯ÈÓ˘ - ˘„Â˜‰ ˙¯Ó˘Ó ¯ÓÂ˘

הוא: לכך ההסבר

רש"י  מתכוון הקודש" משמרת "שומר באמרו
"שלא  המשכן על שמרו שהלויים כפשוטה, לשמירה

זר" כנאמר 72יקרב משכן 73, משמרת את הלוים "ושמרו
"והלוים נצטוו הפשט, לפי כן על ואשר epgiהעדות",

העדות" למשכן .71סביב

"שומר  - "ליקרא" ללוים לקרוא אפשר ולפיכך

בעצם  כי ומעלה", חודש "מבן כבר הקודש" משמרת
הרי העדות למשכן סביב משמרת mdחנייתם "שומרי

מתאימים הם אין עדיין כי אם zcearlהקודש",
המשכן  .74שמירת

(שבגללם  לוי שבט של אחרות עבודות לגבי [ואילו
שאינו  שמי לומר אפשר אי מלך) של לגיון נקראים הם

העבודה את שם lretaמבצע על בלגיונו להיכלל יוכל

העתיד].

.‚È
‰ÁÎÂ‰‰Â "ÔË·‰ ÔÓ" „ÂÚ ÌÈÓ ÌÈÈÂÏ‰

Ó„·ÎÂÈ
"מבן  הלויים מניית שואל: למקרא' חמש 'בן אבל

שיש מעלה על מצביעה ומעלה" ואילו mdaחודש ,

הקודש" משמרת "שומר שהוא חודש" "בן של היתרון

באמו,elyאיננו תלויה זו מעלה זאת. פועל לא והוא ,
לאמו  (צריך אותו ומגדלת אותו לה 75שילדה בסמוך (

העדות". למשכן "סביב - לויה במחנה

שומרים  שהלוים כשם בדיוק לשאול: אפשר וכן

בעצם המשכן זר mziipgעל יקרב שלא המשכן סביב
המשכן  את ישראל בני כל שומרים כך ישראל , מבני

שלא  למשכן) (שמסביב הלויים סביב חנייתם בעצם

המיוחדת  המעלה איפוא, ומהי העולם. אומות יקרבו
שבעבורה  הקודש, משמרת שומר בענין לוי שבט של

ומעלה"? חודש "מבן הם רק נמנים

"למוד  בר"ש ר"י של מאמרו את רש"י מביא לפיכך

שבאמצעותו  הבטן"... מן נמנה להיות השבט אותו הוא
השבט") ("אותו לוי שבט השאלות: שתי מתורצות

" ohadנמנה on מן" רק הוא הולד כאשר אף כלומר, ,"

הוא אז כבר באמו, תלויה ומעלתו בנפרד,dpnpהבטן"
עצמה  בפני מציאות .76והוא

נפש" בשבעים "נמנית יוכבד שאין להבהיר וכדי
היא  כאשר אלא עצמאית, מציאות כבר היא כאשר

" א) ואומר: רש"י מדייק אמה, לבטן קשורה mrעדיין
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כז.65) כה, תולדות פרש"י
כב 66) כה, תולדות מפרש"י וצע"ק – טו. טו, לך ל. שם, פרש"י

" הל' שם ").edeyxc(אבל
ראה 67) – בכלל ירושה לענין (משא"כ לאברהם ההבטחות בנוגע

רע"א). יח, קידושין
שנה  י"ג (כשנעשה ואח"כ יצחק של זרעו הי' שמעיקרא לומר אין כי
אברהם. זרע נקרא יצחק" "כל הביטול עד הרי שא"כ – נתבטל ומרד)

" שנקרא הירושה, מענין ג"כ xnen(וכדמוכח l`xyi אבל שם), (קידושין "
יורש). מלהיות בטל לא

אינה 68) – הקודש משמרת שומר ליקרא שייך איך – זו קושיא וגם:
וראה  ס"י. דלעיל הביאור על גם קשה וזה בר"ש. דר"י למימרא שייכת

.76 הערה לקמן
תהלים 69) במדרש מפורש – העתיד ע"ש קריאה – זה שענין ובפרט

ור' נחמי' ר' בשם הקודש משמרת שומר דליקרא בענין (60 הערה (כנ"ל
פינחס.

א.70) לא, נדרים
טו.71) כח, ויצא
ו.72) ג, לעיל רש"י ל'
שם.73) ובפרש"י כו ח, בהעלותך וראה נג. א. פרשתנו
כו'.74) מועד אהל לשמור יכולים חודש מבן וכי כאן: במדב"ר ראה

מטו  דלא רע"א): (כז, מתמיד ולהעיר הנ"ל. ופרש"י מבהעלותך ולהעיר
שם. ובהערות 64ֿ5 ע' חי"ג לקו"ש וראה כו'. עבודה למעבד

רע"ב.75) פב, עירובין ראה
ר'76) המימרא בעל שם מעתיק שרש"י מה יותר להמתיק יש ועפ"ז

נענש  דדוד ס"ל בר"ש ר"י כי – (68 הערה לעיל (ראה שלום בר יהודה
מכיון  מ"מ, כלום, עשה לא שהוא אף ס"י), (כנ"ל יואב מעשה על

ענין זה הרי ציוויו ע"פ הפעולה,jynpשנעשה זמן כל (יואב) בהמצווה
בפ"ע, מציאות כ"א והבן שהאם אף בעניננו: ועד"ז חדשים"); (ו"ששת

בפ"ע. נמנה להיות בו נמשכת בנה עם האם פעולת מ"מ,
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gzta dzqipk תמצאם "לא ב) אותה", ילדה מצרים
אחת". חסר שבעים אלא

יוכבד  את לחשב איֿאפשר הוא: לכך וההסבר
ישראל zi`nvrכמציאות "בני בין - הלידה לאחר -

mi`ad עם77מצרימה" רק נולדה היא כי ,dzqipk
מצרים" "מן 78בפתח כשהיא אותה מונים כאשר רק .
היא אז `dnהבטן", cvn מפני מצרימה", "הבאים בין

למצרים. כניסתה לפני אמה בבטן היתה שכבר

כניסתה עם אותה... ילדה "אשר הדיוק gztaוזהו
לעצמה  מציאות כבר היתה קודם נולדה אילו מצרים":

לעניננו  קשר לה היה ולא הנפש, שבעים במנין כאחרים
מן נמנה -ohad אפשר אי - יותר מאוחר נולדה אילו .

" בין לחשבה עוד mi`adהיה כל כי מצרימה",

אלא  - עצמאית מציאות היא אין אמה בבטן הימצאה
כניסתה "עם שנולדה כיון אך אמה". gzta"ירך

מה עם העיר את מחבר שהפתח - לה yuegnמצרים"
אמה בבטן היותה מצטרף -iptl לידתה אל הכניסה,

מצרים". בפתח כניסתה "עם

חסר  שבעים אלא תמצאם "לא הדיוק גם וזהו

כבר  כי נפש, שבעים היו יוכבד לידת לפני גם אחת":

של  באופן זה היה אך אמה, בבטן מושלמת היתה
"79אחת"xqg"שבעים אך נפש, שבעים יש :dxqg
(lreta)והיא" עלֿידי dnilydהאחת" - המנין" את

נוספה (שהיו)zenily80לידתה אחת",xqgב"שבעים
שלמים. שיהיו

.„È
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ"
רש"י: בפירוש תורה" של מ"יינה

הפסוק  מבואר 81על ישראל" אמוני שלומי "אנכי
הזהר 82בחסידות  על ספירת 83(מיוסד על בו שמדובר (

וספירה" ספירה לכל "שמשלמת ההסבר 84המלכות
את  משלימה המלכות שספירת בלבד זו שלא הוא, לכך

xtqnd,ספירה כל עושה זאת שאת הספירות, עשר של
הביאה  הספירות, מעשר אחת להיותה שבנוסף אלא

הספירות.zenilyהמלכות מן אחת לכל

חז"ל  פירוש לגבי מובן שלומי 85מזה "אנכי לפסוק
שאמרה  אשר בת סרח אודות שמדובר ישראל", אמוני

הוא במצרים",iznlydy"אני ישראל של מנינן
לפי  ובמיוחד שלימות, מלשון גם הוא "השלמתי"

ב"אורֿהתורה" לומר 86המבואר "יש אשר בת שסרח
המלכות". שהוא

" שיוכבד רש"י לשון גם מובן את dnilydמזה
ישראל. בני בכל שלימות שזוהי המנין",

.ÂË
ÔÈ·Ï ˙ÂÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙ÂÓÈÏ˘

‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â¯ÈÙÒ‰
כי  הספירות, בכל לשלימות מביאה המלכות ספירת
בריאהֿ בעולמות גם הגילוי "נמשך" באמצעותה

המאציל" של הכוונה "עיקר זוהי אך 87יצירהֿעשיה, .
בי"ע, בעולמות "מתלבשת" המלכות שספירת כיוון
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עבר..77) לשון מצרימה.. ד"הבאה כו מו, ויגש פרש"י לפי וגם
עדיין ("משבאו") שבאו ברגע הרי  – כו'" שבעים היו שם l`שמשבאו

נולדה שהרי שבעים הבאה.mixvnaהיו כבהערה ,
לידתהi"yxכל'78) שם): פינחס טו. מו, ובפרש"י mixvna(ויגש .

בין  למצרים בבואה א: ב, שמות החומות. בין כו' ונתוספה כו: שם, ויגש
החומות.
הובא79) מ"י. פ"ג (מכות המשנה לשון ב)i"yxtaע"ד כה, תצא

ג) שם, (תצא דבקרא משום – אחת" חסר ארבעים אותו) מלקין "(כמה
" "אבות `miraxנאמר ועד"ז אחת"; "חסר בפועל שבההכאה אלא יכנו"

מלאכה  "כנגד הם כי מ"ב), פ"ז (שבת אחת" חסר ארבעים מלאכות
ועד"ז  ב. מט, (שבת אחת" חסר ארבעים שבתורה ומלאכת מלאכתו
מן  אינה מהן שא' אלא פעמים מ' נאמר ובתורה ה"ב), פ"ז בירושלמי
שם. לירושלמי הפנים ומראה משה פני שם. פ"ז תויו"ט (ראה המנין

ועוד).
כסדרה"80) כו' חסרה כו' שלימה השנה "נקראת מענין להעיר

כו' שלימים חדשי' נקרא פ"ח: קדוה"ח הל' וברמב"ם סתכ"ח. (טואו"ח
"שנה.. עד"ז וכן כסדרן). כו' העיבור dninzחסרין חודש את להביא *

חסרון  אין החודש בלא שגם אף – מ"ג) פ"ט (ערכין ועיבורה" שנה כו'
רגמ"ה  בל' (וצ"ע עיבורה. בלי פשוטה בשנה חסרון שאין ופשיטא גמור:

ואכ"מ). לחמה. ובין ללבנה בין תמימה שם:
יט.81) כ, ש"ב
אוה"ת 82) ואילך. תמא ע' להצ"צ ביאוה"ז ואילך. ג קמב, ביאוה"ז

עה"פ.
ב.83) קפ, ח"ג
שם.84) לזהר מק"מ
פסיקתא 85) פל"ב. שמואל מדרש (ב). יח פ"ט, קה"ר ט. פצ"ד, ב"ר

ועוד. בשלח. ויהי פ' (באבער) דר"כ
שם.86)
שם.87) אוה"ת

.g ,hi mildzl ± v"vdl ± xe` ldi d`x (*
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"אין  כי עצמה, מצד בה לגילוי לגרום בכוחה אין הרי
עצמו" מתיר מן 88חבוש האור בה שמאיר עלֿידי אלא

המלכות. ספירת של ההתלבשות שמעל הספירות

את  השלימה שיוכבד לכך הפנימי ההסבר וזהו
מצרים" בפתח כניסתה "עם שנולדה באופן :89המנין

zenilyd עם" לידתה עלֿידי דוקא נגרמת ישראל בבני
dzqipk שני מצד אך לבי"ע; מלכות לירידת בדומה ,"...

עיבורה ימי כל (וכמוסבר iptlהיו למצרים הכניסה
כי  כך), משום דוקא למנין, להכנס יכולה היא לעיל

של לענין ולגרום לרדת (כנאמר dle`bהכח 90במצרים

"dpiigze שהוא ממקום דוקא נובע הילדים") את
והגבלות. ממיצרים ונעלה "מחוץ"

רבי  בן יהודה רבי - המאמר בעל בשם גם נרמז זה
ספירת 91שלום  הודאה, אודה, הפעם - "יהודה" :

שלום 92המלכות  לעשות ש"ניתנה התורה, היא "שלום" .
התפארת 93בעולם" וספירת שלום 94, רבי בן יהודה ר' .

ותורה. עול קבלת תפארת, לבין מלכות בין החיבור הוא

- דתורה גליא שבין החיבור זהו עצמה ובתורה
תפארת  - התורה פנימיות לבין תמן 95מלכות, "דלית ,

מחלוקת..." ולא קשיא... ,96לא

משיחא, מלכא דא מר , אתי קא זה, חיבור שעלֿידי
ממש. ובקרוב

(`"lyz ,h"kyz xacna t"y zgiyn)
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וש"נ.88) ב. ה, ברכות
שם.89) ובהע' 34 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
ד.90) ה, כא. שם, פרש"י וראה יז. א, שמות
ד"91) הענין כי dnilydוגם – שלום ב"ר ר"י בשם נרמז המנין" את

משלמת  שהיא מטעם שלמים נקרא "שהמלכות השלמים הו"ע שלום
ב). רנו, פינחס רע"מ ע"פ – שלמים ערך עה"כ (פרדס ע"ס" לחשבון

א.92) מד, תו"א

א.93) ח, ברכות פרש"י ב. נט, גיטין וראה חנוכה. הל' סוף רמב"ם
פדה. ד"ה

הדינים 94) משקיט (יסוד) דשלום ועיי"ש, שלום. ערך עה"כ פרדס
דמלכות.
ואילך.95) 39 ע' ואילך. 27 ע' עה"ח קונטרס בארוכה ראה
סכ"ו.96) באגה"ק נת' ב. קכד, נשא פ' רע"מ
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"אין  כי עצמה, מצד בה לגילוי לגרום בכוחה אין הרי
עצמו" מתיר מן 88חבוש האור בה שמאיר עלֿידי אלא

המלכות. ספירת של ההתלבשות שמעל הספירות

את  השלימה שיוכבד לכך הפנימי ההסבר וזהו
מצרים" בפתח כניסתה "עם שנולדה באופן :89המנין

zenilyd עם" לידתה עלֿידי דוקא נגרמת ישראל בבני
dzqipk שני מצד אך לבי"ע; מלכות לירידת בדומה ,"...

עיבורה ימי כל (וכמוסבר iptlהיו למצרים הכניסה
כי  כך), משום דוקא למנין, להכנס יכולה היא לעיל

של לענין ולגרום לרדת (כנאמר dle`bהכח 90במצרים

"dpiigze שהוא ממקום דוקא נובע הילדים") את
והגבלות. ממיצרים ונעלה "מחוץ"

רבי  בן יהודה רבי - המאמר בעל בשם גם נרמז זה
ספירת 91שלום  הודאה, אודה, הפעם - "יהודה" :

שלום 92המלכות  לעשות ש"ניתנה התורה, היא "שלום" .
התפארת 93בעולם" וספירת שלום 94, רבי בן יהודה ר' .

ותורה. עול קבלת תפארת, לבין מלכות בין החיבור הוא

- דתורה גליא שבין החיבור זהו עצמה ובתורה
תפארת  - התורה פנימיות לבין תמן 95מלכות, "דלית ,

מחלוקת..." ולא קשיא... ,96לא

משיחא, מלכא דא מר , אתי קא זה, חיבור שעלֿידי
ממש. ובקרוב
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וש"נ.88) ב. ה, ברכות
שם.89) ובהע' 34 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
ד.90) ה, כא. שם, פרש"י וראה יז. א, שמות
ד"91) הענין כי dnilydוגם – שלום ב"ר ר"י בשם נרמז המנין" את

משלמת  שהיא מטעם שלמים נקרא "שהמלכות השלמים הו"ע שלום
ב). רנו, פינחס רע"מ ע"פ – שלמים ערך עה"כ (פרדס ע"ס" לחשבון

א.92) מד, תו"א

א.93) ח, ברכות פרש"י ב. נט, גיטין וראה חנוכה. הל' סוף רמב"ם
פדה. ד"ה

הדינים 94) משקיט (יסוד) דשלום ועיי"ש, שלום. ערך עה"כ פרדס
דמלכות.
ואילך.95) 39 ע' ואילך. 27 ע' עה"ח קונטרס בארוכה ראה
סכ"ו.96) באגה"ק נת' ב. קכד, נשא פ' רע"מ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iying meil)

àöz ,äìâòä äôøòð àlL ãò âøBää àöîð .äðùîdlbrd ¦§¨©¥©¤Ÿ¤¤§¨¨¤§¨¥¥
øãòa äòøúå,`id oileg oiicry`vnpøáwz ,äìâòä äôøòpMî §¦§¤¨¥¤¦¤¤¤§¨¨¤§¨¦¨¥

dîB÷îaitl ,zerha dtxrpy mixne` oi`e ,d`pda dxeq`eìòL ¦§¨¤©
dúléçzî äúàa ÷ôñdtixr zryae ,bxedd in rcep `lyäøték ¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨

dì äëìäå ä÷éôñ,wtqd lr dxtike ,dly z` dzyr `id - §¥¨§¨§¨¨
.jka dzxtk dlha `l bxedd jk xg` `vnpykeäìâòä äôøòð¤¤§¨¨¤§¨

,âøBää àöîð Ck øçàå`l` ,dlbrd ztixra eypern xhtp epi` §©©¨¦§¨©¥
.âøäé äæ éøä£¥¤¥¨¥

,úéàø àì øîBà ãçà ãòå ,âøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòoke ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥§¥¤¨¥Ÿ¨¦¨
äMàå ,éúéàø úøîBà äMàzxg`,ïéôøBò eéä ,úéàø àì úøîBà ¦¨¤¤¨¦¦§¦¨¤¤Ÿ¨¦¨¨§¦

.zecr mey epiptl oi` ,dygkd yiy jezny
éúéàø øîBà ãçà ãò,bxedd z`eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ¥¤¨¥¨¦¦§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨

,ïéôøBò.mipy mewna micner cg` ly eixac oi`yíéøîBà íéðL §¦§©¦§¦
ïéôøBò eéä àì ,íúéàø àì ïäì øîBà ãçàå ,eðéàøcg` cr oi`y ¨¦§¤¨¥¨¤Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦

.edkd in rcep ixde ,mipy yigkdl leki
äôeøò äìâò äìèa ïéðçöBøä eaøMîlibx in eid mixikn ixdy ¦¤©¨§¨¦¨§¨¤§¨£¨

lgd df xace ,edkd in rcepy ink df ixde ,bexdløæòéìà àaMî¦¤¨¡¦¤¤

éàðéc ïa,reci gvex didyàø÷ð äéä äLéøt ïa äpéçúe,dligz ¤¦©§¦¨¤§¦¨¨¨¦§¨
gvex dyrpyne.ïçöøä ïa BúBø÷ì eøæç̈§¦§¤¨©§¨

éàkæ ïa ïðçBé éaøå ,íéønä íénä e÷ñt íéôàðnä eaøMî¦¤©©§¨£¦¨§©©¦©¨¦§©¦¨¨¤©©
ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì" øîàpL ,ï÷éñôä¦§¦¨¤¤¡©Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©

íä ék äðôàðú ék íëéúBìkecxti zepefd mr"Bâå`l ,jk yxite ©¥¤¦§¨©§¨¦¥§
milrad s`e ,dpipfz mkizepay meyn ,mkizeyp z` wecal cewt`

micxtk miievn zepefd mr mnvr.
,íéìLeøé Léà äãeäé ïa éñBéå äãéøö Léà øæBòé ïa éñBé únMî¦¤¥¥¤§¥¦§¥¨§¥¤§¨¦§¨©¦

úBìBkLàä eìèaseq cry ,mzxeza mbt oi`e mda lkdy miyp` - ¨§¨¤§
mc`y di`xe ,mdizeaxn elawy dna zewelgn eid `l mdini

,'leky`' `xwp mlydäúeà äøeka ìBëàì ìBkLà ïéà" øîàpL¤¤¡©¥¤§¤¡¦¨¦§¨
"éLôð.'oi` mc`a xyie ux`d on ciqg ca`' `ed jyndde ©§¦

øéáòä ìBãb ïäk ïðçBél`xyinøNòîä úééãBäiecie - ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©©£¥
,ziriaye ziriax dpy ly gqta zeceezdl deevny ,zexyrnd

.lecb odk opgei elhiae ,'ziad on ycwd izxra'úà ìha àeä óà©¦¥¤
ïéøøBònä,,ïéô÷Bpä úàå.`xnba x`azi ©§§¦§¤©§¦
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים ושבעה לעומר עמוד א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iyiy meil)

áéúëãk ,BîB÷î íLjk enyy mewn yiy ryediaéæ'íìèå ó ¥§§¦§¦¦¨¤¤
øîBà äzà øáca àöBik ,'úBìòáe,milidza xn`py dnaàBáá" §¨©¥©¨¨©¨¥§

ì eøîàéå íéôéæä,"Bâå ãåã àìä ìeàLel`y my s`e,íéôéæ éàî ©¦¦©Ÿ§§¨£Ÿ¨¦§©¦¦
,ïðçBé éaø øîàel`íäéøác ïéôéiænä íãà éðaixac mixne`e ¨©©¦¨¨§¥¨¨©§©§¦¦§¥¤

.zelikxe xwy,øîBà øæòìà éaøåjk miiexw,ïîB÷î íL ìò §©¦¤§¨¨¥©¥§¨
éæ' áéúëãk.'úBìòáe íìèå ó §¦§¦¦¨¤¤§¨

,dpyna epipy,÷çöé éaø øîà .äðîà éLðà e÷ñôedpn` iyp` ¨§©§¥£¨¨¨©©¦¦§¨
àeä Ceøa LBãwäa ïéðéîàî ïäL íãà éða elàoenn mi`ivene ¥§¥¨¨¤¥©£¦¦§©¨¨

,mib`ec mpi`e zeevnléî ìk ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¨¦
Blña út Bì LéL,meidlàlà Bðéà ,øçîì ìëBà äî ,øîBàå §¥©§©§¥¨©§¨¨¥¤¨

.äðîà épèwî,jk xn` xfrl` iax s`y ,`xnbd d`ianeeðééäå ¦§©¥£¨¨§©§
íøb éî ,'úBðè÷ íBéì æá éî ék' áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¦©§§©¦¨©

ïðçìeL æaæaúiL íé÷écvìmly didi `leúeðè÷ ,àáì ãéúòì ©©¦¦¤¦§©§¥§¨¨¤¨¦¨Ÿ©§
,øîà àáø .àeä Ceøa LBãwäa eðéîàä àlL ,ïäa äéäLmei' ¤¨¨¨¤¤Ÿ¤¡¦§©¨¨¨¨¨©

'zephwìàøNé éòLø éða épè÷ elàmiphw mcera ezny, ¥§©¥§¥¦§¥¦§¨¥
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים ושמונה לעומר עמוד ב



סח

שנים  ולבן  מיין  עינים  חכלילי   – יב  מט,  בראשית 
מחלב

מחכמה  שרשה  שבמלכות  פה1  שבעל  ותורה 

שלמעלה מבינה, בחי' סופר שלמעלה מספר, ערבים2 

של  מיינה  יותר  פה  שבעל  דתורה  סופרים  דברי  עלי 

ושאבתם3  בד"ה  תורה  בלקוטי  וכמ"ש  שבכתב  תורה 

מים בששון ע"ש.

1( תיקוני זוהר בהקדמה – פתח אליהו )יז, א( “מלכות פה תורה שבעל 

פה קרינן לה". ראה לקוטי תורה פרשת ברכה צד, ג. צה, ד. מאמרי 

אדמו"ר מהר"ש – תורת שמואל – תר"ם א' עמוד פב, ובהנסמן שם.

2( שיר השירים רבה ע"פ כי טובים דודיך )ב(. וראה ע"ז לה, א.

נודע ענין תורה  וז"ל: “והנה  3( לקוטי תורה דרושים לסוכות פ, א 

אותיות  בחינת  רק  הוא  שבכתב  שתורה  פה,  שבעל  ותורה  שבכתב 

וצירופיהן וכמארז"ל )ראה זח"ב קכד, א. זח"ג יט, א. פט, ב. קנט, א. 

רסה, ב(, כל התורה שמותיו של הקב"ה, ולכן כל אותיותיה מנויות 

ויחסיר וכל אות צ"ל בדמותו ותבניתו והנגיעה פוסלת,  לבל יעדיף 

והנה האותיות הן בבחינת בינה. וכנראה בחוש שכשבא השכל לכלל 

הבנה והשגה מתגלים בו בחי' אותיות במחשבה. אבל בבחי' חכמה 

ענין  וזהו  עדיין.  אותיות  בחי'  בו  אין  המושג  למעלה משכל  שהוא 

נקרא ספר תורה  ובינה  בינה  אותיות התורה שהתשב"כ היא בבחי' 

כמ"ש בזהר ויקהל )דף ר, א(. והיינו בחינת אותיות המחשבה וכו' 

בינה,  שערי  חמשים  כנגד  תורה  מתן  עד  מיצ"מ  יום  חמשים  )ולכן 

וביום החמשים שער הנ' ניתנה תורה וע' בזהר תצוה דף קפ"ג ע"א(.

ותשבע"פ היא בחי' חכמה ושם אין האותיות עיקר כל כך אלא השכל 

וההשכלה היא העיקרית המתגלית בתוך האותיות ולכן אין מדקדקין 

באותיותיה כ"כ, כי בתשבע"פ העיקר היא החכמה וההשכלה וכמו 

שאמרו בגמ' מאי טעמא דר' מאיר כו' שהוא בחי' טעמים והוא בחי' 

חכמה כנודע.

בחינת  היא  ותשבע"פ  ז"א  בחינת  הוא  תשב"כ  הרי  שלמטה  )ואף 

יסד ארץ שהיא מל'  יט( בחכמה  ג,  מל', הרי אדרבה באמת )משלי 

תשבע"פ, וכונן שמים ז"א תשב"כ הוא בתבונה וע' מ"ש ]תורה אור 

ד, ג[ ע"פ השמים כסאי והארץ הדום רגלי כו'(.

ובזה יובן מארז"ל ע"פ כי טובים דודיך מיין ערבים עלי דברי סופרים 

יותר מיינה של תורה. וצ"ל מהו סופרים ומהו יינה של תורה. והענין 

עולמו  את  הקב"ה  ברא  דברים  בשלשה  יצירה  בספר  מבואר  דהנה 

שהיא  לספר  המשפיע  חכמה  בחי'  הוא  סופר  וסיפור.  וספר  בסופר 

בינה בחי' מחשבה. וסיפור הוא בחינת דיבור המקבל מספר שהוא 

בינה שהרי בלתי מחשבה א"א לדבר.

)וזהו שבשלשה דברים אלו ברא הקב"ה עולמו כי התהוות העולמות 

הוא מבחי' דבר ה' שהיא בחי' ספור, והדבור מקבל ממחשבה שנק' 

ספר שהוא נמשך מבחי' חכמה איה סופר וזהו בראשית ברא והיינו 

ע"י שמחכמה נמשך לבחי' מחשבה וממחשבה לדבור(.

וזהו ערבים עלי דברי סופרים בחי' סופר שהוא חכמה ושם הוא שרש 

תורה שבעל פה, יותר מיינה של תורה והיא בחי' תשב"כ שנק' ספר 

מאד  הגבוה  הוא  סופר  בחי'  שהוא  חכמה  שבחי'  בינה,  בחי'  והוא 

נעלה מבחי' בינה שהוא בחי' ספר. ע"ש.

וראה גם תורה אור נב, ד. תורת חיים בראשית סוף עמוד כא ואילך. 

עמוד  צדק  להצמח  הזהר  ביאורי  תקפ-ב.  עמוד  בשלח  התורה  אור 

תתקסה )מובא לקמן סימן קמה הערה 11(.

חל"ב הוא מספר הד' יודי"ן4 דשם ע"ב5 דחכמה.

הוא  שבהדדים  דודיך,  טובו6  מה  בחי'  )והוא 

חלב, מיין. והוא דדי 7הנוקבא, בחי' תורה שבעל פה8 

דמלכות(.

ותורה שבעל פה נמסרה למשה במ' יום שהי' בהר, 

מספר9 חל"ב.

וביין תורה שבכתב כתיב, עינים, ובחלב תורה שבעל 

ַנִים, כי תורה שבכתב הנה דברים10 שבכתב  פה כתיב, ׁשִ

אי אתה רשאי לאומרן בעל פה וצריך לראות את הכתב 

בעיניו, זהו עינים. ותורה שבעל פה צריך לומר בעל פה 

דוקא ולא בכתב, ובפה הוא שנים11.

ע"ב.  מספר  ה"י  וי"ו,  ה"י,  יו"ד,  יודי"ן,  במילוי  הוי'  שם  היינו   )4

וכידוע שיו"ד הוא בחכמה. עיין אגרת התשובה פרק ד.

ובשם ע"ב העיקר והגובר הוא האות י', ובעבודה הענין הוא, דחכמה 

היא “ביטול" )עיין תניא פרק לה בהגהה(, והביטול שבחכמה מאיר 

מאיר  הביטול  וכן  “ה",  באות  המרומז  האדם  – בהשכל של  בבינה 

בהמדות המרומז באות “ו", וכן מאיר במחשבה דיבור ומעשה האות 

“ה" אחרונה וד"ל, וזהו"ע מספר הד' יודי"ן.

5( ראה הנסמן במאמרי אדמו"ר האמצעי שמות חלק ב' עמוד שנג.

6( שיר השירים א, ב. “ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין", 

דהו"ע  א(,  לה,  ע"ז  מהרש"א  גם  )ראה  דד  מלשון  “דודיך"  ודריש 

“חלב", וטובים “דודיך" תורה שבע"פ – חלב, דשרשה מבחי' חכמה, 

“מיין" תורה שבכתב דשרשה בחי' בינה.

7( מרמז כאן ב' דברים:

א( דמ"ש “מה טובו דודיך" הוא רמז על "חלב" כנ"ל מלשון דד.

בחי'  דוקא  על התורה שבע"פ  רמז  והוא  ב( ה"חלב" בא מהנקבה, 

"נוקבא", ותורה שבע"פ הוא "במלכות", דתורה שבע"פ היא שייכת 

ואילך  תקיז  עמוד  תרס"ו  הביאור המשך  ראה  בפועל ממש.  לעשי' 

תקלג ואילך. ראה הערה 17.

8( ראה תיקוני זהר הקדמה – פתח אליהו )יז, ב( “מלכות פה תורה 

שבעל פה קרינן לה". ראה לקוטי תורה שיר השירים כח, א.

וזהו הקשר דהשני דברים, דחלב בא מהנקבה, וכן תורה שבע"פ הוא 

ם ע"ב ד"חכמה",  במלכות, וכן ד"חלב" בגי' מ' כנגד הד' יודי"ן דׁשֵ

דמלכות מושרשת בחכמה דוקא. וע"ד אבא יסד ברתא וד"ל.

9( מבאר עוד רמז ד"חלב" קאי דוקא על תורה שבע"פ, ד"חלב" בגי' 

מ' כנגד הארבעים יום דלמד משה תורה שבע"פ.

נמצא ד"חלב" בגי' "מ" מרמז, הן לתורה שבע"פ גופא בחי' מלכות 

)עשי' בפועל כנ"ל(, והן לה"שורש" בחי' "חכמה", חלב מספר "מ" 

כנגד הד' יודי"ן כנ"ל.

10( גיטין ס, ב.

11( בקשר לתורה שבע"פ – הלכה – עם שיניים, ראה גם תורת חיים 

כידוע  הוא  והענין  כו'.  חלב  נק'  התורה  וז"ל:  רמב  עמוד  בראשית 

בטבע תועלת שיניים שהוא לטחון את המאכל וללעוס אותו היטיב 

כמ"ש השיניים טוחנות כו' והוא מה שיש בטבע השיניים הגשמיים 

לפרר ולחלק את המאכל בלעיסה שלועס בשיניו היטיב הדק ומחמ' 

כשבא  אח"כ  מזה  הוא  התועלת  דק  דק  בשיניים  המאכל  שנטחן 

שזהו  בקיבה  ולהתברר  טוב  בכי  להתעכל  יוכל  הקיבה  אל  המאכל 

הבישול הטוב להוציא ממנו כל חלקי הטוב וחיות רוחני שבו ללעוס 

כח  ליתן  לרגל  מראש  האיברים  בכל  שיתפשט  נפשו  לשובע  למזון 

ילקוט לוי יצחק על התורה



סט

ַנִים, שהם רק מוצא א'13 אותיות זסשר"ץ,  ואמר12, ׁשִ

חזק בכולם בכל אחד ואחד לפי אופן פעולתו, והפסולת של המאכל 

נדחה לחוץ כו', אבל אם לא הי' לועס בשיניים היטיב הרי המאכל בא 

בקיבה כמו שהוא בגולמתו ולא הי' מכח הקיבה לעכל המאכל ולא 

הי' למזון להתפשט באיברי הגוף, )וכמ"ש )שבת קנב, א( דוק בככי 

ותשכח בנגרי כו'(.

ותורתך  כמ"ש  דתו'  רוחני  ומאכל  במזון  תחלה  יובן  מזה  והנמשל 

בתוך מעי כו' כידוע התורה הנגלית לנו נק' מזון לנשמה אלקי' לחזק 

כל כוחות שלה מראש לרגל כו' וכמ"ש כי אמרתך חייתני כו' וכמ"ש 

לכו לחמו בלחמי כו' ואמנם אין זה כ"א שיהי' תחלה בחי' הטחינה 

בשינים שזהו ענין הגירסא ל' גרש כרמל שהוא לטחון דק דק בדיבור 

בפה דוקא שזהו בשינים ל"ב נתיבות חכמה שנק' שיניים הטוחנות 

למע' וכמו שנראה לעין שכל שמדקדק ומחלק הדבר הלכה בריבוי 

להיות  לנשמתו  ויחי'  וישכיל  יבין  אז  דוקא  בפה  בדיבור  החלקים 

תורתו בתוך מעיו להיות תורה אור לחיות נשמתו גם במוחין ומדות 

עד גם בהילוך בדרכי ה' כל היום בסור מרע ועשה טוב שזהו בחי' 

חיים הם  וזהו שאמר  כו',  בם  ילכו  צדיקים  רגל של הנשמה כמ"ש 

ורע  טוב  הדעת  לעץ  לברר  התועלת  והוא  דוקא,  בפה  למוצאיהם 

באמרו זה כשר וזה פסול כו'. ע"ש.

יַנִים" הו"ע תורה שבע"פ דוקא. 12( מקשר ומרמז עוד ראי' ד"ׁשִ

דאותיות  ג(,  פ"ב,  יצירה  )ספר  הפה  מוצאות  ה'  דיש  פירוש:   )13

מוצאות  מחמשה  באחד  מכה  והקול  שההבל  ע"י  נוצרות  הדיבור 

הוא, כי על ידי תורה שבעל פה יכולים לטהר את השרץ, 

והוא התלמיד14 ותיק שהי' ביבנה שהי' יכול לטהר את 

ם הי' יכול  השרץ בק"ן טעמים, ז"ס15 מספר יבנ"ה, וׁשָ

לטהר שר"ץ, וכמ"ש במ"א מזה בס"ד.

גם שני"ם הוא הד' יודי"ן דשם ע"ב דחכמה כשכל 

ַנִים כמספר17 ל"ב נתיבות18  אחד כלול16 מי', ויש ל"ב ׁשִ

נתיבות,  ל"ב  ר"ת  לב"ן  שנים,  לבן  והיינו  החכמה, 

והוא ל"ב נתיבות חכמה, זהו חלב ר"ת חכמה ל"ב.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רנג

 – גיכ"ק  מהשפתים,   – בומ"פ  מהגרון,   – אחה"ע  אותיות  הפה, 

מהחיך, דלנט"ת – מהלשון, זסשר"ץ – מהשיניים.

14( עירובין יג, ב. תנא תלמיד ותיק הי' ביבנה שהיה מטהר את השרץ 

במאה וחמשים טעמים.

"זס-שרץ",  נתחלק  יַנִים"  מה"ׁשִ "זסשר"ץ"  אותיות  פירוש:   )15

אותיות "זס" בגי' יבנה, וזהו שדוקא תלמיד שדרש בתורה שבעל פה 

ב"יבנה", הי' יכול לטהר "שרץ", זהו רמז ז"ס-שר"ץ.

16( היינו ד' מאות, שהוא גימטריא שני"ם.

17( ראה עץ חיים שער )כח( פרק ה. תורת חיים בראשית עמוד רלט, 

ג ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי עמוד תקעד ואילך. ועוד.

18( ל"ב נתיבות החכמה – זוהר ח"ג )תוספות( שא, א.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חודש סיון, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

מר יוסף שי' דקל

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתב כ', וכן הספר "מלחמה גרעינית ושלום גרעיני" ליהושפט הרכבי. תודה 

על העבר וגם על להבא, שבטח ימשיך בכגון דא.

כמנהג בני ישראל למצוא רמזים בתורה על כל ענין ופרט, ובעמדנו ימים ספורים לפני זמן מתן 

תורתנו, הרי ענין התורה הוא לזכך את החומר והגשם עד שיתגלו הכחות הצפונים בהם, ועד למקור 

גדלו  פיו כל צבאם. שמזה מובן מה  וברוח  נעשו  בנפעל, אשר בדברו שמים  הראשון הוא כח הפועל 

כחות-עד שיש בכל דבר וענין, אלא שצריך לחדור לפנימיות החומר לגלות, כאמור, את הצפון בתוך 

תוכו ופנימיותו.

המדע  בשטח  החקירה  מנקודות  שזהו  כפשוטו,  בחומר  זה  את  לגלות  מתחיל  המדע  והנה 

הגרעיני, ומשלב לשלב וממדרגה למדרגה מתעמקת החקירה גם בנוגע לבני אדם ועניניהם, אשר בסגנון 

החומר,  על  הצורה  החיצוניות,  על  הפנימיות  שישליט  ובפרט  הוא,  מלא  עולם  אחד  כל  ז"ל  חכמינו 

והרוחניות האמתית על הלבושים והקליפות המכסים עלי', עד שכל פרט שבבריאה, ועל אחת כמה 

וכמה כללות הבריאה, יכריזו אנכי ה' אלקיך, ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו.

בכבוד ובברכת מועדים לשמחה ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.



ע

סיני  במדבר  משה  אל  ה'  וידבר   – ב  א, 
באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית 

לצאתם מארץ מצרים לאמר

א. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל 
שכתבו  מה  פי  על  בס"ד  יובן  יחנו  מועד  לאהל  סביב  מנגד 
העגל  לעון  תיקון  הוא  המועדים  דשמירת  ז"ל  המפרשים 
שהי' בשש שעות דהם ט"ו יום1 שעולים ש"ס שעות ונתבטל 

איסור שש שעות דעגל בש"ס שעות של מועדים.
רגלים  דשלש  ידוע  גם  אות  נקרא  שהמועד  ידוע  והנה 
יעקב,  ושבועות  יצחק,  בחינת  פסח  אבות  שלשה  כנגד  הם 
שנקראו  רגלים  שלש  הם  באותות  וז"ש  אברהם.  וסוכות 
ישראל  בני  יחנו  אבותם,  לבית  מתייחסים  שהם  אותות 
מנגד  והי'  בקדושתם ושמירתם, ואז אף על פי שהם חטאו 
ביב  ]אותיות[  סביב.  תיקון  יהי'  בעתה  הנה  העגל  במעשה 
ס', ר"ל חלל ס', כי ביב ר"ל חלל כמ"ש רז"ל עומדת על פי 
הביב שהוא ר"ל על פי החלל ודומה לזה )איוב יא, יב( איש 
נבוב ילבב. נבוב ר"ל חלול דיתבטל איסור העגל בששים כדין 
איסור שנפל לתוך ששים שהוא בטל, ועל ידי זה לאהל מועד 

מקום השראת שכינה יחנו.
או יובן בס"ד ]מנגד[ אותיות מן ג"ד רמז לשם שדי שהוא 
ג' אותיות ושם אדני שהוא ד' אותיות שנפגמו בחטא אדם 
יד( הנחש  ג,  ז"ל בפסוק )בראשית  וחוה כמ"ש המקובלים2 
נפגמו  הראשון  אדם  דבחטא  ז"ל  הראב"ד  ]בשם  השיאני 
ונשאר משם שד"י ש"י,  ב' דלתי"ן משם אדנ"י ושם שד"י, 
השיאני, הנה  ומשם אדנ"י אנ"י[ שנשאר ש"י ואנ"י אותיות 
פני  אל  ישראל  יתקרבו  אז  אלו  שמות  שני  בתיקון  בעתה 

הקודש וסביב לאהל מועד יחנו.
בן איש חי – דרשות

ב. במד"ר3 )במדב"ר פ"ב, יד( והי' מספר בני ישראל כחול 
הים, אתה מוצא אברהם שנתברך בככבים שנאמר )בראשית 
טו, ה( הבט נא השמימה וספור הכוכבים, יצחק נתברך בחול 
הים כו' )בראשית טז, י( ארבה את זרעך וגו' כחול אשר על 
שפת הים, יעקב נתברך בעפר וכו' הי' נצרך לומר בני יצחק 
וכו'  והי' מספר בני ישראל אלא בשעה  ואינו אומר כן אלא 
מסר יצחק ליעקב וכו', עוד איתא במד"ר שם מה דרכו של 
זכוכית  כלי  הימנו  ועושין  בולים  ומוציאו  לאור  מכניסו  חול 
וכו' ויש להבין מה ענין חשיבות ישראל לזכוכית, ועיין מגילה 

דף ו' חול זו זכוכית לבנה.

1( ימי השלש רגלים, סוכות ז' ימים, פסח ז' ימים, שבועות יום א'.

2( כמ"ש המקובלים ז"ל בפסוק הנחש השיאנ"י: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת נשא סימן נא. פרשת ויצא סימן רצא. פרשת תצוה סימן צב.

3( במד"ר והי' מספר בני ישראל: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת במדבר 

סימן נב, ובהנסמן שם.

מהרי"ט  בשם  תק"ס  סי'  או"ח  במש"ז  עפמ"ש  ונראה 
זכוכית  שכלי  להראות  בנישואין  זכוכית  כלי  ששוברין  דמה 
שנשבר עדיין יש לו תקנה4 להתיכו מחדש, וכן בנישואי כנסת 
וגלו עתידין לחזור  ישראל להקב"ה הגם שישראל חוטאים 
כשיחזרו בתשובה, וזהו שנמשלו ישראל לחול שעושין ממנו 
זכוכית )ועיין שבת ט"ו ע"ב ושם ט"ז ע"א ותבין( לפי שיש 

להם תקנה גם כשנשברו.
ופלגא עלך  יצחק באמרו פלגא עלי  זה הורה להם  ודבר 
כדאיתא בשבת פ"ט דגם כשנשברו מחצה למחצה יש להם 
ולהבין הענין דנודע שיש חטא מצד חלק  ויש לרמז  תקנה, 
האדם  את  ית"ש  בבריאתו  נגרם  זה  ודבר  המתאוה  החומר 
נ"ב שהקב"ה מתחרט  חז"ל בסוכה  ולכן אמרו  זה  אופן  על 
על שברא יצר הרע, ואמנם אם האדם חוטא בשכלו זה אינו 
בטבע היצירה אדרבא ראוי לשכל לנטות אחר שרשו העליון, 
וזה שכתוב פלגא עלי כי החלק השכלי תיקן יצחק בעקדה 
שמסר נפשו באמונתו לדברי אברהם אביו שאמר בשם ד' 
וכמ"ש בשו"ת החתם סופר חלק אורח חיים סימן ר"ח, דזהו 
שאומרים ועקדת יצחק לזרעו היום וגו' לפי שאצל אברהם 
ששמע מפי הקב"ה אין הנסיון גדול כל כך כמו ביצחק שלא 
שמע רק מפי אביו הנביא והאמין לקולו ופלגא עלך זהו חלק 

החומרי שנגרם מצד טבע הבריאה.
וזה שכתוב והי' מספר בני ישראל כחול הים שאם יחזרו 
בתשובה יש להם תקנה, וזה שכתוב )הושע ב, א( והי' במקום 
וגו' יאמר להם בני אל חי, וזה שכתוב ושמו להם ראש אחד 
וכמו  אברהם  של  יחידו  בנו  שהי'  לבד  יצחק  של  זכותו  זהו 
אמרו  ויעקב  אברהם  כי  יחידך  את  בנך  את  נא  קח  שכתוב 

ימחו על קדושת שמך ורק יצחק הגין בעדם.
ובזה יש לומר מה שכתוב בתענית כ"ד ב' בעובדא דר"י 
פפא  דנהר  אגודא  ר"מ  וחזת  מיטרא  ונחית  מסאנו  דשלף 
קמח,  ונעשה  בחול  ארבי  מלי  דקא  מלחי  בדמות  מה"ש 
מתהוה  שממנו  הים  לחול  ישראל  שנמשלו  בזה  דהכוונה 
הזכוכית שגם בנשבר יש לו תקנה על ידי זה נעשה להם קמח 
בנס שאם אין תורה אין קמח משא"כ אם יש תורה יש קמח.
תכלת מרדכי

ג, מה – קח את הלוים תחת כל בכור בבני 
והיו  בהמתם  תחת  הלוים  בהמת  ואת  ישראל 

לי הלוים אני ה'

"א"ל"י"ה"ו,  ראשי-תיבות  "ה'  "אני  "הלוים  "לי  "והיו  ג. 
סוף  )משנה  כאז"ל.  המשפחות  ייחוס  לעתיד  יברר  הוא  כי 

עדיות(.
שבט מיהודה

על  וגאולה  משיח  ילקוט  זה  בענין  עיין  תקנה:  לו  יש  עדיין  שנשבר  זכוכית  שכלי   )4

התורה פרשת נשא סימן לא.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת במדבר

בהיותן במצרים לא הלכו ]=נשי ישראל[ אחר המידות וההנהגה של נשי מצרים, ובפרט בנוגע לעניין הצניעות.
משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



עי xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k oey`x meil inei xeriy

ß xii` f"k oey`x mei ß

à(à)ìäàa éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈¯¤¤²§¦§©¬¦©−§´Ÿ¤
íúàöì úéðMä äðMa éðMä Lãçì ãçàa ãòBî¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´©¥¦À§¥¨²

:øîàì íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ
i"yx£L„ÁÏ „Á‡a ÈÈÒ ¯a„Óa ¯a„ÈÂ•מּתֹו «¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¿∆»«…∆ִ

ׁשעה  ּכל אֹותם מֹונה לפניו, מּמצרים חּבתן ּכׁשּיצאּו : ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָ
לידע  מנאן - ּבעגל ּוכׁשּנפלּו הּנֹותרים,מנאן, מנין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבניסן  ּבאחד מנאן. - עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּוכׁשּבא
ּובאחד  הּמׁשּכן, מנאן הּוקם - .ּבאּיר ְְְְִִֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr g jxk y"ewl t"r)

l`xUi lW mzAg iENB¦¦¨¨¤¦§¨¥

לחדׁש. ּבאחד . . סיני ְְְִִֶֶַַַָֹּבמדּבר
ׁשעה ּכל אֹותם מֹונה לפניו חּבתן ובפרש"י)מּתֹו א. (א, ְִִֶָָָָָָָָ

ּדברים  ׁשּסֹופרים הּדבר טעם הרי הּדבר, ּתמּוּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
מנינם  לדעת האדם רֹוצה יקרם ׁשּמּפני הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהחביבים
יֹודע  ּבוּדאי ּתעלּומֹות" ּכל נגלּו ׁש"לפניו הּקּב"ה א ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּמדּיק,
הּוא  מּדּוע ּכן ואם יׂשראל, ּבני ׁשל הּמדּיק מסּפרם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאת

ׁשעה? ּכל אֹותם ֶָָָָמֹונה
הּמקֹום  לפני יׂשראל ׁשל חביבּותם ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָויׁש
ּבעבֹודת  מּמעלתם נֹובעת אינּה אֹותם, מֹונה ּכן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
אחד  ואין ׁשֹונֹות, ּומדרגֹות ּבחינֹות ּבּה יׁש ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָהשי"ת,

ּבדרּגתֹו. לחברֹו ְְֲֵֶַַָּדֹומה
לרעהּו, איׁש ּבין חּלּוק היה לא יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומּזה

- ׁשּבּפחּותים" ה"ּפחּות עד ׁשּבּגדֹולים" מה"ּגדֹול - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻוכּלם
נמנּו ׁשּלׁשמּה הּמקֹום לפני ׁשחביבּותם נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנמנּו
והיא  חּלּוקים. ּבזה ואין יׂשראל, ּכל ׁשוים ׁשּבּה הּנקּדה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהיא
אחד  ּכל ׁשּבלב איד") ּפינטעלע ("ּדער הּיהדּות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנקּודת

ּבׁשוה. אחד ּבכל ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָמּיׂשראל,
מעל  וגבֹוּה מאד, עד נעלית ּדרּגתּה ׁשּבּלב, זֹו נקּודה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹא
ּגּלּוי, לידי ּבאה יׂשראל ׁשל זֹו "חּבתם" אין ולכן היא, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּגבֹוּה

הרגיל). (ע"ד נּכרת ְִִֵֶֶָָָואינּה
"להֹודיע  הּוא זה ׁשּמנין ׁשעה, ּכל הּקּב"ה אֹותם מֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָולכן

שמות)חּבתן" ר"פ נקּודת (רש"י ׁשהיא יׂשראל, ׁשל זֹו ּדחּבתן , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לּכל. ותּודע ּגּלּוי, לידי ּתבֹוא ְֲִִִֵַַַַָָֹהּיהדּות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאם ּבאּיר ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן (רש"י ּבאחד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
א) א,

לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹוקׁשה,
ּפקּודי  ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּדהּנה
אֹותֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי לחדׁש", "ּבאחד ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיתה

לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּי הּמנין ׁשּגם ה', ורצה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹום.
ענין  ׁשּי היה לא הּמׁשּכן הקמת ׁשּביֹום ּומּכיון זּכאי. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּביֹום
ׁשּדֹומה  ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

הּמׁשּכן. הקמת ליֹום ְְְֲִַַָָָקצת
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xacnaעב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑ ּכל מנין וׁשבט ּדע È·Ï˙.ׁשבט ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈

Ì˙·‡∑,אחר מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אביו יקּום  ׁשבט ׁשקלים ∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.על עלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְִֵַָ

לּגלּגלת  .ּבקע ְֶֶַַֹֻ
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oipOd ici lr l`xUi ipA zEaiWg£¦§¥¦§¨¥©§¥©¦§¨

ּבני־יׂשראל  ּכל־עדת את־ראׁש ב)ׂשאּו (א, ְְְֲִֵֵֶַָָֹֽ
ידּוע  מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּגּבי

ּבשל"ה ּכתב הּמקֹום, לפני ואילך)הּוא סע"א ידי (שמז, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַַָָ
לא  ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר יׂשראל נעׂשּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּספירה

ב)ּבטל" ג, .(ביצה ֵָ
ּדברים  יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻולכאֹורה

ׁשּמחמת ּכ'ּברּיה'נֹוספים ּבטלים, אינם ק,חׁשיבּותם (חולין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
'ּבעלי־חיים'א) א), עג, ועֹוד.(זבחים ְֲִֵַַ

חׁשיבּותם  הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהּבאּור
מה־ׁשאין־ּכן  ּבטלים. אינם ּולכ ּבגלּוי, עצמם ּבהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנּכרת

ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ׁשּגם הּוא ה'מנין' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָענין
חׁשיבּות  מקּבל אֹותֹו, ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַחׁשיבּותֹו,

ּבטל. ְֵֵָואינֹו
מגּלה  הּקּב"ה, על־ידי מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועל־דר־זה
לא  ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדרּגה
רחמנא־ לּגֹויים הם ׁשוים ולכאֹורה ּבגלּוי מעלתם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָנראית
וספר  מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלצלן,

לפניו. הם ׁשחביבים נּכר ְֲִִִֵֶָָָָאֹותם,

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ
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ixd mkFzA EcwRzd `l mIeNde `N ¤̀¨§©§¦¦Ÿ¨§¨§§¨£¥
l` xnFl oEMzp iM rAv`A d`xn df¤©§¤§¤§©¦¦§©¥©©
xRqOl deWA `EdW xRqOd lr DnzY¦§©©©¦§¨¤§¨¤©¦§¨

`l miIeNde ztqFY `lA mcFTd©¥§Ÿ¤¤§©§¦¦Ÿ
:oFxzId Liptl ixde EcwRzd̈§¨§©£¥§¨¤©¦§

LeøôeiM ,gxfe uivi `zwiqRd ixaC ¥¦§¥©§¦§¨¨¦§¨©¦
dfM mEvr oFAWg EpivOX dn©¤¨¦¤§¨¨¤
iM ciBi df miptNWl 'a xRqnA deXW¤¨¤§¦§¨§¤§¨¦¤©¦¦
dXXaE oFW`xd xRqOA EidW dPd od¥¥¨¤¨©¦§¨¨¦©¦¨
xCrp `l zFxRqOd 'a oiAW miWcg¢¨¦¤¥©¦§¨Ÿ¤§©
E`Nn xRqOA oitqFPde cg` mdn¥¤¤¨§©¨¦©¦§¨¦§
llMA EidW miIeNd xRqn oFxqg¤§¦§©©§¦¦¤¨©§¨
dfle ,ipXd xRqn llkA `le oFW`xd̈¦§Ÿ¦§©¦§¨©¥¦§¨¤
z` z`Ul dWnl xnFl 'd mMgzp¦§©¥©§¤¨¥¤
'Ad Wcgl cg` mFiA l`xUi ipA W`xŸ§¥¦§¨¥§¤¨©Ÿ¤©
xRqOd riBdW onf didW oEEkA 'Fbe§§¦¤¨¨§¨¤¦¦©©¦§¨
Lxirdl miIeNd cal oFW`xd xRqOl©¦§¨¨¦§©©§¦¦§¨¦§
Fnvr xRqOdW `zwiqRA xn`X dOA©¤¤¨©©§¦§¨¤©¦§¨©§
qpkpe '` zn `le 'Ad xRqnM did '`d̈¨¨§¦§©©§Ÿ¥§¦§©
EidW cvl mrHde ,FnFwnA xg ©̀¥¦§§©©©§©¤¨
KxC lr oMWOd zk`lnA miwEqr£¦¦§¤¤©¦§¨©¤¤

('c mixaC),mkNM miIg 'dA miwaCd mY`e §¨¦§©¤©§¥¦©©¦ª§¤
`iadW WxcOd ixacl mB xnFl lkEpe§©©©§¦§¥©¦§¨¤¥¦
FzpikW zFxWdl `AWMW i"Wx©¦¤§¤¨§©§§¦¨
mrhl df onfA xgAW 'Eke mkFzA§¨§¤¨©¦§¨¤§©©

:xMfPdb dxez ©¦§¨
(â.íúà eã÷ôz`le oM xnFl xfg ¦§§Ÿ¨¨©©¥§Ÿ

xnFl mcTX dOA wiRqdz` E`U ¦§¦©¤¤¨©©§¤
W`xFxnF` zpEkA Lxirdl .'FbeE`U Ÿ§§¨¦§§©¨©§§



עג xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k oey`x meil inei xeriy

(ã)Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ
:àeä åéúáà-úéáì§¥«£Ÿ−̈«

i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑ עּמכם יהיּו אֹותם, וׁשבט ּכׁשּתפקדּו ׁשבט ּכל .נׂשיא ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

(ä)íëzà eãîòé øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®
öéìà ïáeàøì:øeàéãL-ïa øe ¦§¥¾¡¦−¤§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr gi jxk y"ewl t"r)

l`xUi lM i`iUpM zFHOd i`iUp§¦¥©©¦§¦¥¨¦§¨¥

אּתכם  יעמדּו אׁשר האנׁשים ׁשמֹות ה)ואּלה (א, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֽֽ
אּיר, חֹודׁש ּבראש למׁשה נאמרה יׂשראל ּבני מנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּפרׁשת

הּׁשנית" ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש א)"ּבאחד א, ּכן (ּפרׁשתנּו ואם , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכׁשהביאּו זה, שלפני ניסן ּבחדׁש ּכבר הרי לעּין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׁש

למׁשה ידּועים ּכבר היּו הּמׁשּכן נדבת את (ראה הּנׂשיאים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ואילך) א ז, ׁשמֹות נשא ּכאן לֹו נאמרּו צר לאיזה ואם־ּכן ,ְְְְִֵֵֶֶֶֶָֹ

ְִִַהּנׂשיאים?
הּפסּוק על ּדהּנה זה, לבאר ד)ויׁש איׁש(א, יהיּו "ואּתכם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

עּמכם  יהיּו אֹותם "ּכׁשּתפקדּו רׁש"י ּפירׁש למטה", ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאיׁש
צריכים  היּו הּנׂשיאים י"ב ׁשּכל וׁשבט", ׁשבט ּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנׂשיא
ׁשּלהם. הּׁשבט ּבמנין רק ולא יׂשראל, ּכל ּבמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהׁשּתּתף
נתמּנּו יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת לֹומר, יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
אז  עד ּכי זה. לפני להם היה ׁשּלא חדׁש ּבמּנּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנׂשיאים

ּבני  מנין ּובעת ׁשּלהם, הּׁשבט את רק הּנׂשיאים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהנהיגּו
יׂשראל. ּכל על נתמּנּו ְְְִִִֵֵַַָָָיׂשראל

העדה", קרּואי "אּלה הּנׂשיאים נקראּו ּׁשאז מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוזהּו
ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל "נקראים ׁשּיהיּו טז ּדפרּוׁשֹו (א, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לא ובפירש"י) "נקראים" להיֹות הּנׂשיאים נתמּנּו ׁשאז והינּו, .ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
חׁשיבּות  ּדבר לכל ּכי־אם לׁשבטיהם, הּנֹוגעים לּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָרק

ּכּלּה. ֵֶָָָֻ"ׁשּבעדה"
ּדהרי  הּנׂשיאים, ׁשמֹות ּכאן ּׁשנאמרּו מה יּובן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה

ׁשּמּנּויי  ּוכמֹומצינּו ּבׁשם, קריאה על־ידי ּבאים הּקּב"ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ואילך)ׁשּכתּוב ב לא, גֹו'(תשא ּבצלאל ּבׁשם קראתי "ראה ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

ידי  דעל דידן, ּבנדֹון כן ּוכמֹו אלקים". רּוח אֹותֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָֹואמּלא
העדה", "קרּואי להיֹות נתמּנּו הּנׂשיאים ּבׁשמֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהּקריאה

ּכּלּה. ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר ְְֲִֵֶַָָָָֻלכל

(å)ì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(æ):áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

(ç):øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

(è):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

(é)äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
:øeöäãt-ïa ìàéìîb©§¦¥−¤§¨«

(àé):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì§¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

b·¯ד  ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה  ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

ˆÈcLÈ¯e:ו  ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

ÈnÚ„·:ז  ¯a ÔBLÁ ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe¯:ח  ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט  ¯a ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·ÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י  ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

ÈBÚ„b:יא  ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l"f mdixaC iR lr oEkIW(o`M hEwli) ¤§©¥©¦¦§¥¤©§¨

dn l`xUiA d"e` E`PwzPW Exn`W¤¨§¤¦§©§§¦§¨¥¨
WFcTd mdl xn` 'Eke axwzdl E`ẍ§¦§¨¥§¨©¨¤©¨

xtq il E`iad `Ed KExAoipEwi` ¨£¦¦¥¤¦¦
rcFi Fpi` cg` lM `vnpe mkNW¤¨¤§¦§¨¨¤¨¥¥©

iM ixd .o`M cr `Ed dgRWn Ffi`n¥¥¦§¨¨©¨£¥¦
xqgd lM lRWie qEgId lr 'd ciRwi©§¦©©¦§ª§©¨¤¨¥
zFEvl 'd `AWM dfl ,oipEwi` xtq¥¤¦¦¨¤§¤¨§©

xnFl mcw l`xUi ipA cwtlE`U ¦§Ÿ§¥¦§¨¥¨©©§
zE`iUp oFWl'` lkl `vnl zEnnFxe §§¦§§¦§Ÿ§¨

xg`e ,d"e`A oM oi`X dn oipEwi` xtq¥¤¦¦©¤¥¥§§©©
dlrOd `id dn x`A KMmixUr oAn ¨¥¥©¦©©£¨¦¤¤§¦

dpW'Fbemz` EcwtYdkixv dYrnE , ¨¨§¦§§Ÿ¨¥©¨§¦¨
:DtEblc dxez §¨



xacnaעד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k ipy meil inei xeriy

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(æè)éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²
:íä ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ ּדבר לכל ׁשּבעדה הּנקראים .חׁשיבּות ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬
:úBîLa eáwð¦§−§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL‡‰∑ נׂשיאים עׂשר ׁשנים e·w.הּללּואת ¯L‡∑ ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

(çé)éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò eãìéúiå©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À

:íúìbìâì äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑ יחּוסיהם ספרי חזקת הביאּו הּׁשבט ועדי על להתיחס ואחד אחד ּכל .לדתם «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)øaãîa íã÷ôiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
ñ :éðéñ¦¨«

ß xii` g"k ipy mei ß

(ë)íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

ÈcLÈnÚ:יב  ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג  ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד  ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

ÔÈÚ:טו  ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙÏ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈË·Lטז  È·¯·¯ ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז  ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ·Òe¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

Á¯ÈÏ‡יח  „Áa eLÎ‡ ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡Èƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

ÔepÓeיט  ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ  ‡¯Îea Ô·e‡¯ È· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çé.Lãçì ãçàa 'Bâå äãòä ìk úàå§¥¨¨¥¨§§¤¨©Ÿ¤
Eldwp Fnvr mFiA iM aEzMd ricFi¦©©¨¦©©§¦§£
lMW ciBi xaCde ,xaCd lr micEdId©§¦©©¨¨§©¨¨©¦¤¨
gxh `lA Flv` FqEgi Fl did cg ¤̀¨¨¨¦¤§§ŸŸ©
ExMd mFIA FAW mB ,zFIcrde di`xd̈§¨¨§¨¥ª©¤©ª§

FxnF` `Ede ,oNM lW oiqEgIdEclizIe ©¦¦¤ª¨§§©¦§©§
Wcgl cg`A xn`nl KEnq:'Fbe ¨§©£©§¤¨©Ÿ¤§

.'Bâå eãìéúiåE`iad l"f i"Wx azM ©¦§©§§¨©©¦¥¦
zwfg icre odiqEgi xtq¥¤¦¥¤§¥¥¤§©
lr qgizdl cg`e cg` lM ozcl¥¨¨¨¤¨§¤¨§¦§©¥©
oikixv Eid `l iM o"Anx biUde .haXd©¥¤§¦¦©§©¦Ÿ¨§¦¦
Ekxvd iM ilE`e .o`M cr df lkl§¨¤©¨§©¦ª§§
xiMOW xfnn WEgnl dcl zwfgl§¤§©¥¨§¥©§¥¤©¦
,dcNdn didY Fzxfnn zxMde ,eia`̈¦§©¨©©§¥ª¦§¤¥©¥¨

clFPW WExR dcl zwfg `iadl Kixve§¨¦§¨¦¤§©¥¨¥¤©
xnFl xfnOd lkEi df zlEfe ,zExWkA§©§§©¤©©©§¥©
FzricFd xW` awri cr oiqEgi xtq¥¤¦¦©©£Ÿ£¤¦¨

:FO`hi dxez ¦
(ë.àáö àöé ìkoM aEzMd xn` ŸŸ¥¨¨¨©©¨¥

`NW xnFl ,xRqOd ihxR lkA§¨§¨¥©¦§¨©¤Ÿ
xRqOd llkl mi`Ad lMn cg` did̈¨¤¨¦¨©¨¦¦§©©¦§¨



עה xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k ipy meil inei xeriy

(àë)óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
ô :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(áë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa åéã÷t§ªÀ̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ìLeô :úBàî L §¬¥«

(ãë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

)(æëóìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤
ô :úBàî LLå§¥¬¥«

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èë)óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

zLÂ‡כא  ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙כב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa È‰BÈÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג  ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

È·Ï˙כד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡כה  ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚ·Lכז  ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח  ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט  ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oNM `N` `aSA z`vl iE`x did `NW¤Ÿ¨¨¨¨¥©¨¨¤¨ª¨
FxnF` `Ede ,gM ixFABlM WExR lM ¦¥Ÿ©§§Ÿ¥¨

.`av `vFi mdn cg`Fpi`W qp dfe ¤¨¥¤¥¨¨§¤¥¤¥
lkA `vOi `NW xWt` i`W zFO`Äª¤¦¤§¨¤Ÿ¦¨¥§¨

iE`x Fpi`W cg` mdNW mixRqOd©¦§¨¦¤¨¤¤¨¤¥¨
:`aSA z`vl`k dxez ¨¥©¨¨



xacnaעו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k ipy meil inei xeriy

(àì)óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(áì)íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âì)Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

(åì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(çì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
Nò ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìòîå äðL íéø §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èì)òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîô ¥«

(î)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

Ú·Leלא  ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב  ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

‡¯ÔÈÚaלג  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה  ÔÈ˙Ïz ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

È·Ï˙לו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ· È·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז  ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט  ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

È·Ï˙מ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»



עז xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k ipy meil inei xeriy

(àî)óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî Lîçåô ©«£¥¬¥«

(áî)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

àáö: ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפּתלי מב)ּבני ּבפנקס (א, רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
מּׁשבט  ּופלֹוני ּפלֹוני, מּׁשבט ּפלֹוני - ׁשמֹות רּבֹוא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶׁשּׁשים
ראּובן  ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפלֹוני.
יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכתבּו

ּכל לבנילחּבר ּכׁשּנׁשלמּו א ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכ ראּובן. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
את  לכּתב צר היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹהּׁשבטים

אמרּו: אּלא נפרד, ּבגליֹון ׁשּנׁשארּוּבניהּׁשמֹות אּלּו נפּתלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מסּפרם. ּכ -ְִָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tóìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤
úBàî òaøàåô : §©§©¬¥«

(ãî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´
åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL ìàøNé¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈

eéä: ¨«

(äî)ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò: ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåúL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà: £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô : §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, (במדבר «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…
להיֹות  מל ׁשל לגיֹון הּוא ּדבר ּכדאי לבּדֹו. נמנה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ

ּגזרה  לעמד ׁשעתידה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צפה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאחר:

ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשּלי  ׁשהם לפי ּבּכלל, אּלּו יהיּו אל אמר: ,ּבּמדּבר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבעגל  טעּו .ׁשּלא ֵֶֶָָֹ

ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג  ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד  ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה  Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

‡ÔÈÙÏמו  ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡ÈÓמז  ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט  ÈÓ˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æî.'Bâå eã÷túä àì 'Bâå íiåläå§©§¦¦§Ÿ¨§¨§§
iYWxRdlrnl('a)xn`nA FzpEM ¥©§¦§©§¨©¨¨§©£¨

:dfgn dxez ¤

(èî.àOú àì 'Bâå ã÷ôú àìoiA WExR Ÿ¦§Ÿ§Ÿ¦¨¥¥
xtM ici lr `NW oiA Wtp xtM ici lr©§¥Ÿ¤¤¤¥¤Ÿ©§¥Ÿ¤
:`Vz iM zWxtA iYWxRX dn oIre .Wtp¤¤§©¥©¤¥©§¦§¨¨©¦¦¨

ãBòLcil `FaIW mbdW xnFl oEki§©¥©¤£©¤¨§¨§
xRqn `EdW dlrnE zE`iUp lW xRqn¦§¨¤§¦©£¨¤¦§©

ok iR lr s` milbCd:`Vz `lp dxez ©§¨¦©©¦¥Ÿ¦¨



xacnaעח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iyily meil inei xeriy

(ð)ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", ּכמֹוּכתרּגּומֹו: עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר (אסתר על ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפקידים"ב) הּמל "ויפקד :. ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑"יפרקּון" ּכׁשּבאין ּכתרּגּומֹו: . ƒ…ְְְְְִֶַַָ
מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע, מּמּסע ּבּמדּבר ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָלּסע
ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹונֹוׂשאין

אֹותֹו ּומקימין ‰w¯·.ׁשם ¯f‰Â∑ זֹולעבֹודתם. ְִִָ¿«»«»≈ֲַָָ
˙ÓeÈ∑ ׁשמים ּבידי. »ִִֵַָ

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âð)äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´
-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò óö÷¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤

:úeãòä ïkLî úøîLî¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְֲִִִִֶַָֹ

יהיה  - זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו - לאו ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָקצף,
ּבמעׂשה קצף  ׁשּמצינּו ּכמֹו יז)קרח, יצא (במדבר "ּכי : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

וגֹו'" .הּקצף ְֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk jxk zegiy ihewl)

קצף יהיה זֹו, ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו לאו, (רש"י ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
נג) א,

והרי  קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיׁש
ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּכלל
מחנה  ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ּבקצף. ׁשלּבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹׁשני

ׁשּזה  הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָיׂשראל
נעׂשה אם ב. ּבענׁש. מּמׁש, ּבפעל ׁשל מעׂשהיתּבּטא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

קצף  יהיה - ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּפריצת
ְַֹּבפעל.

(ãð)ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk äLî-úà¤¤−¥¬¨«

ß xii` h"k iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

„e„‰Ò˙‡נ  ‡kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰BÓ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא  d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
ÈBlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

e‚·¯נב  È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

kLÓÏ‡נג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È·„ ‡zLk ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

È˙נד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב  ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿



עט xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iyily meil inei xeriy
i"yx£˙˙‡·∑ צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ּכל ¿……ְְִֶֶֶַָָָ

ּבֹו ּכל ּתלּויה צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו , ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ
ּכל אח  יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה אבנֹו ּכגון ד ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

אבתם", לבית "באתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד
אביהם  יעקב להם ׁשּמסר מּמצרים,ּבאֹות ּכׁשּנׂשאּוהּו ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

נ)ׁשּנאמר צּום":(בראשית ּכאׁשר ּכן לֹו בניו "וּיעׂשּו : ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּוראּובן  הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן ויּׂששכר ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻיהּודה
ּב'תנחּומא' ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד ְְְְְְְִִִִַַָָָָוׁשמעֹון

זֹו מיל ∑pÓ‚„.ּבפרׁשה ּביהֹוׁשע מרחֹוק ׁשּנאמר ּכמֹו , ְָָָƒ∆∆ְֱִִֵֶֶַַָֻ
ג) ּכאלּפים (יהושע ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּובניו, ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, לבא ׁשּיּוכלּו ְְְֲֶֶַַַָָָָָֹֹֹאּמה",
לֹו ּבסמּו חֹונים .והלוּים ְְְִִִַָ

(â)äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑ רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה "אחֹור"לפנים , קרּוי והּמערב .מזרחית, ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàî¥«

(ä)øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈
:øòeö-ïa ìàðúð§©§¥−¤¨«

(å)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(è)íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬
íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé äðLàø¦«Ÿ−̈¦¨«
i"yx£eÚqÈ ‰L‡¯∑ מסּתּלק הענן ּתֹוקעין ּכׁשרֹואין , ƒ…»ƒ»ְְְִִִֵֶֶַָָ

ּתחּלה, יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָֹהּכהנים
חניתן  ּכדר הֹולכין והעגלֹות ּוכׁשהֹולכין הלוּים : ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָ

וׁשל  ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
ּבצפֹון  ּדן וׁשל ּבּמערב, .אפרים ְְֲִֶֶַַַַָָָ

(é)éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø§¥½¡¦−¤§¥«

È¯LÓ˙ג  Ò˜Ë ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ ‰„e‰È È·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„ÈnÚ ¯a««ƒ»»

‡ÔÈÙÏד  ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈ¯ה  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו  ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

‡ÈÏ‡·ז  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח  ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÓ˙eט  ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏי  ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(â.'Bâå íéðçäåxn`mipgde:oxCq zFpzdl siqFd oMWOl aiaq dipg zevn mcTW cvl ,e"`e ztqFzAc dxez §©Ÿ¦§¨©§©Ÿ¦§¤¤¨§©¤¨©¦§©£¨¨¨¦©¦§¨¦§©§¦§¨



xacnaפ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iyily meil inei xeriy

(àé)Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(áé)ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½
:écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàî¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè)LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(æè)ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧
íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé íiðLe§¦¦−¦¨«

(æé)úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé øLàk©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒÂ∑ ׁשני הּללּולאחר .ּדגלים ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ
eÚqÈ Ôk eÁÈ ¯L‡k∑ הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו «¬∆«¬≈ƒ»ְְֲִִֵֶַָָ

לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל דגל ּכל ∑B„ÈŒÏÚ.ּכחניתן, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ«»

ׁשל  רּוח מּמׁשמעֹו. זז 'יד' לׁשֹון ואין מקֹומֹו. ְְְְִֵֶַַַָָָעל
ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו הּסמּוכה ידֹו", "על קרּוי ְְִַַַָָָָָָצּדֹו

ּבלעז  איש"א .אינשו"ן ְַַ

(çé)éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®̈§¨¦Æ¦§¥´
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑עלֹוהי"ּכתרּגּומֹו "ודסמיכין :. ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

‡ÔÈÙÏיא  ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג  ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו  ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז  ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙È˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז  È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט  ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

a¯Â‡כ  ‰MÓ„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא  ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

‡·Ô„Èכב  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈBÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ



פי xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iyily meil inei xeriy

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈
:écLénò-ïa øæòéçà£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(åë)òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàî¥«

(æë)øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½
:ïøëò-ïa ìàéòât©§¦¥−¤¨§¨«

(çë)÷ôe BàáöeLîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(èë)òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−
:ïðéò-ïa¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(àì)äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯
eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−

ô :íäéìâãì§¦§¥¤«

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäíéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½

:íéMîçå úBàî Lîçå©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(âì)øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

‡ÔÈÙÏכג  ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÈÓ˙Âכד  ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו  ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח  „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÈÏzÙכט  È·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙc ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל  ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא  ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

‡·‰˙‰ÔBלב  ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג  Ï‡¯NÈ Èa B‚a e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âìøLàk 'Bâå eã÷túä àì íiåläå§©§¦¦Ÿ¨§¨§§©£¤
.'BâåxRqn df xRqOW mbd WExR §¥£©¤¦§¨¤¦§©

xcqM EUrW dlrOde cFaMd©¨§©©£¨¤¨§¥¤

xdA dpikXd mr EcxIW mik`lOd©©§¨¦¤¨§¦©§¦¨§©
l"f mxn`nM ipiq(at x"cna)iR lr s` ¦©§©£¨¨©©¦

ok`l`l `id 'd zevn iM cvl 'Fbe ¥Ÿ§§©¦¦§©¦Ÿ
:`Vz `le cwtzc dxez ¦§Ÿ§Ÿ¦¨



xacnaפב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iriax meil inei xeriy

(ãì)-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

ô :åéúáà úéa-ìò©¥¬£Ÿ¨«

ß oeiq '` iriax mei ß

â(à)ýåýé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa äLî-úà¤¤−§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑אּלא ואינֹו מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְִֵֶַָ
ׁשּלּמדן  לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹּבני
ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ׁשּכל מלּמד, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה.

ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ‰'.מעלה ¯ac ÌBÈa ְְֲִֶַַָָָָ¿ƒ∆
‰LÓŒ˙‡∑ׁשּלֹו הּתֹולדֹות אּלּו מה נעׂשּו ׁשּלּמדן , ∆…∆ְֲִֵֶֶַַַָָ

הּגבּורה  מּפי .ּׁשּלמד ְִִֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr bk jxk y"ewl t"r)

Fcli EN`M dxFY Fxag oA cOlOd©§©¥¥£¥¨§¦§¨

ּומׁשה  אהרן ּתֹולדת ְְֲֵֶֶַֹֹֹֽֽואּלה
הּכתּוב  עליו מעלה ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ׁשּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמלּמד

ילדֹו ובפרש"י)ּכאּלּו א. (ג, ְְִָ
היא  אּמֹו רק ּגׁשמית ׁשּבלידה ּכמֹו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלכאֹורה
זה  ׁשרק צ"ל היה הּתֹורה ּבלּמּוד כן ּכמֹו אֹותֹו, ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּמֹולידה
ואם  ילדֹו", ׁש"ּכאּלּו זה הּוא הראׁשֹונה ּבּפעם ּתֹורה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּמדֹו
הראׁשֹונה) ּבּפעם רק (ולא חברֹו" ּבן הּמלּמד "ּכל מּדּוע ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּכן

ילדֹו"? "ּכאּלּו ְְִָה"ז
הּבעל־ׁשם־טֹוב  ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכל

פ"א)מחדׁש והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא ּבספר ּבארּכה ּבזה .(עּין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

רגע על־ּפי־זה ונמצא ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מּמׁש. ֶַַָָורגע

הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָוהּנה
ׁשאֹומרים ערבית)ּוכמֹו של ק"ש ואר(ּברכֹות חּיינּו הם "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה מן והּפֹורׁש א)ימינּו". צט, ה"ז (סנהדרין ּכי , ְְִִֵֵֵַַָָָָ
ר"ל. החּיים מן ְִִֵַַּכפֹורׁש

ה"ז  ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ׁש"ּכל מה יבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
לא  זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא אם ּכי ילדֹו", ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹ"ּכאּלּו
מהּקּב"ה  המחּדׁשת חּיּותֹו את מקּבל חברֹו" "ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה
את  ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתלּויה

ּומּו מחדׁש. חברֹו" מּמׁש."ּבן ילדֹו" "ּכאּלּו זה שהרי בן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi jxk zegiy ihewl)

אהרן ּבני אּלא מזּכיר א)ואינֹו ג, (רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

יׂשראל  ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹיׁש
ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹודגליהם
לגיֹון  הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב רׁש"י ּדהּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,

ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל
צריכים  לוי), מּׁשבט למעלה (ׁשהם הּמׁשחים" ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ"הּכהנים
הּכתּוב  ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהיֹות

הלוּים. מן למעלה ׁשהם ּבכהנים, רק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹמדּבר

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾
:øîúéàå øæòìà¤§¨−̈§¦«¨¨«

(â)íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®
:ïäëì íãé àlî-øLà£¤¦¥¬¨−̈§©¥«

È˙לד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ

ÏÈlÓcא  ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

„·ב  ‡¯Îea Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.'Bâå äLîe ïøäà úãìBz`le §Ÿ©£Ÿ¤§§Ÿ
iM xnFl ,oxd` zFclFY `N` dpn̈¨¤¨§©£Ÿ©¦
`EdW cvl dWn lr EaWgi oxd` ipA§¥©£Ÿ¥¨§©¤§©¤

aizkC Eige mcrA lNRzd(h mixaC) ¦§©¥©£¨§¨¦§¦§¨¦

,'Fbe FcinWdl 'd sP`zd oxd`aE§©£Ÿ¦§©©§©§¦§

l"f Exn`e(f"t x"wie)FzNtY dlirFdW §¨§¤¦¨§¦¨
FxnF`e ,xnzi`e xfrl` liSdlmFiA §©¦¤§¨¨§¦¨¨§§§

xAC,mdilr lNRzdW onf xnFl 'Fbe ¦¤§©§¨¤¦§©¥£¥¤
FzNtY zlAw zAq dfA cFr llke§¨©¨¤¦©©¨©§¦¨
ipiq xdA eil` 'd xACW cvl `EdW¤§©¤¦¥¥¨§©¦¨

zlAwA 'dl on`p xiv dUrpe§©£¨¦¤¡¨©§©¨©
:dxFYda dxez ©¨

(â.'Bâå íéçLîä 'Bâå úBîL älà¥¤§§©§ª¦§
xnFl xfgzFnW dN`'a mrR ¨©©¥¤§©©

'` mrtA xn`X dOA wiRqd `le§Ÿ¦§¦©¤¤¨©§©©



פג xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iriax meil inei xeriy

(ã)Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧
íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé éðôì äøæ̈¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®
ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå øæòìà ïäëéå©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

i"yx£Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ
:Búà eúøLå ïäkä©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ֿאת וׁשמרּו ה ּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְֵֶַַָ
יקרב מׁשמרּתֹו ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו יח)זר, ּוביתֿאבי(במדבר ּובני "אּתה : ְֱִֵֶֶֶַַָָָָ

א  ּתׂשאּו מסּיעין אּת הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", תֿעֹון ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָ
הּׁשרּות  היא זֹו .אֹותם, ִֵַָ

(æ)äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְִֶֶָָָָֻ
ּבכל  "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו, עליו ּומּטל ְְֲִֶֶַָָָָָָָֻעליו
ותרׁש ּבבגתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ּובלׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָהּמקרא

ב') י"ג וכן (מגילה ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ
ּולוּיה  ּכהּנה .מׁשמרֹות ְְְְִִָָֻ

(ç)úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑ זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְִֶָָֻ
ּתחּתיהם  ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלצרכי

ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשליחּותם,
יח)ׁשּנאמר עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(è)íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änä¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈe˙∑ לעזרה.Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó∑ ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈
ּכלֹומר  יׂשראל". ּבני מּתֹו" העדה ּכמֹו ּכל מּׁשאר , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ׁשּנאמר  לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ּבגזרת לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָנבּדלּו
ח) וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְִִִֶֶַָָֻ

(é)íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®
ô :úîeé áøwä øfäå§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈaŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑'מנין' לׁשֹון ואינֹו 'ּפקידּות', Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ִַַָָ
לּכהנים  הּמסּורֹות ועבֹודֹות והקטרה, .ּוזריקה ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹ

ÔB‰È·B¯˜aד  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו  d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zLk‡ז  Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡kLÓ«¿¿»

hÓ¯˙ח  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÈÓ Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

ÔÈ¯ÈÒÓט  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י  Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn` xnble 'Fbe zFnW dN`migWnd ¥¤§§§¦§ŸŸ¤©§ª¦
`N` EgWnp `NW hrnl oEMzp ,'Fbe§¦§©¥§©¥¤Ÿ¦§§¤¨

xnFl wCwC dfle ,EN`dN`,mzlEf ¥§¨¤¦§¥©¥¤¨¨
cvl df rnWp `l oFW`x wEqRnE¦¨¦Ÿ¦§¨¤§©

mr lqRW rnWY `NW dN`e xn`W¤¨©§¥¤¤Ÿ¦§©¤¨©©
:oade mdl EncTW l`xUi ipAc dxez §¥¦§¨¥¤¨§¨¤§¨¥



xacnaפד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - ezligza gi jxk y"ewl t"r)

mipdMd zFcFar lMn mixf zlilW§¦©¨¦¦¨££Ÿ©¦

והּזר  את־ּכהּנתם וׁשמרּו ּתפקד ואת־ּבניו ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֽֽואת־אהרן
יּומת: ֵַָָֽהּקרב

והקטרה  ּוזריקה ּדּמים קּבלת - ּכהּונתם את ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָוׁשמרּו
לּכהנים המסּורֹות ובפרש"י)ועבֹודֹות י. (ג, ְֲֲִַַַֹ

להבין: ְְִִָָוצרי
את  לׁשמר הּכהנים את הּמזהיר זה ּפסּוק נכּתב מּדּוע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹא)

הּלוּיים. ּבעבֹודת העֹוסקים הּפסּוקים ּבין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּכהּונתם,
עליהם  לעבֹודֹות ּכדגמא רׁש"י ׁשּבחר מה ּתמּוּה ּכן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻב)
ּדּמים, קּבלת אּלּו: עבֹודֹות ג' ּדוקא לׁשמר, הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹצריכים

והקטרה. ְְְִַָָָזריקה
מּכל  עבֹודֹות ּבׁשלׁש ׁשרק נמצא, לכׁשּנתּבֹונן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוהּבאּור:
ּבני  ׁשעׂשאּום ראינּו מצאנּו לּכהנים, המסּורֹות ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָֹהעבֹודֹות
קּבלת  רׁש"י: ׁשּזכר העבֹודֹות ׁשלׁש והם ּבעצמם, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיׂשראל

הּפסח  קרּבן הקרבת ּבזמן והּוא והקטרה, ּוזריקה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָּדּמים
ז־ט)ּבמצרים יב, לדֹורֹות,(בא ׁשּגם לֹומר, מקֹום הי' ּכן ועל . ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשליחּותם  הּלוּיים על־ידי אף להעׂשֹות יּוכלּו אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָעבֹודֹות
ּבתֹור  היא לוי ּבני עבֹודת ּכללּות ׁשהרי יׂשראל, ּבני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשל

עבֹודתם קרּויה ׁשּלכן יׂשראל, ּבני ּכלל ג,ׁשליחּות (פרשתנו ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָ
יׂשראל"ו) ּבני 9)"מׁשמרת עמ' חי"ג לקו"ש .(ראה ְְְִִֵֵֶֶָ

מיחדת  אזהרה הּתֹורה ּכתבה זֹו, סברא לׁשלל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּובכדי
עב  לׁשמר אֹודֹות לּכהנים עֹוסקּה ּבעת לזר, לּתנּה ולא ֹודתם ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹֹֹ

היתה  מצרים ׁשּבפסח ּדאף להֹורֹות, הּלוּים. ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָעבֹודת
הּכהנים  עבֹודת הם ּכעת הרי ליׂשראל, ׁשּיכת ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה
ג' ּדוקא רׁש"י הדּגיׁש ולכן יּומת". הּקרב ו"הּזר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבלבד,
יהיּו הּלוּיים ׁשאף לסברא מקֹום יֹותר יׁש ּבהם אּלּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעבֹודֹות

ּבעבֹודתּה. ְֲִֵַָָּכׁשרים

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½
éì eéäå ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk úçz©¯©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן .ואני «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָ

Ï‡¯NÈ Èa CBzÓ∑ אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֶָָ
ּולקחּתים  ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות עלֿידי ׁשּלי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלּׁשרּות

ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָּתמּורתם.
אלילים  עבֹודת עבדּו ׁשּלא והלוּים נפסלּו, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָֹּבעגל

ּתחּתיהם  .נבחרּו ְְֲִֵֶַ

(âé)õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî¦§©À¦¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈

ô :ýåýé éðà eéäé éì äîäa-ãò©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«

ß oeiq 'a iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

(åè)íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑ הּוא נפלים, מּכלל מּׁשּיצא ƒ∆…∆»«¿»ְְִִִֶַָָָ
הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא יהּודה נמנה רּבי אמר . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

נמנה  להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד ׁשלֹום: ְְְִִִֵֶַַָָָּברּבי
ׁשּנאמר הּבטן, כו)מן ללוי (שם אתּה ילדה "אׁשר : ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈

Ïkיג  ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„ÈÈÒיד  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡·‰˙‰ÔBטו  ˙È·Ï ÈÂÏ Èa ˙È ÈÓ¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:ÔepÓzƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.'Bâå Lãç ïaî øëæ ìkoAn mrh ¨¨¨¦¤Ÿ¤§©©¦¤
dOd E`A xW` onf itM .WcgŸ¤§¦§¨£¤¨¥¨

oYi dOle ,zFxFkAd mdW mdiYgY©§¥¤¤¥©§§¨¨¦¥
iel oA Fl WIW oeiM FpFicR xFkAd©§¦§¥¨¤¥¤¥¦

miIeNd oi` dOl xn`Y m`e ,FnFwnA¦§§¦Ÿ©¨¨¥©§¦¦
z` d`lde f`n ok FnM micFR¦§¥¥¨¨¨§¨¤



פה xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iying meil inei xeriy
אֹותּה ילדה מצרים ּבפתח ּכניסתּה עם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבמצרים"

נפׁשֹות  ּבׁשבעים חׁשּבֹונם ונמנית מֹונה ׁשּכׁשאּתה , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
הׁשלימה  והיא אחת, חסר ׁשבעים אּלא ּתמצאם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא

הּמנין  .את ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr gi jxk y"ewl t"r)

ohAd on cakFi oipn¦§©¤¤¦©¤¤

ּתפקדם: ומעלה מּבן־חדׁש . . לוי את־ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּֽפקד
הּׁשבט  אֹותֹו הּוא למּוד כּו', נמנה הּוא נפלים מּכלל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשּיצא
ללוי  אֹותּה ילדה אׁשר ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
ונמנית  אֹותּה, ילדה למצרים ּכניסתּה עם ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָּבמצרים,

נפׁשֹות ובפרש"י)ּבׁשבעים טו. (ג, ְְְִִָ
עֹוד  הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבת ׁשהיתה חדׁש"לפני "מּבן רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
נפלים"? מּכלל "יצא ׁשאז ְְְִִִֵֶָָָָָמּפני

ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ּבאֹופּנים (גו"א, ּבארּו ְְְֲִִֵַַָ
ִׁשֹונים.

הּצחּות: דר על ּבזה לֹומר ְֵֶֶֶַַַַָויׁש
"מן  ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבדר
מה־ׁשאין־ּכן  נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּבטן",
ׁש"אין  הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון נֹוגע היה הּלוּיים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמנין

הרב" אחר ּבממֹון רע"ב)הֹולכין כז, קמא רק (בבא נמנּו ולכן , ְְְְִִֵַַַָָָֹ
נפל. מחׁשׁש ּבוּדאּות ּכׁשּיצאּו חדׁש", ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"מּבן

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא טו)נמנה ג, (רש"י ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
מׁשמרת  "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׁש
סביב  יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה על־ּפי לבאר ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש".
מׁשּכן  מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי (ועל . . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלּמׁשּכן

מאֹופּני  אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהעדּות",
על־ידי  ּגם היא לּמׁשּכן סביב החנּיה והרי הּמׁשּכן. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָׁשמירת
מהּמחנה  ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּקטּנים,

וכּדֹומה. ּבּמׁשּכן עבֹודתם ְְֲֲִֶַַַָָָֹלעבד

(æè):äeö øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לפני מׁשה אמר «ƒְִֵֶַַָָָֹ
יֹונקיהן? מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהיא
ואני  ׁשּל אּתה עׂשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְֲֲִֵֶַַַַָָָָאמר
האהל  ּפתח על ועמד מׁשה הל ׁשּלי, ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאעׂשה

האהל  מן יֹוצאת ּובתֿקֹול לפניו, מקּדמת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּׁשכינה
נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹואֹומרת:

ה'" ."עלּֿפי ִַ

(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé)éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−
:éòîLå§¦§¦«

(èé)ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−
:ìàéfòå§ª¦¥«

(ë)íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²
:íúáà úéáì éålä úçtLî¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

Ók‡טז  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

ÔBL¯bיז  ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ Èa ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È·Ïיח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט  Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ  ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oFicR l`xUi Ekxhvi `le ,zFxFkAd©§§Ÿ¦§¨§¦§¨¥¦§
mIeNd mzF` iM xnFl Wi ,mdixFkal¦§¥¤¥©¦¨©§¦¦
f` EidW zFxFkAd zgY Eqpkp xaM§¨¦§§©©©§¤¨¨
mdizFa` zgY 'd miwd mdipA z`e§¤§¥¤¥¦©©£¥¤

.mlFr cr mdipaE md EWCwzp ixdW¤£¥¦§©§¥§¥¤©¨
dOA Fxn`nA 'd ltM dfl iM ilE`e§©¦¨¤¨©§©£¨©¤

wEqtA azMXz` iYgwl dPd ip`e ¤¨©§¨©£¦¦¥¨©§¦¤
mIeNd'FbemIeNd il EideEhlgd WExR ©§¦¦§§¨¦©§¦¦¥ª§§

dCtIW iel oi` dYrn ,mdipA ipaE md¥§¥§¥¤¥©¨¥¥¦¤¦§¤
xhR oM xg` `Ad l`xUi xFkA§¦§¨¥©¨©©¥¤¤

:mgxfh dxez ¤¤



xacnaפו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iying meil inei xeriy

(àë)älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤
:épLøbä úçtLî íä¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ הּלבני מׁשּפחת הּפק ּודים היּו לגרׁשֹון ּפק ּכלֹומר, הּׁשמעי. ּודיהם ּומׁשּפחת ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
וכ ּכ. ְָָ

(áë)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL íäéã÷t§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî ìäàäå§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑ הּתחּתֹונֹות לגג ∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים עֹורֹות ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות .אילים «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ
Á˙t CÒÓe∑ הּוילֹון הּוא. »«∆«ִַ

(åë)øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯
ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ

:Búãáò£«Ÿ̈«
i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑ והאהל מׁשּכן חצר ׁשל ׁשל ולא ,. ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

(æë)éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLî¦§§¬Ÿ©§¨¦«

(çë)úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå íéôìà£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈz 'B‚Â eÁÈ ˙‰˜ŒÈa ˙ÁtLÓ∑ ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְִ
ּתימנה  החֹונים ראּובן ּדגל ואֹוי להם לרׁשע "אֹוי . ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

וחמּׁשים  ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלׁשכנֹו",
ּבמחלקּתם איׁש עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח .עם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻ

(ì)-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤
:ìàéfòª¦¥«

‡ÔÈlכא  ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰ÈÈÓ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג  ‡kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

a¯כד  ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ‡כה  ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Ècכו  ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:dÁÏt ÏÎÏ È‰Beh‡«ƒ¿…»¿»≈

Èˆ‰¯כז  ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח  ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ‡כט  ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ Èa ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל  ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈



פז xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iying meil inei xeriy

(àì)úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN ‡ÈNe∑ עלֿידֹוממּנה - הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם  ּפקּדת .היה ְַָָָֻֻ

(âì)älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤
:éøøî úçtLî íä¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:íéúàîe íéôìà úLL¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äì)-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò ìéçéáà£¦¨®¦©´¤¯¤©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì):íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå| §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧
äLî äçøæî|úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑ לה מחנה ם ּוסמּוכין ּדגל …∆¿«¬…»»ְֲִֵֶֶֶַָ

לּצדיק  "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים ְְְִִִַַַָָָָָֻיהּודה
עֹוסק  ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו לפי לׁשכנֹו". ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹטֹוב

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ס)ּבּתֹורה, "יהּודה (תהלים : ְְֱֲִֶֶַַַַָָָ

יב)מחקקי" א וגֹו'"(ד"ה בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְִִִִֵֵָָָֹ
ּומזבּולן סנהדראֹות, ראׁשי ה)מאתים "מׁשכים (שופטים : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ

סֹופר" .ּבׁשבט ְֵֵֶ

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkét-ìò ïøäàå ¨§¥̧©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬
íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì ýåýé§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNòå§¤§¦−¨«¤

z¯Óe‡לא  ‡¯B˙Ùe ‡B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ ÈÓe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:dÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

È‡ÂÏלב  È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג  ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

Á¯È‡לד  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה  Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡etˆ Ôe¯LÈ ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ‡לו  Ètc È¯¯Ó Èa ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰BÓ ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:dÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח  ‡Óec˜ ‡kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÁÈcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÏÚלט  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc È‡ÂÏ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èì.'Bâå íiålä éãe÷t ìko"Anx ¨§¥©§¦¦§©§©
,FA Dnzl WIW xaCA DnY l"f¨©©¨¨¤¥¦§Ÿ©

eiaFxwE 'd icici dpd od mIeNd iM¦©§¦¦¥¥¨§¦¥§¨
`le EtBp `le lbrA E`hg `l xW`e©£¤Ÿ¨§¨¥¤§Ÿ¦§§Ÿ

KM lM Ehrnzp Ki`e EwWd `le EbxdŸ§§Ÿª§§¥¦§©£¨¨
mxRqnA miriBn mpi`W mihaXd lMn¦¨©§¨¦¤¥¨©¦¦§¦§¨¨



xacnaפח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑,"ואהרן" על נקּוד ¬∆»«…∆¿«¬…ְֲַַָֹ

היה  ׁשּלא הלוּיםלֹומר ד)ּבמנין ÌÈ¯NÚÂ.(בכורות ÌÈL ְְְִִִֶַַַָָֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ
ÛÏ‡∑ ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ּובפרטן »∆ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹ

- קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָּגרׁשֹון
אלפים  ׁשׁשת - מררי ּבני מאֹות, וׁשׁש אלפים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשמֹונת

את  ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּומאתים.
ּומאתים  וׁשבעים הּׁשלׁשה זקּוקים יהיּו ולא ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹהּבכֹורֹות
רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ְְְְְְִִִֵַַַָָָּבכֹורֹות

ּבכֹורֹות ּבכֹורים (ה)ּבמּסכת - לוּים מאֹות ׁשלׁש אֹותן : ְְְְְִִִֵֶֶַָֹ
ׁשּיפקיעּו ודּים הּפדיֹון היּו, מן .עצמם ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ß oeiq 'b iyiy mei ß

(î)éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî ìàøNé¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפלים ספק מּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi jxk zegiy ihewl)

נפלים ספק מּכלל מ)מּׁשּיצא ג, (רש"י ְְְִִִֵֶָָָָ
טו)ּולעיל מּכלל (פסוק "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מן  ּבת־קֹול יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָנפלים".
ּכתב  ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ" והֹודיעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהאהל

ּגם  נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשם
מנין  א ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום הּוא - חדׁש מּבן ְְְִִִִֶֶַַַֹֹהּפחּותים
ואצלֹו מׁשה, על־ידי אּלא ה'", ּפי "על היה לא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבכֹורֹות

" זה נפלים".ספקהרי ְֲִֵֵֶָָ

„i¯Î‡מ  ‡i¯Îea Ïk ÈÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈÓƒ¿«¿»«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,l`xUiAW ohTd haW ivgl Wcg oAn¦¤Ÿ¤©£¦¥¤©¨¨¤§¦§¨¥
`l 'k oAn mxRqn lr cnrYWkle§¦§¤©£Ÿ©¦§¨¨¦¤Ÿ
aXIW izi`xe ,riaxle WilWl riBi©¦©¦§¦§¦§¦©§¨¦¦¤¦¥
iEAxdW cvl `Ed cg`d ,mikxC ipWA¦§¥§¨¦¨¤¨§©¤¨¦

aizkC iEPrd cSn `A(` zFnW)xW`ke ¨¦©¨¦¦§¦§§©£¤
imrHn 'a Kxce ,'Fbe dAxi oM FzF` EPr §©¥¦§¤§§¤¤¦©©

.mFlXd eilr Epia` awri lW FqrM©£¤©£Ÿ¨¦¨¨©¨
`vnp `l iM ,wFgx 'Ad mrh ipiraE§¥©©©©¨¦Ÿ¦§¨
eilr mdia` qrkA rxGd zhrnd mWx¤©§¨©©¤©§©©£¦¤¨¨
`Ad xRqOA `vnY cFre ,mFlXd©¨§¦§¨©¦§¨©¨

minId ixacA(b"k '`)dpFnW mIeNd Eid §¦§¥©¨¦¨©§¦¦§¨
oA cr dpW miWlW oAn sl` miWlWE§¦¤¤¦¤§¦¨¨©¤
`Up zWxtA mxRqnaE ,dpW miXng£¦¦¨¨§¦§¨¨§¨¨©¨Ÿ
'de mitl` zpFnW oFAWg llkl E`Ä¦§©¤§§©£¨¦§
'c EtiqFdW E`vnp mipFnWE zF`n¥§¦¦§§¤¦
xRqnaE ,df xRqn lr aExwA miwlg£¨¦§¥©¦§¨¤§¦§©
ltkl E`A `l mW `Ad l`xUi ipA§¥¦§¨¥©¨¨Ÿ¨§¥¤
df xRqn cn`aE ,o`M xEn`d xRqn¦§¨¨¨¨§Ÿ¤¦§¨¤
d`n oA cr 'k oAn mipnp EidIWkl¦§¤¦§¦§¦¦¤©¤¥¨
lFki l`xUi mipnPW KxcM dlrnë©§¨§¤¤¤¦§¦¦§¨¥¨
l`xUi ihaW lFcbM mxRqn zFidl¦§¦§¨¨¦§¦§¥¦§¨¥

:mdia` qrM dI`e dlrnE©§¨§©¥©©£¦¤
íòèåoFkp mrh `Ed iEPrd lW '`d §©©¨¤¨¦©©¨

l"fg xn`n itl wCvi `l la £̀¨Ÿª§©§¦©£©©©
(h"r 't x"xa)cr awri zn `l Exn`W¤¨§Ÿ¥©£Ÿ©

,`FAx 'q xRqn llkl l`xUi EriBdW¤¦¦¦§¨¥¦§©¦§©¦
mdixaC itl miaEzMd aXil gxkdaE§¤§¥©§©¥©§¦§¦¦§¥¤
ok FnM WExR dAxi oM FxnF` iM l"f¦§¥¦§¤¥§¥

hrnzn did `le dAxi oFW`xd xErXA©¦¨¦¦§¤§Ÿ¨¨¦§©¥
mzF` miPrnE mdn mibxFd EidW mbd£©¤¨§¦¥¤§©¦¨
zFAxle zFxtl l`xUiA gM did̈¨Ÿ©§¦§¨¥¦§§¦§
dnE ,xqgd zF`Nnl oFW`xd hRWOM©¦§¨¨¦§©§¤¨¥©

aEzMd xn`X(mW zFnW)ExR l`xUi ipaE ¤¨©©¨§¨§¥¦§¨¥¨
awri iniA iM cvl ,'Fbe ipRn EvwIe 'Fbe§©¨ª¦§¥§§©¦¦¥©£Ÿ
mWx miUFr Eid `le miPhw iPhw Eid̈§©¥§©¦§Ÿ¨¦¤
dYrnE ,mEqxR EUr ElcBWkE xirÄ¦§¤¨§¨¦§¥©¨
didi `l dOle iEPrd mcw did iEAxd̈¦¨¨Ÿ¤¨¦§¨¨Ÿ¦§¤
ok FnM EidW xnFl oi`e ,iel haWl ok¥§¥¤¥¦§¥©¤¨§¥
zxihR zrA mihaXd x`WM miAx©¦¦§¨©§¨¦§¥§¦©
`NW cvlE KM xg` Ehrnzpe mdia £̀¦¤§¦§©£©©¨§©¤Ÿ
iM ,zFAxzdl Exfg `l iEPrd mdA did̈¨¨¤¨¦Ÿ¨§§¦§©¦

Ehrnzi dOl ikp` oC df lr mBdkxAn ©©¤¨¨Ÿ¦¨¨¦§©£¦§¨¨
Exn` l"fxe .dpFW`x(d"t x"cna)didW ¦¨§©©¨§¤¨¨

iEPn xg` did df ,mdA dNkn oFx`d̈¨§©¤¨¤¤¨¨©©¦
:miIeNd zcFar£©©§¦¦

ïBëpäådUrn iel haW iM `Ed ipirA §©¨§¥©¦¥¤¥¦©£¤
xW` mxnr dUrnM mdl cg ¤̀¨¨¤§©£¥©§¨£¤
oAd zxfB liaWA FYW` z` gNW¦©¤¦§¦§¦§¥©©¥
`le mibPrn EidW cvl mrHde ,cFNId©¦§©©©§©¤¨§ª¨¦§Ÿ
zF`xl KM lM maal qnp `l EcArYWp¦§©§§Ÿ¨¥§¨¨¨¨¦§
Wi` dUrnM xF`iA miklWn mdirhp¦§¥¤ª§¨¦©§§©£¥¦
lre cEArXd cSn xW` l`xUi¦§¨¥£¤¦©©¦§§Ÿ
mAlaE mdipirA lwEde lfEd dcFard̈£¨©§©§¥¥¤§¦¨
mB ,xF`iA miklWn mdicli zF`xl¦§©§¥¤ª§¨¦©§©
afrle clil onvrA milflfn EidW¤¨§©§§¦§©§¨¥¥§©£Ÿ
mc` oi` xW` ux`d zFNgnaE zFcVA©¨¦§¦¨¨¤£¤¥¨¨

iel haWM eilr zcAkn FWtPW cAkp¦§¨¤©§§ª¤¤¨¨§¥¤¥¦
gNW mxnr iM zF`d Ll dfe ,oM dUFr¤¥§¤§¨¦©§¨¦©
ricFdl aEzMd Kxvd `le ,FYW` z ¤̀¦§§Ÿª§©©¨§¦©
ciBd `l mxnrA mBW xaCd z ¤̀©¨¨¤©§©§¨Ÿ¦¦
oiprd zlMUdn `N` oiprd aEzMd©¨¨¦§¨¤¨¥©§¨©¨¦§¨
Ffe ,`vi FhaW lM lr cOllE ,rcFp©§©¥©¨¦§¨¨§
oi` miicB oi` m` iM mhErn zAq `id¦¦©¦¨¦¦¥§¨¦¥
xifgd mxnrW EpivOW mbde ,miWiY§¨¦©£©¤¨¦¤©§¨¤¡¦
Exifgd mNMW EPOn cnll oi` ,FzWExB§¨¥¦§Ÿ¦¤¤ª¨¤¡¦
xaCd eil` `A xW` df `Ed iM¦¤£¤¨¥¨©¨¨

dcB`A l"fg xn`nM d`EapA`"t x"eny) ¦§¨§©£©©©¨©¨¨
(ai dhFqWFcTd xdGd ixacaE(:`i a"g) ¨§¦§¥©Ÿ©©¨

k"b Exn`W FnkE ,'Fbe Wi` KlIe wEqRA©¨©¥¤¦§§¤¨§
(`"t x"eny)'Fbe Fzg` avzYe wEqRA©¨©¥©©£Ÿ§

.Dz`EapA didI dn zF`xl dkldW¤¨§¨¦§©¦§¤¦§¨¨
dUri dxFY oA haW dOl xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¥¤¤¨©£¤
ornl DA EpCW ilE` ,diaxE dixR hErn¦§¦¨§§¦¨©¤¨¨§©©
`vFIke ,dldAl clp `le wixl rbip `lŸ¦©¨¦§Ÿ¥¥©¤¨¨§©¥

Exn`W Epivn dfA(.`i ziprY)xEq`W ¨¤¨¦¤¨§©£¦¤¨
WIW mbd oFarx zpWA FzHn WOWl§©¥¦¨¦§©§¨£©¤¥
cvl ok FnM Epce ,diaxE dixR zripn§¦©§¦¨§§¦¨§¨§¥§©
,xTr lM Erpnp mixkGd mipAd iENM¦©¨¦©§¨¦¦§§¨¦¨
qp mdOr 'd dUr dAxc` dYrnE¥©¨©§©¨¨¨¦¨¤¥
xg` dfle ,df xRqn mdn Ex`WPW¤¦§£¥¤¦§¨¤§¨¤©©
diaxE dixtA md mB miwEqr EidW onf§¨¤¨£¦©¥¦§¦¨§¦¨
x`Xn xzFi 'Fbe EvxWIe ExR̈©¦§§§¥¦§¨

:mihaXdn dxez ©§¨¦



פט xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iyiy meil inei xeriy

(àî)øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ
øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½

:ìàøNé éða úîäáa§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«

(áî)-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨
:ìàøNé éðáa øBëa§−¦§¥¬¦§¨¥«

(âî)Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôì äìòîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

ô :íéúàîe íéòáLå§¦§¦−¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(äî)ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½
íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ֲַָֹ

אּלא  יׂשראל, ׁשל טהֹורה ּבהמה ּבכֹורי את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהלוּים
וׂשה  חמֹוריהם, ּפטרי ּכּמה את ּפטר לוי ּבן ׁשל אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

העֹודפים  מנה ׁשהרי ּתדע, יׂשראל. ׁשל חמֹורים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפטרי
מנה  ולא ּבּבהמה ּבאדם .העֹודפים ְְְִֵַָָָָָָָֹ

(åî)ìMä ééeãt úàåíéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò íéôãòä̈«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑ הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְֶַ
וׁשבעים  הּׁשלׁשה אּלּו - ּבהם להּפדֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹהּצריכין
ּתּקח  מהם הּלוּים, על ויתרים ּבהם העֹודפים ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומאתים

יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻחמׁשת
רחל  ׁשל ּבכֹור ׁשהיה ּכסף, .עׂשרים ְְִֵֶֶֶֶֶָָָ

(æî)ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤
:ì÷Mä äøb íéøNò çwz Lãwä©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

Ïkמא  ÛÏÁ ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב  ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג  ÔÈÓa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È·aמה  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿

:ÈÈ ‡‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈ¯ÈzÈcמו  ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז  ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àîàå.'Bâå íiålä úîäa úWExR §¤¤¡©©§¦¦§¥
oFictA miaIg mdW zFndAd©§¥¤¥©¨¦§¦§
aEzMd xn`W mixFng ixhR mdW¤¥¦§¥£¦¤¨©©¨

(bi zFnW)`wece ,dUA dCtY xFng xhtE §¤¤£¦§¤§¤§©§¨
,`l zFxFdHd zFxFkA la` xFng xhR¤¤££¨§©§Ÿ
ilraE ,oFicR ipA mpi` oininYd iM¦©§¦¦¥¨§¥¦§©£¥
cg` rbx oinEn ipA EUrPWn oinEn¦¦¤©£§¥¦¤©¤¨

,[milrAd] zEWxA(xFkAd)ixde FA dkf ¦§©§¨¦©§¨¨©£¥
mFwO dnE oiNgM Flv` `Ed¤§§ª¦©¨

:oFictlan dxez §¦§

(äî.'ä éðà íiålä éì eéäådpEMd §¨¦©§¦¦£¦©©¨¨
xn`nA,'d ip`mbdW xnFl §©£©£¦©¤£©

l"f EpizFAx Exn`W(c"qy hEwli)dcizr ¤¨§©¥©§£¦¨
Ecxi `l ,zFxFkAl xfgYW dcFar£¨¤©£Ÿ©§Ÿ¥§

FxnF` `Ede ,'dl zFidn miIeNdEide ©§¦¦¦§©§§§¨
'd ip` ilFnM cre mlFrl inXW mWM ¦£¦§¥¤§¦§¨¨¤§

:miIeNd il Eidi oken dxez ¥¦§¦©§¦¦
(æî.'Bâå úLîç zç÷ìåzrcl Kixv §¨©§¨£¥¤§¨¦¨©©

oeiM e"`eA Ygwle xn` dOl̈¨¨©§¨©§¨§¨¥¨
iiEcR z`e xn`n zxfB `Ed df xn`OW¤©£¨¤§¥©©£©§¥§¥

zpEM xird dfA iM ilE`e ,'Fbe dWlXd©§¨§§©¦¨¤¥¦©¨©
dfl mcFTd aEzMdWlXd iiEcR z`e ¨©¥¨¤§¥§¥©§¨

l`xUi ipA xFkAn `Ed FzxfBW 'Fbe§¤§¥¨¦§§¥¦§¨¥
mitcFrd zFxFkA oFicR gTIW WExR¥¤¦©¦§§¨§¦
`le zFxFkAd z`n miIeNd lr©©§¦¦¥¥©§§Ÿ
xnFl LYrC lr dlrYW ,miIeNdn¥©§¦¦¤©£¤©©§§©
mYndA miIeNd zndaA EcRW KxcMW¤§¤¤¤¨§¤¡©©§¦¦§¤§¨
xnge lwe mdn mixzFPd ECti ok FnM§¥¦§©¨¦¥¤§©¨Ÿ¤
l`xUi ipA xFkAn xnFl cEnlY ,`Ed©§©¦§§¥¦§¨¥
dUrOA xn` oke ,oFicRd didi WExR¥¦§¤©¦§§¥¨©©©£¤



xacnaצ zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c ycew zayl inei xeriy

(çî)íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−
:íää¤«

(èî)íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½
:íiåìä ééeãt ìò©−§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑ סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְָ
ּבכֹורֹות  למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻהחׁשּבֹון:
וחמּׁשים  מאֹות ׁשלׁש - ּבכֹורֹות לׁשבעים ׁשקל, אלף -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַֹ

ׁשקל. עׂשר חמּׁשה - ּבכֹורֹות לׁשלׁש רבה.ׁשקל, (במדבר ְְֲִֶֶֶֶָָָָֹ
יז) "ּתן סנהדרין לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ּכיצד ְֱֵֵֶֶֶַַַָֹאמר:

הלוּים!". מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָֹחמּׁשת
ּפתקין  אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? וכתב מה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפתקין  ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹעליהן:
ּבקלּפי, ּונתנן ּבללן ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּכתב

הּגֹורל  לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן : .אמר ְְְִִֵֶֶַַָָָ

(àð)åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oeiq 'c ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
:íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N∑ הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְִֵֵֶֶָ
מּׂשא  חמּׁשים לעבֹודת ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם , ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מּכאן  ּכחֹו. נתמּלא לא מּׁשלׁשים והּפחֹות ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹׁשנה;

חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לכח". ׁשלׁשים "ּבן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרּו:
מעּתה  מכחיׁש .ּכחֹו ְִֵַַָֹ

Ô˜¯tמח  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט  ÔB‰˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ  ˙È ·ÈÒ Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא  ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב  Èa BbÓ ˙‰˜ Èa ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dWn gTIe'Fbel`xUi ipA xFkA z`n ©¦©¤§¥¥§§¥¦§¨¥
sqMd z` gwldevn xnFl siqFde , ¨©¤©¨¤§¦©¦§¨

Ede ,milwW 'd oFicRd didIW dIpW` §¦¨¤¦§¤©¦§§¨¦§
xfge ,e"`e ztqFzA Ygwle FxnF`§§¨©§¨§¤¤¨§¨©

xnFlgTYWcTd lwWA lwXd gTIW , ©¦©¤¦©©¤¤§¤¤©Ÿ¤
aMrn df xaCWe ,lEtM `EdW¤¨§¤¨¨¤§©¥

:oFicRAgn dxez ©¦§
(àð'ä äeö øLàk 'Bâå äLî ïziå©¦¥¤§©£¤¦¨

.'BâåaEzMd xn`W xg` dWwlr §¨¤©©¤¨©©¨©
'd iRxnFl mFwO dn'd dEv xW`M ¦©¨©©£¤¦¨

df dUrnA WIW cvl iM d`xpe .'Fbe§§¦§¤¦§©¤¥§©£¤¤
mFwn Wie ,eipaE eig` oxd`l dahd£¨¨§©£Ÿ¨¦¨¨§¥¨

aihdl gEx zgp dWnl did iM xnFl©¦¨¨§¤©©©§¥¦
zpigA llWe aEzMd `A dfl ,eig`l§¨¦¨¤¨©¨§¨©§¦©
dUrnA aWg `NW dWOn Ff daWgn©§¨¨¦¤¤Ÿ¨©§©£¤
mIwl `N` eig`l dpizPd oFvx df¤§©§¦¨§¨¦¤¨§©¥

:EdUrnA utgd Fl did 'd xn`n` dxez ©£©¨¨©¥¤§©£¥
(á.úä÷ éða Làø úà àNðdn itl ¨¤Ÿ§¥§¨§¦©

lr iM `Vz iM zWxtA EpilrdX¤¤¡¦§¨¨©¦¦¨¦©
mdl W`x z`iUp `Ed xtMd zpizp ici§¥§¦©©Ÿ¤§¦©Ÿ¨¤
`Vz iM mxRqnA aEzMd xn` dfle§¨¤¨©©¨§¦§¨¨¦¦¨
xtM Epzp `NW miIeNd oM oi`X dn©¤¥¥©§¦¦¤Ÿ¨§Ÿ¤
m` ,iel ipA z` cwR xn` mxRqnA§¦§¨¨¨©§Ÿ¤§¥¥¦¦
miIeNA FpFWl z` aEzMd dPW dOl oM¥¨¨¦¨©¨¤§©§¦¦

xnFl xfge onvr,cwR `le `Upd`xpe ©§¨§¨©©¨Ÿ§Ÿ§Ÿ§¦§¤
zinipR dcFar mdl 'd ozPW cvl iM¦§©¤¨©¨¤£¨§¦¦
oFWl mdl qgi dfl oglWe oFx` z`Ul̈¥¨§ª§¨¨¤¦¥¨¤§
ixxnE oFWxB KxrA W`x zE`iUp§¦Ÿ§¥¤¥§§¨¦
oFWxBW mbde ,mdn miNrn md EidIW¤¦§¥§ª¦¥¤©£©¤¥§
EPOn iM Di Fl xgA zdw ,iel xFkA `Ed§¥¦§¨¨©¨¦¦¤
zxEWe ,oxd`e dWn mlFrl xF` `vï¨¨¨¤§©£Ÿ§©
xW` dxFYd oFx` `Vi df sprW oiCd©¦¤¨¨¤¦¨£©¨£¤
xnFl wCwce ,zdTn `vIW dWn mÜ¤¤¨¨¦§¨§¦§¥©

,iel ipA KFYncvl Epxn`W mrHn ¦§¥¥¦¦©©¤¨©§§©
ixxn oiaE oFWxB oiA irvn` `EdW¤¤§¨¦¥¥§¥§¨¦

:KFY eil` qgizieb dxez §¦§©¥¥¨



צי xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c ycew zayl inei xeriy

(â)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì àa-ìk̈¨Æ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã)Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

(ä)úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøẗ´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ·e Ô¯‰‡ ‡·e∑ ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְִִִַָ
הלוּים  יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹלנרּתקֹו

לׂשאת  אּלא קהת ‰Án‰.ּבני ÚÒa∑ ּכׁשהענן ְְֵֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְֶֶָָ
ׁשּיסעּומסּתּלק  יֹודעים הם ,. ְְְִִִֵֵֶַ

(å)ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²
:åéca eîNå äìòîìî úìëz§¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå Cñpä©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«
i"yx£˙iwÓe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑ הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי יּסCÒp‰∑.ּכבר "אׁשר ,מס לׁשֹון הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶַַָָֻ

.ּבהם" ֶָ

(ç)Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(è)eç÷ìå|øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ

:íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìk-ìk̈§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת ּכמין «¿»∆»ְְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּיר  צד וׁשּוליה ∑È˙zÁÓ‰.צה לכל קטּנה, ּכף ּכמין ְְִֶֶַָ«¿…∆»ְְְִֶַַָָ
אּלא  לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפׁשּוטין

ּכׁשּמיטיבן  הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה .מּצּדיה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
‰È˙¯∑ ּבהן ׁשּנֹותנים ּבלעז, הּׁשמן לוצי"ש ≈…∆»ְְִֶֶֶֶַַַָ

.והּפתילֹות  ְְִַ

ÔÈLÓÁג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ Èa ÔÁÏet ÔÈc≈¿»¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

È¯LÓ˙‡ה  ÏhÓa È‰B·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ»¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»

cו  ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔezÈÂ‡BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז  ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

ÔeqÎÈÂח  È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

z¯Ó‡ט  ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(â.äëàìî úBNòìxEn`dn dPW ©£§¨¨¦¨¥¨¨
ixxn ipaE oFWxB ipA zcFarA©£©§¥¥§§¥§¨¦

xn`e dcFar carl,dk`ln zFUrl ©£Ÿ£¨§¨©©£§¨¨
ipA dUrn zEllkA oi`W dfA xird¥¦¨¤¤¥¦§¨©£¥§¥

W cvl ,dcFar zdw`Ed oFx`d §¨£¨§©¤¨¨

ei`UFp z` `UFp dAxc`(c"t x"cna) ©§©¨¥¤§¨
cFr .dk`ln `N` FA oiUFr oi`e§¥¦¤¨§¨¨
xcq zFUrl mdl WIW cvl iM d`xp¦§¤¦§©¤¥¨¤©£¥¤
oEEke szMA mi`UFPWM m`VnA oFkp̈§©¨¨§¤§¦©¨¥§¦

midl` oFx` cFaM cvl dkildd©£¦¨§©§£¡Ÿ¦
`xw dfl ,FtzM lr FpFc` `UFpM§¥£©§¥¨¤¨¨
zcFar oM oi`X dn ,dk`ln mzcFar£¨¨§¨¨©¤¥¥£©

:ixxn ipaE oFWxB ipAc dxez §¥¥§§¥§¨¦



xacnaצב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c ycew zayl inei xeriy

(é)Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©
:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑(לב מרצּוף (כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(áé)íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´
äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−

:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò́¨®©§¨«§−©©«
i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑קדׁש ׁשהּוא הּמׁשּכן ׁשּמׁשרתין ּבתֹו הּקטרת ּכלי והן , ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּפנימי  ּבּמזּבח .ּבהן ְְִִִֵֶַַַָ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ eM„Â∑ הּנחׁשת ∑eM„Â.מזּבח ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿
את  מעליו יּטלּו ‡¯ÔÓb.הּדׁשן „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑ ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»

כא) הּבגד (יומא ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואׁש

ואי ּכארי  הּמּסעֹות ּכֹופין ּבׁשעת ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, נּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
קד)פסכּתרעליה  נחׁשת (עירובין .ׁשל ְְְֵֶֶֶַָָֹ

(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À
-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤
øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk ìk ú÷øænä©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬

:åécá eîNå Lçz©−©§¨¬©¨«
i"yx£˙zÁÓ∑,הּדׁשן לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

מחּצֹות, ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהעׂשּויה
הּגחלים  את ׁשֹואבת צּנֹורּיֹות ∑ÏÊÓ‚˙.ּומּלפניה ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ִִ

להפכן  הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ּומהר  יפה ׁשּיתעּכלּו ּובלעז ∑ÌÈÚÈ.ּכדי מגרפֹות, הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְְֵֵַַַ
מכּבדין  ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ְְְְִֵֶֶֶַָֹווידי"ל

הּמזּבח  מעל הּדׁשן .את ְִֵֵֶֶֶַַַַ

(åè)-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨
úä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnä òñða Lãwä éìk§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ
àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì̈¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬

:ãòBî ìäàa úä÷-éðá§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑ והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשרת ּוכלי יּגעּו∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִֶ

חּיבין  ׁשמים - ּבידי .מיתה ִִִִֵַַָָָ

CLÓcי  ‰‡ÙBÁÏ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא  Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ

ÔeLnLÈיב  Èc ‡LenL ÈÓ Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ ÔezÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג  ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד  Èc È‰BÓ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

˜L„e‡טו  ˙È ‰‡qÎÏ È‰B·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈ƒ«¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ Èa ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ Èa ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»



צג xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c ycew zayl inei xeriy

(æè)øæòìà úc÷ôe|øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑ לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְֲֵֵֶֶֶָֻ
הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹאֹותם:

ּולזרז  לצּוֹות מּטל חניתן עליו ּבעת c˜t˙.ּולהקריב ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ¿À«
ÔkLn‰ŒÏk∑ קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד »«ƒ¿»ְְְְֵֶַַָָָָֻ

איׁש איׁש הּמׁשּכן לצּוֹות והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו על ְְְְֲִִִַַַַַָָָ
אבל  זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָוכלֿאׁשרּֿבֹו,
הּקדׁשים, מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון ּבני ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׂשא

נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר .עלּֿפי ְְִִֶַַָָָָָָָָ

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(çé)CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−
:íiåìä©«§¦¦«

i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ להם ּתגרמּו .ׁשּימּותּואל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léà Léà¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑לתֹו ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְ
למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, ּופרׂשּוּבפ נרּתק זֹו, רׁשה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּובּלּוע  ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ּפלֹוני ּבגד ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָעליו
ּכּסּויֹו:ׁשּלֹו הּוא ִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g jxk zegiy ihewl)

זֹו ּבפרׁשה למעלה ׁשּפרׁשּתי כ)ּכמֹו ד, (רש"י ְְְְְִֵֶַַָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק מפרׁשזֹורׁש"י ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

ותֹולעת  והארּגמן הּתכלת "ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָרׁש"י
"נקבים  עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת האמּורים ְְֲֲִִִִַַָָָָָָָׁשני

הּבגדים, ּכּסּוי ׁשעל־ידי לכאֹורה, לֹומר, יׁש ּולפי־זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנקבים".
ּכנרּתק, ׁשהיּו ׁשּנתּכּסה לאאף (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש 'נבלע' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּבלּוע). ּכדבר צד, ְִַַַָָָָמּכל

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדבר קנ"ט פרשת חסלת

‰k‡טז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙ÁÓe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡kLÓ Ïk ˙¯ÒÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰BÓ·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:יז  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

BbÓיח  ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט  ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„È·Ú ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰B·e Ô¯‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰·¯˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈

ÈÓכ  ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

âôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôää

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èé.'Bâå eNò úàæådUrOd WExR §Ÿ£§¥©©£¤
zEWxA zdw ipA Eidi `NW `Ed¤Ÿ¦§§¥§¨¦§
zAg cvl f`W ,mvtgM z`Ul onvr©§¨¨¥§¤§¨¤¨§©¦©
E`vnpe carl mivx lMd WcTd zcFar£©©Ÿ¤©Ÿ¨¦©£Ÿ§¦§§
oxd` mzF` EniUi `N` ,xaCA mibbFW§¦©¨¨¤¨¨¦¨©£Ÿ
xiMn cg` lM dfaE 'Fbe Wi` Wi` eipaE¨¨¦¦§¨¤¨¤¨©¦

FxnF` `Ede ,FnFwnWi` mzF` EnUe §§§§¨¨¦
FxnF` `Ede ,'FbezF`xl E`ai `le §§§§Ÿ¨Ÿ¦§

rNaM dI`x icil E`Fai `NW icM WExR¥§¥¤Ÿ¨¦¥§¦¨§©©
WExtE ,WcTd z`EnUe`NW `Ed ¤©Ÿ¤¥§¨¤Ÿ

`N` cal FnFwn cg` lM zxMdA lirFi¦§©¨©¨¤¨§§©¤¨
xn`IW cr z`Ul Fci miUl qpMi `lŸ¦¨¥¨¦¨¨¥©¤Ÿ©
mFwnA Lci miU ipFlR eipaE oxd` Fl©£Ÿ¨¨§¦¦¨§§¨
`Ede ,KxCd df lr oke `Vl ipFlR§¦¦¨§¥©¤©¤¤§

FxnF`,mzF` EnUezevnA `vnY dfle §§¨¨§¨¤¦§¨§¦§©
iR lr aEzMd xn`W mbd oFWxB ipA§¥¥§£©¤¨©©¨©¦

`l 'Fbe zcFar lM didY eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨¦§¤¨£©§Ÿ
:'Fbe EnUe xn`̈©§¨§

.eúîé àìå eéçåmwQrzdA iM WExR §¨§Ÿ¨ª¥¦§¦§©§¨
xFwn `EdW dxFYd FAW oFx`Ä¨¤©¨¤§
wGdd WWgle ,mini Ekix`i miIgd©©¦©£¦¨¦§©£©©¤¥

l lFkIWFA zE`xde dribPdn zFid ¤¨¦§¥©§¦¨§¨§
xn`:Ezni `lek dxez ¨©§Ÿ¨ª

xAcnA zWxR zlqg£¨©¨¨©©¦§¨



צד

יום ראשון - כ"ז אייר
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום רביעי - א' סיון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ח אייר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום חמישי - ב' סיון
פרק כ, מפרק י 
עד סוף פרק יז

יום שלישי - כ"ט אייר
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' סיון
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' סיון
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת במדבר

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 



צה xii` f"k oey`x mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ז ראשון יום
פרק נב  ,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîöò äðéëùä ìáà,br 'nr cr.äøåúä úåöî

äî ,Bøwòå éelbä úéLàø àéäL ,dîöò äðéëMä ìáà£¨©§¦¨©§¨¤¦¥¦©¦§¦¨©
àéäå ,éelb úðéçáa úBîìBòì øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéàM¤¥¨¥¦¨¨¦§¦©¦§¦

,dpikyd ±úBîìBòä ìëaL úeiçä úBëLîä ìk øB÷î§¨©§¨©©¤§¨¨¨
íäaL úeiçä ìkL],zenleray ±èMtúnä øBà ÷ø Bðéà ¤¨©©¤¨¤¥©©¦§©¥

äpnî,dpikydn ±øBàk ¦¤¨¨
Y [LîMäî èMtúnä©¦§©¥¥©¤¤
,dnvr dpikyd ixd
ly zeigd lk xewn `idy

- zenlerdøLôà éà¦¤§¨
ìa÷ìe ìañì úBîìBòì̈¨¦§Ÿ§©¥
ïkLzL ,dúðéëL øBà§¦¨¨¤¦§Ÿ
,Lnî íëBúa Laìúúå§¦§©¥§¨©¨
íéìònä Leáì àìa§Ÿ§©©§¦

,íäî døBà øézñîe- ©§¦¨¥¤
z` lawl mileki md oi`
`ed m` ,dpikyd xe`
lr `ly mdil` dlbzi
xizqne milrnd yeal ici

,xe`d z`eìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§
éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥
øBà ìehák ,íøB÷îa¦§¨§¦
óeâa BøB÷îa LîMä©¤¤¦§§

,LîMäxe`yk ,f`y - ©¤¤
,exewna `vnp ynyd
`ed ixd ± dnvr ynya

- ote`aLîMä óeb íöò ÷ø ,äæ øBà íL äàøð ïéàL¤¥¦§¤¨¤©¤¤©¤¤
.ãáìalk ly zeigd xewn `id dpikydy oeeikn ,mb jk ± ¦§©

enk) dpikydn cala dx`d `id mzeigy ,mi`xapde zenlerd
xewnd) dpikyd m` ,ixd ,(ynydn dx`d `edy ynyd xe`
eide ,mxewna f` mi`vnp md eid ,mda dxi`n dzid (envr
ezeida ze`ivna lha ynyd xe`y enk ,ze`ivna milha

xewnaelyon ,mi`xapae zenlera yalzz dpikydy icke .
,dly xe`d lr xizqne milrnd yeala yalzz `idy gxkdd
z` lawle "helwl" mi`xapde zenlerd geka ± f` `wecy
dfi`a :dl`yd zl`yp ,j` .ze`ivna lhazdl `le xe`d
,dpikyd xe` lr xizqdle milrdl ezlekia yiy ,xaecn yeal
ixd `id dpikydy oeeikn ?ze`ivna lhazi `l envr `edye

xewnlki`xapdxewn `id ixd ,mmbdryae ,df yeall
lr ixd ± exewna `vnp `ede ,yeal eze`a dxi`n dpikydy
± oldl owfd epax xiaqn ± `l` ?ze`ivna lhazdl yeald
`ede ,zeevne dxezay d"awd ly eznkge epevx `ed ,df yeal
`xwpd zenlerd ly zeigd xewn xy`n xzei dpeilr dbixcn
ezeida ,dpikyd xe` ipta lhazn df yeal oi` ± okl ."dpiky"

cer daxc` f"try `l`" .xe`dn dlrnly dbixcnlcbez

'rnly dn k"ek`r 'ek leaql `"` dpikyd xe` m`y `iyewd
± "'..dcxiy wx" :uxzne ± dfn`"hily x"enc` w"k oeyl.

:"`ipz"d oeylae,dLéaìäìe døézñäì ìëeiL Leálä eäîe©©§¤©§©§¦¨§©§¦¨
,dpikyd xe` lr xizqdl egeka didiy -ìhaúé àìå± §Ÿ¦§©¥

,envr yealdúeàéöna¦§¦
BðBöø àeä ?døBàa§¨§

'eëå Búîëçå Cøaúé± ¦§¨¥§¨§¨§
xen`ky ,ezrce ezpiae
oipr mieedn mlek md
,dlrnl oigend
äøBza íéLaìîä©§ª¨¦©¨
eðì úéìâpä ,äéúBöîe¦§¤¨©¦§¥¨

,eðéðáìemileki md - §¨¥
xe`l "yeal" zeidl
`l df yealye ,dpikyd
± dpikyd xe`a lhazi

?dnl jk lkeàúéøBàc§¨§¨
,ú÷ôð äîëçî,oky - ¥¨§¨¨§©

,"dnkg"d on d`a dxezd
äàlò äîëç àéä± ¦¨§¨¦¨¨

zxitq ,dpeilr dnkg
mler" ly dnkgd

,"zeliv`dàìéòìc¦§¥¨
àîìòî àìéòì§¥¨¥¨§¨

,àéìbúàcdlrnly - §¦§©§¨
,xen`k ,`ed "`ilbz`c `nlr" .zelbzd ly mlerdn dlrn
dlrnly ,"d`lir dnkg"e ± "ielibd ziy`x" ± "dpiky" zpiga
`nlr"n dlrnle dlrnl `id ixd ,llka zelbzdn

,"`ilbz`cé äîëça àìå íékç eäéàc,'eëå äòéãd"awd - §¦©¦§¨§¨§¨§¦¨§
,drecid "dnkg"a `l la` ("zeliv`"c dnkg zpigaa) mkg
Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL ,ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥¤¥¨§ª¨

,äàlò äîëça ãçéîe,dpeilrd dnkga -Cøaúé àeäå §ª¨§¨§¨¦¨¨§¦§¨¥
.ãçà Búîëçåoigen ly zepigad x`y mb oke ,dnkgy ixd ± §¨§¨¤¨

zbixcn xy`n daxda dlrnl md (zrce dpia enk) dlrnly
`le dpikyd xe`l yeal zeidl md mileki okle ,dpikyd xe`
oigend mileki cvik ,mxa .df xe`a ze`ivna lhazdl
lawl mi`xapd mileki cvike ,yeal xeza ynyl dlrnly

- ?dpikyd xe`n mb dlrnl `edy drya ± df yeal÷øedf ± ©
dxeze 'd`lir dnkg'y iptn5úBâøãnä øúña äãøiL¤¨§¨§¥¤©©§¥

äâøãnî,dpeilr ±äâøãîì,dpezgz ±ìzLäaúeìL ¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§§
â"éøz ïäL ,íéiîLb íéøáãa äLaìúpL ãò ,úBîìBòä± ¨¨©¤¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦¤¥©§©

,613.äøBzä úBöî,dxezd dyalzpe dcxi mday ± ¦§©¨
dgeka yi ± miipezgzd miinybd mixacae zebixcna dzcixiae

yeal zeidlxizqnd.dpikyd xe` lr
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íéøîà éèå÷éì
éåìéâä úéùàø àéäù äîöò äðéëùä ìáà
àéäå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàî ä"á ñ"àù äî åø÷éòå
'åéçä ìëù] úåîìåòä ìëáù úåéçä úåëùîä ìë øå÷î
èùôúîä øåàë äðîî èùôúîä øåà ÷ø åðéà íäáù
äúðéëù øåà ìá÷ìå ìåáñì úåîìåòì à"à [ùîùäî
íéìòîä ùåáì àìá ùîî íëåúá ùáìúúå ïåëùúù
éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù íäî äøåà øéúñîå
ùîùä óåâá åøå÷îá ùîùä øåà ìåèéáë íøå÷îá
.ãáìá ùîùä óåâ íöò ÷ø äæ øåà íù äàøð ïéàù
ìèáúé àìå äùéáìäìå äøéúñäì ìëåéù ùåáìä åäîå
íéùáåìîä 'åëå åúîëçå 'úé åðåöø àåä äøåàá úåàéöîá
äîëçî àúééøåàã åðéðáìå åðì úéìâðä äéúåöîå äøåúá
àîìòî àìéòì àìéòìã äàìéò äîëç àéä ú÷ôð
ì"ùîëå 'åëå äòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã àéìâúàã
àåäå äàìéò äîëçá ãçåéîå ùáåìî ä"á ñ"à øåàù
äâéøãîî úåâøãîä øúñá äãøéù ÷ø ãçà åúîëçå 'úé
äùáìúðù ãò úåîìåòä úåìùìúùäá äâéøãîì

.äøåúä úåöî â"éøú ïäù íééîùâ íéøáãá
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הכוונה5. זה¯˜"ואולי ל' פ"ד ראה רפנ"ג:ÓÓ˘לתורה ועיין .Ú"Á'דאצי‡È‰˘כללות‰¯Â˙‰– Î"˜וצ"ע" ˙¯Ú‰‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.



`xiiצו g"k ipy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ח שני יום
,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùäá äúãéøéáå,146 'nr cr.íéðå÷éúá ù"îë

ìzLäa dúãéøéáeäãøé äðéëMä íb ¯ íìBòì íìBòî úeìL ¦¦¨¨§¦§©§§¥¨§¨©©§¦¨¨§¨
,íìBòå íìBò ìëa da äLaìúðå,dlrnly dnkga - §¦§©§¨¨§¨¨§¨

,dpikyd xe` yaeln ,mler lkay dxeza z`vnpdìëéä eäæå§¤¥©
,íìBòå íìBò ìëaL íéLã÷-éLã÷`ed miycwÎiycw - ¨§¥¨¨¦¤§¨¨§¨

z`xyd ly dnewn
mlere mler lka dpikyd
,dlrnly oigend ±
lkay dxeza miyaelnd
Îiycw lkid md ,mler
,mler eze`ay miycw
,dpikyd dxey mye
eze`a dlbzne zpkeyd

.mleráeúkL Bîëe§¤¨
,'íéiç õò'å 'øäf'a©Ÿ©§¥©¦

àéäL äðéëMäL± ¤©§¦¨¤¦
± zepeilrd zexitqa

zxitqe zpigaúeëìî©§
àéäL] úeìéöàc± ©£¦¤¦

,zeliv`c zeklnúðéça§¦©
-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨
øéànL úeiçå àeä§©¤¥¦

ïëìå ,úBîìBòìiptn ± ¨¨§¨¥
zpiga `idyielibxe`n

okl ,zeigdne seqÎoi`
"'ä øác" úàø÷ð àéä¦¦§¥§©

ìBëéák ,"åét çeø"å± §©¦¦§¨
oipr `ed "xeaic" ,oky

,daygna mlrp didy dn xeaica zelbl ± ielibd-Cøc-ìò©¤¤
äîeúqä BzáLçî älâî àeä øeacä íãàaL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨¨¨©¦§©¤©£©§©§¨

¯ [íéòîBMäì äîìòðåzekln zpigay ,dlrnl mb jk §¤§¨¨§©§¦
zeigd lye seqÎoi` xe` ly ielibd zpiga `idy ,"zeliv`"c
xeaicd lekiak edf ,"'d xac" z`xwp ± mlrda df iptl eidy
`idy ,ef "dpiky" ,okae .zenlera zewl` dlbnd dlrnly

- "zeliv`c zekln"íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìúî àéä¦¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦
ïúeLaìúäáe ,äàéøác úòc-äðéa-äîëç àéäL äàéøác± ¦§¦¨¤¦¨§¨¦¨©©¦§¦¨§¦§©§¨

zekln mr cgi"] "d`ixad mler" ly zrcÎdpiaÎdnkgyk
,l"pk) okezay zeliv`cdf xewnny'± ('ek 'e`xape ±zxrd

miyalzn [`"hily x"enc` w"keàøáð ¯ äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨¦§§
.äàéøaaL íéëàìnäå úBîLpäly mik`lnde zenypd ± ©§¨§©©§¨¦¤¦§¦¨

zpigaa xak md ,mler eze`mi`xap`le ,mler eze` ly

ly "zekln"d zpigan mieedzn mde ,mler eze` ly zewl`
mler eze`6"d`ixad mler" ly mik`lnde zenypdy ,ixd ;

mler" ly "zekln" zpigan mieedzn"d`ixad;íMî íâå± §©¦¨
zpiga zyaeln day ,"d`ixad mler" ly zeklnd zxitqn
zekln ± dpikyd
dyalzdy ,"zeliv`"c
ÎdpiaÎdnkga dligza
,"d`ixad mler"ay zrc

zd okn xg`ledyal
mler"ay "zekln"a

,"d`ixadCLîð¦§©
eðéðôlL ãeîìzä7, ©©§¤§¨¥

ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥
íLa,'íéðewz'ä §¥©¦¦

äàéøaä íìBòaL¤§¨©§¦¨
íL úBòétLîe úBøéàî§¦©§¦¨
Bzòãå Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨§©§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨

,íeöò íeöîö úðéçáa- ¦§¦©¦§¨
ote`a mikynpe micxei md
,mevre wfg mevnv ly
úBîLpä eìëeiL éãëa¦§¥¤§©§¨
éìòa íäL íéëàìnäå§©©§¨¦¤¥©£¥
ìa÷ì úéìëúå ìeáb§§©§¦§©¥
-äîëç úðéçaî äòtLä©§¨¨¦§¦©¨§¨

,elà úòc-äðéa- ¦¨©©¥
ly zrcÎdpiaÎdnkgn
zenypd zlekia did `l ,mvra ody itk ,`edÎjexa seqÎoi`
zekynpe zecxei ody itk ,`wec ,`l` ;lawl mik`lnde
.lawl mileki md ± xzeia mvnevn ote`a "d`ixad mler"a

íMî CLîð ïëìå,"d`ixad mler"n ±,ãeîìzä`l - §¨¥¦§¨¦¨©©§
,`xnb ± "cenlz"d `l` ,"dpyn"dàeäL,"cenlz"d ±ïk-íb ¤©¥

úBëìää éîòè àeä ãeîìzäL ,úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©¤©©§©£¥©£¨
íéîòhäå ,ïéøea ìò,lkye mrh ly oipr ±úðéça íä ©§¨§©§¨¦¥§¦©

,úòc-äðéa-äîëç;oigen -ïîöò úBëìääå,"dpyn"ay ±ïä ¨§¨¦¨©©§©£¨©§¨¥
:ïäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcnî,zepiga -ïéc ãñç ¦¦¨¤¥¨¤¥¤¤¦

íéîçø,zx`tz ±ïänL ,'eë,zecndn ±øzää CLîð ©£¦¤¥¤¦§¨©¤¥
,øeètäå áeiçäå ,ìeñtäå øLkäå ,øeqàäå± xyke xzid - §¨¦§©¨¥§©¨§©¦§©§

b ± leqte xeqi` ,cqg,dxea.'íéðewz'a áeúkL Bîk± §¤¨©¦¦
.dlrnly zecndn od zeklddy
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íéøîà éèå÷éì
äúãéøéáå
äùáìúðå äãøé äðéëùä íâ íìåòì íìåòî 'åìùìúùäá
íìåò ìëáù ÷"÷ ìëéä åäæå íìåòå íìåò ìëá äá
úåëìî àéäù äðéëùäù ç"òå øäæá ù"îëå íìåòå
øéàîù úåéçå ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéäù] úåìéöàã
ìåëéáë åéô çåøå 'ä øáã úàø÷ð àéä ïëìå úåîìåòì
åúáùçî äìâî àåä øåáãä íãàáù åîë î"ãò
ìëéäá úùáìúî àéä [íéòîåùäì äîìòðå äîåúñä
ïúåùáìúäáå äàéøáã ã"áç àéäù äàéøáã ÷"÷
äàéøááù 'éëàìîäå úåîùðä åàøáð äàéøáã úåëìîá
íùá ì"ùîëå åðéðôìù ãåîìúä êùîð íùî íâå
íù úåòéôùîå úåøéàî äàéøáä íìåòáù íéðå÷éúä
íåöò íåöîö 'éçáá ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç
ìåáâ éìòá íäù íéëàìîäå úåîùðä åìëåéù éãëá
êùîð ïëìå åìà ã"áç 'éçáî äòôùä ìá÷ì úéìëúå
àåä ãåîìúäù ã"áç 'éçá ë"â àåäù ãåîìúä íùî
ã"áç 'éçá íä íéîòèäå ïééøåá ìò úåëìää éîòè
ïéã ãñç ïäù ä"á ñ"à ìù åéúåãîî ïä ïîöò úåëìääå
ìåñôäå øùëäå øåñéàäå øúéää êùîð ïäîù 'åë íéîçø

.'éðå÷éúá ù"îë øåèôäå áåéçäå
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א.6. קלט, דף הקודש ˘ËÈÏ"‡7.באגרת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰היא דהתורה בפכ"ג ממש"כ יוקשה שלא הדיוק "אולי :Ò"‡‡ הוא כי
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כו'". לבד והארתן



צז xii` h"k iyily mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ט שלישי יום
,146 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã 'ìî úåùáìúäáå,cr 'nr cr:äðéëù

äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäáe8,`id - §¦§©§©§©£¦§©§¦§¦¨
,okn xg`làeäL äøéöéc íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìúî¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦¦§¦¨¤

.äøéöéc úòc-äðéa-äîëçdpikyd z`xyd dpyiy ,jk ± ¨§¨¦¨©©¦§¦¨
,"dxivid mler"a "zeliv`"c zeklnnïúeLaìúäáexg`l ± §¦§©§¨

,oknY äøéöéc úeëìîa§©§¦§¦¨
zeklny drya
`idy itk "zeliv`"c
zeklna zyaeln
ÎdpiaÎdnkgae "d`ixa"c
± "dxivi"c zrc
ly "zekln"a zyalzn

- "dxivid mler"eøöBð§
úBçeøäzepiga ± ¨

,"gex" ze`xwpd zenypd
zebixcn yly opyi oky
gex ,ytp ± zenypa
`id "ytp" ixde ,dnype
± "gex" ,"diyr"n
± "dnyp"e ,"dxivi"n
epcnlyk ."d`ixa"n
,"d`ixad mler" zece`
zeklnny xn`p

,dzre ."dnyp" ly dbixcnd ± "zenyp"d zexvep "d`ixa"c
,owfd epax xne` ± "dxivic zekln" zece` micnel ep`yk

,"gex" ly dbixcnd ± "zegex"d zexvep dpnnyíéëàìnäå§©©§¨¦
.äøéöéaLly mik`lnd mbe zenypay "gex"d zepiga mb ± ¤¦§¦¨

;"dxivi"c zeklnn eedzp ± "dxivid mler"íMî íâå± §©¦¨
,"dxivi"c zeklnnúBëìä àéäL ,eðéðôlL äðLnä àéä¦©¦§¨¤§¨¥¤¦£¨

óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëçî ïk-íb úBëLîpä ,úB÷eñt§©¦§¨©¥¥¨§¨¦¨©©¤¥
àeä-Ceøa9.Îdnkgn `a `edy cenlzl qgia epcnly myk ± ¨

akxen cenlz ,oky ,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpia
ldd ly lkyde minrhdnzexnly ,dpynl qgia mb jk ,zek

oeeikn ,z`f lka ,zecnd zpigan ze`a onvr zeklddyoday
zekynp ok mb od - ,mrhe lky ly oipr mdy ,minrhd minelb

,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkgnúBðéçaL ÷ø©¤§¦
íéLaìî íä ,úBëìää éîòè íäL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¥©£¥©£¨¥§ª¨¦

àìå ,úBëìää éôeâa íéæeðâe.éelb úðéçáa,`xnba ± §¦§¥©£¨§Ÿ¦§¦©¦

minrhddpyna ,eli`e .zelbzda ± zekldd lywqtdkldd
,mrhd `le ± zelbzda `ed calaïäL úBëìää éôeâå§¥©£¨¤¥

Y éelb úðéçáa,dpynaóBñ-ïéà ìL åéúBcî úøàä ïä ïä ¦§¦©¦¥¥¤¨©¦¨¤¥
,éelb úðéçáa àeä-Ceøaedf ± xzidl dkld wqty ,xen`k - ¨¦§¦©¦

± xeqi`l oicd wqte ,cqg
,dxeab edføàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

'íéðewz'ä íLa ìéòì§¥§¥©¦¦
ïéðp÷î ïøéôñ úéLc§¦§¦¨§©§¦

,äøéöéazexitq yy - ¦§¦¨
ody ± seqÎoi` ly zecne
± "zeliv`d mler" zecn
mler"a zexi`ne ze`vnp

,"dxividììk Cøc ïäL¤¥¤¤§¨
,ïée÷ éðLzecnd yy - §¥©¦

mieew ipya zewlgp
:miillkïéîé`edy ± ¨¦
,"cqg"Y ìàîNe`edy §Ÿ

`rexc cqg" ik ,"dxeab"
dxeab ,`pini (rexf)
- "`l`ny (rexf) `rexc

,ãñçc àøèqî ì÷äì- §¨¥¦¦§¨§¤¤
`a ± cqgd zcne zpigan

,lwdl dkldd wqtìëeiL øézäì eðéäc,xzend xacd ± §©§§©¦¤©
,'ä ìà úBìòì.dyecwa xac eze`l dilr zeidl lkezy - ©£¤

devne dyecw ly oiprl ea ynzyn icediy xzend xac ,oky
,cqg ly oipr df ixde ,dyecwa eay zeigd dler ±øéîçäì Bà§©§¦

;'eëdilr el didzy xyt` i` `linae ,xzid epi` xacdy -
lkei `l xac eze`y ,"oic"e "dxeab" ly oipr df ixde ,dyecwl
,dlrnly zecnd ly miillkd mieewd ipy md dl` .zelrl

,dpynay zekldd ze`a odny,ìkäå,dpyn mb cenlz mb - §©Ÿ
äàlò äîëç ét-ìò,dpeilr dnkg ±úòãå äðéáe ,úeìéöàc ©¦¨§¨¦¨¨©£¦¦¨¨©©

,da úBìeìk,"dnkg"a -úBãçéîeoke ,cenlzde dpynd ± §¨§ª¨
dpynd mikynp dpnny zecne zrcÎdpiaÎdnkgny dx`dd

,cenlzdeúBLaìî ïlk CBúa ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨¦§ª¨§ª¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL ,úeìéöàc úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©©£¦¤¥¨

.ãeçiä úéìëúa ïäa ãçéîzyalzn dpikydyk ,ixd ± §ª¨¨¤§©§¦©¦
zpigaa okn xg`le ,"dxivid mler" ly miycwÎiycw lkida
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íéøîà éèå÷éì
úåëìî úåùáìúäáå
'éöéã ÷"÷ ìëéäá úùáìúî äàéøáã úåëìîá 'éöàã

úåëìîá ïúåùáìúäáå äøéöéã ã"áç àåäùäøéöéã
àéä íùî íâå äøéöéáù íéëàìîäå úåçåøä åøöåð
ë"â úåëùîðä úå÷åñô úåëìä àéäù åðéðôìù äðùîä
éîòè íäù ã"áç 'éçáù ÷ø ä"á ñ"à ìù ã"áçî
'éçáá àìå úåëìää éôåâá 'éæåðâå íéùáåìî íä úåëìää
åéúåãî úøàä ïä ïä éåìéâ 'éçáá ïäù 'åëìää éôåâå éåìéâ
úéùã 'éðå÷éúä íùá ì"ùîë éåìéâ 'éçáá ä"á ñ"à ìù
ìàîùå ïéîé ïéå÷ éðù ììë êøã ïäù äøéöéá ïéðð÷î ïøéôñ
ìà úåìòì ìëåéù øéúäì åðééäã ãñçã àøèñî ì÷äì
äðéáå 'éöàã äàìéò äîëç ô"ò ìëäå 'åë øéîçäì åà 'ä
ïìåë êåúá éë ä"á ñ"àá úåãçåéîå äá úåìåìë úòãå
ïäá ãçåéî ä"á ñ"à øåàù úåìéöàã ã"áç úåùáåìî
äùáìúðå äðéëùä äãøé äæ êøãá ïëå ãåçéä úéìëúá
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.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ היא קלה שלפני' התלבשות (1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :
(עלדאת"ג). דיצירה ענינים הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים הם עי"ז והנמשך

(2ÔÈ‡„ Ï"È– מלכות") "מל' ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות – בזו
– הבריאה עולם לעניני בנוגע ÂÈÈÚמשא"כ ÏÎהתלבשות מוכרחת –„"·Á·ועד"ז) עולם·ÏÎדברי' לעניני בנוגע – וכמו Ê‰עולם (

– ÈÈÚבמשל ÏÎ„נמשכים ÔÈÁÂÓÂהגוף ˘‡¯‰Ó עולם (שלצורך דבריאה במל' זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –
חב"ד  פעולת בזה הרי – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי' קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה)
שיוכל  במדה דהאדם ממוחין המשכה – (במשל מבריאה הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך  רחוק בענין ˘ËÈÏ"‡9.לפעול ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהרי" :ÏÎ אוא"ס של חכ' היא התורה
כמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן לפ"ז)".·Ó"Îב"ה בתניא



oeiqצח '` iriax mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  א' רביעי יום
פרק נג  ,cr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éäùë äðäå âð ÷øô,148 'nr cr.[ç"éì

ääâä
êúåëìî áåúëä ïåùì ïáåé äæáå)

:(íéîìåò ìë úåëìî

`edy ,dxezd on wlg jynp ± "dxivid mler" ly zekln
dlbzn `edy itk dpikyd xe`l ilkd `edy - ,"dpyn"

."dxivid mler"aäæ Cøãa ïëådpikyd zyalzn dligzay ± §¥§¤¤¤
,"dxivid mler" ly zekln zpigaaäLaìúðå äðéëMä äãøé̈§¨©§¦¨§¦§©§¨

íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦
íìBò ìëå .äiNòc©£¦¨§¨¨

ìLîelà úBîìBò äL± ¦§Ÿ¨¨¥
,diyr ,dxivi ,d`ixa
úBááøì ÷lçúî¦§©¥§¦§
íb úBàø÷pä ,úBâøãî©§¥©¦§¨©
,íéèøt úBîìBò ïk¥¨§¨¦

úeìéöàc úeëìîe± ©§©£¦
zpiga ,xen`k ,`idy

,"dpiky"dúLaìî§ª¤¤
äæáe)* ääâä úeëìna©©§¨¤

ì ïáeé:áeúkä ïBL ¨§©¨
ìk úeëìî Eúeëìî"©§§©§¨

"íéîìBò,weqtd oeyln ± ¨¦
,"jzekln" yiy ,rnyn

zeklndyjllk ly zeklnd ,"minler lk zekln" yie ,
zeklnd ,"jzekln"y ,mixne` jk lre ,zenlerdjly`id ,

lk ly "zekln" zpigaa ik ,zenlerd lk zekln ly zeiniptd
zyaeln ± zenlerdjzekln"zeliv`"c zekln ±ìk ìL :(¤¨

Y éèøt íìBòmler lkay zekln zpigaa zyalzn `id (` ¨§¨¦
;ihxtúãøBézeyalzdd iciÎlr) "zeliv`"c zekln (a ± ¤¤

,zcxei (dxen`dúLaìúîe,zyalzn "zeliv`"c zekln (b ¦§©¤¤
íìBòaL úòc-äðéa-äîëç àeäL ,íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤¨§¨¦¨©©¤¨¨

.äâøãîa epnî äèîlLmler" ly zekln zpiga ± ¤§©¨¦¤§©§¥¨

,xzei oeilr mler ly "zekln"a zyaeln `idy itk ,"zeliv`d
dbixcna dhnly mler ly ,zrcÎdpiaÎdnkga zyalzn10.

äðéëMäî ,äpäå,"zeliv`"c zekln ±ìëéäa úLaìîä §¦¥¥©§¦¨©§ª¤¤§¥©
CLîð ,éèøt Bà éììk ,íìBòå íìBò ìk ìL íéLã÷-éLã÷̈§¥¨¨¦¤¨¨§¨§¨¦§¨¦¦§¨
øBà äpnî èMtúîe¦§©¥¦¤¨
íìBòä ìëì úeiçå§©§¨¨¨
úBîLð ,BaL íéàeøaäå§©§¦¤§¨

,'eëå íéëàìîeoke - ©§¨¦§
eze`ay mi`xapd x`y
,'eke zelkidd enk ,mler
zeige xe` milawn mlek

zpigandpikyef
Îiycw lkida zyaelnd)
,(mler eze`ay miycw

,okyeàøáð ílk ék¦ª¨¦§§
úBøîàî äøNòa©£¨¨©£¨

úéLàøa äNòîaL11, ¤§©£¥§¥¦
íäL,zexn`nd zxyr ± ¤¥

íLa àø÷pä "'ä øác"§©©¦§¨§¥
"äðéëL"z` zelbl `ed "'d xac" ly epipry epcnly itk ± §¦¨

zelbzd ± dpikyd oipr ok mb edfy .mlrpe xzqen didy dn
zpigay ,ixd .mlerd jeza ,mlerdn dlrnly iwl`d xe`d
`ide ,"dpiky" mya z`xwpd) "zeliv`d mler" ly zekln
mikynp dpnny ef `id ,(zexn`nd zxyra dlbzpy "'d xac"
dkynd .mi`xapde zenlerd lka zeige xe` mihytzne
ea) miycwÎiycw lkid `idy ,dxez iciÎlr d`a ef zehytzde
zynynd `ide ,mler lka (dligza dpiky zyalzn

dpikyd xe`l "yeal"k:

.âð ÷øtxe` `edy ,dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
.mlera xi`dl lkeiy ick "yeal"l wewf ,llka mlerdn dlrnly

mdy ,dxezde oigend mieedn ,mler lkae ;"dxez" ± `ed ,df yeal

eze` ly "miycw iycw lkid" ± mler eze` ly zrce dpia ,dnkgd

;dpiky dxey eay ,mler

zrcÎdpiaÎdnkgy ixg`le

dxey oday) mler eze` ly

zpigaa zecxei (dpikyd

± mler eze` ly "zekln"

.mler eze` ly mipiprde mi`xapd mieedznzeyalzdd iciÎlr

xi`dl lkeiy ,dpikyd xe` mb cxeie jynp ,mler eze` ly "zekln"a

.dbixcna dhnl `edy ,mler eze` ly "miycw iycw lkid"ajk

wxta .ipgexd diyrd mlerl cr ,zenlerd lkl qgia mixacd mixaqen

xi`n dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,b"p

dpikyd xe` xi`d miiw did ycwnd ziay onfa .inybd dfd mlera mb

ycwnd zia oaxeg ixg`l ,eli`e .ycwnd ziaay "miycw iycw lkid"a

iycw lkid" md od ,miiwn icediy zeevnde cnel icediy dxezd ±

dpikyd dxey eay ,"miycw

xiaqi ,b"p wxt jynda .meik

oiay milcadd z` ,owfd epax

dpikyd xe` zbixcn

ycwnd ziaa dxi`dy

oiale ,ipyd ycwnd ziaa dxi`dy dpikyd xe` zbixcn oial ,oey`xd

.zeevne dxez iciÎlr meik dxi`nd dpikyd zbixcn

úBçeläå ïBøàä äéä BaL ,íi÷ ïBLàø úéa äéäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨©¦¦©¨¤¨¨¨¨§©
úeëìî àéäL ,äðéëMä äúéä ¯ íéLã÷-éLã÷ úéáa§¥¨§¥¨¨¦¨§¨©§¦¨¤¦©§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åìà úåîìåò 'âî íìåò ìëå äéùòã ÷"÷ ìëéäá
úåîìåò ïë íâ úåàø÷ðä úåâéøãî úåááøì ÷ìçúî

úåëìîá úùáåìî 'åìéöàã úåëìîå íéèøô
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷

úùáåìîä äðéëùäî äðäå .äâøãîá åðîî äèîìù
éèøô åà éììë íìåòå íìåò ìë ìù ÷"÷ ìëéäá
íéàåøáäå íìåòä ìëì úåéçå øåà äðîî èùôúîå êùîð
äøùòá åàøáð íìåë éë 'åëå íéëàìîå úåîùð åáù
àø÷ðä 'ä øáã íäù úéùàøá äùòîáù úåøîàî

:äðéëù íùá

äðäå âð ÷øôäéä åáù íéé÷ ïåùàø úéá äéäùë
äúéä ÷"÷ úéáá úåçåìäå ïåøàä
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הרבי 10. בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה
בקדשיֿקדשים שההתלבשות למלכות˘·ÏÎשליט"א מתייחסת – שלמטה „‡ˆÂÏÈ˙עולם שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. מלכות מתלבשת בהן ק"ק...".ÈÎ˘‰Ó‰מ"אצילות", בהיכל ‰Ú¯˙11.המלובשת
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשזהו – עולמות הי' לא לזה קודם "כי :˙È˘‡¯·של התחלת כפשוטו –ÔÈ‡Ó Y ליש)".·¯‡



צט oeiq '` iriax mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäL ,úeìéöàc- ©£¦¤¦§¦©¦¥¨
dlbzn ± "mler"n dlrnle "seqÎoi`" mvra `edy xe`y

- dzid ef dpiky ixd ,mlera,íL äøBLmiycwÎiycwa - ¨¨
,ycwnd ziaay,úBøacä úøNòa úLaìîezegelay - §ª¤¤©£¤¤©¦§

migpen eidy ,zixad
,miycwÎiycway oex`a
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
øúBé íeöòå áø éelâa§¦©§¨¥

déelbî,dpikyd ly ± ¦¦¨
íéLã÷-éLã÷ úBìëéäa§¥§¨§¥¨¨¦
úBîìBòa äìòîlL¤§©§¨§¨

.íéðBéìòdpeekd ± ¤§¦
"diyr" zenlerl

"dxivi"e1mler"a mb ik ,
wx ixd dxi`n "dxivid
`idy itk dpiky zbixcn

ixg`ldzeyalzd
miycwÎiycw lkida
,"d`ixad mler"ay

,ef zeyalzdy) "d`ixa"ay "zekln"a dzeyalzd ixg`le
mler" ly miycwÎiycw lkida xi`dl lkezy zxyt`n
mbd ,oey`xd ycwnd ziaa dzxyy dpikyd ,eli`e .("dxivid
mler"ay "zekln"a dzeyalzd iciÎlr df did ,my s`y

zeyalzdn dxzqddy ote`a df did j` ,"d`ixadefdzid ,
dxzqd ixg` (ycwnd ziaa) xi`dy xe` eze`e ,xzei dhrn
± ."dxivid mler"l `le "d`ixad mler"l wx jiiy oiicr ,ef
,cvike ,inybd dfd mlera ixd `ed ycwnd ziay zexnle
xzei dwfge ,dlrp dxeva ,dpiky zbixcn my dxi`d `eti`

:meyn ,df ixd ± ?mipeilrd zenlera xy`n ,ielib xziaeék¦
,dlk äøBzä úeììk ïä úBøacä úøNòz` zellek od - £¤¤©¦§¥§¨©¨ª¨

cvik ,oe`b dicrq iax zexdf`a xaqeny itk ,dlek dxezd lk
xirdle) ,dxezd zeevn b"ixz lk ,zexacd zxyra zelelk

,('k wxt zlgzdn,äàlò äîëç Bbî à÷ôðc`idy - §¨§¨¦¨§¨¦¨¨
,("zeliv`d mler"ay dnkg) "d`lir dnkg"n d`a (dxezd)

,àéìbúàã àîìòî àìéòì àìéòìcdlrn dlrnly - ¦§¥¨§¥¨¥©§¨§¦§©§¨
,"zeliv`d mler" ly "zekln" enk ,zelbzd ly mlerdn
idef ik ,"`ilbz`c `nlr" z`xwpd ,"dpiky"d zpiga

dlrnl `id dxez ,ixde ± zenlera seqÎoi` xe` ly zelbzdd
dxezd geka yi okle ;"dpiky"n dlrnl ,"`ilbz`c `nlr"n
eze`a yalznd dpikyd xe` ipta lhazi `ly "yeal" zeidl
oipra cxei `edyk `wec `ed ,xizqnd yeal ,j` .yeal
okly ,dpikyn dhnly

edxe` lr xizqn `
;lawzdl lkeiy dpikyd
d`ay itk ,dxezd ,mxa
zexacd zxyra
ote`a dppi` ,zegelay
mipiprd enk didzy
± `l` ,inybd mleray
`id ± oldl xaqeiy itk
dbixcn dze`a dx`yp
zenlerdn dlrnly

.mixen`d mipeilrdéãëe§¥
ï÷÷çìzxyr z` ± §¨§¨

,zexacdíéðáà úBçeìa§£¨¦
äãøé àì ¯ íéiîLb± ©§¦¦Ÿ¨§¨

,dxez `idy "d`lir dnkg"Cøãk ,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤
ìzLäúBîìBòä úeìLxzei oeilr mlern milylzynd ± ¦§©§§¨¨

`idy cry ,xcqd ixd `ed jky ,xzei oezgz mlerlzcxei
ly zelylzydd xearl dkixv `id ,inybd dfd mlerl
dfd mlerdn dlrnly ,miipgexd diyre dxivi zenler

,inybd dfd mlerl `a df ,f` wxe ,inybdäfä íìBò ãò©¨©¤
òáhä úeLaìúäa âäðúî éîLbä äfä íìBò ék ,éîLbä©©§¦¦¨©¤©©§¦¦§©¥§¦§©§©¤©

,éîLbä,inybd dfd mlera zcxeid ziwl`d drtydd - ©©§¦
,jk did `l ,"zegel"a eli`e ,"rah" ly yeala zyalzn

,`l`,änä íéäìà äNòî úçläå"day ,ziwl` dxivi - §©ªŸ©£¥¡Ÿ¦¥¨
,rah `le ,zewl` zi`xp"àeä íéäìà ázëî ázënäå2,- §©¦§¨¦§©¡Ÿ¦

,zewl` zi`xp eay ,iwl` azkíìBò ìL òáhäî äìòîì§©§¨¥©¤©¤¨
òtLpä ,éîLbä äfä,ezrtyd lawn inybd dfd mlerd ± ©¤©©§¦©¦§¨

äpnnL ,äiNòc íéLã÷-éLã÷ ìëéäaL äðéëMä úøàäî¥¤¨©©§¦¨¤§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨¤¦¤¨
dpiky zx`dn ±ef- ,,äiNòä íìBòì úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¨£¦¨

,Bììëa äfä íìBò íbLd mlerd -`ed `edy ,inybd df ¤©¨©¤¦§¨
zx`dn ezeig z` lawnd "diyrd mler"a lelk ,dfd mlerd
ixg`l) "diyrd mler" ly miycwÎiycw lkiday dpikyd
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íéøîà éèå÷éì
øåà éåìéâ 'éçá àéäù úåìéöàã úåëìî àéäù äðéëùä
øúéá úåøáãä úøùòá úùáåìîå íù äøåù ä"á ñ"à
úåìëéäá äéåìéâî øúåé íåöòå áø éåìéâá æò øúéå úàù
ïä úåøáãä úøùò éë íéðåéìò úåîìåòá äìòîìù ÷"÷
àìéòìã äàìéò äîëç åâî à÷ôðã äìåë äøåúä úåììë
íéðáà úåçåìá ï÷÷çì éãëå àéìâúàã àîìòî àìéòì
úåìùìúùä êøãë äâøãîì äâøãîî äãøé àì íééîùâ
âäðúî éîùâä æ"äåò éë éîùâä æ"äåò ãò úåîìåòä
äîä íéäìà äùòî úåçåìäå éîùâä òáèä úåùáìúäá
æ"äåò ìù òáèäî äìòîì àåä íéäìà áúëî áúëîäå
äéùòã ÷"÷ ìëéäáù äðéëùä úøàäî òôùðä éîùâä
æ"äåò íâù äéùòä íìåòì úåéçå øåà êùîð äðîîù
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה הלשון מפשטות משמע כן "לכאורה :ÈÎ'דאצי כו' עשה"ד
האריכותÔ„·ÏוהןÔ„·Ïובריאה צ"ע (2 כו', כללות הן שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא עז ˘Ê"ÙÏכו'", ויתר שאת "ביתר

ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 דיצירה, במלכות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר זה איך ועצום" רב בגילוי
בפי' כמעט ·˙È‡משמע 'ÈÙ‰˘ וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת ג"כ וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי' –

בתניא דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש בביאור ·'שם ג"כ (ראה כו' כללות הן עשה"ד – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות
– לחקקן") ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' [בסי'Ï‡הר"י כו' והמעלה ירדה תחתונים]. שבדברים – שלישית מעלה – שם

) הנ"ל" ומטעם שם שהיו הלוחות "מפני כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל ˘‰ÂÁÂÏ˙לגבי ‡Ï‡ Ì˘ 'ÈÒ שעי"ז פעלו
כשמאיר ‚Ìניתוסף או מצ"ע  בריאה – בחילוק (עט"ז ) באוה"ת וכמוש"כ ובי', מיני' בסי' יוקשה שלא כדי כצ"ל – דבריאה ק"ק בהיכל

המהות השגת (2 באוה"ת Ï‡מאצי'), (כ"מ העליון עונג בחי' וממלא, מסובב שלמע' בחי' (3 עט"ז), באוה"ת (כ"מ המציאות ידיעת רק
משניהם שלמע' הבחי' הרי ממקום, למע' – ומסובב מקום, נמשך שמממלא [וכיון (ÌÂ˜Óנמשך:ÓÓ‰ערל"ג) זה)ÁÈ·Â„ארון עם

ÂÈ‡."[המדה טז.2.מן כה, שמות



oeiqק 'a iying mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ב' חמישי יום
,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðù úéááå,148 'nr cr.àúøá ãñé

,jk did `l ,"zegel"a ,j` ;("diyr"c "zekln"a dzeyalzd
äàlò äîëç úðéça àlà,dpeilr dnkg ±,úeìéöàc ¤¨§¦©¨§¨¦¨¨©£¦
L äøBzä úeììk àéäLúøNòaäLaìúð ,úBøacä ¤¦§¨©¨¤©£¤¤©¦§¦§©§¨

,ïcáì äàéøáãå úeìéöàc úeëìîadzeyalzd icrla - §©§©£¦§¦§¦¨§©¨
,mdn dhnly zenlera

ïcáì ïäådnkg" ± §¥§©¨
`idy itk "zeliv`c
zeklna zyaeln
zeklnae zeliv`c
icrla ,d`ixac
,odixg`ly zeyalzdd
óBñ-ïéà øBàa úBãçéîä©§ª¨§¥
úBàø÷pä ïä ¯ ïëBúaL¤§¨¥©¦§¨
äøBMä ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¨

dúeLaìúä éãé-ìò ,ïBLàø úéác íéLã÷-éLã÷aly ± §¨§¥¨¨¦§©¦¦©§¥¦§©§¨
,dpikydúøNòañða ïBøàaL úBçela úB÷e÷çä úBøacä ©£¤¤©¦§©£©¤¨¨§¥

,"qp" ly oipr meyn oda did ,zegela zewewgd zeize`d ±
l"f epinkg xn`nk3eid qpa" ± zegelay "q"e "n" zeize`dy ,

- cenrl elki `l ,xarl xarn zewewg ozeida ik ,"micner
zexacd zxyre ,qtzidl dna odl ozip `l ixdy ,qpa wx

eid ,zegelayíéiç íéäìà äNòîezxitqay myd `ed ± ©£¥¡Ÿ¦©¦
,"d`ixad mler"a xi`nd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"

:oldlckàeä]miwl`" ±
`ed ,zexitqa "miig
mler ly dpia zxitq
z`xwpd ,zeliv`d

,"àéñkúàc àîìò"- ¨§¨§¦§©§¨
,dqeknd mlerdïp÷îä©§©¥

,xi`ne ±íìBòa§¨
éòãBéì òãBpk ,äàéøaä©§¦¨©¨§§¥

ïç±gdnkp`id ,dxzq ¥
dlawd zxez[zxitqy

`edy ,"d`ixad mler"a dxi`n ,"zeliv`d mler" ly "dpia"
e dqekn mler) "`iqkz`c `nlr" ly oipr oiicr,(mlrp

ly ze`ivna `l oiicr la` ,"mler" `ed "d`ixa" :xnelk
.zelbzday xac ,"yi"

,úBçeläå ïBøàä Ba äéä àlL éðL úéááezyng oia - §©¦¥¦¤Ÿ¨¨¨¨§©
,zegelde oex`d eid ,ipy ziaa exqgy mixacdeðéúBaø eøîà̈§©¥

äëøáì-íðBøëæ4Leøt ,Ba äøBL äðéëL äúéä àlL,`l ± ¦§¨¦§¨¨¤Ÿ¨§¨§¦¨¨¥
`l` ,llk dpikyd z`xyd dzid `l ipyd ycwnd ziaay

:dpeekdäðéëL úâøãî©§¥©§¦¨
úéáa äøBL äúéäL¤¨§¨¨§©¦
Cøãk àlL ïBLàø¦¤Ÿ§¤¤

ìzLä,úBîìBòä úeìL ¦§©§§¨¨
-dze`dpikyd zbixcn

ziaa dxey dzid `l ±
dphw dpiga `l` ,ipyd
dpi`y ,dpiky ly xzei
zbixcnl llk jxra
,oey`x ziaay dpikyd
äúéä éðL úéáa àlà¤¨§©¦¥¦¨§¨

äøBL,dpikyd ±Cøãk ¨§¤¤
ìzLäúeLaìúäå úeìL ¦§©§§§¦§©§

úeìéöàc úeëìîitk ± ©§©£¦
zyalzn `idyúeëìîa§©§

äàéøáãå ,äàéøác,d`ixad mler ly zekln ±úeëìîa ¦§¦¨§¦§¦¨§©§
äøéöéãå ,äøéöéc`idy itk "dxivid mler" ly zeklne ± ¦§¦¨§¦§¦¨

zyalzn,äiNòc íéLã÷--éLã÷ ìëéäaÎdpiaÎdnkga - §¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨
,diyrd mler ly ,"miycwÎiycw lkid" ze`xwpd ,zrc

äiNòc íéLã÷-éLã÷åly zeyalzdd ila ±zeklnly §¨§¥¨¨¦©£¦¨
,"diyrd mler"úéáaL íéLã÷-éLã÷a Laìúî äéä̈¨¦§©¥§¨§¥¨¨¦¤§¥

Ba äúøLå ,ähîlL Lc÷nä,ipyd ycwnd ziaa ±äðéëMä ©¦§¨¤§©¨§¨§¨©§¦¨
Yly dpiky zbixcn dze`úLaìîä äøéöéc úeëìî©§¦§¦¨©§ª¤¤

éLã÷aïëìå .äiNòc íéLã÷ziaay miycwÎiycway iptn ± §¨§¥¨¨¦©£¦¨§¨¥
,dpikyd z`xyd dzid ,ycwndíãà íeL éàMø äéä àìŸ¨¨©©¨¨

,íL ñðkìÎiycwa - ¦¨¥¨
oey`x ziaay miycw

,ipyeìBãb ïäk ãáì± §©Ÿ¥¨
,my qpkidl el xzen did
.íéøetkä íBéa§©¦¦
Lc÷nä úéa áøçMî"e¦¤¨©¥©¦§¨

Yiycw lkid" mb llek
,ycwnd ziaay "miycw
ly lkid dfi`a ixd
zyalzn miycwÎiycw
,xen`k ,ixdy ?dpikyd
`id dpikyd zeyalzd
"miycw iycw lkid"a wx
xe`l yeal `edy
epax xiaqi ± dpikyd
"miycw iycw lkid" md od dizeevne dxezy ,oldl owfd

,dpikyd xe`l "yeal"deBîìBòa àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà¥§©¨¨§¨
"ãáìa äëìä ìL úBnà òaøà àlà5,lkid"d `id ,dxez - ¤¨©§©©¤£¨¨¦§©

,"yecwd"y ,mlerd mr d"awd z` zcg`nd "miycw iycw
oeyln) "jexa" didi ,dpikyd xe` ,lcaene yecw `edy xe`

.mlera jynii ± (dkyndäøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôà"å©£¦¤¨¤¥§¥©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåììë àéäù úåìéöàã äàìéò äîëç 'éçá àìà åììëá
'àéøáãå 'éöàã úåëìîá äùáìúð úåøáãä 'éáù äøåúä
ïä ïëåúáù ñ"à øåàá úåãçåéîä ïãáì ïäå ïãáì
é"ò ïåùàø úéáã ÷"÷á äøåùä äðéëù íùá úåàø÷ðä
ïåøàáù úåçåìá úå÷å÷çä úåøáãä 'éá äúåùáìúä
ïð÷îä àéñëúàã àîìò àåä] íééç íéäìà äùòîå ñðá

[ç"éì òãåðë äàéøáä íìåòá

äéä àìù éðù úéááå
äøåù äðéëù äúéä àìù ì"æøîà úåçåìäå ïåøàä åá
ïåùàø úéáá äøåù äúéäù äðéëù úâøãî 'éô .åá
éðù úéáá àìà úåîìåòä úåìùìúùä êøãë àìù
úåëìî úåùáìúäå úåìùìúùä êøãë äøåù äúéä
'éöéãå äøéöéã 'åëìîá 'àéøáãå äàéøáã úåëìîá 'éöàã
÷"÷á ùáìúî äéä 'éùòã ÷"÷å 'éùòã ÷"÷ ìëéäá
äøéöéã úåëìî äðéëùä åá äúøùå äèîìù ÷"îäááù
íåù éàùø äéä àì ïëìå .äéùòã ÷"÷á úùáåìîä
úéá áøçùîå ë"äéá ìåãâ ïäë ãáì íù ñðëéì íãà
äëìä ìù à"ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä
åîò äðéëù äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàå ãáìá
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ב.3. ב, ב.4.מגילה ט, א.5.יומא ו, ברכות



קי oeiq 'b iyiy mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ג' שישי יום
,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

àúéàãk ,"Bnò äðéëL ¯aezky enk ±,àn÷ ÷øt úBëøáa §¦¨¦¦§¦¨¦§¨¤¤©¨
zekxa zkqn ly oey`x wxta -20-Y "Bnò äðéëL" Leøt¥§¦¨¦

- ,dpikyd xe` ea xi`n ,inybd dfd mler ly `xap ezeiday
- ?xaecn ,dpikyd zx`d ly dbixcn efi`aCøãk§¤¤

ìzLäúeLaìúäå úeìL ¦§©§§§¦§©§
úeìéöàc úeëìî©§©£¦
äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨

.äiNòå äøéöéå`ly ± ¦§¦¨©£¦¨
dpikyd z`xydk
(elit`) miycwÎiycwa
dzid `ly ,ipy zia ly
zeyalzd iciÎlr
."diyr"c zeklna
z`xyd oiay lcadd
oial dxezay dpikyd
dpikyd zx`de zkynd
mb d`ay ,llka mlera
xcq eze` jxc ok
`hazn ± zelylzyd
Îlr `a df ,mleray jka

enrh .zeevne dxeza okÎoi`yÎdn ,"dbep ztilw" ly yeal ici
pikyd z`xyd recn ,xac lyok mb dkixv ,dxez iciÎlry d

xaqei ± "diyrd mler" ly zeklna zeyalzdd jxc xearl
zeevn ,lecbd oaexa od ,dxezde zeevndy iptn ,`edy ,oldl
dpikyd xe`y ixd ± "dyrn"a ozeyrl yiy zeevn ± zeiyrn
iciÎlr zeidl jixv df okl ,"diyr"e "dyrn" ly oipra o`k `a

mler"ay "zekln"a mb zeyalzd"diyrd;â"éøz ék,613 ± ¦©§©
íâå ,úBiNòî úBöî ïä ïlëk ïaø ,äøBzä úBöî,zeevnd ± ¦§©¨ª¨§ª¨¥¦§©£¦§©

ïBænä úkøáe äøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa úBéeìzä©§§¦©£¨¨§©§¨¦§©©¨
Y älôúe òîL-úàéø÷ezexeyw el` zeevny mbdy §¦©§©§¦¨

yibxdle yegle micnely dn oiadle aeygl ± daygna
dxe`kl od oi`y ixd ± dlitzaye rny z`ixway dpeeka

,"diyr"l zekiiyïì àîé÷ àä,epilr laewn ±åàì øeäøä"c ¨©§¨¨§¦§¨
,"éîc øeaãk,xeaic enk dppi` daygn -éãé àöBé Bðéàå §¦¨¥§¥¥§¥

ãáì äðeëå øeäøäa BúáBç,xeaicl aexwd xedxda `l mb ± ¨§¦§§©¨¨§©

,"xedxd" `xwp dfy ,xacl cvik aeygl,åéúôNa àéöBiL ãò©¤¦¦§¨¨
ïì àîé÷å,xzeia xexad ote`a epilr laewne ±úîé÷ò"c §©§¨¨©£¦©

åéúôN,xeaicd zrya ±éåä,`ed ±"äNòîmby ,jk ± §¨¨¨¥©£¤
zeevnael`.diyre dyrn ly oiprd epyi ,x"enc` w"k zxrd

`"hilyl"v oiicre" :
ly `"cc weicddkld
mewna `a `wecw"dw,

s` mzq dxeza wqer `le
± enr dpikyd f` mby
mb yi dfay x`ane

zlrnoevxddkex`a - ,
."h"kq w"db`aâ"éøúå± §©§©

,613íò äøBzä úBöî¦§©¨¦
ïðaøc úBöî òáL¤©¦§§©¨¨

,"øúk" àiøèîéâa,620 §¦©§¦¨¤¤
ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§

àeä-Ceøa`xwp oevx ± ¨
ly oipr `ed oevx ik ,xzk
`edy xzkd enk ,siwn
± oigende y`xd lr siwn

,h"k oniq "ycewd zxb`"a onwl dkex`a d`xLaìîä± ©§ª¨
,yaeln oeilrd oevxd,Cøaúé Búîëçadfl :xnelk - §¨§¨¦§¨¥

zelylzyda dzcixiay ± jxazi eznkg `id dxezdy
sqezin ± dpikyl "miycw iycw lkid" deedn `id ,zenlerd
edfe ,dnkgn dlrnl `edy oeilrd oevx ly oiprd mb o`k

,d"awd oevx mdy zeevne "dkld xac"a cgeinaúBãçéîä± ©§ª¨
,jxazi epevxe eznkgúéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨§©§¦

.ãeçiä"d`lir dnkg"n d`a dxezy epcnly dnl xywda ± ©¦
,"dnkg"n d`a dtÎlray dxez mby ,oldl owfd epax xiaqi ±

:"`ipz"d oeylae"õøà ãñé äîëça 'ä"å6äøBz àéä ¯ §§¨§¨¨©¨¤¦¨
ät-ìòaLd"awd "cqi" ef "ux`"e ,"ux`" z`xwpy ± ¤§©¤
,"dnkg"aà÷ôðcz`vei ,dtÎlray dxez `idy ,ef "ux`" ± §¨§¨

äàlò äîëçîdpeilrd dnkgn ±øäfa áeúkL Bîk , ¥¨§¨¦¨¨§¤¨©Ÿ©
àaà"c,dnkg ±"àzøa ãñéÎlray dxez `idy ;zekln ± §©¨¨©§©¨

"dl opixw dtÎlray dxez ,dt zekln" ,dt.

ztqeza (`"p wxta) xiaqdl lgdy dn ,owfd epax miiqn ,oldl
xi`nd dpikyd xe`y xn`y ,"xdef"a "`wepi"d oeyl ,xe`ia
oepi`e" siqen `wepide ,onyl ,"`gyn"l jixv ± mc`d y`x lr
lka ;zeevnd dyrn ,miaeh miyrn md dl`e ± "oiah oicaer
,`eti` ,zekiiy efi` ± "dnkg"d oiprd z` "ony" oiivn mewn
± ?ony ± "`gyn" z`xwpd "dnkg"l ,zeevnd dyrnl yi

lry ,oldl xaqei,ony `idy ,dnkga yalzdl dpikyd xe`

`ide ,dpikyd xe`l yeale ilk `id ,oigen ,dnkgy iptn
dpikyd xe` z` jiyndl ick ,mxa ;dxeza zyaelnd dnkgd
onyl wx `l mikixv ± icedi ly ziwl`d eytpa xi`iy
iciÎlr) `idy "dlizt"l mb `l` ,xe`l elek jtdpd (dnkg)
dnvr wifgz (dlrnl jynidl drahy) y`dy zlret (onyd
z` dignd zipeigd ytpd `id ,mc`d ytpa "dlizt"d ± xpa
dxez iciÎlr ztxypd dliztd idef ,miinyb miiga ,sebd
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íéøîà éèå÷éì
úåìùìúùä êøãë åîò äðéëù 'éô ÷"ô 'åëøáá 'úéàãë
äøéöéå äàéøáã úåëìîá úåìéöàã úåëìî úåùáìúäå
úåöî ïä ïìåëë ïáåø äøåúä úåöî â"éøú éë äéùòå
æ"îäáå ú"ú åîë äáùçîå øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä äìôúå ù"÷å
àéöåéù ãò ãáì äðååëå øåäøäá åúáåç éãé àöåé åðéàå
â"éøúå äùòî éåä åéúôù úîé÷òã ì"é÷å åéúôùá
ø"úë àéøèîéâá ïðáøã úåöî òáù íò äøåúä úåöî
êøáúé åúîëçá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø àåäù
'äå ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à øåàá úåãçåéîä
à÷ôðã äô ìòáù äøåú àéä õøà ãñé äîëçá
.àúøá ãñé àáàã øäæá ù"îë äàìéò äîëçî
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יט.6. ג, משלי



oeiqקב 'b iyiy mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

sxyp ± dly oeilrd wlgdy ,zinyb "dlizt"a enk :zeevne
mitxyp ,zeevne dxez iciÎlry ,mc`a mb jk ,y`dn
y`a ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ly miyeald
dxez ly dyrne xeaic ,daygnd iciÎlr ,dpikyd xe` ly

"ony"d lr ,okle ;zeevne
,"oiah oicaer"a `hazdl
mi`ad ,zeevnd dyrn

eznkgnic `le ,jxazi
y) cala dxeza`idixd

,"ony"l ynyzy (dnkg
`wec zeevnd dyrn ik
xe`y jkl mi`ian
"dlizt"a jynii dpikyd
z`fe ,zipeigd ytpa ±
zipeigd ytpdy iciÎlr
dpikyd xe`a ztxyp
oeylae .ey`x lr xi`nd

:"`ipz"døîàL äæå§¤¤¨©
:à÷eðiä,"xdef"a - ©¨¨

:d"l wxta lirl `aen
÷éìãàc äàlò àøBäðc"¦§¨¦¨¨§©§¦
àéä ¯ "déLéø ìò©¥¥¦
éøèöà" ¯ àzðéëLC §¦§¨¦§¨¦

,"àçLîìxe`d - §¦§¨
ey`x lr xi`nd oeilrd
`edy ,(icedi ly)
,"ony"l jixv ± "dpiky"

,"Lã÷ úçLî ïîL" àø÷pä ,äîëça Laìúäì :Leøt- ¥§¦§©¥§¨§¨©¦§¨¤¤¦§©Ÿ¤
,"dnkg" df "ycw"øäfa áeúkL Bîk"ycw zgyn ony"y ± §¤¨©Ÿ©

,"ony"l jixv ,"ey`x lr"y dpikyd xe`e ± "dnkg" `ed
xe`l ,ilkd ,yeald `idy dnkga yalzdl eilr :xnelk

:`wepid ixac z` ,my miiqn "xdef"de ± dpikydïeðéà"å§¦
Y "ïéáè ïéãáBòdyrn ,miaeh miyrn ,md (onyd) dl`e ¨¦¨¦

,zeevndâ"éøz ïä,613 ±úBöîefi` :oiadl jixv ,dxe`kl ± ¥©§©¦§
mdy iptn ,`l` ?dnkg ,"ony"l ± zeevnd dyrnl yi zekiiy

,zeevnd b"ixz,Cøaúé Búîëçî úBëLîpä`l recne - ©¦§¨¥¨§¨¦§¨¥
mb mikixve ,dnkg ,ony `idy ,cala dxez ,jkl dwitqn

zeevnd dyrnl ± "oiah oicaer"lmikynpdÎ ?dnkgnéãk§¥
,óebaL úéðeiçä Lôð àéä ,äìéúta äðéëMä øBà æçàì¤¡Ÿ©§¦¨©§¦¨¦¤¤©¦¦¤©
éîLbä øpaL Bîk ék .ìLî-Cøc-ìò äìéút úàø÷pä©¦§¥§¦¨©¤¤¨¨¦§¤©¥©©§¦
Làì úëtäpä äìéútä úôøNe ïBélk éãé-ìò øéàî øBàä̈¥¦©§¥¦¨§¥©©§¦¨©¤§¤¤§¥

úéäìàä Lôð ìò äøBL äðéëMä øBà Ck ¯"xp" `idy ± ¨©§¦¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,"mc` znyp 'd xp" ±úéîäaä Lôð ïBélk éãé-ìò©§¥¦§¤¤©©£¦

àøBäðì àëBLçî dúeëtäúäåxe`l (dtilwd) jyegn ± §¦§©§¨¥£¨¦§¨
,(dyecwd)à÷úîì eøéønîezewiznl (dtilwd) zexixnn ± ¦§¦§¦§¨
(dyecwd),íé÷écöa,'i wxt lirl xen`k ,jk xacd mday - §©¦¦

dizecn ,zindad ytp zenvre zedn z` miktdn mdy

,dyecwe aehl rxn ,dlkyeïBéìk éãé-ìò úBçôì Bà§¨©§¥¦§
äéLeáì,zindad ytpd ly ±,äNòîe øeac äáLçî ïäL §¤¨¤¥©£¨¨¦©£¤

ly ytp `idy ,zindad ytpd ly miyeal ok iptl eidy -
,dtilwóBñ-ïéà 'ä øBàì úBtìwä CLçî ïúeëtäúäå§¦§©§¨¥Ÿ¤©§¦§¥

ùaìîä ¯ àeä-Ceøä©§ª¨
øeac äáLçîa ãçéîe§ª¨§©£¨¨¦
â"éøz ìL äNòîe©£¤¤©§©

Bzä úBöîíéðBðéaa ,äø ¦§©¨©¥¦
,a"i wxta epcnly itk ±
zektdp `l "mipepia"ay
ytpd zenvre zedn
,dyecwle aehl zindad
,miwicva xacdy itk
,miyeald wx `l`
dyrne xeaic ,daygn
,zindad ytpd ly
iciÎlr aehl miktdp
dyrne xeaic ,daygn
zeevnde dxezd ly
"mipepia"l qgiae ± mdly
,"dlizt"d oeilk `xwp df
,mdly zipeigd ytpd ly
dyecwle xe`l zktdpd.
úeëtäúä éãé-ìò ék¦©§¥¦§©§
äàaä úéîäaä Lôð¤¤©©£¦©¨¨
àëBLçî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¥£¨

Y 'eëå àøBäðìzktdpd ¦§¨§
,dyecwd xe`l dtilwd jyegnïéî úàìòä" úðéça äNòð©£¨§¦©©£¨©©¦

,"ïéá÷eðdceardy zexxerzdl dpeekde ,epcnl xaky itk - §¦
,dlrnl zxxern ,lawnd lyéLîäì,äðéëMä øBà C`l - §©§¦©§¦¨

"helwl" ,dpikyd xe`l ilk `edy ± dxez ± dnkgÎony wx
,dpikyd xe` z` dkiynn `id `l` ,xe`d z`úðéça àéä¦§¦©

ïéçnaL úéäìàä BLôð ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨©©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦
BLàøaL"diyix lrc `xedp `edd" "`wepi"d xne` okly ± ¤§Ÿ

jixhvi`" ± icedi ly (oigend lr) ey`x lry xe`d ±
md dl`e ± "oiah oicaer oepi`e" ,"ony"l jixv ± "`gynl

miaeh miyrnáeúkM äî áèéä ïáeé äæáe .7éäìà 'ä ék" :E ¨¤¨¥¥©¤¨¦¡Ÿ¤
,"àeä äìëà Làfg`idl y`l xyt`Îi`y enk :xnelk - ¥Ÿ§¨

jk ± y`d iciÎlr dlkpe sxyp xac eze`y iciÎlr wx ,xaca
didi 'dy ,dpikyd xe` xi`njiwl`dwl` ±jlylr xi`iy ,

y` ,"dlke` y`" `edy iciÎlr `wec df ixd ± icedi ytp
ytpdy ,zipeigd ytpd ly dliztd z` dlkne ztxey

dpe ztxyp ± dtilwn d`a `idy zipeigdly y`l zkt
,dyecwøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe8ezelhazd `wecy - §¤¦§¨¥§¨©¥

± eze`ivnn lhazne ,d"awdl envr z` lhany ,icedi ly
jiynn `wec df xac ± eze`ivn z` ca`ne "sxyp"y xac enk

dpikyd xe` z` eilr:
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íéøîà éèå÷éì
ù"æåâðàéä äéùéø ìò ÷éìãàã äàìéò àøåäðã à÷åðéä

'÷ðä äîëçá ùáìúäì 'éô àçùîì êéøèöà àúðéëù
ïä ïéáè ïéãáåò ïåðéàå øäæá ù"îë ùã÷ úçùî ïîù
øåà æåçàì éãë 'úé åúîëçî úåëùîðä úåöî â"éøú
úàø÷ðä óåâáù úéðåéçä ùôð àéä äìéúôá äðéëùä
é"ò øéàî øåàä éîùâä øðáù åîë éë î"ãò äìéúô
äðéëùä øåà êë ùàì úëôäðä äìéúôä úôéøùå ïåéìë
úéîäáä ùôð ïåéìë éãé ìò úéäìàä ùôð ìò äøåù
íé÷éãöá à÷úîì åøéøîîå àøåäðì àëåùçî äúåëôäúäå
äùòîå øåáã äáùçî ïäù äéùåáì ïåéìë é"ò úåçôì åà
ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåàì úåôéì÷ä êùçî ïúåëôäúäå
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
ù"î áèéä ïáåé äæáå åùàøáù ïéçåîáù úéäìàä åùôð

:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð¨
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כד.7. ד, ˘ËÈÏ"‡8.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אחרי ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי :



קג oeiq 'c ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ד' קודש שבת יום
חנוך לנער  ,150 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.úåëéøàá

ohw jepig
èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨

íéøôBñ étîe íéøôñ étîly yecwd epeyl mb `ed jk ± ¦¦§¨¦¦¦§¦
mixtq itn hweln" ± oey`xd wlgd ly xryd±sca owfd epax

itke ± "mixteq itne
Îeznyp mcewd iaxdy
eizegiya `ian ocr
laewn ,zeyecwd
ixtql "mixtq"a dpeekdy
l"xdnde yecwd d"lyd
± "mixteq"ae ,b`xtn
axdle aehÎmyÎlral

,yhixfnn cibndéLBã÷§¥
,ïãò-íúîLð ïBéìò¤§¦§¨¨¥¤
äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨
úàéø÷ ìL äðBLàø¦¨¤§¦©

¯ *òîLepax ixac itl §©
milin ze`a ,oldl owfd
ipy xiaqdl ick el`
,'d zecg`a dpadd ipte`

,"'ek ezekln ceak my jexa"ae "l`xyi rny"a mi`haznd
otd ± "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,xdfa xn`p mdilr
± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e ,'d zecg` zpada xzei dlrpd
wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg` zpada xzei jenpd otd

."dpen`de cegid xry" `xwpd ,"mixn` ihewl" ly ipyd
(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):

ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C1. £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨
áéúëcî ,äpäxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :yiy - ¦¥¦¦§¦©¦©§

jxcd itl xrpd z` jpglely,dðéàL òîLî,ef jxc ±Cøc ©§©¤¥¨¤¤
,Bzîàì úîàäjxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef - ¨¡¤©£¦

,zizin`dàúeiìòî éàî ïk-íàå,cr jka dlrnd idn ± §¦¥©©£¦¨
?"äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb"L,eilr ± xbaziyk ,daxc` ± ¤©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨

idn .zizin`d jxcl ribdl ick ,"xrp"d ly ekxcn xeql ,ok`
?ef jxcn xeqi `ly ,`eti` ,dlrnd,úàæ úòãeî äpä ,Cà©¦¥©©Ÿ

,`ed reci xac -äéúBãBñéå 'ä úãBáò éLøL ék2eìéçc ïä ¦¨§¥£©¦¤¨¥§¦
,eîéçøely zeceqide miyxyd od 'd zad`e 'd z`xi - §¦

xeaic daygna zeevne dxez meiwa z`haznd ,'d zcear
Îzeevn lk miiwle dyrzÎ`l zeevn lkn xdfidl ± dyrne

:dyr'd z`xiÎ`l lkn xnyii icediy zlrete drityn

,dyrz'd zad`edyrÎzevn lk miiwiy zlrete drityn
) ytpd ly inipt ybx jezn`"hily x"enc` w"k zxrd:

:oldl xaqend itk ,(c"tx lirlckãBñéå LøL ¯ äàøiä©¦§¨Ÿ¤¦
,"òøî øeñ"ìzeyrl xeq`y dn zeyrl `ly -3,äáäàäå §¥¨§¨©£¨

Y,ceqie yxey `id
íei÷å ,"áBè äNòå"ì§©£¥§¦
äNò úBöî ìk̈¦§£¥

,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨
dxezd ony zeevn

,opaxcny zeevneBîk§
.ïîB÷îa øàaúiL± ¤¦§¨¥¦§¨

xtq ly oey`xd wlga
oia laewnd itk ."`ipz"d
lv` `xaq dzid ,miciqg
df wlgy ,owfd epax
("`ipz"d xtqn ipyd)
,oey`xd wlgd didi
miwxtd dylye miyinge
eidi ,oey`xd wlgd ly
`edyk ,okl .ipyd wlgd

lgl o`k qgiiznenk" oeyla ynzyn `ed ,oey`xd w
"x`aziy.oldlCepçä úåöîe),ohwd z` jpgl ±ïk íb àéä ¦§©©¦¦©¥

:(âîù ïîéñ 'íéiç çøà'a áeúkL Bîk ,äNò-úåöîa- §¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦¦¨
mb `l` dyrzÎ`l zeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik
lkl ceqide yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyr zeevna

) dyrÎzeevn`"hily x"enc` w"k zxrddad`y f"r sqep" :
zpiga zniiwy xnel yi ("zeihxt r"n od ± d`xi oke ± dnvr
cvn miniiwny dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd dad`
dad`d zbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk .jepig
mc`d iciÎlr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd
oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz ly avna
miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn ef dad`y
± jepig ly beqa ef dad` mb zllkp ,cala jepig xeza oze`
xaqei oldl .cinzl dz` x`yidl xyt`y ,daivi dad` `l
xrpl jepg" xnel mi`zn dilr mby ,ef dad`l jepigd ote`
xeqi `l "oiwfi ik" mby dlrn o`k zniiw ,oky ,"ekxc it lr

.dpnnáéúk äáäàa ,äpäå,aezk ±:á÷ò úLøt óBña §¦¥¨©£¨§¦§¨¨©¥¤
."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà"£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨§©£¨¤§

éøöåéà ,ïéáäì CiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBL`idy ± §¨¦§¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨
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éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî
ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì

äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
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(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :
(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו –

ו.1. כב, ˘ËÈÏ"‡2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈ המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום נמשכות... [ובפ"ד: עי"ז ˘ËÈÏ"‡3.מתקיים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.באהבה כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא  "וצ"ע :

תיבה נשמטה ואולי בפ"ד. מ"ע‡Á˙וכדלעיל 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל



oeiqקד 'c ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ybx?álaL.dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ± ¤©¥
`idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl mi`zn ,`eti` ,cvik
dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay ybx
dad` mixxernd mipipra ezewnrzd iciÎlr ,zeppeazd iciÎlr

ynzydl mi`zn okl .ef
dad` iablefly oeyla

gztle xevil ± diyr
df xac .ef dad` ekeza
oeicd ixg` oldl xaqei
xzei dpeilrd dbixcna
`l diably ,dad` ly
oeyla ynzydl mi`zn
ef oi`y iptn ,diyr
zlrtpe zxvepd dad`
wx `ed :mc`d iciÎlr
ef dad`y dpkd dyer

.elv` zelbzdl lkezCà©
éðL Léc ,àeä ïéðòä̈¦§¨§¥§¥

ìà dòáèa Lôpä úBìk àéä ,úçàä .'ä úáäà éðéî¦¥©£©¨©©¦§©¤¤§¦§¨¤
,dàøBa."ytpd zelk" ly efk dad` dpyi ytpd raha - §¨

wlg `id ,"ynn lrnn dwl` wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy
ly efk dad` ,rahd cvn ,da yi okl ± "seqÎoi`"d mvrn
ef dad`y oaen ixd .`edÎjexa "seqÎoi`"l ,dzenvrl oeilk
`idy oeeik ± dze` xevil zleki oi` s`e ± xevil jxev oi`
ytpd ly ef dad` zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd raha z`vnp
ytpd zelkae dad`a yibxi inybd xyad al mby ,ziwl`d

?dlbzn ok` `id cvik .el`úéìëOä Lôð øabúz øLàk©£¤¦§©¥¤¤©¦§¦
øîçä ìò,sebd ly ±,äézçz eäòéðëúå eäìétLúåxac - ©©Ÿ¤§©§¦¥§©§¦¥©§¤¨

zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d ytpd zceara `haznd
oian lkydy iciÎlr :zilkyd ytpd iciÎlr sebd z` jkfle
zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd ly lkyd ,oky .zewl` ipipr
eli`e ,sebd lr ritydl xy`n xzei dlrpe mnexn avna md
`ed xy`k ,mc`d ly irahd lkyd `idy zilkyd ytpd
,sebd xneg lr rityne sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian
."xnegd lr dxevd zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl

- sebd xneg zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdykeéæà£©
èäìúúå áäìúz,ytpd ±,äéìàî äìBòä úáäìLa`l - ¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨

zadly `l` ,zeppeazd iciÎlr zxvepd dad` ly zadly
,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad` ly
dzexyt`a did `le sebd xneg dilr dqik dligzay `l`

,dlbzn `id dzre ± zelbzdl,dNBò 'äa çîNúå ìâúå§¨¥§¦§©©¨
'ä ìò âpòúúå,d"awa ±.àìôð âeðòzxg` beqn dceara ± §¦§©¥©©£¦§¨

,ef dceare dad`a eli`e ,dceard lr xkyk beprzd ynyn
.zinvr dcearae dad`a `ed beprzdäáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨

,íé÷écö íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaømiwicv ly dad`d ote` - ©¨¥©¦§¨¦©¦¦
,dgnye beprza `ed:áéúëãkaezky enk -4:eçîN" §¦§¦¦§

"'äa íé÷écödad` `ed miwicva dceard ote` ,xnelk ± ©¦¦©

cvny dad` idef ,lirl xen`ky zexnl .beprze dgnya
ixd ,jk m`e ,l`xyin cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd
± efk dad`l ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid
jk myl ik ,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen
dax dcear zyxcp
ick ,c`n dlecb dceare
`ly xnegd z` jkfl
zhilw zlekil rixti

efk dad`ìk àì ,Cà .©Ÿ¨
,äæì äëBæ íãàribdl - ¨¨¤¨¤

`ed f`y ,ef dad`l
,wicv zbixcnaäæì ék¦¨¤

éøöC,yxcp jk myl ± ¨¦
øîçä Cekæ,sebd ly ± ¦©Ÿ¤

íâå ,ãàî ãàîa± ¦§Ÿ§Ÿ§©
cenil ,jk myl miyxcp
íéáBè íéNòîe äøBz¨©£¦¦

,äaøäickúBkæì ©§¥¦§
çeø úâøãnî äìòîlL äðBéìò äîLðìdkef dfÎiciÎlry ± ¦§¨¨¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©

,"ytp" :zebxcd yly oia dpeilrd `idy "dnyp" zbxcl mc`d
zecna `id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp" ,"gex"

,alay,Lôðåzlawa `ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
ly `id dceard dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l` ± ler
lr ritynd ± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ± lky

.ekkfle eripkdl xnegdøòL 'äîëç úéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦¨§¨©©
.äáäàä± `wec dnyp ly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨©£¨

mc`dy xnel mi`zn `l ef dad` lry ,oaen miptÎlkÎlr
;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti

z` jkfle xiykdl wx leki `edenvrytpdny dad`dy jk ,
.jkl ribdl cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz,úéðMäå§©¥¦

dad` ly dipyd dpigad -ìëeé íãà ìkL äáäà àéä¦©£¨¤¨¨¨©
,äéìà òébäì- ,ef dad` zbixcnl ribdl leki mc` lk - §©¦©¥¤¨

- ?cvikàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk,ald wnera ± §¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddyíéøøBònä íéøáca©§¨¦©§§¦

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úàmixxernd mipipr mpyi ± ¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
opeazi `ed xy`ke ± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d z`

- dl` mipipra,ììk Cøc ïä,illk ote`a opeazn `edyk mb- ¥¤¤§¨
àeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç-`"hily x"enc` w"k zxrd: ¦©¥©¨

,"c"nt lirl x`eank"åéiçå BLôð úà áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥¤©§§©¨
àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯¥Ÿ©¤©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦

,Lnî åéiçå úézîàä BLôðytpd `ed d"awd ixdy - ©§¨£¦¦§©¨©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d"awd `linne ,eytp ly zeigde
mc`d zad`k ,d"awdl dad` ea xxerz dfa zewnrzdd

,eiigle eytplEúéeà éLôð" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦
."'Bâåiptn ,"iytp" :d"awd lr dpeekd "iytp"y ,yxtn xdfd ± §

ade` ip` ,"jizie`" okl ,iige iytp `ed ,mler ly epeaix ,dz`y
jl de`zne jze`5.,èøt Cøc ïäåihxt ote`a opeaziyk mbe - §¥¤¤§¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì
'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú

çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
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יב.4. צז, ˘ËÈÏ"‡5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :
וכו'". ופרטים



קה oeiq 'c ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

± "e"nt lirl x`eank" ±`"hily x"enc` w"k zxrd,ïéáiLkL¤§¤¨¦
àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãâa ìékNéå§©§¦¦§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

úéèøt Cøc`ed d"awdy ,zewl`d zelcb ihxta ,oebk ± ¤¤§¨¦
± "iaiyg `lk dinw `leke ,oinlr lk aaeqe oinlr lk `lnn"

ihxta opeaziyk ixd
,zelcbdìëeé øLàk©£¤©

äîe BìëNa úàN§¥§¦§©
.BìëOî äìòîlM± ¤§©§¨¦¦§

elky gekay mipipr
zrici"a mze` oiai ,oiadl
mipipre ± "aeigd
oiai ,ezpadn dlrnly
,"dlilyd zrici"a mze`
xacd z` oian `ed oi`y

.miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy itk wx `l` ,envr
zegtd lkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d ipipr ,xnelk
dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiprn zllyen zewl` ji`

;zewl`a drici ly zniieqnCk-øçàåihxta opeaziy ixg` ± §©©¨
,'d zelcb,eðéìà äàìôðå äìBãbä 'ä úáäàa ïðBaúéipa - ¦§¥§©£©©§¨§¦§¨¨¥¥

:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyiãøéì,zcxl ± ¥¥
,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my -àéöBäì §¦§©¦¤§©¨¨¤§¦

àðîçø "àøçà-àøèñ"ä àeäL ,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð¦§¥¦©©§¤¤©¦§¨¨¢¨©£¨¨

,ïìvì-mzeida olvilÎ`pngx mirewy l`xyi ipa eid da - ¦§¨
,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvnaeð÷áãìe åéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨§¨§¥

,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLaenya miweac epzeid iciÎlre - ¦§©¨§§¤¨
.jxazi ea epwaczd,eðéäc:xnelk -úéìëzî eðîîBøL §©§¤§¨¦©§¦

äàîhäå úeìôMä©¦§§©ª§¨
,äMãwä úéìëúì§©§¦©§ª¨
dì ïéàL Cøaúé Búlãâe§ª¨¦§¨¥¤¥¨

úéìëúå õ÷6,ixg`e - ¥§©§¦
zelcb z` hxetna oiaiy
wnrziy ixg`le ,d"awd
dlecbd d"awd zad`a

- l`xyi ipalíénk" éæà£©©©¦
Y "íéðt ìà íéðtäixd ©¨¦¤¨¦

,ald ,"mc`l mc`d al"
;eil` zlefdn zxfeg dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d

pipra mb jk,l`xyi ipal d"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep
y ,"miptl miptd mink" rityzìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨

,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî,ald wnera - ©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨
Bîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦
`ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
ìåãâáúéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åú

äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð

åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå

.úåëéøàá äîå÷îá
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ו עיין – האהבה יותר תגדל וכו' הערך ריחוק יותר בפרטיות שידע "וככל :

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכ' מיום ד' שלח עם הפ"נ, ולכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע אקרא הפ"נ ובטח יעורר ר"ר שימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה.

וכן להזהר  צריך הוא לקבוע עתים לתורה  לו מכבר, אשר  עוה"פ מה שכתבתי  בזה  ואכפול 

באמירת היום תהלים - כפי שנחלק לימי החדש - ומה שכתב לי פעם במכ' שטרוד הוא ביותר, הנה 

זוהי העצה לזה, על ידי שמראים להקב"ה אשר למרות הצמצום והדוחק, הנה אעפ"כ קובעים עתים 

ביגיעה  עמלים בתורה  ופי' רש"י שתהיו  לתורה, אזי מקיים הקב"ה מה שנאמר אם בחקותי תלכו 

ועמל, אזי ונתתי גשמיכם בעתם, וידוע הכוונה פנימית בזה, כי גשמיכם, היינו גשמיות שלכם שגם כל 

הצרכיים הגשמיים יהיו בעתם ובזמנם ולא יהיו בלבולים ויוכל לעבוד את השי"ת מתוך מנוחת הנפש 

ומנוחת הגוף.

בברכה להסתדרות מתאימה בגו"ר גם יחד.



היום יום . . . קו

ה'תש"גכז אייר, מב לעומריום שלישי

חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וכ"כ עצמו . . . א"ס ב"ה.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ם  ׁשֵ ּבְ ַמַהַר"ׁש[  ]=ַאְדמו"ר  ֵמָאִביו  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ר  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ם ֶנֶכד ְלַהּבַ יד, ּוְבׁשֵ ּגִ ן ְלָהַרב ַהּמַ ם ּבֵ ׁשֵ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ַמע ֵמַרּבֵ ָ ּשׁ ׁשֶ

ה'תש"גכח אייר, מג לעומריום רביעי

חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק נב. וכמו . . . ־עג־ האור מהשמש.

קּותֹו, ָאַמר  ּלְ ים ְלִהְסּתַ לֹשִׁ תֹוְך ׁשְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ַרּבֵ ָרָאה ַה"ּצֶ ַאַחד ַהֶחְזיֹונֹות ַלְיָלה ׁשֶ ּבְ
ה  ִחּלָ ּתְ ַמְזִריַע  "ִאיׁש  לֹו:  ָאַמר  ֲאָמר,  ַהּמַ ַאֲחֵרי  עֹוֵמד".  ָהעֹוָלם  ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ "ַעל  ֲאָמר  ַהּמַ ְלָפָניו 

ה. ה יֹוֶלֶדת ָזָכר" – ֶזהּו ַאּתָ ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ ָך. "ִאּשׁ יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה" – ֶזהּו ִאּמְ

ה'תש"גכט אייר, מד לעומריום חמישי

חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: אבל השכינה . . . ־עג־ השמש בלבד.

ֵיְלכּו ֵמַחִיל  ּדְ יִקים  ּדִ ַמת ַהּצַ ִנׁשְ ּוִבְפָרט  ִפּלֹות,  ּתְ ַהג'  ּבְ ָכל יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ָמה ִהיא ׁשָ ׁשָ ַהּנְ ת  ֲעִלּיַ
ִרים  ָ ַעד ַהְמֻקּשׁ ה ּבְ ה ּוְתִפּלָ ִאים ִרּנָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ָקדֹוׁש ֱהיֹוָתם, נֹוׂשְ ר ּבְ אי, ֲאׁשֶ ֶאל ָחִיל. ְוָדָבר ַוּדַ
ע  ׁשַ ְלִהּוָ ְלִמיֵדיֶהם,  ּתַ ְוַתְלִמיֵדי  ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ַעד  ּבְ ּוִבְפָרט  יֶהם,  ֻקּדֵ ּפְ ְוׁשֹוְמִרים  ָתם  ֻקּדָ ּפְ ְוֶאל  ֲאֵליֶהם 

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ּבְ

ה'תש"גא סיון, מה לעומר, ר"חיום ששי
ֲחנּון. ְכָלל – ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ֹחֶדׁש - ְוַעד ּבִ ַעד י"ב ּבַ

חומש: במדבר, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומהו הלבוש . . . ־עג־ התורה.

ַיֲחֹזר[.  ִמיד  ּתָ הּוא  ִלְמקֹורֹו  רֹו'  'ִעּקָ ַעל   – ַלֲאִויר  ל  ַמּקֵ ]=ְזרֹק  ָקֵאי"  ֵריּה  ַאִעּקָ ַלֲאִויָרא,  חּוְטָרא  "ְזרֹוק 
ֵניֶהם  ֵני ּבְ ר ּבְ ים ִלְכבֹוד ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ִלי ְמָצִרים ִהְנִחילּו ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַנֲחָלה ּבְ
ְוהּוא  ֵריּה",  ָה"ִעּקָ אֹותֹו  ֶאְצָלם  ִיְהֶיה  ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְסִביָבה  ְמִדיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ְלדֹורֹוֵתיֶהם,  נֹוֵתיֶהם  ּבְ ּוְבֵני 
ים, ְוֹזאת  ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ה ְוֶנְעָלם ּבְ ֵריּה" ְמֻכּסֶ ב ֶאל צּור ַמְחַצְבּתֹו. ִלְפָעִמים ָה"ִעּקָ ִניִמּיּות ַהּלֵ ַכת ּפְ ַהְמׁשָ
ְוִלְנֹהג  ַהֲחִסידּות  תֹוַרת  ּבְ ִלּמּוד  י  ְזַמּנֵ לֹו  ְוִלְקּבַֹע  ּסּוִיים  ַהּכִ ֶאת  ְלָהִסיר  ים,  ַחּיִ ּבַ ֶהָחֵפץ  ֲעבֹוַדת  ִהיא 

ִמְנֲהֵגי ֲעַדת ַהֲחִסיִדים. ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קז היום יום . . . 

ה'תש"גב סיון, מו לעומרשבת

חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובירידתה . . . בשם שכינה.

ַלַחׁש.  ת - אֹוְמִרים ּבְ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ֹכַח - ּדְ א ּבְ ָאּנָ
ֲעִמיָדה. ת - ּבַ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו כו' - ּבְ

ַמח  ַה"ּצֶ ָאַמר  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ֹקֶדם  ִסיָון.  ּבְ ה'  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ָחל  ַנת תקפ"ט  ׁשְ ּבִ
א ֶאת  י ִתּשָׂ ן־ֶעְזָרא, ֵמִעְנָין "ּכִ ֵפרּוׁש ָהַרב ִאּבְ אּו' ּכְ ֵרׁש 'ׂשְ אּו ֶאת רֹאׁש ּגֹו' ֲאבֹוָתם". ּפֵ ֶצֶדק" ַמֲאָמר "ׂשְ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶעֶצם  רֹאׁש  ּבְ ה  ֲעִלּיָ ה  ַנֲעׂשֶ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ֶהָאַרת  ׁשֶ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור  רֹאׁש". 
רּוׁש  נּו ַהּדְ ֳהַרִים ָאַמר ַרּבֵ ּצָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ סּוִקים ּוַמַאְמֵרי ֹזַהר ּוִמְדָרׁש. ּבְ ה ּפְ ּמָ יר ּכַ ִהיא ְלַמְעָלה. ְוִהְסּבִ מֹו ׁשֶ ּכְ
נּו ֶאת  ַרּבֵ בּועֹות ָאַמר  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ּבְ ּתֹוָרה".  "ִלּקּוֵטי  ּבְ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ּוֵבאּורֹו  ִלי ְלעֹוָלם"  יְך  ּתִ "ְוֵאַרׂשְ
ְסעּוַדת  בּועֹות ּבִ ָ ַחג ַהּשׁ ִני ּדְ ֵ ּיֹום ַהּשׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבַ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ ם ָלֶכם" ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ רּוׁש "ּוְסַפְרּתֶ ַהּדְ
ים  ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ִעְנַין "ּתִ ִני ּבְ ֵ אּור ַהּשׁ ֵצא", ְוהּוא ּבֵ ּמָ רּוׁש "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ נּו ֶאת ַהּדְ יֹום־טֹוב ָאַמר ַרּבֵ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ס ּבְ ְדּפָ יֹום" ַהּנִ

ה'תש"גג סיון, מז לעומריום ראשון

חומש: נשא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק נג. והנה . . . ־148־ לי"ח.

ה. "ּב[ נֹוָחה ִמּזֶ י ]ָהַרׁשַ בּועֹות, ֹלא ָהְיָתה רּוַח ֲאדֹוִני־ָאִבי־מֹוִרי־ְוַרּבִ ָלה, ֹקֶדם ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ יֵמי ַהְגּבָ רּו ּבִ ּפְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ׁשֶ ָיִבין,  א(  פט.  ת  ּבָ )ׁשַ "ּתֹוָרה"  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ 'ּתֹוָספֹות'  יַטת  ׁשִ ּבְ ן  ַהְמַעּיֵ
ַעת  ׁשְ ּבִ ַהְטָרָדתֹו  ֻדְגַמת  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַהְמַקְטֵרג  ֶאת  ַמְטִריד  ֵרְך  ִיְתּבָ ַוה'  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון  ֵעת  ְזַמן 

ּפּוִרים. צֹום ּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִקיעֹות ּבְ ַהּתְ

ה'תש"גד סיון, מח לעומריום שני

חומש: נשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובבית שני . . . ־148־ ברתא.

ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְלטֹוַבת  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ר  ְכׁשָ ַהּמֻ ְזַמן  הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג 
רֹאׁש  ִקיעֹות ּבְ ֻדְגַמת ְזַמן ַהּתְ ָטן ַהְמַקְטֵרג, ּכְ ֵאין ַמְפִריַע ִמּשָׂ ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוָרה ּבְ ְתׁשּוָבה ּבְ ק ּבִ ְוֵכן ְלִהְתַעּסֵ

ּפּוִרים. צֹום ַהּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ ַהּשׁ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

לרוות רוב נחת בכל המובנים מבנים ובנות, ובמשך הזמן – גם מהנכדים.
משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח
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ה'תשפ"א  אייר כ"ז ראשון יום תשובה  דרכי

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïéðc äæk íìBòì§¨¨¤¨¦
ìò ä÷ìiL íéãò åéìò eéä íà ¯ ïéc úéáa ä÷ìiL ãò ,ãeLçì¤¨©¤¦§¤§¥¦¦¨¨¨¥¦¤¦§¤©

ì ïéa úeãòì ïéa BúeøLëì øæçéå ,äáeLz äNòéå ¯ íãé.äòeáL ¨¨§©£¤§¨§©£Ÿ§©§¥§¥¥¦§¨
לכשרותו ישוב  שהחוטא  שכדי עולה  הרמב "ם מדברי 

ותשובה . מלקות  תנאים: שני  נדרשים 

עדות  בהלכות  לדבריו  סותרים  הדברים  (פי"ב ולכאורה ,

מלקות,ה"ד), שנתחייב מי dwly"כל oia ,daeyz dyry oia
oic ziaaשב הוא  המלקות  ידי על כן ואם לכשרותו", חוזר  ,

תשובה ? עשה  כשלא  אף  לכשרותו 

משנה ' ה 'כסף  :(שם)ומבאר 

חזרה ונדרשת במלקות  די  לא  לכשרות לחזור  כדי  אכן

לקה שכאשר  היא  עדות  בהלכות  הרמב "ם  וכוונת  בתשובה ,

אך  בתשובה , ושב  לבבו נכנע הסתם שמן  מניחים  בבית ֿדין 

עד  לכשרותו חוזר אינו לבבו נכנע לא  שעדיין  ידוע  אם 

וגם מלקות  גם  שצריך כאן הרמב "ם כדברי תשובה , שיעשה 

תשובה .

החוטא חוזר ממון  של שאינן  שבעבירות  מחלקים  ויש 

של  עבירה  שעבר  במי אך המלקות , קבלת  בעצם לכשרותו 

לשקר יעיד  או שישבע  בו לחשוד מיוחדת  סיבה  ויש ממון 

בפירוש לדעת  יש  אלא  במלקות די אין ממון, להרוויח כדי 

בתשובה  לה)שחזר סי' אומץ יוסף ל. צב, סי' חו"מ הגר"א ביאור .(ראה

סופר ' ה 'חתם  כא)וכתב  סי' תשובות הלכה(קובץ אין  שלכאורה 

בית אין (כי נוהג אינו  מלקות עונש  כאשר בזמנינו , שייכת  זו

נפסל  החוטא  אין ומלכתחילה  איש ) מפי  איש  סמוכים  דין 

או ללקות . בפועל  מחויב  הוא  אין  שהרי מדאורייתא  לעדות

ללא לעולם  פסול  נשאר ללקות , יכול  ואינו  שמאחר  להיפך 

לכשרותו. לחזור אפשרות 

אם מלקים, דין  בית  שאין  הזה  שבזמן שכתבו  יש  אך

הדין את  עליו וקיבל עיניהם  כראות  החוטא את  הענישו 

לכשרותו חוזר יד)ברצונו, לד, חו"מ השולחן .(ערוך

ה'תשפ"א  אייר כ"ח שני יום עדים  בהעדאת במקצת' 'מודה שבועת

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰,'Eãéa éì äðî'¨¤¦§¨§
Bìöà Bì Lé ïéãòL åéìò ïéãéòî íéãòå ,'íeìk éãéa Eì ïéà'¥§§¨¦§§¥¦§¦¦¨¨¤£©¦¥¤§
ìò òáMéå ,íéMîç ílLiL ,äëìä íéðBàbä ìk e÷ñt ¯ íéMîç£¦¦¨§¨©§¦£¨¨¤§©¥£¦¦§¦¨©©

.øàMä©§¨
חייא  רבי  דעת א)זו ג, זוז(ב"מ מאה מחברו שהתובע

שהוא מעידים  העדים  אך כלום חייב  שאינו  אומר  והנתבע 

חמישים , חייב  שאינו להישבע הנתבע על – זוז חמישים חייב

יתרת על להישבע  שחייב הטענה  במקצת  מודה  כדין

אפטוריקי  רבי  של אביו  לדעת אך א)התביעה . ה, כאשר(שם

על  מעידים  עדים  אם  גם  התביעה , כל את  מכחיש  הנתבע 

נלמד  וכך  השאר . על נשבע  הנתבע אין – התביעה  מקצת 

במקצת)מהפסוק  מודה הוא(בשבועת כי יאמר  אשר  אבדה  כל "על 

שדווקא  eitזה ", z`ceda הטענה יאמר')במקצת  אתה('אשר

בקצת עדים  העדאת  ידי על  מחייבו אתה ואי  שבועה  מחייבו 

הטענה .

חמישים שישלם  הלכה  הגאונים כל  "פסקו הרמב "ם וכתב 

חייא . רבי כדעת השאר ", על וישבע 

משנה ': ה 'לחם והקשה 

בגמרא  זה '(שם)מבואר הוא  'כי הפסוק  חייא  רבי שלדעת 

שבוע חיוב למעט בא  עדיםאינו  בהעדאת של ה  אביו (כדברי

ב 'הודאהאפטוריקי) רק  הוא  במקצת' 'מודה שבועת  שחיוב  אלא 

הטענה ' בחיטים)ממין  לו והודה חיטים מחברו ב 'הודאה(תבע ולא

הטענה' ממין בשעורים)שלא  לו והודה חיטים של (תבע אביו ואילו .

ממין להיות  צריכה אינה  שההודאה  סובר  אפטוריקי  רבי 

עדים . בהעדאת  שבועה חיוב למעט בא והפסוק  הטענה ,

ממין במודה  רק  הוא  שבועה  חיוב  שלהלכה  וכיון

ה"ח)הטענה  פ"ג חיוב(לעיל ממעט אינו זה ' הוא 'כי  והפסוק 

שחייב חייא כרבי שהלכה  מובן עדים, בהעדאת  שבועה 

על  להסתמך הרמב "ם  הוצרך ומדוע  עדים , בהעדאת  שבועה 

הגאונים ? פסק

גדול' ה 'אור מ"א)ומבאר  פ"ו :(שבועות

בגמרא אחת  גרסא שם)לפי  אפטוריקי(ב"מ רבי של אביו 

ומה הטענה , ממין  להיות  צריכה שההודאה  לסבור  יכול 

עדים  בהעדאת  שבועה חיוב  למעט בא שהפסוק (ולא שאמר

הטענה) ממין להיות צריכה זאתשההודאה ללמוד שאין רק זה  הרי

ממיןweqtdמ  להיות  צריכה  שההודאה  יתכן הסברא  מצד  אבל

ממין במודה רק  הוא  שבועה שחיוב  אף  ומעתה , הטענה .

עדים בהעדאת  שבועה  חיוב  שאין  לומר  מקום  היה  הטענה ,

התביעה מקצת  אפטוריקי)על רבי של אביו הסתמך (כדעת ולכן  ,

חמישים "שישלם הגאונים  של ההלכה  פסק  על הרמב "ם

השאר".rayiו על

ה'תשפ"א  אייר כ"ט שלישי יום מטענתו  דין בעל חזרת

:Á ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰úéáa ïòBhì Lé¥©¥§¥
,äðBLàøä äðòhä Léçëäì ,úøçà äðòè ïòèìå øæçì ïéc¦©£Ÿ§¦§Ÿ©£¨©¤¤§©§¦©©£¨¨¦¨
,íéãòä eàBáiL øçàî ìáà ...äðBøçàä Búðòè ìò ïéëîBñå§§¦©©£¨¨©£¨£¨¥©©¤¨¨¥¦
dàéOäì ìBëé Bðéà ¯ äéìò CîqL äðBøçàä Búðòè eLéçëéå§©§¦©£¨¨©£¨¤¨©¨¤¨¥¨§©¦¨

.úøçà úðòèì§©£©©¤¤
רוצה אם  רק  כי כאן  הרמב "ם מלשון  מדייק  יוסף' ה'בית 

את שסתרו  העדים הופיעו  שכבר לאחר טענתו את  לשנות

קודם אחרת  לטענה שינה  אם  אך  נאמן , אינו הקודמת  הטענה 
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זו ונאמנות  האחרונה  בטענה  נאמן  הוא  הרי העדים , שהגיעו

את הסותרים  עדים  יבואו  כך אחר  אם  אפילו פוקעת  אינה

הראשונה . הטענה 

החושן ' ה 'קצות  סק"ג)והקשה  פ :(סי'

א)בגמרא  כב, שנישאה(כתובות הטוענת  שאשה מבואר 

על  ורק  מאחר כי  כפנויה , ומוחזקת  נאמנת  והתגרשה לאיש 

'הפה כי  שהתגרשה  גם  נאמנת  שנישאה , יודעים אנו  דבריה  פי

עדים באו כך  אחר  אם  אבל  שהתיר ', הפה  הוא  שאסר

נאמנת אינה  שוב  התגרשה ), אם  יודעים  (ואינם שנישאה

רק ולא  העדים  מכוח  שנישאה  ידוע כעת שהרי  שהתגרשה 

הגירושין. טענת  על הנאמנות את  מאבדת  היא  ולכן מכוחה,

הנתבע של  הנאמנות  סיבת  זו : בהלכה קשה  זה  ולפי 

בטענתו להישאר  יכול שהיה  משום  רק  היא  השנייה  בטענה 

הסותרים עדים  שהגיעו לאחר אך בה, נאמן והיה  הראשונה 

ואם העדים, כנגד בה  נאמן  היה לא  כבר הראשונה  הטענה  את 

השנייה ? בטענה  הנאמנות  את  יאבד  לא מדוע  כן 

לבאר : ויש 

נאמנת , שמלכתחילה  אף  הרי  והתגרשתי, נשאתי באומרת 

כי למפרע  הנאמנות  מתבטלת  שנישאה עדים  שבאו  לאחר 

וחששה העדים של קיומם  על ידעה  שמלכתחילה  חוששים

לומר נאמנת  תהא  לא  שוב  שנישאה שיעידו  שלאחר 

שבאו קודם  שנישאה  ואמרה  הקדימה  ולכן שהתגרשה ,

העדים .

של  קיומם  על מראש  ידע  הנתבע אם  כאן , במקרה אך

אותה טען  מדוע  – הראשונה  טענתו  את  הסותרים  עדים 

של  לקיומם מודע היה  שלא  בהכרח אלא  מלכתחילה ?

שהרי עמו  שהצדק  מסתבר  אחרת  טענה וטען  וכשחזר  העדים,

הראשונה  בטענתו  להישאר היה  קצוה"ח יכול  על ברוך אמרי (הגהות

.שם)

ה'תשפ"א  סיון א' רביעי יום לאלתר  וחזקה שנים שלש חזקת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïáeàø àéáä¥¦§¥
'éì íðúðe ,Bæ äãN úBøt õa÷ äãOä ìòa ïBòîL äfL' ,íéãò¥¦¤¤¦§©©©¨¤¦¥¥¨¤§¨¨¦
äéä àì ¯ ïúð Bà øëî àì elàL ...ïáeàø ãéa äãOä ãîòz ¯©£Ÿ©¨¤§©§¥¤¦Ÿ¨©¨©Ÿ¨¨

.äéúBøt Bì ïúBðå ,Bæ äãNa ïáeàø úà LnLî§©¥¤§¥§¨¤§¥¥¤¨
מערער בא כאשר אך שנים , בשלוש  היא קרקעות  חזקת

ולעומתו בה , המחזיק ביד  גזולה  והיא  שלו שהשדה  וטוען

לו סייע עצמו שהמערער  ומוסיף לו  שנמכרה  המחזיק טוען 

הוי "לאלתר  - כך על עדים  והביא  מהשדה , הפירות  בלקיחת 

או מכר  לא  "שאילו שנים , שלוש  להמתין צריך ואינו  חזקה ",

היה  לא פירותיה",(המערער)נתן , לו  ונותן זו  בשדה משמש ...

למחזיק שייכת שהשדה  כמודה  זה  הרי  כן, שעשה  (ב"ב וכיון 

שם) רשב"ם ב. .לה,

קנייתה , את  להוכיח שטר ֿמכר  בשדה  למחזיק  שאין  ואף 

לזה , חוששים  אין  - בשטרו להחזיק  עליו  שנים  שלוש  ועד

גדולה ' 'ראיה היא  בשדה  לו סייע  שהמערער  העובדה  כי

שלו סק"ב)שהיא  קלה סי' החושן .(קצות

למחזיק שסייע  מודה  עצמו  המערער אך עדים , אין  ואם 

משפט' ה'שערי  לדעת  סק"א)בפירות , קמג סי' אף(חו"מ ,

לומר היה שיכול 'מיגו ' לו  יש  שלו שהשדה  הטוען שהמערער

כמודה הוא  הרי למחזיק בסיועו כי נאמן , אינו סייעתי', 'לא 

דמי' עדים  כמאה  דין  בעל ו'הודאת  לו  נתנה  או (לעיל שמכרה 

ה"ג) אמרינן 'פ"ו לא  עדים  במקום ב)ו 'מיגו כז, .(כתובות

המשפט' ה'נתיבות לדעת  שם)אך נאמן(חו"מ עדים  אין  אם 

ביד  היא  וגזולה  השדה  את  מכר שלא  בטענתו המערער

זה הרי  הודאתו, על מבוססת  הטענה  שכל  כיון כי המחזיק ,

שהתיר ' הפה  הוא  שאסר 'הפה  א)בבחינת  כב, וזו(כתובות

את מכר  שלא  טענתו  מועילה  ולכן  'מיגו ', על  עדיפה  נאמנות 

כעדות שהיא  הודאתו  כנגד אף  דין...')השדה בעל אך ('הודאת .

למחזיק סייע  אכן מדוע  מתקבל הסבר לתת  המערער צריך

בזה". וכיוצא  הייתי אנוס "שיאמר  כגון בידו, שגזולה  אף

ה'תשפ"א  סיון ב' חמישי יום לעמים  ישראל בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰àaä ìàøNé¦§¨¥©¨
.äéàø Búìéëà ïéàå ,éBâk àeä éøä ¯ éBbä úîçî¥£©©£¥§§¥£¦¨§¨¨

מנכרי קרקע  לגבות  הבא  שישראל כשם  הרמב "ם , לדעת

הנכרי אם  כך  חזקה , אינה  הנכרי חזקת  כי  להישבע  צריך  אינו

את גובה  הראשון הבעלים  אחר , ליהודי הקרקע  את  מכר

לדעת אך דבריו. את לאמת  כדי להישבע  צריך  ואינו הקרקע 

שבועה חייב מהנכרי, שקנה  מיהודי גובה  כאשר  הראב "ד 

מכר . לא  שאכן 

לשיטתם  היא כאן שמחלוקתם  משנה ' ה 'מגיד (לעיל ומבאר 

ה"ז) היינופ"א מנה ", אצלך לי שיש  אבא  לי "אמר  לגבי

שתובע אלא  התביעה באמיתות  בטוח  אינו עצמו שהתובע 

ואין שמא  טענת  זו  הרמב"ם  לדעת  בוודאי: שטוען  אחר  בשם 

ונשבעים . ברי טענת נחשבת הראב "ד  ולדעת  עליה , נשבעים 

מהנכרי הלוקח טענת  הרמב "ם לדעת  כאן: גם נחלקו ובזה

קנה הנכרי אם  יודע אינו  עצמו הוא  שהרי ודאי , טענת  אינה

זו הראב "ד לדעת אך טענתו , על נשבע  אין  ולכן  הקרקע  את 

עליה . ונשבעים  ודאי טענת 

אין עצמו מהנכרי גובים  כאשר  הרי קשה : עדיין  ולכאורה 

ב צריך מתחשבים  ואינו  מהיהודי השדה  את שקנה  טענתו

דבריו פי על היהודי  שטענת  יתכן  ואיך כך, על  להישבע

לדברי דומה  זה  (ואין בעצמו? טוען מאשר  יותר  תועיל

נאמן היה  עצמו  האב  גם  שם  אבא ', לי  'אמר  לגבי הראב "ד 

בטענתו ).

משנה ': ה 'לחם ומבאר 

לטובת אותה  ותיקנו  מדרבנן תקנה  היא היסת ' 'שבועת 

אין הנאמנות שמצד למרות  ולכן נכרי, לטובת  ולא  ישראל



v"ndqeקי ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הנכרי מטענת  יותר הנכרי בשם  הטוען היהודי  לטענת  מעלה 

לנכרי. ולא  ליהודי  רק  שבועה תיקנו מקום  מכל עצמו,

שהרי משמעות, אין  הלוקח  לטענת  אמנם  אומרים : ויש 

אך  נאמנות , לו  שאין  הנכרי  דברי על רק  מסתמך עצמו הוא 

כאן יש  כי  טענה  ללא אפילו להשביעו  יש  הראב "ד לדעת 

לא זאת לולי כי נמכרה , שהשדה  לדבר' ו'רגלים  ראיה קצת

שישבו השנים כל  במשך שותק  הראשון הבעלים  היה 

אין הרמב "ם  לדעת  ואילו שבועה  לחייב כדי  בכך ודי בשדהו ,

ודאית , טענה פי  על אלא  שבועה  לחייב לדבר' 'רגלים  בכוח

משבועה  פטור כאן ב)ולכן לה, ב"ב שלמה ופני סופר .(חתם

ה'תשפ"א  סיון ג' שישי יום גירושין  ספק נתגרשה כשאשתו הבעל ירושת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰÷ôñ äLøbúpL éîe¦¤¦§¨§¨§¥
.dLøBé ìòaä ïéà ¯ äúîe ,ïéLeøb¥¦¥¨¥©©©§¨

משנה ': ה'מגיד  כתב

גירושין ספק  שנתגרשה שאשה זו  הלכה  למד הרמב "ם 

ה"ג) ופ"ה ה"ו פ"ג גרושין הל' לדוגמה יורשה ,(ראה הבעל אין ומתה ,

הגמרא  ב)מדברי מה, אביהdphwלגבי(קדושין והלך  שנתקדשה

אביה מדעת שלא  ונישאת  הים  נשואהלמדינת  ספק  היא  והרי

חלים) אינם הנישואים יתנגד, אביה אם יורשה .(כי בעלה  אין מתה , שאם 

לנישואיה נתרצה האב  אם  להסתפק  יש  כי הוא  והטעם 

כארוסה ודינה  נתרצה  לא  או יורשה  ובעלה  נשואה  ונעשית 

יורשה הבעל הל'שאין  ראה – בחייה לנישואין הסכים שהאב שיתברר (עד

ה"ה) פכ"ב קרוביהאישות בחזקת  הירושה ממון  את  מעמידים  כי ,

הבעל  אין  גירושין, ספק שנתגרשה באשה  גם  וכך  היורשים .

העיטור  בספר  כתב  שכן והביא  ח"ג)יורשה . שמכאן(קידושין

הבעל  אין ומתה , גירושין  וספק קידושין ספק  בכל  כי  למדים

יורשה .

ומתה , גירושין ספק  שנתגרשה מי הראב "ד, לדעת  אך

על  להקשות שאין משנה ' ה'מגיד וביאר  יורשה . הבעל

יורשה  הבעל אין  נישואין שבספק  מכך  בגמרא הראב "ד  (כמבואר

לחלק :הנ"ל) יש  כי ,

בחזקת היא  הירושה  הנישואין  קודם  הרי נישואין , בספק 

אבל  מחזקתו , אותה  מוציאים  אין נישואין ומספק  האב

אין גירושין ומספק  הבעל  בחזקת  היא  הירושה  משנישאת 

מחזקתו. אותה  מוציאים 

יעקב ' סק"ה)וה 'בית  צ, סי' ביאר :(אהע"ז

הבעל  את  כופים  שאם  האומרים  כדעת  נקט הרמב "ם 

אשתו את ותחבולות),להוציא  ברמאות וקידשה כהוגן שלא אם(כשנהג

אותה  יורש  אינו  שגירשה , קודם  שם מתה ח"מ עז, סי' אהע"ז (רמ"א

להסקכ"ח) לתת  הבעל את  כופים  בגירושין , ספק  יש  וכאשר .

אינו אשתו, את  להוציא  אותו שכופים והבעל כשר  שני  גט 

יורשה .

ה'תשפ"א  סיון ד' קודש שבת דם  בבדיקת הבן זיהוי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰óà ...'éða äæ' :øîBàä̈¥¤§¦©
¯ åéáBø÷ ïäL ïé÷æçî ïðéàL íéLðàa äãBäL ét ìòäæ éøä ©¦¤¨©£¨¦¤¥¨ª§¨¦¤¥§¨£¥¤

.epLøééå ,ïîàð¤¡¨§¦¨¤
באמצעות הבן זיהוי  על ההלכה  דעת  מה  לעיין, ויש 

דם ? בדיקת 

ההלכה ' 'לאור קצה)בספר  עמ' כך ("התורשה", על מביא 

חסידים ' רלב)מ'ספר  החכם ;(סי' יוסף  בן סעדיה  ברב  "מעשה :

גדול  ממון  עמו  והוליך עבדו  עם  הים  למדינה  שהלך באחד

הממון, כל והניח האדון  מת  לימים מעוברת . היתה  ואשתו 

הבן כשגדל בנו . אני העבד  ויאמר  בנכסיו והחזיק העבד והלך

בהם שהחזיק נכסיו  לתבוע  והלך אביו  שמת שמע  שהולידה 

דם להקיז סעדיה רב  וציוה  . . הדור . בגדולי ונתחתן  העבד,

הבן אבי של  עצם  ולקח  אחר בספל  זה  ודם  אחד בספל זה

אותו ושם  העצם  ולקח הדם, נבלע  ולא  העבד בספל  והניח

רב ולקח אחד, גוף  הוא  כי  בעצם הדם  ונבלע  הבן בספל

לבנו". ונתנו  הממון סעדיה

א)ובגמרא  נח, שיש(ב"ב לבתה  שאמרה  אשה  על מסופר 

השאר ואילו  מאביה , נולד מהם  אחד  ורק  בנים  עשרה  לה 

"כל  פטירתו לפני  אמר  לאב , כך על כשנודע  מזנות . נולדו 

דין " בית  שיבררו אותו מבני, "לאחד  – ברא " לחד נכסי

להם :(רשב"ם) ואמר להם , שיברר  כדי  בנאה  לרבי הבנים  הלכו  .

מינייכו להי לכו  ומגלי דקאי  עד  דאבוכון קברא  חבוטו  "זילו 

שהן שאותן נתכוין  ולנסותן קברו , על הכאות "הכו  – שבקא"

שכל  הווה. כך  ואכן  לחבוט". וילכו  פנים  עזי  הן  ממזרים 

להם ופסק  הלך, שלא  האמיתי הבן  מלבד לקבר הלכו הבנים 

על  לחבוט רצה  "שלא  זה  של דהאי ", נכסי "כולהו  בנאה רבי 

אהב דלזה  ומסתברא  שבכם  הצנוע הוא  שזה  אביו  של  קברו 

.(רשב"ם)יותר "

רבה ' ה 'אליה  סט"ו)והקשה  תקסח סי' רבי(או"ח נזקק  מדוע :

היה והלוא  דאבוכון ", קברא  חבוטו  "זילו של לתחבולה  בנאה 

כפי דם  בדיקת  באמצעות  האמיתי הבן מיהו  לברר  יכול 

סעדיה ? רב  שעשה

הרש "ש  שם)ותירץ  יחיד,(ב"ב בן היה  סעדיה  רב  במעשה  :

במעשה ואילו  העבד , מול זהותו  את  לברר נועדה  והבדיקה 

שם האחים, בין  האמיתי הבן מי לברר  צורך היה  שבגמרא 

זה ולענין  ממזרים , האחים  שתשעת  מגלה היתה  הבדיקה 

ולהיות חברו, בגנות  לספר  שלא  ליזהר  אדם שצריך נאמר 

קלון עדיות)כוסה  סוף לרמב"ם בנאה(פיה"מ רבי  נמנע  ולכן

ידי ועל קברא ...", חבוטו  "זילו  להם  אמר אלא  דם  מבדיקת 

אהב דלזה  ומסתברא  שבכם , הצנוע  הוא "שזה  רק יוודע  זה

יותר".
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Â .‡È‰ ˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓB‡ ‰„BÓe ÔÚBË ÔÈc :‡È‰ ƒ¿«¬≈««ƒ»ƒƒ≈∆
.¯ÙBk≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
במקצת.1) מודה או בכל כופר דין מבאר

.‡ÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡Â Ïka ¯Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È¯‰ - [BÏ ·iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰¯Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ
ÔÎÂ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈

e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»
Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
קמא  בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני הדבר
ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט מ.4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא

השמועה.7) מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,
באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב

אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,

.·:‰LÏMÓ ıeÁ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ EÏ ÔÈ‡≈¿¿À»¿»ƒ«»ƒ¿»
„Ú B·iÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙Úe·L :¯ÓBLa ¯Ó‡ È¯‰L .¯ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L e¯‡a ¯·Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ¯ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï·‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
¯ÈÎO11ÏaÁÂ12B¯ËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ¯‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk -ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈

Ô‰ È¯‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚe·M‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם שכירות 11)שם.10)משנה בהלכות נתבאר
את  לשכיר נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק
ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו
שבעל  מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה

ולא  - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית
שוכח  אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן,

מה). שם (גמרא טועה ונתבאר 12)ואינו מד: שם משנה
של  ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם
שלם  כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע למקום (פירוש הנתבע
[בגמרא  בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא
הנחבל  שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם
שם  היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר חוב 13)אדם שטר הוציא
פרעת  אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על
עליו  ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק
בלא  נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע.

שם.14)שבועה. במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע יותר נטל שלא יישבע טוען התובע
מהיבול.16) חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו
מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז
תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק

תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»
B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
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מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן
ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה

לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו
שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו

ד.26) הלכה י"א, פרק

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»

˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆
Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע

חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין
פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב

אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה
יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו

מהם. וגובים לנכסיו

.Â·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆
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הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב
רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב
עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף
יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך,
שם  ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע
בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.ËE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54Ôk :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈

B‡ EÏ Èz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,È„Èa EÏ ‰È‰»»¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿
Ú·MÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ ·iÁ - EÏ Èz¯ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»«
Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙Úe·L elÙ‡ ,ÏÏk Ú·Bz‰«≈«¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«

‰Ê È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰L È‡cÂa55ÔÚBË56˙ÚË B˙B‡ ¿««∆«»«¬≈∆≈«¬«
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËÙ ‡Ï B‡ ¯ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ ,È‡cÂ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa57:¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , »∆¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ·‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
·iÁ BÈ‡ - ÂÈz¯ÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ ·iÁ - ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי"ף אבל 58)פסק לשלם, מחייבו אינו דין בית
הקדושֿברוךֿ כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה
ע"ה  סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף
ידי  לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים.

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ Ú·M‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ Ú·M‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ

,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.·ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



orhpeקיד oreh zekld - mihtyn xtq - xii` f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא
ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,
מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈

ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף

העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»

ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈

.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈ·BbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל  מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
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הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי
חייב. היה בו הודה שאילו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…

˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ
BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.·„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ· ÈÏÎB‡Â ˙Èa¯ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆

Ì‰È¯·c13ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓe ‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14- ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ
.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב מלשון
אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע כי "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע
או  שעשיתי שבועה כגון לשעבר, על נשבע אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי חייב שפלוני לי והעידו

עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי שיש פקדוני לי תן לו: "אמר
בידי". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ על נשבע

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ"א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע ביטוי, שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב מו: שם רש"י אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי בפירוש
ביטוי. שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן
(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי
לשבועה  נפסל שלא מפני במשנה מנאוה שלא רש"י ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
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Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,
וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא
ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»

ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה

ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה

וצע"ג]. סי"ב,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.Ê·iÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙¯Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.Á·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
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קיז orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - xii` f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר
אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.Ë·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…

.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב
משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
˙BÚe·La47¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»

LÓÁ ÛÈÒB‰Ï ·iÁ - ‰·eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) שפטור 46)בבאֿקמא רב, בשם הונא רב אמר שם
שנאמר  מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם,
ולקח  . . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י): כב, (שמות
השבועה  את התובע כשלקח פירוש, ישלם". ולא בעליו
עליו. חולק שם נחמן רב אולם מתשלומין, הנתבע ונפטר

אחרון. הוא משום נחמן, כרב רבינו ה"א.47)ופסק פ"ז
אחד 48) עוד ולהוסיף בו, שכפר הסכום את לשלם עליו

הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה
מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.·È:¯Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ ·BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡L B‡ ,EÈzÚ¯Ùe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
¯ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -50‡Ï È¯‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚ¯t ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ ¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי. כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אףֿעלֿפי
פרעתי. הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי 52)לענין

חשוד. ונעשה העדים עלֿידי מוכחש היה כך טען
אלא 53) הנשבע, טענת את מכחישים אינם כשהעדים

ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם
טענתו. מקבלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

הטענה.

.‡˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆

ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆
È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ

˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה
בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין
ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי

השעורה]. רביע

.·ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»
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Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם
דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»
‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»

;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

ובמשנה12ֿ) וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".

פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»
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מ.20) שם שמואל, של פ"א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס. ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף רבינו כרבו פסק

ה"ח). פ"ב שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,
תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי כסף שתי כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.ÊÈ˙Ba¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י
כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל
ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף שתי על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע להערים תובע כל יוכל - פירושו נקבל
(ראה  ויטול פרוטה על ישבע ואחרֿכך לו, המגיע

השלמות).

.ÁÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
¯Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï·‡ .·iÁ - ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
- ÌÈ¯BÚO ÏL ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

¯eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ

·‰Ê ¯Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿
ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk ¯È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
- ‰Ëe¯Ù ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

¯eËt32ÔÎÂ .¯Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙Bi¯ˆÓ ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

˙Bi¯Bˆ ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33¯eËt -34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח:27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי
שם 30) ראה שעורים. מדמי אפילו שפטור יתבאר ה"י לקמן

דבר. של וכסף,31)טעמו בזהב היא ראשונה דוגמא
ונחושת. בכסף "שתי 32)ושניה אמרו: - שם במשנה,

והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי לך אין - בידך לי יש כסף
שתי  שבטוען שסובר שמואל על מזה לט:) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב, - בפרוטה מודה והנתבע כסף מעות
וזה  כסף, מעין שתי משקל כסף כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב, בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ כסף שתי להיות צריכה
אלא  כסף, מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»

LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»
¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»

BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
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הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,
אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È¯‰ -¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ

ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»
ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ

‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»
ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם
אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
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לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער
משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.

ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»
e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿

.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -

מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.

ה'תשפ"א  אייר כ"ח שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL ¯·„a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL ¯·„a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ¯Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈ¯ËÈÏ ÈzL ;C˙Ï∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏËB¯ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ6‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈ¯Èc ÏL ¯B¯ˆ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב: שבועות שיתבע.3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה
שיטעננו  עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי נתת כנראה

מלא.

.·‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ Èz¯ÒÓ ‰‡e·z ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
Èz¯ÒÓ ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ;ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È¯‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

¯eËt - ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»

איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ - ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א
סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר
בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית

קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«
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orhpeקכב oreh zekld - mihtyn xtq - xii` g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים
המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,
שחייב  פשיטא חמישים פרעתי טען שאם חמישים, אלא

שם). (ראה

.‰¯ËL16,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ¯ËLa17¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - da ¯tÎÏ18·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

- ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„·‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
Ú·MÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21¯ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„·‡22¯eËÙe ,23˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡24CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ
- ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È·‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆

Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק

נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
- הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף
כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ - ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»

ÏËBÂ30ÚaL - ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»
ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»
ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈

ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«
ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
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בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי
שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול

בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה
במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול

עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו
למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום

שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר
היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿

ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
המקרים  משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי  פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו
בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו
משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות

מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.
ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת"
עד  - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:

שבועה  בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע
משום  החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח החוטף את אבא
בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי, לומר נאמן היה לא עדים שני היו ואילו
התובע. ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי לוויתי וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב

אבא" דרב "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף לשון = (נסכא

.ËEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44‡È·‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ
ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡ „Ú≈∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ ‰È‰45‰Ê È¯‰ - »»À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆
ÔÈ·iÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÚaLƒ¿»«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
:¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡»∆»¿«¿¿»»«¿»«

‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÓ - ÈzÚ¯t46e¯‡aL BÓk ,47. »«¿ƒ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק מחוייב 46)לקמן אינו התובע

י"א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד בפרק

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt - ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»
Lc˜‰Ï Ë¯t - e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t - ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈
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מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.·˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈
¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈
BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈

Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa - ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈

¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
- Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È¯‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È¯‰ - ¯ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„B‰Â ‰¯ÈÙk ÔÈÚÏ ¯eˆ·k ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»

¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע
מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL - ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי - מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
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חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.Â¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ -30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ

„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ - »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»
,¯eËt - „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך
ה"ו  פ"א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען:

מהפכים. היסת החוב,32)ששבועת את לגבות יכול אינו
תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום

שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו
חבירו 34) של שטרותיו "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז

לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב
השטר  גבי על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק,
לא  אם אבל . . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי  אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
תיקנו  ולא שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת,
מאוד  דחוק זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו:
בדיני  עוסקים אנו כאן ב. פטור; - ששרפו כגון ממש , בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
לא  ששטרות רבינו סובר שלדעתם משום זה, לדוחק נכנסו
מהל' בפ"ב שכתב מה על והסתמכו פשיעה, מחיוב נתמעטו
הוכחנו  הלכה, לאותה שלנו בהשלמות אולם ה"ג. שכירות
סוגי  שני שישנם מיגש, הר"י רבו דעת קיבל שרבינו
מעולה  שמירה שמר שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה:
והדומה  בשטרות תורה פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב
מדיני  לא הוא והחיוב למזיק, הדומה פשיעה ב. סוג להם;
למה  ענין כל לזה אין ולפיכך מזיק, מדין אלא שמירה
יפה  תתפרש זה, ביאורנו ולפי שמירה. מדין תורה שמיעטה

למעלה, כבר נתפרשה להד"ם באומר א בבא זו. הלכה כל
רבינו  של שיטתם כבר שם (ונרמזה שומר דין לו שאין
יפה, רבינו ומנמק במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו),
כאן  בה, חייב שהשומר רגילה פשיעה בו פשע שאפילו
בהל' שבארנו "כמו כאן שמסיים ומה פטור. - בשטרות
הכתוב  כל לשלם שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל"
בלבד, נייר פיסת שאיבד אףֿעלֿפי היזק גורם מדין בשטר
אין  ולמה רבה]. דעת נגד צח: בבבאֿקמא רפרם כדעת
היו  "לא (ראשיֿתיבות להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים
ואבד? השטר קיבלתי לטעון שיכול ב'מיגו' מעולם") דברים
לפטור  אלא משבועה לפטור 'מיגו' אומרים שאין משום
[הראב"ד  ה"ח). שכירות מהל' בפ"ב (רבינו מתשלומין
שאינו  שבועה חייב שהשומר ואומר רבינו, על משיג
ואין  ובמשנהֿלמלך, הלחםֿמשנה בזה והאריכו ברשותו.

בזה]. להאריך מקום כאן

.ÊÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ¯ËL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,È¯ËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«

B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡Ï B‡ ‰È‡¯ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו לבית36ֿ)כתוב השטר את להביא
דין.

.ÁÌ˙Ò Ì¯Á B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ¯ËM‰ „·‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ¯ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿

epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם

אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„·‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡ - ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈ·zL44:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ ¯Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È¯‰ - BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ - ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtB¯ËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
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לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL - ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

- ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. - תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
- ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ

ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»
BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈

ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק

קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו

.·ÈL¯Á‰57 ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»

ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ - ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ואףֿעל59ֿ)ביתֿדין

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«
,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
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‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»

,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»
ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»

e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»
ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«

BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
שבעלֿ וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,

הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה
לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
אינה  זו וטענה ופרעתי, לוויתי היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי
ב'מיגו' פרעתי לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי 'מיגו'. דיני גם יודע גדול חכם שהרי הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק לומר

הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי גדול חכם נקרא מי גבולות לקבוע שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק כתוב שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע, ממון". בלי 8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע שבועת
נשבע  שהתובע ה"ד) בפ"ב (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי נתערער טענתו שתוקף משום ונוטל,
והרשב"א) הרז"ה בשם שם יוסף' ('נמוקי תביעה באותה

להישבע. צריך שהתובע שם, רש"י לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי רב בשם מיימוניות בהגהות כתב וכן פרעתי.
הוחזק  כלום... בידי לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי ולכאורה כפרן".
יוחנן, רבי דברי מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע, ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי של מלשונו משמע
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק ומכיוון לו",
אותו  חייב שביתֿהדין אחר לו פרעתי יטעון אם בשבועה
עדותם  אין - מנה שלווה רק מעידים העדים אם אבל לשלם,
כלום", בידי לך "אין הנתבע: של הסתמית טענתו מכחישה
ואם  כפרן, הוחזק לא כך ומשום ופרע, שלווה אפשר שהרי
נאמן  - לשלם ביתֿדין אותי שחייב אחר פרעתי יטעון
שער  התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי
בטוען  שגם כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין
כפרן, הוחזק - כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען
כלום. בידי לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
וכאן  עדים, העדאת עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה
אפשר  שהרי כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע,

.·ÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ - Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי
דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
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אבל  פרע. למה - לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר - לוויתי
אלא  כפרן הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני כששיקר

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k -14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ - BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»

‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל - כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי
אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ

;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«

‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:

לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»
B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג
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.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ
ÔÈÚBË ÔÈ‡ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - ÌlLÂ „ÓÚ»«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ

BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…
ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ ¯eËt - Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע: אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי זה דין אמרו שם כט.). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב'תוספות'

אדם  נחמן, רב "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי להשביע",
כך. טען שהנתבע נרמז ולא עצמו", את להשביע שלא עשוי
כ'תוספות'. שדעתו כתב ס אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי לו היתה אחרת גירסא כנראה

ה'תשפ"א  אייר כ"ט שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק
orhpeorFh'ld-mihtynxtq

¤¤§¦¦
¦§¥§¦§̈

ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר
צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב
נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא לו הישבע או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.‡,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C¯„a Ô‰Ï ¯Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C¯„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ Ú·Bz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È¯‰ -3eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚ·z . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆
ÚaL - „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5C¯c ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆

‰È„B‰6‡lL :¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…
Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…

È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.
מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
- בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב
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דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"
בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.·‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈

‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»
.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»
Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆

- Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ - e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:

אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«

‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו

נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
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BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ
BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿

ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«
‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…

Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ
ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
רק  שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ,

מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙¯Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈc ˙È·a ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»

‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰B¯Á‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡¯‰59LÈ - ¯ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆ¯iL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL ¯Á‡Ó Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ

B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÈÏÚ CÓqL ‰B¯Á‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ
‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»

‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…
Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙¯Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL ¯Á‡ ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú¯ ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
¯˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי.56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת

עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי"ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא
שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. שם.63)אותה גמרא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»
Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.·ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ - B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
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LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…

Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ - ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  - בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.
עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים אף13ֿ)אגדה)
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ

„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«
B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈

ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«

¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆
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˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
¯‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
„ÈÓz B¯ÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ

kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓe- ¯È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט: שכוונת תחשוב אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם - היא דברי 39)ולהשכיר"

נוסף. ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.ÈÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ È·e ,B¯ÎOÓ ‰a¯Ó B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê B¯ÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -42È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ¯·„Ï ‰È‡¯ .44‡·¯ È¯‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïa¯q‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ¯ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ¯‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡ - ÌÈ¯Ùq‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b ¯wÚ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯L ÌÚË ÏL ¯·„ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡¯Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ¯e¯·e»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...oica lecb xwir df xace"

כ"כ  ולהפליג להאריך דרכו אין שהרי לשונו, להבין וצריך
עניינים: ארבעה בו ולמנות מסוים כלל של בחשיבותו

למוצאי  הוא "ברור טעם" של "דבר בדין" גדול "עיקר
שמדגיש  כללים שמצינו והגם ילוז", "ולא הדעת"
עניינים, ארבעה וביאור כזו אריכות מצינו לא חשיבותם,
הדיוק. ובתכלית קצרה" "בלשון חיבורו את שכתב ובפרט
את  לבאר המפרשים התעכבו לא מדוע תמוה וביותר

בש"ס. מראה־מקום שום לו שאין זה לשונו
שלבים  ארבעה הם אלו עניינים שארבעת לומר ויש

השכל: בהשגת
כבר  הוא שכלי, עניין לברר ניגש שאדם לפני עוד א.

" - חשוב עניין כאן ש"מונח" roicaמרגיש lecb xwi."
בשכלו  שתעלה יתכן בשכלו, להתבונן מתחיל כאשר ב.

" הפוכה mrhסברא ly xac להתבונן שיאריך וככל "
סברות. עוד אצלו יעלו בשכלו

מסקנת  לבירור מגיע השקלא־וטריא, אריכות לאחרי ג.
" - zrcdהענין i`venl `ed xexa כח ידי על שנעשה - "

שבשכלו. הדעת
יוכל  לא דבר ששום עד גדול תוקף מקבלת מסקנתו ד.
- בפועל הדברים בקיום גם ועל־דרך־זה ממקומו, להזיזו

"feli `le."
שדין  משמע הנ"ל בדין אלה עניינים ארבעת שכתב ומכיון
ארבעת  בכל התוקף בכל בשכלו אצלו והונח נתקבל זה

פרטיו.
מהו  שם, משנה' ה'מגיד קושיית מתורצת ועל־פי־זה
שהרי  בעדים" לו שנתברר "ולולי הרמב"ם לדברי המקור
"נתברר  להיות שצריך כלל ברור לא שם הגמרא למסקנת
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להלכה. הרמב"ם זאת פסק ומדוע בעדים" לו
הכי  בתוקף הרמב"ם של בשכלו התברר הנ"ל שכל אלא,
ובלשון  מהגמרא, כך על ראיה להביא צריך שאינו עד גדול
מקומות  שמצינו ומה היא". סברא קרא, לי "למה הידוע
בתוקף  חלישות על הלשון מראה שם לי" "יראה שכתב
עד  כ"כ פשוט שהדבר כאן מה־שאין־כן בשכל, ההנחה

במקור. צורך שאין
למעלה  מלמטה האחד אופנים, שני יתכנו השכל במסקנת
למסקנה  האדם מגיע ושקלא־וטריא פלפול של שבדרך
הדבר  הונח שמלכתחילה למטה מלמעלה והשני מסוימת.
אם  גם זה ובאופן שכלו, להבנת נמשך אח"כ ורק בשכלו
אין  הבנתו, על שישאל השאלות לכל תשובות ימצא לא
על־דרך  סברתו, נכונות על דעתו בתוקף מאומה משנה זה
תשובות  לו היו שלא כיון רב" ש"שתיק בגמרא שמצינו

מסברתו. בו חזר לא זאת ובכל ששאלוהו, השאלות על
כמה  עד להדגיש כדי בלשונו כך כל הרמב"ם האריך לכן
ישנו  לא שבעולם הקושיות כל ולאידך בשכלו, הדבר מונח

זה. בעניין דעתו את
בתחילת  למבואר גם קשור השכל בהבנת הנ"ל הסדר
הספר  תחילת אלקות, ידיעת בענין הרמב"ם ספר וסיום
שממנה  שכלית ידיעה ראשון" מצוי שם שיש "לידע היא:
אחרי  בא בספרו הלימוד כי ית', ויראתו לאהבתו  בא האדם
אודות  לדבר צורך שאין ופשוט שבכתב, בתורה הלימוד
ידיעה  גם שתהיה הוא הקב"ה של רצונו אבל האמונה. ענין
צריכה  שלכל־לראש הדברים, סדר זהו כי שכלית והבנה
שמגיעים  עד השכלית, הידיעה אח"כ ורק האמונה להיות
אלא  העולם כל עסק יהיה "ולא הרמב"ם בסיום למוזכר
והסברה  בהבנה כלל צורך יהיה לא שאז ה'" את לדעת
מהקב"ה  היא חיותם שכל ירגישו הנבראים כל כי  שכלית
שהוא  המרגישים שבים הנבראים כמו מכסים" לים "כמים

חיותם. מקור
להיות  צריכה שקודם הפוך, הדברים סדר הזה בזמן אבל
מצוי  שם שיש "לידע ואח"כ גדול" "עיקר - האמונה
"דבר  שנעשה עד חיל אל מחיל הליכה של ובאופן ראשון"

ילוז". "לא של ובאופן הדעת" למוצאי ברור
(eh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא

להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
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ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ - À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
דרכם  שאין רב, זמן בידו ונשתהו שירד לפני לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי כלים להשאיר אדם בני של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון - מאביו שירשו בטוען אבל לי", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע שם ובברייתא שם).

סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו - באומנותו לו ועוזר
כלום. ביאר ולא

.„ÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa B¯·Á ÏL B˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa e¯ÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ Ô¯ÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
·iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a ¯tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÈÊÁ‰Ï22Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ C¯c ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎ¯Ëˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„·Ï·e .¯ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ - ¯ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈

¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«

BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»
˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו
העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה
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orhpeקלו oreh 'ld - mihtyn xtq - xii` h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי"א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר
שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו

'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆
BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈

BlL38‰Ê ÚaL - e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆
¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39- ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«

„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈
ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈

E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל

שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk - ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` ilka oifge` eidy mipy"

בכמה  התבאר בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות
על־ידי  הנמשך מקיף אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  לבושים, נקראות שהמצוות וכידוע המצוות, עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה יחד מקיימים יהודים שני
אומר  וזה מצאתיה אני אומר "זה ולכן שניהם, על מקיף
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וגילוי  המשכת גרם שהוא טוען אחד וכל מצאתיה", אני
שכל  הפסק בא כך ועל שלו, והשכר הגילוי כל ולכן האור

שכרו. על יבוא אחד
מנת  על שלא היא העבודה שלמות הלא א. להבין: וצריך
את  לקבל כדי שלי" "כולה שיטען יתכן ואיך פרס, לקבל
שמוכן  השכר על כך כל להוט שהוא ובפרט השכר? כל
שלא  להיזהר צריך והלא שבועה, לידי עצמו את להביא

ברמב"ם. כמבואר אמת, דבר על אפילו להישבע
אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא
בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
לוותר  יוכל ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
אינו  שבועה של בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין
ית'. ומהותו עצמותו עם והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב
(fh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא

.Á¯ÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dlk ¯ÓB‡‰ -»≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dÈˆÁ ¯ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈ·¯Ó ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ·¯ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
ÚaL BÈ‡L ,‰¯eÓÁ ‰Úe·L ÔÈa ‰l˜ ‰Úe·L ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ

.¯˙BÈ ÔÚBhL∆≈≈

ב.49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי וזה, ד"ה שם ב'תוספות'

ב'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי? כולה לטעון היה שיכול

מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ: עוד מביא ט אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב'מיגו' חצי) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א [וכתב השני).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק, הניתן

מחצי  ליטול שלי כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי תו
רביע. ונוטל השני חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע. את
השבועה, את להפוך יכול - ה"ז) פ"א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע

.ËeÈ‰52,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê - ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL ¯Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
B¯·Á ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck - ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב תני ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי אחד כל נוטל שבידו החלק אבל
מחוי, ד"ה שם [ב'תוספות' גאון. האי ורב גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע כתבו

ה]. ס"ק שם ש"ך ראה קלח. סי' חו"מ דיני 54)וה'טור'
הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם

שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת

.È‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
¯Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙¯Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a - Ô‡k ‰¯eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.

.‡È„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.·Èda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«
eÈÙa B¯·Á59¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«

ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«
Ê È¯‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ¯ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»

ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»
ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ -65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי
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מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל - כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
[במגידֿ כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
"אםֿתמציֿ שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
כאםֿ לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא - סוף ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים - ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70- dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין

שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של

שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'

ה'תשפ"א  סיון א' רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
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קלט orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
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,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈

ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,

חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש
סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק

שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא
שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה

ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא
לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו

חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
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לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם
הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«
,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ

.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'

כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)
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.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף

מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי
רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,

כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני

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



קמג orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי.32) יותר הקרקע את להכחיש שלא שדה 33)כדי

מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא
באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
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בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»

ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קמה orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»

‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי

קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל
לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון

הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען
"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.
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מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה אףֿעלֿפי זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה אלא קנה לא -
הרי  אילן לכל אמות ארבע עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע בפחות אבל חזקה, זו

בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם
אלה].

ה'תשפ"א  סיון ב' חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.·ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו
כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את
שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו

והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
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שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ô·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר  בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם

.ÂÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ

ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.ÊÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.ÁÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ

‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»
‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»
‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»
O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈

Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»
ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»
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מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד

לזה. זה כאפוטרופוסים

.ËÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ipa x`yk od ixd 'ek ...dyxbzpy dy`e eia`n yxity oae"
."mc`

לה' אתם "בנים שנאמר ובן, לאב נמשלו וישראל הקב"ה
במדרשי  כמבואר ואשה לבעל נמשלו כן וכמו אלוקיכם",

ואם  וכלה. לחתן וישראל הקב"ה את המדמים רבים חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה זו הלכה להסביר נבוא
אין  בעלה בנכסי ואשה אביו בנכסי שבן הדין את להסביר
שכר  הן בשכר, קשורה ה' עבודת כל והלא חזקה, להם
("שיסיר  הזה בעולם גשמי שכר והן הבא בעולם רוחני
וישפיע  ... כו' מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו
של  עבודתו שתכלית אלא עוד, ולא כו'"). הטובות כל לנו
ואיך  בראשית", במעשה לקב"ה "שותף שנעשה היא אדם
חזקה". לו אין אביו בנכסי ש"בן הדין עם זה כל מתאים

בלשון  היא לאביו הבן שעבודת אמת הן הוא: וההסבר
ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא בתניא שהובא הזוהר
ומסר  כו' ונשמתי' ורוחי' ונפשי' מגרמי' יתיר לון דרחם
הוא  וכן הביטול, תכלית כלומר כו'" עלייהו למיתה גרמי'
שהעבודה  ואף בעלה" רצון שעושה כשרה "אשה לגבי גם
של  רצונו זאת בכל העבודה, וראשית יסוד הוא והביטול
מציאותו, כל את החודר באופן גם תהיה שהעבודה הקב"ה
נפשו  כוחות פרטי כל עם האדם מציאות שתהיה היינו

באלקות. חדורה מציאותו תהיה זאת ובכל
שמלבד  מבעלה", שנתגרשה ואשה מאביו שפירש "בן וזהו
עבודה  גם מיהודי נדרשת הנפש, ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה". או ב"פירש" רק מתאפשרת וזו עצמו בכח
חכמתו  שהיא שהגם התורה בלימוד גם הוא הזה  כסדר
בשאלות  כרוך תורה תלמוד מכל־מקום הקב"ה, של ורצונו
כל  את תחדור שהתורה כדי אדם של שבשכלו והבנות
עבודת  היינו ובעלה" ל"אשה בנוגע הוא וכן מציאותו.
באופן  ה' אהבת היא התפילה עבודת שכללות התפילה
ה' אהבת צריכה זאת עם וביחד כלל, מציאות שאינו
דווקא. נפשך" ובכל לבבך "בכל האדם מציאות את לחדור
(fi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.È˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈
ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



קמט orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«

- ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O·e , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e10- ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי

היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.·ÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - CÎÂ16BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.‚Ôn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï e¯ÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆
‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ - Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ
Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆

‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆
‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆

Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
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– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של
חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו

הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.„ÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין
אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל

שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו
מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ

‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'
מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה
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.Á˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם

.ËÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
ובמגידֿ רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.ÈÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא : אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.‡ÈÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»

נ:53) שהרי 54)שם אשתו, נכסי למכור זכות לבעל שאין
עד  חייו ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו
האב  בחיי חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש.
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.·È‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»
‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…

dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««
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orhpeקנב oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.‚È‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…

¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח, ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,

.‡¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא
גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש בביתֿ(להוכיח) נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
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- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.·‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד
יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר

לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר
בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.‚„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡¯Â epnÓ ·B¯˜ ‡e‰L ¯Á‡ L¯BÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙B¯t≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„¯iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dL¯ÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה

.„ÌÈL18,ÈlL ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈ¯¯BÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È·‰L B‡ ,‰È‡¯ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È·‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„¯È ¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ ¯Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ - dÎB˙Ï „¯ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור

גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם, נחמן לפני 21)כרב
הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים

רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין

.‰„Á‡‰ ‡È·‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»
ÌÈ„Ú ¯Á‡‰ ‡È·‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ - B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»
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לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום 
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.Â¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«
ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰Ê∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È¯‰L ;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31¯ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B·‡ ÏL Ôk :¯Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,¯ÓBÏk - È˙B·‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,È˙B·‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È¯‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B·‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B·‡ Ï33‰ÚË BÊ È¯‰ - ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È¯‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ¯·„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :¯Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - EÈ˙B·‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B·‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת טענתו 30)והוכחשה
ולא  טען, לא וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של

לידו. הגיעה כיצד הי"ב.31)ביאר פי"ד למעלה כמבואר
ב'מיגו' נאמן חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא
חלקו  חזקה. שני ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול
'מיגו' מקבלים שאין ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו
'מיגו' אומרים שאין מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום
אין  למה הקשו לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל
ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע אבותי" "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק מועילה זו שטענה מתרץ,
אין  וכאן הי"ג), (פי"ד למעלה כמבואר אחד, יום אבותיו
אלא  ליורש טוענים אנו אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו
אין  'ברי' טענת כשטוען אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר

למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי  אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב
עלֿידי  טענתו הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈

ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
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הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה
אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ

BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆
‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).

מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה
קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.‡ÈCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אין 60)אני

אחרת. דרך לקבל להכריחו יכול השדות במגיד61ֿ)בעל
ובכסףֿ שנים. שלש בה כשהחזיק שהמדובר מפרש משנה
הכרתיה  וטוען: בה החזיק שאם וכתב, פירושו דחה משנה
דין  בשדותיו. היא שדרכו משום מידו, אותה מוציאים אין -

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה

ה'תשפ"א  סיון ג' שישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.‡Ô·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
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˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…
.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."xhyd icrn iel dide dcy oernyl xkny oae`x"

גזל  שראובן לומר יכול אינו שלוי הוא הדין זה, במקרה
אם  שגם יותר גדול החידוש שאח"כ ובהלכה ממנו, אותה
בו  שכתוב אלא מכר שטר שאינו בשטר עד לוי היה
אינו  אז גם מערב, או מזרח בצד ראובן של פלונית ששדה

ממנו. שנגזלה ולומר לערער יכול
ראובן  העניינים: פנימיות על־פי ההלכות שתי לבאר ויש
העבודה  על ושמעון ראיה, בבחינת העבודה על מורה
שלמעלה  בחינה על מורה לוי אבל שמיעה, שבבחינת

משניהם.
שינוי  שעניינה במכירה, ההלכות: שתי לבאר יש ועל־פי־זה
ולכן  משפיע בבחינת הוא המוכר לרשות, מרשות והוצאה
בדרגה  הקונה ואילו לאחר, הבעלות להעביר בכוחו יש
גם  ישנה שבמכר אלא מהמוכר מקבל בבחינת יותר נמוכה

הכסף. נתינת היינו הקונה, של עבודתו
בדרגה  היותו בגלל שראובן, לשמעון" שמכר "ראובן וזהו
שמיעה. שבבחינת לשמעון משפיע - ראיה - יותר נעלית

לז  נעשה ובנוסף זה שעניין השטר קיום את לפעול צריך ה
מעדי  "לוי - משניהם שלמעלה מבחינה המשכה ידי על
מצד  הרי יותר, נעלית בחינה הוא שלוי ואע"פ השטר".
לוי  "בא ח"ו רצוי בלתי באופן זאת לנצל אפשר הבחירה

לערער".
רק  שלא היינו לו" שומעין "אין הרמב"ם פוסק זה ועל
לו  שומעין אין מלכתחילה שגם אלא דבריו מקבלים שלא
ומקורך  שורשך מצד אתה אם שהרי כו' משגיחין ואין

לערער. תבוא כיצד המכר, על העדת
מתייחסת  אינה עדותו אם שגם שאח"כ בהלכה וממשיך
לערער  זכותו מאבד אז גם השדה, על לבעלות ישירות
על  מורה וקונה שמוכר בפנימיות, ההלכה וביאור עליה.
העולם  כל את לישראל מוכר שהקב"ה וישראל, הקב"ה
שיעשו  כדי השתלשלות סדר כולל עבודתם בזכות כולו
לערער  מישהו יבוא ואם בתחתונים, יתברך לו דירה ממנו
(שמעון) הקונה של ומצבו שמעמדו ולומר המכירה על
שכן  כו'" משגיחין ואין לו שומעין ש"אין הרי כדבעי אינו
כל  ועל העולם על הבית בעלי הם שישראל הוא ברור דבר
נפש  במסירות עבודתם על־ידי קנוהו כי השתלשלות סדר
בשביל  אלא נברא לא כולו העולם וכל הדורות, כל במשך

ישראל.
(gi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים

עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.·ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
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שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.„Ô·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.‰¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ

‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה

להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם
שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה

תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא
שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום

אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר
אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד

.ÊÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ
ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.Á¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו, שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.ËÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…
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zelgpקנח zekld - mihtyn xtq - oeiq 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא

.È‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
נחלות.1) סדר דין מבאר

.‡˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.·ÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,

קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
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לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום
אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור

אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,
כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא

שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.Á‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו

משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,
ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים

לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין
בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין
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ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.Ë˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל  לחופה, תיכנס
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב
ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים

רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין
גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם

(מגידֿמשנה).

.ÈÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰M¯ÈÏ e‡a ¯·kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»

קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין

הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.·ÈÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ
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˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.‰ÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ואףֿעלֿפי 19)שם לידתו. לפני לחלק כשבאים
טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא

ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.
אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆
ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ
‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆

.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.Á¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון
בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
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לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת
טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין

.Ë‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.·ÈÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:

"מכלֿ ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא
ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי

כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה
מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ
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קסג zelgp zekld - mihtyn xtq - oeiq 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

ה'תשפ"א  סיון ד' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי
חלוקה.

.‡¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו 
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.·ÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר
ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול
בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב

המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים
נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.‚ËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.„¯BÎa‰ ÔÈ‡17eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿
Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«

ÌÈÓ„a18¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20epzLiL ‡e‰Â . ¿»ƒ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿«
ÔB‚k ,ÌÈÒÎp‰21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23 «¿»ƒ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ¯Óz eOÚpL24‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ∆«¬¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…
‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,epzLƒ¿«¿ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»

ÔBË¯O25˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«
ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰ ‰‡ˆB‰26. »»ƒ¿ƒ«≈≈
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הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.‰‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה

שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים

שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.Â¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ¯‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈ·Úa.Ïka ¯zÂ È¯‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קסה zelgp zekld - mihtyn xtq - oeiq 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב

.ÊÌaiL ÈÓ42ÂÈÁ‡ ÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ƒ∆ƒ≈≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
È¯‰ - Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿««ƒ»¬≈

ÌÈÁ‡‰ ÏÎk Ô‰a ‡e‰43B˙B‡ ‡¯˜ ¯BÎa È¯‰L .44 »∆¿»»«ƒ∆¬≈¿»»
·e˙k‰45¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,46ÏÚ Ìe˜È „Ïz ¯L‡ «»∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈»«

ÌLÎe .Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL≈»ƒ«≈¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿≈
ÏËB BÈ‡ Ck ,˜ÊÁn·k Èe‡¯a epnÓ ÏËB BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»»¿«À¿»»≈≈

Á·Ma47ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁ·ML48˙ÚMÓ «∆«∆»¿¿»ƒ«¬≈»ƒƒ¿«
ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ B˙wÏÁ ˙ÚL „Ú ‰˙ÈÓ49. ƒ»«¿«¬À»ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ

ÌaiL ¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁÈaL‰ elÙ‡Â50e˜ÏÁiL Ì„˜Â «¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ««∆ƒ≈¿…∆∆«¿¿
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k Á·Ma ‡e‰ È¯‰ -51Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈«∆«¿∆»ƒ»«ƒ««ƒ

˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL el‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ÏËBpL∆≈ƒ«¿»ƒ≈¿≈¬»ƒ∆¿¿≈∆
.Ôlk ÈiÁa ·‡‰ ˙Óe ÏÈ‡B‰ ,BzL‡ ÌaiL ÂÈÁ‡»ƒ∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈»»¿«≈À»

את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת

מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.ÁÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני

אחיו.

.ËÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו

שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים
הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב

שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת

כתובתה.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וחזר 1) בני זה אמר או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

או  פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר
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לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
הידועים  אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס,

בחלקו. עימו ויטול

.‡¯ÓB‡‰2ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,Èa ‰Ê :3È·‡ ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,4, »≈∆¿ƒ∆»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÌÈL‡a ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡¿»«¿ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·B¯˜ Ô‰L ÔÈ˜ÊÁÓ ÔÈ‡L∆≈»À¿»ƒ∆≈¿»¬≈∆∆¡»

epL¯ÈÈÂ5¯Ó‡L ÔÈa ‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡L ÔÈa . ¿ƒ»∆≈∆»«¿∆»ƒ≈∆»«
Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk6B„È ·˙Îa ·˙ÎÂ ˜zzL elÙ‡ . ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿»«ƒ¿«»

ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL¯BÈ ‰fL7. ∆∆¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ

קלד.2) בבאֿבתרא בנים,3)משנה לו כשאין מדובר
נכסיו. ויורש אחיו שזה אומר ולא 4)והוא בנים לו כשאין

והכוונה 5)אחים. נאמן", אינו - אחי "זה שנינו: שם
שזה  מודים שאינם אחים עוד לו ויש אביו, ירושת לענין
לתת  שיכול משום נאמן, עצמו נכסי בירושת אבל אחיהם,
הגמרא. סוגיית מתוך שם מתבאר כך במתנה. נכסיו לו
במתנה. לו לתת שיכול ב'מיגו' שנאמן כתב, שם ברשב"ם
לו  אין ואז גוסס, כשהוא לו שנפלו שבנכסים הסיק, ומזה
כשהיה  לו שזיכה (והמתנה במתנה אותם לתת אפשרות

מ  אלה, לנכסים מועילה אינה אז בריא היו שלא שום
ההכרה  שזכות משום בני, זה לומר נאמן אינו ברשותו)
לחלק  רק נוגעת - "יכיר" תורה שכתבה מזה שנלמדה
ליורשו. ד"ה שם ה'תוספות' גם כתבו וכדבריו בכורה.
מרע", שכיב "בין כתב שהרי כן, אינה רבינו שדעת ונראה
לא  שאם במתנה, ליתן אפשרות לו כשאין שהכוונה  וברור
רעט, סי' חושןֿמשפט וב'טור' לבריא. חולה בין מה כן,
שם  יוסף' וה'בית גוסס". כשהוא "אפילו בפירוש כתב
בשאר  דבר של טעמו ביארו ולא כן. רבינו דעת שגם מעיר,
האומרים  לדעת "יכיר", בו שנאמר מבבן חוץ קרובים,
נאמן  למה שאל כאן [בלחםֿמשנה פשוט. בן גם שכולל
בצ"ע. והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב'מיגו' שנאמן מיישב, סק"ג שם החושן' וב'קצות
ס"ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב]. ונוטה חולה פ"ב 7)שוכב למעלה נתבאר
הט"ו.

.·,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï·‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»
BÈ‡ :¯ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈

Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .epL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ
ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ¯ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«

ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ¯ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»
ÔÈÚÏ ‡e‰.epL¯ÈÈ ‡ÏÂ ,‰M¯È ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי
ומלמדנו  הי"ד). שם למעלה (ראה בני זה אין או בני זה
לגבי  לא אבל בן, לגבי אלא תורה האמינתו שלא רבינו,

אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי לפני בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי  בניך" בני את לפסול נאמן אתה ואי בניך, את לפסול

אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט"ו  מלשונו משמע וכן בני". איני לומר עליו נאמן

הט"ו. ביאה איסורי מהלכות

.‚¯ÓB‡‰11BÈ‡ - ‡e‰ Èc·Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èc·Ú :¯Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

- Èc·Ú ¯Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡ - „·Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „·Ú :BÏ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Ì‡Â .„·Úk ÈÏ ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„·ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב"ב יוחנן, רבי של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני, זה לומר

שם.13) יצחק, בר נחמן רב של כפירושו

.„‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ ¯·BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa ¯Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡ - Èc·Ú :¯Ó‡Â Ck ¯Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
Èc·Ú :ÒÎBn‰ ˙È·a ¯Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס

לעצמו. הפסד וגרם

.‰ÌÈ„·Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„·Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,¯˙BÈa ÔÈ·eLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»
È„·Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„·ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈

‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B¯˜Ï ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך

דחשיבי". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.Â‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :¯Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L ¯Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡È·iL „Ú Ï‡¯OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
¯Á‡Â Bn‡ ‰¯¯ÁzLpL ‰È‡¯È¯‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ¯‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈ¯È˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Â ,¯·c ÏÎÏ „·Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ26˙L‡ - epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ·‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
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ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ È¯wÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰e¯kÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BL¯BÈÏ elÙ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡¯OÈa27‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

שיש 22) ממי חוץ דבר, לכל ובנו . . "מי. כב. ביבמות שנינו
מן  למדו כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו
מביא  שם וברי"ף כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה
אבל  אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי רב בשם
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה
עליה. שבא לפני שיחררה ובוודאי זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי"ף ופסק בדבר, מפקפק אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ"ט רבינו אולם וודאים.
שהיא  אףֿעלֿפי כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
במגידֿ ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי"ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף בלבד, לירושה ההבדל

ודואג 23)בסמוך. הכשרים בניו מחבב אדם שבן כדרך
אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה

של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט
ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה
נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט
יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט. שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי"ט.

.ÊÔÈL¯Bi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ

ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈL¯BÈ el‡ È¯‰ - ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ.29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע אינני

יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או  בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי קרוב הוא שפלוני
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי ברב המעשה עלֿפי רפד סי' חו"מ

לג.). בבבאֿבתרא

.Á·˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:¯Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ô·e‡¯ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È¯‰ - «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ô·e‡¯e ,35È¯‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ô·e‡¯Ï ˙e˙M‰ ¯ÊÁÈ -38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ô·e‡¯ È¯‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ Ô˙B‡ e˜lÁÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á· ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ Á·M‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Ú ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈ¯Á‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿≈¿«

˜ÏÁa ÈÂÏ ÏËÂ ,ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡ :ÔBÚÓL ¯Ó‡»«ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆
L¯ÈÈ ‡Ï - ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk Ô·e‡¿̄≈¿∆≈«¿¿««»≈≈ƒ…ƒ«

ÌeÏk epnÓ ÔBÚÓL44L¯ÈÈ Bc·Ï Ô·e‡¯ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆¿∆»¿≈¿«ƒ«
‡e‰Â .ÈÂÏ ÁÈp‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ ¯‡L ÌÚ ˙e˙M‰«¿ƒ¿»¿»ƒ¬≈ƒ∆ƒƒ«≈ƒ¿
ÌÈ¯Á‡ ÔÈL¯BÈa Ô˙ˆ˜Ó e„BiL ÔÈL¯Bi‰ ÏÎa ÔÈc‰«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈ƒ

.Ô˙ˆ˜Ó e„BÈ ‡lL∆…ƒ¿»»

קלד.32) שם בהחלט.33)משנה, מכחיש אינו 
הבא 34) ללוי: אומר והוא בלבד, בנים שני שהוחזקו משום

ותיטול. - אחי שאתה לפי 35)ראיה לו המגיע כפי
פירוש:36)טענתו. בחלקו", עמו "ונוטל שם: במשנה,

עצמו  ראובן שהרי ראובן, של מחלקו שליש חלק נוטל לוי
ללוי  נותן ולפיכך בלבד, הנכסים שליש לו שמגיע הודה
אמר  בין הבדל אין זה, בדין שתויות. שתי לו ונשארו שתות

מכחיש. שהוא ובין יודע איני בנים.37)שמעון בלי
אח 38) אינו ובין אח לוי אם שבין כלום, יורש שמעון ואין

חלקו. נטל וכבר מחצי, יותר לו מגיע אין זה 39)- דין
ובסוף  אחי. זה אם יודע" "איני שמעון כשאמר נאמר
אחי. זה אין ואמר כשהכחיש דינם מה יתבאר ההלכה

בתיקו.40) ונשארה שם, רבא של מבלי 41)בעיא
לוי. עלֿידי הוצאות "בשבח 42)השקעות שם: גמרא

ממקום  לו שנפלו נכסים דכי לך, תיבעי לא לכתפים המגיע
דמי". הרי"ף 43)אחר גירסת (עלֿפי הקרקע כגוף דינם

נשארה  שהבעיא ואףֿעלֿפי שם). בגמרא מיגש, והר"י
ודאי  יורש הוא שראובן משום כלום, לשמעון אין - בתיקו
שכל  ה"א) פ"ה לקמן (ראה הלכה ונפסקה ספק, ושמעון
כלום. לספק אין - ספק ויורש ודאי יורש שיש מקום

אין 44) טען: הוא שהרי אחרֿכך, לו שנפלו מנכסים אפילו
קלה.). שם (גמרא אחי זה
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
או  בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית

קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו

.‡ÏÏk‰ ‰Ê2ÔÈL¯BÈa3Ô‰Ó „Á‡L ÔÈL¯BÈ ÈL Ïk : ∆«¿»¿¿ƒ»¿≈¿ƒ∆∆»≈∆
ÌeÏk ˜ÙqÏ ÔÈ‡ - ˜ÙÒ ÈM‰Â È‡cÂ L¯BÈ4eÈ‰ Ì‡Â . ≈««¿«≈ƒ»≈≈«»≈¿¿ƒ»

L¯Bi‰ ‰Ê ‡nL B‡ L¯Bi‰ e‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈL¿≈∆»≈∆»∆«≈∆»∆«≈
Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒƒ«≈

ÌeËÓËÂ5ÒBÈ‚B¯c‡ B‡6˙‡ L¯BÈ Ôa‰ È¯‰ - ¿À¿«¿¿ƒ¬≈«≈≈∆
Ïk‰7˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ;8˙Ba ÁÈp‰ . «…∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈ƒƒ«»

‰ÂLa ˙BL¯BÈ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ9‡e‰ È¯‰Â , ¿À¿¿«¿¿ƒ¿¿»∆«¬≈
.˙Ba‰ ÔÓ ˙Á‡k¿««ƒ«»

לקמן.2) שיבוארו ומקוריהם הדינים מפרטי נלמד זה כל
אחרים.3) לענינים ממנו ללמוד בזה:4)ואין אמרו ולא

חולקים. - בספק המוטל נמצאים 5)ממון המין אברי
נקבה. או זכר הוא אם להכיר ואין הגוף, שיש 6)בתוך

"גיני" גבר, - "אנדרי" (ביוונית והנקבות הזכרות אברי לו
נקבה) יורשת 7).- הבת שאין ה"ב פ"א למעלה נתבאר

בן. כשיש יוסי:8)כלום רבי "אמר פג. יבמות בברייתא
חכמים  בו הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אנדרוגינוס
המשנה, מן למדו פב:) (שם ובגמרא נקבה". אם זכר אם
כמותם. רבינו ופסק הוא, ספק אנדרוגינוס חכמים: שלדעת
הוא, ספק יוסי רבי לדברי שגם כתבו, פג. שם [ב'תוספות'
או  כזכר נידונית זו משונה בריה אם לחכמים היה שספק
יוסי, כרבי ופסק כך, מפרש רבינו שגם לשלול ואין כנקבה,
ונראה  יוסי. כרבי הלכה רב, בי אמרי שם: שאמרו כמו
היא  רבינו שדעת באמרו: במגידֿמשנה התכוון שלזה
לחםֿמשנה). (ראה היא עצמה בפני בריה דאנדרוגינוס

נוטל 9) - ובת טומטום הניח שאם כתב, רפ סי' חו"מ ב'טור'
מבואר: ונימוקו אחד. חלק והבת חלקים, שלושה הטומטום
הוא  אם ובין בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי הנכסים חצי
הכול, ויורש בן הוא ספק - הנשארים הנכסים ובחצי בת,
חצי  נוטל ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק
[הטעם  רבינו. לשיטת מספיק נימוק מצאתי ולא אלה. נכסים
בכלל  נוטל טומטום למה רק מנמק שם, יוסף' ה'בית שכתב
מאוד  פשוט זה הרי כי דעתו לסוף ירדתי ולא בירושה, חלק
להסביר  צריך ואדרבה, ספק, הוא שטומטום שאמרנו אחר
הבנות  בין חלק בתוספת הנכסים חצי נוטל אינו למה

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם

.·˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e¯‡a ÌLÂ .Ô˙Ò¯Ù·e Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eL¯ÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ -≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒ¯t˙ÈÂ13ÌÈÒÎ ¯eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ;Ô‰ÈÏÚ·Ï15ÌÈaÏ ÔÈ‡ - ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ

˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«

ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿
Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ

˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ -«»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿
.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ¯ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק.10) סוף עד הי"ז מן לאחר 11)פי"ט הבנות מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן התנאים 12)מיתת

העיקרית. לכתובה כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו
הירושה.13) מנכסי להן  מעשרה.14)יוענק אחד
הבנות.15) מזונות כדי מספיקים בבא16ֿ)ואינם  משנה

קמ: אביי,17)בתרא לדעת בניגוד שם, בגמרא כרבא,
אתה. זכר לו ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם שפירש

שם]. ראה אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור'

.‚‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡¯Ï21ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡ - »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ L¯BÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23ÈtÓ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈL¯BÈ Ô‰ÈL - «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ·‡ ‰Ê B‡ ÂÈ·‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק:18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים
חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או

מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,
הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם

עברו  שלא כגון הריון, חדשי תשעה אחר ונולד הראשון,
נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר

חז"ל  לידתו. לפני חדשים שבעה השני לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח בנים בלי הספק

.„‰Ó·È24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È·‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯È‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :¯ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡¯ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡¯ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ì·i‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ì·È BÈ‡ B‡ ‡e‰ Ì·È ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ì·i‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28È·e ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL ¯Á‡ Ì·i‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ì·i‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ L¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ Ì·i‰ Èa e‡·e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :¯ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ e¯ÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ - ÌÎÈ·‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
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בו. מוחזק אחד ואין היבם 27)בספק כשמת המדובר,
הספק, ובין בינו בנים, בלי שמת אחיו נכסי שחולקו לפני
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני הספק וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק אתה, אחינו טוענים: היבם ובני

(גם 28)בשווה. ספק ואידי אידי הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק אע"פ פירוש, מספק), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי כאן, בנידון ודאי הוא -
משום  כספק, נידון הוא - יורש הוא הרי השני, בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי מכוח יודע שאינו
(רש"י  ודאי מידי מוציא ספק אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס"ק קסג סי' אבןֿהעזר שמואל' וב'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק: שם אבןֿהעזר [ב'טור' היבם. של יורשו ודאי אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני החלק תחילה נוטל שהספק

בשווה] שם.29).חולקים רב,30)גמרא בשם אבא כרב
לפני  הדיינים שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם,
המת, נכסי שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה
ודאי, הם היבם ובני ספק, בטענת בא זה הרי היבם וכשמת

ודאי. מידי מוציא ספק ואין

.‰Ì·i‰Â ˜ÙÒ31·‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È¯‰ - »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
- ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ L¯BÈ Ì·i‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈
Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ì·i‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ L¯BÈ Ì·i‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ - Ì·i‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ì·i‰ ÁÈp‰ .34Ck ¯Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ì·i‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :¯ÓB‡ ˜Ùq‰ È¯‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»

ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ì·i‰ Ô·e ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB - Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ - ¯‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB - BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ

L :¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈
epL¯È‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -41Ì·i‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»

:¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡Â È‡ Ba :¯ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈
È‡Â ‡e‰ EÈ·‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ ¯Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - epL¯È‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח.31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני אם הספק: וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק לי תנו - אחיכם אני ואם הזקן, נכסי מחצית לי
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי צ"ל
תימן. בכת"י אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי בנכסי

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב,40)והיבם פ"א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב משום
ספק. טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח ולא

נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין מגידֿמשנה בעל בידי
שם. בגמרא ונאמר

.ÂÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk - ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈL¯BÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

¯wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa -48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ49ÈL¯BÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈL¯BÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈
ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ

Ì‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ -52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈
ÔÈ‡cÂ ÔÈL¯BÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ - Ôa‰ ÈL¯BÈ Ï·‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ

Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡ - ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח.43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח. פ"א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף משום

כביתֿ בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,

שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או
וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל
רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,

זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים
הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
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שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
ולפיכך  מחצית, יורש שהוא מודים הבן יורשי שגם אחר,
למעלה  (ראה האב בנכסי ויבם ספק כמו ודאי, נקרא הוא
- וספק ספק זה הרי - אחר בן לה כשאין אבל ה"ח).
עליו. חולק שאין שם, אביי לדברי מנוגד זה אולם ויחלוקו.

וצע"ג].

.Ê˙Èa‰ ÏÙ54˙Ó ·‡‰ Ì‡ :Bza Ôa ÏÚÂ ÂÈÏÚ »«««ƒ»»¿«∆ƒƒ»»≈
ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,epL¯ÈÈ Bza Ôa - ‰lÁz¿ƒ»∆ƒƒ»∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈
˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰lÁz ˙Ó Bza Ôa Ì‡Â ;Ôa‰«≈¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ»≈«≈≈∆

e¯‡aL BÓk ,¯·wa Bn‡55ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ , ƒ«∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆
e˜ÏÁÈ CÎÈÙÏ .·‡‰ ÈL¯BÈ56ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ ¿≈»»¿ƒ»«¿¿¿≈»»ƒ¿≈

·‡‰ [‰aL] Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ Ôa57Bza Ôa ˙Óe ∆««¿≈ƒƒ¿»»»≈∆ƒ
‰È„na58Ôa‰ ‰aLpL B‡ ,59‰È„na Bn‡ È·‡ ˙Óe «¿ƒ»∆ƒ¿»«≈≈¬ƒƒ«¿ƒ»

.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ e˜ÏÁÈ -«¿¿¿≈»»ƒ¿≈∆««

במדינה 54) בתו ובן ומת, שנשבה "אב קנט: שם ברייתא
נפל  דין רבינו ומשווה זו. הלכה בסוף רבינו ומביאה וכו'".
ביניהם. לחלק טעם כל שאין נשבה, לדין הבית

הי"ג.55) פ"א מובא 56)למעלה בתשובה, הרשב"א 
בהלכה  פסק שרבינו מכיון מקשה: כאן במגידֿמשנה
יורשי  בחזקת שהנכסים אמו, ועל עליו הבית בנפל הקודמת,
ומוציאים  יחלוקו כאן פסק למה השבט, חזקת היינו האם,
מספיק. תירוץ מצאו ולא האב? שבט מחזקת הנכסים חצי
בסוגריים, שהעמדתיו הקודמת בהלכה פירושי יתקבל (ואם
לשלול  ואין וספק. ספק כאן שהרי זו, הלכה גם יפה  תתבאר
ומשום  אביי, לסברת ניגוד זו בברייתא ראה שרבינו בהחלט
בפירושו  הגולה מאור גרשום ורבינו אותה. דחה כך
ועל  עליו הבית נפל לדין אביי דברי מקדים לבבאֿבתרא
שהם  ברזל, צאן חצי נוטל הבעל למה לנמק ובא אשתו,
השבט", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט הכוונה
ב'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי (בלי זו וסברא בהם.
של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי "בחזקת ופירש אביי,

ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט" "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני משבטי לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי
אביי, של נימוקו בטל ישראל, שבטי של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי וגם אחר. נימוק הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב"א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק ובא דוקא, לאו ושבט משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי מטה", אל
כאן) בכסףֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב"א, קושיית מיישב
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב ובין תחילה הבת
ליורשי  - למעלה או בנה ליורשי - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי ידוע בשביה.59)ואין ומת

.ÁÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈ¯ÓB‡ ·‡‰ ÈL¯BÈ ,·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

·BÁ‰ „·‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ·‡‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙B·BÁ ÈÏÚ·e«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙M¯ÈaÌÈÒÎp‰ È¯‰ - B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa64‡È·‰Ï ˙B·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡¯65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע חייבים אינם האב שיורשי

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי, יורשים הם שהרי
תחילה.65)קודם. מת שהאב

.Ëel‡ ÔÈc66,Ìia eÚ·hL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq 'cÎxii` f"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אייר כ"ז ראשון יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מחט 1) שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר

מעיים  הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת

מעים  הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע ואין
היתר  וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ

דמי. כנטול

.‡·w Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ¯OÚ „Á‡ ?„ˆÈk ‰·e˜¿»≈«««»»≈»ƒ≈∆ƒƒ«
BÏÏÁÏ Ô‰Ó „Á‡2ıa¯z :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa ∆»≈∆«¬»¿«∆¿≈»¿≈≈«¿«

L‡¯‰ ÁÓ ÏL Ìe¯˜e ,ËLe‰3,BlL ‰w‰ ÌÚ ·l‰Â , «≈∆¿∆…«»…¿«≈ƒ«»∆∆
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קעי dhigy zekld - dyecw xtq - xii` f"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„·k‰ ‰˜e ,‰¯n‰Â4Ò¯k‰Â ,‰·w‰Â ,5ÒÒn‰Â ,6, ¿«»»¿≈«»≈¿«≈»¿«»≈¿«∆∆
˙BÒBk‰ ˙È·e7ÔÈwc‰Â ,8dlL ‰w‰ ÌÚ ‰‡¯‰Â ,9. ≈«¿««ƒ¿»≈»ƒ«»∆∆»

חללו,2) לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
הלב  בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה
איברים  ובשאר חללו. לבית שיינקב עד טריפה אינה העבה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם

למוח.3) הסמוך לחזה 4)תחתון מתחת המתפצל הקנה
לסמפונות. בתוכו ומתחלק הכבד אל במשנה 5)ופורש

"כרס", וכתב סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס שנינו:
החיצונה  וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל

הכרס. רוב את החופה בשר הכרס 6)הוא בסוף מקום
הכוסות  מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר
שבו  שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה

האוכלין. וככוס 7)מתמסמסים ככובע עשוי הכרס סוף
וסביב  בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו
לזה  ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב
מבית  נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע

כו'. להמסס מעיים",8)הכוסות "בני הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס גם לחזה 9)שכולל מתחת היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל

.·‡e‰LÂ ,B¯eÚL e¯‡a ¯·k - ËLe‰ ıa¯z«¿««≈∆¿»≈«¿ƒ¿∆
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËLe‰ ÔÓ ÌB˜n‰«»ƒ«≈∆∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ

.‰Ù¯Ë - ‡e‰M ‰Óa BÏÏÁÏ ·w Ì‡ .ËLe‰«≈∆ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

.‚ÔBÈÏÚ‰ ·w Ì‡ .L‡¯aL ÁnÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL¿≈¿≈«…«∆»…ƒƒ«»∆¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·Ïa ÌˆÚÏ CeÓq‰10·w Ì‡Â ; «»»∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆¿ƒƒ«

ÁnÏ CeÓq‰ ÔBzÁz‰11Án‰ ÏÈÁ˙iMÓe .‰Ù¯Ë - ««¿«»«…«¿≈»ƒ∆«¿ƒ«…«
˙lÁz Ô‰L ÔÈÏBtÏ ıeÁÓ ‡e‰Â ,‰¯„MÏ CLn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«

¯Á‡ ÔÈ„ BÓe¯˜Ï ‰È‰È ,Û¯Ú‰12ıeÁ ·w Ì‡Â . »…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ«
.¯zÓ - ÔÈÏBtÏ«ƒÀ»

מגין 10) הוא קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח. פי 11)על על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע

תלוייה  המוח על ההגנה שעיקר מפני טרפה. קיים, שהעליון
רובו 12)בתחתון. בנפסק רק ונטרף השדרה חוט שזהו

בניקב. ולא

.„- Ìi˜ Ìe¯w‰Â CÚÓ˙ B‡ ·wpL BÓˆÚ Án‰«…««¿∆ƒ«ƒ¿«≈¿«¿«»
‰Ù¯Ë - ‚Bck ÒÓ B‡ ÌÈnk CtL Ì‡Â .‰¯Lk13. ¿≈»¿ƒƒ¿«««ƒ»«««¿≈»

להינקב.13) הקרום עתיד זה להפסד שמגיע שכל מפני

.‰ÏB„b ÏÏÁÏ ÔÈa ,BÏÏÁ ˙È·Ï ·wpL ·l‰«≈∆ƒ«¿≈¬»≈¿»»»
Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - ÔÈÓiaL ÔË˜ ÏÏÁÏ ÔÈa Ï‡ÓOaL∆«¿…≈¿»»»»∆«»ƒ¿≈»¬»ƒ
,·l‰ ‰˜e .¯zÓ - BÏÏÁÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ·l‰ ¯Oa ·wƒ«¿««≈¿…ƒƒ««¬»À»¿≈«≈

ÏB„b‰ ˜¯Ên‰ ‡e‰Â14‡e‰ È¯‰ - ‰‡¯Ï epnÓ ‡ˆBiL ¿«ƒ¿»«»∆≈ƒ∆»≈»¬≈
.‰Ù¯Ë - e‰MÓa BÏÏÁÏ ·w Ì‡Â ,·lk«≈¿ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

ריאה.14) דופני גבי שעל הלב קנה

.ÂÎÂ ‰·wpL ‰¯Ó˙¯zÓ - dÓ˙BÒ „·15‡Ï Ì‡Â . »»∆ƒ¿»¿»≈¿»À∆∆¿ƒ…
.‰Ù¯Ë - „·kÏ CeÓÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆««ƒ∆»«»≈¿≈»

את 15) סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב.

.Ê‰ÈÊ16‰ÈÚ¯‚ BÓk ‰˙È‰ Ì‡ :‰¯na ˙‡ˆÓpL «¿»∆ƒ¿≈«»»ƒ»¿»¿«¿ƒ»
˙¯zÓ - „Á dL‡¯ ÔÈ‡L ,‰¯Óz ÏL17Ì‡Â ; ∆¿»»∆≈…»«À∆∆¿ƒ

‰·w È¯‰L ,‰¯eÒ‡ - ˙Èf‰ ˙ÈÚ¯‚k „Á dL‡…̄»«¿«¿ƒ«««ƒ¬»∆¬≈ƒ¿»
ÈtÓ ,·˜p‰ ‰‡¯È ‡lL ‰ÊÂ ;‰ÒÎpLk d˙B‡»¿∆ƒ¿¿»¿∆∆…≈»∆«∆∆ƒ¿≈

„Ï‚‰L18.‰kn‰ Èt ∆À¿«ƒ««»

דרך 17)גרעין.16) לצאת יכולה  שאינה פי על ואף
איך  כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון
שעל  לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה הייתה
מעט  נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק במקום שעלה 18)מעט
מגין. ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום

.Á„·k‰ È˜19Ìc‰ Ô‰aL BaL ÔÈ˜¯Ên‰ Ô‰Â , ¿≈«»≈¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆»∆«»
‰Ù¯Ë - e‰MÓa Ô‰Ó „Á‡ ·w Ì‡ ,ÏMa˙Ó20. ƒ¿«≈ƒƒ«∆»≈∆¿«∆¿≈»

„·k‰ CezÁa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ ,CÎÈÙÏ21‰˙È‰ Ì‡ : ¿ƒ»««∆ƒ¿≈¿ƒ«»≈ƒ»¿»
ÌÈÙÏ dlL „Á‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,‰ÏB„b ËÁÓ22- ««¿»¿»»«»∆««∆»ƒ¿ƒ

Úe„Èa23‰·wpL24Ï‚Ú‰ L‡¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÒÎpLk ¿»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»…∆»…
ÌÈÙÏ25‰ÎÏ‰ ˙BBtÓÒ C¯„ :ÔÈ¯ÓB‡ -26.˙¯zÓe , ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»¿»À∆∆

לסימפונות,19) בתוכו ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם על 20)שהם חולקים והראשונים והראב"ד

עד  לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק וסוברים, רבינו,
הסימפונות  אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר
הכבד  ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך
רק  זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה.
שנשפכה  בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה כגון
הקנה.22) פי לצד ולא הבהמה לוודאי.23)לחלל קרוב
פי 24) על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד בראשה

שעלה  וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב, שם רואים שאין
מגין. אינו מכה ואם 25)מחמת הקנה לפי החד והקצה

ניקבה. לא על 26)כן הרי הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך

.Ë‰Ù¯Ë ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ËÁÓ ‰˙È‰27ÈML ÈtÓ ; »¿»««¿«»¬≈∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈
ÔBtÓqa ˙‡ˆÓ Ì‡Â .‰·w È‡cÂ ,ÔÈcÁ ‰ÈL‡»̄∆»«ƒ««ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«ƒ¿
BaL ÚˆÓ‡aL ·Á¯‰ ‰w‰ ‡e‰Â ,„·kaL ÏB„b‰«»∆«»≈¿«»∆»»»∆»∆¿«∆
„·k ¯O·e .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·kÏ ÏÎ‡n‰ ÒÎƒ¿»««¬»«»≈¬≈À∆∆¿«»≈

ÚÈÏ˙‰L28˙¯zÓ -29. ∆ƒ¿ƒ«À∆∆

לפנים.27) העגול הראש אם אפילו אופן, בכל
תולעים.28) בו ניקבו 29)שנתהוו שמא חוששים ואין

הסמפונות.

.È¯B‰Ë ·ÏÁÂ ,‰·wpL ‰·˜30- ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ ≈»∆ƒ¿»¿≈∆»≈∆«∆∆
˙¯zÓ31¯Oa‰L ·˜ Ïk ÔÎÂ .32·ÏÁ‰ B‡33¯zn‰ À∆∆¿≈»∆∆∆«»»«≈∆«À»

·ÏÁÓ ıeÁ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ Ì˙BÒ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈¬≈∆À»≈≈∆
·l‰34ÚˆÓ‡aL ‰ˆÈÁn‰Â ;Blk ·l‰ ÏÚL Ìe¯w‰Â «≈¿«¿∆««≈À¿«¿ƒ»∆¿∆¿«

,‰ÓÈLp‰ È¯·È‡Â ÏÎ‡n‰ È¯·È‡ ÔÈa ˙Ïc·n‰ ÔËa‰«∆∆««¿∆∆≈≈¿≈««¬»¿≈¿≈«¿ƒ»
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‡È‰Â ,‰‡¯‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈÚ¯BwL ‡È‰Â¿ƒ∆¿ƒ»¿««»≈»∆»≈»¿ƒ
dÚˆÓ‡aL Ô·l‰ ÌB˜n‰Â ;„·k‰ Lt¯Ë ˙‡¯˜p‰35; «ƒ¿≈«¿≈«»≈¿«»«»»∆¿∆¿»»

ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰ ·ÏÁÂ36,ÔÈp‚Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·È‡aL . ¿≈∆«¿ƒ»«¬∆¿≈»ƒ≈≈¿ƒƒ
ÌÈL˜ Ô‰L ÈÙÏ37BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡a ÌzÒpL ·˜Â ; ¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿∆»≈∆≈

‰iÁ ·ÏÁÂ .Ìe˙Òk38BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ó‰·a Bc‚kL ¿»¿≈∆«»∆¿∆¿ƒ¿≈»»≈
Ì˙BÒ39.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««ƒ∆À»«¬ƒ»

יש 30) אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט המשוך החלב היינו
חלב  ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על

יפה.31)טמא. וסותם מהודק טהור שחלב לפי
דסביך 32) והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה ריאה

שמהודק 33)בבישרא. סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע שעשוי החלב וזהו

סותם.35) אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,36)אף
קרטים  קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל חלב

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כל 37)כעין כלומר,
ככובע. העשויים בהמה 38)אלו חלב רק אסרה התורה

ועוף. חיה של לא תלוי 39)אבל אכילה בהיתר שלא
בבהמה  טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע אלא הדבר
בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים
בחיה, ולא בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם מטבע
זה  אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו

.‡È·wpL Ò¯k40ÌzÒiL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ«¿≈»¿≈»»∆ƒ¿…
˙È·e ÒÒn‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ È¯‰L ,B˙B‡∆¬≈«≈∆∆»»»¿≈«∆∆≈
·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ıeÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ·wpL ˙BÒBk‰«∆ƒ«∆»≈∆«¿≈»¿ƒƒ«

˙¯zÓ - B¯·Á ÏÏÁ CB˙Ï Ô‰Ó „Á‡41. ∆»≈∆¿¬«¬≈À∆∆

הכרס 40) כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו הפנימית. הכרס
הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו.

עליו.41) מגין שחברו

.·È˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ42„Á‡ „vÓ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«ƒ«∆»
LlÙÓ ·˜ ‰·w Ì‡Â .‰¯Lk -43˙Èa ÏÏÁ CB˙Ï ¿≈»¿ƒƒ¿»∆∆¿À»¿¬«≈

˙BÒBk‰44Ìc ˙tË ˙‡ˆÓÂ ,45·˜p‰ ÌB˜Óa46- «¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«∆∆
Ìc ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .·w ‰ËÈÁL Ì„˜ È‡ceL ;‰Ù¯Ë¿≈»∆««…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ≈»
‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·˜p‰ ÌB˜Óa47 ƒ¿«∆∆¬≈∆À»∆««««¿ƒ»

.‰·wÂ ËÁn‰ ‰˜Á„»¬»«««¿ƒ¿»

ונמצא 42) ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב
ניקב  שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט

צדדים.43)כולו. עליה.44)משני מגינה שחברתה
אפילו  הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע
וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה
כדין  החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו

הגוף. בחלל שנמצא נמצא 45)מחט טריפה. צדדים משני
רבינו  ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה
דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה
וראה  דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש ולא
דם  קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם

אחד. מצד בניקב גם פי 46)טריפה כנגד פירש ורש"י

בחוץ. להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט.
דם 47) קורט כשנמצא רק טריפה כאן למה שאלו: בגמרא

ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים
דם  שם וכשאין וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש
קוץ  או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר

.‚ÈÔB‚k ,‰ÈÚÓ Èa ·˜BpL ¯·c dËÈÚÏ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»»»∆≈¿≈≈∆»¿
˙ÈzÏÁ ÏL Ë¯˜48.·˜B È‡ceL ,‰Ù¯Ë - Ba ‡ˆBiÎÂ …∆∆ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»∆««≈

·˜B ˜ÙÒ ‰È‰ Ì‡Â49˜„az - ·˜B BÈ‡ ˜ÙÒ50Ïk . ¿ƒ»»»≈≈»≈≈≈ƒ»≈»
,Ô‰a ˙··BÒ ÏÎ‡n‰ ˙ÏÒtL ÌÈÚn‰ Èa ÔÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«≈«ƒ∆¿…∆««¬»∆∆»∆

‰Ù¯Ë - ·wpL ,ÔÈwc ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â51Ô‰Ó LÈÂ . ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈»¿≈≈∆
LÁ BÓk ,ÏebÚa BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÔÈÙwÓe ÔÈÙtÏÓ¿À»ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»
·w Ì‡ .‰zÎ„ ‡¯„‰ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,C¯ÎpL∆ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»ƒƒ«

B¯·ÁÏ Ô‰Ó „Á‡52.ÂÈÏÚ Ô‚Ó B¯·Á È¯‰L ,‰¯Lk - ∆»≈∆«¬≈¿≈»∆¬≈¬≈≈≈»»

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה כלומר,49)עיקרין
לא  או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם

תיבדק. לא.50)- או המעיים ניקבו אם הבהמה
מהדקין 51) אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

ניקב 52)שניקב. שלא לחבירו שבינו צד באותו שניקב
שבכולן. החיצון

.„È‰ÁÏÂ e·wpL ÌÈÚÓe53ÔÈ‡L ;‰Ù¯Ë - ÔzÓ˙BÒ ≈«ƒ∆ƒ¿¿≈»¿«»¿≈»∆≈
˙„ÓBÚ ‰ÓÈ˙Ò BÊ54·Ïk B‡ ·‡Ê ‡aL ÌÈÚÓ Èa . ¿ƒ»∆∆¿≈≈«ƒ∆»¿≈∆∆
ÔÏËe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ55ÔÁÈp‰L ¯Á‡ ÔÈ·e˜ Ô‰ È¯‰Â , ¿«≈»∆¿»»«¬≈≈¿ƒ««∆ƒƒ»

ÌB˜Óa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓe Ba ÔÈÏBz -ƒÀ∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿
·˜56ÔÈ·e˜ e‡ˆÓ .·w57Ì„˜ Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ , ∆∆ƒ≈ƒ¿¿¿ƒ¿…«ƒ…∆

·˜ Ô‰a ÔÈ·˜B - ‰ËÈÁL ¯Á‡ Ì‡ e·w ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»∆∆∆
- B˙BÓk ÔBL‡¯‰ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :BÏ ÔÈn„Óe ¯Á‡«≈¿«ƒƒ»»«∆∆»ƒ¿

‰¯Lk58,·w ‰ËÈÁL Ì„˜ - ÈepL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒ»»≈≈∆ƒ…∆¿ƒ»ƒ«
˜Ùq‰ ·˜a ÌÈ„i‰ eLÓLÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ëe59Ck - ¿≈»¿ƒƒ¿¿«»«ƒ¿∆∆«»≈»

ÔÈÎ¯BÚ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈn„nL ·˜pa LÓLÓÏ CÈ¯ˆ60 »ƒ¿«¿≈«∆∆∆¿«ƒ¿««»¿ƒ
.‰ÊÏ ‰Ê∆»∆

ובדוחק 53) בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. למקום.54)מוציאים ממקום נודדת אלא

השחיטה.55) השחיטה 56)אחר לפני מתחילה שהיה
בהמה  הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב
ריעותא  כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה
אוסרין  אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים היה 57)מספק ולא
בהם. לתלות היה שאפשר זאב או כלב שאין 58)כאן

אחר  שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה
בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה,

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם שמשמוש 59)בוודאי
הנקב. צורת את משנה ומדמים.60)הידים מסדרים

.ÂËÌ‡Â .˙¯zÓ - e·w ‡ÏÂ ıeÁÏ e‡ˆiL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆»¿«¿…ƒ¿À∆∆¿ƒ
eÎt‰˙61È‡L ;‰Ù¯Ë - e·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«¿««ƒ∆…ƒ¿¿≈»∆ƒ

eÈ‰L ˙BÓk e¯ÊÁiL ¯LÙ‡62dÈ‡Â ,eÎÙ‰pL ¯Á‡ ∆¿»∆«¿¿¿∆»««∆∆∆¿¿≈»
‰iÁ63. «»
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מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, וסופה 62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, "ברא 63)לירקב

יכול  אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם  הקב"ה
לחיות".

.ÊË‡e‰Â ,ÌewÚ Ba ÔÈ‡Â ‰ÂL ‡e‰L ,ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰«¿ƒ»«¬∆»∆¿≈ƒ¿
È¯˜Ú ÔÈa ˜e·„ ‡e‰Â ,‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ba ‡ˆBÈ ÈÚ¯‰L∆»¿ƒ≈ƒ»∆¿»¿»≈ƒ»≈

˙ÏÁÏÁ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈÎ¯È‰64- e‰MÓa ·w Ì‡ . «¿≈«ƒ«ƒ¿»«¿…∆ƒƒ«¿«∆
·wpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ,‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿»«≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ«

ÔËa‰ ÏÏÁÏ65ÌÈÎ¯Èa ˜e·c‰ ÌB˜na ·w Ì‡ Ï·‡ ; «¬««∆∆¬»ƒƒ««»«»«¿≈«ƒ
˙¯zÓ -66- Blk ˜·c‰ ÌB˜Ó epnÓ Ïh elÙ‡Â . À∆∆«¬ƒƒ«ƒ∆¿«∆∆À

Úa¯‡ BÓk ¯BLa Bk¯‡Ó ¯izLiL ‡e‰Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿∆ƒ¿«≈≈»¿¿¿«¿«
˙BÚaˆ‡67. ∆¿»

שם.64) מחלחל לבין 65)שהרעי חוץ למקום כלומר,
אותה.66)הירכיים. מעמידות וירכיים וכן 67)הואיל

כאצבע  נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש
ובבהמות  שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו כשרה,

לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות

.ÊÈ˙Èa ‡ÏÂ ÒÒÓ‰ ‡ÏÂ Ò¯k BÏ ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈»≈¿…∆¿≈¿…≈
˜ÙÊ Ôc‚k BÏ LÈ Ï·‡ ;˙BÒBk‰68ÏÎÂ .Ô·˜¯˜Â «¬»≈¿∆¿»∆∆¿À¿¿»¿»

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ô‰ ˙BÂL ˙BÙ¯h‰69·wpL ˜ÙÊÂ . «¿≈»≈ƒ¿≈»«»»¿∆∆∆ƒ«
‰Ê ?˜ÙÊ ÏL Bb‚ e‰Ê È‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa Bbb«¿«∆¿≈»¿≈∆«∆∆∆∆
¯‡L Ï·‡ .B¯‡eˆ ÛBÚ‰ CÈ¯‡iLk ËLe‰ ÌÚ Á˙niL∆ƒ»«ƒ«≈∆¿∆«¬ƒ»«»¬»¿»

.¯zÓ - ·wpL ˜Ùf‰«∆∆∆ƒ«À»

שם.68) נקבץ שהאוכל חכמים 69)כיס שמנו טריפות
האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי

טריפה.

.ÁÈ,¯Oa BÓk Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :Ô·˜¯wa LÈ ÔÈÒÈk ÈL¿≈ƒƒ≈«À¿¿»«ƒ»…¿»»
„Ú ,˙¯zÓ - ‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w .¯BÚ BÓk Ô·Ï ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ«∆¿…∆À∆∆«
‡lL ‰Ê Ô‰ÈL e·w Ì‡Â .e‰MÓa Ô‰ÈL e·˜piL∆ƒ»¿¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿¿≈∆∆∆…

¯zÓ - ‰Ê „‚k70. ¿∆∆∆À»

כנגד 70) שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט דומה ואינו
נכנסים  ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה
כן  שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך
תמיד  זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן,
המגיד  וכתב חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב נמצאים
אם  רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה
כדין  טריפה, מחט או קוץ ידי על אבל מחלה, מחמת בא

הגוף. בחלל מחט

.ËÈ,e‰MÓa Ô˙·È˜pL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ BÈ‡ ÏBÁh‰«¿≈ƒ»≈»ƒ∆¿ƒ»»¿«∆
·˜pÏ LÈ ‡l‡ .ÔÏÏÎa ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÓ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…»¬»ƒƒ¿»»∆»≈«∆∆
- ÏBÁh‰ ?„ˆÈk .BlÎa ‰ÂL BÈ‡L ¯eÚL BlL∆ƒ∆≈»∆¿À≈««¿

‰ ˙i¯·k ,˜c ÈM‰Â ,‰·Ú „Á‡‰ BL‡¯Ì‡ .ÔBLl …»∆»»∆¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ««»ƒ
‰·Ú‰ L‡¯a ·w71·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - LlÙÓ ·˜ ƒ«»…∆»∆∆∆¿À»¿≈»¿ƒƒ«

ÏL ¯È„ È·Úk ÂÈzÁz ¯‡L Ì‡ :LlÙÓ BÈ‡L ·˜∆∆∆≈¿À»ƒƒ¿««¿»»√ƒƒ»∆
·‰Ê72LlÙÓk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;¯zÓ - »»À»»ƒ»¬≈ƒ¿À»

‰¯Lk - ˜c‰ ·w Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ëe73. ¿≈»¬»ƒƒ«««¿≈»

טריפה,71) הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני ומסיימים:
העבה  בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש:
ראש  בכלל הוא לבטן שדבוק שכל מפרשים ויש טריפה.

דינר 72)העבה. כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
עבה  זהב של דינר הטחול. של עוביו מחצי פחות זהו זהב

כסף. משל כלל.73)כפליים טריפות אין עוף של ובטחול

.Îe‰MÓa ·w Ì‡L :Ba ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ¯·‡ Ïk»≈∆∆»¿¬»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
‰Ù¯Ë - Blk Ïh Ì‡ Ck ,‰Ù¯Ë -74ÏhpL ÔÈa . ¿≈»»ƒƒ«À¿≈»≈∆ƒ«

„È· B‡ ÈÏÁa75¯ÒÁ ‡¯·pL ÔÈa76‡¯· Ì‡ ÔÎÂ . ¿…ƒ¿»≈∆ƒ¿»»≈¿≈ƒƒ¿»
- ¯˙i‰ ÏkL ;‰Ù¯Ë - ¯·‡ B˙B‡Ó ÌÈ¯·È‡ ÈLaƒ¿≈≈»ƒ≈≈∆¿≈»∆»«»≈

·eLÁ ‡e‰ ÏeËk77B‡ ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ Ïh ?„ˆÈk . ¿»»≈«ƒ«∆»ƒ«≈«ƒ
‰¯n‰78Ô‰a ‡ˆBiÎÂ79- ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa , «»»¿«≈»∆≈¿≈ƒ¿≈»

ÌÈÚÓ ÈL B‡ ˙B¯¯Ó ÈzL Ô‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒƒ¿»»∆¿≈¿≈¿≈≈«ƒ
ÏBÁh‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ù¯Ë -¿≈»¿≈…«≈»∆¬»ƒƒ««¿

ÔÈÈen‰ ÏÏÎa BÈ‡L ;˙¯zÓ - ÌÈL e‡ˆÓpL B‡80. ∆ƒ¿¿¿«ƒÀ∆∆∆≈ƒ¿««¿ƒ

שכל 74) כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא
טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים

נטולה.75) משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
משום 77) וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, רבינו

ויש 78)חסרה. למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם
המרה  כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום

חסרה. בכלל זה ואין בכבד שאם 79)נבלעת באיברים
טריפה. במשהו, טריפה.80)ניקבו שניקבו האיברים עם

.‡Î¯˙i‰ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ Ba Û¯hzL ¯˙i‰ ÈÚn‰«¿ƒ«»≈∆ƒ»≈«¿≈»«»≈
„ˆa ‰Ê ÌÈÚÓ ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÙBÒ „ÚÂ B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««∆ƒ¿¿¿≈≈«ƒ∆¿«

‰ ÈÚÓk ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ÊÈÚn‰ ‰È‰L B‡ ;ÛBÚ ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ
ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰Â „a‰ ÔÓ ÛÚk ‡ˆBÈ≈¿»»ƒ«««¬≈À¿»≈¿≈
‰OÚÂ ÈÚn‰ ÌÚ ·¯Ú˙Â ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ó‰·aƒ¿≈»¬»ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿«¬»
- ÚˆÓ‡a ÔÈÏc·Ó Ì‰ÈL È¯‰Â ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈»»«¬≈¿≈∆À¿»ƒ»∆¿«

.¯˙È Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿≈»»≈

ה'תשפ"א  אייר כ"ח שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ריאה 1) ולמטה; החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר

וריאה  אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה
היא  ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה
נקב  בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת
שנפל  ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט לנקב;
ושט  ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור;

אדום. והפנימי לבן החיצון עור שנמצא

.‡‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w Ì‡ .‰‡¯‰ ÏÚ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL2 ¿≈¿≈«»≈»ƒƒ«∆¿…∆
‰Ù¯Ë - Ô‰ÈL e·w Ì‡Â ;˙¯zÓ -3„Ï‚ elÙ‡ .4 À∆∆¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈»¬ƒƒ¿«

ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯w‰5·wpL ‰w‰Â .˙¯zÓ - BÏ CÏ‰Â Blk «¿»∆¿À¿»«À∆∆¿«»∆∆ƒ«
‰Ù¯Ë - e‰MÓa ‰hÓÏe ‰ÊÁ‰ ÔÓ6ÌB˜n‰ ‡e‰Â . ƒ∆»∆¿«»¿«∆¿≈»¿«»

.‰hÓÏ ‰wa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»«»∆¿«»
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העליון.2) או התחתון הריאה,3)או ניקבה ששנינו כמו
טריפה,5)נקלף.4)שם. - התחתון שנגלד ובמקרה

הריאה. חסרה שבוודאי לא 6)מפני כריאה, שנידון
מה. שם גמרא כגרגרת,

.·‰·w Ck ¯Á‡Â ‰w‰ Ïk ËÁLÂ ‰ËÈÁLa ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«»«»∆¿««»ƒ¿»
,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ‰‡¯‰»≈»¿««»»««¿ƒ»¬≈¿≈»

‰ËÈÁL ¯Ób Ì„˜ ‰·wÂ ÏÈ‡B‰7‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»¿≈…«≈
‰Êa8. »∆

תלויה 7) שהריאה ואע"פ שם, לקיש כריש הלכה שאין
אףֿעלֿפי  כלומר, חיות. לחצי טרפות יש וקיימאֿלן בקנה
בהמה  כמו נטרפת היא חיותה, חצי כבר איבדה שהבהמה

מעיים 8)חיה. בני ניקבו ואחרֿכך הושט את ששחט כגון
תלויים  מעיים בני שחיי אף טריפה. השחיטה, גמר ואח"כ
בעוף  אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי טרפות יש בוושט,
ואין  השחיטה נגמרה רובו, או אחד סימן ששחט כיון

אחריה. טרפות

.‚B¯·ÁÏ ·w elÙ‡ ,·wpL ‰‡¯ ÈBtÓqÓ „Á‡9- ∆»ƒƒ¿≈≈»∆ƒ«¬ƒƒ««¬≈
‰Ù¯Ë10ÌzÒÂ ‰kna Ìe¯˜ ‰ÏÚÂ ,‰·wpL ‰‡¯Â . ¿≈»¿≈»∆ƒ¿»¿»»¿««»¿ƒ¿«

ÌeÏk BÈ‡ - ·˜p‰11‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ‰·w .12Û‡ , «∆∆≈¿ƒ¿»»∆≈»«
‰Ù¯Ë - dzÓ˙BÒ ÔÙcL Èt ÏÚ13ÌB˜Óa ‰·w Ì‡Â . «ƒ∆…∆«¿»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ¿

˙Bp‡‰ CezÁ14ÂÈÏÚ ˙ˆ·B¯L ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,dlL15 ƒ»À∆»¿«»∆∆∆»»
.‰¯Lk -¿≈»

ניקב 9) אם ומכלֿשכן הנקב, פי את הסותם שני לסמפון
הסמפון  כניסת לפני שניקב כגון סתימה, כל שאין במקום
מגין  הבשר הריאה, לבשר ניקב אם אבל הריאה, לבשר
לקמן  גם וראה וכסףֿמשנה. מגידֿמשנה גם וראה וכשרה.

י. הסמפון 10)הלכה שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו
הנקב. סותם אינו ופירש"י 11)קשה, קרום, אינו בגמרא:

ליסתר. הריאה.12)שסופו היא והיא שלה העיקר
שם. 'תוספות' ראה אומא, בארמית: לו קוראים והראשונים

הדופן. מן רחוקה שוכבת והאומה 13)והיא הואיל
מתפרקת. הסתימה הדופן, מן רחוקה בחלל למעלה הגדולה

שלוש 14) הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש
אונות, ונקראות השמאלית מהאום ושתים הימנית מהאום

א. הלכה ח בפרק גדלים 15)כמבואר והדופן הריאה
ואינה  קיימת הדופן וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד

מתפרקת.

.„·˜p‰ ÌB˜Ó Ì˙qLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«∆∆
¯Oa ˙Bp‡aL16BÈ‡ - ÌˆÚÏ ·˜p‰ CÓÒ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»À»»¬»ƒƒ¿««∆∆¿∆∆≈

- ¯O··e ÌˆÚa ˜e·c ˙Bp‡‰ ·˜ ‰È‰ Ì‡Â .Ô‚Ó≈≈¿ƒ»»∆∆»À»¿∆∆¿»»
˙¯zÓ17. À∆∆

בשר,16) סתימת צריך ממש, נקב שיש כיון שם. סוגיא
סותמת. עצם ואין סותמת סירכא שהבשר 17)שאין מפני

מלהתפרק. העצם את מונע

.‰ÔÙcÏ ‰ÎeÓÒ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰18ÔÈa , »∆≈»∆ƒ¿≈¿»«…∆≈
˙ÏÚ‰L19ÌÈÁÓˆ20dÏ ÔÈLLBÁ - ˙ÏÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡»¿»ƒ≈∆…∆¡»¿ƒ»

‰·w ‡nL21ÔÓ d˙B‡ ÔÈ˜¯ÙÓ ?da ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ

·˜pz ‡lL da ÔÈ¯‰ÊÂ ,ÔÙc‰22,‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . «…∆¿ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»≈ƒƒ¿≈¿»
ÔÈÏBz - ·˜p‰ ÌB˜Óa ‰kÓ ÔÙca ‡ˆÓÂ23‰kna24 ¿ƒ¿»«…∆«»ƒ¿«∆∆ƒ««»

;‰kn‰ ÔÓ ‰˜¯ÙpLk ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»ƒ««»
‰Ê ·˜pL Úe„Èa - ÔÙca ‰kÓ ÔÈ‡ Ì‡Â25‰È‰ ‰‡¯a ¿ƒ≈«»«…∆¿»«∆∆∆∆»≈»»»
.‰Ù¯Ëe ,‰ËÈÁM‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿≈»

סרוכה.18) אבעבועות 20)הריאה.19)והואֿהדין
לדופן. סמיכתה מקום סביבות מוגלה למראה הדומים

ריעותא.21) בה שנמצאה סכינא 22)כיון מייתי בגמרא:
שלא  יפה, וחותך ודק חדוד פיו ופירש"י פומיה, דחליש

הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום דוקא 23)יקרע
אם  אבל במכה, תולין כולו הנקב מקום נגד היא כשהמכה
המכה  תועיל מה כי טריפה, למכה וחוץ במכה סרוכה היתה

כנגדה. שאינו הנקב חלק נמצאה 24)לאותו אם אף
אין  נקובה, נמצאת שאם הראב"ד, ודעת נקובה. הריאה
דוקא  המגידֿמשנה, כתב באומד. ולהכשיר במכה לתלות
וליחותו  רחב שהדופן לפי בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם
אין  איברים, בשאר במכה אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה

כלל. בה כאן 25)תולין סתם רבינו נקב. נמצא אם והיינו
צריך  אם מכה, ולא נקב נמצא לא אם הדין מה פירש ולא
וראה  לא. או יא, בפרק כמ"ש בנפיחה הריאה את לבדוק

כאן. וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.Â‡e‰L Ïk ÌeË‡ ÌB˜Ó da ‡ˆÓpL ‰‡¯‰26ÔÈ‡L »≈»∆ƒ¿»»»»»∆∆≈
,‰·e˜Î BÊ È¯‰ - Át˙ BÈ‡Â Ba ˙ÒÎ Áe¯‰»«ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈ƒ¿»

‰Ù¯Ëe27‡lL ÌB˜n‰ ÔÈÚ¯B˜ ?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ . ¿≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ«»∆…
‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ Ì‡ .‰ÁÈÙ ˙ÚLa Át˙28;˙¯zÓ - ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»À∆∆

‡Ï Ì‡Â .Áe¯‰ ÌL ‰ÒÎ ‡Ï ‰Ál‰ ˙ÓÁnL∆≈¬««≈»…ƒ¿¿»»»«¿ƒ…
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ29B‡ Ô·z B‡ ˜¯ ËÚÓ ƒ¿≈≈»¿ƒ»»¿«…∆∆

- „„˙ Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ûk»»¿«≈»∆¿¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÒÎ Áe¯‰ ÔÈ‡L ,‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk¿≈»¿ƒ«¿≈»∆≈»«ƒ¿∆∆

ÌLÏ30. ¿»

עולה 26) שאינו אלא אחר, שינוי כל בו ניכר שאין מז: שם
נקובה.27)בנפיחה. בגמרא.28)מטעם מוגלא,

שנקרע.29) לאחר האטום כנקובה,30)על היא והרי
למעלה. כמבואר

.Ê‰¯·‰ da ÚÓMzL ‰‡¯31Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÁÙBpLk ≈»∆ƒ»«»¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈLBÓ - ‰¯·‰‰ ÚÓMz epnnL ÌB˜n‰ ¯kƒ»«»∆ƒ∆ƒ»««¬»»ƒƒ»»

Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z B‡ ˜¯32‡È‰L Úe„Èa - „„˙ Ì‡ . …∆∆¿«≈ƒƒ¿«¿≈¿»«∆ƒ
ÔÈ·ÈLBÓ - ÌB˜n‰ ¯k ‡Ï Ì‡Â .‰Ù¯Ëe ,‰·e˜¿»¿≈»¿ƒ…ƒ»«»ƒƒ
˜a˜a Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ÔÈ¯LBt ÌÈÓa d˙B‡33 »¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒƒ¿≈

‰Ù¯Ë - ÌÈn‰34ÔBzÁz‰ Ìe¯wL Úe„Èa - Â‡Ï Ì‡Â ; ««ƒ¿≈»¿ƒ«¿»«∆¿««¿
‚‰z Áe¯‰Â ,·w „·Ïa35ÈtÓe ,˙BÓe¯w‰ ÈL ÔÈa ƒ¿«ƒ«¿»«ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿≈

.‰ÁÈÙ ˙ÚLa ‰ÓÓc ÏB˜ da ÚÓMÈ ‰Ê∆ƒ»«»¿»»ƒ¿«¿ƒ»

נוצה.31) בצבץ",32)כגון "אם אחרת: גירסא כשכש.
נדנוד. נקובה.33)מלשון שהיא הולכת.34)בידוע

בפשורי.35) ליה בדיק יוסף בר נחמיה רב שם.

.ÁE„Èa ‰È‰È ÏB„b ¯wÚ ‰Ê36ÔÈÁÙBpL ‰‡¯ ÏkL : ∆ƒ»»ƒ¿∆¿»¿∆»≈»∆¿ƒ
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‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ˜a˜·È ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙa d˙B‡»¿¿ƒ¿…¿«¿≈««ƒ¬≈ƒ¿≈»
.·˜ ÏkÓƒ»∆∆

וכלֿשכן 36) ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב שהרי
נימוח.

.ËÌi˜ dlL ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜e ,ÔB˙È˜k ‰ÎtLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿»∆¿∆»«»
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ˙BBtÓq‰ Ì‡ :·˜ ‡Ïa ÌÏL»≈¿…∆∆ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBtÓÒ elÙ‡ ÁBn Ì‡Â ;‰¯Lk - eÁBn ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»

‰Ù¯Ë -37ÔÈÎÙBLÂ d˙B‡ ÔÈ·˜B ?ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿≈»≈«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
¯·‡a ÚeL ‡e‰L ÈÏÎa d˙B‡38Ì‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ »ƒ¿ƒ∆««¬»¿«≈ƒ

,˙BBtÓq‰ e˜BnpL Úe„Èa - ÔÈ·Ï ÔÈËeÁ da ‰‡¯ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ«ƒ¿
,˜BnpL ‡e‰ „·Ïa ‰‡¯‰ ¯Oa - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe¿≈»¿ƒ«¿«»≈»ƒ¿«∆ƒ

‰¯LÎe39. ¿≈»

וחלק.37) עופרת וקרום 38)מחופה שנימוקה ריאה שם:
כשרה. קיים, צמחים.39)שלה העלתה מח. שם

.È˙BÚeaÚ·‡ da e‡ˆÓpL ‰‡¯40ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰ Ì‡ : ≈»∆ƒ¿¿»¬«¿ƒ»¿≈ƒ
‡ˆBiÎÂ L·„k ˙ÎLÓp‰ ‰ÁÏ B‡ ,ÌÈkÊ ÌÈÓ B‡ ,Áe¯««ƒ«ƒ≈»«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿«≈

Ô·‡k elÙ‡ ‰L˜Â ‰L·È ‰ÁÏ B‡ ,Ba41BÊ È¯‰ - ≈»¿≈»¿»»¬ƒ»∆∆¬≈
ÌÈÓ B‡ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ Ô‰a ˙‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿≈»∆≈»¿»«ƒ
‡ÈˆBnLÎe .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈÁe¯Ò¿ƒ¬ƒ¬≈¿≈»¿∆ƒ
ÔBtÓq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ - d˙B‡ ˜„B·e ‰Ál‰«≈»≈»»ƒƒ¿…«ƒ¿

‰ÈzÁzL42.‰Ù¯Ë - ·e˜ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆«¿∆»ƒƒ¿»»¿≈»

כאבן.40) קשים כלומר טינרי, שם: שתחת 41)בגמרא
שמא  לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע,
בריאה  וכמו עליו. מגין בריא בשר שם ואין הסמפון, ניקב
קושיית  מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה

במגידֿמשנה. ראה ה"ה. יא פרק לקמן לא 42)הראב"ד
שהן  ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא
סמוכים  אפילו כאבן, קשים צמחים אבל ועומדים. נפוחים

(מ"מ). כשרה אהדדי

.‡ÈBÊ ˙BÎeÓÒ ˙BÚeaÚ·‡ ÈzL da e‡ˆÓpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿≈¬«¿¿
‰Ù¯Ë - BÊÏ43·˜ LiL ‰a¯‰ ·B¯˜ ¯·c‰L ; »¿≈»∆«»»»«¿≈∆≈∆∆

‰‡¯Â ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰˜È„a C¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆∆∆¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿∆
- ˙¯Á‡‰ dÏ ‰ÎÙL Ì‡ .˙Á‡‰ ÔÈ·˜B - ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»««ƒ»¿»»»«∆∆

˙¯zÓe ‡È‰ ˙Á‡44.‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒÀ∆∆¿ƒ«¿≈»

כשתים.43) ונראים באמצעיתה, סדק כמין אין 44)יש אם
עכורים. או סרוחים מים לחה, בהם

.·È‰Ù¯Ë - ‰ÒÓÒÓ˙pL ‰‡¯‰45ÔB‚k ?„ˆÈk . »≈»∆ƒ¿«¿¿»¿≈»≈«¿
Ït˙Â C˙Áz - d˙B‡ ÔÈÏBzLÎe ,‰ÓÏL ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿≈»¿∆ƒ»≈»≈¿ƒ…
„iL ÌB˜Óa ‰·e˜ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ .˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ≈»∆ƒ¿≈¿»¿»∆«
„iÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â B„Èa ÔÈÏB˙Â ,˙¯zÓ - LÓLÓÓ Áah‰««»¿«¿≈À∆∆¿ƒ¿»¿¿ƒƒ«
ÌB˜Óa ·˜p‰ ‡ˆÓ .‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ ‰·w Áah‰««»ƒ¿»«««¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»
‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡«≈¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»««¿ƒ»

ÔÈn„Óe ¯Á‡ ·˜ da ÔÈ·˜B -46ÌÈOBÚL ÌLk , ¿ƒ»∆∆«≈¿«ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈÚÓ È·a47. ƒ¿≈≈«ƒ

גורדו 45) שרופא כל שזהו ט, הלכה ה פרק וראה נג: שם
והמגידֿמשנה  חסר. כאילו הבשר את ורואים החבורה מן
חז"ל  שאמרו מקום שכל יודע, והוי כתב: יט הלכה ו פרק
שהרופא  רך בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב אם

כנקוב. ליה חשבינן לנקב.46)גורדו, למעלה 47)נקב
הנקב  היה אם לו, ומדמין אחר נקב נוקבים יד: הלכה ו פרק
שחיטה  קודם שינוי, ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון

וטריפה. ניקב

.‚È‰w„ ‰Ó‰a ÏL ‰‡¯Ó ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â48ÏL ‰‡¯Ï ¿≈¿«ƒ≈≈»∆¿≈»«»¿≈»∆
‡ˆÓ .‰q‚Ï ‰qbÓe ‰w„Ï ‰wcÓ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»∆»ƒ«»¿«»ƒ«»¿«»ƒ¿»

˙BÚeaÚ·‡‰ ÔÓ „Á‡a ·˜p‰49ÔÈ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - «∆∆¿∆»ƒ»¬«¿¬≈¿≈»¿≈
.¯k ¯·c‰ ÔÈ‡L ,C¯ÚÂ ¯Á‡ ÚeaÚ·‡ ·w :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ…¬«¿««≈¿«¬…∆≈«»»ƒ»

רש"י 48) אבל לגסה. מדקה ולא לדקה מגסה לא אבל שם:
שהיא  אונא והיינו בריאה, הדק החלק - דקה שם פירש
גדולה. שהיא האומא והיינו הגס, החלק וגסה קטנה.

בועה 49) ופירש"י: בבועי, מקיפין אין מו: שם בגמרא
ואין  ממשמשת, הטבח יד שאין במקום בריאה שניקבה
או  שחיטה קודם ניקבה אם ידוע ואין הטבח, ביד לתלות
אותה  ולנקוב להקיף אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר
העשויה  שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות
אחר  מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים וזהו ונשתנה. היה

.„È‰‡¯a ˙‡ˆÓpL ËÁÓ50d˙B‡ ÔÈÁÙB -51Ì‡ . ««∆ƒ¿≈»≈»¿ƒ»ƒ
C¯c ËÁn‰ ˙‡fL Úe„Èa - Áe¯ ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡Ï…»»ƒ∆»«¿»«∆…«««∆∆

‰ÒÎ ˙BBtÓÒ52‰‡¯‰ ‰ÎzÁ˙ Ì‡Â .‰·w ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»»≈»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ËÁn‰ da ˙‡ˆÓÂ ‰ÁÈÙ Ì„˜53; …∆¿ƒ»¿ƒ¿≈»«««¬≈¬»

‰·wpL ·B¯˜ ¯·c‰L54.‰ÒÎpLk ∆«»»»∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»

היד.50) במשמוש בה והרגישו שלימה, שם 51)כשהיא
וכן  הריאה, נפיחת ידי על ודוקא המכשירים. כרבנן מח:

הרי"ף. החד 52)כתב קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה
ו  פרק למעלה שפסק לכבד, דומה ואינו לפנים. המחט של
דוודאי  טריפה לפנים המחט של החד קצה שאם ט, הלכה
והריאה  רחבים הריאה שסמפוני משום כשנכנסה, ניקבה
נכנסת  המחט לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה
הריאה  של הבשר לתוך ונכנסת דוחקת ומשם הסמפון, לתוך

רך. החד 53)שהוא והקצה לפנים, העגול הראש אפילו
טריפה. - הקנה 54)לחוץ דרך ואין לבלוע, הושט שדרך

וניקבה. באה הושט ודרך יותר, המצוי בדבר תולין לבלוע,

.ÂËÈ¯‰Â ,‰‡ˆÈÂ ‰·wÂ ‰‡¯a ‰˙È‰L ˙ÚÏBz««∆»¿»»≈»¿ƒ¿»¿»¿»«¬≈
d˙˜ÊÁ ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÚÏB˙a ‰·e˜ ‰‡¯‰»≈»¿»¿««¬≈À∆∆∆¿»»

ÌL LÈ .‡ˆ˙Â ·wz ‰ËÈÁL ¯Á‡L55Ì‡L ,˙B‡¯Ó ∆««¿ƒ»ƒ…¿≈≈≈»«¿∆ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ú¯‰ ‰‡¯n‰ B˙B‡Ï ¯·‡‰ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»≈∆¿««¿∆»«¬≈
- ‰Ê ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ¯Oa‰ B˙B‡L .·e˜k¿»∆«»»∆ƒ¿««¿»¿«¿∆∆

·eLÁ ‡e‰ ˙Ók56BÈÚ Ct‰pL ¯Oa‰ ‡e‰ el‡Îe , ¿≈»¿ƒ«»»∆∆¿«≈
.˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿≈≈ƒ¿«»»««¿≈
¯Oa‰ ¯‡ML ,ÏÏkÓ .ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e¿≈»»»«ƒ¿»∆¿»«»»

.ÈÁ BÈ‡ ‰pzLpL∆ƒ¿«»≈«
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הלכות 55) ראה רבינו, של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו
א. הלכה א פרק התורה לכל 56)יסודי כולל טעם זהו

הסמוכות. בהלכות שיבואו האסורות המראות

.ÊËÔÈa dlk ‰‡¯Ó ÔÈa ,‰È‡¯Ó epzLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿««¿∆»≈«¿≈À»≈
elÙ‡ ,¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ :d˙ˆ˜Ó ‰‡¯Ó«¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»¬ƒ
,¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ˙pzL Ì‡Â ;˙¯zÓ - dlk ˙ÈpzLƒ¿«≈À»À∆∆¿ƒƒ¿«»¿«¿∆»»
·˜k ¯eÒ‡‰ ‰‡¯n‰L ;‰Ù¯Ë - ‡e‰L Ïk elÙ‡¬ƒ»∆¿≈»∆««¿∆»»¿∆∆

·eLÁ ‡e‰57e¯‡aL BÓk ,58. »¿∆≈«¿

שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב בהלכה

.ÊÈ:Ô‰ el‡Â ,‰‡¯a LÈ ˙B¯eÒ‡ ˙B‡¯Ó LÓÁÂ¿»≈«¿¬≈»≈»¿≈≈
‰w¯È B‡ ,BÈ„k ‰¯ÁL59ÔBÓÏÁ ÔÈÚk B‡ ,˙eLk ÔÈÚk ¿…»ƒ¿¿À»¿≈¿¿≈∆¿

‰ˆÈa60ÚÈ¯Á ÔÈÚk B‡ ,61ÚÈ¯ÁÂ .¯Oa‰ ‰‡¯Ók B‡ , ≈»¿≈»ƒ«¿«¿≈«»»¿»ƒ«
‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈ„‚a‰ Ba ÌÈÚ·BvL Ú·v‰ ‡e‰«∆«∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆

.‰˜B¯ÈÏ ˙BËBÂ ËÚÓ ˙Bn„‡ ˙B¯ÚOÏƒ¿»¬À¿«¿ƒ»

כולל 59) ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק" המונח מז: חולין
כתום, ירוק, נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים, כמה
"שחור  לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב
הנוטה  שכל האחרונים, הפוסקים דעת ולהלכה, ככחול".

כשרה. - וכחול וירוק טריפה, - וצהוב שהוא 60)לכתום
שם. ירוק, שם 61)מראה רש"י והנה מוריקא. בגמרא:

וכן  כרכום. חריע פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש,
חריע  מאי לירושלמי: מתאים וזה בעוקצין. הרא"ש פירש
כתב: ה משנה פ"ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא.
אל  בערב הנקרא הוא חריע כי לנו ביאר "והירושלמי

קרטום".

.ÁÈÏ˜c ÏL ˙Bi¯Á ÔÈÚk ˙‡ˆÓ62d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ∆∆∆¿ƒ»
˜ÙqÓ63¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ·B¯˜ ‰fL ,64˙B‡¯n‰ ÏÎÂ . ƒ»≈∆∆»¿«¿∆»»¿»««¿

Ò¯ÓÓe d˙B‡ ÌÈÁÙBpL „Ú Ì‰a ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ el‡‰»≈≈¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿»≈
˙¯zÓ - ¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ .B„Èa da65Ì‡Â ; »¿»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»À∆∆¿ƒ

.‰¯eÒ‡ - dÈÚa ‰„ÓÚ»¿»¿≈»¬»

ומפרש 62) טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי מז: בחולין
מפרש  רש"י אבל דקל. של חריות כעין "אופתא" רבינו

בקעת. - אופתא מקומות לשונות 63)בכמה שתי שיש
או  במראהו דומה אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא

כמי. הלכה הוכרעה ולא מעט 64)במישוש, נוטה
לצהוב. או גאון:65)לאדמימות האי רבינו בשם כתוב כן

מתהפכת  אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה
על  אויר להניף נפוחה הבהמה בחיי הריאה כי פשיטא שני?

עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב,

.ËÈ‰¯BÁL :Ô‰ el‡Â ,da LÈ ˙B¯zÓ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿À»≈»¿≈≈¿»
ÏBÁÎk66¯ÈˆÁk ‰w¯È B‡ ,67‰n„‡ B‡ ,68‰‡¯Ók B‡ , ƒ¿¿À»¿»ƒ¬À»¿«¿≈

ÌÈ‡ÏË ÌÈ‡ÏË dlk ‰‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .„·k‰«»≈«¬ƒ»¿»»≈»À»¿»ƒ¿»ƒ
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ˙Bc˜ ˙Bc˜¿À¿À≈«¿««¿≈¬≈À∆∆

לאזור.66) כמראה כחול ככרתי,67)צבע שם בגמרא
כרתי. חציר של וכן 68)ותרגום מקצתה. בין כולה בין

כולה  הריאה היתה ואפילו שכתב: רבינו דברי מסיום נראה
האסורות  שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו',
שאינה  ואומר, עליו חולק והראב"ד טריפה. שהוא, בכל

כולה. בריאה המראה נשתנה אלאֿאםֿכן טריפה

.Î¯e‡Ï ÏÙpL ÛBÚ69BaÏ ˜È¯B‰Â70B„·k B‡71B‡ ∆»«»¿ƒƒ¿≈
¯˜ÌÈÚn‰ eÓÈc‡‰L B‡ B·˜72‡e‰L ÏÎa BlL73- À¿¿»∆∆¿ƒ«≈«ƒ∆¿»∆

ÌÈn„‡‰ B‡ eÓÈc‡‰L ÌÈw¯È‰ ÏkL .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰¬≈¿≈»∆»«¿Àƒ∆∆¿ƒ»¬Àƒ
,eÏhpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÛBÚa ¯e‡‰ ˙ÓÁÓ e˜È¯B‰L∆ƒ≈¬«»¿¬≈≈¿ƒ∆ƒ¿

‰Ù¯Ëe74e˜ÏML ¯Á‡ ‰Ê ‰‡¯Óa e„ÓÚiL ‡e‰Â . ¿≈»¿∆««¿¿«¿∆∆««∆»¿
ËÚÓ Ô˙B‡75Ô‰a ÔÈÒ¯ÓÓe76. »¿«¿»¿ƒ»∆

ונחמרו 69) לאור נפלה וכו' בעוף טרפות ואלו נו. שם משנה
מחמת  מעיו בני מראה נשתנו אם עוף ודוקא מעיה. בני
פרק  לקמן בפירוש וכ"כ כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור
שעורה  לפי הרא"ש שכתב כמו הדבר וטעם יא. הלכה י
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה,
ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי להיחמר,

והוריקו.70) אדומים, הם שמתחילתם האיברים
במשהו 71) ואף להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב משמע

מחוור, שאינו כתב: הבית' ב'תורת הרשב"א אבל טריפה.
במשה  אמרו וכמו שלא בו, פוסל שהנקב במקום אלא ו

שאין  כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו:
הוריקה  אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין בה, פוסל הנקב
אלא  מעיים בני כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד
חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא, חיותה מקום כנגד
ואפשר  ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם
לפרש  ואפשר לפרש. לו שהיה אלא רבינו, נתכוין שלזה
שהאדימו. מעיים לבני מתייחסות שהוא" "בכל שהמלים
ששיעור  משום שיעור, שום כתב לא וכבד, לב גבי כאן אבל
למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב שונה הירוקות

ירוקים.72) הם שיעור 73)שמתולדותם שם: בגמרא
ירוקתן  אף במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן

טריפה 74)במשהו. המראה שינוי טעם זו, גירסא לפי
מעט  ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום
שהוא  נראה מהרשב"א אבל ויינטל. שיירקב וסופו מעט,
שיעור  יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי ברבינו: גורס
שהגירסא  המגידֿמשנה מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן
של  הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו
העומד  וכל לינקב, שעומד מפני נקובה, משום המראה שינוי
פשוט) (דבר פסיקתא מילתא ודאי אלא דמי. כנקוב לינקב
עד  טריפה אינה דבנקב לנקב, דומה הירוקות שאין היא,
להתרפאות  יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור
מתחלחל  האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות,
האש  מכות עכשיו, לחלל הגיע שלא ואע"פ מעט, מעט
אינו  שעתה אלא ולנקוב, למטה למטה לרדת עשויה
רק  היא הירקות אפילו טריפה וקורקבן בלב זה, ניכר.ולפי

מבחוץ. ושלקן 75)עליהם שהאדימו ירוקים שם: גמרא
אדומים  שהואֿהדין מפרש רבינו אבל כשרים, והוריקו
טעמא  האי משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו שהוריקו
עושה  שהעשן העשן, מחמת בא המראה ששינוי גופא,
מגידֿ ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים, מירוקים
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המראה.76)משנה. יעבור פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה כסףֿמשנה.

.‡ÎÈa ‰‡¯Ók BlL „·k‰ ˙‡ˆÓpL ÛBÚ Ïk»∆ƒ¿≈«»≈∆¿«¿≈¿≈
ÌÈÚÓ77ÔÈepLa e„ÓÚÂ ,ÌÈÚÓ Èa ¯‡L epzLpL B‡ , ≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿≈≈«ƒ¿»¿¿ƒ»

ÏÙpL Úe„Èa - e¯‡aL BÓk ‰ÒÈ¯Óe ‰˜ÈÏL ¯Á‡««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿¿»«∆»«
¯e‡Ï78‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Ù¯Ëe ,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ »¿∆¿¿¿≈≈»¿≈»¿…∆»

ÈepL Ì‰a ‡ˆÓ ‡lL ÛBÚ ÏL ÌÈÚÓ Èa79, ¿≈≈«ƒ∆∆…ƒ¿»»∆ƒ
e˜È¯B‰Â ÌÈw¯È‰ eÓÈc‡‰Â epzL e˜ÏLpLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿Àƒ¿ƒ
,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ ¯e‡Ï ÏÙpL Úe„Èa - ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿»«∆»«»¿∆¿¿¿≈≈»
Ô·Ï BlL ÔBˆÈÁ‰ ¯BÚ‰ ‡ˆÓpL ËLe‰ ÔÎÂ .‰Ù¯Ëe80 ¿≈»¿≈«≈∆∆ƒ¿»»«ƒ∆»»

‡e‰ È¯‰ - ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ì„‡ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»…≈¿≈ƒ¿≈»¬≈
BÈ‡ el‡k81.‰Ù¯Ëe , ¿ƒ≈¿≈»

מעיים".77) בני כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא
ודומה  מעיים בני כמראה מעיים, בני כנגד רבינו ומפרש
ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י אבל להם.

הכ  חלק המעיים.היינו כנגד שמקומו ואפילו 78)בד שם,
"בידוע  שם: בגמרא גורס (רבינו לאור שנפלה ראינו לא
שנפלה  ראינו שלא שאע"פ ומשמע וכו'" לאור שנפלה
והר"ן  והרשב"א הרא"ש אבל הרי"ף, גירסת היא וכן לאור.
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני שנחמרו בידוע גורסים:
הוריק, המעיים בני שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע
נודע  כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים

לדעתם). כשרה - לאור בר 79)שנפלה נחמן רב דברי
ושלקו  הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף שם: יצחק
כתבו  וכן לאור. שנפל נודע לא ואפילו טריפה", והוריקו

הרי"ף. בדעת לבן,80)הגאונים הפנימי ומתולדתו
בין  בעוף בין מג. שם מראהו, ונשתנה אדום והחיצון
לבהמה. עוף בין הבדל אין ושט שלגבי - בבהמה

חסרה,81) מטעם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה

ה'תשפ"א  אייר כ"ט שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונות;1) סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.‡‰¯ÒÁ2¯ÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ÈL ?„ˆÈk ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈
ÌÈnÓ3LÓÁÂ .ÌÈÏ‚¯‰Â ‰‡¯‰ :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - ƒƒ¿»»¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈

˙Bp‡4ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡¯Ï LÈ À≈»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈
ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL - ÂÈt „‚k ‰‡≈̄»¿∆∆»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ

‰pnÓ ÔÈÓÈ „ˆ·e .Ï‡ÓO‰5‰pË˜ ÔÊ‡ BÓk6dÈ‡Â , «¿…¿«»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»
‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa¿«»À¿≈»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
,‡c¯Â ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰ BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a¿«ƒ¿…∆«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»

„¯ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ7CÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â .8, ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»
:dk¯„ ‡È‰ CkL .˙¯zÓ - ‡c¯e‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿≈««¿»À∆∆∆»ƒ«¿»

Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ9‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ , ≈¿≈ƒ»≈»∆¿≈¿≈…ƒ»≈
‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰a10dlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆¿ƒƒ¿»¿»««ƒ∆«ƒ∆»

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ11. ≈∆«∆∆¬≈¿≈»

שנאמרו 2) טרפות מיני משמונה אחת ברייתה, מתחילת
ה"ב. פ"ה למעלה כמבואר שכרגיל 3)בסיני, כלומר,

רבינו, ודעת קבוע. ובמנין מאחד, יותר בבהמה נמצאים
או  שניטל יחיד אבר אבל חסירה, במין נכללים אלה שרק
"נקובה" במין ונכלל כנקוב שהוא מפני טריפה, - חסר
- ניקב שאם חכמים בו שאמרו אבר כל הכלל: עלֿפי
ה"כ. בפ"ו שכתב כמו טריפה, - חסר או ניטל גם טריפה,
ניקב, ד"ה א. מב, שם [וב'תוספות' משנה' ב'לחם וראה
למיתני, איצטריך לא והדקין, והריאה הלב וניטל כתבו:
משנה': ה'כסף כותב ה"ט בפ"י לקמן הם. נקובים שבכלל
מה  עם דבריו ליישב וקשה טריפות", כג פרט חסירה, "תחת

למעלה]. שנתבאר וכפי כאן, רבינו שם 4)שאומר אזנים,
א. הריאה.5)מז, עינוניתא 6)מן הגמרא: בלשון
(רש"י).7)דוורדא. כמותו ואדומה דקה שהיא

האונות.8) ממנין ואינה שם.9)הואיל דעת 10)סוגיא,
ולפיכך  יפה, דבוקה ואינה בכיס סרוכה רק שהיא הגאונים

מגין. הכיס ואום 11)אין הריאה, של האום בכלל שהיא
למעלה. כמבואר טריפה, – שניקבה

.·˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁ12B‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ »«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…
ÔÈÓi‰ ÔÓ ÌÈzLÔÈÓia ÌÈzL e‡ˆÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ¿«ƒƒ«»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ«»ƒ

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‡c¯e‰ ˙‡ÊÂ13. ¿…««¿»¬≈À∆∆

טריפה.12) וכו' חסר את 13)שם: משלימה הוורדא כי
בצד  היא והוורדא שמאל, בצד אונה חסרה אם אבל המנין,
לעמוד  דרכה שאין מפני משלמת, הוורדא אין שמאל,

הר"ן). בשם (כסףֿמשנה בימין אלא בשמאל

.‚ÌÈzLe Ï‡ÓO‰ ÔÓ LÏL e‡ˆÓÂ ,˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ƒ¿«¿»À¿ƒ¿¿»ƒ«¿…¿«ƒ
„¯Â ‡Ïa ÔÈÓi‰ ÔÓ14LÏM‰ ÌÚ „¯e‰ ‰È‰L B‡ , ƒ«»ƒ¿…∆∆∆»»«∆∆ƒ«»

‰¯ÒÁ ‡È‰L ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - Ï‡ÓO „ˆa15„vÓ ¿«¿…¬≈¿≈»∆ƒ¬≈»ƒ«
ÔÈÓi‰16. «»ƒ

לשתים 14) משלמת היא הימין, מצד ורד היה אם אבל
בימין. שלש יש והרי הסמוכה, בהלכה שכתב כמו שבימין,
במקום  שלש יתרת, בשמאל שיש בזה, הבהמה נטרפה ולא
הסמוכה. בהלכה מותרת, באונות יתרת רבינו שדעת שתים,

אינה 16)אונה.15) שמאל בצד העומדת שוורדא מפני
והוורדא  אונה, חסרה לא שאם מזה, ומשמע משלמת.
כשרה, – וורדות שתי נמצאו וכן כשרה, - בשמאל עומדת
כמסקנת  מותרת, שיתרת לשיטתו, רבינו רש"י. לדעת בניגוד

ביתרת. כרבא הלכה שאין שם, הגמרא

.„˙Bp‡‰ eÙÒBz17‰¯˙È‰ ÔÊ‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓa ƒ¿»À¿ƒ¿»»ƒ»¿»»…∆«¿≈»
·l‰ ˙nÚ ‡e‰L ,‰‡¯‰ ÈÙlÓ B‡ ˙Bp‡‰ „ˆa18- ¿«»Àƒƒ¿≈»≈»∆À««≈

- ˙BÚÏv‰ ˙nÚÏ ‡e‰L ,dab ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»¿»««»∆¿À««¿»
‰È‰zL ‡e‰Â .¯ÒÁk ¯˙i‰L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰19BÓk ¬≈¿≈»∆«»≈¿»≈¿∆ƒ¿∆¿

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ20ÔÊ‡ dÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt Ï·‡ ; »∆∆¬«¬»»ƒ∆≈»…∆
.˙¯zÓeÀ∆∆
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א.17) מז, מבפנים.18)שם כלומר מגוואי, שם: בגמרא
לאחר 20)בגדלה.19) רק הדס של כעלה בה יש ואפילו

וטעם  ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה טריפה - הריאה נפיחת
(רדב"ז  תמיד נפוחה ריאתה בחייה בהמה שהרי הדבר,

מכת"י).

.‰‰˜e·c ˙‡ˆÓpL ÔÊ‡21- dÏ ‰ÎeÓq‰ dz¯·Áa …∆∆ƒ¿≈¿»«¬∆¿»«¿»»
‰ÎÓÒpL ÔB‚k ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL eÎÓÒ Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿¿∆…««≈∆¿∆ƒ¿¿»

‰Ù¯Ë - ˙ÈLÈÏLÏ ‰BL‡¯22. ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»

אוזן 21) רבינו: בדברי מכת"י, משנה' ה'מגיד גירסת
ואם  מותרת. לחברתה, הסמוכה בחיתוך דבוקה שנמצאת
או  לשלישית ראשונה שנסמכה כגון הסדר, על שלא נסמכו
מהרבה  נראה וכן טריפה. החיתוך, במקום שלא לגב מגב
ב'כסף  ראה רבינו. בדברי כן שגרסו ראשונים, פוסקים
מו, שם - כסדרן" "שלא פירוש גירסא, אותה ולפי משנה'.
אמנם  היא היינו זו, גב על זו שכיבתן כסדר שלא הוא: - ב
זו  של מחיתוך לא אבל לה, הסמוכה בחברתה דבוקה
אבל  וטריפה, לגב מחיתוך או לגב מגב אלא זו של לחיתוך
בין  חילוק אין ולפיה שלפנינו, כנוסח משנה' ה'כסף גירסת
בחברתה  דבוקה אם אלא לגב, גב ובין לחיתוך חיתוך
אם  ורק שנסמכה, ענין בכל וכשרה כסדרן, והן הסמוכה,
ראה  וטריפה. כסדרן שלא זהו לשלישית ראשונה נסמכה
ו'הגהות  ירוחם רבינו רבינו, דברי פירשו שכן משנה' ב'כסף

להתפרק 22)מיימוניות'. עומד הסדר על שלא שדיבוק
לינקב. וסופו

.Â˙B‡¯ ÔÈ‡Â ˙Á‡ ‰p‡k ˙Bp‡‰ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»À¿À»««¿≈»ƒ¿
˙B˜e·c ÌÈzLk23‰ÏÚ BÓk Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈≈∆¿¬≈

Ò„‰‰24k ,ÔÙBÒa ÔÈa ÔÚˆÓ‡a ÔÈa Ô¯wÚa ÔÈa ,È„ «¬«≈¿ƒ»»≈¿∆¿»»≈¿»¿≈
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓ - ˙B˜e·c ÌÈzL Ô‰L ¯kiL∆À«∆≈¿«ƒ¿À∆∆¿ƒ«¬≈

‰¯ÒÁ BÊ25.‰Ù¯Ëe ¬≈»¿≈»

ב:23) מז, שם חלקה, והאומא האונות חיתוך להם שאין
מכיון  כשרה, - דבוקות כשתים נראות היו אם אבל "שיעא".
בה"ה. ראה וכשרה. כסדרן כסרוכות זה הרי הן שסמוכות

מדין 24) רבינו, זאת ולמד האונה. להיכר השיעור שזהו
כשיעור  אלא אונה אינה תוספת שלענין וכשם בה"ד, היתרת
אונה  יש אם חסר נקרא לא חסרון גבי כן הדס, של עלה

מכת"י). (מגידֿמשנה הדס של עלה אונה 25)כגודל
אחת.

.ÊÌÈÊ‡ CezÁ dÏ ÔÈ‡Â ,˙B‚e¯Ú ÈzL dlk ˙‡ˆÓ26 ƒ¿≈À»¿≈¬¿≈»ƒ»¿«ƒ
‰Ù¯Ë -27‰‡¯‰ Ûeb ¯ÒÁ Ì‡ ÔÎÂ .28Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈ƒ»≈»≈»««ƒ

˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰·w ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆»≈ƒ¿«»À
‰Ù¯Ëe29Ó ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L·È ÌB˜Ó ‰pn30„Ú ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆»»»≈«
C¯tiL31¯ÒÁk BÊ È¯‰ - Ô¯tva32elÙ‡Â ,‰Ù¯Ëe ∆ƒ»≈«ƒ…∆¬≈¿»≈¿≈»«¬ƒ

‡e‰L Ïk ‰È‰33. »»»∆

"שיעא".26) שם: מנין 27)בגמרא חסר שסוףֿסוף
זה  דין להשמיענו רבינו הוצרך למה להבין, [קשה האונות.
- דבוקות אונות ששתי הקודמת בהלכה שפסק אחרי
רבינו: דברי מסיום נראה וכן משנה'. ב'כסף וראה טריפה],

האונות. מנין שחסר כמי זה קיים.28)הרי שהקרום אע"פ
ואם 29) שם. חסרון, נקרא הקרום תחת מבפנים שחסרון

כקיתון, שנשפכה ריאה רבינו: פסק ה"ט בפ"ז הרי תאמר
לא  מבפנים שחסרון הרי כשרה, - קיים שלה הקרום אם
איזה  בה שיש אלא נימוקה לא שאם לומר, יש חסרון. נקרא
וטרפה, להנקב שסופה לחכמים להו קים וחסרון, קמט
כלֿ ההפסד שנתפשט כיון הריאה, בנימוקה מהֿשאיןֿכן
ולפיכך  נקובה, היתה כבר להנקב שסופה חשש יש אם כך,

(כסףֿמשנה). ב.30)כשרה מו, שיתפורר.31)שם
(כסףֿמשנה).32) נקובה מטעם ולא חסירה מטעם
למעלה 33) ראה האסור, למראה הריאה מראה בנשתנה וכן

שם. ובראב"ד הט"ז, בפ"ז

.ÁÏ˜c ÏL ˙BÈ¯Á ¯wÚ BÓk ‰ÁeÙ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯34 ≈»∆ƒ¿≈¿»¿ƒ«¬»∆∆∆
,dÙe‚· ‰pLÓ ˙ÙÒBz BfL .˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ»ƒ»≈∆∆∆¿À»¿»

ÔÈna ¯Ó‡L BÓk ,ÔB¯qÁk Ûeba ˙ÙÒBz‰ ‡nLÂ35. ¿∆»«∆∆«¿ƒ»¿∆»««ƒ¿»

מראיה 34) כשנשתנו הדין אותו רבינו פסק יח, הלכה שם
אמר  ב: מז, שם אלו: הלכות מקור דקל. של חריות כעין
רבינו, ומפרש טריפה. – לאופתא הדומה ריאה רפרם,
ושם  בפ"ז. המגיד הרב כמ"ש דקל של חריות אופתא
דאמרי  איכא רפרם: דברי בכוונת חלוקות לשונות בסוגיא,
ואיכא  כעץ. שקשה במישוש כלומר בגישתא, אומרים) (יש
כשתי  רבינו ופסק דקל. של כחריות שהגון בחזותא, דאמרי
וכעין  דקל של חריות כעיקר האופנים, ובשני הלשונות,
מספק". אותה "אוסרים ובשניהם טריפה, - דקל של חריות

ה"ד.35) למעלה כחסר, שהיתר

.Ë‰„ÁtL ‰Ó‰a‰36‰‡¯‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡¯ÈÂ «¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»
ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰L·È ˙BÈ‰Ï ‰·¯˜Â dlL37, ∆»¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡¯ B‡ ÌÚ¯ ÏB˜ ‰ÚÓML ÔB‚k¿∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙¯zÓ -38eËÁML ÔB‚k , À∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬

‰¯ÒÁk BÊ È¯‰ - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ÈÙÏ¿»∆»¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»
‰Ù¯Ëe39. ¿≈»

נקראת 36) ובמשנה ב. נה, וברייתא א. נד, שם משנה,
כפירוש  יבשותה, מפני דקל, כחריות שקשה היינו חרותה,

שם. שנעשה 37)רש"י מסיבה בא שלה שהפחד כלומר,
שמים. בני 38)בידי מעשה מסיבת בא שלה שהפחד

בידי 39)אדם. אבל ומבריאה, חוזרת אינה אדם שבידי
פחדה  בדין דעתו גילה לא רבינו ומבריאה. חוזרת שמים
שנאמרה  הבדיקה על סומך שהוא ונראה בריות. שאר בידי
רבי  של בפלוגתא לדון כלל נכנס לא ולכן הסמוכה, בהלכה

מכת"י). (רדב"ז זה בדין ורבנן אלעזר בן שמעון

.È?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk40ÌÈÓa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ·ÈLBÓ ≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ¯w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎ·e ,ÔÈ¯LBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«

eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂ41ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰¯‰Óa ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿«
ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÌÁ‰«…ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒ

BabÓ ÔÈvÓ˙Ó42‰¯ÊÁ Ì‡ .ÌÈ¯˜ e¯‡MiL È„k , ƒ¿«ƒƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»
d˙i¯·Ï43‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈ƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…

.‰Ù¯Ëe ‡È‰ Ì„‡ È„Èa - ‰¯ÊÁ»¿»ƒ≈»»ƒ¿≈»
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קעט dhigy zekld - dyecw xtq - xii` h"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.40) יתקררו.41)בסוגיא, שם:42)שלא בגמרא
שעושין  לבן מטיט עשויים כלים כלומר חיורי, משיכלי
מתמצים  שהמים החמה, בימות בהם ששותים קיתונות ממנו

קרים. הם ועי"ז שנתרככה.43)מגבם

.‡ÈÏ‚¯ ‰¯ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a44- d˙i¯a ˙lÁ˙a ¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
¯ÒÁk - ¯˙i‰ ÏkL ;Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈

‡e‰45ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .46- ˙Á‡ „È B‡ ¬»ƒ»»»»«ƒ»««
˙¯zÓ47˙¯zÓ - dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .48. À∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆

‰aÎ¯‡‰ ÔÓ :Ï‚¯‰ CzÁ49ÔÓ ;‰Ù¯Ë - ‰ÏÚÓÏe ∆¿«»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ
‰aÎ¯‡‰50‰aÎ¯‡ BÊ È‡a .˙¯zÓ - ‰hÓÏe51?e¯Ó‡ »«¿À»¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿

ÛebÏ CeÓq‰ C¯i‰ ÛBÒ ‡e‰L ‰aÎ¯‡a52. »«¿À»∆«»≈«»«

חסר 44) שאם השני, האיבר דיני לפרש כאן מתחיל רבינו
בה"א. כמבואר טריפה, - יתר 45)ממנינם כל שם: בגמרא

נראה  וכן ברייתו. בתחילת כחסר רבינו ומפרש כנטול,
וטריפה, אחד כחסר אחד יתר שכתב, שם רש"י מפירוש
יתר  מפרשים: ויש שטריפה. בבהמה הירך כשמוטת שהוא
כאילו  הוא והרי ממקומו, נטול היתר כאילו היינו כנטול,
רש"י  כפירוש מכריעים הפוסקים אבל מקומו, חסר או ניקב

(לחםֿמשנה). של 46)ורבינו הקדמיות הרגלים שתי
רגלים. נקראות והאחוריות ידים, נקראות הבהמה

שם 47) סוגיא יד. לא אבל טריפה, - רגל יתר או חסר שרק
ב. בפ"ה 48)נח, ראה אסור, שנחתך האיבר אבל הבהמה,

ה"ב. אסורות מאכלות א.49)מהל' עו, שם משנה,
עצמות.50) וחיבור קשר מקום ברך, שלש 51)כמו

הנמכרת  היא שלו וארכובה רגל, נקרא תחתון הן, עצמות
שוק, נקרא שני עצם ארכובה מאותה למעלה הראש. עם
צומת  הם לארכובה סמוך השני העצם של התחתון ובראשו
ארכובה  היא העצם אותו של העליון ובראשו הגידים,
למעלה  הגמל. בירך עצם בולט ששם ניכר בגמל שכנגדו
מכ"י). (מגידֿמשנה הקולית עצם היא ארכובה מאותה

מן 52) שאמרו ומה ניכר. בגמל שכנגדו ארכובה היינו
הגידים  מצומת למעלה היינו מותרת, ולמטה הארכובה
טריפה, הגידים צומת במקום נחתך אם אבל האמצעי, בעצם
טריפה  והיא לה מכאיב מקום באותו שהחיתוך מחמת

בהט"ו. ועי' (מגידֿמשנה).

.·ÈÌˆÚ‰ ¯aL53‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ54‡ˆÈ Ì‡ : ƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»
a¯ B‡ Blk,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È¯‰ - ıeÁÏ B ÀÀ«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«

¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe55BÈ·Ú ·¯ ‰ÙBÁ ¿≈»¿ƒ»»«»»»∆…»¿
BÙw‰ ·¯Â56˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯aLpL ÌˆÚ ÏL57. ¿…∆≈∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆

BÏ CÏ‰Â ¯aLpL ÌˆÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡Â58ÌÈ„È‚Â . «¬ƒ»«ƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
¯O·k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈk¯‰59. »«ƒ≈»¬ƒ¿»»

ולא 53) העצם נשבר רש"י: ופירש א. עו, חולין משנה,
מותרת 54)נחתך. הבהמה הארכובה מן למטה אבל

ב. שם, כרב לחוץ, כולו יצא אם שהעור 55)אפילו לבדו,
שם. כבשר, הוא רוב 56)הרי זה מה מפרש אינו רבינו

שלא  עוביו, רוב מפרש: רש"י היקפו. רוב זה ומה עוביו
נגלה  העצם חלל מיעוט אלא לחוץ השבירה עובי רוב יצא
על  העצם שסביב הבשר היקף רוב היקפו, רוב נכסה. ורובו

החלל  רוב יצא שלא היינו היקפו, ורוב עוביו ורוב השבר.
קיים. השבר שעל הבשר היקף רוב ושיהא הבשר, נקב דרך
ורוב  עוביה רוב כעין היקפו, ורוב עוביו רוב מפרש: ור"י
ובמקום  דק, אחד במקום שהעצם בגרגרת, האמור חללה
וצריך  חללו, רוב ולא לחוץ עוביו רוב יצא ופעמים גס, אחר
(מגידֿמשנה). היקפו ורוב עוביו רוב מחופה שיהיה

והאבר 57) הגירסא: רבינו, של אחרים ובספרים הבהמה.
קיים  הבשר שאם שם, כרב שנשבר, האבר היינו מותר, נמי
מהֿשאיןֿכן  האבר, ובין הבהמה בין מותר, וזה זה -
את  חופין בשר או עור ואין הארכובה מן למטה בנשברה
שאין  אסור, האבר - מותרת שהבהמה אףֿעלֿפי רובו,
כמבואר  מדולדל, שהוא כיון מתירתו, הבהמה שחיטת

מעלה 58)במשנה. רובו, את חופין בשר או ועור הואיל
הרשב"א  בשם (כסףֿמשנה העצם שחסר אע"פ ארוכה

הבית'). הסוף,59)ב'תורת אחר והולכים להקשות שסופם
ב. עמ' שם, חיפוי. אינו בגידים השבר מחופה אם ולפיכך

.‚ÈÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ60‰iÁ·e ‰Ó‰aa Ô‰61ÔÓ ‰ÏÚÓÏ …∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ
·˜Ú‰62ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜na63Ô‰Â .‰Ó‰a‰ ∆»≈«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈

ÌÈ·Ï ÔÈ„È‚ ‰LÏL64‰·Ú „Á‡ :65.ÌÈwc ÌÈLe , ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒ
ÏÈÁ˙iL ÌB˜nÓe66ÌÈL˜ Ô‰Â67¯eÒiL „Ú ÌÈ·Ïe ƒ»∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»

˙Óˆ ‡e‰ - Ck¯˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰Ó Ô·l‰«…∆≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆
¯BLa ˙BÚaˆ‡ ‰¯OÚ LL C¯‡k ‡e‰Â .ÌÈ„Èb‰68. «ƒƒ¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

מקום 60) בגמרא: הידוקם. ומקום גידים שלשה קשר
בו. צומתים ארכובה 62)שם.61)שהגידים היא זו

הקטן  העצם הוא עקב והשם הי"א, ראה הראש, עם הנמכרת
ערקומא  עילוי בתלמוד: שנקרא הפרקים, את המחבר

טבחיא.63)(כסףֿמשנה). דפרעי היכא בגמרא:
צומת 64) של הסימנים בין "חיורי" מונה שם, בגמרא

ב.65)הגידים. ומהלכים 66)שם, העצם מן שיוצאים
כשתים  בשר בלא ערום הפרק, מן למעלה שהעצם בבשר,

(רש"י). בו אדוקים והגידים אצבעות, "אשוני"67)ושלש
הגידים. צומת של השני הסימן וזהו שם:68)שם, בגמרא

אצבעות. ארבע "בטדא" רבינו ומפרש בטדי, ארבעה וכמה?
צומת  אורך שיעור כן, ואם אצבע. "בטדא" מפרש, ורש"י
כפירוש  כתב בתשובה והרשב"א אצבעות. ארבע הגידין
מתפשטים  דקה בבהמה שאפילו לעין נראה שהרי רבינו,
הגאונים  קבלת ועוד, אצבעות. מארבע יותר הגידים צומת
וה'ערוך' (כסףֿמשנה). אצבעות ארבע הוא ש"בטדא" היא

וע"ש. "בטרי" בגמרא גורס

.„ÈÔÈ„Èb ¯OÚ ‰ML - ÛBÚa el‡ ÌÈ„Èb ÔÈÓe69. ƒ¿«ƒƒ≈¿ƒ»»»ƒƒ
‰hÓ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ Ô˙lÁz70ÛBÒ „Ú ‰¯˙È Úaˆ‡Ó ¿ƒ»»ƒ»∆∆∆«»≈∆¿«¿≈»«

.ÌÈO˜O˜ ÌÈO˜O˜ ÈeOÚ ‡e‰L Ï‚¯‰»∆∆∆»«¿«ƒ«¿«ƒ

כל 70)שם.69) שהרי בספרים, שנפלה היא טעות
כתב  בעצמו ורבינו בעוף. כנגדם בבהמה, שמנו טריפות
כן, דעתו על עלה לא שמעולם פרובינצא, לחכמי בתשובה
(כסףֿ בבהמה שהם במקום בעוף הגידים שצומת אלא
. . . גדול חידוש זה כתב: בהשגותיו והראב"ד משנה).
מתקשרים  שהם עד למטה עד יורדים שהם הוא ואמת
הגוף. את ומפרנסים חיים הם משם בארכובה, ומתחזקים
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צומת  שמקום והסכים בו, חזר שרבינו כתב והרשב"א
(כסףֿמשנה). בבהמה כמו בעוף הגידים

.ÂËÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óa ‰ÈÏ‚¯ eÎzÁpL ‰Ó‰a71- ¿≈»∆∆¿¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒƒ
¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â .‰Ù¯Ë72‰ÏÚÓÏ C˙Áz „ˆÈk : ¿≈»¿«ƒ¿«¿…«≈«≈»≈¿«¿»

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ C˙ÁzL „Ú ,˙¯zÓ ‡È‰Â ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¿ƒÀ∆∆«∆≈»≈¿«¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰BÈÏÚ‰ ‰aÎ¯‡‰73CzÁ Ì‡Â , »«¿À»»∆¿»¿∆≈«¿¿ƒ∆¿«

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓ ‰hÓÏ74C˙Áz ,˙BÙ¯haL ?‰¯eÒ‡ - ¿«»ƒ…∆«ƒƒ¬»∆«¿≈≈»≈
BÊ ‰Ó‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙eÓ˙Â Ô‡kÓe ,‰ÈÁ˙Â Ô‡kÓ75 ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»¿»¿…∆∆¿»¿≈»

ÈtÓ ‡l‡ ,‰Ê ÌB˜nÓ Ï‚¯ ˙Îe˙Á ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¬«∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿≈
BÓk ˙BÙ¯h‰ ÏÏkÓ Ô˙ÎÈ˙ÁL ,ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ∆¬ƒ»»ƒ¿««¿≈¿

¯‡a˙iL76. ∆ƒ¿»≈

מן 71) כשרה, - ולמטה הארכובה מן רגליה שנחתכו בהמה
שהכוונה  פירשו, שם ובגמרא פסולה. – ולמעלה הארכובה

הגידים. צומת שם.72)במקום בהי"א.73)בסוגיא,
שאם 74) הגידים, בצומת למטה היא: הנכונה הגירסא

ודאי  התחתונה, הארכובה היינו הגידים מצומת למטה
מדמין 75)כשרה. שאין רבינו, של נוספת הסברה היא זו

הגידים, צומת במקום לנחתך הגידים מצומת למעלה נחתך
רגל, חתוכת משום הראשון הם, טריפות סוגי ששני מכיון

(כסףֿמשנה). הגידים חתוכת משום בהי"ז.76)והשני

.ÊË‰ÏeË77Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ‰LÏL ?„ˆÈk78Ì‡L , ¿»≈«¿»≈»ƒ≈∆ƒ
‡ÏÂ ·˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ù¯Ë - eÏhƒ¿¿≈»¿««ƒ∆≈»∆ƒ∆∆¿…

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ :Ô‰ el‡Â .ÔB¯qÁ ÔÈc79„·k‰Â ,80ÈÁÏe , ƒƒ»¿≈≈…∆«ƒƒ¿«»≈¿ƒ
.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

בסיני,77) למשה שנאמרו טרפות מיני משמונה אחת
ה"ב. פ"ה נטולה.78)כמבואר - בפירוש בהם שנאמר

בו  חכמים שאמרו אבר כל כלל: יש אברים, בשאר אבל
(פ"ו  טריפה כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב שאם
"נקובה". במין אלא "נטולה" במין למנותו ואין ה"כ).

ורבינו 79) הגידין. צומת שניטל וכן שנינו, שם. במשנה,
בהלכה  שיתבאר כמו הגידים, צומת נחתכו גם בזה כולל
משום  הוא שהטריפות מבואר המשנה ומלשון הסמוכה.

בסמוך. ועי' חסרון.80)נטולה, דין ולא נקב דין בו אין
ה"ח. בפ"ו עי'

.ÊÈe¯‡a ¯·Îe81ÛBÚ‰ ÔÎÂ dÏ‚¯ CzÁpL ‰Ó‰a‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆∆¿««¿»¿≈»
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ù¯Ë eOÚ ‡Ï ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óaƒ¿…∆«ƒƒ…«¬¿≈»∆»ƒ¿≈
Ìc·Ï ÌÈ„Èb‰ eÎzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿«ƒƒ¿«»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‰Ïh È¯‰L ,‰Ù¯Ë - ˙Ói˜ Ï‚¯‰Â82. ¿»∆∆«∆∆¿≈»∆¬≈ƒ¿»…∆«ƒƒ

צומת 82)בהט"ו.81) שחתוכת ואומר משיג והראב"ד
חתוכה  בין מה ושואל: פסוקה, משום טריפה - הגידים
מבאר  הוא נטולה, בלשון במשנה ששנינו ומה לפסוקה?

ונקפלו. הארכובה מן שנעקרו כגון

.ÁÈ‰Ó‰aa CzÁ83;˙¯zÓ - Bc·Ï ‰·Ú‰ „Á‡‰ ∆¿««¿≈»»∆»∆»∆¿«À∆∆
ÌÈL e¯‡L È¯‰L84- ÔÈwc‰ ÌÈM‰ eÎzÁ . ∆¬≈ƒ¿¬¿«ƒ∆¿¿«¿«ƒ««ƒ

Ô‰ÈMÓ ÏB„b ‰·Ú‰ „Á‡‰ È¯‰L ;˙¯zÓ85‡Ï È¯‰Â , À∆∆∆¬≈»∆»∆»∆»ƒ¿≈∆«¬≈…
dËeÚÓ ‡l‡ ˙Óv‰ Ïk Ïh86Ïk ÏL Ba¯ CzÁ . ƒ«»«…∆∆»ƒ»∆¿«À∆»

‰Ù¯Ë - Ô‰Ó „Á‡87Ôlk eÎzÁpL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ∆»≈∆¿≈»¿≈»ƒ«∆∆¿¿À»
.Ôlk eÏh B‡ƒ¿À»

ב.83) עו, מנין.84)חולין רוב שנשאר בגמרא:
בנין.85) רוב נשאר ואםֿכן מהם, לדעת 86)עבה ואפילו

פסוקה, משום טריפה - הגידין צומת שנחתכו הראב"ד
בפ"ט  ראה הרוב. שנפסק אלא טריפה אינה כן גם בפסוקה

מנין,87)ה"א. ורוב בנין רוב לו שהלך ומשום שם, כרב
בכת"י, (מגידֿמשנה שלם מהם אחד שום נשתייר שלא

וכסףֿמשנה).

.ËÈÛBÚ·e88„Á‡ (Ïk) ÏL Ba¯ CzÁ elÙ‡ ,89ÔÓ »¬ƒ∆¿«À∆»∆»ƒ
¯OÚ ‰MM‰90.‰Ù¯Ë - «ƒ»»»¿≈»

-89)שם.88) מהששהֿעשר אחד נחתך אפילו בגמרא:
אחד  נחתך שאפילו בעוף, ומחמירים והואיל טריפה.
(כסףֿמשנה). ככולו" "רובו הכלל אל אנו חוזרים טריפה,

בהי"ד.90) כמבואר

.ÎÂÈt‚‡ e¯azLpL ÛBÚÂ91eÎzÁpL ‰Ó‰·k ,¯zÓ - ¿∆ƒ¿«¿¬«»À»ƒ¿≈»∆∆¿¿
‰È„È92. »∆»

גפיה.91) נשתברו ב: נו, שם בהי"א.92)משנה, למעלה
נשברו  אם אפילו ולפיכך בבהמה, כידים בעוף שאגפים

(מגידֿמשנה). מותר - לגוף סמוך

.‡Îdlk ‰ÏhpL „·k93¯izL Ì‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ¿»À»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
‰pnÓ94Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk95˙ÈÊÎe ƒ∆»¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒ

‰¯Ó ÌB˜Óa96„·k‰ ‰ÏcÏc .˙¯zÓ BÊ È¯‰ -97È¯‰Â ƒ¿»»¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈
Lt¯ha ‰¯ÚÓ ‡È‰98˙¯zÓ - dlL99‰pnÓ Ïh . ƒ¿…»««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»

Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜Ó100Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯n‰ ÌB˜Óe »∆ƒ¿»¿«»»¿««ƒ
‰Ù¯Ë - ‡e‰L BÓk Ìi˜ ¯‡M‰L101. ∆«¿»«»¿∆¿≈»

א.93) מב, שם א.94)משנה, מו, בגמרא:95)שם
מקום  דהיינו חיה, שהכבד רש"י ופירש חיה, שהיא במקום

הכליות. תחת ודבוקה מעורה כשהיא בשני 96)תלייתה
שם. פפא כרב הרבה 97)המקומות, במקומות נעקרה

(רש"י).98)(רש"י). קיימת וכולה מעט וכאן מעט כאן
כשרה 99) - חיותה ובמקום מרה במקום נדלדלה ואפילו

ממקום 100)(מגידֿמשנה). וכן זה, ממקום כזית כלומר,
כזית. בשיעור חיותה 101)המרה עיקר הזיתים שני שאלו

שאר  שנשתייר ומה חיותה, ניטל הרי ניטלו ואם הכבד, של
(כסףֿמשנה). כלום מועיל אינו הכבד

.·Î˙ÈÊk da ¯‡L102ÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰¯Ó ÌB˜Óa ƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ ¯fÙÓ ‰È‰ Ï·‡ .‰¯Lk - Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«

„c¯Ó ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa103‰È‰L B‡ , ¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»
¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Úeˆ¯k C¯‡‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ »…ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ

‰¯eÒ‡104. ¬»

בהלכה 102) זה דין נזכר שכבר דברים, כפל יש כאן
מרה  במקום כזית וכתב: לשונו, שינה שכאן אלא הקודמת,
למטה. וראה בו, תלויה שהיא במקום כזית ואחרֿכך קודם,

(רש"י).103) רבינו,104)מרוקע דברי בהבנת מתקשים
ולא  - א מו, שם בגמרא היא ירמיה רב בעיית שהרי
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כתב  ולמה להחמיר, - איסור ספק כל וממילא איפשיטא,
מסברת  חידוש זהו כאילו אסורה", שהיא לי "ויראה רבינו
משני  כשאחד מדבר שרבינו משנה', ה'כסף ומפרש עצמו?
אומר  שהוא תדע כרצועה, או מפוזר והשני שלם, ה'כזית'ים
היו  אם רבים בלשון ולא מפוזר" היה "אם יחיד בלשון
משני  אחד שישתייר צריך הדין שעלֿפי והעיקר, מפוזרים.
הזה  הכזית אם לנו שספק משום אלא הללו, ה'כזית'ים
מחמירים  חיותה, במקום או מרה במקום להיות צריך
הוא  משניהם אחד שאם רבינו, ומשמיענו שניהם. שצריך
הבהמה  את מכשירים אין - מרודד או מלוקט והשני שלם,
הכזית  אותו הוא הקיים הכזית שמא ספיקא: ספק משום
אולי  שלא, לומר תמצא ואם הדין. עלֿפי להשאר שצריך
לי  ויראה שכתב: מה וזה כשר. כן גם מרודד או מתלקט
מפני  דבר, של וטעמו היא, עצמו סברת כי אסורה. שהיא
הבהמה  ולכן הדרוש, שיור יש אם אחד ספק רק שזה

מספק. אסורה

.‚Î‰Ù¯Ë - ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ105Ïh Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰106‡ÏÂ ««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…

e¯˜Ú107˙¯zÓ BÊ È¯‰ -108. ∆∆¿¬≈À∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."dtixh - lhipy oeilrd igl"

להוסיף  הדעת על יעלה איך כלים', ה'נושאי והקשו
הוקשה  לוניל "וחכמי כלל, בתלמוד נזכרו שלא טריפות
בעניותנו  ואנו טריפה, העליון לחי שניטל במה כך... להם

הזה..". היום עד שמענו לא
"כל  הרוגוצ'ובי כתב העליון, ללחי בנוגע בזה: והביאור
בעצמו  זה דבר שלא אף מתה היא הסיבה שעל־ידי־זה
נטילת  כלומר, טריפה". מכל־מקום אחר, דבר רק לה גרם
סיבה  זוהי אלא שתמות, גורם אינו בעצמו העליון לחי
הלחי  נטילת שעל־ידי לריאה, קר אויר כניסת אחר, לדבר
היא  הקר האויר וכניסת מגולה, הקנה פי נעשה העליון

הבהמה. למיתת הגורמת
בעצמו  ש"זה טריפה א. טריפות: סוגי שני שיש ונמצא,
שהוא  אחר לדבר סיבה שהיא טריפה ב. שתמות". לה גרם
נשנית  שלא מה לתרץ יש ועל־פי־זה שתמות. לה שגרם
רק  מונה טריפות" "ואלו המשנה כי במשנתנו, זו טריפה
"ואלו  הלשון וגם למיתה, גורמות עצמן שהן טריפות

עצמן. שמצד טריפות שהן כך על מלמד טריפות"
רבי  "הגלודה, במשנה: איתא נוסף, דיוק לבאר יש ועפ"ז
דין  נאמר מדוע ולכאורה פוסלין", וחכמים מכשיר מאיר
שלדעת  טריפות", ב"אלו ולא כשרות" "אלו במשנה זה
שנקלף  בהמה שהיא ש"גלודה" אלא טריפה. היא חכמים
קילוף  והנה שחין, מחמת או המלאכה טורח מפני עורה
בה  ש"שליט אלא שתמות גורם אינו כשלעצמו העור
במשנה  למנותה אין חכמים לדעת גם ולכן ומתה". אוירא
שהן  הטריפות סוג רק נימנו שבה מפני טריפות" "אלו

המיתה. את גורמות עצמן
(ai oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

"ואנחנו 105) וכתבו: זה, בדין רבינו את לוניל חכמי שאלו
חיבור  בשום כתוב מצאנו ולא הזה היום עד בעניותנו
והיה  טריפה). - העליונה הלחי (שניטל לשון בכל שנעשה
לחי  ניטל א) נד, חולין (במשנה כשאמר בעינינו, נראה
כעיקור  שנראה אע"פ אשמעינן רבותא כשר, התחתון
מסביר  בתשובתו [ורבינו העליון". לחי וכלֿשכן (סימנים)

ע  את הנשימה,להם בתהליך העליון הלחי של רכו
ותתקרר  הריאה לתוך ישר הצונן האויר יכנס שבהעדרו
- חיה כמוה שאין שכל בידינו, וכלל הבהמה, ותמות

הלשון.106)טריפה]. ובין החיך עיקר בין התלויים
בבשר.107) מחיבורם ובגמרא 108)הסימנים שם. משנה,

איגומי. דאיגום א: מד,

.„Î‰Ù¯Ë - ¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ïk109, »≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
Ïh Ì‡ :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«

‰Ù¯Ë -110B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙¯Ò‡ dÈ‡ , ¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«
¯·‡111BÊ È¯‰ - ¯·‡ B˙B‡ ‰¯ÒÁ ˙‡¯· Ì‡ Ï·‡ ; ≈∆¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈

˙¯zÓ112‰¯ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk ¯Ó‡z ‡Ï Ì‡L . À∆∆∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»
- Ïh Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ ÏÎÂ .˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â¿«¿»««¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«
‡¯· ‡ÏÂ d˙i¯a ˙lÁzÓ ¯ÒÁ Ì‡ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,˙¯zÓÀ∆∆«»…∆ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»

.˙¯zÓ ‡È‰L -∆ƒÀ∆∆

הרגל.109) חסרת הגידין.110)כגון וצומת הכבד כגון
הגידים.111) בצומת כמ"ש ניטל, בכלל שנחתך
גרוע.112) יותר אדם בידי שניטל

.‰ÎÌ‡‰ ‰ÏhpL ‰Ó‰a113˙Èa ‡e‰Â ,dlL ¿≈»∆ƒ¿»»≈∆»¿≈
ÌÁ¯‰114˙BÈÏk‰ eÏhpL B‡ ,115.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - »∆∆∆ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

˙Á‡ ‡ÈÏÎa ˙‡¯· Ì‡ ,CÎÈÙÏ116LÏLa B‡ ¿ƒ»ƒƒ¿»¿À¿»««¿»
˙BÈÏk117˙¯zÓ -118- ‡ÈÏk‰ ‰·w Ì‡ ÔÎÂ . ¿»À∆∆¿≈ƒƒ¿»«À¿»

˙¯zÓ119. À∆∆

א.113) נד, שם (רש"י).114)משנה, הריון בית
שם.115) ברייתו.116)משנה, מתחילת שחסר
הוא.117) כנטול יתר שמבואר 118)וקיימאֿלן: כמו

מותרת, ניטל שאם בו שנאמר אבר "וכל הקודמת: בהלכה
שהיא  נברא ולא ברייתה, מתחילת חסר אם קלֿוחומר

מהכלל 119)מותרת". גם מוכרח וכן ב. נה, שם
חכמים  בו שאמרו אבר שכל ה"כ, בפ"ו רבינו שהשמיענו
ומפני  טריפה, כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב אם

כשרה. ניקבה שגם ברור כשרה, הכוליא שניטלה

.ÂÎ,˙¯zÓ - ‰¯ÒÁ B‡ ‰ÏhpL ‡ÈÏk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«À¿»∆ƒ¿»»¿»À∆∆
¯˙BÈa ‰pË˜ ˙‡ˆÓ Ì‡120‰w„a ‰pËw‰Â ,121„Ú ƒƒ¿≈¿«»¿≈¿«¿«»¿«»«

‰q‚·e ÏBÙk122·Úk „Ú123‰˙˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë - ¿¿«»«¿≈»¿≈»¿≈ƒ»¿»
‡ÈÏk‰124d¯Oa ‰OÚiL ‡e‰Â ,125˙n‰ ¯O·k «À¿»¿∆≈»∆¿»»ƒ¿««≈

ÒÓÒÓ˙È B˙ˆ˜Óa ÊÁ‡z Ì‡L ,ÌÈÓÈ ¯Á‡ LÈ‡·‰L∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆ƒ∆¡…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·l‰ „Ú ‰Ê ÈÏÁ ÚÈb‰Â ,ÏtÈÂ126- ¿ƒ…¿ƒƒ«√ƒ∆««»»∆¿«À¿»

‰ÁÏ ‡ÈÏka ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰127Û‡ , ¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿≈«À¿»≈»«
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ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL B‡ ,‰Áe¯Ò dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ
ÌÈÁe¯Ò B‡128da e‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒƒ¿¿»

.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈkÊ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¬≈À∆∆

(לחם120ֿ) ברייתה מתחילת קטנה היתה אם ואפילו שם:
הקטינה  אם שרק אומרים, הפוסקים שאר אבל משנה).
ברייתה  מתחילת קטנה היתה אם אבל טריפה, - חולי מחמת

(כסףֿמשנה). כשרה דקה.121)- בבהמה 122)בבהמה
שאין 123)גסה. אומרים יש ובעוף בינונית. כענבה שם.

אומרים  ויש הכוליא. טריפות בו שייך לא כן ואם כוליא, לו
שם  שיש לשדרה הסמוכים השפלים העצמות בין שהיא
מכת"י). (מגידֿמשנה הכליות הוא הבשר ואותו בשר, כמין

מוגלא.125)שם.124) מליאה לקתה פירש שם ורש"י
הלבן.126) מקום והוא החריץ עד שהגיע בגמרא,
שם.127) מוגלא, שם.128)היינו

ה'תשפ"א  סיון א' רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
גבי 1) על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר

קשה. דבר

.‡‰˜eÒt2¯BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰¯„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰Ù¯Ë - Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰ ·¯ ˜ÒtiL „·Ï·e . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

¯BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï·‡4·w B‡ Bk¯‡Ï5ÔÎÂ .˙¯zÓ - ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰¯„M‰ ‰¯aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7B¯BÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני.2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3) שהמוח פי על מגרגרת 4)אף זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני  למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב.
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט ונפסק השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס. ולא מעלה לא זה מוח שאמרו: וכמו

.·„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ C¯Ó‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«
BÊ È¯‰ - „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È¯‰ - Bc·Î ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי מחמת אם

.‚ÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰¯„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
¯‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰L¯t ÛBÒ „Ú ,Û¯Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈
˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t ‡l‡ ‰È¯Á‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«

.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiL¯t LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú - ÛBÚa ‰¯„M‰10‰hÓÏ Ï·‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ C¯ÓpL ÔÈa B¯BÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe¯˜11Ò¯k‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Ò¯k‰ ‡ˆÈ Ú¯wÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Ù¯Ë - ‰Ê ¯Oa Ú¯˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
È·Ú ·¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡¯pL „Ú Ò¯kÏ Ú¯w‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ ¯Oa‰15Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ù¯Ë - Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú¯˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C¯‡ ?Bk¯‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ C¯‡ ·…̄…∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da¯ Ú¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë - ÁÙË Ú¯w‰ C¯‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני.11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
רוב 12) שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה

הפנימי  כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
פנצא  הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע

.Â¯c˜16‰È‰ Ì‡ ,C¯‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ ¯Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚ¯b LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ¯˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰¯Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú¯˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ - ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף חוט
שליש  הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח

.ÊÚ¯˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È¯‰ - ¯BÚ ‡Ïa ¯Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ· B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰Ù¯Ë19‰„eÏb ˙‡¯˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
¯BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,‰¯„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯ »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,¯eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰¯„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ ·Á¯k Ïh Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ¯‡Le ,‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚÓ B‡ ,¯eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈ¯ÈznL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ ¯BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה
חיים 21) לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין

היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט
במקום  כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל
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עד  מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על
ורבי  רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·bL ,dB·b24¯·‡ ˜q¯˙Â ,¯˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq¯‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ¯·‡‰ ıˆB¯˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B¯‡˙Â B˙¯eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô·‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈ¯·È‡ ‰Ê È‡a .‰Ù¯Ë - ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ ıˆ¯Â ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈ¯·È‡a ?e¯Ó‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני.23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב

שם  במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני 29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ. עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈ¯ÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ı¯‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯ ˙¯¯36e˜q¯˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d¯„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰È¯·È‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי  בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה

כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא אם
הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ·BbL ÌÈ·pb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq¯ ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯Èc‰ È¯BÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯·È‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»
:¯ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â Ìe¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯azLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡¯È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡ - ‰·eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈
ÌÈÓÏL Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ

.Ô˙ÎÏL‰a e¯‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.·ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa¯‰L ¯BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
- B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈ¯tˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı¯‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי 39)ואפילו על ואף
רוצים  אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡¯ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡¯ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â d·Ê ÏÚ B‡ ,d·Ê¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰¯„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ·Á¯Ï dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.„ÈÌÈhÁ ÏL È¯k ÔB‚k ,‰L˜ ¯·c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡Ô‰a ‡40˜eq¯Ï ÔÈLLBÁ - À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C¯ ¯·c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ¯·‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¯Ù‡‰Â Ô·z‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על
איברים. ריסוק משום וחוששין קשה דבר

.ÂËÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜·„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ - BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ונחבט.42)ומתאמץ ונפל

לאט.43) לאט ונופל בשנייה עמד 44)שפורח כן אם אלא
והלך.

.ÊËÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

- ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô·˙Ï Ì„˜48È¯‰ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ
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הנהר.45) פני על כורחו על נפל רש"י שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים
אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט

אותו.מכוח 49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו
בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.ÊÈ¯zÓ - 'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.¯·‡ ˜q¯˙ ‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
- dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»

L‡¯‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜c·Ï CÈ¯ˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«
B‡ ,eÈnL ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ‰Ù¯Ë da ‡ˆÓ Ì‡ .C¯i‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ˜q¯˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q¯˙ elÙ‡ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -52ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È¯‰ - ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰¯Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ¯‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰Ù¯Ë53BÊ È¯‰ - ˜q¯˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙¯zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מפני  לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם
רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק מפני לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.ÁÈÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט השחיטה, הם 55)סימני קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.ËÈd˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -57˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ -¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
(מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא לעת שעות].

והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת

.ÎÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚¯a Ò¯cL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒ¯cL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
- Òk¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ï˙kÏ BÙ¯hL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e¯‡aL C¯ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ«∆∆∆≈«¿

לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה

יותר. שמצוי חוששין 59)עוף אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰Ù¯Ë - Ôa¯ eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıa¯z ·¯ ˜¯t˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡¯ ıa¯z‰ ÔÈ‡L ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e¯‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו ותרבץ

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

ה'תשפ"א  סיון ב' חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העוף כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.‡‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.·˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש
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מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של
יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,

וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא
ובית8ֿ)חוליא. ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא

בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל
כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו

כפלי. בשלהי

.‚dlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·ÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
B¯wÚÓ BÙk16,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe17‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpL18ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ19. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו

שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה
שנפתחה  היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה

מכסלע. בית22ֿ)פחות לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם
מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע. שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂ23d‰·b ·¯24- dÙw‰ ·¯Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìe¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰ ·¯ È¯‰Â d‰·b ·¯ ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ d‰·b ·¯ È¯‰Â dÙw‰ ·¯ ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰Ù¯Ë25d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .26. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב. חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי 26)בגמרא ויראה רבינו: כתב

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ
אפשר  שמואל. דברי בפירוש ספיקא ספק כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש
היקפה, ברוב או גבהה ברוב אז רק היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט פרק

.ÊÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚ27ÌˆÚ ·w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb28- ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í¯ BÓe¯wL ÈtÓ ,‰Ù¯Ë29ezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡¯ ÏÚ ‰cÏÁ30ÁÈpÓ - ıÚa B‡ Ô·‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ·˜p‰ „ˆa B„È31ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„Â32Úe„Èa - ·˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ù¯Ëe Ìe¯w‰ ·wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. נשבר 28)שם שם, בגמרא
כלשהו, אפילו היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם.

בכסףֿמשנה. ראה אין 29)טריפה, העצם, וכשנשברה
מתקיים. הכתה 30)הקרום אם אבל בשיניה, שנשכתו

שיש  ו הלכה ה בפרק כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה,
בעופות. לחולדה מה 31)דריסה הרי"ף פירש כן לוחץ.

לפנים". ידו "מכניס שם בגמרא ולוי ושמואל רב  שאמרו
כתב 32) ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

הללו. האופנים משני באחד לבדוק ומותר הפירושים, כשני

.ÁÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a33˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,34B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ35‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ36˙¯zÓ BÊ È¯‰ -37‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙¯zÓ - B· ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ38. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם במשנה
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בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס מחמת שחלתה
ואולי 36) מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי"א. פ"ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.Ë¯LÙ‡Â eË¯tiLk ˙BÈen‰ ˙BÙ¯h‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
¯„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚ·L - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê ¯eaÁa e¯‡a˙pL39ıa¯z ·w (· .‰Òe¯c (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰40Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚ41Ï BÓˆÚ ·l‰ ·w (‰ .‰˜ ·w (Â .BÏÏÁ ˙È· «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰·w (Ë .„·k‰ È˜ e·w (Á .‰¯n‰ ‰·w (Ê .·l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa ·w (·È .ÒÒn‰ ·w (‡È .Ò¯k‰ ·w (È .‰·w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ e·w (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰¯n‰ ‰¯ÒÁ (ÊË .BÈ·Úa ÏBÁh‰ ·w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙B¯¯Ó ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ42(ËÈ .‰·w‰ ‰¯ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Ò¯k‰ ¯ÒÁ (Î .˙B·˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ¯ÒÁ (·Î .ÌÈÒ¯k¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ¯ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡¯‰ ‰·w (ÁÎ .ÌÈÚÓ43‰hÓÏ ‰w‰ ·w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ ·w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .B¯·ÁÏ elÙ‡ ,‰‡¯ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡¯‰44(‚Ï .‰‡¯‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (·Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡¯a ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁe¯Ò¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡¯‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈ¯Ò‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰¯ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡¯Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡¯Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡¯‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰Î¯Ò (·Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ e¯È˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô¯„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó L·È (‰Ó .‰‡¯‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡¯‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓ45B˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚¯‰ ¯ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa46‰Ïh ( .Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ47ÈÁÏ Ïh (· .„·k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .¯˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁe¯Ò ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁe¯Ò ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰¯„M‰ ËeÁ ÁÓ C¯Ó (Ë .‰¯„M‰48(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
¯BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ·¯ Ú¯˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»

eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל
ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה

כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח
טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן

הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿
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‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈
‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי : תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין

בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚ59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.·ÈÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי

וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות
לגמרי  כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
לגמרי  כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי  בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי  ניטל המשנה, דברי לפרש כדי הטבע, בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון
איֿאפשר  כי טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë Ô‰L e¯Ó‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ¯‰ ÈÎ¯„a ‰‡¯iL64ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÈÁzL ¯LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEe¯BÈ ¯L‡65. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי  ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È¯‰Â el‡‰ ˙BÙ¯h‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
˙e¯Lk ˙˜ÊÁa66BÓˆÚÏ ˜c·ÏÂ ËÁLÏ BÏ ¯zÓ - ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿

,ÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e¯‡a ¯·Îe67ËÁBML ÁahÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„B·e≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ - B„È ˙ÁzÓ68BÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ69ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ ·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
·eLÁ ¯·„a BÓˆÚÏ70. ¿«¿¿»»»

לט.66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק
יין. "שמתיה 68)לענין הרי"ף גירסת לפי כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב,
אינו  לכשרותו שרק המגידֿמשנה, מדייק ומזה לכשרותו"
שומר  עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר,
עצמו  לדברי בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח).
המגידֿ ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי
שוודאי  חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה
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ה'תשפ"א  סיון ג' שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלו;1) מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל
הריאה.

.‡˙BÙ¯Ë ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙ¯hÓ2B‡ , ƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
¯Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò¯„pL3„‚k ∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆

ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da¯ Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ¯ÎÊ ‰È‰4˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - »»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
‰ÓÏL5„Ú - ‰·˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡Lk ¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
„ÏzL6‰·˜·e ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - ¯ÎÊa :ÛBÚ·e . ∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»

,‰BL‡¯‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú -«∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»
.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË ÔÚË˙Â¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

ורש"י 2) איבריה, נתרסקו שמא בדיקה צריכה שחטה שאם
נשברה  או צלעותיה רוב נשתברו שמא כתב: - א לד, ביצה

הי"ט. פ"ט ראה פ"ה 3)השדרה. ראה דרוסה, היא והרי
י"ב 4)ה"ט. של הטעם שם בסוגיא כמבואר ב. נז, חולין

הצינה, וימות החמה ימות עליה שיעברו היינו חודש,
שם. ראה הצינה, ופעמים למכה, מזיק שהחום שפעמים

שלימה.5) שהיתה חזקתה על אותה שם.6)שמעמידין
אם  ומספיק חודש, עשר שנים שהיה צריכה אינה כלומר,
שהה", "אם שכתב רבינו, של [מלשונו זה. זמן בתוך ילדה
זה  דין למד וכנראה להשהותו. אסור שלכתחילה משמע
שהשליכן  דרוסות ספק של בסל - ב נג, שם שמואל ממעשה
שיאכלו  תקלה לידי יבוא שמא להשהותן התיר ולא בנהר
פירש  שם ורש"י שתלדנה. לפני או חודש י"ב לפני מהן
רבינו  אבל לתקלה, חוששין עופות הרבה שיש במקרה שרק
רק  אחד, עוף שאפילו משמע שהה" "אם ואמר סתם

ה"ב]. מגידֿמשנה וראה מותר. בדיעבד

.·‰Ê ÔÓÊ CB˙a È¯ÎÏ BÊ ‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â7, ¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈ ‡nL8. ∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

ויאכלנה 8)שם.7) טריפה ספק שהיא יודע שאינו
באיסור.

.‚Ì‰ ÌÈ‡È¯a ˙˜ÊÁa - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk9ÔÈ‡Â , »¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Ù¯Ë Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡10Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈
¯z‰ ˙˜ÊÁa11,BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¿∆¿«∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ

.„·Ïa ¯·„ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«»»ƒ¿«

ב.9) יא, שם רוב. א.10)מטעם לד, ביצה רש"י ראה
שיוודע 11) עד עומדת היתר בחזקת נשחטה, א. ט, חולין

שרגליה  כגון קצת, ריעותא בה נולד ואפילו נטרפה. במה לך
שאינה  השגרונא מחלת במצוי, לתלות יש אבל נגררות
חוט  (שנפסק מצוי שאינו לדבר חוששין אין טריפה,

חוט  שכיח, שגרונא א נא, שם להטריפה, כדי הסדרה)
משנה). (כסףֿ שכיח לא השדרה

.„?„ˆÈk12Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k13ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰ ˙‡14ÔÈ˜„Ba - ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ

ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL d˙B‡15- L‡¯‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…
B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da ˜¯Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ16‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ"ט 14)פ"י
ה"ז.15)הי"ז. למעלה 16)פ"י נאמר לא זה דין

פ"ו  למעלה כסףֿמשנה ראה אגב. דרך כאן אלא במקומו,
הי"ב.

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Ò17B‡ ·lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„·18- ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL ÔÈLLBÁ19‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ"ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י: בפ"ז כתב וכן

ניקב  ואם משיג: והראב"ד ניקב. לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו

.Â‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈ¯LBÙa d˙B‡20Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓe21‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·w22ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח.20) פ"ז ודעת 21)ראה נקב, בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב בלא סירכא שאין רש"י

ה"א.22) פ"ז שכשר,

.ÊÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ23:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡24ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Ò25ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰26.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - «¿»»¬≈≈«ƒƒ»
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בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן
במה  לך שיוודע עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל

(כסףֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ"ז ראה 25)ראה
ה"ה. -26)פ"ח לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי

גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב"ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט ובסוף כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי או רביצתה במקום "אפילו גורס: הסדר, על
כותב: זה ואחרי אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי הגיעו אלינו גם עוז': ב'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי לאחר אבל כך. במקצתם כתוב והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי להגיה זכיתי הצבי, בארץ
בהם, כתוב היה ולא דקדקתי ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב שהיה הרבה ספרים מצאתי מחפש ובהיותי
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ

מאתו. היתה לא כי וידעתי בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ27‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»

elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL28‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ"ז בכיס.28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ29‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -30ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .31ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ¯Èzn‰32‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa33. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אףֿעלֿפי
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי לדקדק, יש
זה  ובחיבורו מ"ד) פ"ו (שבועות ז"ל מארי אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי אומר אינו כן אחרי שנתחבר
אביו  על לומר חייב שהבן אמרו, – ב לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי אביו, דברי
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י ופירש יכריע",

פלוני. דבר נראים יאמר לא בפ"ז 33)הלכה, שכתב וכמו
מתיר  והראב"ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב, לענין ה"ד

נקב  בין לחלק בהשגתו פ"ז שם שכתב וכמו בסירכא.
לסירכא.

.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡¯‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
·˜34„ÏB ‡Ï È¯‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ ·¯Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ Ì¯BbL ¯·c35‰‡¯ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL ¯·„ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ·¯Ún·e „¯ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני 34) למשה הלכה ב: יב, בחולין רש"י לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י"ח כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.·ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡ - Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e¯‡aL BÓk ,‚‰n‰ Èt36ÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓ37Ì„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú¯˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ·ÏÎ ‡a ‰‡¯‰ ˙‡ ˜c·iL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BÏ CÏ‰Â ‰‡¯‰ ˙‡38: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
‰˙È‰ ‰˜e·„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰·e˜ ‡nL39ÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈

Ú„eiL „Ú ¯z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ‡l‡ .¯eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«
‰Ù¯Ë ‰na40ÁÓ Ìe¯˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«

.‰„·‡L ‰‡¯Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â41. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

והואֿהדין 37) מעיים, בבני זו הלכה אמורה ט. שם בגמרא
(מגידֿמשנה). יש 38)לריאה ואומר: משיג והראב"ד

שאינן  מעיים בני בשאר דוקא כלומר הריאה, על שחולקין
עלולה  שהיא ריאה אבל חוששין, אין לסירכות עלולין

עוז'). ('מגדל חוששים ודאי - בסירכא 39)לסירכות
היו  שהאונות דבוקה כונתו או אחר למקום או לדופן

ה"הֿו. פ"ח ראה שם.40)דבוקות, הונא, כרב
אין 41) זה בכגון ריאה, כל לבדוק הנוהגים אלה אפילו

ויקחו  גוי או כלב שיבוא מצוי אינו כי ולהטריף, להחמיר
(לחםֿמשנה). הריאה את

.„È‰‡¯‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡¯Oi‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
d˙B‡ ÔÈÁÙB - ˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰Â ,˜„azL Ì„˜42, …∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ
.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓ ,eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

אלא 42) ריאה נופחין שאין המקומות רוב מנהג לפי זהו
שהוציאו  וכאן יא. הלכה לו, שחוששין דבר לנו נולד אם
דינה  בה"ז, שנתבאר כמו במקומה, שתבדק קודם הריאה את
(לחםֿמשנה). בנפיחה אותה ובודקין ריעותא בה יש כאילו

.ÂË˙BÏcÏ„Ó ˙BÎ¯Ò e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ43 ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜e·c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰ ÔÓƒ»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê ¯·„Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
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‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .·¯Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„¯ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ù¯ˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈

„·Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡¯44; »ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

בדיקה.44)ותלויות.43) בלא אפילו מתיר והרשב"א
בלא  סירכא אין האומרים לדברי שאפילו דבר, של וטעמו
למקום  נסרכת נקב מחמת הבאה שסירכא לפי מותרת, - נקב
וחזק  עבה חוט ונעשה המשקה יוצא הנקב שדרך לה הסמוך
אלא  אינה תלויה סירכא אבל בו, יפגע אשר מקום אל ונסרך
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה ומותרת הריאה ליחות הפשטת
מפני  כאן גם טעמו בוודאי בנפיחה, בדיקה שמצריך ורבינו

בהי"ד. שכתב כמו המנהג, פשוט

ה'תשפ"א  סיון ד' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל
שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני לשחוט
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי הבת וזה האם זה בהמות שתי שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט;
היום  אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; את שמכר

הלילה. אחר הולך

.‡Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2¯zÓ ¯Oa‰ - „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡·e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ B¯·Á - ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ B¯·Á¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובנה אם פירוש:

את 3)מספק. לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו הואיל 4)השני

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט בין

תחילה. הבן את שחט ובין תחילה

.·ÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡6ÌB˜Ó ÏÎ·e7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Ó·e ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰¯ÊÚa ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰¯ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡¯‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔB¯Á‡ ËÁML ‰Ê - ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ בארץ
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי על אף על 10)הנשרפים. אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -

.‚‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa - eËÁL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

¯Á Ì‡ Ï·‡ .¯eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡¯‰13- »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ¯ÁÂ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ ¯zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.¯eËt - B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים,

.„ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡ ÈL ËÁLÏ ¯zÓ - ÔBL‡¯‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
השני  את לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו

בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי

.‰- ‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡ - BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ ¯eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים,

.Â.‰ËÈÁL dÓL - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰Ù¯Ë B‡ ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ ¯BL18B‡ ,‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È¯‰ - ‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי על אף

.ÊBËÁL19¯eËt - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa ·iÁ˙ È¯‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e¯˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„B·Ú ÌeMÓ Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ·ÎBk23‰˜BÏ -24. »ƒ∆

השני.19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג ומפני
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו
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.Á‰Ó‰·a ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ ¯BLÂ :¯Ó‡pL :„·Ïa ‰¯B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆

?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«
È·ˆ26‰˜BÏ - da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆

d˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï·‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»
da ˙‡Â28d·e ‰¯t .‰˜BÏ BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»

.d·e ‰i·ˆ ‡Ï ,‰¯Bz ‰¯Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב

כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' הרשב"א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב שה 29)כדברי אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰·˜ ˙‡f‰ ‰i·v‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ - da ˙‡Â ‰i·v‰ ˙a ‰·˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe O·k ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ O·kÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰O·k‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים  שה.

הגדי.31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ C¯È ¯aÚ .˙¯aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ ¯zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰Â ‰ËÈÁL ¯Á‡ ÈÁ ¯aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜¯˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו
גבי  על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע
שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B·˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ ¯·c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈ¯ÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום

כמי. הלכה וספק בברייתא היא חכמים

.·ÈËÁL Ck ¯Á‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ -39Ck ¯Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆
ÌÈzL ‰˜BÏ - dza41Ck ¯Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ˙a‰ ˙‡ ËÁL42¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

בש  וכן תשחטו לא בנו אחרי ואת ששחטו בתה בן חיטת
פי  על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני אף
עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡·e44ÔBL‡¯ ËBÁLÈ ÔBL‡¯ Á˜lL ‰Ê -45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ

‰ÎÊ - ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÁÓÏ ÔÈzÓÈ ÈM‰Â46, ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»
.¯ÁÓÏ „Ú ÔBL‡¯‰ ÔÈzÓÈÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
והשני  לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם
לי  יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר

שקניתי. השני את לשחוט כך זכותו 45)אחר שקנה מפני
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי השני קדם אם

.„È‰Ma ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡a47B¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ Èz¯ÎÓ ¯·k :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ ¯Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â .¯ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ ,50·¯ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙¯ˆÚ51‰M‰ L‡¯ ·¯ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע. על נאכל יהיה שהפסח כדי ערב 51)באכילה,
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שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות,
ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך
מפני  רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה,

שעבר חגי  דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.ÂËÁ˜lL ‰Ê ‰‡¯Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰B¯Á‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡ - ÌBia ÁÂ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.¯ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.ÊËCÈ¯ˆ - ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ¯ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ÊÈCÏB‰ ÌBi‰ - Ba ˙‡Â B˙B‡a ¯eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ ¯Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡¯ ËÁML È¯‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«

ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ·¯ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL - ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡¯ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק יום סוף 57)ספק של השמשות בין שמא
חמישי. ליל תחילת היה מספק.58)רביעי
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ה'תשפ"א  אייר כ"ז ראשון יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשפ"א  אייר כ"ח שני יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשפ"א  אייר כ"ט שלישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשפ"א  סיון א' רביעי יום

רמו. עשה מצות
יוםראשוןֿרביעיכ"זאיירֿא'סיון

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
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זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשפ"א  סיון ב' חמישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשפ"א  סיון ג' שישי יום

רמח. רמו. עשה מצות
הקודם. בשיעור נדפסה הרמ"ו ְִַָָהּמצוה

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשפ"א  סיון ד' ש"ק יום

רמח. עשה מצות
יוםחמישיֿשבתֿקודשב'ֿד'סיון

הקודם. בשיעור נדפסה הרמ"ח ְִַָָהּמצוה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

daiyn ,lecbd zian zeidl mipiicd mikixvy cnli oipn ,mipiic
,`xnbdéð÷æ' 'éð÷f'îà÷ôð 'Eaezkl dxezd dleki dzidy dnn - ¦¦§¥§¥¤©§¨

oicgeinl dpnn yexcl zxzein ef s"k ixd ,'jipwf' dazke ,'ipwf'
.jipwfay

,`xnbd zxne`ïBòîL éaøåon `le ,'jihteye'n oicgein oic yxcy §©¦¦§
ipy cer jixvdl 'jihteya'n yxec epi` jkle ,'jipwf' ly s"kd
oic cenll oi` oiicr dcal 'jipwf' ly s"kd ony xaq ,mipiic

ik ,oicgein'éð÷æ' àðîçø áúk éàs"kd `llàðéîà äåä , ¦¨©©£¨¨¦§¥£¨£¦¨
mixyk xird zcicnly÷eMä éð÷æ eléôà,oixcdpq mpi`yáúk £¦¦§¥©¨©

éð÷æ àðîçøE,oixcdpqd on eidiy jixvy epcnll s"k mráúk éàå ©£¨¨§¥¤§¦¨©
éð÷æ' àðîçø'E,'jihteye' mb azkp did `leàðéîà äåäzcicnly ©£¨¨§¥¤£¨£¦¨
mixyk xirdäpè÷ éøãäðñ eléôà,xire xir lka yiyáúk £¦©§¤§¥§©¨¨©

àðîçømbéèôBLå'éèôBLaL ïéãçeéîì 'EEmipiic jkl jixvy - ©£¨¨§§¤¦§¨¦¤§§¤
.zifbd zkyla milyexia zayeid dlecb oixcdpqn

,`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåcenll jixv 'jipwf ipwf'n i`ce ixd §©¦§¨
daiyn ,jipwfay oicgeinl cnli oipn ok m`e ,weyd ipwf hrnl dfn

,jipwfay oicgein dcedi iax ,`xnbdøîb' dey dxfba'éð÷æ' 'éð÷æ ¨©¦§¥¦§¥
'äãòä éð÷f'î,xeav ly xac mlrd xt lr dkinqa xen`däî ¦¦§¥¨¥¨©
xen`d 'ipwf'ïlälmd ,xac mlrd xta,äãòaL ïéãçeéîitk §©¨§¨¦¤¨¥¨

,'dcrd ipwf' xn`pyïàk óàeidiy jixv dtexr dlbr zcicna ©¨
äãòaL ïéãçeéîjixvy cnl 'jihteyn'e ,dlecb oixcdpqn mdy §¨¦¤¨¥¨

.mipy cer,`xnbd dywnøîb éàmlrd xtn dey dxfb dcedi iax ¦¨©
,xacíúäî àúléî dleëì døîâìlk z` ef deey dxfba cnlp - ¦§§¨§¨¦§¨¥¨¨

,jk m`e ,dying jixvy mbe ,mipiicd oicéð÷æ'éèôBLå E'Edazky §¥¤§§¤
dtexr dlbra dxezél änì.llk mazkl ¨¨¦

,`xnbd da zxfegàlàipwf' ly ef dey dxfb dxn`p `l mlerl ¤¨
idiy jixvy epcnll ,zeyxc izya jxev yi lkd ixacle ,'ipwfe

dcedi iax ly enrhe ,dlecb oixcdpqn eidiy jixvye ,oixcdpqn
`ed ixdy ,epxaqy itk 'jihtey'n epi` mipiic ipy cer daxny

`l` ,dlecb oixcdpql jxvpå"éålyéèôBLå'Ed`a 'àðéðîì ¨§§¤§¦§¨¨
,mipy cer `iadlïBòîL éaøåik `ed ,mipiic cer daxn epi`y §©¦¦§
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים וארבעה לעומר עמוד ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dheq(ipy meil)

miaie`d mecixti `ly zetitvaäôeìL áøç úBàøìå ,. §¦§¤¤§¨
'áálä Cøå àøiä' ,øîBà éìéìbä éñBé éaø,dnglnd cgtn epi` ©¦¦©§¦¦¥©¨¥§©©¥¨

`l`BãéaL úBøéáòä ïî àøééúnä eäæmdilr ypri `ny ¤©¦§¨¥¦¨£¥¤§¨
.dnglnaeelà ìk úà äøBzä Bì äúìz Cëéôìrhpe zia dpa §¦¨¨§¨©¨¤¨¥

dy` `ype mxkïììâa øBæçiLiptn dfe ,dxfgl daiqd mpi`y s` , ¤©§¦§¨¨
.ezxfg zra yiiazi `ly dxezd dzvxy

øîBà éñBé éaø`ed aald jxe `xidyìBãb ïäëì äðîìàodk - ©¦¦¥©§¨¨§Ÿ¥¨
e` ,dpnl` `ypy lecbèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøbe`úøæîî §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

ìàøNéì äðéúðee`ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa,dxiara d`ypy §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦

,áálä Cøå àøiä àeä éøä.ef dxiar lr ypriy cgtny £¥©¨¥§©©¥¨
dnglnd jldn z` x`zl dpynd dkiynnúBlëk äéäå" ,§¨¨§©
úBàáö éøN eã÷ôe íòä ìà øaãì íéøèBLämipennd mixeaib - ©§¦§©¥¤¨¨¨§¨¥§¨

jkl"íòä Làøa,íò ìL Báé÷òáe.mrd ixeg`n micinrn oke - §Ÿ¨¨©£¥¤©
dpynd zx`aneïéôé÷æ ïéãéîòî ,mixeaib -,íäéðôì ,leti m`y ©£¦¦§¦¦¦§¥¤

,edetwfi mingeldn cg`ïéìéMëå ,íäéøBçàî íéøçàåmivige - ©£¥¦¥£¥¤§©¦¦
ìæøa ìLøBæçì Lwánä ìëå ,ïäéãéa,dnglndn gexaleúeLøä ¤©§¤¦¥¤§¨©§©¥©£¨§

Bãéasiwfd lyåé÷BL úà çt÷ìeilbx rehwl -, §¨§©¥©¤¨
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קצד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

àeä éäéå"úeãé÷t ìòa íLå ,ïîéða øòLae`vi `ly dpenn - ©§¦§©©¦§¨¦§¨©©§¦
micykd l` xirdnäéððç ïa äéîìL ïa äéàøé BîLe ,`iap §¦§¦¨¤¤¤§¨¤£©§¨

xwydìôBð äzà íéãNkä ìà øîàì àéáðä eäéîøé úà Ntúéå ,©¦§Ÿ¤¦§§¨©¨¦¥Ÿ¤©©§¦©¨¥
,mdnr zeidlø÷L eäéîøé (Bì) øîàiå,xaec dz`ìà ìôBð épðéà ©Ÿ¤¦§§¨¤¤¥¤¦¥¤

[lr]Ntúiå" áéúëe ."'Bâå íéãNkäA diI`xiìà eäàéáéå eäéîøé ©©©§¦§§¦©¦§Ÿ¦§¦¨§¦§§¨©§¦¥¤
,íéøOäzia eze` epzpe eze` ekde ,edinxi lr mixyd etvwie ©¨¦

edinxiy ixd ,"`lkd zial eyr eze` ik ,xteqd ozpedi zia xEq`d̈¥
.el sipgdy ,xwyd `iap dippg ly eckp icia ltp

äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìà éaø øîàåz` df migiken mpi`y - §¨©©¦¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨
,dfðç úãò ék" øîàpL ,äcðk äñeàî,''ãeîìâ ó`ed 'cenlb'e §¨§¦¨¤¤¡©¦£©¨¥©§

,dcp oeyln.'äãeîìb' äcðì ïéøB÷ íiä éëøka ïkL,`xnbd zxxan ¤¥§©§¥©¨¦§¦¨©§¨
éàîyexit,'äãeîìb''dcenlb'y ,zx`ane .ok z`xwp dcp recne ©©§¨

oeyln `idäìeîb`cdìòaî.dlran ef zlcaen -éaø øîàå §¨¦©§¨§¨©©¦
,äìBb óBqì äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìàdxifba cnlp df xace ¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨©¨

,'cenlb' daizdn deyàëä áéúkdtepg da yiy dcr iablúãò ék" §¦¨¨¦£©
ðçíúä áéúëe ,"ãeîìâ ózelb iablúà éì ãìé éî Cááìa zøîàå" ¨¥©§§¦¨¨§¨©§§¦§¨¥¦¨©¦¤

."'Bâå äøeñå äìBâ äãeîìâå äìeëL éðàå ,äìà¥¤©£¦§¨§©§¨¨§¨§
úBzék òaøà ,àaà øa äéîøé éaø øîàmiryx lyéðt úBìa÷î ïéà ¨©©¦¦§§¨©©¨©§©¦¥§©§§¥

,äðéëLì éøtñî úëå íéøwL úëå ,íéôéðç úëå íéöéì úk.òøä ïBL §¦¨©¥¦§©£¥¦§©©¨¦§©§©§¥¨¨¨
y jkl xewndeíéöéì úk,dpiky ipt zlawn dpi`áéúëcyecwdy ©¥¦¦§¦

`ed jexaBãé CLî"zeidln"íéööBì úàl xewnde .íéôéðç úk ¨©¨¤§¦©£¥¦
,dpiky ipt zlawn dpi`yðç åéðôì àì ék" áéúëc."àBáé óxewnde ¦§¦¦Ÿ§¨¨¨¥¨

líéøwL úk,dpiky ipt zlawn dpi`yáéúëcjexa yecwd xn`y ©©¨¦¦§¦
`ed."éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷L øáBc"l xewndeì éøtñî úkïBL ¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨©§©§¥¨
òøä,dpiky ipt zlawn dpi`y,äzà òLø õôç ìà àì ék" áéúëc ¨¨¦§¦¦Ÿ¥¨¥¤©¨¨

Eøeâé àì"òøy meyn dz` ryx utg `l ,`ed weqtd yexite÷écö Ÿ§§¨©¦
,'ä äzàlokEøeâîa øeâé àìjnr -,òøilraa zxacn ef dyxte ©¨Ÿ¨¦§§¨

.'eke 'dpekp edita oi` ik' jynda aezky itk ,rxd oeyl

ïéøîàð åìà êìò ïøãä

éðéîù ÷øô äîçìî çåùî
dpynde ,miiebd mr l`xyi zngln ly dkldna wqer ,df wxt
,dnglnd ikxerl dnglnd geyn odkd ixaca zwqer ,epiptly
dnglnd l` mkaxwk dide" xn`py enk .ux`d leabn mz`v zra
miaxw mz` l`xyi rny mdil` xn`e ,mrd l` xace odkd ybpe
eftgz l`e e`xiz l` mkaal jxi l` mkiaie` lr dnglnl meid
mr mkl mgldl mknr jledd mkidl` 'd ik ,mdiptn evxrz l`e

.miweqtd z` x`az dpynde ."mkz` riyedl mkiaie`
.äðùîciwtzl xgap xy` odkd,äîçìî çeLîz` zeevl eilry §©¦§¨¨

,dnglnl mz`ivi zra mrdøaãnL äòLawefigd ixac z`ìà §¨¨¤§©¥¤
íòä,mingeldìaäéäå' ,øîàpL ,øaãî äéä LãBwä ïBL ¨¨¦§©¤¨¨§©¥¤¤¡©§¨¨

íëáø÷k'äîçìîä ìàux`d leab z` mkz`va'ïäkä Lâðå' , §¨§§¤¤©¦§¨¨§¦©©Ÿ¥
.eixac z` xnel'odkd' ,dpynd zx`aneäæäîçìî çeLî ïäk ¤Ÿ¥§©¦§¨¨

weqta xn`py dne .df ciwtzl cgeina gynp xy`ìà øaãå'§¦¤¤
,'íòä`weec dfìa.LãBwä ïBL ¨¨¦§©¤

'Bâå ìàøNé òîL íäéìà øîàå"dnglnl meid miaxw mz`ìò §¨©£¥¤§©¦§¨¥§©
"íëéáéBàmiiebd 'mkiaie` lr' ,dpynd zx`aníëéçà ìò àìå §¥¤§Ÿ©£¦¤

micedid.dpi` ef dnglnyàìhay znglnkìò äãeäéhay Ÿ§¨©
ïBòîL,eleaba el jenqdàìåhay znglnkìò ïBòîLhay ¦§§Ÿ¦§©
ïéîéðaeleaba el jenqdíãéa eìtz íàL ,,mkig` lyeîçøé ¦§¨¦¤¦¦§§¨¨§©£
íëéìòe .øîàpM äîkmr l`xyi jln edilnx oa gwt znglna £¥¤§©¤¤¡©

,dcedi jln fg`íéLðàä eîe÷éå"mixt` ipanúBîLá eá÷ð øLà ©¨¨£¨¦£¤¦§§¥
,okl mcewäéáLá e÷éæçéå,mdnir mznglna eayybe`cl ©©£¦©¦§¨

,mxeqgnle mdikxvlíäéîeøòî ìëåmicba el eid `ly in lk - §¨©£¥¤
,yealleLéaìäeze`ììLä ïî,dnglnd oníeLéaìéåmb ¦§¦¦©¨¨©©§¦

,mdly mdicbaníeìéòðéå,milrpn mdl epzp -íe÷Léå íeìéëàéå ©©§¦©©£¦©©§
íeëñéå,onyaíeìäðéåe`ype ebidpd -ìLBk ìëì íéøBîçaz` - ©§ª©§©£©£¦§¨¥

,zkll elki `ly miylgdíeàéáéål`Bçéøéz`xwp dzidyøéò ©§¦§¥¦
íäéçà ìöà ,íéøîzä,dcedi ipa,"'Bâå ïBøîBL eáeLéåixd ©§¨¦¥¤£¥¤©¨§§

iieay mdig`a dlnga mibdepe mingxn l`xyi ipa mkig`y
.dnglnd
mz` la`'íëéáéBà ìò' ,miiebdíéëìBä ízà,dnglnlíàL ©§¥¤©¤§¦¤¦

mdici lr egvepzeíãéa eìtz,iayaíëéìò ïéîçøî ïéà`l` ¦§§¨¨¥§©£¦£¥¤
,mixdfen mz` jkitl ,daexn zeixfk`a mka ebdpiíëááì Cøé ìà'©¥©§©§¤

'Bâå eætçz ìàå eàøéz ìà.dnglnd zerxe`nn ©¦§§©©§§§
,mingell erinydy zexdf`d zrax` z` dpynd zhxtneCøé ìà'©¥©

'íëááìmkaal xayi `ly -úìäö éðtîzwrv -díéñeñmdy §©§¤¦§¥¨¢©¦
igtdl ick miyermkaala jxen lihdle mkcçeöçéöå ,zfgyd - §¦§©

dúBáøçdnglnd ilke'eàøéz ìà' .cgte jxen leti l` - £¨©¦§
mkaalaïéñéøz úôâä éðtî ,zywd -,mdipibnïéqbìwä úòôLå ¦§¥£¨©§¦¦§¦§©©©§©¦

.dnglnd zelig ieaix -'eætçz ìà'hlnidl exdnz l` -ìBwî ©©§§¦
zriwzdúBðø÷.mkcigtdl ick mda mirwez mdy'eöøòz ìà'- §¨©©©§

,exayze ecgtz l`ìB÷ éðtîdúBçååöick mirinyn md xy` ¦§¥§¨
.mkcigtdl

xekfl mkilre,'íëîò CìBää íëéäìà 'ä ék'eghaz l`e ¦¡Ÿ¥¤©¥¦¨¤
miiebd enk mkzxeaba,yïéàa íämigehaeíãå øNa ìL BðBçöða, ¥¨¦§¦§¤¨¨¨¨

íéàa ízàåmigehaeBðBçöðaegekae,íB÷î ìLaiydl mkilre §©¤¨¦§¦§¤¨
ezreyia gehale eil` mkail.ixdydìtíézLenglp xy` §¦§¦

,l`xyiaeàaeid migehaeBðBçöðaegekaeúéìb ìL,izyiltd ¨§¦§¤¨§¨
áøça ìôð óBqì ,BôBñ äéä äîå,cec ici lrBnò eìôðåmiax ¤¨¨©¨©©¤¤§¨§¦

,enr ipan,l`xyie dcedi iciaa epivn okeïBnò éðaxy`eàa §¥©¨
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מב עמוד ב 
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יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

eòîLäîçìnä éëøòî éøácie`x in ,dnglnd illk z` - ¦§¦§¥©©§¥©¦§¨¨
.xefgl eilr ine ,dnglna x`yidleøæçåmiie`xd lk mzial §¨§

.aald jxe `xide dy` `yepde mxk rhepde zia dpead mdy ,xefgl
,odkd ixac ly ipyd mwlg z` x`al `ziixad dkiynnäîçìna©¦§¨¨

,dnglnd ly dzligza -øîBà àeä äîíëááì Cøé ìà'l` - ' ¨¥©¥©§©§¤
,dnglnd cgtn mkaal xayi'eàøéz ìà'mkailae mkzaygna ©¦§

,dnglnd zni`n'eætçz ìàå',hlnidl exdnz l` -'eöøòz ìàå' §©©§§§©©©§
.dnglnd jldn z` exayiz l` -odkdy ,`ziixad zx`ane

,el` zexdf` rax`a mxidfníéøác äòaøà ãâðkzelert - §¤¤©§¨¨§¨¦
zecgeiníéáëBk éãáBòLmka minglpdïéNBòlihdl zpn lr ¤§¥¨¦¦

,mixacd el`e .mkaala jxenïéôéâî,miqixza miyiwn -ïéòéøîe §¦¦§¦¦
zepxwa mirwez -eïéçåBö,cigtdl zpn lr mlewaïéñîBøåzldva §¦§§¦

.lecb lew rinydl mzxdcae mdiqeq
,dpyna epipyìt.'eë úéìb ìL BðBçöða eàa íézLzx`an §¦§¦¨§¦§¤¨§©

zx`an .eteq did dne l`xyia mglp cvik ,zilb `ed in ,`xnbd
`xwp recn `xnbdúéìb,,ïðçBé éaø øîàiptníéðt éeléâa ãîòL ¨§©¨©©¦¨¨¤¨©§¦¨¦

mipt zefra -àeä Ceøa LBãwä éðôì.ea mgl lekiakeøîàpL ¦§¥©¨¨¤¤¡©
l`xyil zilb xn`yeøa'exga -'éìà ãøéå Léà íëì.ia mglidl §¨¤¦§¥¥¥¨

,`xnbd zx`aneCeøa LBãwä àlà 'Léà' ïéàåàeä,øîàpL §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©
,mid zxiya'äîçìî Léà 'ä'eixacl daeyzke .LBãwä øîà ¦¦§¨¨¨©©¨

àeä Ceøa,zilb lrBìétî éðéøäebxedeãé ìò'Léà ïacec - ' ¨£¥¦©¦©©¤¦
,yi` llkl ribd `le xrp didyãåãå' øîàpLéúøôà Léà ïa'äæä ¤¤¡©§¨¦¤¦¤§¨¦©¤

mgl zia iayein -zxt` ux`a xy`.
øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,ìLaúBîB÷î äLyely - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¦§Ÿ¨§

minrtòLø BúBàì åét Bãëìezltn z` eixaca zilb fnx - §¨¦§¨¨
.zicizrdãçà,l`xyil xn`y dna ,Léà íëì eøa''éìà ãøéå- ¤¨§¨¤¦§¥¥¥¨

xabiy rnyn ,iz` mglie xn` `le 'il` cxie' oeyl xn`y dnne
ilrCãéàå .,l`xyil xn`y dna ,dipy mrt -xy` yi` eze` lr §¦¨

exxazìëeé íà',''Bâå éðkäå ézà íçläìz` hwp dligzy ixd ¦©§¦¨¥¦¦§¦¨¦§
gvepiy zexyt`dCãéàå .,déì øîà÷czilbãåãì`ay drya §¦¨§¨¨©¥§¨¦

,enir mglidléëðà áìëä'jipira'úBì÷îa éìà àá äzà ék £¤¤¨Ÿ¦¦©¨¨¥©©©§
,rnyn ,'il` `a' oeyld xn`y dnne ,mialkd z` mikn mda xy`

ixd ,`xnbd zl`ey .cec ici lr gvepiydéì øîà énð ãåczilbl ¨¦©¦¨©¥
ïBãéëáe úéðçáe áøça 'éìà àa' äzà"z` hwp cec mby ixd ," ©¨¨¥©§¤¤©£¦§¦

.gvip cec ixdy ,oelyik oeyl df oi` ok m`e ,'il` `a' oeyld
cec ,`xnbd zvxzndéì øîà øãädna eixac z` yxite siqed - £©¨©¥

xn`yéìà àá éëðàå"EúBëøòî (ìàøNé) éäìà úBàáö 'ä íLa §¨Ÿ¦¨¥¤§¥§¨¡Ÿ¥¦§¨¥©©§
ìàøNéøLà"zôøçeixac z` jnq cec jkitle .jgvp` df gekae ¦§¨¥£¤¥©§¨

.dyleg zrad eixaca oi`e ,'d ly egek lr
zilba xn`pìtä Lâéå'ézLl`xyi dpgn l`,'áøòäå íkLä ©¦©©§¦§¦©§¥§©£¥

,`xnbd zx`anïðçBé éaø øîàly ezxhny ,'axrde mkyd' edn , ¨©©¦¨¨
dzid zilbïìháì éãkl`xyilúéáøòå úéøçL òîL úàéøwî §¥§©§¨¦§¦©§©©£¦§©§¦

.mdiaie`n milevip md dzekfay,zilba xn`p cerávéúéå'©¦§©¥
'íBé íéòaøà,zeevnn mlhale scble sxgl,ïðçBé éaø øîà ©§¨¦¨©©¦¨¨

`id ,df onf jynl ok zeyrl zexyt` el dzidy mrhdyãâðk§¤¤
äøBz ïäa äðzpL íBé íéòaøàzxyrn dxezd zpizp dxg`zdy ©§¨¦¤¦§¨¨¤¨

.mei mirax` avizdl gk el did jkitl ,zexacd
zilb lr xn`píéðéaä Léà àöiå'ìt úBðçnî.''Bâå íézLzx`an ©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦§

,`xnbdíéðéa éàî.jk dpek recn -áø øîàiptn ,äpeánL- ©¥©¦¨©©¤§¤
dwepníeî ìkî.xerik ly menn iwp eteb didy ,øîà ìàeîLe, ¦¨§¥¨©

didy iptnéðBðéairvn` -åéçàaL.eig` zrax` oia -éaø éác ¥¦¤§¤¨§¥©¦
øîà àìéLiptn ,éeNò àeäLax wfega,øîà ïðçBé éaø .ïéðák ¦¨¨©¤¨§¦§¨©¦¨¨¨©

did jkitle ,zg` zaa mizyilt d`n en` lr e`ay iptnøaoa - ©
étt äàî,mit`pn -éàðàð àãçå,izin`d eia` did cg` wxe - ¥¨©¦©£¨©¦

.miyp` daxd oian `viy ,eyexit 'mipiad yi`'e

xn`p weqtaúéìâå'BîL,'úâî,óñBé áø éðzxn`p `ly dnn §¨§©§¦©¨¥©¥
fnxl `a ,'zbn' `l` 'izibd zilb'ïéLc ìkäLmz`iaaBnà úà ¤©Ÿ¨¦¤¦

úâk.zba miaprd zyick -áéúkn didy ,zilb lrúBøòî §©§¦©©§
,mizyiltïðéø÷å`id ef daiz ly ixwde -núBëøòî,mizyilt §¨¦©©©§

`xnbd zx`aneóñBé áø éðzick 'zexrn' zaiz weqtd hwpy ¨¥©¥
,fnxlìkäLBnàa eøòäen` lr e`a -.clepy mcew ¤©Ÿ¤¡§¦

mewnay ,miwelig epivn ,zilb ly en` ly dny zaizka ,ok enk
cg`áéúkdid dnyyáéúëe ,'äôøä'xg` mewna,did dnyy §¦¨¨¨§¦

'ätøò'ewlgp ,df xac xe`iaae .øîà ãç ,ìàeîLe áø,'äôøä' ¨§¨©§¥©¨©¨¨¨
dîL,izin`dàø÷ð änìåzex zlibnadîL''dtøòfnxlìkäL §¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ

äéøçàî dúBà ïéôøBò,dndad jxck zepfl dnvr z` dxiwtdy - §¦¨¥©£¤¨
.sxer cbpk mipt,øîà ãçå'dtøò'dîL,izin`dàø÷ð änìå §©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨

dîLl`eny `iapa'äôøä'jk ,zepfl dnvr dxiwtdy fnxl §¨¨¨¨
ïéLc ìkäLdúBàoz`iaaúBôéøäklr eyzkpy ,miyezk mihig - ¤©Ÿ¨¦¨§¨¦

.daexn dyic ici
,'zetixd' mipekn miyezk mihigy jkl di`x `xnbd d`ianeïëå§¥

øîBà àeä,urnig`e ozpedi z` dxizqd xy` dy`d lrç÷zå" ¥©¦©
Cñîä úà NBøôzå äLàäoelied -øàaä éðt ìòexzzqd eay ¨¦¨©¦§¤©¨¨©§¥©§¥

åéìò çèLzådyxty jqnd lr"úBôéøäxcy ,miyezk mihig -j ©¦§©¨¨¨¦
mze` ik ,miyezk mihig od 'zetixd'y o`kne ,myaiil ick mgheyl

.yeaiil yextl milibx,àëäî àîéà úéòa éàå,ilyna xn`py §¦¨¥¥¨¥¨¨
s`yLBzëz íà"wc cr oghz -ìéåàä úàdheyd -Lzëna ¦¦§¤¨¡¦©©§¥

eze` yezkze ,epnn ezehy z` xiqdl ickCBúamr cgi -úBôéøä §¨¦
miyezkd mihigd"éìòa,o`kne .ezleei`n xeqi `l ,yzkna - ©¡¦

.yzkna yezkl jxc el` z`y ,miyezk mihig od 'zetixd'y
cec icia dtxr ipa zltn lr `iapa xn`pd z` zx`an `xnbd

.eicareúòaøà úàå"mixeaibddeãleé älàeclep -äôøäìm` §¤©§©©¥¤§§¨¨¨
zilb"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa`xnbd zx`aneäðéð éàî §©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§

dl eclepy dl`,àcñç áø øîà ,md mdizenyy,ïBãîe ,óñ ¨©©¦§¨©¨
áBða éaLéå ,úéìb,lirlc weqta xn`p .wxt eze`a mixkfpd ,eìtiå' ¨§¨§¦§¦§©¦§

,'åéãáò ãéáe ãåc ãéá`id cec cia eltpy daiqd ,`xnbd zx`an §©¨¦§©£¨¨
dúBîçì dtøò ÷Mzå' áéúëc,da dwac `le ,'da ä÷áã úeøå, ¦§¦©¦©¨§¨©£¨§¨§¨¨

÷çöé éaø øîà,àeä Ceøa LBãwä øîà,ä÷eLpä éða eàBáé- ¨©©¦¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨
dtxr `idyeìtéåéða ãéazexä÷eácä.inrpaàáø Løcipa lr §¦§§©§¥©§¨¨©¨¨

mixeaibd dtxr,yìò dtøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©
dúBîç,ecxtpy zraäúëædtxríéøBab äòaøà äpnî eàöéå £¨¨§¨§¨§¦¤¨©§¨¨¦¦

dnn cnlp df xace .l`xyia englp xy`øîàpLdcixtd zra ¤¤¡©
inrpn'ãBò äðékázå ïìB÷ äðàNzå'lr sqep ,dipy mrt ekay ixd ©¦¤¨¨©¦§¤¨

,mipir izyn zeika izye ,mcew ekay wxt eze`a xak xkfedy dn
.mixeaib mipa drax`l dzkf df zekfae ,zernc rax` od

áéúkoeyld z` zilb ly ezipg lr'Búéðç õç',dvgn oeyl `edy §¦¥£¦
ïðéø÷å`ed ixwd eli`e -Búéðç õò'epnny ,ur oeyl `ed dfy ' §¨¦©¥£¦

,`xnbd zx`an .zipgd zici dieyr,øæòìà éaø øîàoeyldy ¨©©¦¤§¨¨
,fnxl `a 'ivg'yïééãòzilb zxeab ly xe`izdeðòébä àìepi` - £©¦Ÿ¦¦¨

dvnnBçáL éöçìezxeab gay ivg z` elit` -òLø BúBà ìL. ©£¦¦§¤¨¨
eïàkîep` ezlecb zivgn z` elit` yxit `l `iapdy dnn - ¦¨

,micnlíéòLø ìL ïçáLa øtñì øeñàLz` wx x`iz jkitle ¤¨§©¥§¦§¨¤§¨¦
,ok m` ,`xnbd zl`ey .ezlecb zvwnììk déa çzôì àìårecn - §Ÿ¦§©¥§¨

egay zvwn z` `iapd x`iz,`xnbd zvxzn .xaca xeqi` yi ixd
dzid `xwnd zxhnyãåãc déçáL éòeãBàìzilb mr mgly §¥¦§¥§¨¦

.dnevrd ezxeab zexnl ,egvpe
epivn jke ,dpyna epipyaïBnò éðaxy`eàaeghaeìL BðBçöða §¥©¨§¦§¤

.'eë CáBLmiepiyde ,jaey ly ezxeabe eny z` `xnbd zx`an ©
.ezaizka epivnyáéúkdid enyy l`eny xtqaáéúëe ,'CáBL' §¦¨§¦

enyy minid ixaca,'CôBL'ewlgp df xac xe`iaaeìàeîLe áø, ©©§¥
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קצז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

eòîLäîçìnä éëøòî éøácie`x in ,dnglnd illk z` - ¦§¦§¥©©§¥©¦§¨¨
.xefgl eilr ine ,dnglna x`yidleøæçåmiie`xd lk mzial §¨§

.aald jxe `xide dy` `yepde mxk rhepde zia dpead mdy ,xefgl
,odkd ixac ly ipyd mwlg z` x`al `ziixad dkiynnäîçìna©¦§¨¨

,dnglnd ly dzligza -øîBà àeä äîíëááì Cøé ìà'l` - ' ¨¥©¥©§©§¤
,dnglnd cgtn mkaal xayi'eàøéz ìà'mkailae mkzaygna ©¦§

,dnglnd zni`n'eætçz ìàå',hlnidl exdnz l` -'eöøòz ìàå' §©©§§§©©©§
.dnglnd jldn z` exayiz l` -odkdy ,`ziixad zx`ane

,el` zexdf` rax`a mxidfníéøác äòaøà ãâðkzelert - §¤¤©§¨¨§¨¦
zecgeiníéáëBk éãáBòLmka minglpdïéNBòlihdl zpn lr ¤§¥¨¦¦

,mixacd el`e .mkaala jxenïéôéâî,miqixza miyiwn -ïéòéøîe §¦¦§¦¦
zepxwa mirwez -eïéçåBö,cigtdl zpn lr mlewaïéñîBøåzldva §¦§§¦

.lecb lew rinydl mzxdcae mdiqeq
,dpyna epipyìt.'eë úéìb ìL BðBçöða eàa íézLzx`an §¦§¦¨§¦§¤¨§©

zx`an .eteq did dne l`xyia mglp cvik ,zilb `ed in ,`xnbd
`xwp recn `xnbdúéìb,,ïðçBé éaø øîàiptníéðt éeléâa ãîòL ¨§©¨©©¦¨¨¤¨©§¦¨¦

mipt zefra -àeä Ceøa LBãwä éðôì.ea mgl lekiakeøîàpL ¦§¥©¨¨¤¤¡©
l`xyil zilb xn`yeøa'exga -'éìà ãøéå Léà íëì.ia mglidl §¨¤¦§¥¥¥¨

,`xnbd zx`aneCeøa LBãwä àlà 'Léà' ïéàåàeä,øîàpL §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©
,mid zxiya'äîçìî Léà 'ä'eixacl daeyzke .LBãwä øîà ¦¦§¨¨¨©©¨

àeä Ceøa,zilb lrBìétî éðéøäebxedeãé ìò'Léà ïacec - ' ¨£¥¦©¦©©¤¦
,yi` llkl ribd `le xrp didyãåãå' øîàpLéúøôà Léà ïa'äæä ¤¤¡©§¨¦¤¦¤§¨¦©¤

mgl zia iayein -zxt` ux`a xy`.
øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,ìLaúBîB÷î äLyely - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¦§Ÿ¨§

minrtòLø BúBàì åét Bãëìezltn z` eixaca zilb fnx - §¨¦§¨¨
.zicizrdãçà,l`xyil xn`y dna ,Léà íëì eøa''éìà ãøéå- ¤¨§¨¤¦§¥¥¥¨

xabiy rnyn ,iz` mglie xn` `le 'il` cxie' oeyl xn`y dnne
ilrCãéàå .,l`xyil xn`y dna ,dipy mrt -xy` yi` eze` lr §¦¨

exxazìëeé íà',''Bâå éðkäå ézà íçläìz` hwp dligzy ixd ¦©§¦¨¥¦¦§¦¨¦§
gvepiy zexyt`dCãéàå .,déì øîà÷czilbãåãì`ay drya §¦¨§¨¨©¥§¨¦

,enir mglidléëðà áìëä'jipira'úBì÷îa éìà àá äzà ék £¤¤¨Ÿ¦¦©¨¨¥©©©§
,rnyn ,'il` `a' oeyld xn`y dnne ,mialkd z` mikn mda xy`

ixd ,`xnbd zl`ey .cec ici lr gvepiydéì øîà énð ãåczilbl ¨¦©¦¨©¥
ïBãéëáe úéðçáe áøça 'éìà àa' äzà"z` hwp cec mby ixd ," ©¨¨¥©§¤¤©£¦§¦

.gvip cec ixdy ,oelyik oeyl df oi` ok m`e ,'il` `a' oeyld
cec ,`xnbd zvxzndéì øîà øãädna eixac z` yxite siqed - £©¨©¥

xn`yéìà àá éëðàå"EúBëøòî (ìàøNé) éäìà úBàáö 'ä íLa §¨Ÿ¦¨¥¤§¥§¨¡Ÿ¥¦§¨¥©©§
ìàøNéøLà"zôøçeixac z` jnq cec jkitle .jgvp` df gekae ¦§¨¥£¤¥©§¨

.dyleg zrad eixaca oi`e ,'d ly egek lr
zilba xn`pìtä Lâéå'ézLl`xyi dpgn l`,'áøòäå íkLä ©¦©©§¦§¦©§¥§©£¥

,`xnbd zx`anïðçBé éaø øîàly ezxhny ,'axrde mkyd' edn , ¨©©¦¨¨
dzid zilbïìháì éãkl`xyilúéáøòå úéøçL òîL úàéøwî §¥§©§¨¦§¦©§©©£¦§©§¦

.mdiaie`n milevip md dzekfay,zilba xn`p cerávéúéå'©¦§©¥
'íBé íéòaøà,zeevnn mlhale scble sxgl,ïðçBé éaø øîà ©§¨¦¨©©¦¨¨

`id ,df onf jynl ok zeyrl zexyt` el dzidy mrhdyãâðk§¤¤
äøBz ïäa äðzpL íBé íéòaøàzxyrn dxezd zpizp dxg`zdy ©§¨¦¤¦§¨¨¤¨

.mei mirax` avizdl gk el did jkitl ,zexacd
zilb lr xn`píéðéaä Léà àöiå'ìt úBðçnî.''Bâå íézLzx`an ©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦§

,`xnbdíéðéa éàî.jk dpek recn -áø øîàiptn ,äpeánL- ©¥©¦¨©©¤§¤
dwepníeî ìkî.xerik ly menn iwp eteb didy ,øîà ìàeîLe, ¦¨§¥¨©

didy iptnéðBðéairvn` -åéçàaL.eig` zrax` oia -éaø éác ¥¦¤§¤¨§¥©¦
øîà àìéLiptn ,éeNò àeäLax wfega,øîà ïðçBé éaø .ïéðák ¦¨¨©¤¨§¦§¨©¦¨¨¨©

did jkitle ,zg` zaa mizyilt d`n en` lr e`ay iptnøaoa - ©
étt äàî,mit`pn -éàðàð àãçå,izin`d eia` did cg` wxe - ¥¨©¦©£¨©¦

.miyp` daxd oian `viy ,eyexit 'mipiad yi`'e

xn`p weqtaúéìâå'BîL,'úâî,óñBé áø éðzxn`p `ly dnn §¨§©§¦©¨¥©¥
fnxl `a ,'zbn' `l` 'izibd zilb'ïéLc ìkäLmz`iaaBnà úà ¤©Ÿ¨¦¤¦

úâk.zba miaprd zyick -áéúkn didy ,zilb lrúBøòî §©§¦©©§
,mizyiltïðéø÷å`id ef daiz ly ixwde -núBëøòî,mizyilt §¨¦©©©§

`xnbd zx`aneóñBé áø éðzick 'zexrn' zaiz weqtd hwpy ¨¥©¥
,fnxlìkäLBnàa eøòäen` lr e`a -.clepy mcew ¤©Ÿ¤¡§¦

mewnay ,miwelig epivn ,zilb ly en` ly dny zaizka ,ok enk
cg`áéúkdid dnyyáéúëe ,'äôøä'xg` mewna,did dnyy §¦¨¨¨§¦

'ätøò'ewlgp ,df xac xe`iaae .øîà ãç ,ìàeîLe áø,'äôøä' ¨§¨©§¥©¨©¨¨¨
dîL,izin`dàø÷ð änìåzex zlibnadîL''dtøòfnxlìkäL §¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ

äéøçàî dúBà ïéôøBò,dndad jxck zepfl dnvr z` dxiwtdy - §¦¨¥©£¤¨
.sxer cbpk mipt,øîà ãçå'dtøò'dîL,izin`dàø÷ð änìå §©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨

dîLl`eny `iapa'äôøä'jk ,zepfl dnvr dxiwtdy fnxl §¨¨¨¨
ïéLc ìkäLdúBàoz`iaaúBôéøäklr eyzkpy ,miyezk mihig - ¤©Ÿ¨¦¨§¨¦

.daexn dyic ici
,'zetixd' mipekn miyezk mihigy jkl di`x `xnbd d`ianeïëå§¥

øîBà àeä,urnig`e ozpedi z` dxizqd xy` dy`d lrç÷zå" ¥©¦©
Cñîä úà NBøôzå äLàäoelied -øàaä éðt ìòexzzqd eay ¨¦¨©¦§¤©¨¨©§¥©§¥

åéìò çèLzådyxty jqnd lr"úBôéøäxcy ,miyezk mihig -j ©¦§©¨¨¨¦
mze` ik ,miyezk mihig od 'zetixd'y o`kne ,myaiil ick mgheyl

.yeaiil yextl milibx,àëäî àîéà úéòa éàå,ilyna xn`py §¦¨¥¥¨¥¨¨
s`yLBzëz íà"wc cr oghz -ìéåàä úàdheyd -Lzëna ¦¦§¤¨¡¦©©§¥

eze` yezkze ,epnn ezehy z` xiqdl ickCBúamr cgi -úBôéøä §¨¦
miyezkd mihigd"éìòa,o`kne .ezleei`n xeqi `l ,yzkna - ©¡¦

.yzkna yezkl jxc el` z`y ,miyezk mihig od 'zetixd'y
cec icia dtxr ipa zltn lr `iapa xn`pd z` zx`an `xnbd

.eicareúòaøà úàå"mixeaibddeãleé älàeclep -äôøäìm` §¤©§©©¥¤§§¨¨¨
zilb"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa`xnbd zx`aneäðéð éàî §©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§

dl eclepy dl`,àcñç áø øîà ,md mdizenyy,ïBãîe ,óñ ¨©©¦§¨©¨
áBða éaLéå ,úéìb,lirlc weqta xn`p .wxt eze`a mixkfpd ,eìtiå' ¨§¨§¦§¦§©¦§

,'åéãáò ãéáe ãåc ãéá`id cec cia eltpy daiqd ,`xnbd zx`an §©¨¦§©£¨¨
dúBîçì dtøò ÷Mzå' áéúëc,da dwac `le ,'da ä÷áã úeøå, ¦§¦©¦©¨§¨©£¨§¨§¨¨

÷çöé éaø øîà,àeä Ceøa LBãwä øîà,ä÷eLpä éða eàBáé- ¨©©¦¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨
dtxr `idyeìtéåéða ãéazexä÷eácä.inrpaàáø Løcipa lr §¦§§©§¥©§¨¨©¨¨

mixeaibd dtxr,yìò dtøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©
dúBîç,ecxtpy zraäúëædtxríéøBab äòaøà äpnî eàöéå £¨¨§¨§¨§¦¤¨©§¨¨¦¦

dnn cnlp df xace .l`xyia englp xy`øîàpLdcixtd zra ¤¤¡©
inrpn'ãBò äðékázå ïìB÷ äðàNzå'lr sqep ,dipy mrt ekay ixd ©¦¤¨¨©¦§¤¨

,mipir izyn zeika izye ,mcew ekay wxt eze`a xak xkfedy dn
.mixeaib mipa drax`l dzkf df zekfae ,zernc rax` od

áéúkoeyld z` zilb ly ezipg lr'Búéðç õç',dvgn oeyl `edy §¦¥£¦
ïðéø÷å`ed ixwd eli`e -Búéðç õò'epnny ,ur oeyl `ed dfy ' §¨¦©¥£¦

,`xnbd zx`an .zipgd zici dieyr,øæòìà éaø øîàoeyldy ¨©©¦¤§¨¨
,fnxl `a 'ivg'yïééãòzilb zxeab ly xe`izdeðòébä àìepi` - £©¦Ÿ¦¦¨

dvnnBçáL éöçìezxeab gay ivg z` elit` -òLø BúBà ìL. ©£¦¦§¤¨¨
eïàkîep` ezlecb zivgn z` elit` yxit `l `iapdy dnn - ¦¨

,micnlíéòLø ìL ïçáLa øtñì øeñàLz` wx x`iz jkitle ¤¨§©¥§¦§¨¤§¨¦
,ok m` ,`xnbd zl`ey .ezlecb zvwnììk déa çzôì àìårecn - §Ÿ¦§©¥§¨

egay zvwn z` `iapd x`iz,`xnbd zvxzn .xaca xeqi` yi ixd
dzid `xwnd zxhnyãåãc déçáL éòeãBàìzilb mr mgly §¥¦§¥§¨¦

.dnevrd ezxeab zexnl ,egvpe
epivn jke ,dpyna epipyaïBnò éðaxy`eàaeghaeìL BðBçöða §¥©¨§¦§¤

.'eë CáBLmiepiyde ,jaey ly ezxeabe eny z` `xnbd zx`an ©
.ezaizka epivnyáéúkdid enyy l`eny xtqaáéúëe ,'CáBL' §¦¨§¦

enyy minid ixaca,'CôBL'ewlgp df xac xe`iaaeìàeîLe áø, ©©§¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד לד



יום שני - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(קצח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dheq(oey`x meil)

ïBøàa ïéçpeî.dnglnl mdnir `vei didyøîBà àeä ïëå ¨¦¨¨§¥¥
oicn znglnaäLî íúBà çìLéå",àáöì äèîì óìàúàå íúBà ©¦§©¨Ÿ¤¤¤©©¤©¨¨¨§¤

ñçðétdrexzd zexvevge ycewd ilke `avl odkd xfrl` oa ¦§¨
,weqtd z` `xnbd zx`ane ,"ecia'íúBà'elàdïéøãäðñe`viy ¨¥©§¤§¦

.mdnir dnglnl md mbñçðét''xfrl` oaäæiptnodk didy ¦§¨¤
äîçìî çeLî.äæ 'LãB÷ä éìëe'dïBøàBaL úBçeìå.úBøöBöçå' §©¦§¨¨§¥©¤¤¨§¤©£§

'äòeøzäúBøôBMä elà.dnglnd zra mirwez eid mday ©§¨¥©¨
,dngln geyn didy oeik ef dnglnl `vi qgpty ,lirl xkfed

.jkl xg` mrh `xnbd d`ianCìä ípçì àì ,àðz`weecñçðét ¨¨Ÿ§¦¨¨©¦§¨
xfrl` jld `leäîçìnì.oicnaàlàliayaòøtéìz` oicnnïéc ©¦§¨¨¤¨¦¨©¦
eyry leerd -lBnà éáàenke ,mixvnl carl edexkny ,sqei £¦¦

íéðãîäå' øîàpLmipicnd -''Bâå íéøöî ìà BúBà eøëîjkitle ¤¤¡©§©§¨¦¨§¤¦§¨¦§
.en` ia` sqei znwp z` mewpl ick ,qgpt `weec `vi

,`xnbd zl`eyéúà óñBiî ñçðéôc àøîéîìhayn dzid en`y , §¥§¨§¦§¨¦¥¨¥
.sqeiáéúk àäåBì ç÷ì ïøäà ïa øæòìàå"Bì ìàéèet úBðaî §¨§¦§¤§¨¨¤©£Ÿ¨©¦§¦¥

äLàì,"qgpit z` el clzeåàì éàîmeyn 'l`ihet' dpekyéúàc §¦¨©¨§¨¥
Bøúiîmy lr 'l`ihet' dpeky ,exzi za dzid en`y -íhétL ¦¦§¤¦¥
íéìâòmaixwdl ickíéáëBk úãBáòìdcearl xnek didy iptn £¨¦©£©¨¦

dxf.,`xnbd zvxzn .sqein `le exzin did qgpity ixdàì, Ÿ
n did e`venóñBidpek `ed mbymy lr 'l`ihet' myaètèétL ¥¤¦§¥

Bøöéaozip jkitle .xtihet zy` dyrna exvi z` yake lflf - §¦§
.sqei hayn dzid ,qgpt ly en` m`y xnel

,`xnbd dywníéèáL àìäåBúBà ïéfáîqgpt z` -,mxn`a ©£Ÿ§¨¦§©¦
íúéàøäæ éèet ïa`edy ,l`ihetn e`ven xy` -ïa,dfap mc`l §¦¤¤¦¤¥

epivn ixdyBnà éáà íhétLexziíéáëBk úãBáòì íéìâòcvike , ¤¦¥£¦¦£¨¦©£©¨¦
df mewieâBøäédidy ,ixnf z`ìàøNiî àéNðoi`e mebt eqegi ixd , ©£¨¦¦¦§¨¥

.exzin did e`veny mi`ex ok m` ,jkl ie`x `edàlàzvxzn ¤¨
,cvike .cgi exzie sqein did e`ven ok`y ,`xnbdäeáà éà¦£¨

dénéàce`ven,óñBiîy gxkdadénéàc dénéàd`venBøúiî, §¦¥¦¥¦¥§¦¥¦¦§
dénéàc dénéà éàåd`ven,óñBiîgxkdaydénéàc äeáàdid §¦¦¥§¦¥¦¥£¨§¦¥

e`venBøúiî,`xnbd dtiqen .énð à÷écexzie sqein e`ven didy ¦¦§©§¨©¦
,cgiáéúëc,òîLî éøz 'ìàéèet úBðaî'`le l`ihet xn`p ixdy ¦§¦¦§¦¥§¥©§©

,l`het.dpéî òîL§©¦¨
.äðùîdnglnl mz`ivi mcewíéøèBLä eøaãå"odkd ixac z` §¦§©§¦

Lãç úéá äða øLà Léàä éî ,øîàì íòä ìàBëðç àìåoiicre - ¤¨¨¥Ÿ¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨§Ÿ£¨
llk ea xb `lBúéáì áBLéå Cìé ,ezia z` jepgl."'Bâåzx`an ¥¥§¨§¥§

zia dpeaa dxfgd ipic z` dpyndïázä úéa äðBaä ãçà ,- ¤¨©¤¥©¤¤
e` ,oaz zxinyl creindø÷aä úéae` ,,íéöòä úéae`úéa ¥©¨¨¥¨¥¦¥

úBøöBàämdilr xfegy ,ziak mpic el` lk .d`eaze ony zxinyl ¨¨
,ok enk .mkpg `l m`äðBaä ãçàycg ziaç÷Blä ãçàå ,,xg`n ¤¨©¤§¤¨©¥©

äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå.xfeg el` lk lr , §¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨
ixheyd mitiqen,xacl mBììç àìå íøk òèð øLà Léàä éîe'¦¨¦£¤¨©¤¤§Ÿ¦§

'Bâåezrihpl ziriaxd dpya zern lr zexitd z` dct `ly - '. §
.mxk rhepa xfegd oic z` dpynd zx`anòèBpä ãçàdyng ¤¨©¥©

a zepli`éðìéà äMîç òèBpä ãçàå ,íøkipin x`ynìëàî, ¤¤§¤¨©¥©£¦¨¦¨¥©£¨
eléôàåmivr dying eidïéðénä úLîçî,mipey mipin dyingn - ©£¦¥£¥¤©¦¦

,ok enk .oitxhvn el` ixdòèBpä ãçà,ynnéøánä ãçàåC- ¤¨©¥©§¤¨©©§¦
,ycg oli`k gnev `ede dnc`l zgzn oli`dn spr stekndãçàå§¤¨

áékønä.oli`a oli`ç÷Blä ãçàåmxkïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå , ©©§¦§¤¨©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©
äðzî Bì.xfeg ,el` lka , ©¨¨

,xacl mixheyd mitiqen''Bâå äLà Nøà øLà Léàä éîe'¦¨¦£¤¥©¦¨§
dpynd zx`aneyúà ñøànä ãçàå ,äìeúaä úà ñøàîä ãçà¤¨©§¨¥¤©§¨§¤¨©§¨¥¤

íáé úøîBL eléôà ,äðîìàä`l oiicre mipa `la eig` zny - ¨©§¨¨£¦¤¤¨¨
el` lka ,ezy` z` maiiefn dxizie ,dnglndn xfegòîL eléôàå©£¦¨©

äîçìna åéçà únLezy` z` maiil eilr zrkeøæBç ,dnglndn ¤¥¨¦©¦§¨¨¥
Bì àáe.dnaiil ¨

elà ìkelàålirl exkfedyeidïéòîBLz`éëøòî ïäk éøác ¨¥§¥§¦¦§¥Ÿ¥©©§¥
äîçìîodkd xn`y dnglnd ikxrn ixac z` -ïéøæBçå , ¦§¨¨§§¦

mglidlníéëøcä úà ïéðwúîe ïBæîe íéî ïé÷tñîe ,.mgeld ligl ©§¦¦©¦¨§©§¦¤©§¨¦
ïéøæBç ïðéàL elàå.erhpe e`ype epay it lr s`øòL úéa äðBaä §¥¤¥¨§¦©¤¥©©

,ziad iptly xcg -äøãñëàzevign ila bb -úñtøîe ,mpi`y , ©§©§¨¦§¤¤
ok enk .dxicl miie`xìëàî éðìéà òaøà òèBpäe` ,äMîçå ©¥©©§©¦¨¥©£¨©£¦¨

÷øñ éðìéà.mxk miaeyg mpi`yokeBúLeøb úà øéæçnädpi`y ¦¨¥§¨©©£¦¤§¨
oebk ,el dxeq`d dy` ycwn e` .exear dycg dy`ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥

úa ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb̈§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©
éúðìe øæîîì ìàøNé,ïel` lkaøæBç äéä àì. ¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ¨¨¥

øîBà äãeäé éaø,lirl exkfedy el` lk calny ,úéa äðBaä óà ©¦§¨¥©©¤©¦
ycgBðBëî ìòzncewd ezpekzna zipya e`pae ezia z` qxdy - ©§

,øæBç äéä àìzrk eziipaa xac ycig `le li`edøæòéìà éaø . Ÿ¨¨¥©¦¡¦¤¤
ïBøMa íéðéáì úéa äðBaä óà ,øîBàjixvy oeik `niiw xa epi`y ¥©©¤¥§¥¦©¨

onf icin eycgløæBç äéä àìmikledd oic edf .dfk zia lr Ÿ¨¨¥
.odkd ixac it lr miaye dnglnl

eïîB÷nî ïéææ ïéàL elàcr `l s`e ,llk mdiza z` mi`vei mpi`e ¥¤¥¨¦¦§¨
in mde .xtqdyBëðçå úéa äðam` oke ,dpy ea xc `l oiicreòèð ©¨¨©¦©£¨¨©
Bìlçå íøkoke .ziriaxd dpyd dnz `l oiicreúà àNBpä ¤¤§¦§©¥¤

Búñeøàe`Bzîáé úà ñðBkä.dpy dxar `l cereøîàpL`yepa £¨©¥¤§¦§¤¤¡©
dycg dy`'úçà äðL Búéáì äéäé é÷ð'miyxeceBúéa äæ 'Búéáì' ¨¦¦§¤§¥¨¨¤¨§¥¤¥

zaizne .`vei epi`e eziaa dpy oiznny cnll -Bîøk äæ 'äéäé'- ¦§¤¤©§
xn`py dne .mxk rhep iabl ok micnl ep`Bæ 'BzLà úà çnNå'§¦©¤¦§

BzLàe ,dpy oiznn dy` `yepdy -úà àéáäì 'ç÷ì øLà' ¦§£¤¨©§¨¦¤
Bzîáéel` lke .eznai qpek z` df oicl daxn -ïé÷étñî ïéà §¦§¥©§¦¦

íéëøcä úà ïéðwúî ïéàå ïBæîe íéî (íäì)llk miaiiegn mpi`y , ¨¤©¦¨§¥§©§¦¤©§¨¦
.dnglnd ikxva
ïðaø eðz .àøîâweqta xn`píéøèBLä eøaãå'in xn`l mrd l` ¨©¨¨§¦§©§¦

,''ebe zia dpa xy` yi`d,`ziixad zxxanìBëémixacny ¨
mixheydïîöò ìL íéøác,ok xnel xyt` i` ,odk it lr `ly §¨¦¤©§¨

ixdyøîBà àeäLkokn xg`loeyld z`íéøèBLä eôñéå'exace §¤¥§¨§©§¦
,''ebe aald jxe `xid yi`d in mrd l`éøäwxy rnyn jkníéøác £¥§¨¦

n el`øeîà ïîöò ìL.odk it lr `lyeøaãå' íéi÷î éðà äî àä ¤©§¨¨¨¨£¦§©¥§¦§
'íéøèBLägxkda ,okl mcew xn`pyyäîçìî çeLî éøáãa ©§¦§¦§¥§©¦§¨¨

øaãî áeúkä,mixheyd ixac `leøaãî ïäk ,ãöék àädligz ©¨§©¥¨¥©Ÿ¥§©¥
òéîLî øèBLå.mrl eixac z` §¥©§¦©

,dfa zeziixa dnk `xnbd d`ianøèBLå øaãî ïäk ,àãç éðz̈¥£¨Ÿ¥§©¥§¥
,Cãéà àéðúå .òéîLî ïäëå øaãî ïäk ,Cãéà àéðúå .òéîLî©§¦©§©§¨¦¨Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©§©§¨¦¨

.òéîLî øèBLå øaãî øèBL.dxe`kl mixzeq zeziixad ixace ¥§©¥§¥©§¦©
,`xnbd zx`anéiaà øîà,ãöék àä,mixheyde odkd ixac jldn ¨©©©¥¨¥©

'Lâðå'î'ybipe' oeyld xn`py okidn -ãòåzaiz'eøaãå'mixac , ¦§¦©§©§¦§
did el`dòéîLî ïäëå øaãî ïäkmrl mixacd z`'eøaãå'î .ãò Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©¦§¦§©

zaiz'eôñéå'diddòéîLî øèBLå øaãî ïäk.eixac z`e'eôñéå'î §¨§Ÿ¥§©¥§¥©§¦©¦§¨§
Cìéàådid ,ef dyxt seq crd.òéîLî øèBLå øaãî øèBL §¥¨¥§©¥§¥©§¦©

dpyna epipy'eë Lãç úéa äða øLà Léàä éîzia dpead cg` ¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨
'eke gweld cg`e dpead cg`e ,'eke oazd.xewn z` `xnbd zx`an

.mixacdïðaø eðzyi`d in' ,odkd ixaca xn`päða øLà'zia, ¨©¨¨£¤¨¨
`ziixad dpcéì ïéàdf weqtn zeaxl'äða øLà' àlàynnç÷ì , ¥¦¤¨£¤¨¨¨©

ïépî äðzîa Bì ïzéðå Løéå,xfeg `ed s`yéî' øîBì ãeîìz §¨©§¦©§©¨¨¦©¦©§©¦
,'äða øLà Léàä,'dpa xy` in' aezkl lkiy ,zxzein 'yi`' zaiz ¨¦£¤¨¨

.yxeie dpew zeaxl `a `l`
dxeza xn`py dn lr ,`ziixad dpc ceréì ïéà ,'úéa'cenll ©¦¥¦

df weqtnúéa àlà,ea mixcyúéáe ïázä úéa úBaøì ïépî ¤¨©¦¦©¦§©¥©¤¤¥
úBøöBàä úéáe íéöòä úéáe ø÷aäxfeg mdilr mbyãeîìz , ©¨¨¥¨¥¦¥¨¨©§

äða øLà' øîBìzia''dpa' yexcl ,'dpa zia xy`' aezk `le ©£¤¨¨
íB÷î ìkî,ok m` .'eke xwad ziae oazd zia zeaxl ,éðàL ìBëé ¦¨¨¨¤£¦
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המשך בעמוד רכב



קצט

oifge` mipy` cenr bn sc oey`x wxtdheq
.ètètL:FaWg `le FzF` Wake lflf.BúBà íéfáî íéèáL àìäåod EN`A opixn`cM ¤¦§¥¦§¥§¨©§Ÿ£¨©£Ÿ§¨¦§©¦¦§¨§¦©§¥¥

oitxUPd(.at sC oixcdpq):odMd oxd` oA xfrl` oA qgpiR ,mW Fqgil Kxvd Kkitléøz ©¦§¨¦©§¤§¦©§¦¨ª§©§©£¨¦§¨¤¤§¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥§¥
.éèet:l`hER aizM `lCn.úBøöBàä úéa .'éðúî:d`EazE onW oii xvF`l.ç÷Blä ãçàå ¦¦§Ÿ§¦§¥©§¦¥¨¨§©©¦¤¤§¨§¤¨©¥©

:`xTn Dil opiAxn `xnBaE ,Wcg `Ed Flv` ixdW ,iEpA ziA.ìëàî éðìéà äMîçikdaC ©¦¨¤£¥¤§¨¨©§¨¨§©¦©¥¦§¨£¦¨¦¨¥©£¨¦§¨¦

:apf d`vFi zg`e miYW cbpM miYW ,mxM ied̈¥¤¤§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨

dfM̈¤

**

**

*

.ïéðéî 'äî elôàå:oitxhvn.BìlçzpWA ©£¦¥¦¦¦§¨§¦¦§¦§©

zFrnA zFxRd z` lNgW ,Fzrihpl ziriaxd̈§¦¦¦§¦¨¤¦¥¤©¥§¨

milWExil zFrOd z` dlrnE ipW xUrn KxcM§¤¤©£¥¥¦©£¤¤©¨¦¨©¦

aizkcM olkF`e(hi `xwIe)xnbe ,milENd Wcw §§¨§¦§¦©¦§¨Ÿ¤¦¦§¨©

:xUrOn Wcw Wcwéøác ïéòîBL elà ìk â"ä Ÿ¤Ÿ¤¦©£¥¨¥§¦¦§¥
.ïéøæBçå äîçìî éëøòî ïäkixaC oirnFW FnM Ÿ¥©©§¥¦§¨¨§§¦§§¦¦§¥

xnF` odMdW xnFlM ,odM lW dngln ikxrn©©§¥¦§¨¨¤Ÿ¥§©¤©Ÿ¥¥

:odl.÷øñ:ixR ur opi`W minwWe mifx` oFbM ¨¤§¨§£¨¦§¦§¦¤¥¨¥§¦

.BúLeøb øéæçnäåDpi`W xfFg Fpi` Dqx`e §©©£¦§¨§¥§¨¥¥¤¥¨

iM aizkcM ciRw dWcg dX`` `xwE ,Fl dWcg£¨¨§¨©¦¨£¨¨©¦§¦§¦¦

dWcg dX` Wi` gTi(ck mixaC):äðîìàDqx`e . ¦©¦¦¨£¨¨§¨¦©§¨¨§¥§¨

`len hErOi`C ,DliaWA xfFg Fpi` lFcB odMŸ¥¨¥¥¦§¦¨§¦©¦§Ÿ

:gwl `le aizM `lCn Dgwl.BðBëî ìòFxzq §¨¨¦§Ÿ§¦§Ÿ¨©©§§¨

`Ed Wcg e`lC ,xfFg Fpi` dpFW`x dCnA F`paE§¨§¦¨¦¨¥¥§¨¨¨

Fpi` Flv` ENt`e ,eilr siqFdl WCg `le li`Fd¦§Ÿ¦¥§¦¨¨©£¦¤§¥

:WxFIde gwFNdn rxbe Wcgúéa äðBaä óà ¨¨§¨©¥©¥©§©¥©©¤¥
.ïBøMa íéðáìoi`e ,oFxW FnXW `Ed mFwn §¥¦©¨¨¤§¨§¥
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

יום שני - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(

בידיה של האשה תלוי לחלוטין המצב של המשפחה והבית כולו.
משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

BãéaL úBøéáòîzvxzn .df mrhn olfbd hrnzd ,ok m`e ,xfege ¥£¥¤§¨
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éøánä ãçàåáékønä ãçàå C,`xnbd zvxzn .xfeg el` lkay §¤¨©©§¦§¤¨©©§¦
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xaecn epizpynaøzéä úákøäa.dlibx drihp oick xfeg jkitle §©§¨©¤¥
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,dxfgl dzeaxleøcäéî éòác déì ÷etézdakxdd `lel s` ¥¥§¨¥¤§©
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eäaàdrihpydëaéqL äcìédaikxd -äìèa ,äðé÷æadrihpd ©¨©§¨¤¦§¨¦§¥¨§¥¨
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dìòdlik`l dcriilàéä øcäéî úadlibx drihpk aygize £¨©¤§©¦

dlxra zaiigd[àîéé÷ éøéôì àøwéòî àäc] ,zepyl leki jkitle §¨¥¦¨¨§¥¥©§¨
.dceri z`ïäéìéàî eìòà äåäc éãéîzepli`a epivny enke - ¦¦©£¨©¨¥¥¥¤

odil`n elryäìøòa ïéáéiç ïäéìéàî eìò ,ïðúc ,lekiy ixd ¦§©¨¥¥¥¤©¨¦§¨§¨
.dligzn jkl zecrein eid `ly s` ,dlik`l mcriil

,wegc ote`a dpynd z` dinxi iax cinrd recn ,`xnbd zl`ey
dî÷Bìåoli` aikxna,ïéôzeL éðL ìL íøëaaikxdy epiidc §§¨§¤¤¤§¥¨¦

,exiag ura cg`ddéãécà øãä éàäå déãécà øãä éàäcjkitle - §©¨©©¦¥§©¨©©¦¥
,`xnbd dper .ef dakxd ici lr mdipy mixfegúàæ ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ

úøîBàgken ok dvxiz `ly jkn ,yïéà ïéôzeL éðL ìL íøk ¤¤¤¤¤§¥¨¦¥
äîçìnä éëøòî åéìò ïéøæBç.jk cinrdl oi` jkitle §¦¨¨¥Ÿ§¥©¦§¨¨

,`xnbd dywnàðL éàîeoitzey ly mxkúîe ïéçà äMîçî ©§¨¥£¦¨©¦¥
äîçìna ïäî ãçà,ezy` z` maiil mikixveïéøæBç ïleëciptn ¤¨¥¤©¦§¨¨§¨§¦

,`xnbd zvxzn .da mitzeyk md ixde ,mlekl mai zxney `idy
íúäoig` dyingaBzLà déa àðéø÷ ãçå ãç ìkokziy oeik ¨¨¨©§©¨¦¨¥¦§

,el maiizzyàëäoitzey ly mxkadéa àðéø÷ àì ãçå ãç ìk ¨¨¨©§©Ÿ¨¦¨¥
Bîøk.ure ur lka mitzey mdipy ixdy ©§

zxne`d dpyndn `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
,xfeg epi`y zxne`d `ziixad lr ,xfeg jixande aikxndyáø©

,øîà ÷çöé øa ïîçð,aikxne jixana xfegy dhwpy epizpyny ©§¨©¦§¨¨©
zxacnéøáîaC,aikxn -ïìéàeilr xefgl epicy÷øéa ,oi`y §©§¦¦¨§¨¨

dywz m`e .iraxe dlxr ipic ea oi` ixdy ,envr cvn eilr mixfeg
xeqi` zakxd `id ef dakxd ixd,mixfeg oi`y `ziixaa epcnle

uexizd .dilréøánä ,àéðúc ,àeä àpz éàäåïaø ÷øéa ïìéà C §©©¨§©§¨©©§¦¦¨§¨¨©¨
øôk Léà àcîb ïa äãeäé éaø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥©¦¦©¦§¨¤©§¨¦§©

,Bkò.ezenk dxaq epizpyneïéøñBà íéîëçådakxd ,mdixacle , ©©£¨¦§¦
.xeqi` zakxd `id ef

,`ziixad lr dpyndn `iyewd lr sqep uexizéîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦
épî àä ,ïðçBé éaø øîà,dakxd lr xfeg epi`y dhwpy `ziixad - ¨©©¦¨¨¨©¦

àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø,'ernynk mxk' `ziixaa ok iptl xn`y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
m`d ixdyíúä á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà àìlirlyíøk Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤

BòîLîk,otb dpi`y drihp lk hrnlénð àëäyxecxfril` iax §©§¨¨¨©¦
zaiz z` awri oaòèðjkitle ,ernynk `edyéøáî ïéà òèBðC ¨©¥©¥©§¦

àì áékøîe`nw `pz la` ,xzid zakxd lr elit` lr xfeg epi`e , ©§¦Ÿ
.epizpyn zxaeq mdixacke ,dakxd lr mixfegy xaeq `ziixad ly

,opgei iax xn` ici` ax mya sqep oic `xnbd d`ianáø àúà ék¦¨¨©
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîécdrihpäcìé ¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨

`idyäúeçtddaebaäéúBðL ìk äìøòa úáéiç çôhî,opaxcn §¨¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨
meyn,àzL úák àéæçúîcdtiqene .dlxr zexit lke`k d`xpe §¦§©§¨§©©¨

`xnbdéléî éðäåa ,dlxra zaiigyúçàå íézL ãâðk íézL §¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©
áðæ äàöBé-mxk ly ohwd xeriy o`k yiyíøk délek ìáà- §¨¨¨£¨¥¤¤

,el`k zerihpn `ed mxkd lk m`déì úéà àì÷`ed reci - ¨¨¦¥
.dlxrl cyg oi`e ,dpeynk

el` ly mnyn dxn`py `xnin cer `xnbd d`ianáø àúà ék ,¦¨¨©
ñôBz úî ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîéc¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥

òîL úàéø÷ì úBnà òaøà.eizen` rax`a dzexwl xeq`e , ©§©©¦§¦©§©
meyn ,mrhde'eäNBò óøç Løì âòBì' áéúëcdeevn miiwnyke ¦§¦¥¨¨¥¥¥

.eilr brelk `ed ,ezaxwa
.sqep oic epivn ,epipyy dn oirkïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

àúbøeç ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîezy` za -ïéa äìéãbä ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§§¨©§¥¨¥
ïéçàäzxg` dy`n eipa oia dlcby -ïéçàì àNpéì äøeñà , ¨©¦£¨¦¨¥¨©¦

iptn ,dipyd ezy`neäééúçà ék àéæçúîcdn`a xikn epi`y inl §¦§©§¨¦£¨©§
`xnbd dgec .zizin`dàéä àìåiptn ,xaca xeqi` oi` -yàì÷ §Ÿ¦¨¨

àúléîì déì úéà.mzeg` dpi`y mlek ercie ¦¥§¦§¨
el` itn dxn`p ztqep `xninïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå .§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

äàôe äçëL è÷ì ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîyrnn mixehtdx, ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¤¤¦§¨¥¨
ïàNòLmlaiwy iprdïøBâa,ixk mdn dyre mqpiky -eòa÷eä ¤£¨¨§¤§§
øNòîìeaygie ,mxewn z` mircei mpi`y mi`exd iptn ,opaxcn §©£¥

,`xnbd dtiqen .iprd ly edcya lcbyïøîà àì ,àìeò øîà̈©¨Ÿ£¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112



רי

oifge` mipya cenr bn sc oey`x wxtdheq
.BãéaL úBøáòî:aaNd Kxe `xId mEXn xCdinl Dil zi` i`de.òèð øLà øîBì ãeîìz ¥£¥¤§¨§©¦¥§¦§©¦©¨¥§©©¥¨©§©£¤¨©

`l ixdW ,mxM Fpi` 'it`e mFwn lMn rhp iOp DiA WFxC rhp mxM xW` aizM `lCn¦§Ÿ§¦£¤¤¤¨©§¥©¦¨©¦¨¨©£¦¥¤¤¤£¥Ÿ

:oicr mxM xiMfd.íøk øîBì ãeîìz:md miptB dXng minxMAW zEgtE mxkl incC ¦§¦¤¤£©¦©§©¤¤§¨¥§¤¤¨¤©§¨¦£¦¨§¨¦¥

.BòîLîk íøk:zFpli` x`W `le.Bìlç:xg`l `le dfl ,`hErn rnWnúákøäa ïàk ¤¤§©§¨§Ÿ§¨¦¨¦§©§©¦¨¨¤§Ÿ§©¥¨§©§¨©
.øeqà,Fpin Fpi`WA oin xEQ` zaMxdA `ziixA ¦¨©§¨§©§¨©¦¦§¤¥¦

hxR ziA iAB Fkpg `le hirncM `xw DihrnE©£¥§¨¦§¨¦§Ÿ£¨©¥©¦§¨

:olfbléøáî.C:ux`A [xEgId F` dxFnGd] stFMW §©§¨©§¦¤¥©§¨©¦¨¨¤

.áékøîitprAW Kxd on lhFpe oli`d awFPW ©§¦¤¥¨¦¨§¥¦¨©¤§©§¥

awPd KFzA spr dUFre FkFzl agFze oli`d̈¦¨§¥§§¤¨¨§©¤¤

l`xUie ,EPOn lhFPW oli` FzF` oiOn `UFpe§¥¦¦¦¨¤¥¦¤§¦§¨¥

oiQB eizFxR dGW zFpli` ipXn aiMxdl xYnª¨§©§¦¦§¥¦¨¤¤¥¨©¦

:dfA df cg` oiOn EedC ,oiTC eizFxR dfeéàä §¤¥¨©¦©£¦¦¤¨¤¨¤©
.øzä úákøäinC ikid DA 'ipzn znwF`C ©§¨©¤¥§§©©§¦¨¥¦¨¥

dd lENg ipRn xfFgC:daMxäcìé àîéð éà §¥¦§¥¦©©§¨¨¦¥¨©§¨
.äcìéaDA sprd z` aiMxdW rwxTAW Ff s`W §©§¨¤©¤©©§©¤¦§¦¤¤¨¨¨

ziriax dpWl driBd `l oicre `id drihp§¦¨¦©£©¦Ÿ¦¦¨§¨¨§¦¦

e`laC ,xcd daMxd mEXn e`l `d ,DlNgl§©§¨¨¨¦©§¨¨¨©¦§¨

mEXn dnglOd on xCdinl irA iOp daMxd©§¨¨©¦¨¦§¦§©¦©¦§¨¨¦

:dpFW`x dCli.äð÷æa:dlNgzp xaMW.äëaqL ©§¨¦¨¦§¥¨¤§¨¦§©§¨¤¦§¨
KaQA fg`p oFWl(ak ziW`xA)spr D`UrW , §¤¡©©§¨§¥¦¤£¨¨¨¨

:dpwfA.äð÷æ éaâì äìèadlxrA zaIg Dpi`e ¦§¥¨§¥¨§©¥§¥¨§¥¨©¤¤§¨§¨

dlxr zkQnA opY ike ,irax oiC DA oi`e§¥¨¦§¨¦§¦§©§©¤¤¨§¨

s`W ,opY dCliA [dpwf] dlxrA aIg aiMxnC§©§¦©¨§¨§¨§¥¨§©§¨§©¤©

dpwGn FvvTW b"r`e dlxrA aIg spr FzF`¨¨©¨§¨§¨¤§¨¦§¥¨

:Fzrihp `id FGW dCli eiWkr dUrpíìBòì ©£¤©§¨©§¨¤¦§¦¨§¨
.äcìéa äcìéirA iOp daMxd `lA Kl `iWwcE ©§¨§©§¨§©§¨¨§Ÿ©§¨¨©¦¨¦

:`ziiOT` dnglOd ikxrOn xCdinlïBâk §¦§©¦©©§¥©¦§¨¨©©©§¨§
.âééñì àúéén÷ì dòèðcdvxR dzidW oFbM ¦§¨¨§©©§¨¦§¨§¤¨§¨¦§¨

dbEq oFWl ,mFYql dvxRA DrhpE EdcU xcbA§¤¤¨¥§¨¨©¦§¨¦§§¨

miPWFXA(f mixiXd xiW):miPWFXA dxEcB.úBøB÷ìe ©©¦¦©¦¦§¨©©¦§
:lCbYWkl zFxFw dPOn uFwläcìé àðL éàîe ¨¦¤¨¦§¤¦§©©§¨©§¨

.äcìéaoiprl `id dpwfkC `ziiOw dCli Kd iM §©§¨¦¨©§¨©©§¨§¦§¥¨¦§¦§©

dlxr(`lC)on xhRdl DA daMxd dlhA ¨§¨§Ÿ¨§¨©§¨¨¨§¦¨¥¦

:DzFnM dlxrd.íúäzA e`l dpwf iAB ¨¨§¨§¨¨¨©¥§¥¨¨©

mEW lr dCli zFidle xFfgl `id ikFlOi ¦̀§¥¦©£§¦§©§¨©

gnKFzA Dlr Kilnn i` biql rhp la` ,daW ©£¨¨£¨¨©¦§¨¦©§¦£¨§

KMld ,dlxrA zaIg zFxtl DnIwl dlxr ipW§¥¨§¨§©§¨§¥©¤¤§¨§¨¦§¨

,dlxrA zaIg dlik`l DEbA aiMxn `wC dCli©§¨§¨©§¦§©¨©£¦¨©¤¤§¨§¨

`din `d `ziiOT` KilOi` `lC b"r`e§Ÿ¦§¦©©©§¨¨¦¨

iOp DciC xTrC ,daWgn `iPdnE `Ed dlik`l©£¦¨§©§¨©£¨¨§¦¨¦¨©¦

b"r`e daWgn iPdn ded Dlr aiWg ded i ¦̀£¨¨¦£¨£¨§©¥©£¨¨

:Drhp ikdl e`l drihp zrWaCäåäc éãéî §¦§©§¦¨¨§¨¦§¨¨¦¦©£¨
.ïäéìàî eìòà:dpEM `Mil drihp zrWaC ©¨¥£¥¤§¦§©§¦¨¥¨©¨¨

.ïéôzL éðL ìL íøëa dî÷Bìåil dOl §§¨§¤¤¤§¥ª¨¦¨¨¦

,zFxFwlE biql rhFpA `wigC `iEPX` ixECd`l§©§¥©¦¨§¦¨§¥©¦§¨§

il wERiY Kl `iWwcE ,dlik`l rhFpA DnwFl§¨§¥©©£¦¨§©§¨¨¦¦

aiMxde oFrnW `aE oaE`x lW drihPdW oFbM ipXil ,dpFW`x mEXn xCdnl iraC mEXn¦§¨¥§¦§©¦¦¨¦¨¥§¤©§¦¨¤§¥¨¦§§¦§¦

:FNW daMxd zFxR zFidl DA.ïéçà äMîçî àðL éàîeoiwxtA oOwl `id `ziixAsC) ¨¦§¥©§¨¨¤©§¨¥£¦¨©¦¨©§¨¦§©¨§¦§¦©

(.cn:.ïéøæBç ïlk:mNkl mai zxnFW `idW ipRn.BzLà déa àðéø÷:mAizY dfl `OW ª¨§¦¦§¥¤¦¤¤¨¨§ª¨¨¦¨¥¦§¤¨¨¤¦§©¥

.Bîøk déa àðéø÷ àì ãçå ãç ìk:DA wlg mipWl oi`W otB DA Ll oi`W ,Fl cgind ¨©§©Ÿ¨¦¨¥©§©§ª¨¤¥§¨¤¤¤¥¦§©¦¥¤¨

.øîà ïîçð áø,xfFg aiMxn 'ipzn ipYwC `d ©©§¨¨©¨§¨¨¥©§¦©§¦¥

mEXn xCdinl irA `lC wxiA oli` aiMxnA§©§¦¦¨§¤¤§Ÿ¨¦§¦§©¦

`Ed Fpin Fpi`WA oin xn`Y m`e .`Ow©¨§¦Ÿ©¦§¤¥¦

hxR FlNg `lEn xEQ` zaMxd Dl `hirOi`e§¦©¦¨¨©§¨©¦¦§Ÿ¦§§¨

:xYn xn`C `Ed `PY i`d ,aiMxnE Kixanl§©§¦©§¦©©¨§¨©ª¨

.Bkò øôk:DnW oM.épî àäKixanl hxR ipYwC §¨©¥§¨¨©¦§¨¨¥§¨§©§¦

`zNnC `tiq `N` `id `nzq e`l ,aiMxnE©§¦¨§¨¨¦¤¨¥¨§¦§¨

xYd zaMxd 'it`e `id awri oA xfril` iAxC§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦©£¦©§¨©¤¥

l:Dlr xcd `.çôhî äúeçtdnFw ltW `idW Ÿ¨©£¨§¨¦¤©¤¦§©¨

:gth cr mlFrl DAbY `le.äéúBðL ìkopAxCn §Ÿ¦§©§¨©¤©¨§¤¨¦§©¨¨

zaM `ifgznC DA zbdFp dlxr minId lM̈©¨¦¨§¨¤¤¨§¦§©§¨§©

zFxRW xnF` dizFxR oilkF`W d`Fxde `YW©¨§¨¤¤§¦¥¤¨¥¤¥

:oixYn dlxr.déì úéà àl÷mxM mixnF` lMd ¨§¨ª¨¦¨¨¦¥©Ÿ§¦¤¤

`idW oircFie minxMd lMn dPWn ipFltl Wi¥¦§¦§ª¤¦¨©§¨¦§§¦¤¦

o`nM Dl xaqC ,'Ek miYW hwp ikdl ,dpwf§¥¨§¨¦¨©§©¦§¨©¨§©

zFkxA zkQnA xn`C(.dl sC),opY irax mxM §¨©§©¤¤§¨©¤¤§¨¦§©

mxkA `N` zg` drihpA zbdFp dlxr oi`W¤¥¨§¨¤¤¦§¦¨©©¤¨§¤¤

:mlW.òîL úàéø÷ìrAx`A zFxwl xEq`W ¨¥¦§¦©§©¤¨¦§§©§©

Fpi` dfe `xFw dGW ,Wxl brFl mEXn eizFO ©̀¨¦¥¨¨¤¤¥§¤¥

:zFxwl lFki.àúâøBç:FYW` zAïéa äìãbL ¨¦§§§¨©¦§¤¨§¨¥
.ïéçàä:zxg` dX`n lrAd ipAék àéæçúîc ¨©¦§¥©©©¥¦¨©¤¤§¦§©§¨¦

.eäééúçàDzF` d`Fxe DA xiMn Fpi`W in £¨©§¦¤¥©¦¨§¤¨

xnF`e FzFg` `idW xEaQM Flv` dlcBW¤§¥¨¤§©¨¤¦£§¥

:FzFg` `UFPW.ïàNòL äàôe äçëL è÷ìiprd ¤¥£¤¤¦§¨¥¨¤£¨¨¤¨¦

:ixM odn dUre cg`M dAxd qPMW ,oxBeòa÷ä Ÿ¤¤¦¥©§¥§¤¨§¨¨¥¤§¦ª§§
.øNòîìlcBW xEaq ifgC o`nC ,opAxCn §©£¥¦§©¨¨§©§¨¥¨¤¨©

:EdcUA.äãOa î"äåFqPMW lMd Erci `NW §¨¥©¨¤¤Ÿ¥§©Ÿ¤¦§

lM xirA la` ,mW lcBW oixEaqE hrn hrn§©§©§¦¤¨©¨£¨¨¦¨

lW odW oircFie ci lr ci lr qPMW E`x eipkW§¥¨¨¤¦¥©¨©¨§§¦¤¥¤

`ipzcM ,xUrOd on xEhtE d`tE dgkW hwl¤¤¦§¨¥¨¨¦©©£¥¦§©§¨

,KOr dlgpe wlg Fl oi` iM ieNd `aE ixtqA§¦§¦¨©¥¦¦¥¥¤§©£¨¦¨

`A `Ed KOr dlgpe wlg FA Fl oi`W xacA§¨¨¤¥¥¤§©£¨¦¨¨

dgkW hwl `vi ,FNW oFW`x xUrn lhFpe§¥©£¥¦¤¨¨¤¤¦§¨

miIprl s`W ,KOr dlgpe wlg Fl WIW d`tE¥¨¤¥¥¤§©£¨¦¨¤©©£¦¦

:l`xUi iIpr x`WM mixwtn md mIeldðéà §¦¦¥ª§¨¦¦§¨£¦¥¦§¨¥¥¨
.íéòøfä úà úLc÷îaizkC mxMd i`lM mEXn §©¤¤¤©§¨¦¦¦§¥©¤¤¦§¦

xaqwC il d`xpe .rxGd d`lnd WCwY EdA§¦§©©§¥¨©¤©§¦§¤¦§¨¨©

zFgpnA opixn`cM(:eh sC)dxq` sEle qFApw ¦§¨§¦©¦§¨©¨©§¨§¨

mxM i`d ikaE ,Edpip opAxCn mirxf x`W ,dxFY¨§¨§¨¦¦§©¨¨¦§§¦©¤¤

:mirxf x`X` opAx xEfB `l.íøk délk ìáà Ÿ¨©¨¨©§¨§¨¦£¨ª¥¤¤
daiWge li`Fd dnFw zltW `idW lFcB [mxM]¤¤¨¤¦¦§©¨¦©£¦¨

:dilr xEfB̈¨¤¨
úî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

ïBâk ,éìéìbä éñBé 'ø àîéz eléôà ?BãéaL úBøéáòî¥£¥¤§¨£¦¥¨¥©§¦¦§
ãáòc,ç÷Bì déì äåä éëä éà .éîc áäéå äáeLz ©£©§¨¦©§¥¦¨¦£¨¥¥©

,déãéì àúà äìéæb úøBúa àøwéòîc ïåék ?øãäéìå§¦£©¥¨§¥¦¨¨§©§¥¨£¨§¨¥
øLà" :ïðaø eðz :'eë "íøk òèð øLà Léàä éîe" :àìŸ¦¨¦£¤¨©¤¤¨©¨¨£¤
,äðzîa Bì ïzéð ,Løé ,ç÷ì .òèð àlà éì ïéà "òèð̈©¥¦¤¨¨©¨©¨©¦©§©¨¨
ïéà "íøk òèð øLà Léàä éîe" :øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©¦¨¦£¤¨©¤¤¥
eléôàå ìëàî éðìéà äMîç úBaøì ïépî ,íøk àlà éì¦¤¨¤¤¦©¦§©£¦¨¦¨¥©£¨©£¦
éðàL ìBëé ."òèð øLà" øîBì ãeîìz ?ïéðéî øàMî¦§¨¦¦©§©£¤¨©¨¤£¦
éðìéà äMîçå ,ìëàî éðìéà äòaøà òèBpä äaøî§©¤©¥©©§¨¨¦¨¥©£¨©£¦¨¦¨¥
:øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø ."íøk" :øîBì ãeîìz ÷øñ§¨©§©¤¤¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
éøáîì èøt ,"Bìlç àìå" "ìléç àì" ,BòîLîk íøkC ¤¤§©§¨Ÿ¦¥§Ÿ¦§§¨§©§¦
éøánä ãçàå òèBpä ãçà :ïðz ïðà àäå .áékøîìeC §©§¦§¨£©§©¤¨©¥©§¤¨©©§¦

àì :àcñç áø øîà àøéæ 'ø øîà ?áékønä ãçàå§¤¨©©§¦¨©¥¨¨©©¦§¨¨
.øzéä úákøäa ïàk ,øeqéà úákøäa ïàk .àéL÷©§¨¨§©§¨©¦¨§©§¨©¤¥
,äcìéa äcìé àîéìéà ?éîc éëéä ,øzéä úákøä éàä©©§¨©¤¥¥¦¨¥¦¥¨©§¨§©§¨
àlà ?äðBLàø äcìé íeMî øãäéî éòác ,déì ÷Btéz¥¥§¨¥¤£©¦©§¨¦¨¤¨
,äðé÷æa dëaéqL äcìé :eäaà 'ø øîàäå ,äðé÷æa äcìé©§¨¦§¥¨§¨¨©©¨©§¨¤¦§¨¦§¥¨
'ø øîà ?äìøò ïéc da ïéàå äðé÷æa äcìé äìèä§¨©§¨¦§¥¨§¥¨¦¨§¨¨©
àúéén÷ Cäì òèðã ïBâke ,äcìéa äcìé íìBòì :äéîøé¦§§¨§¨©§¨§©§¨§§¨©§©©¨§¨
ïî øeèt ,úBøB÷ìå âééñì òèBpä :ïðúc ,úBøB÷ìe âééñì¦§¨§¦§©©¥©¦§¨§¨¦
àðL éàîe äìèaã äðé÷æa äcìé àðL éàîe .äìøòä̈¨§¨©§¨©§¨¦§¥¨§¨§¨©§¨

éìîéî éà ,íúä ?äìèa àìã äcìéa äcìéåàì dìò C ©§¨§©§¨§Ÿ¨§¨¨¨¦¦§¦£¨¨
éìîéî éà ,àëä ,àéä øãäéî úaøãäéî úa dìò C ©¦£©¦¨¨¦¦§¦£¨©¦£©

eìòà äåäc éãéî ,[àîéé÷ éøéôì àø÷éòî àäã] ,àéä¦§¨¥¦¨¨§¥¥©§¨¦¥©£¨©¨
dî÷Bìå .äìøòa ïéáéiç ,ïäéìéàî eìò :ïðúc ,ïäéìéàî¥¥¥¤¦§©¨¥¥¥¤©¨¦§¨§¨§§¨
øãä éàäå déãécà øãä éàäc ,ïéôzeL éðL ìL íøëa§¤¤¤§¥¨¦§©¨©©¦¥§©¨©
éðL ìL íøk ,úøîBà úàæ :àtt áø øîà ?déãécà©¦¥¨©©©¨Ÿ¤¤¤¤¤§¥
àðL éàîe .äîçìnä éëøòî åéìò ïéøæBç ïéà ïéôzeL¨¦¥§¦¨¨©©§¥©¦§¨¨©§¨
?ïéøæBç ïlekã ,äîçìna ïäî ãçà úîe ïéçà äMîçî¥£¦¨©¦¥¤¨¥¤©¦§¨¨§¨§¦
ãç ìk ,àëä ."BzLà" déa àðéø÷ ãçå ãç ìk ,íúä̈¨¨©§©¨¥¨¥¦§¨¨¨©

a ïîçð áø ."Bîøk" déa àðéø÷ àì ãçå,øîà ÷çöé ø §©¨¨¥¨¥©§©©§¨©¦§¨¨©
éøáîaéøánä àéðúc ,àeä àpz éàäå ,÷øéa ïìéà CC §©§¦¦¨§¨¨§©©¨§©§¨©©§¦

'ø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,÷øéa ïìéà¦¨§¨¨©¨¦§¤©§¦¥©¦¦
ék .ïéøñBà íéîëçå ,Bkò øôk Léà àcîb ïa äãeäé§¨¤©§¨¦§©©©£¨¦§¦¦

àëä ?BòîLîk "íøk" íúä á÷òé ïa øæòéìà 'ø øîà àì .àéä á÷òé ïa øæòéìà 'ø ,épî àä :ïðçBé 'ø øîà éîéc áø àúà£¨©¦¦¨©¨¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦Ÿ¨©¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤§©§¨¨¨
éøáî ïéà òèBð ,BòîLîk "òèð" éîðäúeçt äcìé :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà éîéc áø àúà ék .àì áékøîe C ©¦¨©§©§¨¥©¦©§¦©§¦Ÿ¦£¨©¦¦¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨§¨

,íøk délek ìáà ,áðæ äàöBé úçàå ,íézL ãâðk íézL ,éléî éðäå ,àzL úák àéfçúîc ,äéúBðL ìk äìøòa úáéiç ,çôhî¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨§¦§©§¨§©©¨§¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¨¥¤¤
:áéúëc ,òîL úàéø÷ì úBnà òaøà ñôBz úî :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ,éîéc áø àúà ék .déì úéà àì÷̈¨¦¥¦£¨©¦¦¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥©§©©¦§¦©§©¦§¦
àNpéì äøeñà ,ïéçàä ïéa äìéãbä àzâøBç :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîà ."eäNò óøç Løì âòì"Ÿ¥¨¨¥¥¥¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¥¨¥¨©¦£¨¦¨¥
:á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîàå .àúléîì déì úéà àì÷ ,àéä àìå .eäéézçà ék àéfçúîc ,ïéçàì̈©¦§¦§©§¨¦©§©§§¨¦¨¨¦¥§¦§¨§¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
.àúlîì déì úéà àì÷ øéòa ìáà ,äãOa àlà ïøîà àì :àleò øîà .øNòîì eòa÷eä ,ïøBâa ïàNòL äàôe äçëL è÷ì¤¤¦§¨¥¨¤£¨¨§¤§§§©£¥¨©¨Ÿ£¨©¤¨©¨¤£¨¨¦¨¨¦¥§¦§¨
,éléî éðäå .íéòøfä úà úLc÷î dðéà ,çôhî äúeçtä äcìé :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîàå§¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¨¦¤©¥¨§©¤¤¤©§¨¦§¨¥¦¥
:á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå .Léc÷î íøk élek ìáà ,áðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézL§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¨¥¤¤¦§¦§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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יום שני - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

BãéaL úBøéáòîzvxzn .df mrhn olfbd hrnzd ,ok m`e ,xfege ¥£¥¤§¨
,`xnbdìéìbä éñBé éaø àîéz eléôàédxwna sqep herin jixv , £¦¥¨©¦¦©§¦¦

äáeLz ãáòc ïBâkezlifb lréîc áäéå,dlifbd inc z` mliye - §§¨©§¨§¨£¨¥
,`xnbd zl`ey .ef dxiar iptn xfeg epi` df ote`aeéëä éàmliyy ¦¨¦

,ezlifb lrç÷Bì déì äåäjk ici lrøcäéìåoick ezial xefgie - £¨¥¥©§¤§©
,`xnbd dper .zia gwelàøwéòîc ïåékmliyy mcewúøBúa ¥¨§¥¦¨¨§©

äéãéì àúà äìéæbdlifba ecil ribd ziad -àìdfe ,exear xefgi §¥¨¨¨§¨¥Ÿ
.olfb ly herind

dpyna epipy'íøk òèð øLà Léàä éîe' ,,'eke mxk rhepd cg` ¦¨¦£¤¨©¤¤
gweld cg`e 'eke jixand cg`e rhepd cg`'eëz` `xnbd zx`an ,

jkl xewndïðaø eðz ,yi`d ine' dyxta xn`p ,òèð øLà,'mxk ¨©¨¨£¤¨©
éì ïéàdf weqtn zeaxlàlàm` `weecòèð,ynnLøéå ç÷ì ¥¦¤¨¨©¨©§¨©

ïépî äðzîa Bì ïzéðå.xfeg `ed s`yLéàä éîe' øîBì ãeîìz §¦©§©¨¨¦©¦©§©¦¨¦
,'òèð øLà`l` ,'rhp xy` in' aezkl lkiy ,zxzein 'yi`' zaiz £¤¨©

.yxeie dpew zeaxl `aéì ïéà 'íøk'zeaxlíøk àlà`weecïépî , ¤¤¥¦¤¨¤¤¦©¦
ïéðéî øàMî eléôàå ìëàî éðìéà äMîç úBaøì,xfeg mdilr mby §©£¦¨¦¨¥©£¨©£¦¦§¨¦¦

.dpyna x`eankòèð øLà' øîBì ãeîìzxy`' aezk `le ,'mxk ©§©£¤¨©
ok m` .llka zerihp lky ,mewn lkn 'rhp' yexcl 'rhp mxkìBëé̈

äaøî éðàLs` df weqtn,ìëàî éðìéà äòaøà òèBpäe`äMîçå ¤£¦§©¤©¥©©§¨¨¦¨¥©£¨©£¦¨
÷øñ éðìéà.øîBì ãeîìz'íøk'.mxkl dnciy jixvy drnyny ¦¨¥§¨©§©¤¤

á÷òé ïa øæòéìà éaøwlege,øîBày'íøk'`ed o`k xn`pd ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤¤
,BòîLîk,zepli` x`y lr `le ,xfeg mxk lr `weecy §©§¨

aezkl leki didy ,yexcl `ziixad dkiynn'ìléç àì'aezke Ÿ¦¥
'Bìléç àìå',xg`l `le dfl 'ellig' ,hrnl `ay rnyn ,èøt §Ÿ¦§§¨

éøáîìáékøîìe C,xg`a eaikxnd e` ,dnc`a oli` jixandy - §©§¦§©§¦
`xnbd dywn .xfeg epi`ïðz ïðà àäåepizpynaòèBpä ãçà §¨£¨§©¤¨©¥©

éøánä ãçàåáékønä ãçàå C,`xnbd zvxzn .xfeg el` lkay §¤¨©©§¦§¤¨©©§¦
ïàk ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà àøéæ éaø øîàzxne`y `ziixaa ¨©©¦¥¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨

zxacn ,xfeg epi`yøeqéà úákøäaxg` oina oin aikxdy -ïàk §©§¨©¦¨
xaecn epizpynaøzéä úákøäa.dlibx drihp oick xfeg jkitle §©§¨©¤¥
,`xnbd zxxanøzéä úákøä éàädpynd dxaic dilryéëéä ©©§¨©¤¥¥¦

éîc.dilr xefgiyàîéìéàaikxdyäcìédribd `ly drihp - ¨¦¦¥¨©§¨
ziriaxd dzpyläcìéajixv recn ,ok m` ,denk drihpa - §©§¨
,dxfgl dzeaxleøcäéî éòác déì ÷etézdakxdd `lel s` ¥¥§¨¥¤§©

äðBLàø äcìé íeMî.dllig `l oiicryàlàxaecn gxkda ¦©§¨¦¨¤¨
aikxdaäðé÷æa äcìéjixve ,mipy rax` dilr exary drihp - ©§¨¦§¥¨

,`xnbd dywn df lr mb .aikxdy dclid meyn xefgléaø øîàäå§¨¨©©¦
eäaàdrihpydëaéqL äcìédaikxd -äìèa ,äðé÷æadrihpd ©¨©§¨¤¦§¨¦§¥¨§¥¨

däìøò ïéc da ïéàå äðé÷æa äcìérhp lelig oic da oi` jkitle ©§¨¦§¥¨§¥¨¦¨§¨
,`xnbd zvxzn .xfeg recne iraxíìBòì ,äéîøé éaø øîàxaecn ¨©©¦¦§§¨§¨

aikxdy,äcìéa äcìémeyn xefgl jixv ixd `xnbd dzywy dne ©§¨§©§¨
o`k xaecn ,dpey`xd dclid drihpdïBâëeCäì òèðcdrihp §§¨©§©

àúéén÷âééñìxcbl didzy -úBøB÷ìedpey`xd z` rhpy e` - ©©§¨¦§¨§
dzngn xfeg epi` jkitle .dizexew z` uevwlòèBpä ,ïðúc ,¦§©©¥©

úBøB÷ìe âééñìeizexit zlik`l `leäìøòä ïî øeèt,ok enke , ¦§¨§¨¦¨¨§¨
.aikxdy drihpd lr wx xfeg jkle ,irax lelig oic da oi`

,`xnbd dywnàðL éàîeaikxdäìèác äðé÷æa äcìéjkitle ©§¨©§¨¦§¥¨§¨§¨
dlxra zaiig dpi`àðL éàîe ,äcìéaikxdyäcìéabiiql drhpy ©§¨©§¨§©§¨

zexeweäìèa àìcixd ,dlxra zaiige ,dzxiaga dycgd drihpd §Ÿ¨§¨
biiql drhpy drihpdzexewe,`xnbd zvxzn .dpiwfk `idíúä̈¨

,dpiwf drihpaéìnéî éàdìò C,leki epi` ,dclik da bedpl dvexe ¦¦§¦£¨
ixdyàéä øcäéî úa åàìezaygn oi`e dpiwf `id ze`ivnay oeik ¨©¤§©¦

eli`e .dlirenàëä,zexewl drhipy dcli drihpaéìnéî éàC ¨¨¦¦§¦
dìòdlik`l dcriilàéä øcäéî úadlibx drihpk aygize £¨©¤§©¦

dlxra zaiigd[àîéé÷ éøéôì àøwéòî àäc] ,zepyl leki jkitle §¨¥¦¨¨§¥¥©§¨
.dceri z`ïäéìéàî eìòà äåäc éãéîzepli`a epivny enke - ¦¦©£¨©¨¥¥¥¤

odil`n elryäìøòa ïéáéiç ïäéìéàî eìò ,ïðúc ,lekiy ixd ¦§©¨¥¥¥¤©¨¦§¨§¨
.dligzn jkl zecrein eid `ly s` ,dlik`l mcriil

,wegc ote`a dpynd z` dinxi iax cinrd recn ,`xnbd zl`ey
dî÷Bìåoli` aikxna,ïéôzeL éðL ìL íøëaaikxdy epiidc §§¨§¤¤¤§¥¨¦

,exiag ura cg`ddéãécà øãä éàäå déãécà øãä éàäcjkitle - §©¨©©¦¥§©¨©©¦¥
,`xnbd dper .ef dakxd ici lr mdipy mixfegúàæ ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ

úøîBàgken ok dvxiz `ly jkn ,yïéà ïéôzeL éðL ìL íøk ¤¤¤¤¤§¥¨¦¥
äîçìnä éëøòî åéìò ïéøæBç.jk cinrdl oi` jkitle §¦¨¨¥Ÿ§¥©¦§¨¨

,`xnbd dywnàðL éàîeoitzey ly mxkúîe ïéçà äMîçî ©§¨¥£¦¨©¦¥
äîçìna ïäî ãçà,ezy` z` maiil mikixveïéøæBç ïleëciptn ¤¨¥¤©¦§¨¨§¨§¦

,`xnbd zvxzn .da mitzeyk md ixde ,mlekl mai zxney `idy
íúäoig` dyingaBzLà déa àðéø÷ ãçå ãç ìkokziy oeik ¨¨¨©§©¨¦¨¥¦§

,el maiizzyàëäoitzey ly mxkadéa àðéø÷ àì ãçå ãç ìk ¨¨¨©§©Ÿ¨¦¨¥
Bîøk.ure ur lka mitzey mdipy ixdy ©§

zxne`d dpyndn `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
,xfeg epi`y zxne`d `ziixad lr ,xfeg jixande aikxndyáø©

,øîà ÷çöé øa ïîçð,aikxne jixana xfegy dhwpy epizpyny ©§¨©¦§¨¨©
zxacnéøáîaC,aikxn -ïìéàeilr xefgl epicy÷øéa ,oi`y §©§¦¦¨§¨¨

dywz m`e .iraxe dlxr ipic ea oi` ixdy ,envr cvn eilr mixfeg
xeqi` zakxd `id ef dakxd ixd,mixfeg oi`y `ziixaa epcnle

uexizd .dilréøánä ,àéðúc ,àeä àpz éàäåïaø ÷øéa ïìéà C §©©¨§©§¨©©§¦¦¨§¨¨©¨
øôk Léà àcîb ïa äãeäé éaø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥©¦¦©¦§¨¤©§¨¦§©

,Bkò.ezenk dxaq epizpyneïéøñBà íéîëçådakxd ,mdixacle , ©©£¨¦§¦
.xeqi` zakxd `id ef

,`ziixad lr dpyndn `iyewd lr sqep uexizéîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦
épî àä ,ïðçBé éaø øîà,dakxd lr xfeg epi`y dhwpy `ziixad - ¨©©¦¨¨¨©¦

àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø,'ernynk mxk' `ziixaa ok iptl xn`y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
m`d ixdyíúä á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà àìlirlyíøk Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤

BòîLîk,otb dpi`y drihp lk hrnlénð àëäyxecxfril` iax §©§¨¨¨©¦
zaiz z` awri oaòèðjkitle ,ernynk `edyéøáî ïéà òèBðC ¨©¥©¥©§¦

àì áékøîe`nw `pz la` ,xzid zakxd lr elit` lr xfeg epi`e , ©§¦Ÿ
.epizpyn zxaeq mdixacke ,dakxd lr mixfegy xaeq `ziixad ly

,opgei iax xn` ici` ax mya sqep oic `xnbd d`ianáø àúà ék¦¨¨©
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîécdrihpäcìé ¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨

`idyäúeçtddaebaäéúBðL ìk äìøòa úáéiç çôhî,opaxcn §¨¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨
meyn,àzL úák àéæçúîcdtiqene .dlxr zexit lke`k d`xpe §¦§©§¨§©©¨

`xnbdéléî éðäåa ,dlxra zaiigyúçàå íézL ãâðk íézL §¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©
áðæ äàöBé-mxk ly ohwd xeriy o`k yiyíøk délek ìáà- §¨¨¨£¨¥¤¤

,el`k zerihpn `ed mxkd lk m`déì úéà àì÷`ed reci - ¨¨¦¥
.dlxrl cyg oi`e ,dpeynk

el` ly mnyn dxn`py `xnin cer `xnbd d`ianáø àúà ék ,¦¨¨©
ñôBz úî ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîéc¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥

òîL úàéø÷ì úBnà òaøà.eizen` rax`a dzexwl xeq`e , ©§©©¦§¦©§©
meyn ,mrhde'eäNBò óøç Løì âòBì' áéúëcdeevn miiwnyke ¦§¦¥¨¨¥¥¥

.eilr brelk `ed ,ezaxwa
.sqep oic epivn ,epipyy dn oirkïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

àúbøeç ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîezy` za -ïéa äìéãbä ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§§¨©§¥¨¥
ïéçàäzxg` dy`n eipa oia dlcby -ïéçàì àNpéì äøeñà , ¨©¦£¨¦¨¥¨©¦

iptn ,dipyd ezy`neäééúçà ék àéæçúîcdn`a xikn epi`y inl §¦§©§¨¦£¨©§
`xnbd dgec .zizin`dàéä àìåiptn ,xaca xeqi` oi` -yàì÷ §Ÿ¦¨¨

àúléîì déì úéà.mzeg` dpi`y mlek ercie ¦¥§¦§¨
el` itn dxn`p ztqep `xninïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå .§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

äàôe äçëL è÷ì ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîyrnn mixehtdx, ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¤¤¦§¨¥¨
ïàNòLmlaiwy iprdïøBâa,ixk mdn dyre mqpiky -eòa÷eä ¤£¨¨§¤§§
øNòîìeaygie ,mxewn z` mircei mpi`y mi`exd iptn ,opaxcn §©£¥

,`xnbd dtiqen .iprd ly edcya lcbyïøîà àì ,àìeò øîà̈©¨Ÿ£¨¨
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okez z` dligz zx`an `xnbd ,dpyndn di`xd x`eazy mcew
,`xnbd dywn .`ziixad ixacàéiì étìkixac ,dxe`kl - §©¥©¨
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ìBòáiL ãò ä÷Bì Bðéàmicnel okl ,llig `l ,lra `l m`y iptn , ¥¤©¤¦§
.'dgwl `l'n odilr xfeg oi`y
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oifge` mipy` cenr cn sc oey`x wxtdheq
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dwElg dxrnC oeikC ,xFdh DA cnFr `EdW¤¥¨¨§¥¨¦§¨¨£¨
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zFHdl miAx ixg` mIwl cg`(bk zFnW): ¤¨§©¥©£¥©¦§©§

.ïéãçéîì:zifBd zMWlC Kpdéð÷æ éð÷fî.E ©§ª¨¦¨¨§¦§©©¨¦¦¦§¥§¥¤
oicgin ,Lipwf azke ipwf aYkinl ivnCn¦§¨¥§¦§©¦§¥§¨©§¥¤§ª¨¦

:LipwfAW.÷eMä éð÷æ:oixcdpq opi`W t"r` ¤¦§¥¤¦§¥©¤¥¨©§¤§¦

éèôBL.E:l`xUi z` mihtFW mdW mipwféð÷fî §¤§¥¦¤¥§¦¤¦§¨¥¦¦§¥
.äãòäDil xYiI`e ,xaC mlrd xR zkinqC ¨¥¨¦§¦©©¤§¥¨¨§¦©©¥

:mipW cFr `iadl LihtFWàúlî dlëì døîâì §¤§¨¦§©¦§¨§¨§ª¨¦§¨
.íúäî,xn`w dXng iOp mzd dcEdi iAx `dC ¥¨¨§¨©¦§¨¨¨©¦£¦¨¨¨©

:oixcdpqC w"ta i`xTn Dl silie[å"éå] àlà §¨¦¨¦§¨¥§©§¤§¦¤¨
éèôBLå.àðéðîì Ey"fb xinB `l xnFlM §§¤§¦§¨¨§©Ÿ¨¦

pql LihtFW Kixhvi`ey"xk dlFcB ixcd §¦§§¦§¤§©§¤§¦§¨
å"éå

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

éðôì ìàøNé ñð" :øîàpL .äìéôð ,äñéð úléçzL¤§¦©¦¨§¦¨¤¤¡©¨¦§¨¥¦§¥
ìôàeä ïläìe "íòá äúéä äìBãâ äôbî íâå íézL §¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨§©¨

ìô éðtî ìàøNé éLðà eñðiå" :øîBà"íéììç eìtiå íézL ¥©¨ª©§¥¦§¨¥¦§¥§¦§¦©¦§£¨¦
ìáà ,úeLøä úBîçìîa ,íéøeîà íéøáã äna .'Bâå§©¤§¨¦£¦§¦§£¨§£¨
älëå Bøãçî ïúç eléôà ,ïéàöBé ìkä äåöî úBîçìîa§¦§£¦§¨©Ÿ§¦£¦¨¨¥©§§©¨
,íéøeîà íéøáã äna :äãeäé éaø øîà .dúteçî¥¨¨¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
,ïéàöBé ìkä äáBç úBîçìîa ìáà ,äåöî úBîçìîa§¦§£¦§¨£¨§¦§£¨©Ÿ§¦

:dúteçî älëå Bøãçî ïúç eléôà'îâïéa àkéà éàî £¦¨¨¥©§§©¨¥¨¨©¦¨¥
.ïðaøc äøéáò ,eäééðéa àkéà ?éìéìbä éñBé 'øì éñBé 'ø¥§¥©§¦¦¦¨¥©§£¥¨§©¨¨
,äléôúì äléôz ïéa çN :àéðúc àä ,àìæà ïàîk§©¨§¨¨§©§¨¨¥§¦¨¦§¦¨
,ïàîk .äîçìnä éëøBòî äéìò øæBçå ,Bãéa àéä äøéáò£¥¨¦§¨§¥¨¤¨¥§¥©¦§¨¨§©
ìB÷ òîL :ïðaø eðúc àäì àpz ïàî .éìéìbä éñBé 'øk§¥©§¦¦©¨¨§¨§¨©¨¨¨©
úBáøç çeöçö ,òézøäå ïéñéøz úôâä ,òézøäå úBðø÷§¨§¦§¦©£¨©§¦¦§¦§¦©¦§©£¨
àáé÷ò 'ø àîéì ?ïàîk .øæBç ,åékøa ìò Bì ïéúúBL íéîe©¦§¦©¦§¨¥§©¥¨£¦¨
éìéìbä éñBé 'ø eléôà àäa ?éìéìbä éñBé 'ø àìå àéä¦§Ÿ¥©§¦¦§¨£¦¥©§¦¦
:"Bááìk åéçà ááì úà ñné àìå" :áéúëc íeMî ,äãBî¤¦¦§¦§Ÿ¦©¤§©¤¨¦§¨
äñéð úléçzL éðtî éàä :"'eë íéøèMä úlëk äéäå"§¨¨§©Ÿ©Ÿ§¦©¦§¥¤§¦©¦¨
:àîéà ?déì éòaî ,äñéð äìéôð úléçzL éðtî !äìéôð§¦¨¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨¦¨¥¥¥¨
íéøeîà íéøáã äna" :äñéð äìéôð úléçzL éðtî¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨©¤§¨¦£¦
Bæ ,ïðaøc úeLø :ïðçBé 'ø øîà :'eë "úeLøä úBîçìîa§¦§£¨§¨©¨¨§§©¨¨
éaøã äáBç àéä Bæ ,ïðaøc äåöî ,äãeäé éaøã äåöî àéä¦¦§¨§©¦§¨¦§¨§©¨¨¦¨§©¦
ìkä éøác ,Laëì òLBäé úBîçìî :àáø øîà .äãeäé§¨¨©¨¨¦§£§ª©¦§Ÿ¦§¥©Ÿ
ék .úeLø ìkä éøác ,äçååøì ãåc úéa úBîçìî .äáBç¨¦§£¥¨¦¦§¨¨¦§¥©Ÿ§¦
dì éø÷ ,øî .eäééìò éúéì àìã íéBb éèeòîì ,éâéìt§¦¦§©¥¦§Ÿ¥¥£©§¨¨¥¨
äåöîa ÷ñBòì ,dpéî à÷ôð .úeLø éø÷ ,øîe .äåöî¦§¨¨¨¥§¨§¨¦¨§¥§¦§¨

:äåönä ïî øeètL¤¨¦©¦§¨

äîçìî çåùî êìò ïøãä
äìâòìa ,äôeøòéð÷æ eàöéå äîãàa ììç àöné ék" :øîàpL :LãBwä ïBLéèôLå EìL ."E.ïéàöBé eéä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéaî äL ¤§¨£¨¦§©¤¤¤¡©¦¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§Ÿ§¤§Ÿ¨¦¥¦©¨¤¦¨©¦¨§¦

éð÷æ" øîàpL äMîç :øîBà äãeäé 'øéèôLå" íéðL "E,ìâa ïeîè àöîð .ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L ïéc úéa ïéàå ,íéðL "E §¨¥£¦¨¤¤¡©§¥¤§©¦§Ÿ§¤§©¦§¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨¦§¨¨§©
éðt ìò óö àìå "äãOa" ,ïìéàa éeìz àìå "ìôð" ,ìâa ïeîè àìå "äîãàa" :øîàpL .ïéôøBò eéä àì ,íénä éðt ìò óö Bà ,ïìéàa éeìz Bà¨§¦¨¨©§¥©©¦Ÿ¨§¦¤¤¡©¨£¨¨§Ÿ¨§©Ÿ¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨©§¥

:ïéc úéa da LiL øéòì àlà ïéããBî ïéà .ïéôøBò eéä àì ïéc úéa da ïéàL øéòì Bà ,íéBb daeøL øéòì Bà øôqì Ceîñ àöîð .íénä'îâ ©©¦¦§¨¨©§¨§¦¤¨¦§¦¤¥¨¥¦Ÿ¨§¦¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥¦
ïläì äøeîàä "äéiðò" äî .'Bâå "eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "eøîàå eðòå" :øîàpL :øîà÷ éëä ,eäaà 'ø øîà ?øîà÷ éàî©¨¨©¨©©¨¨¦¨¨©¤¤¡©§¨§¨§§©¨¥§¨©§¦¦§¨§§¨£¦¨¨£¨§©¨

ìaìa ïàk óà ,LãBwä ïBLéð÷æ eàöéå ...äîãàa ììç àöné ék" :ãöék äôeøò äìâò øãñå .LãBwä ïBLéèôLå EìL "EìBãbä ïéc úéaî äL ¦§©¤©¨¦§©¤§¥¤¤§¨£¨¥©¦¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§Ÿ§¤§Ÿ¨¦¥¦©¨
éð÷æ eàöéå" :ïðaø eðz :'eëå äMîç øîBà äãeäé 'ø :ïéàöBé eéä íéìLeøéaLéèôLå Eéð÷æ" ."EéèôLå" ,íéðL "E,ìe÷L ïéc úéa ïéàå ,íéðL "E ¤¦¨©¦¨§¦§¨¥£¦¨¨©¨¨§¨§§¥¤§Ÿ§¤§¥¤§©¦§Ÿ§¤§©¦§¥¥¦¨

éð÷æ" :øîBà ïBòîL 'ø .äãeäé 'ø éøác ,äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L ïéc úéa ïéàå ,íéðL "E ¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨¦§¥§¨¦§¥§¥¤§©¦§¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨
ìL ïàk éøäéèôLå" áéúk àä ,éîð ïBòîL 'øå .äLéèôBLaL ïéãçeéîì déì éòaéî àeää !?"Eéð÷æ" "éð÷æ"î äãeäé 'øå .E'øå .à÷ôð "E £¥¨§Ÿ¨§¦§©¦¨§¦§Ÿ§¤©¦¨¥¥¦§£¦¤§§¤§§¨¦¦§¥§¥¤¨§¨§

éð÷æ" àðîçø áúk ,÷eMä éð÷æ eléôà àðéîà äåä "éð÷æ" àðîçø áúk éà ,ïBòîLéð÷æ" àðîçø áúk éàå ."Eéøãäðñ eléôà àðéîà äåä "E ¦§¦¨©©£¨¨¦§¥£¨¨¦¨£¦¦§¥©¨©©£¨¨§¥¤§¦¨©©£¨¨§¥¤£¨¨¦¨£¦©§¤§¦
éèôLå" àðîçø áúk ,äpè÷éèôBLaL ïéãçeéîì ,"Eïàk óà ,äãòaL ïéãçeéî ïläl äî ."äãòä éð÷æ"î "éð÷æ" "éð÷æ" øîb ,äãeäé 'øå .E §©¨¨©©£¨¨§Ÿ§¤¦§¨¦¤§§¤§§¨¨©¦§¥¦§¥¦¦§¥¨¥¨©§©¨§£¦¤¨¥¨©¨

éð÷æ" ,íúäî àúléî dleëì døîâì ,øîb éà .äãòaL ïéãçeéîéèôLå EéèôLå" å"éå àlà ?éì änì "EïBòîL 'øå àðéðîì "E §£¦¤¨¥¨¦¨©¦§¨¨§¨¦§¨¥¨¨§¥¤§Ÿ§¤¨¨¦¤¨§Ÿ§¤§¦§¨¨§¦§
å"éå
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבמלכות(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

iptn dfeäìéôð äñéð úlçzLzqip ici lr znxbp dlitpdy - ¤§¦©¦¨§¦¨
mingeldøîàpL ,l`xyie mizyilt znglna xyand ixacañð" ¤¤¡©¨

ìô éðôì ìàøNé"íòá äúéä äìBãâ äôâî íâå íézLixd , ¦§¨¥¦§¥§¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨
d`ian di`x cer .dligz mzqepn ici lr enxbp ,dlitpde dtibndy

dpyndøîBà àeä ïläìe,ìô éðtî ìàøNé [éLðà] eñeðéå"íézL §©¨¥©¨©§¥¦§¨¥¦§¥§¦§¦
"'Bâå íéììç eìtiå.mdiptl axwa eltp ,mdiptn eqpy xg`ny ixd ©¦§£¨¦§

,dpynd zniiqníéøeîà íéøác änayie dnglndn mixfegd yiy ©¤§¨¦£¦
llk dnglnl mi`vei oi`yúBîçìîa ìáà ,úeLøä úBîçìîa ,§¦§£¨§£¨§¦§£

äåöî,ux`d yeaika ryedi znglnkïéàöBé ìkämglidleléôà , ¦§¨©Ÿ§¦£¦
Bøãçî ïúçeztegn -dúteçî älëå.äna ,äãeäé éaø øîà ¨¨¥©§§©¨¥¨¨¨©©¦§¨©¤

íéøeîà íéøác,mlek mi`vei oi`yìáà äåöî úBîçìîa §¨¦£¦§¦§£¦§¨£¨
.dúteçî älëå Bøãçî ïúç eléôà ,ïéàöBé ìkä äáBç úBîçìîa§¦§£¨©Ÿ§¦£¦¨¨¥©§§©¨¥¨¨

.àøîâ`xnbd zl`eyéìéìbä éñBé éaøì éñBé éaø ïéa àkéà éàî ,, ©¦¨¥©¦¦§©¦¦©§¦¦
,`xnbd zvxzn .zexiarn `id d`xid mdipy ixacl ixdàkéà¦¨

eäééðéalr xar m`ïðaøc äøéáòiaxle ,xfeg ililbd iqei iaxl , ¥©§£¥¨§©¨¨
`ypy lecb odk enk ,`ziixe`c dxiar lr `l` xfeg epi` iqei

.dpnl`
`xnbd dtiqenàéðúc àä àìæà ïàîk ,ikxer zxfg oipra §©©§¨¨§©§¨
m`y ,dnglndçNxtiq -äléôz ïéaci ly oilitz zgpd - ¨¥§¦¨

äléôúìy`x ly oilitz zgpdl -Bãéa àéä äøéáòjxia `l m` ¦§¦¨£¥¨¦§¨
y`x ly lr aeyäîçìnä éëøBòî äéìò øæBçå ,`xnbd zxne` . §¥¨¤¨¥§¥©¦§¨¨

ïàîk`id ef `ziixay gxkdaéìéìbä éñBé éaøklr s` xfegy §©§©¦¦©§¦¦
.zekxa oebk ,opaxc zexiar

`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàî ,ikxern dxfga ©¨¨§¨§¨©¨¨
dnglndm`yúBðø÷ ìB÷ òîLdnglnd zraòézøäåcgtpe ¨©§¨§¦§¦©

rny m` oke ,c`n,òézøäå ïéñéøz úôâärny e`úBáøç çeöçö £¨©§¦¦§¦§¦©¦§©£¨
åékøa ìò Bì ïéúúBL íéîe,ez`xi zngnøæBç.dnglnd ikxern ©¦§¦©¦§¨¥

`xnbd zxxaneïàîk,ef `ziixa zxaeqàéä àáé÷ò éaø àîéì §©¥¨©¦£¦¨¦
d`xi zngn mixfeg eixaclyéìéìbä éñBé éaø àìå ,eixacly §Ÿ©¦¦©§¦¦

dgec .dnglnd mvrn `le ,zexiar cgt iptn wx xefgl mileki
,`xnbdàäadfk lecb cgta -äãBî éìéìbä éñBé éaø eléôà §¨£¦©¦¦©§¦¦¤

df meyn mb xfegyåéçà ááì úà ñné àìå' áéúëc íeMî ,¦¦§¦§Ÿ¦©¤§©¤¨
'Bááìk.xkip ecgte li`ed mixg`d z` mb rizxn ,jk cgtnyke ¦§¨

dpyna epipy'eë 'íéøèBLä úBlëk äéäå'.dlitp dqip zligzy §¨¨§©©§¦
,dpynd oeyl lr `xnbd zl`eyäìéôð äñéð úléçzL éðtî éàä©¦§¥¤§¦©¦¨§¦¨

ixd ,ef oeyl dpynd dhwp recne ,dlitpd `id dqipl mxebd ike -
déì éòaî äñéð dìéôð úléçzL éðtîmxebd ixdy ,aezkl `pzl ¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨¦¨¥¥

`xnbd zvxzn .dqipd `id dlitplàîéàdpynd ixacaéðtî ¥¨¦§¥
äñéð dìéôð úléçzL.dqipd `id dlitpl mxebd - ¤§¦©§¦¨¦¨

,dpyna epipy'eë úeLøä úBîçìîa íéøeîà íéøác änaxn` ©¤§¨¦£¦§¦§£¨§
'eke devn zenglna mixen` mixac dna dcedi iax.zx`an

.mzwelgne mdixac z` `xnbdïðçBé éaø øîà,'zngln'úeLø ¨©©¦¨¨§
ïðaøc,zeyx mipkn opaxy dn -àéä Bæzngln'éaøc 'äåöî §©¨¨¦¦§¨§©¦
äãeäéoi`e 'devn' dcedi iax lv` dzpeky dnglnd dze` `id - §¨

,ok enk .dilr mi`vei mlek'znglnïðaøc 'äåöîdpeky dn ¦§¨§©¨¨
,devn zngln opax ixacaàéä Bæzngln'äãeäé éaøc 'äáBç- ¦¨§©¦§¨

.dilr oi`vei lkde ,dcedi iax xaic dilry daegd zngln `id
,mzwelgn z` `ax x`ane,àáø øîàòLBäé úBîçìîick eidy ¨©¨¨¦§£§ª©

Laëìz`xeaicd it lr l`xyi ux`äáBç ìkä éøácmi`veie ¦§Ÿ¦§¥©Ÿ¨
eli`e .mlekãåc úéa úBîçìîeidyäçååøìleab z` aigxdl ¦§£¥¨¦¦§¨¨

,miiebdn qn lehile l`xyiìkä éøácznglnk zipecipúeLø.ék ¦§¥©Ÿ§¦
éâéìtdzxhny dnglna ,dcedi iaxe opaxíéáëBk éãáBò éèeòîì §¦¥§©¥§¥¨¦

miiebd ly mgek z` yilgdl -eäééìò éúéì àìcdidi `ly ick - §Ÿ¥¥£©§
,dfae .micedia mglidl gk mdaøî,dcedi iax -äåöî dì éø÷, ©¨¥¨¦§¨

øîe,`nw `pz -éø÷zngln ef dnglnlúeLøoi` `nlr ilekle , ©¨¥§
de ,ef dnglnl mi`vei mlekdpéî à÷ôðe` zeyx z`xwp `id m` ©§¨¦¨

`id devnäåönä ïî øeètL äåöîa ÷ñBòìdkldd oiprl - §¥§¦§¨¤¨¦©¦§¨
ef dnglny dcedi iax ixacly ,devnd on xeht devna wqerdy
`nw `pzle ,zxg` devnn xeht da wqerd 'devn' z`xwp

.zxg` devna aiig da wqerd 'zeyx' z`xwp ef dnglny

äîçìî çåùî êìò ïøãä
éòéùú ÷øô äôåøò äìâò

`p ef dyxt .dtexr dlbr zyxta wqer df wxt`vniyky ,dxn
myl ekliy dxezd dzeev ,ebxd in rcep `le ,l`xyi ux`a llg
daexw xir efi` eizeaiaq lkl epnn eccnie ,lecbd oic zian mipwf
,ozi` lgpa dze` micixene ,dlbr mi`ian xird dze` ipwfe ,el
mewna mdici z` mivgex `idd xird ipwf lke ,my dze` mitxere
mcd z` ekty `l epici' ycewd oeyla mixne` mipwfde ,dztixr
xy` l`xyi jnrl xtk' mixne` mipdkde ,'e`x `l epipire dfd

.'l`xyi jnr axwa iwp mc ozz l`e 'd zict
äôeøò äìâò .äðùîepipyy ,dtexr dlbr zyxtay zexin`d - ¤§¨£¨
`weec zxn`py lirlìa,LãBwä ïBL,oipnììç àöîé ék' øîàpL ¦§©¤¤¤¡©¦¦¨¥¨¨

'äîãàa' .edkd in rcep `leéð÷æ eàöéåéèôBLå E'E`id dn cecnl ¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤
,md mipiic dnke ,llgd l` daexwd xirdìL,äLdylyd el`e §Ÿ¨

íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéaîzifbd zkyla ayeidéaø .ïéàöBé eéä ¦¥¦©¨¤¦¨©¦¨§¦©¦
äMîç ,øîBà äãeäé,md mipiicéð÷æ' øîàpL'EernynyíéðL §¨¥£¦¨¤¤¡©§¥¤§©¦

,miax herin `edyéèôBLå''EernynyíéðL,drax` o`k yi ixd §§¤§©¦
ïéc úéa ïéàåextqny,ìe÷Ljklãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBîixde §¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨

.dyng o`k
àöîðbexddìâa ïeîè,mipa`éðt ìò óö Bà ,ïìéàa éeìz Bà ¦§¨¨§©¨§¦¨¨©§¥

ïéôøBò eéä àì ,íénäeilr dlbr' øîàpL ,llg `vni ik'äîãàa ©©¦Ÿ¨§¦¤¤¡©¨£¨¨
éðt ìò óö àìå 'äãNa' ,ïìéàa éeìz àìå 'ìôBð' ,ìâa ïeîè àìå§Ÿ¨§©¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨©§¥

.íénä©©¦
àöîðbexddøôqì Ceîñ,mixkpl jenq l`xyi leaba `idy xir - ¦§¨¨©§©

àì ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Bà ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòì Bà§¦¤¨§¥¨¦§¦¤¥¨¥¦Ÿ
ïéôøBò eéäoiccen][.ïéc úéa da LiL øéòì àlà ïéããBî ïéà . ¨§¦¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥¦

.àøîâ,dpynd ly oey`xd wlgd lr `xnbd zl`eyøîà÷ éàî©¨¨©
dlbry 'dnc`a llg `vni ik' xn`py dnn `pzd cnl cvik -

.ycewd oeyla zxn`p dtexr,eäaà éaø øîàcnl df `xwnn `l ¨©©¦©¨
ly df wlga exn`p mixac ipye ,xg` mewnn `l` ,`pzd z`f

`pzde ,dpyndøîà÷ éëä,ycewd oeylay oipn ,xn` dligz , ¨¦¨¨©
øîàpLdtexr dlbra o`kïläìe ,'eøîàå eðòå'zekxa zyxta ¤¤¡©§¨§¨§§©¨
zellwe,''Bâå eøîàå íéåìä eðòå' øîBà àeä,dey dxfb cenll yie ¥§¨©§¦§¨§§

ïläì äøeîàä äééðò äî`weec `id zellwe zekxaaìaïBL ¨£¨¨¨£¨§©¨¦§
óà ,LãBwädxen`d diiprdïàk`weec `idìa.LãBwä ïBLxg`e ©¤©¨¦§©¤

,xg` oic xn` jkãöék äôeøò äìâò øãñåziyrp,xn`pék' §¥¤¤§¨£¨¥©¦
éð÷æ eàöéå äîãàa ììç àöîééèôBLå EìL ,'EäLmipiicúéaî ¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤§Ÿ¨¦¥

ïéàöBé eéä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc.cecnl ¦©¨¤¦¨©¦¨§¦
,lecbd oic zian dyly ,dpyna epipyäMîç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¨

.'eëå,dpyna zwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianeðz §¨
,ïðaø' xn`péð÷æ eàöéåéèôBLå Eéð÷æ' ,'E'Emd ixd,íéðL ©¨¨§¨§§¥¤§§¤§¥¤§©¦

éèôBLå''Ecer md ixd,íéðL,drax` o`k ixdïéc úéa ïéàå §§¤§©¦§¥¥¦
éaø éøác ,äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L̈¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨¦§¥©¦

éð÷æ' øîBà ïBòîL éaø .äãeäé'Emd ixdïéc úéa ïéàå ,íéðL §¨©¦¦§¥§¥¤§©¦§¥¥¦
ìL ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L.äL ¨¦¦£¥¤¤¨£¥¨§Ÿ¨

,`xnbd zl`eyénð ïBòîL éaøådcedi iaxk yxec epi` recnàä §©¦¦§©¦¨
áéúk' mbéèôBLå,'E,`xnbd daiynàeääazkp `l 'jihteye' §¦§§¤©

`l` ,mipiicd oipn jxevldéì éòaéîepnn cenllïéãçeéîì ¦¨¥¥¦§¨¦
éèôBLaLElecbd oic zian eidi mixen`d mipwf mze`y - ¤§§¤

zifbd zkylay.
,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåipy cer jixvdl 'jihteye'n yxecy §©¦§¨
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רה יום שלישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

iptn dfeäìéôð äñéð úlçzLzqip ici lr znxbp dlitpdy - ¤§¦©¦¨§¦¨
mingeldøîàpL ,l`xyie mizyilt znglna xyand ixacañð" ¤¤¡©¨

ìô éðôì ìàøNé"íòá äúéä äìBãâ äôâî íâå íézLixd , ¦§¨¥¦§¥§¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨
d`ian di`x cer .dligz mzqepn ici lr enxbp ,dlitpde dtibndy

dpyndøîBà àeä ïläìe,ìô éðtî ìàøNé [éLðà] eñeðéå"íézL §©¨¥©¨©§¥¦§¨¥¦§¥§¦§¦
"'Bâå íéììç eìtiå.mdiptl axwa eltp ,mdiptn eqpy xg`ny ixd ©¦§£¨¦§

,dpynd zniiqníéøeîà íéøác änayie dnglndn mixfegd yiy ©¤§¨¦£¦
llk dnglnl mi`vei oi`yúBîçìîa ìáà ,úeLøä úBîçìîa ,§¦§£¨§£¨§¦§£

äåöî,ux`d yeaika ryedi znglnkïéàöBé ìkämglidleléôà , ¦§¨©Ÿ§¦£¦
Bøãçî ïúçeztegn -dúteçî älëå.äna ,äãeäé éaø øîà ¨¨¥©§§©¨¥¨¨¨©©¦§¨©¤

íéøeîà íéøác,mlek mi`vei oi`yìáà äåöî úBîçìîa §¨¦£¦§¦§£¦§¨£¨
.dúteçî älëå Bøãçî ïúç eléôà ,ïéàöBé ìkä äáBç úBîçìîa§¦§£¨©Ÿ§¦£¦¨¨¥©§§©¨¥¨¨

.àøîâ`xnbd zl`eyéìéìbä éñBé éaøì éñBé éaø ïéa àkéà éàî ,, ©¦¨¥©¦¦§©¦¦©§¦¦
,`xnbd zvxzn .zexiarn `id d`xid mdipy ixacl ixdàkéà¦¨

eäééðéalr xar m`ïðaøc äøéáòiaxle ,xfeg ililbd iqei iaxl , ¥©§£¥¨§©¨¨
`ypy lecb odk enk ,`ziixe`c dxiar lr `l` xfeg epi` iqei

.dpnl`
`xnbd dtiqenàéðúc àä àìæà ïàîk ,ikxer zxfg oipra §©©§¨¨§©§¨
m`y ,dnglndçNxtiq -äléôz ïéaci ly oilitz zgpd - ¨¥§¦¨

äléôúìy`x ly oilitz zgpdl -Bãéa àéä äøéáòjxia `l m` ¦§¦¨£¥¨¦§¨
y`x ly lr aeyäîçìnä éëøBòî äéìò øæBçå ,`xnbd zxne` . §¥¨¤¨¥§¥©¦§¨¨

ïàîk`id ef `ziixay gxkdaéìéìbä éñBé éaøklr s` xfegy §©§©¦¦©§¦¦
.zekxa oebk ,opaxc zexiar

`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàî ,ikxern dxfga ©¨¨§¨§¨©¨¨
dnglndm`yúBðø÷ ìB÷ òîLdnglnd zraòézøäåcgtpe ¨©§¨§¦§¦©

rny m` oke ,c`n,òézøäå ïéñéøz úôâärny e`úBáøç çeöçö £¨©§¦¦§¦§¦©¦§©£¨
åékøa ìò Bì ïéúúBL íéîe,ez`xi zngnøæBç.dnglnd ikxern ©¦§¦©¦§¨¥

`xnbd zxxaneïàîk,ef `ziixa zxaeqàéä àáé÷ò éaø àîéì §©¥¨©¦£¦¨¦
d`xi zngn mixfeg eixaclyéìéìbä éñBé éaø àìå ,eixacly §Ÿ©¦¦©§¦¦

dgec .dnglnd mvrn `le ,zexiar cgt iptn wx xefgl mileki
,`xnbdàäadfk lecb cgta -äãBî éìéìbä éñBé éaø eléôà §¨£¦©¦¦©§¦¦¤

df meyn mb xfegyåéçà ááì úà ñné àìå' áéúëc íeMî ,¦¦§¦§Ÿ¦©¤§©¤¨
'Bááìk.xkip ecgte li`ed mixg`d z` mb rizxn ,jk cgtnyke ¦§¨

dpyna epipy'eë 'íéøèBLä úBlëk äéäå'.dlitp dqip zligzy §¨¨§©©§¦
,dpynd oeyl lr `xnbd zl`eyäìéôð äñéð úléçzL éðtî éàä©¦§¥¤§¦©¦¨§¦¨

ixd ,ef oeyl dpynd dhwp recne ,dlitpd `id dqipl mxebd ike -
déì éòaî äñéð dìéôð úléçzL éðtîmxebd ixdy ,aezkl `pzl ¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨¦¨¥¥

`xnbd zvxzn .dqipd `id dlitplàîéàdpynd ixacaéðtî ¥¨¦§¥
äñéð dìéôð úléçzL.dqipd `id dlitpl mxebd - ¤§¦©§¦¨¦¨

,dpyna epipy'eë úeLøä úBîçìîa íéøeîà íéøác änaxn` ©¤§¨¦£¦§¦§£¨§
'eke devn zenglna mixen` mixac dna dcedi iax.zx`an

.mzwelgne mdixac z` `xnbdïðçBé éaø øîà,'zngln'úeLø ¨©©¦¨¨§
ïðaøc,zeyx mipkn opaxy dn -àéä Bæzngln'éaøc 'äåöî §©¨¨¦¦§¨§©¦
äãeäéoi`e 'devn' dcedi iax lv` dzpeky dnglnd dze` `id - §¨

,ok enk .dilr mi`vei mlek'znglnïðaøc 'äåöîdpeky dn ¦§¨§©¨¨
,devn zngln opax ixacaàéä Bæzngln'äãeäé éaøc 'äáBç- ¦¨§©¦§¨

.dilr oi`vei lkde ,dcedi iax xaic dilry daegd zngln `id
,mzwelgn z` `ax x`ane,àáø øîàòLBäé úBîçìîick eidy ¨©¨¨¦§£§ª©

Laëìz`xeaicd it lr l`xyi ux`äáBç ìkä éøácmi`veie ¦§Ÿ¦§¥©Ÿ¨
eli`e .mlekãåc úéa úBîçìîeidyäçååøìleab z` aigxdl ¦§£¥¨¦¦§¨¨

,miiebdn qn lehile l`xyiìkä éøácznglnk zipecipúeLø.ék ¦§¥©Ÿ§¦
éâéìtdzxhny dnglna ,dcedi iaxe opaxíéáëBk éãáBò éèeòîì §¦¥§©¥§¥¨¦

miiebd ly mgek z` yilgdl -eäééìò éúéì àìcdidi `ly ick - §Ÿ¥¥£©§
,dfae .micedia mglidl gk mdaøî,dcedi iax -äåöî dì éø÷, ©¨¥¨¦§¨

øîe,`nw `pz -éø÷zngln ef dnglnlúeLøoi` `nlr ilekle , ©¨¥§
de ,ef dnglnl mi`vei mlekdpéî à÷ôðe` zeyx z`xwp `id m` ©§¨¦¨

`id devnäåönä ïî øeètL äåöîa ÷ñBòìdkldd oiprl - §¥§¦§¨¤¨¦©¦§¨
ef dnglny dcedi iax ixacly ,devnd on xeht devna wqerdy
`nw `pzle ,zxg` devnn xeht da wqerd 'devn' z`xwp

.zxg` devna aiig da wqerd 'zeyx' z`xwp ef dnglny

äîçìî çåùî êìò ïøãä
éòéùú ÷øô äôåøò äìâò

`p ef dyxt .dtexr dlbr zyxta wqer df wxt`vniyky ,dxn
myl ekliy dxezd dzeev ,ebxd in rcep `le ,l`xyi ux`a llg
daexw xir efi` eizeaiaq lkl epnn eccnie ,lecbd oic zian mipwf
,ozi` lgpa dze` micixene ,dlbr mi`ian xird dze` ipwfe ,el
mewna mdici z` mivgex `idd xird ipwf lke ,my dze` mitxere
mcd z` ekty `l epici' ycewd oeyla mixne` mipwfde ,dztixr
xy` l`xyi jnrl xtk' mixne` mipdkde ,'e`x `l epipire dfd

.'l`xyi jnr axwa iwp mc ozz l`e 'd zict
äôeøò äìâò .äðùîepipyy ,dtexr dlbr zyxtay zexin`d - ¤§¨£¨
`weec zxn`py lirlìa,LãBwä ïBL,oipnììç àöîé ék' øîàpL ¦§©¤¤¤¡©¦¦¨¥¨¨

'äîãàa' .edkd in rcep `leéð÷æ eàöéåéèôBLå E'E`id dn cecnl ¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤
,md mipiic dnke ,llgd l` daexwd xirdìL,äLdylyd el`e §Ÿ¨

íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéaîzifbd zkyla ayeidéaø .ïéàöBé eéä ¦¥¦©¨¤¦¨©¦¨§¦©¦
äMîç ,øîBà äãeäé,md mipiicéð÷æ' øîàpL'EernynyíéðL §¨¥£¦¨¤¤¡©§¥¤§©¦

,miax herin `edyéèôBLå''EernynyíéðL,drax` o`k yi ixd §§¤§©¦
ïéc úéa ïéàåextqny,ìe÷Ljklãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBîixde §¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨

.dyng o`k
àöîðbexddìâa ïeîè,mipa`éðt ìò óö Bà ,ïìéàa éeìz Bà ¦§¨¨§©¨§¦¨¨©§¥

ïéôøBò eéä àì ,íénäeilr dlbr' øîàpL ,llg `vni ik'äîãàa ©©¦Ÿ¨§¦¤¤¡©¨£¨¨
éðt ìò óö àìå 'äãNa' ,ïìéàa éeìz àìå 'ìôBð' ,ìâa ïeîè àìå§Ÿ¨§©¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨©§¥

.íénä©©¦
àöîðbexddøôqì Ceîñ,mixkpl jenq l`xyi leaba `idy xir - ¦§¨¨©§©

àì ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Bà ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòì Bà§¦¤¨§¥¨¦§¦¤¥¨¥¦Ÿ
ïéôøBò eéäoiccen][.ïéc úéa da LiL øéòì àlà ïéããBî ïéà . ¨§¦¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥¦

.àøîâ,dpynd ly oey`xd wlgd lr `xnbd zl`eyøîà÷ éàî©¨¨©
dlbry 'dnc`a llg `vni ik' xn`py dnn `pzd cnl cvik -

.ycewd oeyla zxn`p dtexr,eäaà éaø øîàcnl df `xwnn `l ¨©©¦©¨
ly df wlga exn`p mixac ipye ,xg` mewnn `l` ,`pzd z`f

`pzde ,dpyndøîà÷ éëä,ycewd oeylay oipn ,xn` dligz , ¨¦¨¨©
øîàpLdtexr dlbra o`kïläìe ,'eøîàå eðòå'zekxa zyxta ¤¤¡©§¨§¨§§©¨
zellwe,''Bâå eøîàå íéåìä eðòå' øîBà àeä,dey dxfb cenll yie ¥§¨©§¦§¨§§

ïläì äøeîàä äééðò äî`weec `id zellwe zekxaaìaïBL ¨£¨¨¨£¨§©¨¦§
óà ,LãBwädxen`d diiprdïàk`weec `idìa.LãBwä ïBLxg`e ©¤©¨¦§©¤

,xg` oic xn` jkãöék äôeøò äìâò øãñåziyrp,xn`pék' §¥¤¤§¨£¨¥©¦
éð÷æ eàöéå äîãàa ììç àöîééèôBLå EìL ,'EäLmipiicúéaî ¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤§Ÿ¨¦¥

ïéàöBé eéä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc.cecnl ¦©¨¤¦¨©¦¨§¦
,lecbd oic zian dyly ,dpyna epipyäMîç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¨

.'eëå,dpyna zwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianeðz §¨
,ïðaø' xn`péð÷æ eàöéåéèôBLå Eéð÷æ' ,'E'Emd ixd,íéðL ©¨¨§¨§§¥¤§§¤§¥¤§©¦

éèôBLå''Ecer md ixd,íéðL,drax` o`k ixdïéc úéa ïéàå §§¤§©¦§¥¥¦
éaø éøác ,äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L̈¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨¦§¥©¦

éð÷æ' øîBà ïBòîL éaø .äãeäé'Emd ixdïéc úéa ïéàå ,íéðL §¨©¦¦§¥§¥¤§©¦§¥¥¦
ìL ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L.äL ¨¦¦£¥¤¤¨£¥¨§Ÿ¨

,`xnbd zl`eyénð ïBòîL éaøådcedi iaxk yxec epi` recnàä §©¦¦§©¦¨
áéúk' mbéèôBLå,'E,`xnbd daiynàeääazkp `l 'jihteye' §¦§§¤©

`l` ,mipiicd oipn jxevldéì éòaéîepnn cenllïéãçeéîì ¦¨¥¥¦§¨¦
éèôBLaLElecbd oic zian eidi mixen`d mipwf mze`y - ¤§§¤

zifbd zkylay.
,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåipy cer jixvdl 'jihteye'n yxecy §©¦§¨
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המשך בעמוד גצר



יום רביעי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבמלכות(רו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)

déì òîLî àì å"éådyxc dpnn yexclàðîçø øîà÷ éàî)dna ¨Ÿ©§©¥©¨¨©©£¨¨
,'jihteye' dtiqedyéèôBLaL ïéãçeénäEmipiicd oipnl `le.( ©§¨¦¤§§¤

,`xnbd dywnäzòî àlàsqep oipnl dxizi dln lk miyxecy ¤¨¥©¨
' yexcp ok enk ,mipiic ly'eàöéårnyny'eããîe' ,íéðLrnyny §¨§§©¦¨§

,íéðL,jk m`e ,mitqep drax` ixdäãeäé éaøìjipwf'n yxcy §©¦§©¦§¨
,drax` mdilr siqepyk ,mipiic dyng 'jihteye,äòLz ïàk éøä£¥¨¦§¨

ïBòîL éaøìdrax` mdilr siqepyk ,dyly myn yxcyïàk éøä §©¦¦§£¥¨
.äòáLmixzein mpi` 'eccne' 'e`vie' el` miln ,`xnbd zvxzn ¦§¨

`l` ,oipnlúãëì déì éòaéî àeää,'eàöéå' ,àéðcnlnwxyïä- ©¦¨¥¥§¦§©§¨§¨§¥
dcicna ewqri mipiicd'eããîe' ,ïäéçeìL àìåcnlneléôàL §Ÿ§¥¤¨§¤£¦

àöîð`edy mewnaøéòì ìéìòa,ef xirl jenqy heyte ielb -eéä ¦§¨©£¦¨¦¨
mipwfd.äãéãîa ÷Bñòì äåönL ,ïéããBî§¦¤¦§¨©£¦§¦¨

,`xnbd zxne`ïéúéðúî,miccen oixcdpqd on mipiicy dxn`y ©§¦¦
,eccni lecbd odkde jlnd s`y dkixvd `leøæòéìà éaøk àìc§Ÿ§©¦¡¦¤¤

éð÷æ' ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúc ,á÷òé ïa,ïéøãäðñ Bæ 'E ¤©£Ÿ§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¥¤©§¤§¦
éèôBL',ìBãb ïäëå Cìî äæ 'E,'jihtey'a mifenx md cvike,Cìî §¤¤¤¤§Ÿ¥¨¤¤

ìà úàáe" áéúëc ,ìBãb ïäk ,"õøà ãéîòé ètLîa Cìî" áéúëc¦§¦¤¤§¦§¨©£¦¨¤Ÿ¥¨¦§¦¨¨¤
,"'Bâå äéäé øLà èôBLä ìàå íéåìä íéðäkähteyd ernyny ©Ÿ£¦©§¦¦§¤©¥£¤¦§¤§

lecb odk `edy mipdkd lr dpennd.
,`xnbd zwtzqná÷òé ïa øæòéìà éaø ,eäì àéòaéàlr wlegy ¦©§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

m`d ,epizpynìBãb ïäëå Cìîacalaâéìôc àeäjixvy xaeqe §¤¤§Ÿ¥¨§¨¦
odke jlnéøãäðña ìáà ,,mipiicd oipna dpynd lr welg epi` £¨§©§¤§¥

`l`äãeäé éaøk éà,dyng xn`yïBòîL éaøk éàdyly xn`y ¦§©¦§¨¦§©¦¦§
âéìt énð éøãäðña ,àîìc Bà ,déì àøéáñ,dpynay zehiyd lr §¦¨¥¦§¨§©§¤§¥©¦¨¦

epiid 'oixcdpq el` jipwf' xn`y dneéøãäðñ dlek àkéàc ãò©§¦¨¨©§¤§¥
.dcicna dlecb

òîL àz ,óñBé áø øîàowf oipra dxn`py `ziixan heytl ¨©©¥¨§©
,`xnnàøîî ï÷æ ïàöîoixcdpqd inkglébt éaàjeza mewn - §¨¨¨¥©§¥©¥©¦

milyexi znegïäéìò äøîäåjlde ,ezl`y z` my mdn l`yy - §¦§¨£¥¤
,el eaiydy dnn zxg` dxede enewnlBúàøîä àäz ìBëé̈§¥©§¨¨

äàøîä,dzin dilr aiigzdløîBì ãeîìzdyxt dze`azî÷å" , ©§¨¨©§©§©§¨
"íB÷îä ìà úéìòådxfrl dkenqd zifbd zkyl `edyãnìî , §¨¦¨¤©¨§©¥

íøBb íB÷näL,sqei ax wcwcne .`xnn owf aeiglänk ÷eôðc- ¤©¨¥§¨©¨
,mnewnn e`vi oixcdpqd on mipiic dnkïúö÷î ÷eôðc àîéìéà¦¥¨§¨¦§¨¨

,d`xnd jka yi recn ,mnewna ex`yp oiicr ozvwneðä àîìcC ¦§¨¨¨
eäì àøéáñ déúååk éàeb àkéàcmipta exzepy mze` `ny - §¦¨©©§¨¥§¦¨§

,ezenk mixaeqàèéLt àlàno`k xaeceälek ÷eôðce`viy - ¤¨§¦¨§¨§
mnewnn oixcdpqd lkéàîìe ,,e`vi jxev dfi`l -éàe`viøáãì §©¦¦§©

é÷ôð eöî éî ,úeLøämlek z`vl mdl xzen ike -áéúëäå ¨§¦¨¨§¥§¨§¦
"âæîä øñçé ìà øäñä ïâà CøøL"oiprl df weqt yxcpe ¨§¥©©©©©©¤§©©¨¤

yily ipye oii yily `idy dbifn jxck dpnn xqgi `ly ,oixcdpqd
epcnl o`kne ,minúàöì íäî ãçà Cøöð íàLzifbd zkyln, ¤¦¦§¨¤¨¥¤¨¥

,wecaiìLe íéøNò íL Lé íàäLmipiicäpè÷ éøãäðñ ãâðk ¦¥¨¤§¦§Ÿ¨§¤¤©§¤§¥§©¨
,dlecb oixcdpqn yily mdy,àöBé Bðéà ,åàì íàå ,àöBéixd ¥§¦¨¥¥

,zeyxd xacl mlek e`viy okzi `lyàèéLt àlàmlek e`viy ¤¨§¦¨
éàîì ,äåöî øáãìlk `vzy jxev yi devn efi` jxevl - ¦§©¦§¨§©

,oixcdpqdäìâò úãéãîì åàìxird zcicn jxevl `l m`d - ¨¦§¦©¤§¨
,dtexr dlbr z`adl daexwdàéä á÷òé ïa øæòéìà éaøåxn`y §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

lr wlege ,oixcdpqd lkl ezpeeky o`kn heytpe ,oixcdpq ef 'jipwf'
.dyng e` dyly exn`y ,dpynay mi`pzd

éiaà déì øîà,sqei axl,àì,jkl di`x o`kn oi`àîìce`vi `l ¨©¥©©¥Ÿ¦§¨
`l` ,dtexr dlbr zcicn jxevl oixcdpqdéñBäìøéòä ìò ó §¦©¨¦

milyexiúBøæòä ìòåici lr wx dyrp df xacy ,ycwnay §©¨£¨
,dlek oixcdpqdïðúãk,oixcdpqa dpynaïéôéñBî ïéàghyìò §¦§©¥¦¦©

øéòä,milyexi zyecwa ycwzdlúBøæòä ìòåzyecwa ycwzdl ¨¦§©¨£¨
dxfr.ãçàå íéòáL ìL ïéc úéáa àlà¤¨§¥¦¤¦§¦§¤¨

àéðz`ziixaa yxetnóñBé áøc déúååkz` sqei ax yxity itk - ©§¨§¨¥§©¥
lr wleg awri oa xfril` iaxy myn gikede ,lirlc `ziixad

,epizpynïàöîoixcdpql `xnn owfïBâk ,ïäéìò äøîäå ébt úéaà §¨¨©¥©¦§¦§¨£¥¤§
éñBäì Bà äìâò úãéãîì eàöiLìBëé ,úBøæòä ìòå øéòä ìò ó ¤¨§¦§¦©¤§¨§¦©¨¦§©¨£¨¨

úéìòå zî÷å' øîBì ãeîìz ,äàøîä Búàøîä àäzmewnd l`,' §¥©§¨¨©§¨¨©§©§©§¨§¨¦¨
,íøBb íB÷näL ãnìîlk z` jixvy xaeq df `pzy epivn ixd §©¥¤©¨¥

awri oa xfril` iax epiide ,dcicnl oixcdpqd.
,dpyna epipyïìéàa éeìz Bà ìâa ïeîè àöîðoitxer eid `l. ¦§¨¨§©¨§¦¨

,`xnbd zl`eyïéúéðúî àîéìoenh zhrnny'dnc`a'n ¥¨©§¦¦
,dilrn dnc`d ipt lr ernynyïðaø àìå àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§Ÿ©¨¨

oenh xnerd didyk ,dgky oipra df oirk ewlgpyàéðúc ,xn`p , §©§¨
weqta,'äãOa øîBò zçëLå'rnyn 'dcya',dcyd ipt lrèøt §¨©§¨¤©¨¤§¨
ïeîèìdgky oic eilr lg `ly dkezaíéîëçå .äãeäé éaø éøác , §¨¦§¥©¦§¨©£¨¦

'äãOa' ,íéøîBà,dcy ly dteb jeza s` ernynúBaøìs`úà §¦©¨¤§©¤
xnerdïeîhäda.ly dteba rnyn 'dcya'y myk ,opaxly ixd ©¨

epl did ,`axc`e ,dnc` ly dteba rnyn 'dnc`a' jk ,dcy
.oenhd z` zeaxl

àîéz eléôà ,áø øîàzhiyk `id oenh zhrnny dpyndy,ïðaø ¨©©£¦¥¨©¨¨
itl zipzyn 'dnc`a' e` 'dcya' ly zernynd ik ,iyew jka oi`

,weqtd oipràëädtexr dlbraàø÷c déðééðòîoipr jezn - ¨¨¥¦§¨¥¦§¨
eli`e ,oenh hrnl `ay cenll yi miweqtdíúädgkyadéðééðòî ¨¨¥¦§¨¥

àø÷cmipian cvik ax x`ane .oenhd z` zeaxl `ay cenll yi ¦§¨
,dtexr dlbra o`k .miweqtd jezn z`f'ììç àöîé ék' áéúëc¦§¦¦¦¨¥¨¨

ernynyçkzLîc àëéä,lba oenhd s`e ,`vniy mewn lka - ¥¨§¦§©©
dazkyk ,jk m`e ,oenhd z` zeaxl sqep weqtl jxev oi` ixd

jk xg` dxez,'äîãàa'dnc`d ipt lr dpeekd i`ce.ïeîèì èøt ¨£¨¨§¨§¨
íúäåz`f micnl dgkyaáéúëc ,àø÷c déðééðòîeaøBö÷ú ék" §¨¨¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¦¦§

øîBò zçëLå EãNá Eøéö÷dcya,"'zgkye' ly zekinqd jezne §¦§§¨¤§¨©§¨¤
oipry ,rnyn 'jxivw'läçëL`edøéöw äî ,øéö÷c àéîecepi` ¦§¨§¨§¨¦©¨¦
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meyn `ed ,oic zia da oi`y xirl oiccen oi`yàðéòácyiy - ¦§¦¨

dyxta xn`py dn miiwziy jxev'øéòä éð÷æ',.àkéìå ¦§¥¨¦§¥¨
,dpynd seqa epipyøéòì àlà ïéããBî ïéàoic zia da yiy.'eë ¥§¦¤¨§¦

,`xnbd dywnàðúc ïåék ,àèéLtoiccen oi`y xakïéàL øéòì §¦¨¥¨§¨¨§¦¤¥
a LiL øéòì àlà ïéããBî ïéàc àðòãé àðà ,ïéc úéa daúéa d ¨¥¦£¨¨©§¨§¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥

.ïécoi` oic zia da oi`y xiry `l` epipy `l eli` ,`xnbd zvxzn ¦
zia da oi` llgd l` daexwd xird m`y ,mixne` epiid ,dl oiccen

dpynay ef ztqezae ,llk dtexr dlbr mi`ian oi` ,oicà÷ àä̈¨
àéðúãk ,ïì òîLî,`ziixaa iepyd oicd z` -àöîð íàL ïépî ©§©¨¦§©§¨¦©¦¤¦¦§¨

llgdïéããBîe dúBà ïéçépnL ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Ceîñ̈§¦¤¥¨¥¦¤©¦¦¨§¦
"àéää øéòä éð÷æ eç÷ìå" øîBì ãeîìz ,ïéc úéa da LiL øéòì§¦¤¥¨¥¦©§©§¨§¦§¥¨¦©¦
ep` xezid one ,dipwf egwle xnel leki didy ,`id dxizi 'xir' zlne

,oic zia da oi` daexwd xirdyk mby micnlíB÷î ìkîd`ian ¦¨¨
oic zia da yiy xzeia daexwd xird.

àöîð .äðùîbexddúBøééò ézL ïéa ïåeëîzcin dze`a weica ¦§¨§ª¨¥§¥£¨
daxiwïéàå .øæòéìà éaø éøác ,úBìâò ézL úBàéáî ïäézL ,§¥¤§¦§¥¤§¦§¥©¦¡¦¤¤§¥

äôeøò äìâò äàéáî íéìLeøé.llgd l` daexwd xird `idyk mb §¨©¦§¦¨¤§¨£¨
BLàø àöîðbexdd lyãçà íB÷îa,cegl,øçà íB÷îa Bôeâå ¦§¨Ÿ§¨¤¨§§¨©¥

,øîBà àáé÷ò éaø .øæòéìà éaø éøác ,óebä ìöà Làøä ïéëéìBî¦¦¨Ÿ¥¤©¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥
oikilen.Làøä ìöà óebä©¥¤¨Ÿ

ïéàîseba mewn dfi`n -,øîBà øæòéìà éaø ,ïéããBî eéäoiccen ¥©¦¨§¦©¦¡¦¤¤¥
,øîBà àáé÷ò éaø .Bøeaéhîoiccenïa øæòéìà éaø .BîèBçî ¦¦©¦£¦¨¥¥§©¦¡¦¤¤¤

,øîBà á÷òéoiccenäNòpL íB÷nîea,ììçepiidc.Bøàevî ©£Ÿ¥¦¨¤©£¤¨¨¦©¨
.àøîâ,`xnbd zxne`øæòéìà éaøc àîòè éàîm`y xn`y dna ©©£¨§©¦¡¦¤¤

,ze`ian odizy ,zexiir izy oia oeekn `vnpíöîöì øLôà ,øáñ÷̈¨©¤§¨§©§¥
zepeekn zexiird izy e`vnpy dny ,wiicle mvnvl zexyt` yi -
zg` oi`e ,dey dcina od zeaexwe `id dpekp dcicn ok` ,dcna
,mvnvl xyt` i`y xn`p m`y ,edyna elit` dzxagn daexw
lre ,daexwd odn in wtq df ixd ,zwiiecn dpi` eply dcicnde
xird dpi` `id m`y ,zepzdle ,zetzeya zg` dlbr `iadl odizy
xaq cere .zxg`d xirl dlbra dwlg z` dpwn `id ixd ,daexwd
`citw oi` ,cigi oeyla 'daexw' dxez dxn` s`y ,xfril` iax

,`ed `weec e`l `l` ,d`iany zg` wx didzyeléôàå 'äáBø÷'e§¨©£¦
.úBáBø÷§

,dpyna epipy.äôeøò äìâò äàéáî íéìLeøé ïéàå`xnbd zx`an §¥§¨©¦§¦¨¤§¨£¨
,mrhd z`' àø÷ øîàcjl ozep jiwl` 'd xy` dnc`a'dúLøì §¨©§¨§¦§¨

,lxeba wlgpe dlry mewn `edy ,ernynyøáñ÷åly `pzd §¨¨©
dpyndì ä÷lçúð àì íéìLeøéíéèáLzlgp `id `l` ,lxebd itl §¨©¦Ÿ¦§©§¨¦§¨¦

lkdl.
,dpyna epipyíB÷îa BLàø àöîðoikilen ,xg` mewna etebe cg` ¦§¨Ÿ§¨

lv` sebd xne` `aiwr iax ,xfril` iax ixac sebd lv` y`xd
y`xd.'eë`aiwr iaxe xfril` iax ,`xnbd zl`eyéâìôî÷ éàîa§©¨¦§§¥

,ewlgp dn oiprl -äãéãî ïéðòì àîéìéàdaexwd xird ly ¦¥¨§¦§©§¦¨
,éâìôéî÷sebdn oicceny epiid ,sebd lv` y`xd oikileneàä , ¨¦§§¥¨

àôéñ éðz÷cîmi`pz ewlgpy dpynd jyndaïéããBî eéä ïéàî ¦§¨¨¥¥¨¥©¦¨§¦
,ex`evn e` enhegn e` exeaihn m`dàLéøc ììkîzwqery ¦§¨§¥¨

zenewn ipya eid sebde y`xdyk,ïðé÷ñò äãéãîa àìoiprl ixdy Ÿ¦§¦¨¨§¦©
miccen okidn dhiy lk itl epl xexa dcicn.

,÷çöé éaø øîàmiwqer mpi` ,dpynay `aiwr iaxe xfril` iax ¨©©¦¦§¨
`l` ,dtexr dlbr zcicnaBîB÷î äð÷ äåöî úîazny df oica - §¥¦§¨¨¨§

my exaewl enewn z` dpwy dcya `vnpy devnéëäå ,éâìôéî÷̈¦§§¥§¨¦
øîà÷oiprl ,`vnpy df bexd ,dpynd ly `pzdäð÷ ,BøáB÷ì ¨¨©§§¨¨
BîB÷î,my eze` mixaewe ea `vnpyíB÷îa BLàø àöîðc àëéäå §§¥¨§¦§¨Ÿ¦§

óebä ìöà Làøä ïéëéìBî ,øçà íB÷îa Bôeâå ãçàeze` mixaewe ¤¨§§¨©¥¦¦¨Ÿ¥¤©
,sebd `vnpy mewna,øîBà àáé÷ò éaø ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥

oikilenLàøä ìöà óebä.y`xd `vnpy mewna eze` mixaewe ©¥¤¨Ÿ
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יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבמלכות(רי

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dheq(iriax meil)

ïzz ìàå ['ä] úéãt øLà ìàøNé Eîòì øtk" ,íéøîBà íéðäkäå§©Ÿ£¦§¦©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨§©¦¥
,"ìàøNé Eîò áø÷a é÷ð íã,'mcd mdl xtkpe' miiqn weqtdy s`e ¨¨¦§¤¤©§¦§¨¥

,"íãä íäì øtkðå" øîBì ïéëéøö eéä àì,dxin`d llka df oi`y Ÿ¨§¦¦©§¦©¥¨¤©¨
ïzøOáî LãBwä çeø àlà,dxeza zxne`eäëk eNòzL éúîéà ¤¨©©¤§©©§¨¥¨©¤©£¨¨

.íäì øtkúî ícä©¨¦§©¥¨¤
.àøîâ,`xnbd dywn .dlbra lqet mend oi`y dpyna epipyàäéå¦¥

äøt äîe ,øîBçå ìwî äìâòa ìñBt íeîdnec`íéðMä ïéàL ¥§¤§¨¦©¨¤©¨¨¤¥©¨¦
da úBìñBt,dizepyl xeriy oi` ixdyda ìñBt íeîxn`p ixdy §¨¥¨

,'men da oi` xy`' dada úBìñBt íéðML äìâòdiexw oi` ixdy ¤§¨¤¨¦§¨
,dpy za cr `l` dlbr.da ìñBt íeî àäiL ïéc Bðéàzvxzn ¥¦¤§¥¥¨

,`xnbdíúä éðàL,dxtn dlbr ea dwelgy men oiprlàø÷ øîàc ©¦¨¨§¨©§¨
dxta,'íeî da ïéà øLà' ,`weec ,hrnl d`a 'da' zlneíeî da £¤¥¨¨

äìâòa ìñBt íeî ïéàå ,ìñBt.xnege lwd zxaqn `iven herinde ¥§¥¥§¤§¨
,`xnbd dywnäzòî àlà,herin rnyn 'da'yøàL eäé àì ¤¨¥©¨Ÿ§§¨

úBãBáòler dilr dlr calnda úBìñBt,dxta -øîà äîlà £§¨©¨¨¨©
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé éaødnec` dxt lr -äãeòdceb` - ©¦§¨¨©©¦¦©¨¤¨¨

äìeñt ïéwN ìLdk`ln meyn,oiprly ,dlbrl dxt oia yi welige ¤©¦§¨
`l xy`' da aezk oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt

,'dilr dlräìâòáe`yn zk`lna zlqtp dpi`ãòCBLîzLz` §¤§¨©¤¦§
dey df oiprly ixd ,'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd
`l` da xn`p `ly s` ,da zlqet `yn zk`lny ,dlbrl dxt
onwlck dlbrn xnege lwa dxt micnly meyn `l` ,ler
xnege lwn `iven dxtay 'da'y zxn`y jixacle ,`ziixaa
,'da caer `l xy`' da xn`py dlbray 'da'y mb xn`p ,dlbrl
x`y dlbra 'da' `weecy xn`pe ,dxtl xnege lwd on `ivei
dpleqtz `l ,ler `l` da xn`p `ly dxta la` ,zelqet zecear

.zecear x`y da
,`xnbd zvxznäøt éðàLepi` ,da zelqet zecear x`yy dny ©¦¨¨

meyn `l` ,xnege lwn micnly meynïðéôìécdey dxfba'ìBò' §¨§¦©
'ìBò'dxt,äìâòîjk ,da zelqet zecear x`y dlbry myky ¥¤§¨

,dey dxfbl zipten ef dlny oeike ,da zelqet zecear x`y dxt
ly herinde ,da zelqet zecear x`yy da yxetn eli`k `ed ixd
,jk m` ,`xnbd dywn .xg` xacl epyxcp gxkda ,dlbray 'da'

énð äìâò,da lqet mend oi` recnéúézdey dxfba `id mb'ìBò' ¤§¨©¦¥¥
,äøtî 'ìBò'myky xn`pe.dlbra leqti jk ,dxta lqet mendy ¦¨¨

ik ,men oiprl ef dey dxfbn cenll xyt` i` ,`xnbd zvxznàä̈
àðîçø èòéîdxta'da',`le da `l` lqet mend oi`y xnel ¦¥©£¨¨¨

y oiprl recn ,jk m` ,`xnbd dywn .dlbra,dxta zecear x`
ixd ,zecear x`y leqtl dey dxfbn micnly zxn`énð äìâòa§¤§¨©¦

'da' áéúkoeik ,zecear x`y oiprl dey dxfb cenll oi`y xn`pe , §¦¨
`le zelqet zecear x`y da wxy xnel dlbra dxez dhriny

.dxta
,`xnbd zvxznàeäädlbra `weecy hrnny 'da' herind - ©

`l` ,mze` hrnn dxtn `l xg` xaca `le zecear x`y zelqet
,äãBáò eäa äìñt àìc íéLã÷ éèeòîì déì éòaéî`lely ¦¨¥¥§©¥¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨

,df herinéúéì àðéîà Czòc à÷ìñmiycwäìâòî øîBçå ì÷a ¨§¨©§¨£¦¨¥¥§©¨¤¥¤§¨
,dcear mda leqtzyäìâò äîe`id dlwy,da ìñBt íeî ïéàL ¨¤§¨¤¥¥¨

íéLã÷ ,da úìñBt äãBáòmd mixengyBðéà ,ïäa úìñBt íenL £¨¤¤¨¨¨¦¤¤¤¨¤¥
,ïäa úìñBt äãBáòL ïéc,'da' dlbra xnel aezkd jxved jkle ¦¤£¨¤¤¨¤

`l dxt la` ,miycwa `le dcear zlqet dlbra wxy xnel
zecear x`y s`y dlbrn dey dxfbn dcnle ,o`kn dhrnzp

.da zelqet
oi`y hrnl jxved dlbray 'da'y zxn` cvik ,`xnbd dywn
,dlbrn xnege lwa mze` cnlp `ly ick ,miycwa zlqet dcear

ixdCøôéîì àkéà,xnege lwd lräìâòl äîda zlqet jkly ¦¨§¦§©©§¤§¨
jka `id dxengy ,dcear,da úBìñBt íéðL ïkLdpi` ixdy ¤¥¨¦§¨

oi`y jka md milwy miycw la` ,dzpy za `l` dlbr diexw

lw o`k oi`y oeike ,mda leqtz `l dcear s` ,mda zelqet mipyd
x`yn dxt hrnl `a gxkdae ,'da'n mze` hrnl jxev oi` ,xnege

zecear x`y s`y ax xn` recne ,ler mpi`y zecearlqetze
,`xnbd zvxzn .dxtaíéðL eäa éìñôc àkéì éî íéLã÷ eèà̈¨¨¦¦¥¨§¨§¥¨¨¦

miycw yiy oeike ,mipy mda milqety miycw ep`vn `l ike -
,'ezpy oa' mda xn`py z`hge gqt oebk ,mipy mda milqetyék¦

éøèöéààø÷ C,'da' dlbra xn`pyðäìeäa äìñôc íéLã÷ C ¦§§¦§¨§¨¨¨¨¦§¨§¨§
íéðL,dcear mda leqtzy dlbrn xnege lwa cenll ozip mday ¨¦

'da'y xnel ozip jkle ,mipy leqt ly ef `kxit mda oi`e li`ed
.dxt `le miycw wx hrnn df

,`xnbd dywn,íéLã÷ådn,äãBáò eäa äìñt àìcikeàëäî §¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨¥¨¨
à÷ôðixd ,'da' herindn,à÷ôð íúäîxn`py dnnzyxta ©§¨¥¨¨©§¨
,oinenàì úôìé Bà áøâ Bà úìaé Bà õeøç Bà øeáL Bà úøeò"©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ

,"'äì älà eáéø÷úwxy ,wiiecn 'dl`' dlndneälàoinen mdy ©§¦¥¤©¥¤
,äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦¤¤¤§¨¨¤£¨
'da'n yexcp gxkday ,dywi aeye ,'da'n z`f cenll jixv oi`e

.ax ixac lr dywe ,dxta zelqet zecear x`y oi`yzvxzn
oiicr ,'dl` eaixwz `l' xn`p xaky s` ,`xnbdéøèöéàChrnl ¦§§¦

y ,'da'n z`f,'dl` eaixwz `l' wx xn`p eli`Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨
,àðéîà,miycwa zlqet dcear oi`y dnyãáòc àëéä éléî éðä £¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©

ìáà ,øzéä úãBáò ïäamda carøeqéà úãBáòmda cary oebk ¨¤£©¤¥£¨£©¦
xenge xey ly mi`lka yxgy e` ,zayaeøñzéì àîéà ,,daxwdl ¥¨¦©§

jklàëéøö.'da'n mb z`f hrnl §¦¨
,`xnbd dywnénð àäåixd ,xeqi` zcear mda carykàëäî §¨©¦¥¨¨

,à÷ôð,sqep weqt oinen zyxta xn`pyeáéø÷ú àì øëð ïa ãéîe" ©§¨¦©¤¥¨Ÿ©§¦
,"älà ìkî íëéäìà íçì úàwxy ,'dl`' dlndn wiiecn o`k mbe ¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤

älàoinen mdyíéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà ¥¤¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦
,äãBáò ïäa äãáòpLyexcl yi i`ce ,miweqt ipy exn`py oeike ¤¤¤§¨¨¤£¨

'da'n z`f cenll jxev oi` aeye ,xeqi` zcearl ipyd z`
,dxta zelqet zecear x`y oi`y 'da'n yexcp gxkdae ,dlbray
miweqt ipy exn`py s` ,`xnbd zvxzn .ax ixac lr dywi aeye

oiicr ,oinen zyxtaéøèöéàCexn`p `l eli`y ,'da'n z`f hrnl ¦§§¦
,el` miweqt `l`,àðéîà Czòc à÷ìñzlqet dcear oi`y dny ¨§¨©§¨£¦¨

,xeqi` zcear oiae xzid zcear oia ,miycwaãáòc àëéä ,éléî éðä̈¥¦¥¥¨§¨©
ìáà ,ïéleç ïäLk ïäam`eøñzéì àîéà ,íéLã÷ ïäLk ïäa ãáò ¨¤§¤¥¦£¨¨©¨¤§¤¥¨¨¦¥¨¦©§

jkl ,daxwdn jkaàëéøödf oiprle ,dlbray 'da'n mb z`f hrnl §¦¨
mb leqtl dlbrn micnly ax ixacke ,dxt hrnl `le ,'da' yxcp

.dxta zecear x`y
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé áø øîà ,àôebdnec` dxt lr - ¨¨©©§¨¨©©¦¦©¨¤¨

äãeòdceb` -äìeñt ,ïéwN ìLdk`ln meyn,dxt oia yi welige ¨¤©¦§¨
oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt oiprly ,dlbrl

'dilr dlr `l xy`' da aezkäìâòáe ,`yn zk`lna zlqtp dpi` §¤§¨
CåLîzL ãò'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd z`. ©¤¦§Ÿ

,dlbrl dxt oia wligy ax ixac lr ,`ziixan `xnbd dywn
,éáéúéîdilr dlr `l xy`' dxta xn`péì ïéà ,'ìBòda lqety ¥¦¥¥¦

ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,dxta zelqetyøîBçå ì÷ ,zøîà ¤¨§¨£¦©¦¨§©§©¨¤
,`edäìâò äîejka `id dlwyøàL ,da ìñBt íeî ïéàL ¨¤§¨¤¥¥¨§¨

da úBìñBt úBãBáò,'da caer `l xy`' da aezk okyäøt £§¨¨¨
jka `id dxengyda ìñBt íenLda oi` xy`' da aezk oky ¤¥¨

,'menBðéàøîBì CLôð íàå .da ïéìñBt úBãBáò øàML ïécoi`y ¥¦¤§¨£§¦¨§¦©§¨©
,dey dxfbn z`f cenll yi ,xnege lw dfïàk øîàðxy`' dxta ¤¡©¨

dilr dlr `lïläì øîàðå ,'ìBòa dkyn `l xy`' dlbra'ìBò §¤¡©§©¨
ïläl äîdlbraïàk óà ,da úBìñBt úBãBáò øàLdxtaøàL ©§©¨§¨£§¨©¨§¨

úBìñBt úBãBáò.da £§
dpnn dywz jk xg`e ,`ziixad ixac z` dligz `xnbd zx`ane

,`xnbd zl`ey .`iyewd z`'øîBì CLôð íà' éàîdxn`y ©¦©§¨©
recn ,xnege lwn z`f cenll oi`y xn`z m`y eyexity ,`ziixad
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המשך בעמוד נט



ריי

oifge` mipy` cenr en sc oey`x wxtdheq
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבמלכות(
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,dzrneäæ éðòðk äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäåz` mdl d`xdy ©£Ÿ§¨¦©¨¤©§©£¦¤
,xird `eanåéôa øaéc àlLjk mylåéìâøa Cìä àìå ,`l ixdy ¤Ÿ¦¥§¦§Ÿ¨©§©§¨

'm`xie' `l` xn`p,z`f xkyaìk óBñ ãò Bòøæìe Bì äìvä íøb̈©©¨¨§©§©¨
,úBøBcä,lirlck ,mda hley zend j`ln oi`yäéåì äNBòL éî ©¦¤¤§¨¨

änëå änk úçà ìò ,åéìâøa,`xnbd zxne` .exkyl xeriy oi`y §©§¨©©©©¨§©¨
íäì äàøä äna,xird `ean z` iprpk eze`åéôa ,øîà äi÷æç ©¤¤§¨¨¤¦§¦¨¨©§¦

íäì í÷ò.mewn eze` cvlíäì äàøä Bòaöàa ,øîà ïðçBé éaø ¨©¨¤©¦¨¨¨©§¤§¨¤§¨¨¤
.mewnd z`äàøä äæ éðòðkL ìéáLa ,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨¦§¦¤§©£¦¤¤§¨

.úBøBcä ìk óBñ ãò Bòøæìe Bì äìvä íøb ,Bòaöàa§¤§¨¨©©¨¨§©§©¨©
÷Bñòé ,äéåì Bì ïéàå Cøca Clänä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦©§©¥©¤¤§¥§¨¨©£

øîàpL ,äøBza,diel `idy dxezd lrïç úéåì ék"ELàøì íä ©¨¤¤¡©¦¦§©¥¥§Ÿ¤
éúBøâøâì íé÷ðòå."E ©£¨¦§©§§¤

äòøt äelL úBòéñt äòaøà ìéáLa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¦©§¨¨§¦¤¦¨©§Ÿ
íéLðà äòøt åéìò åöéå" ,øîàpL ,íäøáàìz`e ez` eglyie §©§¨¨¤¤¡©©§©¨¨©§Ÿ£¨¦

el xy` lk z`e ezy`'Bâå "`id efy 'eze` eglyie' my xn`py , §
,dielåéðáa ãaòzLðcr mdxa` lyøîàpL ,äðL úBàî òaøà ¦§©§¥§¨¨©§©¥¨¨¤¤¡©

."äðL úBàî òaøà íúBà eðòå íeãáòå"©£¨§¦¨©§©¥¨¨
úBnà òaøà Bøéáç úà äeìnä ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©§©¤¤£¥©§©©

,øéòaxag eze`÷Bféð Bðéà,rxi` jky `xnbd zxtqne .ekxca ¨¦¥¦
déãéì àèî ,øéòa úBnà òaøà ÷çöé øa àáøì déåìà àðéáø̈¦¨©§¥§¨¨©¦§¨©§©©¨¦§¨¦¥

ìéözéàå ,à÷éféä.epnn levipe ,wgvi xa `axl wfid jxca ribd - ¤¥¨§¦§¦
áøä ,ïðaø eðzãéîìzìezeell aiigøéò ìL døeaéò ãòcr - ¨©¨¨¨©©©§¦©¦¨¤¦

migth drax`e dn` miray jeza cnery xird ly oevigd ziad
,xird izaløáçì øáçezeell aiigãòseqúaL íeçzmdy ¨¥§¨¥©§©¨

,xirl uegn dn` miitl`øeòéL Bì ïéà áøì ãéîìzzxne` . ©§¦§©¥¦
,`xnbdänëå,eax z` zeell cinlzd aiigãò ,úLL áø øîà §©¨¨©©¥¤©

ïøîà àìå ,äñøtzg` dqxta icyàlàìáà ,÷äáeî BðéàL Baø ©§¨§Ÿ©§¨¤¨©¤¥§¨£¨
÷äáeî Baøcr ezeell jixvìL.úBàñøt äL ©§¨§Ÿ¨©§§

,`xnbd zxtqnéMà øa éîéL áøì déåìà àðäk áøeaxíetî , ©©£¨©§¥§©¦¦©©¦¦
àøäð,laaa xir -àúéðéö éa ãòìáácivr daxd ea yiy mewn - ©£¨©¥¦§¨¨§¨¤

lwcíúä eèî ék ,,myl eribdyk -déì øîàiniy axl `pdk ax ¦¨¨¨¨©¥
,iy` xaeúéøîàc éàcå,mixne`y df xac `ed zn` m`d -éðä ©©§¨§¦¨¥

eäðúéà ïBLàøä íãà éðMî ìáác àúéðéölaaay milwcd el` - ¦§¨¨§¨¤¦§¥¨¨¨¦¦©§
.oey`xd mc` zepyn my miievndéì øîà,iy` xa iniy ax ¨©¥

àúlî ïzøkãàdf xac il zxkfd -,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc ©§©§¨¦§¨§¨©©¦¦§©¦£¦¨
áéúëc éàîl`xyi ipa z` jiled `ed jexa yecwdyàì õøàa" ©¦§¦§¤¤Ÿ

,"íL íãà áLé àìå Léà da øáòayi `ly xnel jxved dn myl ¨©¨¦§Ÿ¨©¨¨¨
,my mc`áLé àlL øçàîe) áLé ïëéä ,øáò àlL øçàî éëå§¦¥©©¤Ÿ¨©¥¨¥¥¥©©¤Ÿ¨©

àlà ,(øáò ïëéälky ,oey`xd mc`l weqtd zpeekøæbL õøà ¥¨¨©¤¨¤¤¤¨©
íãà äéìò øæb àlL õøà ,äáMéúð ,áeMéì ïBLàøä íãà äéìò̈¤¨¨¨¨¦§¦¦§©§¨¤¤¤Ÿ¨©¨¤¨¨¨

ïBLàøäaeyiläáMéúð àìxfb `ly ,eyexit ,'mc` ayi `l'e ¨¦Ÿ¦§©§¨
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יום שישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(ריד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iying meil)

ìàeîLe áø,dyrp cvik df dyrna ewlgp,øîà ãçea dyrpy ©§¥©¨©
wxñð,cg`øîà ãçåea dyrpy.ñð CBúa ñð,`xnbd zx`ane ¥§©¨©¥§¥

ñð øîàc ïàî,xaq cg`äåä øòé,xakn myeåä àì íéaec,ea ©§¨©¥©©£¨¦Ÿ£
.miaec e`ae qp dyrpeøîàc ïàîdyrpyñð CBúa ñð,xaqàì ©§¨©¥§¥Ÿ

äåä øòémy,eåä íéaec àìå,qp cere ,xri my didpe qp dyrpe ©©£¨§Ÿ¦£
.miaec ea eidydid dn myl ,xri my did `l m` ,`xnbd zl`ey

,df qpl jixvéåäéìåwx.øòé éåäéì àìå íéaec,`xnbd daiyn §¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©
meynéúéòácxri mdl oi`yk miwifn mpi`e miaecd mi`xi - ¦§¦¥

.miqp ipy ekxved jkle ,ea xzzqdl
÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

áàBî Cìî,mllwl ecia dzlr `le ,l`xyi z` llwl mrla `ayk ¤¤¨
jk ici lre ,ryil` zllw mdilr legzy z`f ecia dlreò÷áeä§§

íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî.eizepaxw xtqnk,`xnbd dywn ¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦
éðéà,exky did df ike -÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©§¨¨©©§¨©£

ì àlL ét ìò óàå úBöîáe äøBza íãààlL CBznL ,dîL ¨¨©¨§¦§§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ
ìì àa dîLáéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL ,dîL ¦§¨¨¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦

áàBî Cìî ÷ìalawl `l` ,devnl ezpeek dzid `ly zexnl ¨¨¤¤¨
,l`xyi z` llwl zeyxúeø epnî äúöéå äëædia`endàöiL , ¨¨§¨§¨¦¤¤¨¨

éaø øîàå ,"äîìL äìòé úBìBò óìà" déa áeúkL ,äîìL dpnî¦¤¨§ŸŸ¤¨¥¤¤©£¤§ŸŸ§¨©©¦
,éðBç ïa éñBéik ,`ed jk ok`y÷ìa ìL Bða ïBìâò ìL Bza úeø ¦¤¦¦¤¤§§¤¨¨

,äúéä,`xnbd zvxzn .eizepaxw lr el did xg` xkyy ixd ¨§¨
ixdy ,exkyl ribd `l jka ,zex dpnn d`viy did exkyy zexnl

àäéî Búåàzel` zepaxw ici lréåä äìì÷ìz` llwl lkeiy - ©£¨¦¨¦§¨¨£¥
.el` zewepiza ecia z`f dzlre ,l`xyi

.day mind z` `txl ick egixil `ay ,ryil` oiprl zxfeg `xnbd
,my xn`pøéòä áLBî àð äðä òLéìà ìà øéòä éLðà eøîàéå"©Ÿ§©§¥¨¦¤¡¦¨¦¥¨©¨¦

äàBø éðãà øLàk áBèzlkyn ux`de mirx minde,'Bâå "ddnze ©£¤£Ÿ¦¤§
,`xnbd.dúáBh äî àlà ,úìkLî õøàå íéòø íéîc øçàî éëå§¦¥©©§©¦¨¦§¤¤§©¤¤¤¨©¨¨

,ïéðç éaø øîàik ,`ed aeh mewnd iayei ipira ,rx mewn elit`ïç ¨©©¦¨¦¥
.åéáLBé ìò íB÷î̈©§¨

ìL ,ïðçBé éaø øîàäLipinïä úBpéçd`xp rexb xac mb mday ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¦¥
aeh elìò çwî ïç ,dìòa ìò äMà ïç ,åéáLBé ìò íB÷î ïç ,¥¨©§¨¥¦¨©©§¨¥¦¨©
Bçwî[egwel]. ¦¨

ìL ,ïðaø eðzãçà ,òLéìà äìç ïéàìç äLoeeraíéaec äøébL ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨¤¥¨¦
ãçàå ,úB÷Bðéúaxearaéæçâì BôçcLepnn eyxbe,íéãé ézLa §¦§¤¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨©¦

,jynda x`aziy itkúà äìç òLéìàå" ,øîàpL ,Ba únL ãçàå§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤
,"Ba úeîé øLà Béìç,'eilg z`' ,'dlg' ,mixen` mi`lg dyly ixd ¨§£¤¨

.'ea zeni xy`'e
ìàîN àäz íìBòì ,ïðaø eðzmc` lyäçBc`hegd z`ïéîéå ¨©¨¨§¨§¥§Ÿ¨§¨¦

úáø÷î,eze`àìå ,åéãé ézLa éæçâì BôçcL òLéìàk àì §¨¤¤Ÿ¤¡¦¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨¨§Ÿ
.åéãé ézLa åéãéîìzî ãçàì BôçcL äéçøt ïa òLBäék¦ª©¤§©§¨¤§¨§¤¨¦©§¦¨¦§¥¨¨

,`xnbd zx`anàéä éàî òLéìà,áéúëcryil` `tixy drya ¡¦¨©¦¦§¦
jld ,ozn lk epnn lawl axiqe ,ezrxvn mx` `av xy onrp z`

,zetilg izye sqk xkk epnn ywae ezxyn ifgb eixg`øîàéå"©Ÿ¤
"íéøkk ç÷ ìàBä ïîòðzetilg izye ,sqk zexkk izy ifgbl ozpe ©£¨¥©¦¨¨¦

,micbaáéúëeryil` egiked ,ryil` l` ayykàì åéìà øîàiå" §¦©Ÿ¤¥¨Ÿ
úç÷ì úòä Eúàø÷ì Bzákøî ìòî Léà Côä øLàk Cìä éaì¦¦¨©©£¤¨©¦¥©¤§©§¦§¨¤¨¥¨©©
íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa úç÷ìå óñkä úà¤©¤¤§¨©©§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦

"úBçôLe,`xnbd ddnze ,o`k exkfed mixac dpeny ixdìé÷L éîe §¨¦¨¦
éàä élek`ld ,gwl `ed jk lk ike -íéãâáe óñkcalaàeä ¥©¤¤§¨¦

ìé÷Lc.my aezkkäòL dúBàa ,÷çöé éaø øîàiptl onrp `ay §¨¦¨©©¦¦§¨§¨¨¨
ryil`÷ñBò òLéìà äéäifgb mre eicinlz mríéöøL äðîLa ¨¨¡¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦

zepwl ick mda yiy ,micbae sqk ifgb gwlyke ,d`nehd a` mdy
,elld mixac lkBì øîà,ryil`øëN ìBhéì úò òébä ,òLø ¨©¨¨¦¦©¥¦§©

ziibeqa zwqry jzxezíéöøL äðîLxeriyk zlaw df cbpke §Ÿ¨§¨¦
,jk lr sqepe ,`ad mlerl dgcize ,dfd mlera mixac dpeny

."íìBòì Eòøæáe Ea ÷aãz ïîòð úòøöå",mikln xtqa xn`p §¨©©©£¨¦§©§§©§£§¨
íéLðà äòaøàå""íéòøBöî eéäoexney xry gzta eayieøîà , §©§¨¨£¨¦¨§¨¦¨©

,ïðçBé éaøel` mirxevn drax`ìLe éæçâ äæåéða úLyprpy ©¦¨¨¤¥£¦§Ÿ¤¨¨
.erxfe `ed zrxva
`xnbd d`ian cerifgb dyrn xg` cin xn`py dnòLéìà Cìiå'©¥¤¡¦¨

,'÷Nnc,`xnbd zl`eyCìä änìwyncl ryil`éaø øîà . ©¤¤¨¨¨©¨©©¦
Bì øîà ,øæç àìå ,äáeLúa éæçâì Bøéæçäì CìäL ,ïðçBéryil` ¨¨¤¨©§©£¦§¥£¦¦§¨§Ÿ¨©¨©

ifgblBì øîà ,Ca øBæç,ifgbàèçL éî ìk ,Enî épìae÷î Ck £¨¨©¨§§©¦¦§¨¦¤¨¨
.äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçäåzx`ane §¤¡¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨

,`xnbdãáò éàî,miaxd z` `ihgdl ifgbïáà ,éøîàc àkéà ©¨©¦¨§¨§¦¤¤
úáàBLux`d on zkznd z` zdabny -íòáøé úàhçì Bì äìz ¤¤¨¨§©©¨¨§¨

,mraxi cinrdy adfd ilbrl -,õøàì íéîL ïéa Bãéîòäådrhde §¤¡¦¥¨©¦¨¨¤
micner mdil`ny exaqy miaxd z` jkaíL ,éøîàc àkéàå .§¦¨§¨§¦¥

dnetà dì ÷÷ç,mraxi z`hg ly dit lr -éëðà úøîBà äúéäå ¨©¨©¨§¨§¨¤¤¨Ÿ¦
,Eì äéäé àìå.zxacn dil`ny exaqy miaxd z` jka drhde §Ÿ¦§¤§

ù éøîàc àkéàålv` did cer lky ,miaxd z` ifgb `ihgd jka §¦¨§¨§¦
ryil`déîwî äçc ïðaø`ealn micinlzd z` dgec did - ©¨¨¨¨¦©¥

,ryil` iptl cenlláéúëcifgb yxeby xg` cinéðá eøîàéå" ¦§¦©Ÿ§§¥
íL íéáLBé eðçðà øLà íB÷îä àð äðä òLéìà ìà íéàéáðä©§¦¦¤¡¦¨¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨

éðôì÷éçc äåä àì àðãéàä ãòc ììkî ,"epîî øö Ernyn - §¨¤©¦¤¦§¨§©¨¦§¨Ÿ£¨§¦
,ifgb jldyk dzry meyn ,wegc mewnd did `l dzr cry ,jkn

.micinlzd etqep
,`xnbd zxne`äéçøt ïa òLBäécg` z` dgcy lirl epxn`y §ª©¤§©§¨

mici izya eicinlznàkìî éàpé ìéè÷ à÷ äåäãk ,àéä éàî©¦§©£¨¨¨¦©©©§¨
ïðaøì,l`xyi inkg z` jlnd i`pi bxdyk -çèL ïa ïBòîL §©¨¨¦§¤¨©

déúçà eäðéîèàly ezy` dzidy ,ghy oa oerny ly ezeg` - ©§¦¥£¨¥
,lvip jke eze` d`iagd jlnd i`piäéçøt ïa òLBäé éaømb lvip ©¦§ª©¤§©§¨

dry dze`ay ,`ed÷øò ìæàgxa -ék ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì ¨©¨©©£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦
àîìL äåä,minkgd mr jlnd i`pi milydyk -ïBòîL déì çìL £¨§¨¨¨©¥¦§

çèL ïa,el azk jke ,eax digxt oa ryedi iaxl zxb`épîipnn - ¤¨©¦¦
,LãBwä øéò íéìLeøézxb` dgelyíéøöî ìL àiøcðñkìà Cì §¨©¦¦©¤¨£¤§©§§¦¨¤¦§©¦

éìòa ,éúBçàl`xyi `iyp `edy digxt oa ryedi iax -éeøL £¦©£¦¨
êëBúaøîà ,äîîBL úáLBé éðàå ,laiwyk digxt oa ryedi iax §¥§©£¦¤¤¥¨¨©

,zxb`ddpéî òîL,el` mixacnàîìL déì äåämely yi xak - §©¦¨£¨¥§¨¨
.aeyl ilre ,minkglàúà ék,l`xyi ux`làeääì òìwà ¦¨¨¦§©§©

àæétLeà,zg` `ipqk`l oncfp -øétL àø÷éa eäéén÷ í÷mw - §¦¨¨©©§¦¨¨©¦
,ie`x ceaka eicinlze digxt oa ryedi iax iptl `ipqk` lraéãáò̈§¥

àáeè àø÷é déì,daxd ceak el eyre -áéúédigxt oa ryedi iax ¥§¨¨¨¨¦
çazLî à÷å,ef `ipqk`aBæ àéðñëà äàð änkz` zcakny §¨¦§©¥©©¨¨¨©§©§¨

,minkgddéðéò ,éaø ,åéãéîìzî ãçà déì øîàzlra ly ¨©¥¤¨¦©§¦¨©¦¥¥
`ipqk`dúBèeøè,ze`p opi`e zelebr -Bì øîàoa ryedi iax §¨©

,digxtdézîLå éøetL äàî òaøà ÷étà ,÷ñBò äzà Cëa ,òLø̈¨§¨©¨¥©¥©§©¥¨¦¥§©§¥
,edcipe zextey ze`n rax` `ived -dén÷ì àúà àîBé ìkeze` ¨¨¨¨§©¥

,eiecip el xizdl cinlzdéìa÷ àìåryedi iaxäåä ãç àîBé ,iax §Ÿ©§¥¨©£¨
ryedi,òîL úéø÷ éø÷jk jezaedén÷ì àúà,cinlz eze` ¨¥¦§©§©¨¨§©¥

mei eze`aedézòãa äåädigxt oa ryedi iax ly,déìea÷ìoeike £¨§©§¥§©¥
wiqtdl leki did `lydéãéa déì éåçàecia oniq el d`xd - ©§¥¥¦¥

cinlzd j` ,oizniyøáñryedi iax df oniqaydéì éçc àçãî ¨©¦§¨¨¥¥
,ixnblàçìt àúðéáì ó÷æ ìæàdxf dcearl dpal swfe jld - ¨©¨©§¥§¨©§¨
,dcaredéì øîà,digxt oa ryedi iaxCk ,déì øîà ,Ca øBæç ¨©¥£¨¨©¥¨

Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe àèBçä ìk ,Enî épìae÷î§§©¦¦§¨©¥©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨
,äáeLz úBNòì,miaxd z` `ihgd cvike,øî øîàccinlz eze` ©£§¨§¨©©

.ìàøNé úà àéèçäå çéãäå úéñäå óMék¦¥§¥¦§¥¦©§¤¡¦¤¦§¨¥
øöé ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz,yinyz ly,÷Bðéz ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦

,äMàå`l` ,mici izya mze` mc` dgci `läçBc ìàîN àäz §¦¨§¥§Ÿ¨
.úáø÷î ïéîéå§¨¦§¨¤¤
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ì:éàîcä ìò ìBàL'îâäôøòð íàL ïépî :ïðaø eðz ¦§©©§©¨©¨¨¦©¦¤¦¤¡§¨
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

åéîé ãòlecb odk opgei lyíéìLeøéa äkî Léht äéäziaa ©¨¨¨¨©¦©¤¦¨©¦
lega zxzend ,ca`d xac zk`ln jxevl ,crend lega migtpd
,wgxnl mlew rnypy meyn ,z`f xq`e jk lr xfb `ede ,crend

.ca`d xac zk`ln `idy mircei mlek oi`e
åéîéáelecb odk opgei lyïéàzexyrna xdfpd mc`éøöì CìBàL §¨¨¥¨¦¦§

éàîcä ìòexiagn mze` dpewyk ux`d mr ly eizexit lr - ©©§©
zexit dpewd lky owizy meyn ,`l e` mixyern md m`d ,xagd

zexyrn mdn yixtdl aiig ux`d mrn.
àöîð Ck øçàå äìâòä äôøòð íàL ïépî ,ïðaø eðz .àøîâ¨©¨¨¦©¦¤¦¤¤§¨¨¤§¨§©©¨¦§¨

ïéàL ,âøBäädlbrd ztixrBúBà úøèBt,dzinn,øîBì ãeîìz ©¥¤¥¤¤©§©
."äëôL íãa íà ék da CtL øLà íãì øteëé àì õøàìå"§¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦§©¨§Ÿ

,dpyna epipyâøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòxne` cg` cre ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥
izi`x `l'eëoitxer eid.,`xnbd zwiicndéì Léçëîc àîòè- ©£¨§©§¦¥

,eyigkn xg` cryk `weecàäm`déì Léçëî àì,xg`ãçà ãò ¨Ÿ©§¦¥¥¤¨
ïîéäî,dlbrd ztixrn jka xehtle ,bxedd z` d`xy cirdl §¥¨

,`xnbd zx`anéléî épäðî,jka on`p cg` cry,ïðaø eðúc §¨©¥¦¥§¨©¨¨
weqta xn`pì'àä ,'eäkä éî òãBð àm`y ,o`kn rnyn -òãBð Ÿ©¦¦¨¨©

edyinlíìBòä óBña ãçà eléôà ,eäkä éî,exikdeéä àì ¦¦¨£¦¤¨§¨¨Ÿ¨
ïéôøBòon`p cg` cry o`kneïéøãäðñì ïépî ,øîBà àáé÷ò éaø . §¦©¦£¦¨¥¦©¦§©§¤§¦

eéä àlL ,BúBà ïéøékî ïéàå ,Lôpä úà âøäL ãçà eàøL¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤§¥©¦¦¤Ÿ¨
øîBì ãeîìz ,ïéôøBòxnel mipwfd lry weqta xn`py dneðéðéòå' §¦©§©§¥¥

,eàø àìäå ,'eàø àìzxhet dcal dii`x mb oixcdpqay o`kne Ÿ¨©£Ÿ¨
.`ed in xikiy cr zxhet dpi` cr zii`x la` ,dtixrn

,`xnbd dywnzøîàc àzLädlbr ztixray,ïîéäî ãçà ãò ©§¨§¨§©§¥¤¨§¥¨
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,`xnbd zvxznàìeò Cì øîàeid' dxn`y dpynd oeyl oi` ¨©¨¨

`l` ,owezn 'oitxeréðzbxedd z` izi`x xne` cg` cr' ,dpyna ¨¥
,zi`x `l xne` cg` cre'ïéôøBò eéä àìleki cg` cr oi` ik Ÿ¨§¦

.dpey`xd zecrd z` lhaléðz ,÷çöé éaø øîà ïëådpynaàì' §¥¨©©¦¦§¨¨¥Ÿ
éðz ,øîà àéiç éaøå .'ïéôøBò eéädpyna'ïéôøBò eéä'oeyld itk ¨§¦§©¦¦¨¨©¨¥¨§¦
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ipy e`ay xaecn ,dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny
micrdúçà úáaoeike ,oey`xd ly xeaic ick jeza ipyd cirde §©©©

dyigkdl ipyd leki ,oey`xd ly ezecr dlawzp `l oiicry
la` ,lawzz `ly mexbleïàkleki ipyd oi`y xn`y `ler ixaca ¨

micrd e`ayk `ed ,oey`xd z` yigkdl,äæ øçà äæaoeiky §¤©©¤
leki ipyd oi`e ,mipyk `id ixd ,oey`xd ly zecrd dlawzp xaky

.eyigkdl
,`xnbd dywnïðz,dpynd jyndaúà éúéàø øîBà ãçà ãò §©¥¤¨¥¨¦¦¤

,ïéôøBò eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ,âøBääjka oi` dxe`kle ©¥§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦
dpyp i`ce `l` ,cg` ly ezecr milhan micr ipyy ,yecig mey
,oey`xd z` miyigknd md mipyy meyn wxy ,epnn wcwcl df oic

,dpey`xd zecrd dlhaàäeid m`ïéôøBò eéä àì ,ãçå ãçmeyn ¨©§©Ÿ¨§¦
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,cg` cbpk cg` oic o`kn wcwcl `le ,mipy,øîàc ,äéîçð éaøãëå§¦§©¦§¤§¨§¨©
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìkmixg` micr e`ayk ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥
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cg` cre ,epi`x zexne` miyp izy ,oitxer eid ,zi`x `l zexne`
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leki cg` cr oi` oey`x ly ezecr dlawzpy xg`e ,eyigknd
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.ezecr z` yigkdl
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,zerc aex xg` mda mikledy `edézøúålr zeaaúeãò éìeñt §©§¥§¥¥
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mixne` mipyyk ,`tiqd dkxved dn myle ,zi`x `l mixne`
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ריז יום שישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

åéîé ãòlecb odk opgei lyíéìLeøéa äkî Léht äéäziaa ©¨¨¨¨©¦©¤¦¨©¦
lega zxzend ,ca`d xac zk`ln jxevl ,crend lega migtpd
,wgxnl mlew rnypy meyn ,z`f xq`e jk lr xfb `ede ,crend

.ca`d xac zk`ln `idy mircei mlek oi`e
åéîéáelecb odk opgei lyïéàzexyrna xdfpd mc`éøöì CìBàL §¨¨¥¨¦¦§

éàîcä ìòexiagn mze` dpewyk ux`d mr ly eizexit lr - ©©§©
zexit dpewd lky owizy meyn ,`l e` mixyern md m`d ,xagd

zexyrn mdn yixtdl aiig ux`d mrn.
àöîð Ck øçàå äìâòä äôøòð íàL ïépî ,ïðaø eðz .àøîâ¨©¨¨¦©¦¤¦¤¤§¨¨¤§¨§©©¨¦§¨

ïéàL ,âøBäädlbrd ztixrBúBà úøèBt,dzinn,øîBì ãeîìz ©¥¤¥¤¤©§©
."äëôL íãa íà ék da CtL øLà íãì øteëé àì õøàìå"§¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦§©¨§Ÿ

,dpyna epipyâøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòxne` cg` cre ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥
izi`x `l'eëoitxer eid.,`xnbd zwiicndéì Léçëîc àîòè- ©£¨§©§¦¥

,eyigkn xg` cryk `weecàäm`déì Léçëî àì,xg`ãçà ãò ¨Ÿ©§¦¥¥¤¨
ïîéäî,dlbrd ztixrn jka xehtle ,bxedd z` d`xy cirdl §¥¨

,`xnbd zx`anéléî épäðî,jka on`p cg` cry,ïðaø eðúc §¨©¥¦¥§¨©¨¨
weqta xn`pì'àä ,'eäkä éî òãBð àm`y ,o`kn rnyn -òãBð Ÿ©¦¦¨¨©

edyinlíìBòä óBña ãçà eléôà ,eäkä éî,exikdeéä àì ¦¦¨£¦¤¨§¨¨Ÿ¨
ïéôøBòon`p cg` cry o`kneïéøãäðñì ïépî ,øîBà àáé÷ò éaø . §¦©¦£¦¨¥¦©¦§©§¤§¦

eéä àlL ,BúBà ïéøékî ïéàå ,Lôpä úà âøäL ãçà eàøL¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤§¥©¦¦¤Ÿ¨
øîBì ãeîìz ,ïéôøBòxnel mipwfd lry weqta xn`py dneðéðéòå' §¦©§©§¥¥

,eàø àìäå ,'eàø àìzxhet dcal dii`x mb oixcdpqay o`kne Ÿ¨©£Ÿ¨
.`ed in xikiy cr zxhet dpi` cr zii`x la` ,dtixrn

,`xnbd dywnzøîàc àzLädlbr ztixray,ïîéäî ãçà ãò ©§¨§¨§©§¥¤¨§¥¨
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`l` ,owezn 'oitxeréðzbxedd z` izi`x xne` cg` cr' ,dpyna ¨¥
,zi`x `l xne` cg` cre'ïéôøBò eéä àìleki cg` cr oi` ik Ÿ¨§¦
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.dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny ,epiptly
,`xnbd dywnàéiç éaøìe,dpynd oeyl z` owzn epi`yàéL÷ §©¦¦¨©§¨

àìeòccrd cbpk micner oexg`d crd ly eixac oi` xn`y §¨
,`xnbd zvxzn .xen`ke ,oey`xdïàk ,àéL÷ àìepizpyna Ÿ©§¨¨

ipy e`ay xaecn ,dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny
micrdúçà úáaoeike ,oey`xd ly xeaic ick jeza ipyd cirde §©©©

dyigkdl ipyd leki ,oey`xd ly ezecr dlawzp `l oiicry
la` ,lawzz `ly mexbleïàkleki ipyd oi`y xn`y `ler ixaca ¨

micrd e`ayk `ed ,oey`xd z` yigkdl,äæ øçà äæaoeiky §¤©©¤
leki ipyd oi`e ,mipyk `id ixd ,oey`xd ly zecrd dlawzp xaky

.eyigkdl
,`xnbd dywnïðz,dpynd jyndaúà éúéàø øîBà ãçà ãò §©¥¤¨¥¨¦¦¤

,ïéôøBò eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ,âøBääjka oi` dxe`kle ©¥§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦
dpyp i`ce `l` ,cg` ly ezecr milhan micr ipyy ,yecig mey
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,dpey`xd zecrd dlhaàäeid m`ïéôøBò eéä àì ,ãçå ãçmeyn ¨©§©Ÿ¨§¦
`ler ixacke ,dyigkdl leki xg` oi`e ,oey`xd zecr dlawzpy

o`kne ,oitxer eid `l cg`e cg`ay dpyna zepyl yiyàzáeéz§§¨
àéiç éaøc.oitxer eid cg`e cg`a mby dpyy §©¦¦¨

,`xnbd zvxznéîòèéìåCoicd dpyp `ly ,`yixa zyxity - §¦©§¥
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meyn wxy ,wcwcl lkez o`k mb ike ,mipy yigkdl leki cg` cr
,dlha dpey`xd zecrd oi` mipyd z` yigkn cg`yàäeid m` ¨

ïéôøBò eéä ,ãçå ãç,jk m`e ,zlhazn dpey`xd zecrdy meyn ©§©¨§¦
.`tiql `yixd on jka dxizq yi ixdàlàgxkdadlek ïéúéðúî ¤¨©§¦¦¨

,da diepyd mipyd ly zecrd ,`tiqd ode `yixd odúeãò éìeñôa¦§¥¥
cbpk cg` yiyk zipyp dteble ,zwqer cg` cr cbpk micirnd
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,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥
,zrxknd `ideNòåzecr jk meynãçà Léàa íéLð ézL- §¨§¥¨¦§¦¤¨

eixac z` zelhany ,cg` yi` cbpk zecirndLéàa íéLðà éðLk¦§¥£¨¦§¦
ãçà,dpynd epl drinyne ,miypl miyp` oia jka lcad oi`e ¤¨

,eze` zerixkn zerc aex ,dxenb zecr dpi` cg` cr zecry oeiky
miyp izye bxedd z` izi`x xne` xyk cg` cr ,dpynd yexit jke
cg` cre ,epi`x zexne` miyp izy ,oitxer eid ,zi`x `l zexne`

.oitxer eid `l ,ozi`x `l xne` xyk
eléôà ,àøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìk ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦

íéLð äàîecbpk zecirnyïééîc ãçà ékcg`k od ixd - ¥¨¨¦¦¤¨¨§¨
leki cg` cr oi` oey`x ly ezecr dlawzpy xg`e ,eyigknd

,eyigkdl,lirl xen`keàëäådze` epcnrdy ,epizpyna §¨¨
,miyp oebk ,zecr ileqt md micirnd mipydy,ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©

,zecr ileqtn did `ed mb ,dpyna xen`d cg`d crdykïBâk§
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,zi`x `l exn`e miyp izy e`a jk xg`e ,dzecr dlawzpe ,bxedd
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éîc àbìôe àbìtzaa e`ayk ,jkle ,dvgn lr dvgnk md ixd ©§¨©§¨¨¥

xg` e`ayk la` ,ztxrp dlbrde eze` zeyigkn od ixd ,zg`
zeleki miyp izy oi`e ,mipyk cg`d zecr ziyrp ,ezecr dlawzpy

.ezecr z` yigkdl
dyecige ,zecr ileqta dpynd z` epcnrdy xg` ,`xnbd zl`ey

,zerc aex xg` mda mikledy `edézøúålr zeaaúeãò éìeñt §©§¥§¥¥
él änìcg` cryk ,`yixa epl ic jkl ixdmipye izi`x xne` ¨¨¦

mixne` mipyyk ,`tiqd dkxved dn myle ,zi`x `l mixne`
wx zipyp dzid m` ,`xnbd daiyn .mzi`x `l xne` cg`e epi`x
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`edykàle÷ìmileqt ipyy oebk dlbrd z` sexrp `l jk ici lry §¨
mzi`x `l xne` cg`e epi`x mixne`àìlkeie ,zerc aex xg` jlp Ÿ

,dlbrd z` sexrpe ,myigkdl cg`dïì òîLî à÷mby ,`tiqd ¨©§©¨
mitxer oi`e ,myigkdl leki cg`d oi`e ,zerc aex xg` mikled f`

.dlbrd z`
,dpyna epipyïéðçöBøä eaøMî ,ïðaø eðz .'eë ïéçöBøä eaøMî¦¤©¨§¦¨©¨¨¦¤©¨§¨¦

L éôì ,äôeøò äìâò äìèa÷ôqä ìò àlà äàa dðéàoi`y ¨§¨¤§¨£¨§¦¤¥¨¨¨¤¨©©¨¥
jkle ,bxedd in mirceiéeìâa ïéðçöBøä eaøMîmibxedd ixde ¦¤©¨§¨¦§¨

,epl mixken.äôeøò äìâò äìèä§¨¤§¨£¨
,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë ïéôàBðä eaøMîdheq zyxta xn`p ¦¤©©£¦¨©¨¨

,'ïBòî Léàä ä÷ðå',micnl ep` o`kn,ïBòî äweðî LéàäL ïîæa §¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦§¤¥¨
BzLà úà ïé÷ãBa íénäm` la` ,`l e` d`hg m`Léàä ïéà ©©¦§¦¤¦§¥¨¦

,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ,ïBòî äweðî,mit`epd eaxy oeike §¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמוד רכר



שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבמלכות(ריח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iyiy meil)

íéðäkì ïðéáäé à÷ ïðàåqpwy itl ,mipdkl eze` mipzep ep`e - ©£©¨¨£¦©©Ÿ£¦
leki epi` jkle ,laan enr elr `ly lr ,miield z` xteqd `xfr

,`xnbd zl`ey .'ipziev xy` jizevn lkk' xneléãBìådceezi - §¥
úBøNòî øàMà.oick ozp mze`yïéàL úéa ìk ,Lé÷ì Léø øîà ©§¨©©§¨©¥¨¦¨©¦¤¥

.úBøNòî øàL ìò äcåúî ïéà áeL ,ïBLàø øNòî ìò äcåúî¦§©¤©©£¥¦¥¦§©¤©§¨©©§
,`xnbd zxne`áeúkä Ba çúôe ìéàBä ,éiaà øîà ,àîòè éàî©©£¨¨©©©¥¦¨©©¨

zexyrn iecie zyxtaäléçzmezil xbl ,iell zzpe' xn`py §¦¨
azkp `edy oeike ,miell ozipd oey`x xyrn `ed 'iell'e ,'dpnl`le
xzi lr s` dcezn epi` ,eilr dcezn epi` m`e ,xwird `ed ,dligz

.zexyrnd
,`xnbd dywnììkîeid `ly ,`pipg xa iqei iax ly enrh jezn - ¦§¨

rnyn ,epick oey`x xyrn mipzepéLøôî eåä éLeøôàcz` §©§¥£©§§¥
,dpick dzid `l dpizpdy `l` ,epick xyrndàeä óà ,àéðz àäå§¨©§¨©

lecb odk opgei -éàîcä ìò øæâå ,éecéeä úà ìhéamr zexit lr - ¦¥¤©¦§¨©©©§©
,ux`dçìML éôìwecalìàøNé ìeáb ìëazenexz miyixtn m`d §¦¤¨©§¨§¦§¨¥

,ie`xk zexyrneïéàL äàøåmrdäìBãb äîeøz àlà ïéLéøôî §¨¨¤¥©§¦¦¤¨§¨§¨
ãáìa,miny icia dzin oeer dlke`d lr yiy itlïBLàø øNòîe ¦§¨©£¥¦

,íäì øîà ,ïéøOòî ïéà ïúö÷îe ïéøOòî ïúö÷î ,éðL øNòîe©£¥¥¦¦§¨¨§©§¦¦§¨¨¥§©§¦¨©¨¤
,äúéî ïBò da Lé äìBãb äîeøzL íLk ,íëì øîBàå eàBa ,éðä©§©¨¤§¥¤§¨§¨¥¨£¦¨
íäì ïé÷úäå ãîò ,äúéî ïBò ïäa Lé ìáèå øNòî úîeøz Ck̈§©©£¥§¤¤¥¨¤£¦¨¨©§¦§¦¨¤
,cala dlecb dnexz lr `l` zexyrnd lr on`p ux`d mr oi`y

jkitlïBLàø øNòî ïäî Léøôî ,õøàä íòî úBøét ç÷Blä ,©¥©¥¥©¨¨¤©§¦¥¤©£¥¦
äpnî Léøôî ,ïBLàø øNòî ,éðL øNòîemyl zixiyrúîeøz ©£¥¥¦©£¥¦©§¦¦¤¨§©

,íéìLeøéa BìëBàå äìBò ,éðL øNòîe ,ïäëì äðúBðå ,øNòî©£¥§§¨§Ÿ¥©£¥¥¦¤§§¦¨©¦
éðò øNòîe ïBLàø øNòî,mixyern wtq md el` zexity oeik ©£¥¦©£¥¨¦

äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäe` miell wtqn mpzil aiig epi`e ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
xd ,lah icin m`ivedl my mdl `xew `l` ,miiprlopgei iniay i

.oey`x xyrn miyixtn mrd lk eid `l ,lecb odk
,`xnbd zvxznézøzzepey zepwzïwz,lecb odk opgeiìhéa ©§¥¦¥¦¥

éecéåzexyrndíéøéáçcowize ,oey`x xyrn yixtdl mixidfd ¦©£¥¦
.miell eze` mipzep oi`y meyn eceezi `lyìL éàîc ìò øæâå§¨©©§©¤

zexit,õøàä énò,lirl hxetnk zexyrn yixti mdn gweldy ©¥¨¨¤
zexyrnd lr miceygy meyn.

,dpyna epipy.íéøøBònä úà ìhéa àeä óàå,`xnbd zl`eyéàî §©¦¥¤©§§¦©
ïëec ìò íiåì íéãîBò eéäL íBéå íBé ìëa ,äáçø øîà .íéøøBòî§§¦¨©©£¨§¨§¤¨§¦§¦¦©¨

íéøîBàåxenfnd z`,''ä ïLéú äîì äøeò',mixxern e`xwp jkl §§¦¨¨¨¦©
jke ,lecb odk opgei lhia mze`eïäì øîà,lecb odk opgeiLé éëå ¨©¨¤§¦¥

ïLéé àìå íeðé àì äðä" ,øîàð øák àìäå ,íB÷nä éðôì äðéL¥¨¦§¥©¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¥Ÿ¨§Ÿ¦¨
éãáBòå ,øòöa ïééeøL ìàøNiL ïîæa ,àlà ,"ìàøNé øîBL¥¦§¨¥¤¨¦§©¤¦§¨¥§¦§©©§§¥

,äåìLå úçða íéáëBk,eiptl dpiy yi eli`k dnec df ixdCëì ¨¦§©©§©§¨§¨
.'ä ïLéú änì äøeò' øîàð¤¡©¨¨¨¦©

dpyna epipy.íéô÷Bpä úàå,`xnbd zl`eyøîà .íéô÷Bð éàî §¤©§¦©§¦¨©
éãk ,åéðø÷ ïéa ìâòì ïéèøñî eéäL ,ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥¤¨§¨§¦¨¥¤¥©§¨§¥

éòa íc ìBtiLåéð,ehgyl mikledyk d`xi `le,ìéèa eäéà àúà ¤¦¨§¥¨¨¨¦¨¦
àîeî ék éæçéîc íeMî.menk d`xpy meyn -,àðz àúéðúîa ¦§¤¡¥¦¨§©§¦¨¨¨

úBì÷îa BúBà ïéèáBç eéäLux`l elitdlBúBà ïéNBòL Cøãk ¤¨§¦§©§§¤¤¤¦
íéáëBk úãBáò éðôì,dkn oeyln `ed 'mitwep'eíäì øîàopgei ¦§¥£©¨¦¨©¨¤

,lecb odk,çaæîì úBìéáð ïéìéëàî ízà éúî ãò,`xnbd ddnze ©¨©©¤©£¦¦§¥§¦§¥©
ikeúBìéáð,odàlà ,eäì èéçL àämz` izn cr ,xn` jk §¥¨¨¦§¤¨

oilik`núBôéøèyegl yi ixd ,gafnlànLzehagd ici lráwéð §¥¤¨¦©
ò÷ø÷a úBòaè íäì ïé÷úäå ãîò ,çBî ìL íeø÷mda qipkdl §¤©¨©§¦§¦¨¤©¨§©§©

dndad y`x z`.
,dpyna epipy.íéìLeøéa äkî Léht äéä åéîé ãò,`xnbd zxne` ©¨¨¨¨©¦©¥¦¨©¦

edfyãòBî ìL Bleçajxevl gtpd ziaa dk`ln miyer eidy §¤¥
,wgxnl mlew rnypy meyn ,z`f xq`e lecb odk opgei `ae ,crend

.ca`d xac zk`ln `idy mircei mlek oi`e

,dpyna epipyéøö íãà äéä àì åéîé ìkì C.éàîcä ìò ìBàL ¨¨¨Ÿ¨¨¨¨¨¦¦§©©§©
,`xnbd zxne`ïøîàãklr xfb lecb odk opgeiy ,`ibeqa lirl §©£¨¨

,zexyrn mdn yixtdl eilr ux`d mrn zexit dpewdy ,i`ncd
mixyern m` ux`d mrn zexit gwly xag mil`ey eid `l jkle

.lecb odk opgei zpwzk ,mxyir i`cey ,md
.äðùîzekled eidy zeaehd zelrnd z` zepnl dkiynn dpynd

,dbxcda l`xyin zewqeteúéaî øéMä ìèa ,ïéøãäðñ äìèaMî¦¤¨§¨©§¤§¦¨©©¦¦¥
íéàéáð eúnMî .'Bâå 'ïéé ezLé àì øéMa' øîàpL ,úBàzLnä©¦§¨¤¤¡©©¦Ÿ¦§©¦§¦¤¥§¦¦
ìèa ,Lc÷nä úéa áøçMî .íéneúå íéøeà eìèa ,íéðBLàøä̈¦¦¨§¦§¦¦¤¨©¥©¦§¨¨©
,øîàpL ,ìàøNiî äðîà éLðà e÷ñôe ,íéôeö úôBðå ,øéîMä©¨¦§¤¦¨§©§¥£¨¨¦¦§¨¥¤¤¡©

'Bâå 'ãéñç øîb ék 'ä äòéLBä'ipan mipen` eqt ik' weqtd miiqne ¦¨¦¨©¨¦§
.'mc`

úéa áøçL íBiî ,òLBäé éaø ãéòä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥¦©¦§ª©¦¤¨©¥
ìhéðå ,äëøáì ìhä ãøé àìå ,äìì÷ Ba ïéàL íBé ïéà Lc÷nä©¦§¨¥¤¥§¨¨§Ÿ¨©©©¦§¨¨§¦©
éaø .úBøétä ïîeL ìhéð óà ,øîBà éñBé éaø .úBøétä íòè©©©¥©¦¦¥©¦©©©¥©¦

äøähä ,øîBà øæòìà ïa ïBòîLdxnyp `lyíòhä) úà äìèð ¦§¤¤§¨¨¥©¨¢¨¨§¨¤©©©
úBøNònä ,çéøä (úàåepzip `lyíéîëçå .ïâcä ïîeL úà eìèð §¤¨¥©©©©§¨§¤©©¨¨©£¨¦

.ìkä úà elék íéôLkäå úeðfä ,íéøîBà§¦©§§©§¨¦¦¤©Ÿ
.àøîâzian xiyd lha oixcdpq dlhayny ,dpyna epipy

,`xnbd zl`ey .'oii ezyi `l xiya'n z`f ecnle ,ze`zynd
áéúk éøãäðñ äìèaMîc éànîe.df `xwndéøa àðeä áø øîà ¦©§¦¤¨§¨©§¤§¥§¦¨©©¨§¥

àø÷ øîàc ,òLBäé áøc,dki`a ,xg`eúáL øòLî íéð÷æ" §©§ª©§¨©§¨§¥¦¦©©¨¨
,"íúðéâðî íéøeçazzayda dielz dpibpdn dziaydy ixd ©¦¦§¦¨¨

xcdpqd.oi
àøîæ àòîLc àðãeà ,áø øîàxnf zrneyy ofe` -øîà .ø÷òz ¨©©§¨§¨§¨¦§¨¥¨¥¨©

àøîæ ,àáøzrnypyàáøeç ,àúéáazpnefnàôéñaoztna - ¨¨¦§¨§¥¨§¨§¥¨
ziad"äøò äæøà ék óqa áøç ïBìça øøBLé ìB÷" ,øîàpL ,¤¤¡©§¥©©Ÿ¤©©¦©§¨¥¨

.ziad oztna axeg didi ,oelga xxeynd lew oeeray ,eyxcne
,`xnbd zxne`,÷çöé éaø øîà ,'äøò äæøà ék' éàîikeúéa ©¦¨§¨¥¨¨©©¦¦§¨©¦

àeä øéò íéæøàa Caeñnä,daixgdl dywy xirk `ed m`d - ©§¨©£¨¦¦
íéæøàa Caeñnä úéa eléôà àlà`ed mbòòBøúî.xaypeøîà ¤¨£¦©¦©§¨©£¨¦¦§¥©¨©

dpéî òîL ,éMà áø,df weqtnàáøeç ìéçúî ék,ziaaàtéña ©©¦§©¦¨¦©§¦§¨§¦¨
`ed ziad oztna -àîéà úéòaéàå .'óqa áøç' øîàpL ,ìéçúî©§¦¤¤¡©Ÿ¤©©§¦¨¥¥¨

df xac cenll yi'øòL úkeé äéàLe' ,àëäîoi`n mnyd zia - ¥¨¨§¦¨©¨©
eixry z` mizzkn micyd ,ayeiéæç éãéãì ,éMà áø øa øî øîà .¨©©©©©¦§¦¦£¦

déìcy eze`l eizi`x ip` -àøBz ék çbðîeixry z` gbpne - ¥§©¥©¦¨
.xeyk ziad

éãâðc àøîæ ,àðeä áø øîà,zepitqd ikyen mixnfny xnfd - ¨©©¨¦§¨§©§¥
,mzk`lna mfxfl ezxhnyéøwáãe,mixeeya miyxegd lye - §©¨¥

,mdinlzl mixeeyd z` oeekl ezxhnyéøLjka oi`e ,mixzen - ¨¥
la` .xnf xeqi` meynéàcøâcmibxe` ly -øéñàezxhny itl §©§¨¥¨¦

,`xnbd zxtqn .wegyl `idàøîæ ìéèa àðeä áøipa lr xq` - ©¨¨¦¦§¨
,mlerl rty `a jk awr ,dzynd ziaae mziaa xnfl execí÷̈

àæeæa éhéç äàñ äàîe àæeæa éæåeà äàîmifee` d`n ecnr - ¥¨©¨¥§¨¥¨§¨¦¥§¨
,fefa mihig d`q d`ne ,fef xignaéòaéà àìåmzepwl evx `le - §Ÿ¦¨¥

,jka elit`déa ìéæìæ ,àcñç áø àúà,`ped ax ly ezxfba lflf - ¨¨©¦§¨©§¥¥
,rtyd wqted jk awr ,mixnfna zegnl citwd `leàæåeà éàòaéà¦¨¥©¨¨

çkzLî àìå àæeæa.`vnp `le fefa cg` fee` ywazd - §¨§Ÿ¦§©©
éLð éðòå éøáb éøîæ ,óñBé áø øîàmdl zepere miyp` mixnfn - ¨©©¥¨§¥©§¦§¨¥¨¥

xcba df ixd ,miypàúeöéøteli`e ,'dexr ,dy`a lew'y itl ,éøîæ §¦¨¨§¥
éøáb éðòå éLðxiran df ixd ,miyp` odl mipere miyp zexnfn - ¨¥§¨¥©§¥

xvid z`Làkzfg`py,úøBòðaipyy xg`n ,`xnbd zl`ey §¥¦§¤
,mixeq` mixacddpéî à÷ôð éànì,xeng xzei dfi` zrcl epilr §©©§¨¦¨

,`xnbd dperàä énwî àä éìeháìxengd z` lhal sicrdl - §©¥¨¦©¥¨
xnf z` lhal epilr ,mdipy z` lhal epgeka oi` m`y ,lwd iptn

.zxerpa y`k `edy ,miyp`d ziipre miypd
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ריט

oifge` mipy` cenr gn sc oey`x wxtdheq
.íéðäkì déì éáäé ïðàåzFnaiA 'ixn`cM `xfr Edpiqpw(:et sC)opwzM oipzFp opi`C oeike , ©£¨¨£¥¥©Ÿ£¦©§¦§¤§¨¦§¨§¦¦¨©§¥¨§¥¨§¦§¦§¨

:Lzevn lkM ieNl eiYzp mbe xnFl oilFki oi`.älçzxBl ,oFW`x xUrn df ieNl Yzpe ¥§¦©§©§©¦©¥¦§¨¦§¨§§¦¨§¨©¨©¥¦¤©£¥¦©¥

LixrWA lFk`l lkEz `l aizkC ipW xUrn df LixrWA ,ipr xUrn df(ai mixaC):óà ¤©£¥¨¦¦§¨¤¤©£¥¥¦¦§¦Ÿ©¤¡¦§¨¤§¨¦©
.àeä:lFcB odM opgFi.äúéî ïBò øNòî úîeøúe ìáèoitxUPd od EN`A(.bt oixcdpq)'itli ¨¨Ÿ¥¨¤¤§©©£¥£¦¨§¥¥©¦§¨¦©§¤§¦¨§¦

`l mde ux`d mrn oigwFl mY`WkE ,Dl̈§¤©¤§¦¥©¨¨¤§¥Ÿ

zFxUrOl lah EPcFr dnExY `N` EWixtd¦§¦¤¨§¨¤¤¤©©£§

:dzin miWprp mY`eøNòî úîeøz Léøôî §©¤¤¡¨¦¦¨©§¦§©©£¥
.ïäkì dðúBðådPOn zFxUrOd lM Wixtn §§¨©Ÿ¥©§¦¨©©©§¦¤¨

KFYn Wixtn KM xg`e ,lah icin `ivFdl§¦¦¥¤¤§©©¨©§¦¦

ieNd lrX dn xUrn znExY oFW`x xUrn©£¥¦§©©£¥©¤©©¥¦

oFr DiA zi`C mEXn ,odMl FpzFpe Wixtdl§©§¦§§©Ÿ¥¦§¦¥£

xFMnle Flv` FaMrl `NW Edilr xEng` dzin¦¨©§£©§¤Ÿ§©§¤§§¦§

oFW`x xUrn Flv` aMrn `EdW mWM odMl©Ÿ¥§¥¤§©¥¤§©£¥¦

,di`xd eilr Fxagn `ivFOd xnF`e ipr xUrnE©£¥¨¦§¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

la` .Dil lik` DiAB Dil idWn iM `nlC dxfB§¥¨¦§¨¦©§¥¥©¥¨¦¥£¨

oi`e mixfl mixYn ipr xUrnE oFW`x xUrn©£¥¦©£¥¨¦ª¨¦§¨¦§¥

FOd KMld ,odM lfB `N` odAeilr Fxagn `iv ¨¤¤¨¤¤Ÿ¥¦§¨©¦¥£¥¨¨

Y`e iWxtn Eed `l iOp iWExt` `nl` ,di`xd̈§¨¨©§¨©§¥©¦Ÿ£©§§¥§©§

iWExt` `d opwzM FzF` oipzFp oi`W itl Yxn`̈©§§§¦¤¥§¦§¦§¨¨©§¥

:Dil iWxtn.ïewz ézøzzxard mlFrl ©§§¥¥©§¥¦§¨©£¨©

mIeNl FzF` oipzFp mpi`W mEXn xUrn zF`cFd¨©£¥¦¤¥¨§¦©§¦¦

z` lHA` e`l 'Ek glXW itl `ipzC `de ,`Ed§¨§©§¨§¦¤¨©¨©¦¥¤

iYxze ,i`w i`nCd lr xfB` `N` i`w iECEd©¦¨¥¤¨©¨©©©§©¨¥§©§¥

t"r` mixag lW iECe lHA ,oTY zFpwY©¨¦¥¦¥¦¤£¥¦

,FpETzM FzF` oipzFp oi`W itl FzF` oiWixtOW¤©§¦¦§¦¤¥§¦§¦

itl ux`d mrn gwFl lr i`nCd lr xfbe§¨©©©§©©¥©¥©¨¨¤§¦

:'Ek glXW.ïéèøñîux`l FliRdl oivFx EidWM ¤¨©§¨§¦§¤¨¦§©¦¨¨¤

:FhgWl.åéðéòa íc ìBtiLFpi`e d`Fx Fpi`e §¨§¤¦¨§¥¨§¥¤§¥

sTpe oFWl oitwFpe .eilbx lr KM lM wGgzn¦§©¥¨¨©©§¨§§¦§§¦©
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hXRznE lcBW df sEvM ,Ffl Ff ipR zrBOW¤©©©§¥§§¤¤¨¥¦§©¥

zFgEtzE zFtv EN` oM ,xie`A dlFze KlFde§¥§¤¨£¦¥¥¨§

:xie`A.íéôevä ïîmXOW midFaBd mixdd ¨£¦¦©¦¤¨¦©§¦¤¦¨

:wFgxnl dtFv.òîLî éàîWaCW Ytli `kidn ¤§¥¨©©§©¥¥¨¨©§§¤§©

:mixdd on `A.óñBé áø íbøúîãkxW`M ¨¦¤¨¦§¦§©§¥©¥©£¤

:mixFaCd dpiUrY.÷Bvpä ìkilMn dxrnd ©£¤¨©§¦¨©¦©§¨¤¦§¦

xEAg zFidl otxvn gENTd oi` `nh ilkl xFdḧ¦§¦¨¥¥©¦©§¨§¨¦§¦

:EPOn dxrn `EdW ilMd KFzAX dn z` `Ohl§©¥¤©¤§©§¦¤§¨¤¦¤

.ïéôéæ Lácî õeç`Ed ixde c`n ar `EdW ¦§©¦¦¤¨§Ÿ©£¥

dHnNn KlFd `Ed wqFR gENTdWMW ,xAgnM¦§ª¨¤§¤©¦©¥¥¦§©¨

:zFCnA opixn` ikde ,dlrnl.úçtvä`"wyxa §©§¨§¨¦¨§¦©§¦©©©©
mr derXd [zYkpe] zqpkpe zFar odW f"rlA§©©¤¥¨§¦§¤¤§¦§©©©£¨¦

:WaCd.Ba ïéôiænLare aFh `EdW KFYn ©§©¤§©§¦¦¤§¨

:FA zFxMp oi`e oiie min FA oiaxrn.ïéôiænL §¨§¦©¦§©¦§¥¦¨¤§©§¦
:likx iklFde mipxwWCeøa LBãwäa íéðéîànL ©§¨¦§§¥¨¦¤©£¦¦§©¨¨

.àeädwcvle devn xECd iFpl mpFnn xYel§©¥¨¨§¦¦§¨§¦§¨¨

:miaFh minie zFzAW z`vFdlEíðçìL efaúiL §¨©©¨§¨¦¦¤¦§©ª§¨¨
.àáì ãéúòìikde ,mlW xkU oilAwn oi`W §¨¦¨Ÿ¤¥§©§¦¨¨¨¥§¨¦

:miwiCSd z` `Ad mFIl fA in iM rnWn.úBpè÷ ©§©¦¦¨©©¨¤©©¦¦§©
:dpn` zEphw.ìàøNé éða éòLø épè÷EzOW ©§£¨¨§©¥¦§¥§¥¦§¨¥¤¥

:miPhw odWM§¤¥§©¦
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døãä ãøéå ÷ç éìáì äéô äøòôe dLôð ìBàL äáéçøä¦§¦¨§©§¨¨£¨¦¨¦§¦Ÿ§¨©£¨¨
:íéðBLàøä íéàéáð eúnMî :"da æìòå dðBàLe dðBîäå©£¨§¨§¨¥¨¦¤¥§¦¦¨¦¦
ãåc äæ :àðeä áø øîà ?"íéðBLàøä íéàéáð" ïàî©§¦¦¨¦¦¨©©¨¤¨¦
÷éìñ ïéðîéæ ,ãåã éîéa :øîà ïîçð áø ,äîìLe ìàeîLe§¥§Ÿ©©§¨¨©¦¥¨¦¦§¦¨¥
ìàL ,Bì äúìòå ÷Bãö ìàL éøäL .÷éìñ àì ïéðîéæå§¦§¦Ÿ¨¥¤£¥¨©¨§¨§¨¨©
áéúî ."øúéáà ìòiå" :øîàpL ,Bì äúìò àìå øúéáà¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©©©©¤§¨¨§¦
eäéøëæ éîéa íéäìà Løãì éäéå" :ìàeîL øa äaø©¨©§¥©§¦¦§¡Ÿ¦¦¥§©§¨
.íéneúå íéøeàa ,åàì éàî "íéäìàä úàøa ïéánä©¥¦¦§Ÿ¨¡Ÿ¦©¨§¦§¦
,ïBLàø Lc÷nä úéa áøçMî ,òîL àz .íéàéáða ,àìŸ¦§¦¦¨§©¦¤¨©¥©¦§¨¦
Cìî ÷ñôe ,íéneúå íéøeà e÷ñôe ,Løâî éøò eìèä§¨¥¦§¨¨§¦§¦¨©¤¤
àúLøzä øîàiå" øîBì íãà ELçì íàå .ãåc úéaî¦¥¨¦§¦§¨§¨¨©©¤©¦§¨¨
ïäë ãîò ãò íéLãwä Lãwî eìëàé àì øLà íäì̈¤£¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦©£ŸŸ¥
eéçiL ãò" Bøéáçì øîBàL íãàk íénúìe íéøeàì§¦§ª¦§¨¨¤¥©£¥©¤¦§
øa ïîçð áø øîà àlà ."ãåc ïa çéLî àáéå íéúî¥¦§¨Ÿ¨¦©¤¨¦¤¨¨©©©§¨©
äéøëæ ébçî é÷etàì "íéðBLàøä íéàéáð" ïàî :÷çöé¦§¨©§¦¦¨¦¦§©¥¥©©§©§¨
ébç eúnMî :ïðaø eðúc .eäðéð íéðBøçàã ,éëàìîe©§¨¦§©£¦¦§§¨©¨¨¦¤¥©©
óàå .ìàøNiî LãBwä çeø ä÷lzñð ,éëàìîe äéøëæ§©§¨©§¨¦¦§©§¨©©¤¦¦§¨¥§©
eéä úçà íòtL ,ìB÷ úáa íéLnzLî eéä ïë ét ìò©¦¥¨¦§©§¦§©¤©©©©¨
úa ïäéìò äðzð ,Bçéøéa àéøeb úéa úéiìòa ïéaeñî§¦©£¦©¥§¨¦¦¦§¨£¥¤©
éeàøL ãçà íãà íëa Lé :äøîàå íéîMä ïî ìB÷¦©¨©¦§¨§¨¥¨¤¨¨¤¨¤¨

.àøæò ìL Bãéîìz ,åéðò éä ,ãéñç éä eäeãétñä únLëe ,ï÷fä ìläa íäéðéò eðúð .Cëì éeàø BøBc ïéàL àlà åéìò äðéëL äøLzL¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥¨§¨¨§¥¥¤§¦¥©¨¥§¤¥¦§¦¥¨¦¥¨¨©§¦¤¤§¨
äøLzL éeàøL ãçà íãà íëa Lé :ïäì äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäì äðzð ,äðáéa äéiìòa ïéaeñî eéä ,úøçà íòt áeLå§©©©¤¤¨§¦©£¦¨§©§¤¦§¨¨¤©¦©¨©¦§¨§¨¨¤¥¨¤¨¨¤¨¤¨¤¦§¤
óàå .ìlä ìL Bãéîìz ,ãéñç éä ,åéðò éä eäeãétñä únLëe ,ïèwä ìàeîLa íäéðéò eðúð .Cëì ïéàkæ BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL§¦¨¨¨¤¨¤¥©¨¦§¨¨§¥¥¤¦§¥©¨¨§¤¥¦§¦¥¨¨¥¨¦©§¦¤¦¥§©
óàå .ànò ìò éúéîì ïéãéúò ïéàébñ ï÷òå ,àféáì ànò øàLe ,àìè÷ì éäBøáçå .àaøçì ,ìàòîLéå ,ïBòîL :Búúéî úòLa øîà àeä¨©¦§©¦¨¦§§¦§¨¥§©§¨§©§¦¦§¨¨§¨©¨§¦¨§¨¨©¦¦£¦¦§¥¥©©¨§©
Lc÷nä úéa áøçMî :úeëìî éâeøä ìò ïéãétñî ïéàL ,äòL äôøèpL àlà ,"åéðò éä ãéñç éä" øîBì eLwa àáa ïa äãeäé 'ø ìò©§¨¤¨¨¦§©¥¨¦¥¨¨¤¨¤¦§§¨¨¨¤¥©§¦¦©£¥©§¦¤¨©¥©¦§¨
íéøácä "äðáð òqî äîìL ïáà Búðaäa úéaäå" :øîàpL ,Lc÷nä úéa úà äîìL dða BaL øéîL :ïðaø eðz :'eë øéîMä ìèä¥©¨¦¨©¨¨¨¦¤¨¨§Ÿ¤¥©¦§¨¤¤¡©§©©¦§¦¨Ÿ¤¤§¥¨©¨¦§¨©§¨¦

àìäå ?ïk øîBì øLôà éëå :äéîçð 'ø Bì øîà .äãeäé 'ø éøác ,ïáúëkíà ."äøâna úBøøâî úø÷é íéðáà älà ìk" øîàð øák ¦§¨¨¦§¥§¨¨©§¤§¨§¦¤§¨©¥©£Ÿ§¨¤¡©¨¥¤£¨¦§¨§Ÿ̈©§¥¨¦
éðáàa äãeäé 'ø éøác ïéàøð :éaø øîà .íéðôaî ñéðëîe ,õeçaî ïé÷úî äéäL ?"Búðaäa úéaa òîLð àì" øîBì ãeîìz äî ,ïk¥©©§©Ÿ¦§©©©¦§¦¨Ÿ¤¨¨©§¦¦©©§¦¦¦§¦¨©©¦¦§¦¦§¥§¨§©§¥
,Béãa ïúBà ïéáúBk ïéà eìlä íéðáà :àéðúãëì déì éòaéî ?àúà éàîì øéîL ,äéîçð 'øå .Búéá éðáàa äéîçð 'ø éøáãå ,Lc÷î¦§¨§¦§¥§¤§¨§©§¥¥§§¤§¨¨¦§©£¨¦¨¥¥§¦§©§¨£¨¦©¨¥§¦¨¦§
ïäì äàøîe ,Béãa íäéìò áúBk àlà ."íúàelîá" :øîàpL íeMî ,ìîæéàa íäéìò ïéèøñî ïéàå ."íúBç éçezt" :øîàpL íeMî¦¤¤¡©¦¥¨§¥§¨§¦£¥¤§¦§¥¦¤¤¡©§¦Ÿ¨¤¨¥£¥¤¦§©§¤¨¤
íéîLbä úBîéa úò÷ápL Bæ äò÷áëe ,íeìk äøéñç dðéàå änçä úBîéa úò÷ápL Bæ äðéàúk ïäéìàî úBò÷áð ïäå ,õeçaî øéîL̈¦¦©§¥¦§¨¥£¥¤¦§¥¨¤¦§©©¦©©¨§¥¨£¥¨§§¦§¨¤¦§©©¦©§¨¦
.åéðôa ãBîòì ìBëé äL÷ øác ìk ïéàå ,àøáð úéLàøá éîé úLMîe ,äøBòNk Búéiøa ,äæ øéîL :ïðaø eðz .íeìk äøéñç dðéàå§¥¨£¥¨§¨©¨¨¨¦¤§¦¨¦§¨¦¥¤§¥§¥¦¦§¨§¥¨¨¨¨¤¨©£§¨¨
áøçMî :éîà 'ø øîà .ïéøBòN éaeñ äàéìî ,øáà ìL éðèéàa BúBà ïéçépîe ,øîö ìL ïéâBôña BúBà ïéëøBk ?BúBà ïéønLî äna©¤§©§¦§¦¦§¦¤¤¤©¦¦§¦§¥¤£¨§¥¨¥§¦¨©©¦¦¤¨©
áëøå äðáì úéëeëæe àãðøt àøéL äìèa ,ïBLàø Lc÷î áøçMî :éëä éîð àéðz .äðáì úéëeëæe àãðøt àøéL äìèa ,ïBLàø Lc÷î¦§¨¦¨§¨¦¨§©§¨§¦§¨¨©§¨©¦¨¦¦¤¨©¦§¨¦¨§¨¦¨§©§¨§¦§¨¨§¤¤
äôvL úìBñ :áø øîà ?"íéôeö úôBð" éàî :íéôeö úôBðå :äìéáã éìebéòk äîBcä øéðOî àaä Leø÷ ïéé óà :íéøîBà Léå ,ìæøa©§¤§¥§¦©©¦¨©¨¦§¦©¤§¦¥§¥¨§¤¦©¤¦¨©©¤¤¨¨
.Bæì Bæ úBòébnL ãò úBàáe úBçôBúå øepúa úB÷aãpä úBøkë ézL :øîà éåìå .ïîLå Láãa äLBlépL äqéòì äîBãå ,äôð éab ìò©©¥¨¨§¨§¦¨¤¦¨¦§©§¤¤§¥¦¨©§¥¦¨©¦§¨§©§§¨©¤©¦§
àîìò éîeøa ïèééLå äúàéøác ïæúðc àîk ,úLL áø íbøúîãk ?òîLî éàî .àitévä ïî àaä Lác äæ :øîà éåì ïa òLBäé 'øå§§ª©¤¥¦¨©¤§©©¨¦©¦¦¨©©§©§¦§©§¥©¥¤§¨§¨§¨©§¦¨¨¨§¨§¨§¥¨§¨
ïéôéiænL Lác :ïðçBé 'ø øîà ?"íéôéæ" éàî .íéçétväå íéôéæ Lácî õeç ,øBäè ÷Bvpä ìk :íúä ïðz .àøeè éaNéòî àLáec ïééúîe¨§¨§¨¥¦§¥¨§©¨¨¨©¦¨¦§©¦¦§©©¦¦©¦¦¨©¨¨§©¤§©§¦

éæ" áéúëãk ,BîB÷î íL ìò :øîà Lé÷ì Léøå ,Baì eøîàiå íéôéfä àBáa" øîBà äzà øáca àöBik ."úBìòáe íìèå óàìä ìeàL §¥¨¦¨©©¥§§¦§¦¦¨¤¤§¨©¥©¨¨©¨¥§©¦¦©Ÿ§§¨£Ÿ
éæ" áéúëãk ,ïîB÷î íL ìò :øîBà øæòìà 'øå .íäéøác ïéôéiæîä íãà éða :ïðçBé 'ø øîà ?"íéôéæ" éàî ,'Bâå "ãåã:"úBìòáe íìèå ó ¨¦§©¦¦¨©¨¨§¥¨¨©§©§¦¦§¥¤§¤§¨¨¥©¥§¨§¦§¦¦¨¤¤§¨

Bì LiL éî ìk :øîBà ìBãbä øæòéìà 'ø ,àéðúc .àeä Ceøa LBãwäa ïéðéîàî ïäL íãà éða elà :÷çöé 'ø øîà :äðîà éLðà e÷ñôe¨§©§¥£¨¨¨©¦§¨¥§¥¨¨¤¥©£¦¦§©¨¨§©§¨¡¦¤¤©¨¥¨¦¤¥
íøb éî "úBpè÷ íBéì æá éî ék" áéúëc éàî :øæòìà 'ø øîàã eðééäå ,äðîà épèwî àlà Bðéà ,"øçîì ìëBà äî" øîBàå Blña út©§©§¥¨©§¨¨¥¤¨¦§©¥£¨¨§©§§¨©¤§¨¨©¦§¦¦¦©§§©¦¨©
ìàøNé éòLø éðá épè÷ elà :øîà àáø àeä Ceøa LBãwäa eðéîàä àlL ,ïäa äéäL úeðè÷ ?àáì ãéúòì ïðçìeL æaæaúiL íé÷écvì©©¦¦¤¦§©§¥§¨¨¤¨¦¨Ÿ©§¤¨¨¨¤¤Ÿ¤¡¦§©¨¨¨¨¨©¥§©¥§¥¦§¥¦§¨¥
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבמלכות(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iyiy meil)

äðBîäå døãä ãøéå ÷ç éìáì äét äøòôe dLôð ìBàL äáéçøä¦§¦¨§©§¨¨£¨¦¨¦§¦Ÿ§¨©£¨¨©£¨
"da æìòå dðBàLeelti elld miryxd oend lk ,xac ly eteqay §¨§¨¥¨

mpdiba.
,dpyna epipyíéðBLàøä íéàéáð eúnMîmineze mixe` elha. ¦¤¥§¦¦¨¦¦

,`xnbd zl`eyíéðBLàøä íéàéáð ïàîmixe` elha mzenay ©§¦¦¨¦¦
minezeìàeîLe ãåc äæ ,àðeä áø øîà .,øîà ïîçð áø .äîìLe ¨©©¨¤¨¦§¥§ŸŸ©©§¨¨©

s`÷éìñ àì ïéðîéæå ÷éìñ ïéðîéæ ,ãåc éîéamdl dzlr minrt - ¦¥¨¦¦§¦¨¦§¦§¦Ÿ¨¦
,dzlr `ly minrte ,mineze mixe`a daeyz÷Bãö ìàL éøäL¤£¥¨©¨

melya` iptn cec gxayk ,mineze mixe`aBì äúìòådaeyz, §¨§¨
øúéáà ìàLmineze mixe`aBì äúìò àìå,daeyzøîàpLeze`a ¨©¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©

oiprøúéáà ìòiå'.dprp `ly oeik dpedkd on wlzqpy ,eyexite ,' ©©©¤§¨¨
`xnbd dywn,ìàeîL øa äaø áéúî ,cec eznyny zxn` cvik ¥¦©¨©§¥

xn`p ixde ,mineze mixe` elha dnlye l`enyeLBøãì éäéå"©§¦¦§
äéøëæ éîé ìk íéäìà[Edixkf iniA]úBàøa ïéáîädéàî ,"íéäìà ¡Ÿ¦¨§¥§©§¨¦¥§©§¨©¥¦¦§¨¡Ÿ¦©

åàì`id ef di`x,íéneúå íéøeàamixe` einia mb eidy ixd ¨§¦§¦
,`xnbd zvxzn .minezeàìdi`x `l` ,mineze mixe`a.íéàéáða Ÿ¦§¦¦

,`ziixan `xnbd dywn cerLc÷nä úéa áøçMî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¥©¦§¨
Løâî éøò eìèa ,ïBLàø,yxbn maiaq gipdl eehvpy miield ixr - ¦¨§¨¥¦§¨

íãà ELçì íàå ,ãåc úéaî Cìî ÷ñôe ,íéneúå íéøeà e÷ñôe¨§¦§¦¨©¤¤¦¥¨¦§¦§¨§¨¨
øîBìxn`p `lde ,mineze mixe` f` ewqty xne` dz` cvik ©

,ipy zia oipaa ,laaexf ziilraazk z` e`vn `l mipdkdn wlgyk
,mqegiíéLã÷ä Lãwî eìëàé àì øLà íäì àúLøzä øîàiå"©Ÿ¤©¦§¨¨¨¤£¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦

,"íéneúå íéøeàì ïäk ãBîò ãò,mineze mixe` eid f` mby ixd ©£Ÿ¥§¦§¦
,[Bì øBîà]`l` ,jk yexitd oi`eéçiL ãò Bøéáçì øîBàL íãàk ¡§¨¨¤¥©£¥©¤¦§

,ãåc ïa çéLî àáéå íéúîelk`i `ly ,`zyxzd mdl xn` mb jk ¥¦§¨Ÿ¨¦©¤¨¦
yxetn ixd ,mineze mixe` eidie giynd `aiy cr miycwd on

mineze mixe`y ef `ziixaa,oey`xd ycwnd zia axgyn wx ewqt
l`eny cec md mipey`xd mi`iapy xn`y `ped ax lr dywe

.dnlye
íéðBLàøä íéàéáð ïàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàmzenay ¤¨¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦¨¦¦

,oey`x zia iniay mi`iapd lk ,mineze mixe` ewqtébçî é÷etàì§©¥¥©©
éëàìîe äéøëæ,ipyd ziad zligza e`apzdyeäðéð íéðBøçàc §©§¨©§¨¦§©£¦¦§

eid mdy ,`ziixaa jk epivne ,mineze mixe` eid `l mdiniae
,mipexg`d mi`iapdéëàìîe äéøëæ ébç eúnMî ,ïðaø eðúc§¨©¨¨¦¤¥©©§©§¨©§¨¦

LãBwä çeø ä÷lzñðd`eap ly,ìàøNiîmi`iapd eid mdy ixd ¦§©§¨©©¤¦¦§¨¥
,mipexg`dìB÷ úáa íéLnzLî eéä ïë ét ìò óàå,minyd on §©©¦¥¨¦§©§¦§©

eéä úçà íòtLminkgäðzð ,Bçéøéa àéøeb úéa úéiìòa ïéaeñî ¤©©©©¨§¦©£¦©¥§¨¦¦¦§¨
éeàøL ãçà íãà íëa Lé ,äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäéìò£¥¤©¦©¨©¦§¨§¨¥¨¤¨¨¤¨¤¨
íäéðéò eðúð ,Cëì éeàø BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥¨§¨¨§¥¥¤

únLëe ,ï÷fä ìläa,owfd lldåéðò éä ãéñç éä ,eäeãétñä §¦¥©¨¥§¤¥¦§¦¦¨¦¦¨¨
eéä úøçà íòt áeLå .àøæò ìL Bãéîìzminkgäéiìòa ïéaeñî ©§¦¤¤§¨§©©©¤¤¨§¦©£¦¨

íãà íëa Lé ,ïäì äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäì äðzð ,äðáéa§©§¤¦§¨¨¤©¦©¨©¦§¨§¨¨¤¥¨¤¨¨
,Cëì ïéàkæ BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL éeàøL ãçà¤¨¤¨¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥©¨¦§¨
éä åéðò éä ,eäeãétñä ,únLëe ,ïèwä ìàeîLa íäéðéò eðúð̈§¥¥¤¦§¥©¨¨§¤¥¦§¦¦¨¨¦

àeä óàå ,ìlä ìL Bãéîìz ,ãéñç,ohwd l`eny -úòLa øîà ¨¦©§¦¤¦¥§©¨©¦§©
Búúéî,f` eilr dzxyy ycewd gexaïBòîLoa oerny oax - ¦¨¦§

,l`xyi `iyp l`ilnbìàòîLéåepzpi ,lecb odk l`rnyi iax - §¦§¨¥
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רכי שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iyiy meil)
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Leø÷ ïéé óàwven dyrpy -äìéác éìebéòk äîBcä ,øéðOî àaä ©©¦¨©¨¦§¦©¤§¦¥§¥¨
f` lha.

,dpyna epipyxinyd lha ycwnd zia axgyn.íéôeö úôBðå§¤¦
,`xnbd zl`eyäôvL úìBñ ,áø øîà .íéôeö úôBð éàîzwacpe ©¤¦¨©©¤¤¨¨

äôð éab ìò,ietipd zrya dpney aexnäLBlépL äqéòì äîBãå ©©¥¨¨§¨§¦¨¤¦¨
xak,ïîLå Láãalr `ed 'mitev'e ,dtpd wac my lr `ed 'ztep'e ¦§©§¤¤

.dilr dtvy my,øîà éåìåmd mitev ztepúBøkk ézLmgl §¥¦¨©§¥¦¨
øepza úB÷aãpäeiptec izy iab lr,ef oteca xkk ,miccvd on ©¦§¨©©

,dcbpky oteca xkkeúBàáe úBçôBúå,xepza jk lkúBòébnL ãò §§¨©¤©¦
Bæì Bæ'mitev'e ,ur itpr enk xkkd lcby ,sep oeyln `ed 'ztep'e §

.mitve migtez zexkkdy ,sv oeyln `ed,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©
mitev ztepàétévä ïî àaä Lác äæmdny mideabd mixdd on - ¤§©©¨¦©¦¦¨

,`xnbd zl`ey .wgxnl mitevòîLî éàîon `a yacdy ©©§©
,mideabd zenewndúLL áø íbøúîãkdpiyrz xy`k' weqtd lr §¦§©§¥©¥¤

,'mixeacdïééúîe àîìò éîeøa ïèééLå äúàéøac ïæzðc àîk§¨§©§¨©©§¨¨§¨§¨§¥¨§¨©§¨
àøeè éáNéòî àLáecdaeba zehye mixeacd zetry enk - §¨¥¦§¥¨

`a gaeynd yacdy ixd ,mixdd iayrn yac mi`iane ,mlerd
.mideabd zenewnn

xiykn zkqna dpyn `xnbd d`ian ,gaeyn yaca epwqry oeikoi
,df oipra zwqerdìk ,íúä ïðzdwyn÷Bvpäilkl xedh ilkn §©¨¨¨©¦

,`nhøBäèilkl `nhd ilkdn d`nehd z` xiardl xeaig epi` - ¨
,xedhdíéçétväå íéôéæ Lácî õeçcr ,c`n miar miwyn mdy ¦§©¦¦§©©¦¦

,`xnbd zl`ey .dlrnl xfeg ,geliwd wqtpyky ick,íéôéæ éàî©¦¦
,ïðçBé éaø øîàedfBa ïéôéiænL Lácjezne ,mine oii ea miaxrne ¨©©¦¨¨§©¤§©§¦

.xkip xacd oi` ar `edy,øîà Lé÷ì Léøå'mitif' iexw `edìò §¥¨¦¨©©
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רכב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)

dnw zgky zeaxl ecnl 'dcya' dlnd xwirnäãeäé éaøå .`ly §©¦§¨
etv hrnl weqtd xwir z` el jxvp meyn ,dnw zgky o`kn cnl
,s"kd ly xezid on z`f cenll dvx `l ,exag dcy jezl mixner

ikdéì òîLî àì 'EãNa' 'äãOa'mby ,eyxecl ozipy xezi edfy ©¨¤§¨§Ÿ©§©¥
jixv `ed 'dcya'n ok m` ,s"k mr 'jcya' aezkl ozip dyxc `ll

.oenh hrnl dyxc el oi`e ,dnw zgky cenll
,exag dcy jezl oixner etv ,dgky oipra xkfedy df oicl xywda

.dinxi iax ly ewtq z` `xnbd d`ianeôö ,äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨¨
eäãN CBúì ïéøîBòedcy lr `le ,edcy xie`a mixnerd eid - ¨¦§¨¥

,mgkye ,mixg` mixner lr e` ,cenr e` oa` iab lr oebk ,ynn
,eäîm`d ,`ed wtqde ,`l e` dgky oic mdilr lg m`døéåà ©£¦

.éîc äãNk åàì Bà éîc äãNk äãN̈¤§¨¤¨¥¨§¨¤¨¥
,ãéáæ áøì àðäk áø ,dì éøîàå ,étt áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©©¦§¨§¦¨©©£¨§©§¦

déì èBLôz,dinxi iax ly ewtq z`éaø øîà eäaà éaøcî ¦§¥¦§©¦©¨¨©©¦
ì èøt ,øîàc ,øæòìàBøéáç äãN CBúì ïéøîBò eôvL`l f`y ¤§¨¨§¨©§¨§¤¨¨¦§§¥£¥

mixnerdy eyexit 'etv'y ,`pdk ax oiade ,dgky oic mdilr lg
,ynn edcy lr mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a micner
,ynn dcyd iab lr mpi`e mitv mixnerd m` mby ,jka x`eane

ïéà Bøéáçcla` ,dgky oicn dxez ezhrin f` -úì,eäãN CBmb ©£¥¥§¨¥
ynn dcyd lr mpi` m`àì.dgky oic mdilr lge ,dxez dhrin Ÿ

,`pdk axl xn`e ,di`xd z` ciaf ax e` itt ax dgcéîòèéìåC §¦©§¥
dcy xie`a ecnry eyexit ,xfrl` iax xikfdy 'etv'y zpady

mby ,rnyn jk m` ,exagïéà eôö ,Bøéáç äãN CBúìezhrin f` - §§¥£¥¨¥
md m` la` ,dgky oicn dxezïéçpeîynn exag dcyaàìdhrin ¨¦Ÿ

,jk xnel xyt` cvike ,dgky oic mdilr lge ,dxezàäå,seq seq §¨
ixdïðéòagkyi xnerdy'EãNa'ixdy ,dgky oic eilr legiy ick §¦¨§¨§

,xfrl` iax ly ecenil edfàkéìå,ux`d lr mixnrdyk mbe - §¥¨
.df i`pz miiwzn epi` oiicràlà,i`ceBøéáç äãN CBúìxn`y ¤¨§§¥£¥

ezpeek ,dgky mda bdep oi`y xfrl` iaxeléôàåmdïéçpeîlr ©£¦¨¦
,ynn exag dcyøîà÷c éàäåxfrl` iaxeôömdy eyexit oi` §©§¨¨©¨

eyexit `l` ,migpen mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a mitv
meyn jk hwpe ,ynn exag dcy jezl eltpe gexa ennexzdyàìc§Ÿ

dì úçkLî,exag dcya ely mixner egkyiyeôöa àlàgexa ©§©©¨¤¨§¨
,exag dcy jezl eltp jke ,edcy xie`axie`a migpenyk la`

.dgky oic mdilr lg `l edcya s`y okzii
mixner etva ,dinxi iax ly ewtq z` heytl di`x d`ian `xnbd

.edcy jezaòîL àz,`ziixan di`xBa ÷éæçäL øîBòeilra ¨§©¤¤¤¡¦
BëéìBäìdcyd onéab ìò Bçépäå ,øéòìxner,BçëLe ,Bøéáç §¦¨¦§¦¦©©¥£¥§¨

xnerdïBzçzä`ed ixdïBòîL éaø .äçëL Bðéà ïBéìòäå ,äçëL ©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨©¦¦§
,äçëL ïðéà íäéðL ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïaxnerd ¤§¨¥¦©¦¦§§¥¤¥¨¦§¨

ïBzçzädgky epi`ïeîè àeäL éðtî,oeilrd xnerd zgz ©©§¦§¥¤¨
ïBéìòäådgky epi`óö àeäL éðtîedcy lr epi`e ,edcy xie`a §¨¤§¦§¥¤¨

,o`kn `xnbd zwcwcne .ynnéâéìt àì ïàk ãò`ziixaa mi`pzd ©¨Ÿ§¦¥
ïBzçúa àlà,`l e` dgky `ed m`àì ìkä éøác ïBéìòa ìáà ¤¨§©§£¨¨¤§¦§¥©ŸŸ
,äçëL éàåäedcya `le edcy xie`a xnerdy lky yxetn ixd £©¦§¨

xnera mb dgky oic bdep mlerl ,`xnbd dgec .dgky epi` ,ynn
,dgky epi` o`k oeilrd xnerdy dne ,edcy xie`a cnerdéðàL©¦

déa ÷éæçàc ïåék íúä,xg` xner lr egipdy iptl ziad lra ¨¨¥¨§©§¦¥
,`ziixad zwqer jka ixdydéa äëæoicn xwtd aey dyrp epi`e ¨¨¥

.dgky
,`xnbd dywnéëä éàmeyn `ed oeilrd xnera xehtd mrhy ¦¨¦

,ea dkfyàéøéà éàîegipdy `ziixad dhwpy,Bøéáç éab ìò ©¦§¨©©¥£¥
eléôàepgipi m`énð äãNa`ziixad dhwp recne ,df mrhn xeht £¦§¨¤©¦

,`xnbd zvxzn .df ote`a `weec xehtd z`énð éëä ïéàok` - ¥¨¦©¦
xehty ,rwxw iab lr egipdyk mb exeht z` hewpl `ziixal did

,ea dkf xaky meynéðz÷c éàäåegipdy `ziixaa,Bøéáç éab ìò §©§¨¨¥©©¥£¥
íeMîxner ly epic z` mb yxtl dzvxyïBzçz`pz ea ewlgpy ¦©§

ly xehtd mrhy xn`z cvik ,`xnbd dywn .dcedi iaxe `nw
,ea dkfy meyn `ed oeilrd xnerdøîà÷ 'óö àeäL éðtî' àäå§¨¦§¥¤¨¨¨©

zvxzn .xie`a svy meyn `ed mrhdy yxetn ixd ,`ziixaa
,`xnbdàîéà,`ziixaa xen` -'óök' àeäL éðtîs"k ztqeza ¥¨¦§¥¤§¨

eli`k `ed ixd ,ecin egipdy s` ,ea dkfy oeiky ,eyexite ,oeincd
.dgky oic eilr lg `le ,ecia gpene dcyd on oiicr sv `ed

.dtexr dlbr oiprl zxfeg `xnbdéðéøä ,éiaà øîào`k ¨©©©¥£¥¦
zetixgae wnera l`ey lkl aiydl oken `zicanetaéàfò ïák§¤©©

yxece ayei dide sixg didy.àéøáè é÷eLa,jky oeikdéì øîà §¥§¤§¨¨©¥
íéììç éðL ,éiaàì ïðaøcî àeäämilhen mibexd ipy -éab ìò äæ ©¦§©¨¨§©©¥§¥£¨¦¤©©¥

äæexagn hrn jeyn cg`e,xir mdn cg` lkl yi jk jezne ¤
,zxg` daexwããBî àeä ïëéäî.dtexr dlbr d`iand xird z` ¥¥¨¥

,'oenh' iexw oezgzd bexddy okzi ixdy ,miccv dnk ef dl`ya yie
bexddy okzie .dtexr dlbr eilr mi`ian oi`e ,exizqn oeilrdy
eilr mi`ian oi` ixde ,ux`a rbep epi`y xg`n 'sv' iexw oeilrd
dtexr dlbr oi`ian oi`y dpyna epcnly itk ,dtexr dlbr
`id ddabdd e` dpnhddy oeiky okzi jci`ne .sv llg `vnpa
'oenh' df oi`e ,wqtd aygp epi` ,ezenk mc` `edy ,epina oin jxc
`xwi `ly iabl wx dpekp 'epina oin' zxaqy mb okzie .'sv' e`
iabl `le 'sv' iabl wx ,jtidd e` .'sv' `xwi `ly iabl `le 'oenh'
`id dpnhddyk mby xn`p m`d ,wtqd z` l`eyd x`iae .'oenh'

jxcBðéîa ïéîdf oebka mb ,ezenk mc` `ed ixdyéåäoezgzd ¦§¦¨¥
,ïeîèla` ,'oenh' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨

,`id dpekp epina oin zxaq 'sv' `xwi `ly oiprlBðéîa ïéîe- ¦§¦
epina oin jxc `id ddabddykeéåä àìjkaããBî ïBéìòîe ,óö- Ÿ¨¥¨¥¤§¥

.oezgzl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oeilrl daexwd xirde
,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä ,Bðéîa ïéîoeilrd bexdd ¦§¨¦§¦¨¥

,óöoiprl la` ,'sv' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨
,`id dpekp epina oin zxaq 'oenh' `xwi `lyBðéîa ïéîe- ¦§¦

epina oin jxc `id dpnhddykeéåä àìjkaããBî ïBzçzîe ,ïeîè Ÿ¨¥¨¦©§¥
.oeilrl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oezgzl daexwd xirde -

,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä Bðéîa ïéîjkaïéîe ,ïeîè ¦§¨¦§¦¨¥¨¦
éåä Bðéîaok enkóö`ly oiprl `l dpekp epina oin zxaq oi`y §¦¨¥¨

,sv `xwi `ly oiprl `le oenh `xwiàìå ããBî ïBzçzî àìå§Ÿ¦©§¥§Ÿ
ããBî ïBéìòî,oezgzl daexwd od ,oeilrl daexwd xird ode - ¥¤§¥

.dtexr dlbr ze`ian opi` odizy
déì øîà,iia` ¨©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

xyrna miaiigyàlàmqpikyäãNa,mqpikyk mlek e`x `ly ¤¨§¨¤
ìáàmqpik m`øéòaoeik ,mxyrl aiig epi`ydéì úéà àì÷ £¨¨¦¨¨¦¥

àúlîìhrn m`iady e`x eipiky lky ,d`te dgky hwl `edy §¦§¨
.hrn

,mnyn dxn`p ztqep `xninïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîdrihpyçôhî äúeçtä äcìé ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¨¦¤©

,mirxfd oia drhpyúLc÷î dðéàxeq`líéòøfä úà,mi`lk oicn ¥¨§©¤¤¤©§¨¦

.drihp zi`xp dpi`y oeik,`xnbd dtiqeneéléî éðäådpi`y §¨¥¦¥
zxqe`aáðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézLexeriya mxka - §©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨

,xzeia hrendíøk élek ìáàok ieyr mxkd lk m` -Léc÷î- £¨¥¤¤©§¦
.mirxfd xqe`

,mnyn epipy ztqep `xniníeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦
,á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dheq(oey`x meil)

úñtøîe äøãñëà øòL úéa äðBaä óà äaøîzqixcl miieyry §©¤©©¤¥©©©§©§¨¦§¤¤
,mda ynzydl `le lbxéeàøä úéa äî ,'úéa' øîBì ãeîìz©§©©¦©©¦¨¨

äøéãì éeàøä ìk óà äøéãìmicner mpi`y el` z` hrnl , §¦¨©Ÿ¨¨§¦¨
.dxic yinyzl,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøxn`py ziady ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

`ed dxezaBòîLîk 'úéa',libx zia lr wx dnglndn xfege , ©¦§©§¨
`ziixaae dpyna exkfedy el` lr `le.

e' aezkl leki didy ,weqtd z` yexcl `ziixad dtiqenðç àì'C Ÿ¨©
aezke,'Bëðç àìå',xg`l `le dfl 'ekpg' hrnl `ay rnynèøt §Ÿ£¨§¨
ïìæâì`xnbd zl`ey .xfeg epi`y ,zia lfbyàîéì ,jxvedy dn §©§¨¥¨

olfb hrnléìéìbä éñBé éaøk àìc,éìéìbä éñBé éaø éàcxyt` §Ÿ§©¦¦©§¦¦§¦©¦¦©§¦¦
zxg` daiqn olfb hrnlixdyøîà àädyxta xen`dn yxc - ¨¨©

áálä Cøå'dxezd zpeeky 'làøééúnä äæ §©©¥¨¤©¦§¨¥
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רכג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

mixnd in elha jkle ,oeern miwepn miyp`d oi` ixdøîBàå ,weqt §¥
,sqep"eë äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"lr `xnbd zl`ey Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨

,`ziixad ixacøîBàå éàî,`xnbd daiyn .df weqt epcnln dn - ©§¥
ïéà déãéc ïBò ,àîéz éëå,mixnd in zwica z` akrn cala `ed - §¦¥¨£¦¥¥

oeer la`àì déúðáãe déðácjkl ,dwicad z` miakrnòîL àz §¨¥§¨§¥Ÿ¨§©
sqep weqték íëéúBlk ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©©¥¤¦
"äðôàðúdwicad z` miakrn eizelke eizepa oeer s`y.zx`ane §¨©§¨

,epcnll jxved weqtd jynd mby `xnbdïBò ,àîéz éëåyi`d §¦¥¨¨
lreadïéà Léà úLàla` ,dwicad z` akrn cala `ed -ïBò ¥¤¦¥¨

àì äéeðôcjkl ,akrnòîL àz,weqtd jynd z`íò íä ék" ¦§¨Ÿ¨§©¦¥¦
"Bâå eçaæé úBLã÷ä íòå eãøôé úBðBæä,diept rnyn 'zepefd'e ©§¨¥§¦©§¥§©¥§

cer .ezy` z` miwcea mind oi` diept mr zepf oeera s`y xnel
,weqt eze` seq z` `xnbd zx`an,"èáìé ïéáé àì íòå" éàî©§¨Ÿ¨¦¦¨¥

ïéãét÷î ízà íà ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤©§¦¦
íëîöò ìòf` ,zepfa lykdln,åàì íàå ,íëéúBLð ïé÷ãBa íéî ©©§§¤©¦§¦§¥¤§¦¨

f`e ,oern miwepn mkpi` ixdíëéúBLð ïé÷ãBa íénä ïéà. ¥©©¦§¦§¥¤
,`ziixad dkiynn,äàðä éìòa eaøMîmigxeh mpi` jk jezne ¦¤©©£¥£¨¨

,exey`l xacd `ivedle oica oiirleì÷ì÷úðå ïéðécä eúeòúð¦§©§©¦¦§¦§©§§
íéNònäjk jeznçBð ïéàå ,`ed jexa yecwl.íìBòa ©©£¦§¥©¨¨

ïéca íéðt éàBø eaøMîipt lr cg` oic lra micaknd mipiic - ¦¤©¥¨¦©¦
,exageøeâú àì' ìèayi` iptneøékz àì' ÷ñôe 'htyna mipt,' ¨¥Ÿ¨¨©Ÿ©¦

íéîL ìBò e÷øôe,mdilrnNa ìBò íäéìò eðúðå.íãå ø ¨§¨©¦§¨§£¥¤¨¨¨¨
ïéca úBLéçì éLçBì eaøMîmr miyglznd mipiicd ikxer - ¦¤©£¥§¦©¦

ziihd jka znxbp ,df ly ezaege df ly ezekf xaca mipiicd
f`e ,htyndíeMî ,äðéëMä ä÷lzñðå ,ìàøNéa óà ïBøç äaø©¨£©§¦§¨¥§¦§©§¨©§¦¨¦

,'èBtLé íéäìà áø÷a' øîàpLyiyk diexy dpikyy o`kn ¤¤¡©§¤¤¡Ÿ¦¦§
.zwlzqn `id htynd ziihdae ,htyn

eaøMîxn`p mdilry ,mz`pdl mdiyrn miyerd miyp`déøçà' ¦¤©©£¥
,'CìBä íaì íòöájk ici lreaø,miryxd z` migaynd ¦§¨¦¨¥©

xn`p mdilryòø áBhìå áBè òøì íéøîBàä'.' ¨§¦¨©§©©
eaø ,'òø áBhìå áBè òøì íéøîBàä' eaøMîzewrvéBä éBä ¦¤©¨§¦¨©§©©©

,íìBòa.'rx aehle aeh rxl mixne`d ied' ,xn`p jky ¨¨
eaøMîzeidl mkxcy gexd iqb÷Bøä éëLBî,mditaeaø ¦¤©§¥¨©

eèòîúðå ,íéøéäiäjk awrìò úøæBç äøBzäå ,íéãéîìzä ©§¦¦§¦§©£©©§¦¦§©¨¤¤©
äéãîBì.gexd iqba zniiwzn dpi`y oeik ,mze` zytgne §¤¨

,íéøéäiì àNpäì ìàøNé úBða eìéçúä ,íéøéäiä eaøMîitl ¦¤©©§¦¦¦§¦§¦§¨¥§¦¨¥©§¦¦
íéðtì àlà äàBø eðéøBc ïéàLodl mi`xp mzexidi ici lre ¤¥¥¤¤¨©¨¦

,`xnbd dywn .miaeygéðéàmixididy ,`ed jk ok` ike - ¥¦
,mdizeyp lr milaewneléôà ,øäiîc ïàî éàä ,øî øîàäå§¨¨©©©©§¦©©£¦

'äåðé àìå øéäé øáâ' ,øîàpL ,ìawéî àì déúéa éLðéààeyexite ©¦§¥¥¥Ÿ¦©©¤¤¡©¤¤¨¦§Ÿ¦§¤
.BlL äåpa eléôà 'äåðé àì',`xnbd zvxzndéìò äöô÷ àøwéòî Ÿ¦§¤£¦©¨¤¤¥¦¨¨¨§¨£¥

mle` ,eilr zvtew dligzn -eäééìò ìéæzéî óBñìq`np seqa - §¦©¦£©§
.odipira

íéza éìòa ìò éàìî éìéhî eaøMîdxegq mipzepd mipiic - ¦¤©©¦¥§©©©£¥¨¦
,mipiicl geix zeyrle da wqrzdl miza ilralãçBMä äaø©¨©©

ètLî úééhäåinl mal dhepe jka micgeyn mipiicd ixdy §©¨©¦§¨
,mdl giexdy.äáBè ä÷ñôe¨§¨¨

eaøMîdaeh mdl dyery inl mixne`d mipiicd'EúáBè éðìa÷î' ¦¤©§©§¥¦¨§
éúBáBè éð÷æçîe','Ejk awre ,mipiicd on mi`xi mpi`Léà' eaø ©£¦©¦¤©¦

,'äNòé åéðéòa øLéäf`e ,miphwd lr milecbd zni` oi`eíéìôL ©¨¨§¥¨©£¤§¨¦
eìtLeä íéäBábäå eäaâeä,ltyl deab oia xkip oi`eàúeëìîe §¨§©§¦§¨©§¨

àìåðå àìæà.zleepzne zkled l`xyi zeklne - ©§¨§©§¨
ïéò éøö eaøMî,mixg`l zepdlnóøè éôøBèå,miplfb -eaø ¦¤©¨¥©¦§§¥¤¤©

álä éönàîdwcv mdl zzln miiprd on,úBåìälî íéãé éöôB÷å §©§¥©¥§§¥¨©¦¦§©§
ïô Eì øîLä" äøBza áeúkM äî ìò eøáòåjaal mr xac didi §¨§©©¤¨©¨¦¨¤§¤

lrila'Bâå'd l` jilr `xwe el ozz `le oeia`d jig`a jpir drxe §
"`hg ja dide.

eaøMîzekledd miyp'íéðéò úBø÷Nîe ïBøâ úBéeèð'lr ze`ae ¦¤©§¨§©§¥¨¦
se`ip icil jk icieaø ,mikixve ,mdizeypl mi`pwnd milrad ©

ozewydle÷ñtL àlà ,íéønä íéîxen`k ,wecaln mixnd mind ©¦©¨¦¤¨¤¨§
.lirl

íéîiä eèòîúð ,úBðzî éìa÷î eaøMîmc`d iig lyeøv÷úðå ¦¤©§©§¥©¨¦§©£©¨¦§¦§©§
.'äéçé úBðzî àðBNå' áéúëc ,íéðMä©¨¦¦§¦§¥©¨¦§¤

álä éçeçæ eaøMîrenyl mivn`zn mpi`e mzpia lr mikneqd - ¦¤©§¥©¥
jk awre ,mdizeax z` micinlzd epiad `l ,max itn ahideaø©

.ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥
eaø ,ïkøBö ìk eLnéL àlL ìléäå éànL éãéîìz eaøMî¦¤©©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨§¨©

.úBøBz ézLk äøBz úéNòðå ,ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥
eéä ,íéáëBk éãáBòä ïî ä÷ãö éìa÷î eaøMîlekiakìàøNé ¦¤©§©§¥§¨¨¦¨§¥¨¦¨¦§¨¥

øBçàì íäå íéðôì ìàøNé ,ähîì íäå äìòîì,diwp oeyla §©§¨§¥§©¨¦§¨¥§¨¦§¥§¨
jtidl `id dpeekde.

,dpyna epipy'eë øæòBé ïa éñBé únMîzeleky`d elha.zl`ey ¦¤¥¥¤¤¤
,`xnbdìkäL Léà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .úBìBkLà éàî©¤§¨©©§¨¨©§¥¦¤©Ÿ

Ba.dgky `le ,mbt da oi`e zn` ezxezy -
,dpyna epipy.'eë øOònä úééãBä øéáòä ìBãb ïäk ïðçBézl`ey ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©§©¥

,`xnbdàîòè éàî.zexyrnd iecie z` lhiaéaøa éñBé éaø øîà ©©£¨¨©©¦¦§©¦
BúBà ïéðúBð ïéàL éôì ,àðéðçoey`x xyrn z` -,Bðewéúk £¦¨§¦¤¥§¦§¦

íiåìì éáäéc øîà àðîçøc,miiell edepziy - §©§¨¨¨©§¨£¥©§¦¦

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
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

xyrna miaiigyàlàmqpikyäãNa,mqpikyk mlek e`x `ly ¤¨§¨¤
ìáàmqpik m`øéòaoeik ,mxyrl aiig epi`ydéì úéà àì÷ £¨¨¦¨¨¦¥

àúlîìhrn m`iady e`x eipiky lky ,d`te dgky hwl `edy §¦§¨
.hrn

,mnyn dxn`p ztqep `xninïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîdrihpyçôhî äúeçtä äcìé ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¨¦¤©

,mirxfd oia drhpyúLc÷î dðéàxeq`líéòøfä úà,mi`lk oicn ¥¨§©¤¤¤©§¨¦

.drihp zi`xp dpi`y oeik,`xnbd dtiqeneéléî éðäådpi`y §¨¥¦¥
zxqe`aáðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézLexeriya mxka - §©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨

,xzeia hrendíøk élek ìáàok ieyr mxkd lk m` -Léc÷î- £¨¥¤¤©§¦
.mirxfd xqe`

,mnyn epipy ztqep `xniníeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦
,á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים ושלושה לעומר עמוד ב



`רכד wxt l`wfgi - mi`iap

à-÷øô ìà÷æçégkÎ`k

àëäiçä çeø ék íúnòì íépôBàä eàNpé õøàä ìòî íàNpäáe eãîòé íãîòáe eëìé ízëìa§¤§¨´¥¥½§¨§−̈©«£®Ÿ«§¦¨§º̈¥©´¨À̈¤¦¨§³¨«©¦Æ§ª¨½̈¦²¬©©©−̈
:íépôBàaáë:äìòîìî íäéLàø-ìò éeèð àøBpä çøwä ïéòk òé÷ø äiçä éLàø-ìò úeîãeâëúçúå ¨©¦«§º©¨¥³©©¨Æ¨¦½©§¥−©¤´©©¨®¨¬©¨¥¤−¦§¨«§¨§©Æ©Æ

úà äpäì úBqëî íézL Léàìe äpäì úBqëî íézL Léàì dúBçà-ìà äMà úBøLé íäéôðk òé÷øä̈¨¦½©©§¥¤´§¨½¦−̈¤£¨®§¦À§©³¦§©Æ¨¥½¨§¦À§©³¦§©Æ¨¥½¨¥−
:íäéúiåbãëäðçî ìB÷k älîä ìB÷ ízëìa écL-ìB÷k íéaø íéî ìB÷k íäéôðk ìB÷-úà òîLàå §¦Ÿ¥¤«¨¤§©´¤´©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³§©©Æ§¤§½̈¬£ª−̈§´©£¤®

a:ïäéôðë äðétøz íãîòäë:ïäéôðë äðétøz íãîòa íLàø-ìò øLà òé÷øì ìòî ìB÷-éäéååëìònîe §¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«©§¦¾¥©¾¨¨¦−©£¤´©Ÿ¨®§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«¦©À©
åéìò íãà äàøîk úeîc àqkä úeîc ìòå àqk úeîc øétñ-ïáà äàøîk íLàø-ìò øLà òé÷øì̈¨¦Æ©Æ£¤´©Ÿ½̈§©§¥¬¤«¤©¦−§´¦¥®§©Æ§´©¦¥½§º§©§¥¬¨¨²¨−̈

:äìòîìîæëåéðúî äàønîe äìòîìe åéðúî äàønî áéáñ dì-úéa Là-äàøîk ìîLç ïéòk | àøàå ¦§¨«§¨¨¥´¤§¥´©§©À§©§¥¥³¥«¨Æ¨¦½¦©§¥¬¨§−̈§¨®§¨¦©§¥³¨§¨Æ
:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîk éúéàø ähîìeçëäàøî ïk íLbä íBéa ïðòá äéäé øLà úLwä äàøîk §©½¨¨¦Æ¦Æ§©§¥¥½§¬Ÿ©«−¨¦«§©§¥´©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤¨¹̈§´©¤À¤¥´©§¥³

(ô) :øaãî ìB÷ òîLàå éðt-ìò ìtàå äàøàå ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä©ŸÆ©Æ¨¦½¾©§¥−§´§§¨®¨«¤§¤Æ¨¤´Ÿ©¨©½¨¤§©−¬§©¥«

i"yx
(‡Î).íúëìá:החיות.åëìé:האופנים(·Î)çø÷ä

.àøåðä:בלע"ז פור"ט גליא"ה חסין גליד ת"י
(‚Î).úåøùé:מכוונות(„Î).íéáø íéî ìå÷ë קול יכול

ה' קול בכתובים המפורש כקול שדי כקול ת"ל נמוך
ארזים שובר ה' קול כ"ט )בכח ìå÷ë:(תהלי' äìåîä ìå÷

.äðçî רבוניהון קדם ומברכין מודן כד מלוליהן קל
מרומ': מלאכי משריית ïäéôðë.כקל äðéôøú íãîòá

קדם  מן גפיהן משתקן במקומיהן וי"ת קול מלהשמיע
להשמיע  לראשן ממעל היוצא מקום של דיבורו דבורא

וגו' קול ויהי והולך שמסיים כמו שליחותו לנביאים
תחילה: שיקלסו צדיקים בשביל מלקלס בעמדם ומ"א

(‰Î).òé÷øì ìòî ìå÷ éäéå רעוא דהוה לזמן ת"י
קלא  הוה נביאי לעבדוהי דבורא לאשמעתא קדמוהי
דעל  רקיעא מתחות כרוביא מבין רקיע מעילוי משתמע

ïäéôðë.רישיהון: äðéôøú:הדבור àøàå(ÊÎ)מאימת 
.ìîùç ïéòë:זה במקרא להתבונן רשות נתן úéáלא

.äì:אש כמראה לה éðô.(ÁÎ)מלפנים ìò ìåôàå
øáãî.ואישתטחית: ìå÷ òîùàå:דיבר ומה

cec zcevn
(‡Î).Ì˙ÎÏ· וכפל וכו' האופנים  גם  ילכו החיות ילכו בעת 

לעולם: תשתנה  שלא לומר לחיזוק Â‚Â'.(Î·)הדבר ˙ÂÓ„Â
הקרח  כגוון היה  החיות  ראשי על ופרוש השטוח ודמות  ר"ל 
זהרו הפלגת  בעבור  רואיו על אימה המטיל  ר"ל  הנורא 

מלמעלה:ÈÂË.ולבנינותו: ראשיהם על ופרוש  נטוי והיה
(‚Î).'Â‚Â ÚÈ˜¯‰ ˙Á˙Âומכוונות ישרות  שהיו כנפיהם ר "ל 

וגו': לאיש הרקיע מתחת היו הם אחותה אל אשה  חוברות  Â‚Â'.להיות  ˘È‡ÏÂלהן מכסים  כנפים שתי היה הזה לפנים ר"ל 
גופתם : את מכסות  היו ההם שהכנפים ומפרש וחזר  להן אחד  דמות כזה זה  וגו' היו זה Ì‰ÈÙÎ.(Î„)ולפנים ÏÂ˜ קול ‡˙

כנפיהם : ¯·ÌÈ.הרעשת ÌÈÓ ÏÂ˜Î'וגו הדברים את שם שנאמר  בסיני בדברו שדי וכקול השוטפים  רבים  מים  קול  כמו  שהיה
גדול  ה)קול הלכם:·Ì˙ÎÏ.:(דברים בעת שמעתי ההוא  הקול  ‰ÏÂÓ‰.ר "ל  ÏÂ˜:עם מהמון מחנה כקול  היה המייתם  שאון קול
.Ì„ÓÚ·: קול להשמיע  בכנפיהם אז הרעישו  לא ר "ל  כנפיהם  מרפים היו  במקומם עמדו Â‚Â'.(Î‰)בעת ÏÂ˜ È‰ÈÂ על חוזר

המקום כשהיה ר "ל  ראשם על  אשר הרקיע  מעל  יוצא  הקול  כשהיה  ואמר הרעישו ולא  עמדו מתי לפרש וגו', בעמדם שאמר מה
כנפיהן: תרפינה  אז ההיא בעת  ובעמדם הנביאים אל  מדבר  כדמותÓÎ¯‡‰.(ÂÎ)ב"ה והוא ספיר  כאבן מזהיר דבר ראיתי ר"ל 

לו שאין לומר  כמראה  דמות  ואמר  יתברך  האל על  רמז והוא  ממעל הכסא  על אדם  כמראה דמות  ראיתי הכסא  דמות ועל  כסא 
המרכבה: על  בכסא היושב  כמלך  מבה "מ  נוסעת  השכינה  את  שראה האוזן את להסביר דמות  בלשון אמרו אבל  כלל דמות

(ÊÎ).ÏÓ˘Á ÔÈÚÎ ‡¯‡Âמן והנקי הזך  והוא חשמל  כגוון ראיתי הכסא על היושב האדם מראה  לראות הסתכלתי כאשר  ר"ל 
המלול  מן לחשות  שראוי מל  חש  מורכבת מלה היא  וחשמל  יתברך , האל  את להשיג  אין וכן הראות תשיגנו מעט אשר  האש 

È·Ò·.בו: ‰Ï ˙È·:אש כמראה היה  הבית  ומראה מסביב  בית  כעין לה  היה החשמל  אל  Â‚Â'.ר "ל  ‰‡¯ÓÓממראה הוא  כן 
אש : כמראה מסביב  לה ובית  חשמל  כעין הוא שם ולמעלה  Â‚Â'.מתניו ‰‡¯ÓÓÂמראהו ראיתי ולמטה מתניו  ממראה  אבל 

וזריחה: הארה  היה לו וסביב  אש מסביב:ÓÎ¯‡‰.(ÁÎ)כמראה אשר  הנוגה מראה היה  כן  וכו' הקשת מראה  Ó¯‡‰.כמו ‡Â‰
ונוסע: המרכבה על  יושב מלך כדמות מבה "מ  נוסע ראהו כי ה' כבוד דמות מראה  הוא שראיתי הזה  וכאשרÂ‡¯‡‰.המראה

בן אלי ויאמר  שלאחריו  במקרא  האמור והוא  מדבר קול  שמעתי ואז ה' מול  להשתחוות  פני על נפלתי אז זה כל את ראיתי
וכו': אדם

oeiv zcevn
(·Î).ÚÈ˜¯הארץ לרוקע כמו ופרישה  שטיחה (תהלים עגין

הקור‰˜¯Á.:קלז) בימי  המים  ע"פ  והנקרש  הנקפה הגליד  הוא 
קרחו משליך קמז)וכן  ושוה:Â¯˘È˙.(Î‚):(שם ישר  מלשון

(„Î).‰ÏÂÓ‰ המולה לקול  וכן ושאון המיה יא)ענין :(ירמיה
.‰ÈÙ¯˙:והשקטה רפיון מלשון 

eÎd wxt `xfr - miaezk

ä-÷øô àøæòfiÎeh

åèàðaúé àýìà úéáe íìLeøéá éc àìëéäa Bnä úçà-ìæà àN àiðàî ìà (äìà) | dì-øîàå©£©¥Ã¥µ¨«©½̈¥ µ¥«¤£¥´¦½§¥§−̈¦´¦§¤®¥¬¡¨−̈¦§§¥¬
(ñ) :døúà-ìòæèïòk-ãòå ïéãà-ïîe íìLeøéá éc àýìà úéá-éc àiMà áäé àúà Cc øvaLL ïéãà ©©§¥«¡©Æ¦Æ¥§©©´¥½£À̈§©¯ª©¨²¦¥¬¡¨−̈¦´¦§¤®¦¡©¯¦§©§©²

:íìL àìå àðaúîæééúéà ïä ìááa éc änú àkìî-éc àiæðb úéáa øwaúé áè àkìî-ìò ïä ïòëe ¦§§¥−§¨¬§¦«§©º¥¯©©§¨´À̈¦Â§©©§¥̧¦§©¹̈¦©§¨´©¨»¦´§¨¤¼¥´¦©À
:àðéìò çìLé äðc-ìò àkìî úeòøe íìLeøéa Cã àýìà-úéa àðáîì íòè íéN àkìî LøBk-ïî-éc¦«¦³¤©§¨Æ¦´§¥½§¦§¥²¥¡¨¨¬¥−¦§¤®§¬©§¨²©§−̈¦§©¬£¤«¨

(ñ)
å-÷øô àøæòcÎ`

à:ìááa änz ïéúçäî àiæðâ éc àiøôñ úéáa | eøwáe íòè íN àkìî Låéøc ïéãàaáçëzLäå ¥©²¦¨§¨¬¤©§−̈¨´§¥®©©´§¥´¦§©À̈¦¯¦§©¨²§©£¦¬©−̈§¨¤«§¦§§©´
(ô) :äðBøëc deâa áéúk-ïëå äãç älâî äzðéãî éãîa éc àúøéáa àúîçàaâLøBëì äãç úðLa §©§§À̈§¦«§¨²¦²§¨©¬§¦§−̈§¦¨´£¨®§¥§¦¬§©©−¦§¨«¦§©̧£¹̈§´¤

éäBMàå ïéçác ïéçáã-éc øúà àðaúé àúéa íìLeøéá àýìà-úéa íòè íN àkìî LøBk àkìî©§À̈´¤©§¨»¨´§¥¼¥¡¨¨³¦«§¤Æ©§¨´¦§§¥½£©Æ¦«¨§¦´¦§¦½§ª−¦
:ïézL ïénà déút ïézL ïénà dîeø ïéìáBñîãàú÷ôðå úãç òà-éc Caãðå àúìz ììb ïáà-éc ïéëaãð §«§¦®¥Æ©¦´¦¦½§¨¥−©¦¬¦¦«¦§¨¦º¦¤³¤§¨Æ§¨½̈§¦§−̈¦¨´£©®§¦̧§§½̈

:áäéúz àkìî úéa-ïî¦¥¬©§−̈¦§§¦«
i"yx

(ÂË).äì øîàå אלה לששבצר כורש לו אמר וכך
בירושלים  אשר בהיכל אותם והורד ולך קח הכלים

מקומו: על בנוי יהא הקב"ה של אז:ïéãà.(ÊË)וביתו
.êã øöáùù אשר הקב"ה של ביתו כתלי ונתן בא זה

נגמר  ולא בנוי הבית היה עתה ועד ומאז בירושלים
הדבר ïòëå.(ÊÈ)הבנין: יהיה טוב המלך על אם ועתה

בבבל: שם אשר מלך של גנזיו בבית ומבוקר ïäידוע
.éúéà דבר יצא כורש מפי אשר הזה המעשה יש אם

בירושלים: אשר זה בית àëìî.לבנות úåòøå רצון
אלינו: ישלח כן על מכתב àðéìò.המלך ע"כ אלינו

בוזני: ושתר תתני שלחו אשר האגרת
(‡).ïéãàá:דריוש ליד המכתב הגיע כאשר íùאז

.íòè:הדבר המלך הספרים åø÷áå.צוה בבית ובדקו
בבבל: שם מונחים çëúùäå(·)שהאוצרות

.àúîçàá באחמתא שם אחת מגילה של מכתב ונמצא

לאגרות  העשוי כלי שהוא הפתרון אנשי פתרו כן
מים  חמת מגזרת והעמידוהו ולספרים ולגליונים
אשר  המלין כיתר עיקר אינה בתיבה אשר והאל"ף

ארמית: ל' במדי àúøéáá.בשאר אשר בירה באותה
áéúë.המדינה: ïëå:שלה זכרון בתוכה כתוב היה וכן

(‚).íéìùåøéá àäìà úéá מה בירושלים אלהים בבית
יבנה: הבית עליו ïéçáã.יהא éã øúà מקום שהוא

זבח: שם ïéìáåñî.שזובחים éäåùåàå יהיו וכותליו
יחיטו ואושיא כמו ïéúù.:(לעיל )מיוסדין, ïéîà äéîåø

רחבו: אמה וששים אמה ששים הבית ïéëáãð.(„)רום
גלל  גלל, אבן של היו הכתלים וקירות כתלים ל'

בלע"ז: מבפנים êáãðå.מרמר"א חדש עץ של וכותל
שלמה: בנה אשר הבית בנין והוצאה àú÷ôðå.כענין

להם  תנתן לבית אשר דברים ולשאר הבית לצורך
המלך: מבית

cec zcevn
(ÂË).‰Ï ¯Ó‡Âאותם והנח ולך קחם הכלים  אלה לו  ואמר

מקומו על  יבנה אלהים  ובית בירושלים  אשר  בההיכל 
של ‡„ÔÈ.(ÊË)הראשון: היסוד  ונתן הנה  בא זה ששבצר אז

ולא בו בונים  עתה ועד אז  ומן בירושלים אשר אלהים בית
עדיין: אםÔÚÎÂ.(ÊÈ)נשלם  ר"ל טוב  המלך על  אם ועתה

בכך : הוא בבבל :È˙·˜¯.רוצה  שם אשר המלך  של האוצר בבית  אומר‰Ô.יחופש גזרת הושם המלך מכורש אשר  זאת  יש  אם
בירושלים: זה  אלהים בית לא:ÂÚ¯Â˙.לבנות או בבנין חפצו גם אם דעתו  יאמר ר"ל אלינו ישלח  זאת על  המלך  ורצון 

(‡).ÔÈ„‡·: בבבל שמה  מונחים האוצרות אשר הספרים  בבית  וחפשו אומר גזרת שם  המלך דריוש ונמצאÁÎ˙˘‰Â.(·)אז
במדי: ומצאו וחפשו בבבל  נמצא לא  כי מדי  במדינת  אשר בארמון עור של  בנאד אחת  זכרוןÔÎÂ.מגלה  בה כתוב  היה  וכה 

אשר·˘˙.(‚)שלה : מקום  שהוא  הבית  יבנה אשר בירושלים אשר אלהים  בית על  אומר  גזרת  המלך  נתן לכורש  אחת בשנה 
זבחים: שם והמשא:È‰Â˘Â‡Â.זובחים  הסבל  רבי  גדולות מאבנים  יהיו הבית ורחבו¯ÈÓÂ‰.יסודי אמות ששים יהיה  הבית גובה 

אמות: כזהÔÈÎ·„.(„)ששים בנין כי הגובה  כלות עד  הזה  בסדר וכן עץ של אחת ושורה שיש  אבני של  יבנה שורות שלשה
ז): (מ "א ארזים כרותות  וטור גזית טורים שלשה שלמה בבנין נאמר וכן ביותר ביתÙÂ˜˙‡.מחוזק מן ינתן הבנין  הוצאת

המלך :

oeiv zcevn
(·).‡˙ÓÁ‡·מים וחמת מל ' כ"א)הוא של (בראשית נאד והוא 

כמוÔÈÏ·ÂÒÓ.(‚)ספר :Ï‚Ó‰.עור : כבדה משא ענין
בסבל ד)והנושאים קוריןÔÈÎ·„.(„):(נחמיה ובדרז "ל  שורות

הנדבך  ובראש  ט"ו)וכו' :(ברכות



רכה ` wxt l`wfgi - mi`iap

à-÷øô ìà÷æçégkÎ`k

àëäiçä çeø ék íúnòì íépôBàä eàNpé õøàä ìòî íàNpäáe eãîòé íãîòáe eëìé ízëìa§¤§¨´¥¥½§¨§−̈©«£®Ÿ«§¦¨§º̈¥©´¨À̈¤¦¨§³¨«©¦Æ§ª¨½̈¦²¬©©©−̈
:íépôBàaáë:äìòîìî íäéLàø-ìò éeèð àøBpä çøwä ïéòk òé÷ø äiçä éLàø-ìò úeîãeâëúçúå ¨©¦«§º©¨¥³©©¨Æ¨¦½©§¥−©¤´©©¨®¨¬©¨¥¤−¦§¨«§¨§©Æ©Æ

úà äpäì úBqëî íézL Léàìe äpäì úBqëî íézL Léàì dúBçà-ìà äMà úBøLé íäéôðk òé÷øä̈¨¦½©©§¥¤´§¨½¦−̈¤£¨®§¦À§©³¦§©Æ¨¥½¨§¦À§©³¦§©Æ¨¥½¨¥−
:íäéúiåbãëäðçî ìB÷k älîä ìB÷ ízëìa écL-ìB÷k íéaø íéî ìB÷k íäéôðk ìB÷-úà òîLàå §¦Ÿ¥¤«¨¤§©´¤´©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³§©©Æ§¤§½̈¬£ª−̈§´©£¤®

a:ïäéôðë äðétøz íãîòäë:ïäéôðë äðétøz íãîòa íLàø-ìò øLà òé÷øì ìòî ìB÷-éäéååëìònîe §¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«©§¦¾¥©¾¨¨¦−©£¤´©Ÿ¨®§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«¦©À©
åéìò íãà äàøîk úeîc àqkä úeîc ìòå àqk úeîc øétñ-ïáà äàøîk íLàø-ìò øLà òé÷øì̈¨¦Æ©Æ£¤´©Ÿ½̈§©§¥¬¤«¤©¦−§´¦¥®§©Æ§´©¦¥½§º§©§¥¬¨¨²¨−̈

:äìòîìîæëåéðúî äàønîe äìòîìe åéðúî äàønî áéáñ dì-úéa Là-äàøîk ìîLç ïéòk | àøàå ¦§¨«§¨¨¥´¤§¥´©§©À§©§¥¥³¥«¨Æ¨¦½¦©§¥¬¨§−̈§¨®§¨¦©§¥³¨§¨Æ
:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîk éúéàø ähîìeçëäàøî ïk íLbä íBéa ïðòá äéäé øLà úLwä äàøîk §©½¨¨¦Æ¦Æ§©§¥¥½§¬Ÿ©«−¨¦«§©§¥´©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤¨¹̈§´©¤À¤¥´©§¥³

(ô) :øaãî ìB÷ òîLàå éðt-ìò ìtàå äàøàå ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä©ŸÆ©Æ¨¦½¾©§¥−§´§§¨®¨«¤§¤Æ¨¤´Ÿ©¨©½¨¤§©−¬§©¥«

i"yx
(‡Î).íúëìá:החיות.åëìé:האופנים(·Î)çø÷ä

.àøåðä:בלע"ז פור"ט גליא"ה חסין גליד ת"י
(‚Î).úåøùé:מכוונות(„Î).íéáø íéî ìå÷ë קול יכול

ה' קול בכתובים המפורש כקול שדי כקול ת"ל נמוך
ארזים שובר ה' קול כ"ט )בכח ìå÷ë:(תהלי' äìåîä ìå÷

.äðçî רבוניהון קדם ומברכין מודן כד מלוליהן קל
מרומ': מלאכי משריית ïäéôðë.כקל äðéôøú íãîòá

קדם  מן גפיהן משתקן במקומיהן וי"ת קול מלהשמיע
להשמיע  לראשן ממעל היוצא מקום של דיבורו דבורא

וגו' קול ויהי והולך שמסיים כמו שליחותו לנביאים
תחילה: שיקלסו צדיקים בשביל מלקלס בעמדם ומ"א

(‰Î).òé÷øì ìòî ìå÷ éäéå רעוא דהוה לזמן ת"י
קלא  הוה נביאי לעבדוהי דבורא לאשמעתא קדמוהי
דעל  רקיעא מתחות כרוביא מבין רקיע מעילוי משתמע

ïäéôðë.רישיהון: äðéôøú:הדבור àøàå(ÊÎ)מאימת 
.ìîùç ïéòë:זה במקרא להתבונן רשות נתן úéáלא

.äì:אש כמראה לה éðô.(ÁÎ)מלפנים ìò ìåôàå
øáãî.ואישתטחית: ìå÷ òîùàå:דיבר ומה

cec zcevn
(‡Î).Ì˙ÎÏ· וכפל וכו' האופנים  גם  ילכו החיות ילכו בעת 

לעולם: תשתנה  שלא לומר לחיזוק Â‚Â'.(Î·)הדבר ˙ÂÓ„Â
הקרח  כגוון היה  החיות  ראשי על ופרוש השטוח ודמות  ר"ל 
זהרו הפלגת  בעבור  רואיו על אימה המטיל  ר"ל  הנורא 

מלמעלה:ÈÂË.ולבנינותו: ראשיהם על ופרוש  נטוי והיה
(‚Î).'Â‚Â ÚÈ˜¯‰ ˙Á˙Âומכוונות ישרות  שהיו כנפיהם ר "ל 

וגו': לאיש הרקיע מתחת היו הם אחותה אל אשה  חוברות  Â‚Â'.להיות  ˘È‡ÏÂלהן מכסים  כנפים שתי היה הזה לפנים ר"ל 
גופתם : את מכסות  היו ההם שהכנפים ומפרש וחזר  להן אחד  דמות כזה זה  וגו' היו זה Ì‰ÈÙÎ.(Î„)ולפנים ÏÂ˜ קול ‡˙

כנפיהם : ¯·ÌÈ.הרעשת ÌÈÓ ÏÂ˜Î'וגו הדברים את שם שנאמר  בסיני בדברו שדי וכקול השוטפים  רבים  מים  קול  כמו  שהיה
גדול  ה)קול הלכם:·Ì˙ÎÏ.:(דברים בעת שמעתי ההוא  הקול  ‰ÏÂÓ‰.ר "ל  ÏÂ˜:עם מהמון מחנה כקול  היה המייתם  שאון קול
.Ì„ÓÚ·: קול להשמיע  בכנפיהם אז הרעישו  לא ר "ל  כנפיהם  מרפים היו  במקומם עמדו Â‚Â'.(Î‰)בעת ÏÂ˜ È‰ÈÂ על חוזר

המקום כשהיה ר "ל  ראשם על  אשר הרקיע  מעל  יוצא  הקול  כשהיה  ואמר הרעישו ולא  עמדו מתי לפרש וגו', בעמדם שאמר מה
כנפיהן: תרפינה  אז ההיא בעת  ובעמדם הנביאים אל  מדבר  כדמותÓÎ¯‡‰.(ÂÎ)ב"ה והוא ספיר  כאבן מזהיר דבר ראיתי ר"ל 

לו שאין לומר  כמראה  דמות  ואמר  יתברך  האל על  רמז והוא  ממעל הכסא  על אדם  כמראה דמות  ראיתי הכסא  דמות ועל  כסא 
המרכבה: על  בכסא היושב  כמלך  מבה "מ  נוסעת  השכינה  את  שראה האוזן את להסביר דמות  בלשון אמרו אבל  כלל דמות

(ÊÎ).ÏÓ˘Á ÔÈÚÎ ‡¯‡Âמן והנקי הזך  והוא חשמל  כגוון ראיתי הכסא על היושב האדם מראה  לראות הסתכלתי כאשר  ר"ל 
המלול  מן לחשות  שראוי מל  חש  מורכבת מלה היא  וחשמל  יתברך , האל  את להשיג  אין וכן הראות תשיגנו מעט אשר  האש 

È·Ò·.בו: ‰Ï ˙È·:אש כמראה היה  הבית  ומראה מסביב  בית  כעין לה  היה החשמל  אל  Â‚Â'.ר "ל  ‰‡¯ÓÓממראה הוא  כן 
אש : כמראה מסביב  לה ובית  חשמל  כעין הוא שם ולמעלה  Â‚Â'.מתניו ‰‡¯ÓÓÂמראהו ראיתי ולמטה מתניו  ממראה  אבל 

וזריחה: הארה  היה לו וסביב  אש מסביב:ÓÎ¯‡‰.(ÁÎ)כמראה אשר  הנוגה מראה היה  כן  וכו' הקשת מראה  Ó¯‡‰.כמו ‡Â‰
ונוסע: המרכבה על  יושב מלך כדמות מבה "מ  נוסע ראהו כי ה' כבוד דמות מראה  הוא שראיתי הזה  וכאשרÂ‡¯‡‰.המראה

בן אלי ויאמר  שלאחריו  במקרא  האמור והוא  מדבר קול  שמעתי ואז ה' מול  להשתחוות  פני על נפלתי אז זה כל את ראיתי
וכו': אדם

oeiv zcevn
(·Î).ÚÈ˜¯הארץ לרוקע כמו ופרישה  שטיחה (תהלים עגין

הקור‰˜¯Á.:קלז) בימי  המים  ע"פ  והנקרש  הנקפה הגליד  הוא 
קרחו משליך קמז)וכן  ושוה:Â¯˘È˙.(Î‚):(שם ישר  מלשון

(„Î).‰ÏÂÓ‰ המולה לקול  וכן ושאון המיה יא)ענין :(ירמיה
.‰ÈÙ¯˙:והשקטה רפיון מלשון 

eÎd wxt `xfr - miaezk

ä-÷øô àøæòfiÎeh

åèàðaúé àýìà úéáe íìLeøéá éc àìëéäa Bnä úçà-ìæà àN àiðàî ìà (äìà) | dì-øîàå©£©¥Ã¥µ¨«©½̈¥ µ¥«¤£¥´¦½§¥§−̈¦´¦§¤®¥¬¡¨−̈¦§§¥¬
(ñ) :døúà-ìòæèïòk-ãòå ïéãà-ïîe íìLeøéá éc àýìà úéá-éc àiMà áäé àúà Cc øvaLL ïéãà ©©§¥«¡©Æ¦Æ¥§©©´¥½£À̈§©¯ª©¨²¦¥¬¡¨−̈¦´¦§¤®¦¡©¯¦§©§©²

:íìL àìå àðaúîæééúéà ïä ìááa éc änú àkìî-éc àiæðb úéáa øwaúé áè àkìî-ìò ïä ïòëe ¦§§¥−§¨¬§¦«§©º¥¯©©§¨´À̈¦Â§©©§¥̧¦§©¹̈¦©§¨´©¨»¦´§¨¤¼¥´¦©À
:àðéìò çìLé äðc-ìò àkìî úeòøe íìLeøéa Cã àýìà-úéa àðáîì íòè íéN àkìî LøBk-ïî-éc¦«¦³¤©§¨Æ¦´§¥½§¦§¥²¥¡¨¨¬¥−¦§¤®§¬©§¨²©§−̈¦§©¬£¤«¨

(ñ)
å-÷øô àøæòcÎ`

à:ìááa änz ïéúçäî àiæðâ éc àiøôñ úéáa | eøwáe íòè íN àkìî Låéøc ïéãàaáçëzLäå ¥©²¦¨§¨¬¤©§−̈¨´§¥®©©´§¥´¦§©À̈¦¯¦§©¨²§©£¦¬©−̈§¨¤«§¦§§©´
(ô) :äðBøëc deâa áéúk-ïëå äãç älâî äzðéãî éãîa éc àúøéáa àúîçàaâLøBëì äãç úðLa §©§§À̈§¦«§¨²¦²§¨©¬§¦§−̈§¦¨´£¨®§¥§¦¬§©©−¦§¨«¦§©̧£¹̈§´¤

éäBMàå ïéçác ïéçáã-éc øúà àðaúé àúéa íìLeøéá àýìà-úéa íòè íN àkìî LøBk àkìî©§À̈´¤©§¨»¨´§¥¼¥¡¨¨³¦«§¤Æ©§¨´¦§§¥½£©Æ¦«¨§¦´¦§¦½§ª−¦
:ïézL ïénà déút ïézL ïénà dîeø ïéìáBñîãàú÷ôðå úãç òà-éc Caãðå àúìz ììb ïáà-éc ïéëaãð §«§¦®¥Æ©¦´¦¦½§¨¥−©¦¬¦¦«¦§¨¦º¦¤³¤§¨Æ§¨½̈§¦§−̈¦¨´£©®§¦̧§§½̈

:áäéúz àkìî úéa-ïî¦¥¬©§−̈¦§§¦«
i"yx

(ÂË).äì øîàå אלה לששבצר כורש לו אמר וכך
בירושלים  אשר בהיכל אותם והורד ולך קח הכלים

מקומו: על בנוי יהא הקב"ה של אז:ïéãà.(ÊË)וביתו
.êã øöáùù אשר הקב"ה של ביתו כתלי ונתן בא זה

נגמר  ולא בנוי הבית היה עתה ועד ומאז בירושלים
הדבר ïòëå.(ÊÈ)הבנין: יהיה טוב המלך על אם ועתה

בבבל: שם אשר מלך של גנזיו בבית ומבוקר ïäידוע
.éúéà דבר יצא כורש מפי אשר הזה המעשה יש אם

בירושלים: אשר זה בית àëìî.לבנות úåòøå רצון
אלינו: ישלח כן על מכתב àðéìò.המלך ע"כ אלינו

בוזני: ושתר תתני שלחו אשר האגרת
(‡).ïéãàá:דריוש ליד המכתב הגיע כאשר íùאז

.íòè:הדבר המלך הספרים åø÷áå.צוה בבית ובדקו
בבבל: שם מונחים çëúùäå(·)שהאוצרות

.àúîçàá באחמתא שם אחת מגילה של מכתב ונמצא

לאגרות  העשוי כלי שהוא הפתרון אנשי פתרו כן
מים  חמת מגזרת והעמידוהו ולספרים ולגליונים
אשר  המלין כיתר עיקר אינה בתיבה אשר והאל"ף

ארמית: ל' במדי àúøéáá.בשאר אשר בירה באותה
áéúë.המדינה: ïëå:שלה זכרון בתוכה כתוב היה וכן

(‚).íéìùåøéá àäìà úéá מה בירושלים אלהים בבית
יבנה: הבית עליו ïéçáã.יהא éã øúà מקום שהוא

זבח: שם ïéìáåñî.שזובחים éäåùåàå יהיו וכותליו
יחיטו ואושיא כמו ïéúù.:(לעיל )מיוסדין, ïéîà äéîåø

רחבו: אמה וששים אמה ששים הבית ïéëáãð.(„)רום
גלל  גלל, אבן של היו הכתלים וקירות כתלים ל'

בלע"ז: מבפנים êáãðå.מרמר"א חדש עץ של וכותל
שלמה: בנה אשר הבית בנין והוצאה àú÷ôðå.כענין

להם  תנתן לבית אשר דברים ולשאר הבית לצורך
המלך: מבית

cec zcevn
(ÂË).‰Ï ¯Ó‡Âאותם והנח ולך קחם הכלים  אלה לו  ואמר

מקומו על  יבנה אלהים  ובית בירושלים  אשר  בההיכל 
של ‡„ÔÈ.(ÊË)הראשון: היסוד  ונתן הנה  בא זה ששבצר אז

ולא בו בונים  עתה ועד אז  ומן בירושלים אשר אלהים בית
עדיין: אםÔÚÎÂ.(ÊÈ)נשלם  ר"ל טוב  המלך על  אם ועתה

בכך : הוא בבבל :È˙·˜¯.רוצה  שם אשר המלך  של האוצר בבית  אומר‰Ô.יחופש גזרת הושם המלך מכורש אשר  זאת  יש  אם
בירושלים: זה  אלהים בית לא:ÂÚ¯Â˙.לבנות או בבנין חפצו גם אם דעתו  יאמר ר"ל אלינו ישלח  זאת על  המלך  ורצון 

(‡).ÔÈ„‡·: בבבל שמה  מונחים האוצרות אשר הספרים  בבית  וחפשו אומר גזרת שם  המלך דריוש ונמצאÁÎ˙˘‰Â.(·)אז
במדי: ומצאו וחפשו בבבל  נמצא לא  כי מדי  במדינת  אשר בארמון עור של  בנאד אחת  זכרוןÔÎÂ.מגלה  בה כתוב  היה  וכה 

אשר·˘˙.(‚)שלה : מקום  שהוא  הבית  יבנה אשר בירושלים אשר אלהים  בית על  אומר  גזרת  המלך  נתן לכורש  אחת בשנה 
זבחים: שם והמשא:È‰Â˘Â‡Â.זובחים  הסבל  רבי  גדולות מאבנים  יהיו הבית ורחבו¯ÈÓÂ‰.יסודי אמות ששים יהיה  הבית גובה 

אמות: כזהÔÈÎ·„.(„)ששים בנין כי הגובה  כלות עד  הזה  בסדר וכן עץ של אחת ושורה שיש  אבני של  יבנה שורות שלשה
ז): (מ "א ארזים כרותות  וטור גזית טורים שלשה שלמה בבנין נאמר וכן ביותר ביתÙÂ˜˙‡.מחוזק מן ינתן הבנין  הוצאת

המלך :

oeiv zcevn
(·).‡˙ÓÁ‡·מים וחמת מל ' כ"א)הוא של (בראשית נאד והוא 

כמוÔÈÏ·ÂÒÓ.(‚)ספר :Ï‚Ó‰.עור : כבדה משא ענין
בסבל ד)והנושאים קוריןÔÈÎ·„.(„):(נחמיה ובדרז "ל  שורות

הנדבך  ובראש  ט"ו)וכו' :(ברכות
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‚Bãé úçàa äëàìî äNBòå Bãé úçàa Lc÷îä,Bì íà–ìeñt,øçàì íàå–øLk.øçàìe Bì Lc÷îä,BlL ©§©¥§©©¨§¤§¨¨§©©¨¦¨§¦§©¥¨¥©§©¥§©¥¤
–ìeñt,øçà ìLå–øLk.ì Lc÷îäãçàk íéðL–ïéøLk ïäéðL. ¨§¤©¥¨¥©§©¥¦§©¦§¤¨§¥¤§¥¦
„Cì Lc÷àå éì Lc÷–øLk ïBLàøä.Cì àlîàå éì àlî–øLk ïBøçàä.Cì àlîàå éì Lc÷–íéøLk íäéðL. ©¥¦©£©¥¨¨¦¨¥©¥¦©£©¥¨¨©£¨¥©¥¦©£©¥¨§¥¤§¥¦

Cì Lc÷àå éì àlî–íéìeñt íäéðL. ©¥¦©£©¥¨§¥¤§¦
‰úàhçìe Bì àlîîä,ñàa BøLB÷å älçz BlL úà àlîîì,úàhç ìL úà àlîî Ck øçàå;ìL àlî íàå ©§©¥§©¨§©¥¤¤§¦¨§§¨¥¤§©©¨§©¥¤¤©¨§¦¦¥¤

älçz úàhç,BlL úà àlî Ck øçàå–ìeñt.åéøBçàì BlL úà ïúBð,åéðôì úàhç ìL úàå;ìL úà ïúð íàå ©¨§¦¨§©©¨¦¥¤¤¨¥¤¤©£¨§¤¤©¨§¨¨§¦¨©¤¤
åéøBçàì úàhç–ìeñt.úàhç ìL ïäéðL eéä,åéøBçàì ãçàå åéðôì ãçà ïúBð–øLk,øLôà éàL éðtî. ©¨©£¨¨¨§¥¤¤©¨¥¤¨§¨¨§¤¨©£¨¨¥¦§¥¤¦¤§¨

b.leqt el m`:íéîä åìñôðå ùåãé÷ì äîã÷ äëàìîä àîùã .ìåñô ,åìù ùåãé÷ä íà.xg`l m`e:ùåãé÷ä àåä.xyk:äëàìî äùò àì íéîä ìòá éøäù
.xg`le el ycwnd:åìù íãå÷ åøáçì ùãé÷ éîð éà .úçàë íäéðù.leqt ely:åéîéî ìåñôì äëàìî áùçð åøáç ìù ùåãé÷ã.mixyk mdipyíéîä ïéàù

:åãé ìò åìñôéù åìù
c.jl ycw`e il ycwùãé÷ù äî øùë ïåùàø ùãé÷ù åúåà ,äæ ìù åéîéî ùãé÷ äæå äæ ìù åéîéî ùãé÷å äæ àáå ,åîöòì íéî àìéî ãçà ìëù ïåâë

äìñô ïåùàøäù ,ìåñô ïåùàøì éðùä ùãé÷ù äî ìáà .úìñåô äëàìî ïéà åùã÷úðùîå ,åéîéî åùã÷úðù øçà ãò àìà äëàìî äùò àì åøéáçã ,åøéáçì
:åéîéî åùã÷úðù íãå÷ éðùä éîéî ùãé÷ù äîá.jl `ln`e il `lnåìñôðã ,äðåùàø åàìîúðù íéîä åðééä ,ìåñô ïåùàø éåìéî ìáà .øùë ïåøçàä éåìéîä

:åøéáçì àìéîù éåìéîá äëàìîá.jl `ln`e il ycw:êì àìîà êë øçàå éîéî éì ùã÷ åøáçì øîàå íéàìåîî íéî åì åéäù.mixyk mdipyäëàìîä ïéàã
:äëàìî äùò àì íéîä åì åàìîúðùîã ,íéøùë åéîéî íéîä åì åàìîúðù éîð äæå .ùåãé÷ øçà úìñåô.jl ycw`e il `lníéàìåîî íéî åì åéä øçàäù

:êì ùã÷à êë øçàå äìçú éì àìî äæ åì øîàå.mileqt mdipy:åéîéî åàìîúðùî åøáçì ùãé÷ù äæå ,åéîéî åùã÷úð àìù ãò àìéîù äæ
d.z`hgle el `lnnd:úàèç øôà ïúéì äöåø ïúö÷áå åëøöì äöåø ïúö÷ ,íéî àìîîä.lq`aãëå íôúë ìò èåî íéðúåðù íéî éáàåù êøãå .èåîá

:åéøçàî ãçà ãëå åéðôìî èåîä ùàøá éåìú àìî.leqt ,ely z` `lin k"g`e:äëàìî íåùî.eiptl z`hg ly z`e:äìåòî äøéîù ïäá úåùòì éãë
.dleqt eixeg`l z`hg ly ozp m`e:äãð éî ïðéà ïéøåîù ïðéàù ïîæá ,äãð éî ïä ïéøåîù ïäù ïîæá ,äãð éîì úøîùîì áéúëãz`hg ly odipy eid

:åéðôìù áâà åéøçàìù øåîùì øùôà øîåìë ,øùôàù éðôî åðééäå .åéøçà ìùá éîð øëæð åéðôìùá äéúòãà ÷éñîå ìéàåäã .'åëå
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Lc÷îä,המים לתוך  פרה אפר  הנותן –Bãé úçàa,האחת בידו – ÇÀÇÅÀÇÇÈ
Bãé úçàa äëàìî äNBòå,האחרת בידו –Bì íà לעצמו אם – ÀÆÀÈÈÀÇÇÈÄ

שלו , שהמים שנתן ìeñtקידש , קודם מלאכה עשה שמא הקידוש, – È
המים; ונפסלו  במים, האפר øçàìאת íàå,לאחר קידש  ואם – ÀÄÀÇÅ

אחר, של בקידושøLkשהמים פוסלת המלאכה שאין  הקידוש , – ÈÅ
א). משנה (לעיל  שנינו  שכבר כמו øçàìeלאחר , Bì Lc÷îä– ÇÀÇÅÀÇÅ

כאחת, ולאחר  ìeñtלעצמו  BlL מלאכה הוא לאחר שהקידוש – ÆÈ
שלו, המים את øLkהפוסלת øçà ìLå שאין דלעיל, מהטעם – ÀÆÇÅÈÅ

לאחר . בקידוש  פוסלת ãçàkמלאכתו íéðLì Lc÷îäלשני – ÇÀÇÅÄÀÇÄÀÆÈ
אחת, בבת אחרים ïéøLkאנשים ïäéðL שלו המים ואין  שהואיל  – ÀÅÆÀÅÄ
במלאכתו . נפסלים אינם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

éì Lc÷Cì Lc÷àåאחד כל לקידוש , מים שמילאו אנשים שני – ÇÅÄÇÂÇÅÈ
את  אקדש  אני כך  ואחר שלי, מים קדש  לחברו : אחד ואמר לעצמו ,

øLkשלך, ïBLàøä,כשר קידושו  לחברו  ראשון  שקידש  אותו  – ÈÄÈÅ
ומשנתקדשו  מימיו , שנתקדשו  לאחר אלא מלאכה עשה לא שחברו  לפי
לפי פסול, לראשון השני שקידש מה אבל  פוסלת. מלאכה אין שוב

קודם  חברו  בשביל שעשה הקידוש במלאכת מימיו  את פסל שהראשון
מימיו. Cìשנתקדשו  àlîàå éì àlî מלא לחברו: אחד אמר  – ÇÅÄÇÂÇÅÈ

לך , אמלא אני כך  ואחר לקידוש מים øLkלי ïBøçàäהמילוי – ÈÇÂÈÅ
ראשונה  שנתמלאו  המים כלומר  פסול , הראשון  המילוי  אבל כשר , השני 
מימיו  מילוי  בין לחברו  המילוי  מלאכת עשה המים שבעל  לפי נפסלו,

Cìלקידושם. àlîàå éì Lc÷ את לי קדש  לחברו : אחד אמר  – ÇÅÄÇÂÇÅÈ
מים, לך  אמלא אני  כך  ואחר שמילאתי , íéøLkהמים íäéðL– ÀÅÆÀÅÄ

אלא  לחברו  המילוי  מלאכת עשה לא המים שבעל  לפי  כשר, הקידוש
שמשעה  כשר , הקידוש  שלאחר והמילוי מימיו ; שנתקדשו  לאחר

מלאכה. שום עשה לא חברו  לו Cìשמילא Lc÷àå éì àlî– ÇÅÄÇÂÇÅÈ
ואחר תחילה מים לי  מלא זה: לו  ואמר ממולאים, מים לחברו  שהיו

מימיך, את אקדש  אני íéìeñtכך íäéðLלפי פסול, המילוי  – ÀÅÆÀÄ
מילוי בין חברו, של המים בקידוש  כך אחר  עסק הללו  המים שבעל

מקודם  הממולאים המים שבעל  לפי  פסול, והקידוש לקידושם; מימיו
מימיו . שנתקדשו  קודם לחברו המילוי מלאכת עשה

i p y m e i
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úàhçìe Bì àlîîä עצמו לצרכי  מים קצת למלא הרוצה – ÇÀÇÅÀÇÈ
חטאת, מי  לקידוש  BøLB÷åוקצתם älçz BlL úà àlîîÀÇÅÆÆÀÄÈÀÀ

ìñàa,בכתף המים כדי  בו שנושאים במוט, –àlîî Ck øçàå ÈÅÆÀÇÇÈÀÇÅ
úàhç ìL úàלקידוש המילוי שלאחר  כדי  חטאת, מי  לקידוש  – ÆÆÇÈ

במלאכה; יתעסק Ckלא øçàå ,älçz úàhç ìL àlî íàåÀÄÄÅÆÇÈÀÄÈÀÇÇÈ
ìeñt ,BlL úà àlî,פסולים חטאת מי  לקידוש שמילא המים – ÄÅÆÆÈ

החטאת  מי מילוי בין עצמו  לצורך המילוי  במלאכת שעסק לפי
במים. פוסלת המלאכה והרי  åéøBçàìלקידושם, BlL úà ïúBðÅÆÆÇÂÈ

זה  שבכגון  חטאת, של  את כך  ואחר  תחילה שלו את כשמילא –
עצמו , לצרכי  שמילאו  הכד  היינו  שלו , את נותן  כשרים, החטאת מי 

שמאחוריו, האסל  åéðôìבקצה úàhç ìL úàåהאסל בקצה – ÀÆÆÇÈÀÈÈ
ממה  נפסלים החטאת מי ואין מעולה. שמירה לשמרם כדי  שלפניו,

מעקם  ואינו הדרך  מרבה שאינו כיון עמהם, מימיו  את גם שנושא
מימיו  åéøBçàì,(הרא"ש );בשביל úàhç ìL úà ïúð íàåÀÄÈÇÆÆÇÈÇÂÈ

ìeñtשנאמר ט):– יט, ומשמע (במדבר נדה", למי למשמרת "והיתה È
לשמרם  יכול אינו מאחוריו וכשהם שמירה, צריכים החטאת שמי

הם. פסולים הלכך  מעולה, úàhçשמירה ìL ïäéðL eéä– ÈÀÅÆÆÇÈ
חטאת, מי לקידוש מים כדים שני edeåéðôì`מילא ãçà ïúBð– ÅÆÈÀÈÈ

שלפניו, האסל åéøBçàìבקצה ãçàå, שלאחוריו האסל  בקצה – ÀÆÈÇÂÈ
øLôà éàL éðtî ,øLk לפניו אחד  ליתן  אלא אחרת דרך שאין – ÈÅÄÀÅÆÄÆÀÈ

אבל התורה, מן אמנם היא שהשמירה מבארים, יש  לאחוריו. ואחד

חכמים  גזירת – מאחוריו ולא דווקא מלפניו מעולה שמירה חובת
אפשר שאי במקום גזרו  ולא ד).היא, י, פרה  הל' לעם , ויש(רמב "ם

במשנתנו: xyt`y,גורסים iptn המים על לשמור  שאפשר  כלומר
גם  לבו  שם הוא שלפניו על שבשמרו  שלפניו, המים אגב שלאחוריו 
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ÂéìBnäBãéa ìáçä úà C,Bkøãì–øLk,Bkøãì àHLå–ìeñt.GL äðáéì Cìä äæúBãòBî äL,éLéìL ãòBîáe ©¦¤©¤¤§¨§©§¨¥§¤§©§¨¤¨©§©§¤§¨£§¥§¦¦
äòL úàøBä Bì eøéLëä. ¦§¦¨©¨¨

Êãé ìò ãé ìò ìáçä úà ïpëîä–øLk.äðBøçàa Bðpk íàå–ìeñt.øîàéñBé éaø:äòL úàøBä eøéLëä äæì. ©§©¥¤©¤¤©¨©¨¨¥§¦¦§¨©£¨¨¨©©¦¥¨¤¦§¦¨©¨¨
ÁøáMz àHL úéáçä úà òéðönä,dábðì úðî ìò äét ìò dàôkL Bà,da úàHîì–øLk,éìBäìúà da C ©©§¦©¤¤¨¦¤¦¨¥¤§¨¨©¦¨©§¨§©§¨§©¨¨¥§¦¨¤

Lecwä–ìeñt.CBzî ïéñøç äpôîäú÷Mä,äaøä íéî ÷éæçzL ìéáLa–ïéøLk;íàåeéäé àHL ìéáLa ©¦¨©§©¤£¨¦¦©Ÿ¤¦§¦¤©£¦©¦©§¥§¥¦§¦¦§¦¤¦§
BúBà ïéákòî,íénä úà óìBæ àeäL äòLa–ìeñt. §©§¦§¨¨¤¥¤©©¦¨

ËäàøBä äøBäå Bôúk ìò åéîéî eéäL éî,Cøcä úà íéøçàì äàøäå,áø÷òå Lçð âøäå,íòéðöäì íéìëà ìèðå ¦¤¨¥¨©§¥§¨¨¨§¤§¨©£¥¦¤©¤¤§¨©¨¨§©§¨§¨©Ÿ¨¦§©§¦¨

e.ekxcl ecia lagd z` jilendéçøäì åà í÷òì êøöåä àìù ,åëøãì .íéìòáì ìáçä úà øéæçä ìáçá éìãä úà àìéîù øçàìéôì àìà åëøã úà á
:éåìéîä øùëå äëàìî åæ ïéà ,åìù úà åì øéæçäå ìáçä ìòá àöî åëåìéä.ekxcl `ly:ìåñôå àéä äëàìî ,ìáçä øéæçäì éãë åëøã úà í÷éòù.jld df

:íù åìâù äìåãâ éøãäðñ ïä ,äðáé éîëçî ìåàùì ãçà íëç êìä äæ øáã ìò øîåìë.dry z`xed:àì éëä åàì àä .äéä ÷çãä úòù
f.lagd z` opkndàøãä ïåùì ïðëîå .õøàì øøâð àäé àìù úòáè ïéîë åãéá ìáçä úà ááñî éìãä úà äìòîùë ,íéî úåàìîì éìãä éìùìùî êøã

äëàìî áåùç ,åððéë åäìòäù øçàì äðåøçàá íàå .éåìéîä øùëå äëàìî åæ ïéàå ,àéä äàìòä êøåö ,ãé ìò ãé ìò ïðëî éìãä úàìòä êøãá íàå .àúðëã
:ìåñôå.dry z`xed exiykd dflåì åøéùëä äðåøçàá ìáçä úà ïðéëù äæì àìà ,åëøãë àìù ìáçä úà êéìåîì àì ,äòù úàøåä äðáéá åøéùëäù äî

:÷çãä é"ò
g.ziagd z` ripvnd,äëàìî äáåùç åæ äòðöä ïéà ,ú÷åùá íéîä ùã÷éù íãå÷ äòéðöä äðîî äøéòù øçàìå ,ú÷åùá íåùì íéîä äá äìåã àåäù

ìáà .éåìéîä øùëå äëàìî áéùç àì ,ïééãò äá úåàìîì äöåøù éôì äáâðì éîð äéô ìò äàôë ïëå .àåä éåìéî êøåöå ,äá úåàìîì ïééãò äì êéøöù éôì
:éåìéîä ìåñôå äëàìî áåùç ,àåä éåìéî êøåö åàìå ìéàåä ,ïéùãå÷îä íéî åðééäã ùåãé÷ä úà äá êéìåäì ïë äùò íà.daxd min wifgzy liayaàì

:äëàìî äæ éåðéô áåùç.slef `edy drya:äæî àåäù.leqt:äëàìî áåùç äæ éåðôã
h.d`xed dxede:áééçì åà øåèôì ,øäèì åà àîèì ,øåñàì åà øéúäìn epi`y xace.dk`ln mey:êøãä úà äàøîå äàøåä ïåâë.cnr m`áëòúðù

`xephxa yexit

לפניו (ברטנורא );לשלאחוריו שלו  את שנתן ברישא ששנינו בענין  אבל

שלאחוריו , הכד משמירת דעתו מסיח הוא הרי  לאחוריו , חטאת של  ואת
epiptly),או dqxibd itl)מי על מעולה שמירה לעשות ואפשר הואיל

פסולים. המים לפיכך  עשה, ולא החטאת

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Bãéa ìáçä úà CéìBnä את בו לתלות מחברו חבל  ששאל מי  – ÇÄÆÇÆÆÀÈ
כתפו , על ונתנם המים את שמילא ולאחר מים, בו  למלא כדי  הדלי 

לבעליו, להחזירו והוליכו החבל  את לדרכו Bkøãìנטל  כשהלך  אם – ÀÇÀ
מיוחדת, בדרך  ללכת צריך  היה ולא לבעליו , החבל את øLkÈÅהחזיר

במים, הפוסלת מלאכה זו שאין  המילוי, –Bkøãì àHLåאבל – ÀÆÀÇÀ
החבל, את להחזיר  כדי  אחרת בדרך  לילך צריך היה –ìeñtאם È

במים. ופוסלת היא, מלאכה מיוחדת בדרך  החבל  שהולכת המילוי,
GL äðáéì Cìä äæúBãòBî äLבמי זה, דבר על כלומר – ÆÈÇÀÇÀÆÀÈÂ

לשאול רגלים בשלושה אחד  חכם הלך לדרכו , שלא החבל  את שהוליך 
שם שגלו  גדולה סנהדרין  היינו יבנה, ברטנורא );מחכמי (הר "ש;

מובא: dpail...,ובתוספתא milbx dyely diq` ipa dilr elr ef dkld
éLéìL ãòBîáe, השלישי ברגל –äòL úàøBä Bì eøéLëä– ÀÅÀÄÄÄÀÄÈÇÈÈ

שהיתה  לפי שעה, הוראת משום שנתקדשו , המים את חכמים הכשירו

פסולים. כן  אילולא אבל הדחק; שעת זו

i y i l y m e i
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ìáçä úà ïpëîä בשעת כרך מים המלא הדלי  את כשהעלה – ÇÀÇÅÆÇÆÆ
ידו, סביב החבל  את ãéההעלאה ìò ãé ìò כריכה מעט, מעט – ÇÈÇÈ

כריכה, צורךøLkאחרי  והכריכה הואיל מלאכה, זו  שאין המילוי, – ÈÅ
היא. äðBøçàaהמילוי  Bðpk íàåהדלי את העלה שכבר שלאחר – ÀÄÄÀÈÇÂÈ

ידו, סביב החבל  את שלאחרìeñtכרך שהכריכה משום המילוי , – È
המים. את ופוסלת מלאכה, חשובה הדלי  éñBé:העלאת éaø øîàÈÇÇÄÅ

äòL úàøBä eøéLëä äæì שעה כהוראת ביבנה שהכשירו מה – ÈÆÄÀÄÈÇÈÈ
במשנה  ששנינו כפי הכשירו, כדרכו שלא החבל  את למוליך  לא

המים  את לו שהכשירו  באחרונה, החבל את שכינן  לזה אלא הקודמת,
הדחק. שעת מפני 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øáMz àHL úéáçä úà òéðönä מים בחבית שמילא שלאחר  – ÇÇÀÄÇÆÆÈÄÆÄÈÅ
משומר, במקום החבית את הצניע קידוש, לשם לשוקת אותה ועירה

תישבר, äétשלא ìò dàôkL Bàdábðì úðî ìòשלאחר כגון  – ÆÀÈÈÇÄÈÇÀÈÀÇÀÈ
כדי פיה על  וכפאה פסולים מים לתוכה נכנסו החבית את שעירה

מהר  ותתנגב המים ישראל");שיצאו da("תפארת  úàHîì אם – ÀÇÈ
לקידוש מים בה ולמלא לחזור  רוצה שהוא משום כפאה, או הצניעה

אין øLkזה, המילוי, לצורך כפאה או  והצניעה שהואיל  המילוי , – ÈÅ
במים, שתפסול מלאכה Lecwäזו  úà da CéìBäì אם אבל – ÀÄÈÆÇÄ

המקודשים המים את בה להוליך  כדי  כפאה או  "משנה הצניעה (עיין

לאו ìeñtאחרונה "), כפייתה או החבית והצנעת שהואיל המילוי, – È
המים. את ופוסלת מלאכה, חשובה זו הרי  היא, המילוי äpôîäÇÀÇÆצורך 

ú÷Mä CBzî ïéñøç, לקידוש המילוי בין  –÷éæçzL ìéáLa ÂÈÄÄÇÙÆÄÀÄÆÇÂÄ
äaøä íéî תחזיק שהשוקת כדי החרסים בפינוי  כוונתו  היתה אם – ÇÄÇÀÅ

הרבה, חטאת הוא,ïéøLkמי  המילוי  צורך  והפינוי שהואיל  המים, – ÀÅÄ
מלאכה; זה äòLaאין ,BúBà ïéákòî eéäé àHL ìéáLa íàåÀÄÄÀÄÆÄÀÀÇÀÄÀÈÈ

íénä úà óìBæ àeäL שהוא בשעה יעכבוהו  לא שהחרסים – ÆÅÆÇÇÄ
שבשוקת המקודשים המים מן ברטנורא );מזה מפרשים:(הר"ש ; ויש

mind z` slef `edy drya השוקת מן  המים את מערה שהוא בשעה –

אחר אחרונה"),לכלי  "משנה  עיין ופינויìeñt(רמב"ם ; הואיל  – È
את  פוסלת והיא מלאכה חשוב זה הרי  המילוי, לצורך  אינו החרסים

המים.
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éîBôúk ìò åéîéî eéäL שמילא המים את כתפו על שנשא – ÄÆÈÅÈÇÀÅ
äàøBäלקידוש, äøBäå טומאה או  והיתר  איסור בענייני  לאחרים, – ÀÈÈÈ

ממונות, בדיני או  Cøcäוטהרה, úà íéøçàì äàøäå שהראה או – ÀÆÀÈÇÂÅÄÆÇÆÆ
ללכת, דרך  באיזו  áø÷òåלאחרים Lçð âøäå או נחש שהרג או  – ÀÈÇÈÈÀÇÀÈ

íòéðöäìעקרב, íéìëà ìèðå,להצניעם אוכלים שנטל או –ìeñt ÀÈÇÙÈÄÀÇÀÄÈÈ
על האפר את שנתן קודם אחר בדבר שהתעסק לפי  פסולים, המים –

הדעת. היסח כאן ויש ïìëàìהמים, ïéìëà אוכלים נטל אם אבל – ÙÈÄÀÈÀÈ
הבאת øLkלאכלם, לצורך  היא שהאכילה לפי  כשרים, המים – ÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚Bãé úçàa äëàìî äNBòå Bãé úçàa Lc÷îä,Bì íà–ìeñt,øçàì íàå–øLk.øçàìe Bì Lc÷îä,BlL ©§©¥§©©¨§¤§¨¨§©©¨¦¨§¦§©¥¨¥©§©¥§©¥¤
–ìeñt,øçà ìLå–øLk.ì Lc÷îäãçàk íéðL–ïéøLk ïäéðL. ¨§¤©¥¨¥©§©¥¦§©¦§¤¨§¥¤§¥¦
„Cì Lc÷àå éì Lc÷–øLk ïBLàøä.Cì àlîàå éì àlî–øLk ïBøçàä.Cì àlîàå éì Lc÷–íéøLk íäéðL. ©¥¦©£©¥¨¨¦¨¥©¥¦©£©¥¨¨©£¨¥©¥¦©£©¥¨§¥¤§¥¦

Cì Lc÷àå éì àlî–íéìeñt íäéðL. ©¥¦©£©¥¨§¥¤§¦
‰úàhçìe Bì àlîîä,ñàa BøLB÷å älçz BlL úà àlîîì,úàhç ìL úà àlîî Ck øçàå;ìL àlî íàå ©§©¥§©¨§©¥¤¤§¦¨§§¨¥¤§©©¨§©¥¤¤©¨§¦¦¥¤

älçz úàhç,BlL úà àlî Ck øçàå–ìeñt.åéøBçàì BlL úà ïúBð,åéðôì úàhç ìL úàå;ìL úà ïúð íàå ©¨§¦¨§©©¨¦¥¤¤¨¥¤¤©£¨§¤¤©¨§¨¨§¦¨©¤¤
åéøBçàì úàhç–ìeñt.úàhç ìL ïäéðL eéä,åéøBçàì ãçàå åéðôì ãçà ïúBð–øLk,øLôà éàL éðtî. ©¨©£¨¨¨§¥¤¤©¨¥¤¨§¨¨§¤¨©£¨¨¥¦§¥¤¦¤§¨

b.leqt el m`:íéîä åìñôðå ùåãé÷ì äîã÷ äëàìîä àîùã .ìåñô ,åìù ùåãé÷ä íà.xg`l m`e:ùåãé÷ä àåä.xyk:äëàìî äùò àì íéîä ìòá éøäù
.xg`le el ycwnd:åìù íãå÷ åøáçì ùãé÷ éîð éà .úçàë íäéðù.leqt ely:åéîéî ìåñôì äëàìî áùçð åøáç ìù ùåãé÷ã.mixyk mdipyíéîä ïéàù

:åãé ìò åìñôéù åìù
c.jl ycw`e il ycwùãé÷ù äî øùë ïåùàø ùãé÷ù åúåà ,äæ ìù åéîéî ùãé÷ äæå äæ ìù åéîéî ùãé÷å äæ àáå ,åîöòì íéî àìéî ãçà ìëù ïåâë

äìñô ïåùàøäù ,ìåñô ïåùàøì éðùä ùãé÷ù äî ìáà .úìñåô äëàìî ïéà åùã÷úðùîå ,åéîéî åùã÷úðù øçà ãò àìà äëàìî äùò àì åøéáçã ,åøéáçì
:åéîéî åùã÷úðù íãå÷ éðùä éîéî ùãé÷ù äîá.jl `ln`e il `lnåìñôðã ,äðåùàø åàìîúðù íéîä åðééä ,ìåñô ïåùàø éåìéî ìáà .øùë ïåøçàä éåìéîä

:åøéáçì àìéîù éåìéîá äëàìîá.jl `ln`e il ycw:êì àìîà êë øçàå éîéî éì ùã÷ åøáçì øîàå íéàìåîî íéî åì åéäù.mixyk mdipyäëàìîä ïéàã
:äëàìî äùò àì íéîä åì åàìîúðùîã ,íéøùë åéîéî íéîä åì åàìîúðù éîð äæå .ùåãé÷ øçà úìñåô.jl ycw`e il `lníéàìåîî íéî åì åéä øçàäù

:êì ùã÷à êë øçàå äìçú éì àìî äæ åì øîàå.mileqt mdipy:åéîéî åàìîúðùî åøáçì ùãé÷ù äæå ,åéîéî åùã÷úð àìù ãò àìéîù äæ
d.z`hgle el `lnnd:úàèç øôà ïúéì äöåø ïúö÷áå åëøöì äöåø ïúö÷ ,íéî àìîîä.lq`aãëå íôúë ìò èåî íéðúåðù íéî éáàåù êøãå .èåîá

:åéøçàî ãçà ãëå åéðôìî èåîä ùàøá éåìú àìî.leqt ,ely z` `lin k"g`e:äëàìî íåùî.eiptl z`hg ly z`e:äìåòî äøéîù ïäá úåùòì éãë
.dleqt eixeg`l z`hg ly ozp m`e:äãð éî ïðéà ïéøåîù ïðéàù ïîæá ,äãð éî ïä ïéøåîù ïäù ïîæá ,äãð éîì úøîùîì áéúëãz`hg ly odipy eid

:åéðôìù áâà åéøçàìù øåîùì øùôà øîåìë ,øùôàù éðôî åðééäå .åéøçà ìùá éîð øëæð åéðôìùá äéúòãà ÷éñîå ìéàåäã .'åëå
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Lc÷îä,המים לתוך  פרה אפר  הנותן –Bãé úçàa,האחת בידו – ÇÀÇÅÀÇÇÈ
Bãé úçàa äëàìî äNBòå,האחרת בידו –Bì íà לעצמו אם – ÀÆÀÈÈÀÇÇÈÄ

שלו , שהמים שנתן ìeñtקידש , קודם מלאכה עשה שמא הקידוש, – È
המים; ונפסלו  במים, האפר øçàìאת íàå,לאחר קידש  ואם – ÀÄÀÇÅ

אחר, של בקידושøLkשהמים פוסלת המלאכה שאין  הקידוש , – ÈÅ
א). משנה (לעיל  שנינו  שכבר כמו øçàìeלאחר , Bì Lc÷îä– ÇÀÇÅÀÇÅ

כאחת, ולאחר  ìeñtלעצמו  BlL מלאכה הוא לאחר שהקידוש – ÆÈ
שלו, המים את øLkהפוסלת øçà ìLå שאין דלעיל, מהטעם – ÀÆÇÅÈÅ

לאחר . בקידוש  פוסלת ãçàkמלאכתו íéðLì Lc÷îäלשני – ÇÀÇÅÄÀÇÄÀÆÈ
אחת, בבת אחרים ïéøLkאנשים ïäéðL שלו המים ואין  שהואיל  – ÀÅÆÀÅÄ
במלאכתו . נפסלים אינם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

éì Lc÷Cì Lc÷àåאחד כל לקידוש , מים שמילאו אנשים שני – ÇÅÄÇÂÇÅÈ
את  אקדש  אני כך  ואחר שלי, מים קדש  לחברו : אחד ואמר לעצמו ,

øLkשלך, ïBLàøä,כשר קידושו  לחברו  ראשון  שקידש  אותו  – ÈÄÈÅ
ומשנתקדשו  מימיו , שנתקדשו  לאחר אלא מלאכה עשה לא שחברו  לפי
לפי פסול, לראשון השני שקידש מה אבל  פוסלת. מלאכה אין שוב

קודם  חברו  בשביל שעשה הקידוש במלאכת מימיו  את פסל שהראשון
מימיו. Cìשנתקדשו  àlîàå éì àlî מלא לחברו: אחד אמר  – ÇÅÄÇÂÇÅÈ

לך , אמלא אני כך  ואחר לקידוש מים øLkלי ïBøçàäהמילוי – ÈÇÂÈÅ
ראשונה  שנתמלאו  המים כלומר  פסול , הראשון  המילוי  אבל כשר , השני 
מימיו  מילוי  בין לחברו  המילוי  מלאכת עשה המים שבעל  לפי נפסלו,

Cìלקידושם. àlîàå éì Lc÷ את לי קדש  לחברו : אחד אמר  – ÇÅÄÇÂÇÅÈ
מים, לך  אמלא אני  כך  ואחר שמילאתי , íéøLkהמים íäéðL– ÀÅÆÀÅÄ

אלא  לחברו  המילוי  מלאכת עשה לא המים שבעל  לפי  כשר, הקידוש
שמשעה  כשר , הקידוש  שלאחר והמילוי מימיו ; שנתקדשו  לאחר

מלאכה. שום עשה לא חברו  לו Cìשמילא Lc÷àå éì àlî– ÇÅÄÇÂÇÅÈ
ואחר תחילה מים לי  מלא זה: לו  ואמר ממולאים, מים לחברו  שהיו

מימיך, את אקדש  אני íéìeñtכך íäéðLלפי פסול, המילוי  – ÀÅÆÀÄ
מילוי בין חברו, של המים בקידוש  כך אחר  עסק הללו  המים שבעל

מקודם  הממולאים המים שבעל  לפי  פסול, והקידוש לקידושם; מימיו
מימיו . שנתקדשו  קודם לחברו המילוי מלאכת עשה

i p y m e i
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úàhçìe Bì àlîîä עצמו לצרכי  מים קצת למלא הרוצה – ÇÀÇÅÀÇÈ
חטאת, מי  לקידוש  BøLB÷åוקצתם älçz BlL úà àlîîÀÇÅÆÆÀÄÈÀÀ

ìñàa,בכתף המים כדי  בו שנושאים במוט, –àlîî Ck øçàå ÈÅÆÀÇÇÈÀÇÅ
úàhç ìL úàלקידוש המילוי שלאחר  כדי  חטאת, מי  לקידוש  – ÆÆÇÈ

במלאכה; יתעסק Ckלא øçàå ,älçz úàhç ìL àlî íàåÀÄÄÅÆÇÈÀÄÈÀÇÇÈ
ìeñt ,BlL úà àlî,פסולים חטאת מי  לקידוש שמילא המים – ÄÅÆÆÈ

החטאת  מי מילוי בין עצמו  לצורך המילוי  במלאכת שעסק לפי
במים. פוסלת המלאכה והרי  åéøBçàìלקידושם, BlL úà ïúBðÅÆÆÇÂÈ

זה  שבכגון  חטאת, של  את כך  ואחר  תחילה שלו את כשמילא –
עצמו , לצרכי  שמילאו  הכד  היינו  שלו , את נותן  כשרים, החטאת מי 

שמאחוריו, האסל  åéðôìבקצה úàhç ìL úàåהאסל בקצה – ÀÆÆÇÈÀÈÈ
ממה  נפסלים החטאת מי ואין מעולה. שמירה לשמרם כדי  שלפניו,

מעקם  ואינו הדרך  מרבה שאינו כיון עמהם, מימיו  את גם שנושא
מימיו  åéøBçàì,(הרא"ש );בשביל úàhç ìL úà ïúð íàåÀÄÈÇÆÆÇÈÇÂÈ

ìeñtשנאמר ט):– יט, ומשמע (במדבר נדה", למי למשמרת "והיתה È
לשמרם  יכול אינו מאחוריו וכשהם שמירה, צריכים החטאת שמי

הם. פסולים הלכך  מעולה, úàhçשמירה ìL ïäéðL eéä– ÈÀÅÆÆÇÈ
חטאת, מי לקידוש מים כדים שני edeåéðôì`מילא ãçà ïúBð– ÅÆÈÀÈÈ

שלפניו, האסל åéøBçàìבקצה ãçàå, שלאחוריו האסל  בקצה – ÀÆÈÇÂÈ
øLôà éàL éðtî ,øLk לפניו אחד  ליתן  אלא אחרת דרך שאין – ÈÅÄÀÅÆÄÆÀÈ

אבל התורה, מן אמנם היא שהשמירה מבארים, יש  לאחוריו. ואחד

חכמים  גזירת – מאחוריו ולא דווקא מלפניו מעולה שמירה חובת
אפשר שאי במקום גזרו  ולא ד).היא, י, פרה  הל' לעם , ויש(רמב "ם

במשנתנו: xyt`y,גורסים iptn המים על לשמור  שאפשר  כלומר
גם  לבו  שם הוא שלפניו על שבשמרו  שלפניו, המים אגב שלאחוריו 

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂéìBnäBãéa ìáçä úà C,Bkøãì–øLk,Bkøãì àHLå–ìeñt.GL äðáéì Cìä äæúBãòBî äL,éLéìL ãòBîáe ©¦¤©¤¤§¨§©§¨¥§¤§©§¨¤¨©§©§¤§¨£§¥§¦¦
äòL úàøBä Bì eøéLëä. ¦§¦¨©¨¨

Êãé ìò ãé ìò ìáçä úà ïpëîä–øLk.äðBøçàa Bðpk íàå–ìeñt.øîàéñBé éaø:äòL úàøBä eøéLëä äæì. ©§©¥¤©¤¤©¨©¨¨¥§¦¦§¨©£¨¨¨©©¦¥¨¤¦§¦¨©¨¨
ÁøáMz àHL úéáçä úà òéðönä,dábðì úðî ìò äét ìò dàôkL Bà,da úàHîì–øLk,éìBäìúà da C ©©§¦©¤¤¨¦¤¦¨¥¤§¨¨©¦¨©§¨§©§¨§©¨¨¥§¦¨¤

Lecwä–ìeñt.CBzî ïéñøç äpôîäú÷Mä,äaøä íéî ÷éæçzL ìéáLa–ïéøLk;íàåeéäé àHL ìéáLa ©¦¨©§©¤£¨¦¦©Ÿ¤¦§¦¤©£¦©¦©§¥§¥¦§¦¦§¦¤¦§
BúBà ïéákòî,íénä úà óìBæ àeäL äòLa–ìeñt. §©§¦§¨¨¤¥¤©©¦¨

ËäàøBä äøBäå Bôúk ìò åéîéî eéäL éî,Cøcä úà íéøçàì äàøäå,áø÷òå Lçð âøäå,íòéðöäì íéìëà ìèðå ¦¤¨¥¨©§¥§¨¨¨§¤§¨©£¥¦¤©¤¤§¨©¨¨§©§¨§¨©Ÿ¨¦§©§¦¨

e.ekxcl ecia lagd z` jilendéçøäì åà í÷òì êøöåä àìù ,åëøãì .íéìòáì ìáçä úà øéæçä ìáçá éìãä úà àìéîù øçàìéôì àìà åëøã úà á
:éåìéîä øùëå äëàìî åæ ïéà ,åìù úà åì øéæçäå ìáçä ìòá àöî åëåìéä.ekxcl `ly:ìåñôå àéä äëàìî ,ìáçä øéæçäì éãë åëøã úà í÷éòù.jld df

:íù åìâù äìåãâ éøãäðñ ïä ,äðáé éîëçî ìåàùì ãçà íëç êìä äæ øáã ìò øîåìë.dry z`xed:àì éëä åàì àä .äéä ÷çãä úòù
f.lagd z` opkndàøãä ïåùì ïðëîå .õøàì øøâð àäé àìù úòáè ïéîë åãéá ìáçä úà ááñî éìãä úà äìòîùë ,íéî úåàìîì éìãä éìùìùî êøã

äëàìî áåùç ,åððéë åäìòäù øçàì äðåøçàá íàå .éåìéîä øùëå äëàìî åæ ïéàå ,àéä äàìòä êøåö ,ãé ìò ãé ìò ïðëî éìãä úàìòä êøãá íàå .àúðëã
:ìåñôå.dry z`xed exiykd dflåì åøéùëä äðåøçàá ìáçä úà ïðéëù äæì àìà ,åëøãë àìù ìáçä úà êéìåîì àì ,äòù úàøåä äðáéá åøéùëäù äî

:÷çãä é"ò
g.ziagd z` ripvnd,äëàìî äáåùç åæ äòðöä ïéà ,ú÷åùá íéîä ùã÷éù íãå÷ äòéðöä äðîî äøéòù øçàìå ,ú÷åùá íåùì íéîä äá äìåã àåäù

ìáà .éåìéîä øùëå äëàìî áéùç àì ,ïééãò äá úåàìîì äöåøù éôì äáâðì éîð äéô ìò äàôë ïëå .àåä éåìéî êøåöå ,äá úåàìîì ïééãò äì êéøöù éôì
:éåìéîä ìåñôå äëàìî áåùç ,àåä éåìéî êøåö åàìå ìéàåä ,ïéùãå÷îä íéî åðééäã ùåãé÷ä úà äá êéìåäì ïë äùò íà.daxd min wifgzy liayaàì

:äëàìî äæ éåðéô áåùç.slef `edy drya:äæî àåäù.leqt:äëàìî áåùç äæ éåðôã
h.d`xed dxede:áééçì åà øåèôì ,øäèì åà àîèì ,øåñàì åà øéúäìn epi`y xace.dk`ln mey:êøãä úà äàøîå äàøåä ïåâë.cnr m`áëòúðù

`xephxa yexit

לפניו (ברטנורא );לשלאחוריו שלו  את שנתן ברישא ששנינו בענין  אבל

שלאחוריו , הכד משמירת דעתו מסיח הוא הרי  לאחוריו , חטאת של  ואת
epiptly),או dqxibd itl)מי על מעולה שמירה לעשות ואפשר הואיל

פסולים. המים לפיכך  עשה, ולא החטאת

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Bãéa ìáçä úà CéìBnä את בו לתלות מחברו חבל  ששאל מי  – ÇÄÆÇÆÆÀÈ
כתפו , על ונתנם המים את שמילא ולאחר מים, בו  למלא כדי  הדלי 

לבעליו, להחזירו והוליכו החבל  את לדרכו Bkøãìנטל  כשהלך  אם – ÀÇÀ
מיוחדת, בדרך  ללכת צריך  היה ולא לבעליו , החבל את øLkÈÅהחזיר

במים, הפוסלת מלאכה זו שאין  המילוי, –Bkøãì àHLåאבל – ÀÆÀÇÀ
החבל, את להחזיר  כדי  אחרת בדרך  לילך צריך היה –ìeñtאם È

במים. ופוסלת היא, מלאכה מיוחדת בדרך  החבל  שהולכת המילוי,
GL äðáéì Cìä äæúBãòBî äLבמי זה, דבר על כלומר – ÆÈÇÀÇÀÆÀÈÂ

לשאול רגלים בשלושה אחד  חכם הלך לדרכו , שלא החבל  את שהוליך 
שם שגלו  גדולה סנהדרין  היינו יבנה, ברטנורא );מחכמי (הר "ש;

מובא: dpail...,ובתוספתא milbx dyely diq` ipa dilr elr ef dkld
éLéìL ãòBîáe, השלישי ברגל –äòL úàøBä Bì eøéLëä– ÀÅÀÄÄÄÀÄÈÇÈÈ

שהיתה  לפי שעה, הוראת משום שנתקדשו , המים את חכמים הכשירו

פסולים. כן  אילולא אבל הדחק; שעת זו

i y i l y m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ìáçä úà ïpëîä בשעת כרך מים המלא הדלי  את כשהעלה – ÇÀÇÅÆÇÆÆ
ידו, סביב החבל  את ãéההעלאה ìò ãé ìò כריכה מעט, מעט – ÇÈÇÈ

כריכה, צורךøLkאחרי  והכריכה הואיל מלאכה, זו  שאין המילוי, – ÈÅ
היא. äðBøçàaהמילוי  Bðpk íàåהדלי את העלה שכבר שלאחר – ÀÄÄÀÈÇÂÈ

ידו, סביב החבל  את שלאחרìeñtכרך שהכריכה משום המילוי , – È
המים. את ופוסלת מלאכה, חשובה הדלי  éñBé:העלאת éaø øîàÈÇÇÄÅ

äòL úàøBä eøéLëä äæì שעה כהוראת ביבנה שהכשירו מה – ÈÆÄÀÄÈÇÈÈ
במשנה  ששנינו כפי הכשירו, כדרכו שלא החבל  את למוליך  לא

המים  את לו שהכשירו  באחרונה, החבל את שכינן  לזה אלא הקודמת,
הדחק. שעת מפני 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øáMz àHL úéáçä úà òéðönä מים בחבית שמילא שלאחר  – ÇÇÀÄÇÆÆÈÄÆÄÈÅ
משומר, במקום החבית את הצניע קידוש, לשם לשוקת אותה ועירה

תישבר, äétשלא ìò dàôkL Bàdábðì úðî ìòשלאחר כגון  – ÆÀÈÈÇÄÈÇÀÈÀÇÀÈ
כדי פיה על  וכפאה פסולים מים לתוכה נכנסו החבית את שעירה

מהר  ותתנגב המים ישראל");שיצאו da("תפארת  úàHîì אם – ÀÇÈ
לקידוש מים בה ולמלא לחזור  רוצה שהוא משום כפאה, או הצניעה

אין øLkזה, המילוי, לצורך כפאה או  והצניעה שהואיל  המילוי , – ÈÅ
במים, שתפסול מלאכה Lecwäזו  úà da CéìBäì אם אבל – ÀÄÈÆÇÄ

המקודשים המים את בה להוליך  כדי  כפאה או  "משנה הצניעה (עיין

לאו ìeñtאחרונה "), כפייתה או החבית והצנעת שהואיל המילוי, – È
המים. את ופוסלת מלאכה, חשובה זו הרי  היא, המילוי äpôîäÇÀÇÆצורך 

ú÷Mä CBzî ïéñøç, לקידוש המילוי בין  –÷éæçzL ìéáLa ÂÈÄÄÇÙÆÄÀÄÆÇÂÄ
äaøä íéî תחזיק שהשוקת כדי החרסים בפינוי  כוונתו  היתה אם – ÇÄÇÀÅ

הרבה, חטאת הוא,ïéøLkמי  המילוי  צורך  והפינוי שהואיל  המים, – ÀÅÄ
מלאכה; זה äòLaאין ,BúBà ïéákòî eéäé àHL ìéáLa íàåÀÄÄÀÄÆÄÀÀÇÀÄÀÈÈ

íénä úà óìBæ àeäL שהוא בשעה יעכבוהו  לא שהחרסים – ÆÅÆÇÇÄ
שבשוקת המקודשים המים מן ברטנורא );מזה מפרשים:(הר"ש ; ויש

mind z` slef `edy drya השוקת מן  המים את מערה שהוא בשעה –

אחר אחרונה"),לכלי  "משנה  עיין ופינויìeñt(רמב"ם ; הואיל  – È
את  פוסלת והיא מלאכה חשוב זה הרי  המילוי, לצורך  אינו החרסים

המים.

i r i a x m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

éîBôúk ìò åéîéî eéäL שמילא המים את כתפו על שנשא – ÄÆÈÅÈÇÀÅ
äàøBäלקידוש, äøBäå טומאה או  והיתר  איסור בענייני  לאחרים, – ÀÈÈÈ

ממונות, בדיני או  Cøcäוטהרה, úà íéøçàì äàøäå שהראה או – ÀÆÀÈÇÂÅÄÆÇÆÆ
ללכת, דרך  באיזו  áø÷òåלאחרים Lçð âøäå או נחש שהרג או  – ÀÈÇÈÈÀÇÀÈ

íòéðöäìעקרב, íéìëà ìèðå,להצניעם אוכלים שנטל או –ìeñt ÀÈÇÙÈÄÀÇÀÄÈÈ
על האפר את שנתן קודם אחר בדבר שהתעסק לפי  פסולים, המים –

הדעת. היסח כאן ויש ïìëàìהמים, ïéìëà אוכלים נטל אם אבל – ÙÈÄÀÈÀÈ
הבאת øLkלאכלם, לצורך  היא שהאכילה לפי  כשרים, המים – ÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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–ìeñt;ïìëàì ïéìëà–øLk.BúBà íéákòî eéäL áø÷òäå Lçpä–øLk.øîàäãeäé éaø:ììkä äæ:ìk ¨Ÿ¨¦§¨§¨¨¥©¨¨§¨©§¨¤¨§©§¦¨¥¨©©¦§¨¤©§¨¨
äëàìî íeMî àeäL øác,ãîò àG ïéa ãîò ïéa–ìeñt;äëàìî íeMî BðéàL øác,ãîò–ìeñt,àG íàå ¨¨¤¦§¨¨¥¨©¥¨©¨¨¨¤¥¦§¨¨¨©¨§¦

ãîò–øLk. ¨©¨¥
Èàîèì åéîéî øñBnä–ïéìeñt,øBäèìe–ïéøLk.øæòéìà éaøøîBà:ïéøLk àîèì óà,íéìòaä eNò àG íà ©¥¥¨§¨¥§¦§¨§¥¦©¦¡¦¤¤¥©§¨¥§¥¦¦¨©§¨¦

äëàìî. §¨¨
‡Èúàhçì ïéàìîî eéäL íéðL,äæ ìò äæ eäéaâäå,BöB÷ äæì äæ ìèðå,ãçà Lec÷a–øLk,éðLaïéLec÷– §©¦¤¨§©§¦§©¨§¦§¦¤©¤§¨©¤¨¤§¦¤¨¨¥¦§¥¦¦

ìeñt.éñBé éaøøîBà:ïéLec÷ éðLa óàøLk,ïäéðéa eðúä íà. ¨©¦¥¥©¦§¥¦¦¨¥¦¦§¥¥¤
·ÈøBcâì úðî ìò õøBtä–øLk;øãb íàå–ìeñt.úBö÷ì úðî ìò ìëBàä–øLk;äö÷ íàå–ìeñt.äéä ©¥©§¨¦§¨¥§¦¨©¨¨¥©§¨¦§¨¥§¦¨¨¨¨¨

øéúBäå ìëBà,äðàzä úçúì BãéaM äî ÷øæå,ãáàé àHL ìéáLa äö÷nä CBúì Bà–ìeñt. ¥§¦§¨©©¤§¨§©©©§¥¨§©ª§¤¦§¦¤Ÿ©¨

:äæ ìéáùá íù.leqt:äëìä ïëå .úòãä çñéä íåùî
i.`nhl einin xqend:ïøîùì.mileqtåðéà àåäå éîéé÷ øîåùä ú÷æçáã ,äëàìî íéðåùàøä íéìòáä åùò àì ïéá äëàìî íéðåùàøä íéìòáä åùò ïéá

:äãð éîì úøîùîì äøîà äøåúäå ,àîè àåäù éðôî ïøîåùì ãéô÷î.mixyk xedhleíéìòá úåùøî åàöé øáëù ,äëàìî íéðåùàøä íéìòáä åùò åìéôàå
:íéìåñô ,äëàìî äùò øîåùä íà åäéîå .øîåù úåùøá åîéé÷å.mixyk `nhl s`,åîéé÷ íéðåùàøä íéìòáä ú÷æçá ,àîèì åéîéî øñåîä øæòéìà 'ø øáñã

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .íéøùë äëàìî íéìòáä åùò àì íà êëìä
`i.df lr df ediabde.äéáâäì äæ úà äæ åòééñù.evew dfl df lhpeäæì äæ ìèðù åà:åãéá åì áçúðù õå÷.cg` yeciwaíéàìîî íäéðù åéäù

ìåëéù .øùë ,ãçà ùåãé÷ êøåöì:àéä éåìéî êøåö éîð åãéáù õå÷ä úìéèðå ,åøéáçì òééñì ãçà ìë.leqt oiyeciw ipyaäîá åéîéî ãçà ìë ìñôù
:äëàìî íåùî ,õå÷ åì ìèðù åà åøéáçì òééñùepzd m`.odipia,(øçàä ì"à ïë åîëå) êúåùøá êìùå éìù àäé êì äéáâàùë åøéáçì ãçà ìë øîàù

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .åúåùøá ïäî úçà ïäî ãçà ìë ç÷åì åäéáâäù øçàå
ai.xecbl zpn lr uxetd:éåìéîä øùëå äëàìî áéùç àì ,øåãâì úðî ìò åìéôà øîåìë.zevwl zpn lr lke`däéä ùã÷éù íãå÷ íéîä àìéîù øçàì

åìéàë àåä éøä àìà ,íéîá úìñåô úåòéö÷ ïúåùòì äöåø äéäù äáùçîä ïéà ,ïìëà ïúèé÷ì øçàìå ,úåøâåøâ ïäî úåùòì ïùáéì úðî ìò íéðàúì è÷ìî
:éîð àëä ,øåãâéù ãò úìñåô øåãâì áùåç àåäù äáùçîä ïéàù øåãâì úðî ìò õøåôã àéîåã ,ìñåô åðéàù ,ìåëàì è÷ì.dvw m`íå÷îá ïúåà çéðä íà

:ìåñô .ùáéì íéðàúä ïéçéðîù.leqt ca`i `ly liaya:äëàìî àáéùç ,åãáàé àìù éãë íéìëåà òéðöîäù

`xephxa yexit

ולקדשם. המים את לישא כוח בו  שיהא áø÷òäåמימיו , LçpäÇÈÈÀÈÇÀÈ
BúBà íéákòî eéäL,והרגם בדרכו , שעכבוהו  –øLk המים – ÆÈÀÇÀÄÈÅ

הוא. המים הולכת לצורך  זה שמעשה äãeäé:כשרים, éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
äëàìî íeMî àeäL øác ìk :ììkä äæנחש הריגת כגון  – ÆÇÀÈÈÈÈÆÄÀÈÈ

להצניעם, אוכלים נטילת או ãîòועקרב àG ïéa ãîò ïéa בין – ÅÈÇÅÈÇ
אלא  נתעכב שלא ובין המלאכה, את לעשות בשביל  בדרכו שנתעכב

הליכה, תוך  את ìeñtעשאה פוסלת שהמלאכה פסולים, המים – È
äëàìîהמים; íeMî BðéàL øác הראה או הוראה הורה כגון – ÈÈÆÅÄÀÈÈ

בלבד, בדיבור הפסק  אלא מלאכה כאן  שאין הדרך , אם ãîòאת – ÈÇ
זה, בשביל הדעת,ìeñtנתעכב היסח משום פסולים, המים –íàå ÈÀÄ

ãîò àG,בדרכו נתעכב שלא –øLk;כשרים המים –,dkld oke ÈÇÈÅ
דבריו  את לפרש  אלא קמא תנא על לחלוק בא אינו  יהודה רבי  שכן

א ). ח , פרה  הל' רמב"ם  עיין אחרונה "; "משנה שלמה "; ("מלאכת
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åéîéî øñBnä,לקידוש שמילא המים –àîèì,טמא לאדם – ÇÅÅÈÀÈÅ
ייטמאו, שלא המים על  והם ïéìeñtשישמור שהואיל  המים, – ÀÄ

מן  כראוי  שומר  הטמא שאין שמירה, כאן אין  טמא, אדם ברשות

לשמרם,øBäèìeהטומאה. טהור לאדם מימיו  המוסר  –ïéøLk– ÀÈÀÅÄ
שברשות  לפי המים, נפסלו  לא מלאכה, הבעלים עשו ואפילו המים;

הם  שהרי  המים, את פסל מלאכה, עשה השומר  אם אבל  הם. השומר 
הבעלים. תחת נכנס והוא àîèìברשותו, óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÀÈÅ

ïéøLk,כשרים המים לטמא, מימיו  המוסר אף –eNò àG íà ÀÅÄÄÈ
äëàìî íéìòaä לא עדיין לטמא, המים את ומסרו שהואיל  – ÇÀÈÄÀÈÈ

וברשות  מהם דעתם הבעלים עשו הסיחו לא אם לפיכך עומדים, הם ם

עשו  אם אבל כשרים. הם הרי  המים, שנתקדשו  לפני מלאכה הבעלים
אליעזר רבי אף לטהור , מימיו  המוסר ברם, המים. נפסלו  מלאכה,

השומר ברשות שהמים כשרים, מלאכה, הבעלים עשו שאפילו סובר,
nw`.לגמרי . `pzk dklde
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úàhçì ïéàìîî eéäL íéðL בחביתו מילא ואחד אחד כל  – ÀÇÄÆÈÀÇÀÄÀÇÈ
äæמים, ìò äæ eäéaâäå החבית את להגביה לזה זה שסייעו  – ÀÄÀÄÆÇÆ

הכתף, ÷BöBעל äæì äæ ìèðåאחד כל של  בידו קוץ שנתחב או – ÀÈÇÆÈÆ
הקוץ: את חברו  לו  והוציא ãçàמהם Lec÷a היו שניהם אם – ÀÄÆÈ

כלי לתוך החביות שתי לערות כדי היינו  אחד , קידוש  לצורך  ממלאים

המים, כל  את בו  ולקדש  המילויים øLkאחד שני שהרי  המילוי, – ÈÅ
נעשתה, זה מילוי  לצורך הקוץ נטילת או וההגבהה הם, אחד  כמילוי 

ïéLec÷ éðLaאחד כל שיקדש  קידושים, לשני מילאו  אם אבל – ÄÀÅÄÄ
או ìeñtלעצמו , בהגבהה מימיו  את פסל  אחד שכל המילוי, – È

מלאכה. משום לחברו הקוץ éðLaבנטילת óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÄÀÅ
øLk ïéLec÷,כשר המילוי  לעצמו , אחד כל  לקדש  מילאו  אפילו – ÄÄÈÅ

ïäéðéa eðúä íàשכל מה ונמצא במילויו, לשני  יעזור אחד שכל – ÄÄÀÅÅÆ
יעזור לא שאם עצמו , של  מילויו לצורך  זה הרי לחברו עוזר אחד 

ל יעזור לא חברו  אף ישראל").ולחברו , "תפארת מפרשים:(הגר "א; ויש
mdipia epzd m` יהיו לך , שאעזור בשעה לחברו : אחד כל שאמר  –

חברו , מי על שומר חברו  שנעשה והרי ברשותך , ושלך שלי  המים

הבעלים במלאכת נפסלים ועיין ואינם ברטנורא ; הרא"ש ; (הר "ש;

זה ). פירוש  על שמקשה  ישראל " "תפארת

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

õøBtä,לקידוש המים הולכת בשעת דרך לו  לעשות גדר , –ìò ÇÅÇ
øBcâì úðî,כך אחר הפירצה את לגדור  מנת על  אפילו כלומר – ÀÈÄÀ

øLk;היא הקידוש  צורך שהפריצה המים, כשרים –øãb íàå– ÈÅÀÄÈÇ
המים, את שקידש  קודם הפירצה לפיìeñtאת המים, פסולים – È

יש אותם. פוסלת היא ולכן  המים, לצורך  אינה הגידור  שמלאכת
על כלום הוסיף שלא פי על  שאף להשמיע, באה שמשנתנו  מפרשים,

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ú÷Mä úà íéøîBL eéäL íéðL,íäî ãçà àîèð–íéøLk,éðL ìL BúeLøa ïäL éðtî;øäè,éðL àîèðå §©¦¤¨§¦¤©Ÿ¤¦§¨¤¨¥¤§¥¦¦§¥¤¥¦§¤¥¦¨©§¦§¨¥¦
–íéøLk,ïBLàø ìL BúeLøa ïäL éðtî;úçàk ïäéðL eàîèð–ïéìeñt.äëàìî ïäî ãçà äNò–ïéøLk, §¥¦¦§¥¤¥¦§¤¦¦§§§¥¤§©©§¦¨¨¤¨¥¤§¨¨§¥¦

éðL ìL BúeLøa ïäL éðtî;ãîò,äëàìî éðMä äNòå–ïéøLk,ïBLàø ìL BúeLøa ïäL éðtî;ïäéðL eNò ¦§¥¤¥¦§¤¥¦¨©§¨¨©¥¦§¨¨§¥¦¦§¥¤¥¦§¤¦¨§¥¤
ãçàk–ïéìeñt. §¤¨§¦
·úàhç éî Lc÷îä–ìcðqä úà ìòðé àG;ìcðqä ìò ïé÷Lî eìôð íàL–àîèð,eäànèå.øîBà àeä éøä: ©§©¥¥©¨¦§Ÿ¤©©§¨¤¦¨§©§¦©©©§¨¦§¨§¦§¨£¥¥

éànèîéðeànè àG E,éðúànè äzàå.BøNa ìò ïé÷Lî eìôð–øBäè;Búeñk ìò eìôð–ezànèå úàîèð.äæ éøä §©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦¨§©§¦©§¨¨¨§©§¦§¥§¦§©£¥¤
øîBà:éànèîéðeànè àG E,éðúànè äzàå. ¥§©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦

g`.zweyd z` mixney eidy mipy:úàèçì àìîúðù.xdh:åúàîåèî øäè àîèðù åúåà.ipy `nhpe:øåäè äéäù åøéáç åðééä.mixykíéîä
:ú÷åùáù.dk`ln ipyd dyre cnr:åéúçú äëàìî äùòå éðùä àáå ,åúëàìîî ïåùàøä ãîò

a.ed`nhe `nhpïðúãë ,úàèçá éðùå ïåùàø ïéðåî ïéàù ,úàèçì íãàä úà íéàîèî íé÷ùîá åàîèðù íéìëù .úàèçì íãàä úà àîéèå ìãðñä àîèð
éåàøä ìë ÷øô ïî÷ì('å äðùî)ãáì ,äéäù åîë øåäè àåä åøùáá íéàîè ïé÷ùî åòâð íà äøôì øåäèäù ,øåäè åøùá ìò åììä íé÷ùîä åìôð íàù ô"òà .

íé÷ùîäù éôì ,åéãéá åòâð íà:åôåâ àîèð åéãé åàîèð íàã ì"éé÷ úàèç úøäè éáâå ,íéãéä úà íéàîèî íéàîè.ipe`nh `l ji`nhnåàîèù íé÷ùî
:åàîèî íçåëî àáä ìãðñäå ,ïøîàãë åøùáá åòâð íà úàèçì øåäèä àîèì íéìåëé åéä àì ìãðñä úà

`xephxa yexit

המים  את הפוסלת מלאכה היא הרי  מקום מכל שפרץ, קודם שהיה מה

שעל(מהר"ם ); פי  על שאף להשמיענו , באה שהמשנה מפרשים, ויש 
לו  נתן  לא הגדר  שבעל כגון הפירצה, את מיד  שיגדור פרץ, כן דעת

אין  מקום מכל הפירצה, את כך אחר  לגדור עליו שיקבל עד לפרוץ
אם  אלא הוא , המים ולצורך  הפריצה, כצורך  נחשב שהגידור  אומרים

אפשר ואף ממש , המים לצורך הגידור  שאין המים, פסולים גדר,
הקידוש לאחר  אחרונה ").לגדור  "משנה ישראל"; –ìëBàä("תפארת  ÈÅ

לקידוש, מים שמילא לאחר חברו, של úBö÷ìמתאניו  úðî ìò– ÇÀÈÄÀ
לייבשן; כדי  להן , המיוחד  במקום אותן  לשטוח היינו תאניו, את לחברו

ולתקנן  חיתוכים בהן לעשות כלומר  קציעות, לעשותן  מפרשים: ויש 
ולע  לדרסן כדי  או לייבשן  דבילותכדי מהן dpynlשות epxe`a oiir)

,(e ,g ziriayøLk,היא המים צורך שהאכילה לפי המים, כשרים – ÈÅ
היתה  שהאכילה פי  על  ואף לקידוש ; המים את להביא כוח לו שיהא

לאכול לו נותן שאינו עמו , התנה התאנים שבעל כגון  לקצות, מנת על 
תאניו  את לו לקצות עליו  יקבל כן  אם אלא התאנים ("תפארת מן 

אחרונה "), "משנה  המים;ישראל"; את פוסל זה אין  מקום íàåÀÄמכל
äö÷,המים את שקידש קודם חברו  של התאנים את קצה אם אבל – ÈÈ
ìeñt ואף ממש, המים לצורך  זו מלאכה שאין  המים, פסולים – È

המים. קידוש  אחר  לעשותה ìëBàאפשר  äéä,התאנים מן  –øéúBäå ÈÈÅÀÄ
לאכול , שנטל ממה –äðàzä úçúì BãéaM äî ÷øæå תחת – ÀÈÇÇÆÀÈÀÇÇÇÀÅÈ

התאנה, äö÷näאילן CBúì Bà את שם שמייבשים למקום – ÀÇËÀÆ
שבארנו  (כמו התאנים את בו  שקוצים למקום מפרשים: ויש התאנים;

ãáàéלעיל ), àHL ìéáLa,שהותיר מה –ìeñt,פסולים המים – ÄÀÄÆÙÇÈ
את  פוסלת והיא מלאכה, זו  הרי יאבדו , שלא כדי אוכלים שהמצניע

כשרים  המים בו, צורך לו שאין לפי שבידו  מה זרק אם אבל  המים.

ב). ח, פרה הל ' (רמב"ם 
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פי על אף לשמרם, לאחר ומסרם לקידוש, מים שהממלא י), ז, (לעיל  שנינו  כבר 
המים  השומר שבעל אם אבל לשומר . ומסרם הואיל המים, נפסלו  לא מלאכה, עשה

כן הבעלים. תחת נכנס והוא ברשותו , הם שהרי המים, את פסל מלאכה, עשה
הטמא. ברשות שמירה שאין  פסולים, המים לטמא, מימיו  שהמוסר (שם), שנינו 
שכל להשמיענו באה והיא המים, את שומרים היו שאחדים בכגון דנה משנתנו
לבדו, לו המים נמסרו  כאילו  זה הרי  מלאכה, בלא עומד  או טהור  מהם שאחד זמן

במלאכתם או  האחרים של בטומאתם נפסלים y"`xd).ואינם ;m"anx)

ú÷Mä úà íéøîBL eéäL íéðL,לקידוש מים שנתמלאה – ÀÇÄÆÈÀÄÆÇÙÆ
íäî ãçà àîèð,השומרים מן אחד –íéøLk,המים –éðtî ÄÀÈÆÈÅÆÀÅÄÄÀÅ

éðL ìL BúeLøa ïäL;עליהם שומר הטהור , שהשני , –øäè– ÆÅÄÀÆÅÄÈÇ

לשמור , וחזר שנטמא, éðLאותו  àîèðå,טהור שהיה חברו, היינו  – ÀÄÀÈÅÄ
íéøLk,המים –ïBLàø ìL BúeLøa ïäL éðtîשחזר – ÀÅÄÄÀÅÆÅÄÀÆÄ
ïéìeñtלטהרתו. ,úçàk ïäéðL eàîèð להם שאין מפני המים, – ÄÀÀÀÅÆÀÇÇÀÄ

טהור . ïéøLkשומר  ,äëàìî ïäî ãçà äNò שלא המים, – ÈÈÆÈÅÆÀÈÈÀÅÄ
מלאכתו , משום éðLנפסלו ìL BúeLøa ïäL éðtîשהשני – ÄÀÅÆÅÄÀÆÅÄ

עליהם; המשמר לשמור,ãîòהוא וחזר  ממלאכתו  הראשון  –äNòå ÈÇÀÈÈ
äëàìî éðMä,מלאכה עשו  השומרים ששני שנמצא פי על אף – ÇÅÄÀÈÈ

mewn lknïéøLk,המים –ïBLàø ìL BúeLøa ïäL éðtî– ÀÅÄÄÀÅÆÅÄÀÆÄ
שעמד הראשון, של  ברשותו המים היו מלאכה עשה שהשני שבשעה

בהם; פוסלת השני של  מלאכתו ואין  ïäéðLממלאכתו , eNò– ÈÀÅÆ
ביחד ,ãçàkמלאכה, –ïéìeñt.המים – ÀÆÈÀÄ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úàhç éî Lc÷îä,המים לתוך  האפר את הנותן –úà ìòðé àG ÇÀÇÅÅÇÈÄÀÙÆ
ìcðqä,יחף כשהוא יקדש  אלא –ïé÷Lî eìôð íàL איזה – ÇÇÀÈÆÄÈÀÇÀÄ
– àîèðשהם ,ìcðqä ìòפי על  אף המשקים, שכל הסנדל , – ÇÇÇÀÈÄÀÈ

(כמבואר טמאים כמשקים החטאת מי  לענין  הם הרי טהורים, שהם
לחטאת, הכלי  נטמא כלי, על  נופלים הם ואם ב), י, eäànèåÀÄÀÈלהלן

מטמאים  במשקים שנטמאו שכלים הנועלו, האדם את הסנדל וטימא –
נטמא  לא בשרו , על  המשקים נפלו  אם אבל חטאת; לגבי האדם את

.(epzpyna oldl x`eank)øîBà àeä éøä: לסנדל אומר  האדם – ÂÅÅ
Eéànèî,אותך המטמאים המשקים –éðeànè àG שאין לפי – ÀÇÀÆÄÀÄ

אדם, מטמאים הסנדל ,äzàåהמשקים –éðúànè שנטמאת לאחר – ÀÇÈÄÅÇÄ
ef:במשקים. dkld yxtl dpynd dtiqeneBøNa ìò ïé÷Lî eìôðÈÀÇÀÄÇÀÈ

חטאת, מי בקידוש  העוסק אדם של –øBäè המשקים שאין – È
אדם eicia,מטמאים mda rbp ok m` `l`) חגיגה במסכת ששנינו  כמו 

מטבילין; ולקודש ולתרומה; ולמעשר לחולין  לידים "נוטלין  ה: ב,

"eteb `nhp eici e`nhp m` Ð z`hgle;(úàîèð ,Búeñk ìò eìôðÈÀÇÀÄÀÅ
הכסות, –ezànèå,הטעם מבארים יש האדם. את טימאה והכסות – ÀÄÀÇ

תרומה לענין  כלים מטמאים טמאים ומשקים dpenynשהואיל dfy)
dippg ziilra exfby mixac xyr,א שבת המשנה על באורנו  עיין –

a),ד ; ,bi zay `xnb oiire בטהרת יתירה מעלה חכמים עשו  לפיכך 
לגבי כלים שיטמאו טהורים, ואפילו משקים, כל על  וגזרו  החטאת

מאחר לחטאת, אדם שיטמאו טהורים במשקים גזרו לא אבל חטאת.
פי על אף לתרומה, אדם מטמאים אינם טמאים משקים שאפילו 

לחטאת אדם מטמאים טמאים epwxta);שמשקים oldlk) כיון ברם,
שבארנו , מהטעם טהורים, היו המשקים אם אף במשקים, כלים שנטמאו

izdw - zex`ean zeipyn
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:äæ ìéáùá íù.leqt:äëìä ïëå .úòãä çñéä íåùî
i.`nhl einin xqend:ïøîùì.mileqtåðéà àåäå éîéé÷ øîåùä ú÷æçáã ,äëàìî íéðåùàøä íéìòáä åùò àì ïéá äëàìî íéðåùàøä íéìòáä åùò ïéá

:äãð éîì úøîùîì äøîà äøåúäå ,àîè àåäù éðôî ïøîåùì ãéô÷î.mixyk xedhleíéìòá úåùøî åàöé øáëù ,äëàìî íéðåùàøä íéìòáä åùò åìéôàå
:íéìåñô ,äëàìî äùò øîåùä íà åäéîå .øîåù úåùøá åîéé÷å.mixyk `nhl s`,åîéé÷ íéðåùàøä íéìòáä ú÷æçá ,àîèì åéîéî øñåîä øæòéìà 'ø øáñã

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .íéøùë äëàìî íéìòáä åùò àì íà êëìä
`i.df lr df ediabde.äéáâäì äæ úà äæ åòééñù.evew dfl df lhpeäæì äæ ìèðù åà:åãéá åì áçúðù õå÷.cg` yeciwaíéàìîî íäéðù åéäù

ìåëéù .øùë ,ãçà ùåãé÷ êøåöì:àéä éåìéî êøåö éîð åãéáù õå÷ä úìéèðå ,åøéáçì òééñì ãçà ìë.leqt oiyeciw ipyaäîá åéîéî ãçà ìë ìñôù
:äëàìî íåùî ,õå÷ åì ìèðù åà åøéáçì òééñùepzd m`.odipia,(øçàä ì"à ïë åîëå) êúåùøá êìùå éìù àäé êì äéáâàùë åøéáçì ãçà ìë øîàù

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .åúåùøá ïäî úçà ïäî ãçà ìë ç÷åì åäéáâäù øçàå
ai.xecbl zpn lr uxetd:éåìéîä øùëå äëàìî áéùç àì ,øåãâì úðî ìò åìéôà øîåìë.zevwl zpn lr lke`däéä ùã÷éù íãå÷ íéîä àìéîù øçàì

åìéàë àåä éøä àìà ,íéîá úìñåô úåòéö÷ ïúåùòì äöåø äéäù äáùçîä ïéà ,ïìëà ïúèé÷ì øçàìå ,úåøâåøâ ïäî úåùòì ïùáéì úðî ìò íéðàúì è÷ìî
:éîð àëä ,øåãâéù ãò úìñåô øåãâì áùåç àåäù äáùçîä ïéàù øåãâì úðî ìò õøåôã àéîåã ,ìñåô åðéàù ,ìåëàì è÷ì.dvw m`íå÷îá ïúåà çéðä íà

:ìåñô .ùáéì íéðàúä ïéçéðîù.leqt ca`i `ly liaya:äëàìî àáéùç ,åãáàé àìù éãë íéìëåà òéðöîäù
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ולקדשם. המים את לישא כוח בו  שיהא áø÷òäåמימיו , LçpäÇÈÈÀÈÇÀÈ
BúBà íéákòî eéäL,והרגם בדרכו , שעכבוהו  –øLk המים – ÆÈÀÇÀÄÈÅ

הוא. המים הולכת לצורך  זה שמעשה äãeäé:כשרים, éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
äëàìî íeMî àeäL øác ìk :ììkä äæנחש הריגת כגון  – ÆÇÀÈÈÈÈÆÄÀÈÈ

להצניעם, אוכלים נטילת או ãîòועקרב àG ïéa ãîò ïéa בין – ÅÈÇÅÈÇ
אלא  נתעכב שלא ובין המלאכה, את לעשות בשביל  בדרכו שנתעכב

הליכה, תוך  את ìeñtעשאה פוסלת שהמלאכה פסולים, המים – È
äëàìîהמים; íeMî BðéàL øác הראה או הוראה הורה כגון – ÈÈÆÅÄÀÈÈ

בלבד, בדיבור הפסק  אלא מלאכה כאן  שאין הדרך , אם ãîòאת – ÈÇ
זה, בשביל הדעת,ìeñtנתעכב היסח משום פסולים, המים –íàå ÈÀÄ

ãîò àG,בדרכו נתעכב שלא –øLk;כשרים המים –,dkld oke ÈÇÈÅ
דבריו  את לפרש  אלא קמא תנא על לחלוק בא אינו  יהודה רבי  שכן

א ). ח , פרה  הל' רמב"ם  עיין אחרונה "; "משנה שלמה "; ("מלאכת
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åéîéî øñBnä,לקידוש שמילא המים –àîèì,טמא לאדם – ÇÅÅÈÀÈÅ
ייטמאו, שלא המים על  והם ïéìeñtשישמור שהואיל  המים, – ÀÄ

מן  כראוי  שומר  הטמא שאין שמירה, כאן אין  טמא, אדם ברשות

לשמרם,øBäèìeהטומאה. טהור לאדם מימיו  המוסר  –ïéøLk– ÀÈÀÅÄ
שברשות  לפי המים, נפסלו  לא מלאכה, הבעלים עשו ואפילו המים;

הם  שהרי  המים, את פסל מלאכה, עשה השומר  אם אבל  הם. השומר 
הבעלים. תחת נכנס והוא àîèìברשותו, óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÀÈÅ

ïéøLk,כשרים המים לטמא, מימיו  המוסר אף –eNò àG íà ÀÅÄÄÈ
äëàìî íéìòaä לא עדיין לטמא, המים את ומסרו שהואיל  – ÇÀÈÄÀÈÈ

וברשות  מהם דעתם הבעלים עשו הסיחו לא אם לפיכך עומדים, הם ם

עשו  אם אבל כשרים. הם הרי  המים, שנתקדשו  לפני מלאכה הבעלים
אליעזר רבי אף לטהור , מימיו  המוסר ברם, המים. נפסלו  מלאכה,

השומר ברשות שהמים כשרים, מלאכה, הבעלים עשו שאפילו סובר,
nw`.לגמרי . `pzk dklde
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úàhçì ïéàìîî eéäL íéðL בחביתו מילא ואחד אחד כל  – ÀÇÄÆÈÀÇÀÄÀÇÈ
äæמים, ìò äæ eäéaâäå החבית את להגביה לזה זה שסייעו  – ÀÄÀÄÆÇÆ

הכתף, ÷BöBעל äæì äæ ìèðåאחד כל של  בידו קוץ שנתחב או – ÀÈÇÆÈÆ
הקוץ: את חברו  לו  והוציא ãçàמהם Lec÷a היו שניהם אם – ÀÄÆÈ

כלי לתוך החביות שתי לערות כדי היינו  אחד , קידוש  לצורך  ממלאים

המים, כל  את בו  ולקדש  המילויים øLkאחד שני שהרי  המילוי, – ÈÅ
נעשתה, זה מילוי  לצורך הקוץ נטילת או וההגבהה הם, אחד  כמילוי 

ïéLec÷ éðLaאחד כל שיקדש  קידושים, לשני מילאו  אם אבל – ÄÀÅÄÄ
או ìeñtלעצמו , בהגבהה מימיו  את פסל  אחד שכל המילוי, – È

מלאכה. משום לחברו הקוץ éðLaבנטילת óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÄÀÅ
øLk ïéLec÷,כשר המילוי  לעצמו , אחד כל  לקדש  מילאו  אפילו – ÄÄÈÅ

ïäéðéa eðúä íàשכל מה ונמצא במילויו, לשני  יעזור אחד שכל – ÄÄÀÅÅÆ
יעזור לא שאם עצמו , של  מילויו לצורך  זה הרי לחברו עוזר אחד 

ל יעזור לא חברו  אף ישראל").ולחברו , "תפארת מפרשים:(הגר "א; ויש
mdipia epzd m` יהיו לך , שאעזור בשעה לחברו : אחד כל שאמר  –

חברו , מי על שומר חברו  שנעשה והרי ברשותך , ושלך שלי  המים

הבעלים במלאכת נפסלים ועיין ואינם ברטנורא ; הרא"ש ; (הר "ש;

זה ). פירוש  על שמקשה  ישראל " "תפארת
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õøBtä,לקידוש המים הולכת בשעת דרך לו  לעשות גדר , –ìò ÇÅÇ
øBcâì úðî,כך אחר הפירצה את לגדור  מנת על  אפילו כלומר – ÀÈÄÀ

øLk;היא הקידוש  צורך שהפריצה המים, כשרים –øãb íàå– ÈÅÀÄÈÇ
המים, את שקידש  קודם הפירצה לפיìeñtאת המים, פסולים – È

יש אותם. פוסלת היא ולכן  המים, לצורך  אינה הגידור  שמלאכת
על כלום הוסיף שלא פי על  שאף להשמיע, באה שמשנתנו  מפרשים,

izdw - zex`ean zeipyn
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éðL ìL BúeLøa ïäL éðtî;ãîò,äëàìî éðMä äNòå–ïéøLk,ïBLàø ìL BúeLøa ïäL éðtî;ïäéðL eNò ¦§¥¤¥¦§¤¥¦¨©§¨¨©¥¦§¨¨§¥¦¦§¥¤¥¦§¤¦¨§¥¤
ãçàk–ïéìeñt. §¤¨§¦
·úàhç éî Lc÷îä–ìcðqä úà ìòðé àG;ìcðqä ìò ïé÷Lî eìôð íàL–àîèð,eäànèå.øîBà àeä éøä: ©§©¥¥©¨¦§Ÿ¤©©§¨¤¦¨§©§¦©©©§¨¦§¨§¦§¨£¥¥

éànèîéðeànè àG E,éðúànè äzàå.BøNa ìò ïé÷Lî eìôð–øBäè;Búeñk ìò eìôð–ezànèå úàîèð.äæ éøä §©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦¨§©§¦©§¨¨¨§©§¦§¥§¦§©£¥¤
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g`.zweyd z` mixney eidy mipy:úàèçì àìîúðù.xdh:åúàîåèî øäè àîèðù åúåà.ipy `nhpe:øåäè äéäù åøéáç åðééä.mixykíéîä
:ú÷åùáù.dk`ln ipyd dyre cnr:åéúçú äëàìî äùòå éðùä àáå ,åúëàìîî ïåùàøä ãîò

a.ed`nhe `nhpïðúãë ,úàèçá éðùå ïåùàø ïéðåî ïéàù ,úàèçì íãàä úà íéàîèî íé÷ùîá åàîèðù íéìëù .úàèçì íãàä úà àîéèå ìãðñä àîèð
éåàøä ìë ÷øô ïî÷ì('å äðùî)ãáì ,äéäù åîë øåäè àåä åøùáá íéàîè ïé÷ùî åòâð íà äøôì øåäèäù ,øåäè åøùá ìò åììä íé÷ùîä åìôð íàù ô"òà .

íé÷ùîäù éôì ,åéãéá åòâð íà:åôåâ àîèð åéãé åàîèð íàã ì"éé÷ úàèç úøäè éáâå ,íéãéä úà íéàîèî íéàîè.ipe`nh `l ji`nhnåàîèù íé÷ùî
:åàîèî íçåëî àáä ìãðñäå ,ïøîàãë åøùáá åòâð íà úàèçì øåäèä àîèì íéìåëé åéä àì ìãðñä úà
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המים  את הפוסלת מלאכה היא הרי  מקום מכל שפרץ, קודם שהיה מה

שעל(מהר"ם ); פי  על שאף להשמיענו , באה שהמשנה מפרשים, ויש 
לו  נתן  לא הגדר  שבעל כגון הפירצה, את מיד  שיגדור פרץ, כן דעת

אין  מקום מכל הפירצה, את כך אחר  לגדור עליו שיקבל עד לפרוץ
אם  אלא הוא , המים ולצורך  הפריצה, כצורך  נחשב שהגידור  אומרים

אפשר ואף ממש , המים לצורך הגידור  שאין המים, פסולים גדר,
הקידוש לאחר  אחרונה ").לגדור  "משנה ישראל"; –ìëBàä("תפארת  ÈÅ

לקידוש, מים שמילא לאחר חברו, של úBö÷ìמתאניו  úðî ìò– ÇÀÈÄÀ
לייבשן; כדי  להן , המיוחד  במקום אותן  לשטוח היינו תאניו, את לחברו

ולתקנן  חיתוכים בהן לעשות כלומר  קציעות, לעשותן  מפרשים: ויש 
ולע  לדרסן כדי  או לייבשן  דבילותכדי מהן dpynlשות epxe`a oiir)

,(e ,g ziriayøLk,היא המים צורך שהאכילה לפי המים, כשרים – ÈÅ
היתה  שהאכילה פי  על  ואף לקידוש ; המים את להביא כוח לו שיהא

לאכול לו נותן שאינו עמו , התנה התאנים שבעל כגון  לקצות, מנת על 
תאניו  את לו לקצות עליו  יקבל כן  אם אלא התאנים ("תפארת מן 

אחרונה "), "משנה  המים;ישראל"; את פוסל זה אין  מקום íàåÀÄמכל
äö÷,המים את שקידש קודם חברו  של התאנים את קצה אם אבל – ÈÈ
ìeñt ואף ממש, המים לצורך  זו מלאכה שאין  המים, פסולים – È

המים. קידוש  אחר  לעשותה ìëBàאפשר  äéä,התאנים מן  –øéúBäå ÈÈÅÀÄ
לאכול , שנטל ממה –äðàzä úçúì BãéaM äî ÷øæå תחת – ÀÈÇÇÆÀÈÀÇÇÇÀÅÈ

התאנה, äö÷näאילן CBúì Bà את שם שמייבשים למקום – ÀÇËÀÆ
שבארנו  (כמו התאנים את בו  שקוצים למקום מפרשים: ויש התאנים;

ãáàéלעיל ), àHL ìéáLa,שהותיר מה –ìeñt,פסולים המים – ÄÀÄÆÙÇÈ
את  פוסלת והיא מלאכה, זו  הרי יאבדו , שלא כדי אוכלים שהמצניע

כשרים  המים בו, צורך לו שאין לפי שבידו  מה זרק אם אבל  המים.

ב). ח, פרה הל ' (רמב"ם 
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פי על אף לשמרם, לאחר ומסרם לקידוש, מים שהממלא י), ז, (לעיל  שנינו  כבר 
המים  השומר שבעל אם אבל לשומר . ומסרם הואיל המים, נפסלו  לא מלאכה, עשה

כן הבעלים. תחת נכנס והוא ברשותו , הם שהרי המים, את פסל מלאכה, עשה
הטמא. ברשות שמירה שאין  פסולים, המים לטמא, מימיו  שהמוסר (שם), שנינו 
שכל להשמיענו באה והיא המים, את שומרים היו שאחדים בכגון דנה משנתנו
לבדו, לו המים נמסרו  כאילו  זה הרי  מלאכה, בלא עומד  או טהור  מהם שאחד זמן

במלאכתם או  האחרים של בטומאתם נפסלים y"`xd).ואינם ;m"anx)

ú÷Mä úà íéøîBL eéäL íéðL,לקידוש מים שנתמלאה – ÀÇÄÆÈÀÄÆÇÙÆ
íäî ãçà àîèð,השומרים מן אחד –íéøLk,המים –éðtî ÄÀÈÆÈÅÆÀÅÄÄÀÅ

éðL ìL BúeLøa ïäL;עליהם שומר הטהור , שהשני , –øäè– ÆÅÄÀÆÅÄÈÇ

לשמור , וחזר שנטמא, éðLאותו  àîèðå,טהור שהיה חברו, היינו  – ÀÄÀÈÅÄ
íéøLk,המים –ïBLàø ìL BúeLøa ïäL éðtîשחזר – ÀÅÄÄÀÅÆÅÄÀÆÄ
ïéìeñtלטהרתו. ,úçàk ïäéðL eàîèð להם שאין מפני המים, – ÄÀÀÀÅÆÀÇÇÀÄ

טהור . ïéøLkשומר  ,äëàìî ïäî ãçà äNò שלא המים, – ÈÈÆÈÅÆÀÈÈÀÅÄ
מלאכתו , משום éðLנפסלו ìL BúeLøa ïäL éðtîשהשני – ÄÀÅÆÅÄÀÆÅÄ

עליהם; המשמר לשמור,ãîòהוא וחזר  ממלאכתו  הראשון  –äNòå ÈÇÀÈÈ
äëàìî éðMä,מלאכה עשו  השומרים ששני שנמצא פי על אף – ÇÅÄÀÈÈ

mewn lknïéøLk,המים –ïBLàø ìL BúeLøa ïäL éðtî– ÀÅÄÄÀÅÆÅÄÀÆÄ
שעמד הראשון, של  ברשותו המים היו מלאכה עשה שהשני שבשעה

בהם; פוסלת השני של  מלאכתו ואין  ïäéðLממלאכתו , eNò– ÈÀÅÆ
ביחד ,ãçàkמלאכה, –ïéìeñt.המים – ÀÆÈÀÄ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úàhç éî Lc÷îä,המים לתוך  האפר את הנותן –úà ìòðé àG ÇÀÇÅÅÇÈÄÀÙÆ
ìcðqä,יחף כשהוא יקדש  אלא –ïé÷Lî eìôð íàL איזה – ÇÇÀÈÆÄÈÀÇÀÄ
– àîèðשהם ,ìcðqä ìòפי על  אף המשקים, שכל הסנדל , – ÇÇÇÀÈÄÀÈ

(כמבואר טמאים כמשקים החטאת מי  לענין  הם הרי טהורים, שהם
לחטאת, הכלי  נטמא כלי, על  נופלים הם ואם ב), י, eäànèåÀÄÀÈלהלן

מטמאים  במשקים שנטמאו שכלים הנועלו, האדם את הסנדל וטימא –
נטמא  לא בשרו , על  המשקים נפלו  אם אבל חטאת; לגבי האדם את

.(epzpyna oldl x`eank)øîBà àeä éøä: לסנדל אומר  האדם – ÂÅÅ
Eéànèî,אותך המטמאים המשקים –éðeànè àG שאין לפי – ÀÇÀÆÄÀÄ

אדם, מטמאים הסנדל ,äzàåהמשקים –éðúànè שנטמאת לאחר – ÀÇÈÄÅÇÄ
ef:במשקים. dkld yxtl dpynd dtiqeneBøNa ìò ïé÷Lî eìôðÈÀÇÀÄÇÀÈ

חטאת, מי בקידוש  העוסק אדם של –øBäè המשקים שאין – È
אדם eicia,מטמאים mda rbp ok m` `l`) חגיגה במסכת ששנינו  כמו 

מטבילין; ולקודש ולתרומה; ולמעשר לחולין  לידים "נוטלין  ה: ב,

"eteb `nhp eici e`nhp m` Ð z`hgle;(úàîèð ,Búeñk ìò eìôðÈÀÇÀÄÀÅ
הכסות, –ezànèå,הטעם מבארים יש האדם. את טימאה והכסות – ÀÄÀÇ

תרומה לענין  כלים מטמאים טמאים ומשקים dpenynשהואיל dfy)
dippg ziilra exfby mixac xyr,א שבת המשנה על באורנו  עיין –

a),ד ; ,bi zay `xnb oiire בטהרת יתירה מעלה חכמים עשו  לפיכך 
לגבי כלים שיטמאו טהורים, ואפילו משקים, כל על  וגזרו  החטאת

מאחר לחטאת, אדם שיטמאו טהורים במשקים גזרו לא אבל חטאת.
פי על אף לתרומה, אדם מטמאים אינם טמאים משקים שאפילו 

לחטאת אדם מטמאים טמאים epwxta);שמשקים oldlk) כיון ברם,
שבארנו , מהטעם טהורים, היו המשקים אם אף במשקים, כלים שנטמאו

izdw - zex`ean zeipyn



cרל dpyn ipiny wxt dxt zkqn

‚äøt óøBOä,íéøôe,øéòOä úà çlLîäå–íéãâa ànèî.ïîöò çlzLnä øéòNå íéøôe äøt–ïéànèî ïéà ©¥¨¨¨¦§©§©¥©¤©¨¦§©¥§¨¦¨¨¨¦§¨¦©¦§©¥©©§¨¥§©§¦
íéãâa.øîBà äæ éøä:éànèîéðeànè àG E,äzàåéðúànè. §¨¦£¥¤¥§©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦
„éäå øBähä óBòä úìápî ìëBàääòéìaä úéáa à–íéãâa ànèî;dîöò äìápä–íéãâa äànèî dðéà.éøä ¨¥¦¦§©¨©¨§¦§¥©§¦¨§©¥§¨¦©§¥¨©§¨¥¨§©§¨§¨¦£¥

øîBà äæ:éànèîéðeànè àG E,éðúànè äzàå. ¤¥§©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦

bdxt sxeydäîåãàmixte,åéãâá ñáëé áéúë åäìåëáã .íéãâá íéàîèî ,øåáéö ìù øáã íìòä øôå çéùî ïäë øôå íéøåôéëä íåé øô ïåâë ,íéôøùðä
íéòâåð íà ïéàîèî ïéàù àåä ãáìá ñøç éìëå íãà àìà ïðéèòîî àìã .íéìë øàù ìëì ä"äå ,òâåð àåäù íéãâá àðù àìå ùåáì àåäù íéãâá àðù àìå

:ïäá.glzynd xirye onvr mixte dxte:éðúàîè äúàå éðåàîè àì êéàîèî ,íãàì íéãâá äéì éøîàã åðééäå .íéøåäè ïä éøä íéãâáá åòâð íà
c.xedh ser zlapn lke`dúëñîá ïðúãë ,íéãâá àîèì íãà àîèî äòéìáä úéáá àìà ,íéãâáá åà íãàá äòâð íà äàîåè äì ïéà øåäè óåò úìáð

:'åëå éðåàîè àì êéàîèî íãàì íéãâá äéì éøîàã åðééäå ,úåøäè

`xephxa yexit

מונים  אין שלחטאת חטאת, לגבי  האדם את ומטמאים חוזרים הם הרי
אלא  ולקודש, לתרומה שמונים כדרך לטומאה, ושלישי  ושני ראשון 

"הטהור ז): (יב, להלן ששנוי  כמו ומטמא, חוזר לחטאת הנטמא כל
חברו , את וחברו  חברו, את ומטמא גופו , נטמא ידיו, שנטמאו לחטאת

d`n od elit`".( הר"ש) חטאת מי  שמהקדש  ברישא, שנינו מכאן
הסנדל ונמצא הסנדל, על  משקים יפלו  שמא הסנדל, את ינעול  לא

הוא  ואמנם טמאים. החטאת מי ונמצא האדם, את מטמא והוא טמא,
שאי מאחר בגדיו, על  משקים יפלו שלא להיזהר , גם שצריך  הדין

בלא  להיות לו  שאפשר  כמו ערום להיות חטאת מי למקדש אפשר
lcpqd:(הרא "ש).סנדלים oipra enk ezeqk oipra dpynd zniiqneéøäÂÅ

øîBà äæ:לכסותו אומר האדם –äzàå ,éðeànè àG Eéànèî ÆÅÀÇÀÆÄÀÄÀÇÈ
éðúànè.ברישא שבארנו  כמו  – ÄÅÇÄ

המפרשים רוב לפי משנתנו  "dpynבארנו  ;`xephxan axd ;y"`xd ;y"xd ;m"anxd)
.("dpexg`

כותב הראב"ד  b):אבל ,bi dxt 'ld m"anxd lr ezbyda) קשה האחרת "הפיסקה
ez`nhe";לי : z`nhp Ð ezeqk lr eltp ;xedh Ð exya lr oiwyn eltp",כן אם

והם  ויטמאום, בגדיו  על משקים יפלו  שמא בגדים, ילבש שלא לו, נאמר
טומאות, לשאר  נחוש טמאים, למשקים שנחוש עד  ועוד, – אותו. יטמאו
"הנוגע" אמרו ולא חטאת" מי "המקדש אמרו למה ועוד, – בסנדל. נגעו שמא

"המזה"? yxtl,או  d`xp jkitlיפלו שמא אלא אחרים, משקים על  חשו  שלא
המשקים z`hgd)מאותם inn epiid),הדעת בהיסח נפסלים והם הסנדל , על 

אמרו שהרי  האדם, את יטמא והסנדל הסנדל , את `):וטימאו ,b dbibg dpyn)
שכן וכל  הקודש", את לא אבל  התרומה, את נושא המדרס, את "הנושא

ז): ב, (שם אמרו  בכסותו  וכן ycewחטאת. icba"(קדשים אוכלי  qxcn(בגדי 
."z`hgl להיות חזר לחטאת, שטבל פי על  אף במשקים, בגדיו  שנטמאו וזה

הקידוש, מי  נפילת על  אלא חשו שלא שאמרו ועכשיו  קודש; אוכלי כסתם
שאין מה להיזהר , שיכול  מפני הקידוש, בשעת בגדים ללבוש אסרו  לא לפיכך

בסנדל " c"a`xd).כן  ly eizeiyew ayiiny "dpyn sqk" oiir)
מביא  הר "ש ואף הראב"ד, לשיטת משנתנו  מפרש ישראל" "תפארת בעל גם

הראב"ד  כפירוש שהוא שני df,פירוש yexit lr dywny "dpexg` dpyn" oiire)
mb `edy ,y"xd ly oey`xd eyexitk xwir el d`xpe ,c"a`xd iwecwc ayiin s`e

.(dpyna epx`ay enk epiid ,m"anxd ly ezhiyl

y c e w z a y

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הפתגם: חוזר שבהן שונות, הלכות קובץ בפרקנו מובא הקודמת המשנה אגב
."ipz`nh dz`e ipe`nh `l ji`nhn"

äøt óøBOä,אדומה –íéøôe וכן הנשרפים, פרים השורף או  – ÇÅÈÈÈÄ

הנשרפים ישראל"),שעירים "תפארת טוב"; יום  פר("תוספות  היינו :
המשיח כהן פר הכיפורים, יום של  `),ושעיר ,a zeixed dpyn oiir)

ציבור  של  דבר  העלם d),פר  ,` my oiir)זרה עבודה (ziayושעיר
,(dxf dceara d`xed zbby lr miaiig oicøéòOä úà çlLîäå– ÀÇÀÇÅÇÆÇÈÄ

הכיפורים; ביום el`nלעזאזל , cg` lkíéãâa ànèîשנאמר – ÀÇÅÀÈÄ
dnec` dxta:(ח יט , במים""ו (במדבר  בגדיו  יכבס אותה xakeהשורף

epipy,(ד ד , micba(לעיל mi`nhn seq cre dligzn dxta miwqerd lky
שם); באורנו mixetikd(עיין  mei ly xiryae xtae טז ,נאמר (ויקרא

שיהו כח ): הנשרפים, לכל אב בנין  וזה בגדיו ", יכבס אותם "והשורף
אפר ; שייעשו עד  שריפתם בשעת בגדים xirydמטמאים z` glynae

כו):נאמר  שם , בגדיו".(שם יכבס לעזאזל  השעיר את "והמשלח
לבוש שהוא בלבד, שבגדיו הכתוב, כוונת שאין מבואר, במפרשים

כלי או בגד  כל אלא טמאים, הם qxg)בהם, ilkn ueg) בו שנוגע
כיבוס וטעון  נטמא זה הרי  המטמא, בדבר  עוסק שהוא (עיין בשעה

ב). ה , פרה הל' רמב "ם ועיין ה ; יב, זבחים  ב; א, כלים  למשנה  באורנו

ïîöò çlzLnä øéòNå íéøôe äøt ופרים עצמה, אדומה פרה – ÈÈÈÄÀÈÄÇÄÀÇÅÇÇÀÈ
(mixiry oke),עצמו המשתלח ושעיר עצמם, ïéànèîהנשרפים ïéàÅÀÇÀÄ

íéãâa.בהם הנוגעים –øîBà äæ éøä:לאדם הבגד  –Eéànèî ÀÈÄÂÅÆÅÀÇÀÆ
éðeànè àGאותך המטמאים וכו ' והפרים הפרה –wqrznd z` epiid) ÄÀÄ

,(mda, טמאוני éðúànèלא äzàå.בהם משנטמאת – ÀÇÈÄÅÇÄ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äòéìaä úéáa àéäå øBähä óBòä úìápî ìëBàä בשעה – ÈÅÄÄÀÇÈÇÈÀÄÀÅÇÀÄÈ
הבליעה,(zifk)שהחתיכה לבית מגיעה ממנה íéãâaשאכל ànèîÀÇÅÀÈÄ

שעה; באותה בהם שנוגע או  שעליו, –eli`edðéà ,dîöò äìápäÇÀÅÈÇÀÈÅÈ
íéãâa äànèî שנאמר טו):– יז , נבלה (ויקרא  תאכל  אשר  נפש  "וכל  ÀÇÀÈÀÈÄ

ודרשו  וטהר", הערב עד וטמא במים ורחץ בגדיו וכבס וטרפה...

ובא  בו, אסורה שטריפה מדבר , הכתוב טהור עוף בנבלת חכמים:
באכילתה, אלא במשא, ולא במגע לא מטמאה שאינה ללמד, הכתוב

תאכל" אשר  נפש  "וכל שכתוב: ממה שדורשים הבליעה, בבית כשהיא
הנפש  בבית כשהיא אלא מטמאה אינה –f`y ,drilad ziaa epiid)

.(ytpd dpdp במסכת להלן  הטהור העוף נבלת של דיניה כל  ומבוארים
א. משנה א פרק øîBàטהרות äæ éøä:לאדם הבגד  –Eéànèî ÂÅÆÅÀÇÀÆ

éðúànè äzàå ,éðeànè àGאותך שטימאה הטהור  העוף נבלת – ÄÀÄÀÇÈÄÅÇÄ
אותי. טימאת ואתה אותי , לטמא יכלה לא

izdw - zex`ean zeipyn

גם מי שאינו שייך להתבוננות, וגם איש עני הוא ואין יכול ליתן צדקה, הנה גם אצלו יכול להיות העניין דארשתיך, להיות בבחינת כלה, 
על-ידי אמונה.

ממאמר שבת פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



רלי c dpyn ipiny wxt dxt zkqn

‚äøt óøBOä,íéøôe,øéòOä úà çlLîäå–íéãâa ànèî.ïîöò çlzLnä øéòNå íéøôe äøt–ïéànèî ïéà ©¥¨¨¨¦§©§©¥©¤©¨¦§©¥§¨¦¨¨¨¦§¨¦©¦§©¥©©§¨¥§©§¦
íéãâa.øîBà äæ éøä:éànèîéðeànè àG E,äzàåéðúànè. §¨¦£¥¤¥§©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦
„éäå øBähä óBòä úìápî ìëBàääòéìaä úéáa à–íéãâa ànèî;dîöò äìápä–íéãâa äànèî dðéà.éøä ¨¥¦¦§©¨©¨§¦§¥©§¦¨§©¥§¨¦©§¥¨©§¨¥¨§©§¨§¨¦£¥

øîBà äæ:éànèîéðeànè àG E,éðúànè äzàå. ¤¥§©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦

bdxt sxeydäîåãàmixte,åéãâá ñáëé áéúë åäìåëáã .íéãâá íéàîèî ,øåáéö ìù øáã íìòä øôå çéùî ïäë øôå íéøåôéëä íåé øô ïåâë ,íéôøùðä
íéòâåð íà ïéàîèî ïéàù àåä ãáìá ñøç éìëå íãà àìà ïðéèòîî àìã .íéìë øàù ìëì ä"äå ,òâåð àåäù íéãâá àðù àìå ùåáì àåäù íéãâá àðù àìå

:ïäá.glzynd xirye onvr mixte dxte:éðúàîè äúàå éðåàîè àì êéàîèî ,íãàì íéãâá äéì éøîàã åðééäå .íéøåäè ïä éøä íéãâáá åòâð íà
c.xedh ser zlapn lke`dúëñîá ïðúãë ,íéãâá àîèì íãà àîèî äòéìáä úéáá àìà ,íéãâáá åà íãàá äòâð íà äàîåè äì ïéà øåäè óåò úìáð

:'åëå éðåàîè àì êéàîèî íãàì íéãâá äéì éøîàã åðééäå ,úåøäè

`xephxa yexit

מונים  אין שלחטאת חטאת, לגבי  האדם את ומטמאים חוזרים הם הרי
אלא  ולקודש, לתרומה שמונים כדרך לטומאה, ושלישי  ושני ראשון 

"הטהור ז): (יב, להלן ששנוי  כמו ומטמא, חוזר לחטאת הנטמא כל
חברו , את וחברו  חברו, את ומטמא גופו , נטמא ידיו, שנטמאו לחטאת

d`n od elit`".( הר"ש) חטאת מי  שמהקדש  ברישא, שנינו מכאן
הסנדל ונמצא הסנדל, על  משקים יפלו  שמא הסנדל, את ינעול  לא

הוא  ואמנם טמאים. החטאת מי ונמצא האדם, את מטמא והוא טמא,
שאי מאחר בגדיו, על  משקים יפלו שלא להיזהר , גם שצריך  הדין

בלא  להיות לו  שאפשר  כמו ערום להיות חטאת מי למקדש אפשר
lcpqd:(הרא "ש).סנדלים oipra enk ezeqk oipra dpynd zniiqneéøäÂÅ

øîBà äæ:לכסותו אומר האדם –äzàå ,éðeànè àG Eéànèî ÆÅÀÇÀÆÄÀÄÀÇÈ
éðúànè.ברישא שבארנו  כמו  – ÄÅÇÄ

המפרשים רוב לפי משנתנו  "dpynבארנו  ;`xephxan axd ;y"`xd ;y"xd ;m"anxd)
.("dpexg`

כותב הראב"ד  b):אבל ,bi dxt 'ld m"anxd lr ezbyda) קשה האחרת "הפיסקה
ez`nhe";לי : z`nhp Ð ezeqk lr eltp ;xedh Ð exya lr oiwyn eltp",כן אם

והם  ויטמאום, בגדיו  על משקים יפלו  שמא בגדים, ילבש שלא לו, נאמר
טומאות, לשאר  נחוש טמאים, למשקים שנחוש עד  ועוד, – אותו. יטמאו
"הנוגע" אמרו ולא חטאת" מי "המקדש אמרו למה ועוד, – בסנדל. נגעו שמא

"המזה"? yxtl,או  d`xp jkitlיפלו שמא אלא אחרים, משקים על  חשו  שלא
המשקים z`hgd)מאותם inn epiid),הדעת בהיסח נפסלים והם הסנדל , על 

אמרו שהרי  האדם, את יטמא והסנדל הסנדל , את `):וטימאו ,b dbibg dpyn)
שכן וכל  הקודש", את לא אבל  התרומה, את נושא המדרס, את "הנושא

ז): ב, (שם אמרו  בכסותו  וכן ycewחטאת. icba"(קדשים אוכלי  qxcn(בגדי 
."z`hgl להיות חזר לחטאת, שטבל פי על  אף במשקים, בגדיו  שנטמאו וזה

הקידוש, מי  נפילת על  אלא חשו שלא שאמרו ועכשיו  קודש; אוכלי כסתם
שאין מה להיזהר , שיכול  מפני הקידוש, בשעת בגדים ללבוש אסרו  לא לפיכך

בסנדל " c"a`xd).כן  ly eizeiyew ayiiny "dpyn sqk" oiir)
מביא  הר "ש ואף הראב"ד, לשיטת משנתנו  מפרש ישראל" "תפארת בעל גם

הראב"ד  כפירוש שהוא שני df,פירוש yexit lr dywny "dpexg` dpyn" oiire)
mb `edy ,y"xd ly oey`xd eyexitk xwir el d`xpe ,c"a`xd iwecwc ayiin s`e

.(dpyna epx`ay enk epiid ,m"anxd ly ezhiyl

y c e w z a y

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הפתגם: חוזר שבהן שונות, הלכות קובץ בפרקנו מובא הקודמת המשנה אגב
."ipz`nh dz`e ipe`nh `l ji`nhn"

äøt óøBOä,אדומה –íéøôe וכן הנשרפים, פרים השורף או  – ÇÅÈÈÈÄ

הנשרפים ישראל"),שעירים "תפארת טוב"; יום  פר("תוספות  היינו :
המשיח כהן פר הכיפורים, יום של  `),ושעיר ,a zeixed dpyn oiir)

ציבור  של  דבר  העלם d),פר  ,` my oiir)זרה עבודה (ziayושעיר
,(dxf dceara d`xed zbby lr miaiig oicøéòOä úà çlLîäå– ÀÇÀÇÅÇÆÇÈÄ

הכיפורים; ביום el`nלעזאזל , cg` lkíéãâa ànèîשנאמר – ÀÇÅÀÈÄ
dnec` dxta:(ח יט , במים""ו (במדבר  בגדיו  יכבס אותה xakeהשורף

epipy,(ד ד , micba(לעיל mi`nhn seq cre dligzn dxta miwqerd lky
שם); באורנו mixetikd(עיין  mei ly xiryae xtae טז ,נאמר (ויקרא

שיהו כח ): הנשרפים, לכל אב בנין  וזה בגדיו ", יכבס אותם "והשורף
אפר ; שייעשו עד  שריפתם בשעת בגדים xirydמטמאים z` glynae

כו):נאמר  שם , בגדיו".(שם יכבס לעזאזל  השעיר את "והמשלח
לבוש שהוא בלבד, שבגדיו הכתוב, כוונת שאין מבואר, במפרשים

כלי או בגד  כל אלא טמאים, הם qxg)בהם, ilkn ueg) בו שנוגע
כיבוס וטעון  נטמא זה הרי  המטמא, בדבר  עוסק שהוא (עיין בשעה

ב). ה , פרה הל' רמב "ם ועיין ה ; יב, זבחים  ב; א, כלים  למשנה  באורנו

ïîöò çlzLnä øéòNå íéøôe äøt ופרים עצמה, אדומה פרה – ÈÈÈÄÀÈÄÇÄÀÇÅÇÇÀÈ
(mixiry oke),עצמו המשתלח ושעיר עצמם, ïéànèîהנשרפים ïéàÅÀÇÀÄ

íéãâa.בהם הנוגעים –øîBà äæ éøä:לאדם הבגד  –Eéànèî ÀÈÄÂÅÆÅÀÇÀÆ
éðeànè àGאותך המטמאים וכו ' והפרים הפרה –wqrznd z` epiid) ÄÀÄ

,(mda, טמאוני éðúànèלא äzàå.בהם משנטמאת – ÀÇÈÄÅÇÄ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äòéìaä úéáa àéäå øBähä óBòä úìápî ìëBàä בשעה – ÈÅÄÄÀÇÈÇÈÀÄÀÅÇÀÄÈ
הבליעה,(zifk)שהחתיכה לבית מגיעה ממנה íéãâaשאכל ànèîÀÇÅÀÈÄ

שעה; באותה בהם שנוגע או  שעליו, –eli`edðéà ,dîöò äìápäÇÀÅÈÇÀÈÅÈ
íéãâa äànèî שנאמר טו):– יז , נבלה (ויקרא  תאכל  אשר  נפש  "וכל  ÀÇÀÈÀÈÄ

ודרשו  וטהר", הערב עד וטמא במים ורחץ בגדיו וכבס וטרפה...

ובא  בו, אסורה שטריפה מדבר , הכתוב טהור עוף בנבלת חכמים:
באכילתה, אלא במשא, ולא במגע לא מטמאה שאינה ללמד, הכתוב

תאכל" אשר  נפש  "וכל שכתוב: ממה שדורשים הבליעה, בבית כשהיא
הנפש  בבית כשהיא אלא מטמאה אינה –f`y ,drilad ziaa epiid)

.(ytpd dpdp במסכת להלן  הטהור העוף נבלת של דיניה כל  ומבוארים
א. משנה א פרק øîBàטהרות äæ éøä:לאדם הבגד  –Eéànèî ÂÅÆÅÀÇÀÆ

éðúànè äzàå ,éðeànè àGאותך שטימאה הטהור  העוף נבלת – ÄÀÄÀÇÈÄÅÇÄ
אותי. טימאת ואתה אותי , לטמא יכלה לא

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כח øîàדף ?éøîà éàî .úBçtèî àìå úBpòî ãòBna íéLð .äðLî áë¦§¨¨¦©¥§©§Ÿ§©§©©§¥¨©

éå(רבא) :éëä éøîà áéöðëLc éLð :àáø øîà .àìéáçì éå àìæàì éå :[áø]©©§©§¨©©£¦¨¨©¨¨¨¥¦§¤§¦©§¥¨¦©
àëkî àîøb ãeb :éøîà áéöðëLc éLð :àáø øîàå .àìéáçì éå àìæàì§©§¨©©£¦¨§¨©¨¨¨¥¦§¤§¦©§¥©§¨¦¨¨
àìèöà ìBéL :éøîà áéöðëLc éLð :àáø øîàå .éëéèðàì àiî eèîðå§¦§©¨§©§¦¦§¨©¨¨¨¥¦§¤§¦©§¥§¦§§¨
óehò :éøîà áéöðëLc éLð :àáø øîàå .déãååæ àîéìLc éøç øáì ,àzìîc§¥§¨§©¨¦¦§¦¨§¨¥§¨©¨¨¨¥¦§¤§¦©§¥©
:éøîà áéöðëLc éLð :àáø øîàå .äåä éîø øáe éáøáø øác ,éøeè eqëå§©¥§©©§§¥©¨¥£¨§¨©¨¨¨¥¦§¤§¦©§¥

,éøbz àðçà(דאזבוני):éøîà áéöðëLc éLð :àáø øîàå .é÷cáéî [éâæáfà] £¨¨©§¥©©§§¥¦§§¥§¨©¨¨¨¥¦§¤§¦©§¥
éæé àúeôéæ éøanàå ,ìéôðå èéäøàúBî :éøîà áéöðëLc éLð :àáø øîàå .ó §¦§¨¦§©©§¥¦¨¨¦§¨©¨¨¨¥¦§¤§¦©§¥¨

.àéìeaéç àòøîe ,àúBîk§¨©§¨¦§¨
:øîBà øéàî éaø äéä .àéðz âë('ב ז': ìáà(קהלת úéa ìà úëìì áBè" ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨¤¤¤¥¥¤

,äúéî ìL íéøác ?"Baì ìà ïzé éçäå" éàî .'Bâå "äzLî úéa ìà úëlî¦¤¤¤¥¦§¤§©§©©¦¥¤¦§¨¦¤¦¨
,déðepòèé ïòèéc ,déðeøa÷é øá÷éc ,déðeãtñé ãtñéc(ילווניה ìãéc(דילוי §¦§©¦§§¥§¦§©¦§§¥§¦§©¦§©¥¦©
:áéúëc ,déðeìãé ,ìãé àì éc :éøîàc àkéàå .déðeìãé('ז כ"ה: "ék(משלי ¦§¥§¦¨§©§¥¦¨¦©¦§¥¦§¦¦

éðéò eàø øLà ,áéãð éðôì EìétLäî ,äpä äìò :Eì øîà áBè."E £¨§£¥¥¨¥©§¦§¦§¥¨¦£¤¨¥¤

i"yx

àìæàì éåå úåðòî ïäùë éøîà éàî
dpi`y efk dkildl dl ie` -
mi`yepy dfk ieynl ie`e zxfeg
jledl ie` `"t .znd z`

.eilr mipkyennlàëëî àîøâ ãåâ
.miigld eltp -'åë éèîëxnelk -

.dlrn itlk rxtnl `in ixcd
ìåéù.aivpkyc iyp oeyla lleb -

àúìéîã àìèöàiyn ikixkz -
ix` xal ikd exn` o`nl mixwi
mlype eiqkpn cxiy oixeg oal 'ek
ick df ctqd mixne` ely dcv
oex` el zeyrl eilr engxiy
dfl eli`yd k"` .oikixkze
xaky iyn ly `nilb cakpd
ekxhvz `le eize`ved enlyed

.eceak itl mikixkz l"`y miaeh oa ipr lr mixne` did df zeqke oefn cer eilr `ivedl'åë óåèòåethrzd -
.dfd znd did mideab oae milecb oay jyega mixdd eqkzdeéøâú àðçà.mixgeqd epig` -é÷ãáî éðåáæàã-

ipr zn lre xawil dna eiykr l"`y df oebk mxyr d`xp mzixg`a.eilr engxiy ick eze` zxne`àòäøxbz -
.oenn `la owix ltp eiykre eini lk did ogxhe'åë éøáîàoenn zell jixv mlerd on xearl ywanyk eiykr -

el rxete xdpd exiardl octql qkn ozil jixv z`fd mrtde dvexna uxe gxh eini lk 'ek hidx k"` .oikixkzl
.epxiariy mcew eizetwd lkàúåîë àúåî.mizn lkdy did mixg` zzink df ly ezzin -àéìåáéú àòøîå-

x`yn lecb ileg dlgpy df dleg el aygp miax mileag `"a x`yn oiyw oixeqie el 'id lecb ileg lecb leaig la`
.mizn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

,epxn`y 'dpenn'`weecøîà÷ BúãBáòa,ezcearl rbepd iepin - ©£¨¨¨©
,`xnbd zl`ey .ezceara eilr dpenn oi` lecb odkeàîéàå§¥¨

`ed o`k xkfend odkdydïâñdpenn lecb odkde ,dpenn `edy , §¨
j` ,dpenn yi obqd lr mpn`y ,`xnbd zvxzn .dceara eilr

dïâñenvràeä äpeîî åàìxac meylà ,àéðúc ,éaø øî §¨¨§¤§©§¨¨©©¦
änì ,íéðäkä ïâñ àðéðçxac dfi`l -däpeîî ïâñ,x`ane , £¦¨§©©Ÿ£¦§¨§©§¤

ìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàL,ezcear jldnañðëðobqd, ¤¦¥©§§Ÿ¥¨¦§©
.åézçz LnLîeiepin mey obql oi` ,leqt rxi`y mcew la` §©¥©§¨

odk lkk `ed ixde ,ycwnd zia zcearaodk dpnzpy gxkdae ,
.dngln geyn `ede ,dnglnl cgein
ef oeyla gzet odkdy ,dpyna epipyøîàå'odkdòîL ,íäìà §¨©£¥¤§©

.'ìàøNé,`xnbd zxxanàðL éàîz` ligzn odkd recn - ¦§¨¥©§¨

oeyla eixac'ìàøNé òîL',zx`ane .éaø íeMî ïðçBé éaø øîà §©¦§¨¥¨©©¦¨¨¦©¦
,éçBé ïa ïBòîL,sqep xac odkd ixaca mdl zfnxn dxezdy ¦§¤©

`ede,yìàøNéì àeä Ceøa LBãwä ïäì øîàmglidl mi`ad ¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥
,miiebaàlà ízîéi÷ àì eléôàly ef devnòîL úàéø÷ £¦Ÿ¦©§¤¤¨§¦©§©

úéáøòå úéøçL,zeevn lere miny zekln zlaw `idyízà éà ©£¦§©§¦¦©¤
,íãéa ïéøñîðmigvep mz` ,mknir dxey dpikydy ici lry. ¦§¨¦§¨¨

,mrl xne` odkdy dpyna epipy.'eë eàøéz ìà íëááì Cøé ìà'©¥©§©§¤©¦§
dnglnl d`ivid jldn itl ,odkd ixac xcq z` `xnbd zx`an

.dnvr dnglndeínò øaãî íééîòt ,ïðaø eðzmr odkd ¨©¨¨©£©¦§©¥¦¨
,mingeldøôqa úçà,ux`d leabn mi`veiyk -zligz iptl ©©©§¨
,dkxrndäîçìna úçàå.dnglnd zligza -øôqaiptl §©©©¦§¨¨©§¨
,dnglndøîBà àeä äî,mingell ©¥
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שנים וארבעים לעומר עמ' א



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc `nei(oey`x meil)

:`xif iax ixac lr `xnbd dywnéøäåzxhwdíéøãôe íéøáà ©£¥¥¨¦§¨¦
dcear' zaygp oycd znexz zcear z` dixg` yiy elit`y
onfy meyn jkl mrhdy `xnbd dxaqe ,dilr aiig xfe 'dnz
wx dpnf oycd znexz eli`e mei ceran ligzn mixa`d zxhwd

lazaygp `ide ,mixcte mixa` zxhwdl jynd dpi` jkle ,dli
dixg` yiy s` ,dkxrnd xeciq iabl oicd `ede .dnz dcear
mipnfa miyrp mdy oeik mewn lkn ,mivr ixifb ipy xeciq cer
mivr ixifb ipy xeciqe dlila wx epnf dkxrnd xeciqy ,mipey
,dnz dceark dkxrnd ivr xeciq zcear aygiz ,meia wx epnf

.xcqnd xfd aiigzie
dcear dpi` dkxrnd xeciq zcear mlerl :`xnbd zvxzn
miyrpy s`e ,dixg` dyrpy mivr ixifb ipy xeciq zngn ,dnz
dcearl zaygp mixcte mixa` zxhwdy mrhde ,mipnf ipya
mixa`d zxhwdy meyn ,oycd znexz dixg` yiy zexnl dnz

mixctde,àéä àîîéc äãBáò óBñx`y xg` zkynpe dlith `idy £¨¦¨¨¦
zkiiy oycd znexz oi`e ,mei ceran zepaxwa eyrpy zeceard
.dilr aiig xfy dnz dceark zaygp dxhwdd okle ,ef dxhwdl

:zeywdl dkiynn `xnbd,ïLcä úîeøz éøäåzcear dixg` yiy ©£¥§©©¤¤
mrhdy `xnbd dxaqe ,dilr aiig xf ok it lr s`e ,oycd z`ved
mipnf ipya zeyrp oycd z`vede oycd znexzy meyn `ed
dleki d`vedd eli`e dlila wx ziyrp dnexzdy ,mipey
wx epnfy dkxrnd xeciqy i`ce ok m`e ,meia mb zeyridl
yi df itle .meia wx epnfy oixifbd xeciql jiiy epi` ,dlila
:`xnbd zvxzn .'dnz dcear'l dkxrnd xeciq z` aiygdl
dixg` yiy s` 'dnz dcear'l zaygp oycd znexzy mrhd
`l` ,mipey mipnf ipya zeyrp ody meyn epi` oycd z`ved

oycd znexzy meyn,àéä àîîéc äãBáò úléçzz`ved oi`e §¦©£¨¦¨¨¦
jkl `xnbd zriiqne .dl zkiiy dlila mb ziyrpy oycd

,meid zcear zligz zaygp oycd znexzy,ïðçBé éaø øîàcm` §¨©©¦¨¨
Lc÷z` odkdéøö Bðéà øçîì ,ïLcä úîeøúì åéãéCe xefgl,Lc÷ì ¦¥¨¨¦§©©¤¤§¨¨¥¨¦§©¥

oeik ,dcear zligza milbxe mici yeciwa aiig odk lky s`
,äãBáò úlçzî Lc÷ øákLzligzk zaygp oycd znexzy ixd ¤§¨¦¥¦§¦©£¨

`xnbd day `xif iax lr zel`yd egcpy xg`le .meid zcear
:opgei iax lr `xif iax ly eziiyewlàéL÷ àlàepivn okid ¤¨©§¨

.dilr aiig xfe dcear cer dixg` yiy dcear
:xg` oeyla opgei iax ly xn`nd z` `xnbd d`ianéà àlà¤¨¦

éøéæb éðL øcéqL øæ ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà ,øîzà éëä ,øîzà¦§©¨¦¦§©¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨¤¦¥§¥§¦¥
áéiç íéöòde ,miny icia dzinmrh,àéä änz äãBáòå ìéàBä ¥¦©¨¦©£¨©¨¦

.dilr aiig xf jkle ,dixg` ztqep dcear oi`y meyn
:df gqep lr s` `xnbd dywné÷úîäzòî àlà ,àáø dì ó ©§¦¨¨¨¤¨¥©¨

,dzin dilr aiig xfe 'dnz dcear' `ed mixifbd xeciqyéòaz¦¨¥
ñéét:`ax ziiyew lr `xnbd ddnz .qiit eilr zeyrl jxev `di ©¦

åikøecéña äkæé ïLcä úîeøúa äëfL éî ,àéðúäå ,ñéét àéòa àì §Ÿ¨£¨©¦§¨©§¨¦¤¨¨¦§©©¤¤¦§¤§¦
,íéöò éøéæb éðLici lr dyrp mivr ixifb ipy xeciq ok`y `vnpe §¥§¦¥¥¦

:`ax ziiyew z` zx`an `xnbd .qiitøîà÷ éëäzpeek dzid ef - ¨¦¨¨©
,daeyg dcear ef ok` m` ,eziyewa `ax,dîöò éðôa dì eñéiôé§©§¨¦§¥©§¨

:`xnbd zvxzn .oycd znexz ly qiitl sexivk wx `le
ïðéøîàãklirl xn`py itk -(.ak)znexzl epwz dligzn ok`y ¦§©§¦¨

minkg e`xy `l` ,micxtp zeqiit ipy mixifbd xeciqle oycd
dzid `ly meyn oycd znexz lr qiitl `ealn mipdkd erpnpy
oycd znexza dkfy iny xnel etiqed jkl ,mdipira daeyg

.miax mipdk e`eai jkae ,mivr ixifb ipy xeciqa mb dkfi
:`xnbd dywn .eziiyewa `ax ixac zernyn lr dywn `xnbd

àøîéîì,`ax ixac jezn rnyn -äéìò áéiç øæå änz äãBáòc §¥§¨©£¨©¨§¨©¨¨¤¨
ñéét àéòa ,äúéîdcear la` ,dnvr ipta qiit dkixv `id wx - ¦¨¨£¨©¦

yñéét àéòa àì ,äúéî äéìò áéiç øæ ïéà,dnvr ipta,äèéçL éøäå ¥¨©¨¨¤¨¦¨Ÿ¨£¨©¦©£¥§¦¨
.dnvr ipta dilr miqiitn ok it lr s`e ,xfa dxyk `idy

:`xnbd zvxznàéä àîîéc äãBáò úléçúc ,äèéçL éðàLoeik - ©¦§¦¨¦§¦©£¨¦¨¨¦
,mipdkd ipira `id daeyg jkl cinzd zcear zligz `idy

.dnvr ipta dilr miqiitn xfa dxyky s` jkle
oi`y `ax ixacn rnyny dn lr zeywdl `xnbd dtiqen

:dnz dcear lr `l` miqiitnc àøîéîìwx,ñéét éòa änz äãBáò §¥§¨§£¨©¨¨¥©¦
la`ét éòa àì äãBáò äéøçà LiL äãBáòéøäå ,ñézxhwd epivn £¨¤¥©£¤¨£¨Ÿ¨¥©¦©£¥

íéøãôe íéøáàly dcear dixg` yi minrty s` dilr miqiitny £¨¦§¨¦
,mixcte mixa` zxhwd dpey :`xnbd zvxzn .oycd znexz
lkn [dixg` ziyrp oycd znexze] dlila ziyrp `idyk s`y

mewn,àéä àîîéc äãBáò óBñzecear z` dnilyn `idy oeike £¨¦¨¨¦
dixg` ziyrpy oycd znexze ,dnz dcear zaygp `id meid

.ef dcearl jyndk zaygp dpi`
:zeywdl dtiqen `xnbdéøäepivnïLcä úîeøzyi minrty £¥§©©¤¤

.dilr miqiitn eid ok it lr s`e ,oycd z`ved ly dcear dixg`
dilr qiitl mikixv eid `l oicd xwirn ok` :`xnbd zvxzn

qiit dl epwzy `l`äéäL äNòî íeMîdlwz icil e`ay ¦©£¤¤¨¨
lirl dpyna x`eank(.ak).odk ly elbx dxaypy

aiig mivr ixifb ipy xciqy xfy opgei iax ixacl zriiqn `xnbd
:dnz dcear `idy meynóà ,éMà áø àîéúéàå ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¦¥¨©©¦©
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.i"yx dywdy dn dywi `l izyxity

óà`l oixifb ipy eli`e Ð 'eke `pipz inp op`

ab lr s`e .edpip dlil zcear :`nl` ,ipzw

aizkc oeik :xnel yi Ð "xwaa xwaa" aizkc

ly exwal xwa oz :`nip ,ipnif ixz xwaa xwaa

.dlilåñéôédcearc oeik Ð dnvr ipta dl

cinzd zceare ,`id dlil zcearc ,`id dnz

jixt `lc `d .dil `kiiy `l mei zcear ody

ipta dl oiqitn oi`e `id dnz dcearc ,dwixfn

itl ,dcear dixg` oi`c idp xnel yi Ð dnvr

oipnife ,iakrn `l dixg`y oixeni` zxhwdy

lkn Ð eca`y e` oixeni` e`nhpy oebk `zilc

`aiyg `l Ð iakrn edpzi` ikc oeik ,mewn

ipta dl qitdl jk lk dnz [dcear] dwixf

lr s`c ,oycd znexz ixde :jixt ikdle .dnvr

,`zilc oipnif dixg` `idy oycd z`vedc ab

aygin `l Ð `zi`c oipnifc oeik mewn lkn

i` .dwixfa ziyixtck ,dnvr ipta dl qitdl

ea dcear dixg` yiy dwixf ip`y :xnel yi ,inp

cer oi`y oixifb ipy xeciqa ok oi`y dn ,meia

yic oeik ,zxehw :xn`z m`e .dlild lk dcear

ipta dilr miqiitn i`n` meia ea dcear dixg`

lk irac meyn zxehw ip`y :xnel yi ?dnvr

ipta dl eqiti cr ixn`c `ki`ne .miycg `zry

xefgp dzre ,ixn`c `ki`n lkd ied dnvr

eqitie :jixtc `axc `iyew gkn lirlc `neiql

xn` :xnzi` ikd xnzi` i` `l` .dnvr ipta dl

aiig oixifb ipy xciqy xf opgei iax xn` iq` iax

`l` .lirlck 'ek mei zcear `idy iptn

,`axc dizlina xzei wcwcl jix`n cenlzdy

inp op` s`e ,qiit `ira dnz dcearc `xninl

oeike .opgei iaxc dizlinl riiqn `wc `pipz

dizlin `nwezn `l ez Ð `zriiql dil igcc

:xnel jixv ikdl ,`axc `iyw gkn opgei iaxc

`idy itl ,lirlck xnzi` ikd xnzi` i` `l`

dl eqiti jxtinl ivn `l `zyde .mei zcear

odixg` yic oeik :xnel yi !onvr ipta odl oiqitn oi`e ,zenz zecear ody minde oiid jeqip `ki` inp ikd ,xn`z m`e .dnvr ipta dl oiqitn oi`y mei zcear `ki` `aehc Ð dnvr ipta

.dnvr ipta dilr qitdl i`d ilek `aiygc xninl ol ded ikdle ,dlild dze` lk cer dcear odixg` oi` Ð oixifb ipy xeciq la` ,mnvr ipta edl oiqitn oi` Ð meia ea zecear dnk

oia ly cinz ixai`` inp oiqitn eid zixgyc qiitac itl ,dnvr ipta dl oiqitn ikdle Ð meia ea dixg` dcear cer oi`e ,`id `nnic dcear seq :ipyne .'ek mixcte mixai` ixde :jixte

.dicic `xxb ab` enr oikynp mipdkd eig` x`ye ,hgey [in] ded qiitd xwirc dnvr ipta dl qitnc ,dhigy ixde :jixte ,meid eze` lk dcear mdixg` oi` mixai` jpde ,miaxrd

äðåùàøá êìò ïøãä

jiiy][a cenrløîàoifixfdy `l` ,dlinl xyk meid lk :`ipz `l in ,`xtvn wecaipe :jixt (`,c) migqtc `nw wxta ."xwaa mdxa` mkyie" xn`py Ð 'ek e`xe e`v dpennd mdl

xn`ck ,dlila icigi `vi `l mkg cinlzc meyn Ð dlila cnr `l mdxa`y dn `nlc ?`zxe`n oinicwn oifixf oi`c `kdn xnb ikid :dnize .'ebe "mdxa` mkyie" xn`py oinicwn

a` did `l ikd meync :xnel yie !(`,`v oileg) "dypd cib" wxtamkyie"n dlila icigi `vi `lc dteb `idc :dyw ,edin .oiwefip opi` devn igelyc oeik ,dlila mikydln rpnp mdx

lltzdyk cge dciwra cg iaizk "mkyie" ixzc :xnel yie ?icigi `vi l` g"zc jezn dlila mikydln rpnp dnl Ð oiwefip opi` devn igelyc oeik :`iyw cere .mzd sili "xwaa mdxa`

igelyc Ð `cg ,melk `xi did `l ixdy `zxe`a mecwl inp mdxa` ok m` Ð `zxe`n zevnl oinicwn oifixf i`c ,migqta dpin xity jixt jkld ,dciwrc `xw iziin `kde .mecq lr

gily inp ded `le ,hel ly ezy`a ogky`ck mecq ly dzltna e`xi `ly ,ded icigi mzdc ,mecqc `xw iziin (my) "dypd cib" wxtae .eed enr eixrp ipyc Ð cere ,oiwefip opi` devn

.dltze dpx mcra `yiy `ed jexa yecwd utg did `l ik ,devn
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רלד
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxt`nei

àøîâéà÷øá äìò.wxan xzei xi`d Ðíéìòåô øåëùì"ezk`lnl yi` e`vi" i`d Ð

.xekyl milret `evnl xzeia mikyn `edy ziad lra `l` ,i`w milretd lr e`l

íäøáàã äéúåìö.ely axrd zltz Ðéìúåë éøçùî éëî,gxfnl zepetd zeneg Ð

dngdy ,zery ray zligzae .odilr zvvepe gxfnd on d`ad dngd updn epialdy

dyer dpi` Ð mc` lk y`xa riwxd rvn`a

milzkd oze` oixigyn odizgz `l` ,cenr

lzekd y`xa `l` zvvep dng oi`y itl

ztiwf lr eiaer zty ly eceg lvine ,eiaera

illv mihep `zry `iddn ,zxgyne lzekd

.axr iexwe ,axrøîâðå íå÷éð íäøáàî ïðàÐ

?mdxa`k oifixf zeidl epcnll z`aúåéäì ìç
úáù áøòáoia ly cinz xdnl jxved Ð

ehgyp migqty itl ,zleki lka miaxrd

:mzd opixn`e .mei ceran ozelvl jixve ,eixg`

:ipzwe .axr illv ehpi ikn ,dipic` dil opinwen

ixgyn ikn i`e .dvgne yya cinzd hgyp

ikn dihgyp Ð miaxrd oia ixwin ilzek

.ray zlgzn epiidc ,ixgynéðååëî àìãÐ

dzid dnegdy itle ,mevnva mitewf eed `l

,dlere zxvwzne zklede ,dhnln dagx

lvin dlrnl eiaer zty ly eceg oi` jkitle

dng jynizy cr ,exigydl eztiwf lr

.axrnlúåðéðâèöéàzekilda iwa zeidl Ð

`aaa `ipz ikdc ,zeryd zeligze zelfnd

Ð "lka mdxa` z` jxa 'de" (a,fh) `xza

gxfn ikln lke ,eala dzid dlecb zepipbhvi`

.zelfna le`yl egztl oinikyn axrneäìåã
ä÷ùîå.wync ly oewixhep Ðúåöî òáùÐ

dpzp `l dxez la` ,gp ipa lk x`yl eehvpy

.elïéìéùáú éáåøéò åìéôàdkld epi`y Ð

.owzl oicizry mixteq zpwz `l` ,ipiqn dynløùôî åäéàå:xnelk ,melgd xzet Ð

?aiyn `ed l`ey `edåäéà øîà.bbd lry df Ðïåøáçáù ãò.`id dli`y Ðúéòáéàå
àòøàà éà÷ã éàä àîéàcvik ,od xn` Ð?gxfnd lk ipt xi`d :`rx`` i`wc `d xn`?

ip` jk ,od :`rx`` i`wc i`d el xn`e .xi`d oexagay cr :el xne` dfe .dli`y oeyla

iyily wxt) inlyexi cenlza epivne .l`ey

oixikfn zea` zekf xikfdl ick :(dpey`x dkld

.oexagóìçéî éîågeniva dng xeniz geniv Ð

.dpal xenizäîç ìù øåîéú,xgyd zelr Ð

"oyr zexnze" oeyl .sewf xnzk d`xpe rwapy

.dlere swefy my lr (b l`ei)ïðåòîä íåéÐ

cra d`xp xenizd oi`e ,miara xeyw riwxd

zenewna miard xefit mewna `l` ltxr

.arl ar oia ,daxdäðéî òîùmeia xn`wcn Ð

.daxd zenewna rwap operndàáéòã àîåé
àùîéù äéìåëdngdy ,lv mewna elit` Ð

cbpk oelg jxc z`vei dpi`e mewn lka zrwea

`ide ,dipta micner miardy ,zepelg

.oday weqit lka zrweae mdilr zhytzn

úåøåò çåèùì.yaiil Ðùåìú àì.gqta Ð

àùîùã àîäåæ.opernd mei ly meg eze` Ð

àìçã àðãegix `vi `ly ,dti mezq dity Ð

gix my `vei Ð ohw awp awep dz`yke .yelgie

dngdy jezn ,opernd mei jk ,c`n wfg

jxc gka zawep Ð yeak dly mege ,dqekn

.miard awpàùîùã éøéøáù"mixepq" Ð

zawepd yny .ixixay opinbxzn (hi ziy`xa)

cbpk eipir ozepd .miphw miard awp jxc gka

lkzqnd on xzei mixepqd el miyw awpd

.xie`ay dngaàôìéã êéðîéñåslc dyw Ð

.minl eteb lk qpkp m`yn mc`d lr cxeid
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כאשר האדם רואה ששום דבר אינו פועל עליו, אזי העצה היא לעורר רחמים רבים על נפשו כו'.
ממאמר שבת פרשת במדבר, ה'תשכ"ח
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àéðúcxn`p ,dlin zevn iabl(b ai `xwie)øNa ìBné éðéîMä íBiáe' §©§¨©©§¦¦¦§©

,'Búìøòdf weqteíBiä ìkL ãnìîipinydàlà ,äìéîì øLk ¨§¨§©¥¤¨©¨¥§¦¨¤¨
Lmewn lknïéîéc÷î ïéæéøfäoixdnneìmiiwøîàpL ,úBöîziy`xa) ¤©§¦¦©§¦¦§¦§¤¤¡©

(b ak.'åâå 'Láçéå ø÷aa íäøáà íkLiå'mdxa`n cnl `pzdy jkne ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤©©£Ÿ
.zeevnl zefixf epnn cenll xyt`y gken ,dlinl zefixf

óñBé áø ,àáø øîà àlà,mdxa`n zefixf cnlp ji` dywd `l ¤¨¨©¨¨©¥
`l`déì àéL÷ à÷ àädpynn `xtq ax lr zeywdl ezpeek - ¨¨©§¨¥

,migqtaïðúcqt)(.gp mig,úaL áøòa úBéäì íéçñt éáøò ìçonfde ¦§©¨©§¥§¨¦¦§§¤¤©¨
oaxwl,wegc gqt`di df meiay epwizèçLðcinzdLLazery ¦§¨§¥
äöçîe,ziriayd dryd rvn` epiidc ,meid onòáLa áø÷å ¤¡¨§¨¥§¤©
.äöçîe,ray zligzn `ed axry mdxa`n micnel m` ,dywe ¤¡¨

déèçLðåxak mei eze`a cinzd z`,éìúBk éøçLî ékîdfy §¦§£¥¦¦©§£¥§¥
.df meia wegc onfd ixdy ,ray zligza

:`xnbd dywnàéLe÷ éàîcinzd z` ehgyiy `iyewd dn - ©§¨
,ray zligzaàîìéãåile` -Lc÷nä úéác éìúBkwxLLa §¦§¨§¥§¥©¦§¨§¥
éøçLî äöçîe`ede ,mixigyn eid -àáeè éðåekî àìã íeMî- ¤¡¨©§£¥¦§Ÿ¦©§¥¨

dhnln miagx eid `l` dhnle dlrnl dey agexa eid `ly
wx lzekd gxfna d`xp lvd dide ,dlrn itlk mixve miklede
milelr mi`exdy ,ray zligza ehgy `l okle .dry ivg ixg`
dgpn lltzdl e`eai oke ,zevg mcew mb hegyl xyt`y zerhl

.df onfa
énð éàixd mdxa`n dgpn onf micnel ji` ,dyw cere -éðàL ¦©¦©¦

[dpey-]Baìa äúéä äìBãb úeðéðâèöéàc íäøáàjldna iwa did - ©§¨¨§¦§©§¦§¨¨§¨§¦
lltzdle zerhl mileki ep` la` ,dgpn onf izn rcie zelfnd

.onfd iptlï÷æc íeMî ,énð éà[mkg-],äåä äáéLéa áLBéå`a `le ¦©¦¦§¨¥§¥¦¦¨£¨
.enir dpikydy zerh icil

:daiyia ayiy di`xeî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàczligzïäéîé §¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¥¤
,eðéúBáà ìL,dxez ozn mcew s`eäLøt àì[dwqt-].íäî äáéLé ¤£¥Ÿ¨§¨§¦¨¥¤

øîàpL ,íänò äáéLé íéøöîa eéäzeyrl dynl d"awd xn`yk ¨§¦§©¦§¦¨¦¨¤¤¤¡©
mixvna mizten(fh b zeny)'ìàøNé éð÷æ úà zôñàå Cì',epiide ¥§¨©§¨¤¦§¥¦§¨¥

.l`xyi inkgøîàpL ,íänò äáéLé øaãna eéä(fh `i xacna)äôñà' ¨©¦§¨§¦¨¦¨¤¤¤¡©¤§¨
,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ eðéáà íäøáà .'ìàøNé éð÷fî Léà íéòáL éì¦¦§¦¦¦¦§¥¦§¨¥©§¨¨¨¦¨¥§¥¦¦¨¨¨

øîàpL(` ck ziy`xa)ï÷æ íäøáàå'[dnkg dpw-]÷çöé .'íéîia àa ¤¤¡©§©§¨¨¨¥¨©¨¦¦§¨
øîàpL ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ eðéáà(` fk my),'÷çöé ï÷æ ék éäéå' ¨¦¨¥§¥¦¦¨¨¨¤¤¡©©§¦¦¨¥¦§¨

oke .dxeza mkg didy epiide,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ eðéáà á÷òé©£Ÿ¨¦¨¥§¥¦¦¨¨¨
øîàpLdpwf oeyl elv`(i gn my).'ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå's`e ¤¤¡©§¥¥¦§¨¥¨§¦Ÿ¤
øæòéìàdidyøîàpL ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ íäøáà ãáòck my) ¡¦¤¤¤¤©§¨¨¨¥§¥¦¦¨¨¨¤¤¡©

(a,'Bì øLà ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò ìà íäøáà øîàiå'eøîàlr ©Ÿ¤©§¨¨¤©§§©¥Ÿ¥§¨£¤¨©
df.Baø úøBúa ìLBnL øæòìà éaøxn`py ,di`x cere(a eh my)àeä' ©¦¤§¨¨¤¥§©©

,'øæòéìà ÷Nnceøæòìà éaø øîàoewixhep `id 'wync'yäìBcL ©¤¤¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤¤
.íéøçàì Baø ìL BúøBzî ä÷Lîe©§¤¦¨¤©©£¥¦

:mdxa` lv` zeevn meiw oipra dkiynn `xnbdíéi÷ áø øîà̈©©¦¥
øîàpL dlek äøBzä ìk eðéáà íäøáà(d ek my)òîL øLà á÷ò' ©§¨¨¨¦¨©¨¨¤¤¡©¥¤£¤¨©

'åâå éì÷a íäøáào`kne .'izxFze izFTg izFvn iYxnWn xnWIe ©§¨¨§Ÿ¦©¦§Ÿ¦§©§¦¦§©ª©§Ÿ¨
.dxezd lk z` miiwy,áøì àéiç øa éîéL áø déì øîààîéàå- ¨©¥©¦¦©¦¨§©§¥¨

wx miiwy xn`p ile`úBöî òáLlewa rnyy aygp dfae ,gp ipa ¤©¦§
wx miiwy xnel xyt` ji` :eziiyew oeyl lr `xnbd dywn .'d

zeevn rayäìéî énð àkéà àäziiyew :`xnbd zx`an .miiwy ¨¦¨©¦¦¨
,`id iniy axàîéàåwx miiwyúBöî òáLgp ipa.äìéîezvxzn §¥¨¤©¦§¦¨

:`xnbddéì øîà,iniy axl axïk íàzeevn ray wx miiwy ¨©¥¦¥
aezky dn ,dline,éì änì 'éúøBúå éúBöî'mircei xak ixd ¦§©§Ÿ¨¨¨¦
,el` zeevn xnyy.dxezd lk z` miiwy cnlp xezidne

àîéúéàå [àáø] (áø) øîàxn`y mixne` yie -íéi÷ ,éMà áø ¨©¨¨§¦¥¨©©¦¦¥
ïéìéLáz éáeøéò eléôà eðéáà íäøáà,s``le minkg depwizy ©§¨¨¨¦£¦¥¥©§¦¦

,ipiqa dynl dxn`p'éúøBz' øîàpLmiiwy cnll ,miax oeyla ¤¤¡©Ÿ¨
úçà[oia-],ät ìòaL äøBz úçàå áúëaL äøBzdt lray dxeze ©©¨¤¦§¨§©©¨¤§©¤

.oiliyaz aexir oebk epiid
:dpyna epipy'åëå øîBà ìàeîL ïa àéúî'.'ïä øîBà àeäåzxxan ©§¨¤§¥¥§¥¥

:`xnbdïä øîà ïàî,od dpr in -àîéìéàc xn`p m` -éà÷c Cä ©¨©¥¦¥¨©§¨¥
àøbéààike ,dyw ,bbd lr cnery dfy -øLôî àeäå íéìç àeä ©¦§¨¨¦§©§©

l`eyd mb `ed ike ,xnelk ,exzet mbe melgd mleg envr `ed -
.'oexagay cr gxfnd ipt lk xi`d' xn` `ed ixdy ,aiynd mbe

àlàod dpry xn`pàòøàà éà÷c Cädyw ,dhnl cnerd -àðî ¤¨©§¨¥©©§¨§¨
òãé:mikxc izya `xnbd zvxzn .gxfnd xi`dy rci oipn - ¨©

àîéà úéòaéàod xn`y xnel xyt` -àòøàà éà÷c Cäcnerd - ¦¨¥¥¨©§¨¥©©§¨
,dhnlàîéà úéòaéàåod xn`yàøbéàà éà÷c Cälr cnerd - §¦¨¥¥¨©§¨¥©¦§¨

:`xnbd zx`ane .bbd,àøbéàà éà÷c Cä àîéà úéòaéàxcqe ¦¨¥¥¨©§¨¥©¦§¨
dligza ,`ed mixacdeäéà øîàbbd lry dtevd -ìk éðt øéàä ¨©¦¥¦§¥¨

àòøàà éà÷c Cä déì øîàå ,çøænäm` dhnl cnerd el`eye - ©¦§¨§¨©¥©§¨¥©©§¨
d`xp xe`deäéà déì øîàå ,ïBøáçaL ãò[dtevd-]úéòaéàå .ïä ©¤§¤§§¨©¥¦¥§¦¨¥

,àòøàà éà÷c Cä àîéà,`ed xcqdeeäéà øîàdhnl cnerd - ¥¨©§¨¥©©§¨¨©¦
,l`ydéì øîàå ,çøænä ìk éðt øéàäribd ,dtevdxe`dãò ¥¦§¥¨©¦§¨§¨©¥©

déì øîàå ,ïBøáçaLdpre -dhnl cnerdïä.izl`y jk ok` - ¤§¤§§¨©¥¥
:dpyna epipy'eëå Cëì eëøöeä änìå'xe`n dlr zg` mrty §¨¨§§§¨§

:`xnbd dywn .'gxfn xi`dy enice dpaldéìçéî éîeó-ike ¦¦£¦
,dngl dpald zgixf oia zerhl xyt`àéðúäå,`ziixaaéaø §¨©§¨©¦

øenéz äîBc Bðéà ,øîBàxnzl dnece sewfd xe`d cenr -ìL ¥¥¤¦¤
äìBòå øîzî äðáì ìL øenéz ,änç ìL øenéúì äðáìmewnacg` §¨¨§¦¤©¨¦¤§¨¨¦©¥§¤

,ìwîkeïàëìe ïàëì òéöôî änç ìL øenéz.zenewn dnka d`xpe §©¥¦¤©¨©§¦©§¨§¨
:`xnbd zvxzn,ìàòîLé éaø éác àðzerhy meidïpeònä íBé ¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¨

,äéädler dpald cenr s`y.ïàëìe ïàëì òéöôîe ¨¨©§¦©§¨§¨
dpéî òîL ,àtt áø øîà,xftzn mippra lwzpy dpald xe`y jkn ¨©©¨¨§©¦¨

càáéòc àîBé[opern mei-]àLîL déìek,mewn lka yny yi - ¨§¥¨¥¦§¨
daxda zrweae cg` mewna z`vl dleki dngd oi`y meyn

,`xnbd zx`ane .miawpdpéî à÷ôð éàîì,yny yi lva mby dfa §©¨§¨¦¨
ìúBøBò éçehLaeh opern meiae ,odl daeh ynydy ,oyaiil §©¥

.lva mb oghylLeìz àì äMà ,àáø Løããëì ,énð éàgqtaàì ¦©¦§¦§¨©¨¨¦¨Ÿ¨Ÿ
,änça,uingdl aexwe dqird znngnyåokàìyelzänç énça ©©¨§Ÿ§©¥©¨

`l oke ,lva elit` yelz `l opernd meiae .ynya engedy min -
.ynyd cbpk `ly elit` opernd meia milebn eidy mina yelz

àîäeæ ,ïîçð áø øîà[meg-]àLîéLcopern meiaéL÷wfg xzei - ¨©©©§¨£¨§¦§¨¨¥
àLîéLî.dnvréðîéñåC,df xekflàlçc àðc-uneg ziag ¦¦§¨§¦¨¨¨¨§©¨

,wfg gix `vei ohw awp da miawepyke ,`vei gixd oi`y dnezq
.wfega myn `vei megd miard oia awp yiyk opern meia oke

àLîéLc éøéøáLoiay ynyd ipxw epiidc ,ynyd xeepiq - ©§¦¥§¦§¨
,mipprdeL÷-xzei mda lkzqnd mc`l miywàLîéMîxe`n - ¨¦¦§¨
.ynydéðîéñåC,df xekflàôìécmc`l rixtn min ly wc mxf - §¦¨¨¦§¨

.mina eteb lk qpkp m`n xzei
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc `nei(ipy meil)

äøéáò éøeäøä,zepf zeaygn -eL÷sebd z` zeyigkne zeyw - ¦§¥£¥¨¨
xzeiäøéáòî,dnvréðîéñåC,z`f xekflàøNéác àçéøgix - ¥£¥¨§¦¨¨¥¨§¦§¨

.el de`zny mc`l dyw ielv xya
àèéé÷c éäìéLuiwd seq -àéL÷xzei megd ea dyw -àèééwî- ¦§¥§©§¨©§¨¦©§¨
,envr uiwdn,uiwa enngzp xak zeixad sebe mlerdy oeik

,lw mega wefipe mngzn `ed eiykreéðîéñåC,z`f xekflàøepz §¦¨¨©¨
àøéâLlw ,hren onf xg`l zipy ewiqdl dvexe ,wqedy xepz - §¦¨

.mihren mivra ewiqdl
àåúéñc àzLéàrecia ,sxegd zenia sebd z` gicwny ileg - ¦§¨§¦§¨

df ilegyàéL÷xzei dyw -àèéé÷cî,uiway zgcwd megn - ©§¨¦§©§¨
dfy oniq sebd z` mngl zgcwd dgilvd xewd s` lr m`y oeik

.dyw ilegéðîéñåC,z`f xekflàøéø÷ àøepzdywy ,xw xepz - §¦¨¨©¨§¦¨
.miaexn mivra wfg ewqidy reci edewiqiyk la` ,ewiqdl

àz÷ézòa øîâéîgkye cnl xaky ,oyi xac cenll -àéL÷- ¦§©§©¦§¨©§¨
xzei dywàúcçî,cnl `l oiicry ycg xac cenlln -éðîéñåC ¥©§¨§¦¨¨

,z`f xekflàðéè øa àðéèelaiby oyi hih epiidc ,hih oa hih - ¦¨©¦¨
xnegn hih labln dipy mrt elabl dyw xzei dywzde eze`

.ycg
lirl `ziixaa epipyly xenizl dpal ly xeniz dnec epi` xne` iax ,(:gk)

:o`kle o`kl rivtn dng ly xeniz ,lwnk dlere xnzn dpal ly xeniz ,dngøîà̈©
éaøc àîòè éàî ,eäaà éaøz`f cnly :x`ane .z`f cnl oipn - ©¦©¨©©£¨§©¦

n,'øçMä úìià ìò çvðnì' áéúëc,zlii` xgyd z` aezkd dpiky ¦§¦©§©¥©©©¤¤©©©
,dli`l dnec xgydy epcnlläîd oin,Bæ äìiàxkfd epiidc ¨©¨¨

dlyïàëìe ïàëì úBìéöôî äéðø÷,mipeeik dnkl zewlgp -óà ©§¤¨©§¦§¨§¨©
äæ øçL[dngd xeniz-].ïàëìe ïàëì òéöôî ©©¤©§¦©§¨§¨

dn it lr ,'xgyd zli`' zeaiz z` yexcl dkiynn `xnbd
dlibna exn`y:df xenfn dxn` xzq`y (:eh)änì ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨¨

øzñà äìLîðdf xenfnaøö dîçø äìià äî ,Eì øîBì ,äìiàì ¦§§¨¤§¥§©¨¨©§¨©¨¨©£¨©
ejk jeznäòLå äòL ìk dìòa ìò äáéáçdlreayäðBLàø äòLk £¦¨©©£¨¨¨¨§¨¨§¨¨¦¨

,dpey`x dlira zryk -ìk LBøåLçà ìò äáéáç äúéä øzñà óà©¤§¥¨§¨£¦¨©£©§¥¨
,äðBLàø äòLk äòLå äòLxn`py enk(fi a xzq`)KlOd ad`Ie' ¨¨§¨¨§¨¨¦¨©¤¡©©¤¤

'zlEzAd lMn eiptl cqge og `VYe miWPd lMn xYq` z`. ¤¤§¥¦¨©¨¦©¦¨¥¨¤¤§¨¨¦¨©§Ÿ
øzñà äìLîð änì ,éqà éaø øîàdf xenfnaøçMìxe` zligz - ¨©©¦©¦¨¨¦§§¨¤§¥§©©

,xweadäî Eì øîBìdøçMa `ed epnf,äìélä ìk óBñmeiqay ©§©©©¨©©§¨
,xgyd zelr ligzn dlildóàonfa didy qpdøzñà`edóBñ ©¤§¥

íéqpä ìk.dfd mlera minqxetnd ¨©¦¦
:`xnbd dywnàkéà àäåqpäkeðçrecne ,mixet qp ixg` didy §¨¦¨£¨

iax xn`y dn :`xnbd zvxzn .miqpd lk seql mixet qp aygp
,miqpd lk seq `ed mixet qpy iq`ïðéøîà à÷ áBzëì äðzéð- ¦§¨¦§¨©§¦¨

qp la` ,xzq` zlibnk xtqa mazekl `ed oicy miqpl ezpeek
.dlibna azkp `l dkepg

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäzlibn ok`yäðzéð øzñà ¨¦¨§©§¨©¤§¥¦§¨
áúkéìqpl mixet qp aygp okl ,dazekl aeig mbe xzid yi - ¦¨¥

,azkidl ozip `l dkepg qpy oeik ,oexg`døzñà øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¤§¥

áúkéì äðzéð àìlr dqxebl `l` ,dlibna dazekl ieeiv oi` - Ÿ¦§¨¦¨¥
,mixeta dt lr dzexwl oke ,dtøîéîì àkéà éàî`xw recn - ©¦¨§¥©

epzip `l dkepg oiae mixet oia ixd ,miqpd lk seq iq` iax dl
dkepg qpe ,dlibnd z`ixwa mixet qp ,xn`idl `l` azkidl

vxzn .d`cede lldazlibn dpzip `ly xaeqy in :`xnbd z
e ,xg` ote`a weqtd z` yxec azkidl xzq`dì íé÷Bîdyxcl ¦¨

'xgy' zlin lykxn`y en.øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø §©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨
eìLîð änì ,øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàcìL ïúlôz §¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨¨¦§§§¦¨¨¤

íé÷écö,'xgW' zlina weqta zefenxdúìiàk,dli`d oin - ©¦¦©©§©¤¤
,dly xkfd epiidcúìcânL ïîæ ìk Bæ äìià äî ,Eì øîBìlk - ©§¨©¨¨¨§©¤§©¤¤

dlicby dpyúBìéöôî äéðø÷,dipxwa levit sqep -íé÷écö óà ©§¤¨©§¦©©¦¦
,úòîLð ïúlôz älôúa ïéaønL ïîæ ìklynp dlitzd ieaixy ¨§©¤©§¦¦§¦¨§¦¨¨¦§©©

levitl lynp ozlitz rney d"awdy dne ,dli`d zlicbl
,dxeabe gk dli`d ztqen mipxwd levit ici lry myke ,mipxwd

.zrnype dlitzd zwfgzn mipepgz ieaix ici lr jk
gxfn xi`dy enice ,dpald xe`n dlr zg` mrty :dpyna epipy

ãéîzä úà eèçLå,dpynd dkiynne .dtixyd zial ede`ivede ¨£¤©¨¦
:`xnbd zxxan .dliahd zial lecb odk ecixedúîéàdfi`a - ¥©

odk ecixede epnf mcew cinzd z` ehgyy dpynd zwqer onf
,dliahd zial lecbàîéìéàxaecny xn`p m` -úBîé øàLa ¦¥¨¦§¨§

,äðMäike ,dliahd zial lecb odk ecixed epipy recn ok m`àì ©¨¨Ÿ
àéâñ[xyt` i`-]ìBãb ïäk åàìcixd ,ycwnd ziaa f` car ©§¨§¨Ÿ¥¨

lka dxiyke ,lecb odka `weec dceard oi` dpyd zeni x`ya
.mipdkdàlàdid dyrndy xnel jixv,íéøetkä íBéam` la` ¤¨§©¦¦

,dyw jkàkéà éî äðálä øBàîmeia zi`xp dpald ike - §©§¨¨¦¦¨
zery izy xak zrwey `id ixd ,xgyd zelrl jenq mixetikd

.xgyd zelrl jenq zi`xp `id ycegd seqa wxe .ok iptl
cinzd z` ehgy' ,miwlg ipyl zwlgp dpynd :`xnbd zvxzn
did dfe ,dpyd zeni x`ya xaecn 'dtixyd zial ede`ivede

yrnd meyne ,yceg seqad`xiy cr hegyl `ly epwiz dfd d
zerh ea rx`z `ny mixetikd meia s` jk epwize .xexiaa xgyd

e ,mixetikd mei ipicl mixfeg o`kne .df oirk zxg`,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
,íéøetkä íBéáeøîà ékbbd lr cnerdéà÷øa ÷øa`aenk §©¦¦¦¨©¨©©§©

,meid zceara ligzdl xyt`e ,dpynd zligzaeãéøBäìBãb ïäk ¦Ÿ¥¨
äìéáhä úéáìmeia laehy zeliahd yngn dpey`x dliahl §¥©§¦¨

.mixetikd
,ïéáà éaøc deáà éðz,sxyi dlila hgypy gafy exn`y dnàì ¨¥£©§©¦¨¦Ÿ

lrBæ[dlila dhgypy dler-]ãáìaeøîà,ztxype dleqty ¦§©¨§
óBòä ú÷éìî óà àlà,dlila,äìéla äçðî úöéî÷e`id dleqt ¤¨©§¦©¨§¦©¦§¨©©§¨

e.óøùz¦¨¥
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ici lr dpwzl xyt` ixd dlila dvnwpy
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ezny in` cenr hk sc ± iyily wxt`nei
äøéáò éøåäøä.dyrn ly etebn xzei exya z` yigkdl miyw ,miyp ze`z Ðàçéø

àøùéáã.el de`zny ,c`n gix el dyw ilv xya gixnd Ðàèéé÷ã éäìéù,lel` Ð

lk mngzp xaky itl ,fenz ly uiwd megn eneg dyw ,`hiiwn dyw uiwd seq `edy

.ewifne lw mega dzr `ed mngzn ,cinz eilr xary uiwd mega zeixad sebe xie`d

àøéâù àøåðú êéðîéñåmeia wqedy `xepz Ð

mivra ewiqdl gepe `ed mg ,ylye minrt

.mihrenàååúéñã àúùéàzeni ly zgcw Ð

`edy recia Ð dlegd z` zenngn sxegd

zenia ezxrand zgcwn xzei c`n dyw

.uiwdàøéø÷ àøåðú êéðîéñåmivr jixv Ð

opev sebde opev xie`dy df s` .ewiqdl miaexn

.dyw ileg `edy recia Ð exiran ilegde

àúãçî äù÷ àú÷éúòá øîâéî,cnly in Ð

gkye ezrc giqdedn cenlle xefgl dyw Ð

.cnl `ly dnn xzei ,gkyyøá àðéè êéðîéñå
àðéèlzek xneg hihn eze` milaeby hih Ð

.ycg xtr ly hihn xzei elabl dyw ,oyiéàî
éáøã àîòè.rvtn dng ly xeniz xn`c Ð

åæ äìéàmipxw oi` ixdy ,hwp `weec e`l Ð

.daiwplúìéàë øúñà äìùîð äîìzkqna Ð

,df xenfn dxn` xzq`c opixn` (a,eh) dlibn

dpnid dwlzqp minlvd zial dribdy oeik

."ipzafr dnl il` il`" dxn` ,dpikyàçéðä
øîàã ïàîì,(`,f) dlibn zkqna `zbelt Ð

`ki`e ,micid z` d`nhn xn`c o`nl `ki`

e`lc micid z` d`nhn dpi`c xn`c o`nl

.`id xtqúôé øá ïéîéðá 'øë äì íé÷åîÐ

.zti xa oinipa iaxk xgy i`dl yixc :xnelk

'åë íé÷éãö ìù ïúìôú äìùîð äîìi`dc Ð

igex" enk ,dil yixc `ed dltz oeyl xgy

lr gvpnl ,(ek diryi) "jxgy` iaxwa

zlcbny onf lky ,zli`k `idy dltzd

levit da sqep dpye dpy lka ,zelivtn dipxw

.cg`'åë àîéìéà úîéà:dizrc `wlq `w Ð

`tiq ,dliahd zial lecb odk ecixed

cinzd z` hegyl erhy meiae ,`ed oizipznc

dliahd zial lecb odk ecixed xn`w dlila

i`d ded zni` .dliahd ixg` cinz hegyl

?zerhäðùä úåîé øàùá àîéð éàe`lc Ð

miycgd on cg` seqae ,mixetkd mei

.xgyd zelrl jenq zgnev dpaldykéâñ àì
ìåãâ ïäë åàìãmini x`y zcear iic `l Ð

.lecb odka e`lcàëéà éî äðáìä øåàî.xgyl jenq genvl Ðíåéáå :øîà÷ éëä
'åë éà÷øá ÷øá øîà éë íéøåôëä.`ed `zlinc `pwqn dtixyd zial ede`ivede Ð

meic dcear xcqa iiexe`l xcdne ,`id diytp dit`a `zlin lecb odk ecixede

mixetkd meia lecb odk oicixen eid i`wxa xne` d`exdyk :xn`w ikde .mixetkd

.zixgy dliahd zialãáìá åæ àì.sxyi exn` dlila hgypy ecal gaf `l Ðàìà
óøùú äìéìá äçðîä úöéî÷å óåòä ú÷éìî óàserd zwilnc ,dhigyn edl ixnbc Ð

.md migafd zhigy mewna dgpn zvinweäåä äåäã éàî.dxifgdl xyt` i` Ð
àåä
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àìàrnyn Ð dtixyd zial `vz dvnwpy dgpne dwlnpy serd zler elit`

,xgy ly cinzl mcew eaxwc meyn dil wetiz :dnize .dlila eyrpc meync

"dlerd" aizkc Ð xgy ly cinzl mcew xac `di `ly oiipn :(`,cl onwl) opixn`e

zgizt mcew ohgyy minly :xn`c (`,a) oiaexirc `nw wxta oke .dpey`x dler Ð

gzt ehgye" xn`py ,oileqt Ð lkidd zezlc

mcewc dil wetiz ?`xw il dnle "cren ld`

lkid zezlc egztp `lc oeikc ,ohgy cinz

r s`c .cinzd hgyp `l ok m` Ð`lc ab l

minlyn Ð "cren ld` gzt ehgye" dia aizk

,gezt `edy onfa `l` dil hegyl `lc opixnb

cr hgey hgeyd did `l :(a,l) cinza opzck

yi ,edin .gztpy lecbd xry lew rney didy

,cinzd hgype zezlcd egztpyk `idd :zegcl

`xw jixhvi`c :xnel yie .miizlc exbeq aeye

cinzd mcew meyn i`c ,dhigy meyn lqtinl

yixa gkenck ,ixii` `weec dxhwda `edd Ð

dilekc ,cere .(`,hp migqt) "hgyp cinz" wxt

cere .dxhwda ixii` "dlerd dilr jxre"c `xw

xac `di `ly xn`c `dc :wgvi epiax xne`

`icda `zi` ikde .devnl epiid Ð cinzl mcew

opilqt `lc `de .(a,hn zegpn) "zlkzd" wxta

lkidd zezlc zgizt mcew iedc meyn `zrnya

aizkck ,dhigya `l` lqtin `lc xnel yi Ð

`zyde .`l Ð dvinwe dwilna la` ,"ehgye"

epi` dpey`x dler "dlerd"c opixn`c i`nl

"zepaxwd lk mlyd dilr" ok m` ,devnl `l`

seqa xn`c :dnize .devnl `l` ded `l inp

rcepe ehgy (a,br migqt) "mixac el`" wxt

.dtixyd zial `vi Ð mci z` milrad ekyny

i`n zngn eleqt Ð dxiwr ira `l zxn` i`e

oia ly cinz xg` ehgyc meyn Ð ied `w

yie !`nlra devnlc opixn` `d .'eke miaxrd

aixwdl xeq` la` ,xyk Ð eaixwd m` :xnel

zial xyad `vi ikdle ,cinzd xg` mixeni`d

ey`xa eze` oilie ,dlrie :xn`z m`e .dtixyd

dpil xn`c o`nk xaqc :xnel yie !gafn ly

i`xen`c `zbeltc .gafn ly ey`xa zlren

`nlice ,(`,ft migaf) "ycwn gafnd" wxta `id

Ð dxiwr ira `l mzd xn`c `xen` `edd

zial `vi i`n` ,izk` :xn`z m`e .dizeek xaq

zxhwd `la mc zwixfa xya ixzyp ?dtixyd

`nip Ð mxihwdl xyt` `lc oeikc ,mixeni`

migqt) "hgyp cinz" wxt yixa xn`w `peeb i`d ike .eca`y e` e`nhpy ink me`yr

zeni lk mixetk xqegn xn`c ,`wexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxl (`,hp

dpilnc mzd xn`we ,axrl miycwa lke`e cinzd xg` ezxtk iziine laeh dpyd

xya lik`zn `l mixai` ixhwz` `lc dnk lk ickn :jixte .gafn ly ey`xa

oeikc ,`kd ip`y :xnel yie !eca`y e` mixeni` e`nhpy ink me`yry cr ,'eke

ixzyn `l jkld Ð daxwdl mixeni` `xwirn efg `l mci z` milrad ekync

lr s` ,cinzd mcew eaixwdl ifg dedc oeik ,mzd la` .dicegl mc zwixfa xya

ink me`yr xity opixn` Ð diaexwl ivn `l `zyde ,cinzd xg` cr oizndy it

iax ly epa l`rnyi iaxe .cinzd xg` xihwdl ez` `nlic dxifb ,opaxcn mcd wexfl xeq` Ð mci milrad ekyny rcepe ehgyc mzd :inp i` Ð eca`y e` e`nhpy

wxtac ,xy` oa wgvi epiax dywny dn `gip ,dxifb meyn dligzkl mcd wexfl xeq`y zngn leqt oaxwd lkc ,df uexiz itle .dxifb `idd dil zil `wexa oa opgei

xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :`ipz migqtc [c wxt] `ztqezae ,devnl `l` epi`c rnyn (a,hn zegpn) "zlkzd"miaxrd oia ly cinz xg` oakry e` ,

onfa ungd lr ohgyy migafd lk x`ye :oerny iax xn`wc (`,bq migqt) "hgyp cinz" wxta opz ,cere .`gip Ð opaxc leqt `eddc opixn` i` ,`zyde .oileqt Ð
gqt

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

eL÷ äøéáò éøeäøääøéáòîéðîéñå ,.àøNéác àçéø :C ¦§¥£¥¨¨¥£¥¨§¦¨¥¥¨§¦§¨
éðîéñå ,àèééwî àéL÷ àèéé÷c éäìéL.àøéâL àøepz :C ¦§¥§©§¨©§¨¦©§¨§¦¨¥©¨§¦¨

éðîéñå ,àèéé÷cî àéL÷ àåúéñc àzLéààøepz :C ¦§¨§¦§¨©§¨¦§©§¨§¦¨¥©¨
éðîéñå ,àzãçî àéL÷ àz÷ézòa øîâéî .àøéø÷:C §¦¨¦§©§©¦§¨©§¨¥©§¨§¦¨¥
éaøc àîòè éàî :eäaà éaø øîà .àðéè øa àðéè¯ ¦¨©¦¨¨©©¦©¨©©§¨§©¦

äéðø÷ Bæ äìià äî ,"øçMä úìià ìò çvðîì" áéúëc¦§¦©§©¥©©©¤¤©©©¨©¨¨©§¤¨
ïàëìe ïàëì úBìéöôî¯ïàëì òéöôî äæ øçL óà ©§¦§¨§¨©©©¤©§¦©§¨

äìiàì øzñà äìLîð änì :àøéæ áø øîà .ïàëìe¯ §¨¨©©¥¨¨¨¦§§¨¤§¥¨©¨¨
dìòa ìò äáéáçå ,øö dîçø äìià äî :Eì øîBì©§¨©¨¨©§¨©©£¦¨©©§¨

äðBLàø äòLk äòLå äòL ìk¯äúéä øzñà óà ¨¨¨§¨¨§¨¨¦¨©¤§¥¨§¨
.äðBLàø äòLk äòLå äòL ìk LBøåLçà ìò äáéáç£¦¨©£©§¥¨¨¨§¨¨§¨¨¦¨

ì øîBì ?øçMì øzñà äìLîð änì :éñà áø øîà:E ¨©©©¦¨¨¦§§¨¤§¥©©©©§
äìélä ìk óBñ øçM äî¯.íéqpä ìk óBñ øzñà óà ©©©¨©©§¨©¤§¥¨©¦¦

¯!äkeðç àkéà àäå¯.ïðéøîà à÷ áBzëì äðzéð¯ §¨¦¨£¨¦§¨¦§¨¨§¦©
ïàîì àlà ,áBzëì äðzéð øzñà øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¤§¥¦§¨¦§¤¨§©
?øîéîì àkéà éàî áBzëì äðzéð àì øzñà øîàc§¨©¤§¥Ÿ¦§¨¦§©¦¨§¥©

¯.øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaøk dì íé÷Bî¦¨§©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨
änì :øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨¨

úìiàk íé÷écö ìL ïúlôz eìLîðäìià äî :Eì øîBì ¦§§§¦¨¨¤©¦¦¨©¤¤©§¨©¨¨
íé÷écö óà ,úBìéöôî äéðø÷ úìãânL ïîæ ìk ,Bæ¯ ¨§©¤©§¤¤©§¤¨©§¦©©¦¦

älôúa ïéaønL ïîæ ìk.úòîLð ïúlôzúà eèçL" ¨§©¤©§¦¦§¦¨§¦¨¨¦§©©¨£¤
äðMä úBîé øàLa àîéìéà ?úîéà ,"ãéîzä¯àì ©¨¦¥©¦¥¨¦§¨§©¨¨¨

íéøetkä íBéa àlà ?ìBãb ïäk åàìc àéâñ¯øBàî ©§¨§¨Ÿ¥¨¤¨§©¦¦§
?àkéà éî äðálä¯,íéøetkä íBéáe :øîà÷ éëä ©§¨¨¦¦¨¨¦¨¨©§©¦¦

úéáì ìBãb ïäk eãéøBä "éà÷øa ÷øa" øîà ék¦¨©¨©©§©¦Ÿ¥¨§¥
,eøîà ãáìa Bæ àì :ïéáà éaøc deáà éðz .äìéáhä©§¦¨¨¥£§©¦¨¦Ÿ¦§©¨§
.óøOz äìéla äçðî úöéî÷e óBòä ú÷éìî óà àlà¤¨©§¦©¨§¦©¦§¨©©§¨¦¨¥

óBòä úìBò àîìLa¯,õîB÷ àlà ,äåä äåäc éàî ¦§¨¨©¨©©£¨£¨¤¨¤
äøãäð

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

אגרות קודש
 ב"ה  כ"ב סיון, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכ' מא' בהעלותך... ולפלא שבכל מכ' אינו מזכיר מאומה ע"ד צנורות הפרנסה של כל 

חסיד ובפרט של כל תמים, היינו הקביעות עתים בתורת החסידות )אם אפשרי בדבוק חברים ועכ"פ 

לעצמו(, ומובן שזהו נוסף על שמירת השיעורים השוים לכל נפש, שהם היום תהלים חומש עם פרש"י 

ותניא שהנהיגם מכבר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשביל כל המקושרים והשייכים אליו.

בברכה לפרנסה בהצלחה ושיודיע בשו"ט ממצבו הטוב בגו"ר.



רלז ezny in` cenr hk sc ± iyily wxt`nei
äøéáò éøåäøä.dyrn ly etebn xzei exya z` yigkdl miyw ,miyp ze`z Ðàçéø

àøùéáã.el de`zny ,c`n gix el dyw ilv xya gixnd Ðàèéé÷ã éäìéù,lel` Ð

lk mngzp xaky itl ,fenz ly uiwd megn eneg dyw ,`hiiwn dyw uiwd seq `edy

.ewifne lw mega dzr `ed mngzn ,cinz eilr xary uiwd mega zeixad sebe xie`d

àøéâù àøåðú êéðîéñåmeia wqedy `xepz Ð

mivra ewiqdl gepe `ed mg ,ylye minrt

.mihrenàååúéñã àúùéàzeni ly zgcw Ð

`edy recia Ð dlegd z` zenngn sxegd

zenia ezxrand zgcwn xzei c`n dyw

.uiwdàøéø÷ àøåðú êéðîéñåmivr jixv Ð

opev sebde opev xie`dy df s` .ewiqdl miaexn

.dyw ileg `edy recia Ð exiran ilegde

àúãçî äù÷ àú÷éúòá øîâéî,cnly in Ð

gkye ezrc giqdedn cenlle xefgl dyw Ð

.cnl `ly dnn xzei ,gkyyøá àðéè êéðîéñå
àðéèlzek xneg hihn eze` milaeby hih Ð

.ycg xtr ly hihn xzei elabl dyw ,oyiéàî
éáøã àîòè.rvtn dng ly xeniz xn`c Ð

åæ äìéàmipxw oi` ixdy ,hwp `weec e`l Ð

.daiwplúìéàë øúñà äìùîð äîìzkqna Ð

,df xenfn dxn` xzq`c opixn` (a,eh) dlibn

dpnid dwlzqp minlvd zial dribdy oeik

."ipzafr dnl il` il`" dxn` ,dpikyàçéðä
øîàã ïàîì,(`,f) dlibn zkqna `zbelt Ð

`ki`e ,micid z` d`nhn xn`c o`nl `ki`

e`lc micid z` d`nhn dpi`c xn`c o`nl

.`id xtqúôé øá ïéîéðá 'øë äì íé÷åîÐ

.zti xa oinipa iaxk xgy i`dl yixc :xnelk

'åë íé÷éãö ìù ïúìôú äìùîð äîìi`dc Ð

igex" enk ,dil yixc `ed dltz oeyl xgy

lr gvpnl ,(ek diryi) "jxgy` iaxwa

zlcbny onf lky ,zli`k `idy dltzd

levit da sqep dpye dpy lka ,zelivtn dipxw

.cg`'åë àîéìéà úîéà:dizrc `wlq `w Ð

`tiq ,dliahd zial lecb odk ecixed

cinzd z` hegyl erhy meiae ,`ed oizipznc

dliahd zial lecb odk ecixed xn`w dlila

i`d ded zni` .dliahd ixg` cinz hegyl

?zerhäðùä úåîé øàùá àîéð éàe`lc Ð

miycgd on cg` seqae ,mixetkd mei

.xgyd zelrl jenq zgnev dpaldykéâñ àì
ìåãâ ïäë åàìãmini x`y zcear iic `l Ð

.lecb odka e`lcàëéà éî äðáìä øåàî.xgyl jenq genvl Ðíåéáå :øîà÷ éëä
'åë éà÷øá ÷øá øîà éë íéøåôëä.`ed `zlinc `pwqn dtixyd zial ede`ivede Ð

meic dcear xcqa iiexe`l xcdne ,`id diytp dit`a `zlin lecb odk ecixede

mixetkd meia lecb odk oicixen eid i`wxa xne` d`exdyk :xn`w ikde .mixetkd

.zixgy dliahd zialãáìá åæ àì.sxyi exn` dlila hgypy ecal gaf `l Ðàìà
óøùú äìéìá äçðîä úöéî÷å óåòä ú÷éìî óàserd zwilnc ,dhigyn edl ixnbc Ð

.md migafd zhigy mewna dgpn zvinweäåä äåäã éàî.dxifgdl xyt` i` Ð
àåä

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

àìàrnyn Ð dtixyd zial `vz dvnwpy dgpne dwlnpy serd zler elit`

,xgy ly cinzl mcew eaxwc meyn dil wetiz :dnize .dlila eyrpc meync

"dlerd" aizkc Ð xgy ly cinzl mcew xac `di `ly oiipn :(`,cl onwl) opixn`e

zgizt mcew ohgyy minly :xn`c (`,a) oiaexirc `nw wxta oke .dpey`x dler Ð

gzt ehgye" xn`py ,oileqt Ð lkidd zezlc

mcewc dil wetiz ?`xw il dnle "cren ld`

lkid zezlc egztp `lc oeikc ,ohgy cinz

r s`c .cinzd hgyp `l ok m` Ð`lc ab l

minlyn Ð "cren ld` gzt ehgye" dia aizk

,gezt `edy onfa `l` dil hegyl `lc opixnb

cr hgey hgeyd did `l :(a,l) cinza opzck

yi ,edin .gztpy lecbd xry lew rney didy

,cinzd hgype zezlcd egztpyk `idd :zegcl

`xw jixhvi`c :xnel yie .miizlc exbeq aeye

cinzd mcew meyn i`c ,dhigy meyn lqtinl

yixa gkenck ,ixii` `weec dxhwda `edd Ð

dilekc ,cere .(`,hp migqt) "hgyp cinz" wxt

cere .dxhwda ixii` "dlerd dilr jxre"c `xw

xac `di `ly xn`c `dc :wgvi epiax xne`

`icda `zi` ikde .devnl epiid Ð cinzl mcew

opilqt `lc `de .(a,hn zegpn) "zlkzd" wxta

lkidd zezlc zgizt mcew iedc meyn `zrnya

aizkck ,dhigya `l` lqtin `lc xnel yi Ð

`zyde .`l Ð dvinwe dwilna la` ,"ehgye"

epi` dpey`x dler "dlerd"c opixn`c i`nl

"zepaxwd lk mlyd dilr" ok m` ,devnl `l`

seqa xn`c :dnize .devnl `l` ded `l inp

rcepe ehgy (a,br migqt) "mixac el`" wxt

.dtixyd zial `vi Ð mci z` milrad ekyny

i`n zngn eleqt Ð dxiwr ira `l zxn` i`e

oia ly cinz xg` ehgyc meyn Ð ied `w

yie !`nlra devnlc opixn` `d .'eke miaxrd

aixwdl xeq` la` ,xyk Ð eaixwd m` :xnel

zial xyad `vi ikdle ,cinzd xg` mixeni`d

ey`xa eze` oilie ,dlrie :xn`z m`e .dtixyd

dpil xn`c o`nk xaqc :xnel yie !gafn ly

i`xen`c `zbeltc .gafn ly ey`xa zlren

`nlice ,(`,ft migaf) "ycwn gafnd" wxta `id

Ð dxiwr ira `l mzd xn`c `xen` `edd

zial `vi i`n` ,izk` :xn`z m`e .dizeek xaq

zxhwd `la mc zwixfa xya ixzyp ?dtixyd

`nip Ð mxihwdl xyt` `lc oeikc ,mixeni`

migqt) "hgyp cinz" wxt yixa xn`w `peeb i`d ike .eca`y e` e`nhpy ink me`yr

zeni lk mixetk xqegn xn`c ,`wexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxl (`,hp

dpilnc mzd xn`we ,axrl miycwa lke`e cinzd xg` ezxtk iziine laeh dpyd

xya lik`zn `l mixai` ixhwz` `lc dnk lk ickn :jixte .gafn ly ey`xa

oeikc ,`kd ip`y :xnel yie !eca`y e` mixeni` e`nhpy ink me`yry cr ,'eke

ixzyn `l jkld Ð daxwdl mixeni` `xwirn efg `l mci z` milrad ekync

lr s` ,cinzd mcew eaixwdl ifg dedc oeik ,mzd la` .dicegl mc zwixfa xya

ink me`yr xity opixn` Ð diaexwl ivn `l `zyde ,cinzd xg` cr oizndy it

iax ly epa l`rnyi iaxe .cinzd xg` xihwdl ez` `nlic dxifb ,opaxcn mcd wexfl xeq` Ð mci milrad ekyny rcepe ehgyc mzd :inp i` Ð eca`y e` e`nhpy

wxtac ,xy` oa wgvi epiax dywny dn `gip ,dxifb meyn dligzkl mcd wexfl xeq`y zngn leqt oaxwd lkc ,df uexiz itle .dxifb `idd dil zil `wexa oa opgei

xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :`ipz migqtc [c wxt] `ztqezae ,devnl `l` epi`c rnyn (a,hn zegpn) "zlkzd"miaxrd oia ly cinz xg` oakry e` ,

onfa ungd lr ohgyy migafd lk x`ye :oerny iax xn`wc (`,bq migqt) "hgyp cinz" wxta opz ,cere .`gip Ð opaxc leqt `eddc opixn` i` ,`zyde .oileqt Ð
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף כט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כל ישראל הם מאמינים בה' )מאמינים בני מאמינים(. אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת השם.
ממאמר שבת פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



רלח
ezny ina cenr hk sc ± iyily wxt`nei

äì éðú àåä.ezrcn `vexiz i`d dl xn` `ede ,[oizipzn `dl] Ðïéùã÷î úøù éìë
åðîæá àìùxfeg epi` Ð unew myl ilka unewd yciwy oeike .ilk ozn oerh unewde Ð

.mixiy eed jpi` Ð unew iexw dfy xg`n ,digxk lre .dvnwp `ly dgpnk lah zeidl

íåéá áø÷ä ìë.zxehwde mcde dpealde zegpnd oebk Ðùåã÷,meia zxy ilka Ð

.sebd zyecw ycwieäìéìá áø÷ä ìëoebk Ð

mzgpne" (a,cn zegpn) xn xn`c ,mikqp zgpn

.dlila elit` Ð "mdikqpeùåã÷,zxy ilka Ð

.dlila oda epzp m` ,sebd zyecwúäéî éðú÷
àì äìéìá ìáà íåéá ùåã÷ íåéá áø÷ä ìëÐ

.yecw epi`áø÷éìla` ,axwil xyk zeidl Ð

lqtil dyecw dze`a xyken zeidl yecw

`veiae ,ea rbp m` mixetk xqegnae mei leaha

zlqtp `id mb efe .ol m` dpilae ,`vi m`

xgyd cenr (`,ft) migafa ol `niiwc ,dpila

zxfeg oi`y ,dlil zvinw zlqtpe ,dpil dyer

.dlahl ceräìåñôzaya dxcqp `ly Ð

`id ixde ,mhtynk mini zray my cenrl

,dleqt opiqxb `lc d`xp ile] .onf zxqegn

mei xeciq aiyg `l oizrnyc `pwqn `dc

gpenke ,sewd exciqk `l` xeciq oey`x

zxhwda mgld leqti dnle ,inc `qtewa

oikifad?llk mgll oglyd yciw `l `lde

.epxcqie xefgie ,d`ad zaya ewxit ok m` `l`

yi `nl` "dyri cvik" ipzwcn inp gken ikde

`pipg 'x yexita qixb inp ikde .xacl dpwz

oikifad xihwde 'ek `xif iax aizn :inex yi`

s` ,hiwpc `ed `zeaxe .'eke dyri cvik zaya

oilibxy enk zaya oikifad xihwdc ab lr

cqie mixg` oikifa `iai Ð zeyrl.[mgld mr x

åðçéðé äùòé ãöéëzay cr oglyd lr Ð

.d`adìñôéúå ùã÷éúzxy ilkc oeik Ð

`ly xeciqa leqtil zaya cg`n mgld z` oglyd ycwie ,lqtil epnfa `ly oiycwn

.epnfaoia` iaxc dea`e aizen `w xity aizen `wc i`d `ax xn`dipin dil iazenc Ð

ep` oikixve .`pz `zipzn `l` ,azezi`c `nipc ,xn` i`xen`c `zzrny e`l Ð

dlil oia` iaxc dea`c `pz xaqw :ikd edpivxze .iccd` `zipzn eywil `lc ayiil

zxy ilk jkld Ð zixgy zxy ilka ycwil die`x dzide li`ed ,onf oexqg ied `l

.dlila unewd oiycwnïîæ øñåçî íåé ìáàixde Ð xgn cr meid epnf oi`y xac Ð

.zayd mei cr ycwl epnf epi`y df oky lke .onf oexqg ied mly mei onf xqegn `ed

éùîù éá éèî éë,oglyd lr ycwz Ð xgn ycwl die`x `idy ,zay ililc Ð

.dpila lqtp zixgyle ,dlil xeciq meyn lqtize ,onf xqegn oi` dlil zxn`wcíã÷ù
å÷ìéñå.zay axr dkiygl jenq Ðåúåöîë àìù.onf oexqga Ðåøãéñù åîë äùòð
óå÷ä.onf xqegn `edy drya oglyd lr zay lil mcew xcqp ixdy ,ezrcn `ly Ð

yecwe `ed onf xqegn e`lc zay lila xcqpy mgle dlila unwpy unewl inc `lc

xcqie ,wlqie zixgy qpki odkd ,miptd mgl zkixr onf ribnyk zaya dzre) ,lqtil

.epxcqie xefgie ,epnn epwlqiy cr eycwn oglyd oi` epnf ribnyke (zipy
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aiiginc onfac (`,cq my) `xnba `nrh yxtne .xeht Ð onyl `ly oia onyl oia ,gqt

migafc meyn xehtc dil wetiz ?`nrh `eddl jixhvi` i`ne .migaf` aiigin `l gaf`

gqt mzd xhtc ikid ik ,miaxrd oia ly cinz xza iedc gqt onfa ohgyc oeik ,od oileqt

hgypykc ,ziyixtc i`nl la` .`ed leqt gafc meyn ,ungd lr enyl crena ehgyy

oia ly cinz xg` e` xgy ly cinzd mcew gafd

,dxifb meyn mcd wexfl minkg exq`y ,miaxrd

oeyl la` .`gip ded Ð `gaif lqtin `linne

,carica mcd wxf m` elit`c rnyn `ztqezd

:ipzwc .oileqt ikd elit` Ð ezevn lk dyre

i`n` opaxcn i`e .ohgyy ipzw `le ,oaixwdy

xyad epiid Ð xn`wc oileqtc d`xpe ?oileqt

i`d ik ogky`ck .extkzp milra la` ,lek`ln

yakd iab lr epzp :(a,ek) migafc ipy wxta `peeb

:l`eny xn`e .leqt cr 'eke ceqid cbpk `ly

d`xp dide .extkzp milra la` ,xyad leqt

wxt seqa opzck ,cinzd xg` lqtin `lc wcwcl

axrzpy gqt :(`,gv migqt) "`nh didy in"

axrzpe .elk`i Ð mipdk zxeag m` ,xekaa

oi` `de `xnba dlr jixtcn ,xn`w miign

liqtin `l :`nl` .leqtd zial miycw oi`ian

mzdc gqtc ,zegcl epivn ,edin .cinz xg`

mcew edl hgye ,minly iedc gqt xzen epiid

oi` `de jixtc `de .miaxrd oia ly cinzl

hrnny epiid Ð leqtd zial miycw oi`ian

elke`e ,mixfl lk`py gqt xzen zlik`a

ol dede ,mipdkl `l` milk`p opi`y mixekak

gqt rnync ,dyw dxeag oeyle .drxi xninl

xn` cere .zexeag zexeag eilr oipnipy ,ynn

dyng iab ,(a,gt) migqta "dy`d" wxta

odn cg`a zlai `vnpe odigqt zexer eaxrzpy

`lc meyn ipy gqt zeyrln oixehtc ,'ek

dipnf ipy gqt elit`c meyn ipyil ?`iyew i`ne .minlya ipzile gqt iziil :jixte .xyt`

in" wxta mzd `dl aiyg `lc :cere .oey`x gqt enk "miaxrd oia" dia aizkc ,cinz xza

,minlya iiepz`l xyt` `l ok m`e .ipyl oey`x oiay mixaca (`,dv my) "`nh didy

zxk ea yiy gqtc dyr iz`c meyn xninl `kile .miaxrd oia ly cinz xg` oileqtc

`kil `dc (`,hp my) "hgyp cinz" wxt yixa xn`ck ,zxk dia zilc dnlydc dyr igce

,edine .e`vi xaky aexd on `ed `ny xninl `ki` ediipin `cge `cg lkac ,zxk `kd

`di `l elit`i`e .`ziixe`cn xeq` dligzkl mewn lknc ,dyw cinzd xg` lqtp

epiidc "miaxrd oia" `l` "axra" aizk `lc oeik ,cinzl dinecw`l ivn ipy gqtc opixn`

oia"e "axra" ea xn`py xac xge`i opiyxcc ,cinzd xg` axw oey`x gqtc `nrh

micw irac ediipin id Ð ipy gqt la` ."miaxrd oia" `l` ea xn`p `ly xacl "miaxrd

`dc .xiiye `pz xnel yi Ð ipyl oey`x oiay mixac icda aiyg `lc `de .`yixa ciare

`ki`e .ipyd lr `le oey`xd lr zxk aiig (`,bv my) xn`c o`nl `ki`c ,zxk xiiy inp

.ipzile iziil jixtc `d `gip f` ,zeyx ipya daeg oey`xa miyp xn`c o`nl

äéøãäðiycwnc dilpn :dyw Ð epnfa `ly oiycwn zxy ilk 'eke `nnia divnwpe

ycwiy `ziixad lr oitiqen ep`c oeike ,dvnwp `l` ipzw `l `de ?epnfa `ly

ixiin i` :xnel yie !dtixyd zial `vz opixn` ied `l Ð dicegl unew yeciw meyn la` .dtixyd zial `vz ikdle ,dlila unewd xihwdy ixiinc `nipe inp siqep ok m` Ð unewd

`l` ,minc ipin oky gafl zvw `incc dwiln `irain `le .dwiln elit` `l` ,"lk`i mkgaf meia" ,`icda dia aizkc cala ef `le xity xn`w f` Ð `l eze divnew yciwe dvnwpyk

zxhwdc ol `hiyt ithc ,dil `irain `kti` Ð dvnew xihwdc opixn` ded i` la` ,dtixyd zial `vz Ð `icda meia da aizk `lc ab lr s`c ,dlila unewd ycwe dvnwp elit`

ixii` unew yeciwac ,ok yxtl i"yx wgc mpga ,edine .dxhwd epiid daxwd oeyl xwire ."aixwdl ezev meia" dixza aizke 'ebe "dgpnl dlerl dxezd z`f" aizkc ,dwilnn meia unew

cenra zlqtp Ð ilka dycwzp dgpndc oeik :ipyne .`nnia dvnwpe xcdpe dzkecl unewd xcdpe :jixte .dlila dvnwpe ilka dycwzp dgpnd `l` unewd ycwzp `lc xninl `ki`c

la` ,xgyd cenra lqtizy cr dlila dtixyd zial `vz `l dvnwp `l i` :xnel yie !ilka dycwzpc oeik dtixyd zial `vz inp dvnwp `la :il dywe .ilk yeciw lk oick xgyd

.dxev xeair ira `le ,dtixyd zial xzl`l `vz Ð dlila dvnwpc `zydåîë`ly eyciwy oeik ,lirl ikd inp opixn` `lc `d Ð sewd exciqysewd my epzpy enk dyrp ezevnk

.sewd exciqy enk dyrp Ð ezevnk `ly exciqy rcie dyr dpeekac oeik ,`kd la` .'eke dpald xe`n dlry oizipznc `inec ,mei `edy did xeaqky ,ycwl oeekzp mzdc :xnel yi Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc `nei(ipy meil)

cdøcäðilkl exifgp -àîîéa döî÷ðå øcäðez` uenwpe xefgpe - §©§¨§©©§¦§§¨¦¨¨
ycwzp `l unewd ,dvinw onf epi` dlily oeiky ,meia dgpnd
zial ef dgpn `vz recne ,lqtp `le zxy ilka egipdy it lr s`

:`xnbd zvxzn .dtixydàeäoia` iaxc dea` -dì éðzdpy - ¨¥¨
,ef `ziixadì øîà àeäåy ,dvxiz -ïéLc÷î úøL éìkunewd z` §¨©¨§¥¨¥§©§¦

mda ozipdeléôàilka epzip,Bpîæa àlLunewe ,dlila epiidc £¦¤Ÿ¦§©
,unew my eilr `xwpe ,ycwzp zxy ilka epzpe dlila evnwy
`ly dgpnk zeidl xfeg epi`e ,miixiy my `xwp x`yd lre

.dipy mrt uenwle exifgdl xyt` i` okle ,dvnwp
elit` oiycwn zxy ilky ceqid lr `ziixan dywn `xnbd

:epnfa `ly,éáéúéîììkä äæmda ozipd z` miycwnd zxy ilka ¥¦¥¤©§¨
,sebd zyecwaáøwä ìk[ezaxwd oicy-],íBiamc e` dgpn oebk ¨©¨¥©

,zepaxwd lk lyLBã÷zxy ilka ozipyk sebd zyecwa,íBia ¨©
áøwä ìëå[ezaxwd oicy-],äìélapn epiidcmikqp zgLBã÷) §¨©¨¥©©§¨¨

.äìélaáøwä ìëå,(äìéla ïéáe íBia ïéaLBã÷ïéailka ozipyk ©©§¨§¨©¨¥¥©¥©©§¨¨¥
zxy.äìéla ïéáe íBiaúäéî éðz÷y epipy mewn lkn -áøwä ìk ©¥©©§¨¨¨¥¦©¨©¨¥

,íBia LBã÷ íBiaozip m` `weecy rnyneïéà ,íBia,yecw `ed - ©¨©©¦
ozip m` la`àì äìéla,meia dzeevny dvinwde .yecw epi` - ©©§¨Ÿ

.dlila ilka dycwzp cvik
:`xnbd zvxznàîìécmeia axwy dny `ziixad dxn`y dn ¦§¨

y oiprl epiid ,dlila ilka ozipyk yecw epi`LBã÷ Bðéàici lr ¥¨
lkeiy ilkd,áøwéì,epnfa `ly ea ozipy oeikìáàmewn lkn ¦¨¥£¨

LBã÷oiprl oaxw my eilr `xwiy ilkl ezpizp zryn `edìñtéì ¨¦¨¥
ezvignl ueg `vi m` oebk ,zepaxw ileqt eilr legl milekiy -
zxy ilky xn`y oia` iaxc dea` zpeek efe .`nhp m` e`
lg ,zxy ilka epzpe dlila unwy oeiky ,mpnfa `ly oiycwn

.dlahl zxfeg dpi`y dlil zvinw oicn lqtpe ,unew my eilr
:ztqep `iyew,àøéæ éaø áéúîzegpna epipy(.w)mgl xeciq oipra ¥¦©¦¥¨

m` ,miptdúàå íçlä úà øcéñ,úaMä øçà ïéëéæaäxciq `le ¦¥¤©¤¤§¤©¨¦¦©©©©¨
,epick zayaúaMa ïéëéæaä úà øéè÷äå`ly `vnpe ,dixg`ly §¦§¦¤©¨¦¦©©¨

,epick mini dray ogleyd lr mgld did.äìeñteäNòé ãöék §¨¥©©£¤
devnd miiewzy dvex `ed m` ,oikifade mgld z` xiykdl

,mgld xzip didie df mglaepçépéogleyd lr mgld z`úaMì ©¦¤©©¨
,äàaäogleyd lr mgld `vnpy s`e .oikifad z` xihwi f`e ©¨¨

,dkxrnd dxiyk ,mini drayn xzeiLixdäãîò eléôàzkxrn ¤£¦¨§¨
miptd mglCëa ïéà íéaø íéîé ïçìMä ìò,íeìkonfdy meyn ©©ª§¨¨¦©¦¥§¨§

`ly miycwn zxy ilk oi`e ,d`ad zaya wx `ed mgipdl
.mpnfaeelit` oiycwn zxy ilky xn`y oia` iaxc dea` ixacl

,dyw ,leqtl oiprl mpnfa `lyéànàcr mgipdl leki recn - ©©
ixd ,d`ad zaylLBã÷zdkxrnd ycwzz -ìñtéúåmeyn ¦§§¦¨¥

.dpnfa `ly dxciqy
:`xnbd zvxzn,àáø øîàok`áéúBî à÷c ïàî[l`eyd-]øétL ¨©¨¨©§¨¦©¦

áéúBî à÷,dpekp dl`y l`y -åixd ok it lr s`ïéáà éaøc deáà ¨¦§£©§©¦¨¦
énð`l` ,envrn df oic ycig `løîà÷ àúéðúîepic `iad - ©¦©§¦¨¨¨©

.`ziixanexnel jixv ,dpynde `ziixad eywi `ly ayiil ick
cøáñ÷ay `ziixad ly `pzdäìéìoaxwd zaxwd mei iptlyïéà ¨¨©©§¨¥

`xwpy ,axwil epnf ribd `l oiicry oaxwk oaxwd oic,ïîæ øqeçî§©§©
oaxwd zaxwd lil la` ,llk epnf ribd `lyk `weec `ed dfy
ixdy ,ycwzn dlila ilka ozipy unewd okle .epnf ribdk aygp

la` .`ed epnfíBéaygp ,daxwdl ie`xd onfd iptl,ïîæ øqeçî§©§©
mgla xaecny zegpna dpyna okle .df meia ycwn ilkd oi`e
lke ,execiq mei iptl `edy ,oey`x meia oglyd lr ozipy miptd
xqegn `ed ,execiq onf `edy zayn daxd wgexny o`k oky

.lqtidl oiprl elit` ycwzn epi`e ,onf
la` ,onf xqegn `edy oeik lqtp epi` mpn` :`xnbd dywnék¦

éLîL éa éèîdlil `edy zay lil ly zeynyd oia ribnyk - ¨¥¥¦§¥
,mgld xeciq meil jenqdLBã÷z,dkxrnd ycwzz -ìBñôúå- ¦§§¦§

jkne .dzeevnk zayd meia dkxrnd z` egipd `ly oeik ,lqtze
zxy ilk oi`e ,onf xqegn aygp dlil s`y gken ,lqtp epi`y
ilka ozipy unewdy `ziixaa xn`p recne ,leqtl mb ea oiycwn

.lqtp dlila
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàepi` daxwdd iptly dlil mlerl ¨©¨¦¨

z` gipdl lekiy epipyy zegpna dpynae ,onf xqegn aygp
ote`a xaecn ,d`ad zayl mgldB÷lñå íãwLmiptd mgl z` - ¤¨©§¦§

`linne ,zay ly zeynyd oia ribdy mcew ogleyd iab lrn
.lqtidle ycwzdl ick zay lila ogleyd lr did `l

:sqep uexizàøèeæ øîxn`àîéúéàåy mixne` yie -øîà éMà áø ©§¨§¦¥¨©©¦¨©
,df uexizàîéz eléôàzegpna dpynd z` cinrdl dz` leki - £¦¥¨

elit`aote`B÷lñå íã÷ àlLdywi `l mewn lkne ,zayd iptl §¤Ÿ¨©§¦§
ny ,lqtie dlildn mgld ycwziyBøcqL ïåékoglyd lr odkd ¥¨¤¦§

àlL,Búåöîk,epick zaya `le zayd xg` exciq ixdyäNòð ¤Ÿ§¦§¨©£¨
,epnfa `ly rvazdy df xeciq,óBwä BøcqL Bîkaygpy epiidc §¤¦§©

epi`e ,zrcn `ly zxy ilka yeciwl dnece ,zrcn `ly xeciqk
exciqy mgla `weec `ed dfe .lqtidl oiprl s` mgld z` ycwn
ozipy unewd la` ,onf xqegn didy ,reayd inin cg`a eze`
eze` ycwn ilkd ,onf xqegn epi` dlily oeik ,dlila zxy ilka

.lqtidl
:dpyna epipyLc÷na äéä ììkä äæoerh min lihnd lke 'eke ¤©§¨¨¨©¦§¨

:`xnbd zxxan .milbxe mici yeciwàîìLaycwl jixvy dn ¦§¨¨
d z`íéìâø`edy ,oaeníeMîdúBöBöéð,eilbx lr oifzipdàlà ©§©¦¦¦¤¨
d z`íéãéàîòè éàî:`xnbd zx`an .mycwl jixv recn -øîà ¨©¦©©£¨¨©

úøîBà úàæ ,àaà éaøiptl eici z` ycwl jixvy df oicn - ©¦©¨Ÿ¤¤
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

על-ידי הצדקה פודה את נפשו מן הגלות כו', כי אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר ושביה בצדקה.
ממאמר שבת פרשת במדבר, ה'תשכ"ח
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ycwzp `l unewd ,dvinw onf epi` dlily oeiky ,meia dgpnd
zial ef dgpn `vz recne ,lqtp `le zxy ilka egipdy it lr s`
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`ly miycwn zxy ilk oi`e ,d`ad zaya wx `ed mgipdl
.mpnfaeelit` oiycwn zxy ilky xn`y oia` iaxc dea` ixacl

,dyw ,leqtl oiprl mpnfa `lyéànàcr mgipdl leki recn - ©©
ixd ,d`ad zaylLBã÷zdkxrnd ycwzz -ìñtéúåmeyn ¦§§¦¨¥
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áéúBî à÷,dpekp dl`y l`y -åixd ok it lr s`ïéáà éaøc deáà ¨¦§£©§©¦¨¦
énð`l` ,envrn df oic ycig `løîà÷ àúéðúîepic `iad - ©¦©§¦¨¨¨©

.`ziixanexnel jixv ,dpynde `ziixad eywi `ly ayiil ick
cøáñ÷ay `ziixad ly `pzdäìéìoaxwd zaxwd mei iptlyïéà ¨¨©©§¨¥

`xwpy ,axwil epnf ribd `l oiicry oaxwk oaxwd oic,ïîæ øqeçî§©§©
oaxwd zaxwd lil la` ,llk epnf ribd `lyk `weec `ed dfy
ixdy ,ycwzn dlila ilka ozipy unewd okle .epnf ribdk aygp

la` .`ed epnfíBéaygp ,daxwdl ie`xd onfd iptl,ïîæ øqeçî§©§©
mgla xaecny zegpna dpyna okle .df meia ycwn ilkd oi`e
lke ,execiq mei iptl `edy ,oey`x meia oglyd lr ozipy miptd
xqegn `ed ,execiq onf `edy zayn daxd wgexny o`k oky

.lqtidl oiprl elit` ycwzn epi`e ,onf
la` ,onf xqegn `edy oeik lqtp epi` mpn` :`xnbd dywnék¦

éLîL éa éèîdlil `edy zay lil ly zeynyd oia ribnyk - ¨¥¥¦§¥
,mgld xeciq meil jenqdLBã÷z,dkxrnd ycwzz -ìBñôúå- ¦§§¦§

jkne .dzeevnk zayd meia dkxrnd z` egipd `ly oeik ,lqtze
zxy ilk oi`e ,onf xqegn aygp dlil s`y gken ,lqtp epi`y
ilka ozipy unewdy `ziixaa xn`p recne ,leqtl mb ea oiycwn

.lqtp dlila
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàepi` daxwdd iptly dlil mlerl ¨©¨¦¨

z` gipdl lekiy epipyy zegpna dpynae ,onf xqegn aygp
ote`a xaecn ,d`ad zayl mgldB÷lñå íãwLmiptd mgl z` - ¤¨©§¦§
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,epnfa `ly rvazdy df xeciq,óBwä BøcqL Bîkaygpy epiidc §¤¦§©

epi`e ,zrcn `ly zxy ilka yeciwl dnece ,zrcn `ly xeciqk
exciqy mgla `weec `ed dfe .lqtidl oiprl s` mgld z` ycwn
ozipy unewd la` ,onf xqegn didy ,reayd inin cg`a eze`
eze` ycwn ilkd ,onf xqegn epi` dlily oeik ,dlila zxy ilka

.lqtidl
:dpyna epipyLc÷na äéä ììkä äæoerh min lihnd lke 'eke ¤©§¨¨¨©¦§¨

:`xnbd zxxan .milbxe mici yeciwàîìLaycwl jixvy dn ¦§¨¨
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אגרות קודש

]שלהי סיון תשכ"ד[

שאלת חלום וכיו"ב - שייך ליחידי סגולה וכו', ובמקרים מיוחדים. וילמוד בהתמדה ושקידה 

ויתנהג כמצווה בשו"ע וה' יצליחו.

- לדבר עמי פא"פ - שייך למזכ'.



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc `nei(iyily meil)

yì äåöîóLôL.eilbx lr efzipy milbx in zevevip ecia gpwl - ¦§¨§©§¥
:zevevipd meyn eici ycwl exn`y dnn in` iax ly epicl di`x

àöiL íãàì øeñà ,énà éaø øîàc ,énà éaøì déì òéiñîzeyxl §©©¥§©¦©¦§¨©©¦©¦¨¨¨¨¤¥¥
miaxdåéìâø éab ìòL úBöBöéða,mtyty `l m`äàøpL éðtî §¦¤©©¥©§¨¦§¥¤¦§¤

äëôL úeøëk`l` oiglew eilbx in oi`e ely cibd zxkpy - ¦§¨§¨
len epi` dkty zexke ,oizzey,ciL åéða ìò æòì àéöBîeexn`i ¦©©©¨¨¤

e xg`n dxarzd ezy`yïä[eipa-].íéøæîîycwl exn`y dnne ¥©§¥¦
.mtytyl devn yiy gken zevevipd meyn eici

äàBö ,àtt áø øîàzcnerddîB÷îa,[zrahd ita-]øeñà ¨©©¨¨¨¦§¨¨
df mc`l,òîL úàéø÷ úBø÷ì.gixd zndef meynzxxan ¦§§¦©§©

:`xnbdéîc éëéä`tt ax xn` df lry ,d`evd z`vnp okid - ¥¦¨¦
.rny z`ixw zexwl xeq`yéàote`a xaecnúéàøðcs` d`evd ¦§¦§¥

,cnerykàèéLte ,rny z`ixw `exwl el xeq`yéàxaecnàìc §¦¨¦§Ÿ
úéàøðixd ,eilr xeq`l xyt` ji` ,ayeiyk elit` d`evdàì ¦§¥Ÿ

úøMä éëàìîì äøBz äðzéðep` oi`e ,zeptidl jxev mdl oi`y ¦§¨¨§©§£¥©¨¥
:`xnbd zx`an .dfn xnydl milekiàëéøö àìax jxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` epic z` ycgl `ttc`edykáLBéd`evd zilbzn §¥
,úéàøðå`edyk la`ãîBòd`evd z` dqkn eteb,úéàøð dðéàå §¦§¥¥§¥¨¦§¥

.rny z`ixw `exwl el xeq`y `tt ax ycig df ote`ae
:`tt ax ly epic lr `xnbd dywnî àðL éàîeoica epipyy dn ©§¨¦

,øîzéàc ,BøNa ìò äàBvel yiy mc`BøNa ìò äàBödqekn `ide ¨©§¨§¦§©¨©§¨
,eicbaaL Bàe `qkd zia zvign cil cnràqkä úéáa åéãé eéälr ¤¨¨¨§¥©¦¥

,dvignay xeg jxc eici qipkdy iciøzeî ,øîà àðeä áøel ©¨¨©¨
,òîL úàéø÷ úBø÷ìxn`py(e pw mildz),'Di lNdY dnWPd lM' ¦§§¦©§©Ÿ©§¨¨§©¥¨

la` ,miiwp zeidl mikixv mde ,lelidd llka mhegde dtdy
.`l mixai`d x`yøeñà ,øîà àcñç áøåel,òîL úàéø÷ úBø÷ì §©¦§¨¨©¨¦§§¦©§©

xn`py(i dl mildz)lelidd llka mleky ,'dpxn`Y izFnvr lM'¨©§©Ÿ©§¨
envr xa`dy meyn wx xq` `cqg ax mbe .miiwp zeidl mikixve
,gixd zndef meyn `le ,'dpxn`z izenvr lk' xn`pe jlkeln

.gixd zndef meyn `tt ax xq` recne
d`evdyk :`xnbd zvxzndîB÷îa`idy oeik ,xzei dxeng `id ¦§¨

mlerd xie`l d`vi `l oiicry dnge ,dgix xftzp `leLéôð̈¦
àîäeæokle ,daexn rxd dgix -,rny z`ixw `exwl el xeq` £¨

d`ev la`,dîB÷îa àlL,dgix xftzp xakyàîäeæ Léôð àì- ¤Ÿ¦§¨Ÿ¨¦£¨
`ed xq`y `cqg axe ,gixd meyn xeqi` oi`e ,daexn dgix oi`

.'dpxn`z izenvr lk' meyn
,ïðaø eðzd `id jka äëìäzekldíãà ,äãeòqyàöBérvn`a ¨©¨¨£¨¨§§¨¨¨¥
dcerqdúçà Bãé ìèBð ,íéî ïézLäì[da sytyy cid-]ñðëðå §©§¦©¦¥¨©©§¦§¨

e dcerqd on `vi m`e .dcerqlâéìôäå Bøéáç íò øaécddzyp - ¦¥¦£¥§¦§¦
,dcerqd on ezrc giqde my,ñðëðå åéãé ézL ìèBðmiciy meyn ¥§¥¨¨§¦§¨

.mxnyl xdfp `le md zeipwqremr xaicay ,`ziixad dtiqen
,biltde exiagìèBð àeäLë,eici z`õeçaî ìBhé àì`ly - §¤¥Ÿ¦¦©
,dcerq mewnaåjk xg` wxéðtî ,ñðkédcerqd ipa mi`ex `ly §¦¨¥¦§¥

eilr yie ,eici lhepyãLç.eici lhp `ly edecygiyàlàmcew £¨¤¨
å ,BîB÷îa áLBéå ñðëðjk xg`,åéãé ézL ìèBðå,eici lhepy xg` ¦§¨§¥¦§§¥§¥¨¨§

ynydøéæçîmr xfgn -çéôhä[micid lr epnn miwveiy jt-] ©£¦©¨¦©
ïéçøBàä ìòricedl ick ok dyere .eici lehil jixv in le`yl ©¨§¦

.eici lhpy mdl

,àcñç áø øîà,oiaeqnd ipta eici lhepy oicdïøîà àì`l - ¨©©¦§¨Ÿ£¨¨
xn`pàlàliaya dcerql qpkpykììáà ,úBzLoiicr `ed m` ¤¨¦§£¨

liaya qpkpe dcerqd rvn`a,ìBëàìipta lehil jixv epi` ¤¡
`l` ,xeaivdå õeçaî ìèBðjk xg`.ñðëðjixv epi`y mrhde ¥¦©§¦§¨

meyn ,mdipta lehilòéãé òãéîcircei mlek -mdézòc àðéðàc- §¥©¨¦©©£¦¨©§¥
,eici lhepy ila dcerq lke` epi`e ,zrcd oip` `ed mc` mzqy

.lhp `ly ea ecygi `le,÷çöé øa ïîçð áø øîàmrhdy oeik ¨©©©§¨©¦§¨
ok m` ,zrcd zepip` meyn mlek ipta lhep epi` dlik`lyàðàå©£¨

,dcerq rvn`a `vei ip`yk -eléôàliaya wx xfeg ip`y £¦
ìénð ,úBzLc meyn ,mlek ipta ici lehil jixv ipi`éòãé òãéî- ¦§©¦¥©¨§¥

dcerqd ipa mircei,éàzòc àðéðàcila zezyl elit` leki ipi`e ©£¦¨©§©
.izlhp `ly ia ecygi `le ,ici leh`y

äðùî
ì äøæòì ñðëð íãà ïéàcearäãBáòycwnd ziaaeléôà`edy ¥¨¨¦§¨©£¨¨©£¨£¦

øBäè.ìBaèiL ãò ¨©¤¦§
lkae ,minrt dnk mixetikd meia eicba z` dpyn lecb odkd
laeh legl ycew icban e` ycewl leg icban dpyny mrt
eici ycwne laeh ycewl ycewn dpynyke ,eilbxe eici ycwne

:dpynd znkqne .miinrt eilbxeïéLec÷ äøNòå úBìéáè Lîç- ¨¥§¦©£¨¨¦¦
milbxe mici yeciwíBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBèmeia - ¥Ÿ¥¨§©¥©

,mixetikdïleëålaeh [zeliahd lk-]ìò Lãwazkyl bbúéa §¨©Ÿ¤©¥
î õeç ,äåøtädliahBf[dpey`x dliah-],ãáìadliah dpi`y ©©§¨¦¦§¨

.dliah jixv dxfrl qpkpd dpyd lkay ,mixetikd meil zcgein
:mixetikd mei zcear xcq z` zepnl dligzn dpyndïéãñ eñøẗ§¨¦

õea ìLcixtdlíòä ïéáì Bðéa.laehy drya.(åéìâøå åéãé Lcé÷) ¤¥§¥¨¨¦¥¨¨§©§¨

àøîâ
.leahiy cr dcearl dxfrl qpkp mc` oi` :dpyna epipyeìàL̈£

daiyid ipaBæ äìéáè ,àîBæ ïa úàmzqipk iptl mipdkd milaehy ¤¤¨§¦¨
mixedh mdyk mbänì,mze` ekixvd,íäì øîà,`ed xnege lw ¨¨¨©¨¤

äîemixetikd meia lecb odkî äpLnä`edy mewnì LãBwmewn ¨©§©¤¦¤§
`edy,LãB÷ezcear ligzne ycewa ezcear xneby epiidc ¤

,jtidl e` ,miycwd ycewaå`veiy mb md el` miiepiyíB÷nî §¦¨
Ld`neha myl qpkpdeðò,úøk Lqpkpe,úøk LeðòL íB÷îì ¤¨¨¥§¨¤¨¨¥

ote` lkaeïeòèäìéáèmc` ok m` ,el` miiepiyaìBçî äpLnä- ¨§¦¨©§©¤¥
qpkpe leg mewn `edy ezian ribnyìmewn `edy ycwnd zia §

å ,LãB÷dpyn ok,úøk LeðòL íB÷îì úøk Leðò ïéàL íB÷nîike ¤§¦¨¤¥¨¨¥§¨¤¨¨¥
,äìéáè ïeòhL ïéc Bðéàqpkpd mc` lkl dliah ekixvd df mrhne ¥¦¤¨§¦¨

.dxfrl,øîBà äãeäé éaø`l` ,dxezd on daeg dliahd oi`Cøñ ©¦§¨¥¤¤
[xxb-]øBkæiL éãk ,Bæ àéä äìéáèyi m` [xkfiy-]äðLé äàîeè §¦¨¦§¥¤¦§§¨§¨¨

Lda `nhp,Bãéa,xdhp `le `nhpy gkyeejkaLBøôéqpkdln ¤§¨¦§
.eyny aixrie leahiy cr dxfrl

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîaiaxe `nef oa ewlgp dna - §©¨¦§§¥
.leahl jixv dxfrl qpkpd mdipyl ixd ,dcedi
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ezny in` cenr l sc ± iyily wxt`nei
åãéá óùôùì äåöî,ueg oda `vi `ly ,eilbx lr oifzipd milbx in ly zevevip Ð

Ð cilen epi` dkty zexke ,oizzey `l` oiglwn eilbx in oi`y ,dkty zexkk d`xpe

.ely mpi`y eipa lr exn`ieäîå÷îáz`ixw zexwl df xeq` Ð zrahd it awpa Ð

.rnyàñëä úéáá åéãéeici qipkd dfe ,dvigndn miptl `qkd ziae ,zwqtn dvign Ð

.dvignay xeg jxcøåñà øîà àãñç áøåÐ

.(dl mildz) 'ebe "dpxn`z izenvr lk" meyn

zndef meyn la` ,"izenvr lk" meyn `nrh

.ediiexzn `tt axl `iywe .`l Ð gixd

àîäåæ ùéôð äîå÷îá`ly ,`id dngy Ð

.dgix xftzp `le ,xie`l d`viäãåòñá äëìä
.dcerq zeklda exn` ef dkld :xnelk Ðíãà

eci lhep ,min oizydl dcerqd jezn `viy Ð

.zevevip da sytiyy dze` ,zg`âéìôäåÐ

.ddyåéãé éúù ìèåðdry biltdy oeikc Ð

mizy e` zg``le ,ezcerqn ezrc giqd Ð

.zeipwqr ode ,eici xenyl xdfpõåçáî ìåèé àì
.lhp `l eilr exn`i `ly Ðìò çéôèä øéæçîå

ïéçøåàäwxt] `ztqeza dl opiqxb ikd Ð

min epnn oiwveiy jt Ð gith :zekxac [iriax

micid lr,oiaeqnd migxe`d lr exifgn Ð

jixvd mka yi :xne`e ,odilr exifgn ynyde

lehil?qipkdy df lhpy ricedl `l` z`f oi`e

.eici z`ïøîà àì`l` uega lehi `lc Ð

,qpkp `ed zezyl `l` lek`l cer jixv epi`y

xg` dizya zezyl jix`dl oilibx eidy

jezl dqext ozi `ny lehil jixv ,edine .oefnd

.eitäéúòã àðéðàã òéãé òãéîicyg `le Ð

.diläðùîäãåáòìmc` oi`c ,`wec e`l Ð

.`xnba yxtn `nrhe .leahiy cr dxfrl qpkp

'åëå úåìéáè ùîç.`xnba dl sili Ðúéá ìò
äåøôä.dextd zia zkyl bb lr Ðåæî õåçÐ

mixetkd meil daeg d`a dpi`y ,dpey`xd

ze`ad zeliah la` .`zi` inp `nei lk `dc

"yecw mewna" oda aizk mixetkd meil daeg

."zen ixg`"c `piipraàøîâåæ äìéáèÐ

?xedhl dnl ,zixgy lk lyäðùîä äîå
'åëå ùãå÷îmeia zecear ynga lecb odk Ð

,uegl miptne miptl uegn zepzynd ,mixetkd

zxk yepr odipy lre ycw zenewnd ipyy

.d`neha qpkpdäìéáè ïåòèdcear oia Ð

ezian `ad dfe .(`,al) oiwxta silick ,dcearl

.'eke ycwd l` legn `edy ,dxfrläìéáè êøñ
åæ àéäjxql `l` ,dxezd on daeg o`k oi` Ð

oi`y al lr zelrl ick ,dliah mya yetzle

d`neh yi m` eall zzle ,oi`nhl `l` dliah

,dgkye eilr yiy dpyi d`neh xekfie eilr

.meid ceari `le ,dliahd xg` eyny aixriy cr meid dxfrl `aln yextie
éìåçàá
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äåöîxfril` iaxc opaxk ol `niiw `nzqn `de ?sytyl jixv i`n` :dniz Ð sytyl

Ð `nl` .'eke eilbx lr oifzip zevevip `lde opax dil exn`e dn`a feg`l xeq`c

edi `ly xyt` i` ,ok it lr s` :xnel yie !eilbx lr oifzip zevevip oi` dn`a fge`ykc

opaxc ,inp i` .seqal cr dn`a feg`l dizrc` e`le ilzyin oipnifc ,eilbx lr oifzip hrn

lk" wxtac ,rcz ,xfril` iax ixacl seqal ecen

axl dil xn`c ,l`eny` jixt (`,bi dcp) "cid

xfril` iax `ipzde .dn`a feg` `ppiy :dcedi

zay) "dxik" wxta oke .'eke fge`d lk :xne`

yi ,edin ?jixt i`n Ð ibilt opax i`e .(`,`n

`ivei `ly `l` exy `l opax elit`c ,df zegcl

"dxik"c `idde .`l ikd e`l `d Ð eipa lr frl

Ð dcedi axc `de .ded ikd meyn e`l Ð

xninl `kile ,dhnl oizyne i`w ded `xbi``

meyne ,lzekd jelkl meyn `l` zevevip meyn

`iadl yi ,edin .opax exy eed `l `zlin i`d

(`,n zekxa) "oikxan cvik" wxt opixn`cn di`x

gegiz xtrae daiyia `l` milk milbx in oi`

.xn`w `l dn`a fge` la` ,'eke dcinra elit`

inp opixn`e .milk ok enk `nzqnc ab lr s`c

'eke iz`py dyly (a,fh dcp) "cid lk" wxta

iax my xkfed `le ,oizyne dn`a fge` aiyge

iaxl ecede opax exfgc dpin rny `l` .xfril`

`l `icda ogky` `lc ab lr s`e .xfril`

ikde .ok xnel yi Ð exfgy `ziixaa `le dpyna

`zlin` (a,bi my) "cid lk" wxta ogky` inp

,exeaih lr eci uvwz oetxh iax xn`wc ,izixg`

`l uew el ayi :el exn` .ezn`a rbpy lr :yexit

`l` ,uew `la elit` exy opaxc rnyn ?eplhi

.uew el ayia zdin ol ice` :dil iywn eedc

`nzqne Ð uvwiz miyp`a mzdc oizipznae

iaxk dinewe`l `xaq oi`c .opaxk inp `iz`

ogky` `lc ab lr s` ,oda exfgc `nl` ,oetxh

yie ,sytyl devnc oeike :xn`z m`e .`icda dl

iaxl opax dil ikxt `w i`n ,sytyl dpwz

gegiz xtr el oi`e deab mewn el oi` xfril`

ody eipa lr frl `ivei ahen :mdl xn` ?i`n

.mewnd iptl zg` dry ryx d`xi l`e mixfnn

:xnel yie ?sytyl devn edl xn` `l i`n`e

zevevip aex didi f` llk dn`a feg`i `l m`

,xkip `di sytyn m` elit`e ,eilbx lr mifzip

otytyl gxeh el yi mbe .eipa lr frl `iveie

.gipne ,lkd

ïéà`edy cr xedh elit` dcearl qpkp mc`

elit` `l` ,dcearl `wec e`l Ð laeh

irac onwl gken ,`id dcear e`lc dhigyl

,dxfrl qpkpy wx ,dcear e`la elit`e .dliah

gken oke ,dcearl `ly elit` `l` dcearl xac seq `l :xn`wc inlyexia giken oke

.jenqa yxt`y enk ,onwl

äîåxedha `l` epi` xnege lwd i`cec :xnel yie ?oiipn Ð dcearl `ly qpkpd xedh la` dcear cearl dvex oky Ð mzdl dn jxtnl `ki` :il dniz Ð 'ek ycwl ycw oia dpynd

mewna laeh oky Ð ycewl ycewn dpyn `edyk mixetkd meil dn :jxtil izk` xn`z m`e .ceari `ny dxifb ,cearl `ly qpkpa elit` exfb opaxcnc `l` .cearl ick qpkpd

iaxle yecw mewna liah `nef oalc ,ibilt `dac `nil Ð ibltin `w i`na jenqa xn`w ik ok m` :dyw la` .`pic i`dn yecw mewna leahi inp dpyd zeni x`yac :xnel yic !yecw

`nw wxta jixtck ,meid ly ezxtk daexn oky :jxtil e` .lecb odka `l` heicd odka mei zcear dxyked `ly ,xeng `edy mixetkd meil dn :jxtnl `ki` izk`c ,cere .`l dcedi

s` ,ycewl ycewn dpynd dne :ikd `nipe ,xnege lwa ixneg oze` qipkpe ,jk ici lr xnege lwl mil` inil` daxc`c ,zekxit edl aiygn `l `nef oac xnel jixv `l` .(`,h) zereayc

Ð daexn meid zxtky zngne ,jk jezn ith xidfe fixfe meid zcear lk eilr dlhedy it lr s`e ,ith yecwc lecb odk `edy it lr s`e ,yecw mewna daeyg dliah xak lahy it lr

.lega leahiy ycew icbaa ycwzp `l izk`c oeik ,`ed `xaq Ð yecw mewna liah `lc i`de .oky lk `l ycewl legn dpynd ,dliah jixv ikd elit`
iax
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ì äåöîéaø øîàc ,éîà éaøì déì òéiñî .óLôL ¦§¨§©§¥§©©¥§©¦©¦§¨©©¦
,åéìâø éab ìòL úBöBöéða àöiL íãàì øeñà :éîà©¦¨¨¨¨¤¥¥§¦¤©©¥©§¨
ïäL åéða ìò æòì àéöBîe ,äëôL úeøëk äàøpL éðtî¦§¥¤¦§¤¦§¨§¨¦©©©¨¨¤¥

dîB÷îa äàBö :àtt áø øîà .íéøæîî¯úBø÷ì øeñà ©§¥¦¨©©©¨¨¦§¨¨¦§
úéàøðc éà ?éîc éëéä .òîL úàéø÷¯éà ,àèéLt §¦©§©¥¦¨¥¦§¦§¥§¦¨¦

úéàøð àìc¯!úøMä éëàìîì äøBz äðzéð àì¯àì §Ÿ¦§¥Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥¨
áLBéc ,àëéøö¯ãîBò ,úéàøðå¯éàîe .úéàøð dðéàå §¦¨§¥§¦§¥¥§¥¨¦§¥©

Bà BøNa ìò äàBö ,øîzéàc ?BøNa ìò äàBvî àðL§¨¦¨©§¨§¦§©¨©§¨
úBø÷ì øzeî :øîà àðeä áø ,àqkä úéáa åéãé eéäL¤¨¨¨§¥©¦¥©¨¨©¨¦§
úàéø÷ úBø÷ì øeñà :øîà àcñç áøå ,òîL úàéø÷§¦©§©§©¦§¨¨©¨¦§§¦©

!òîL¯dîB÷îa¯dîB÷îa àlL ,àîäeæ Léôð¯àì §©¦§¨¨¥£¨¤Ÿ¦§¨¨
.àîäeæ LéôðàöBé íãà :äceòqa äëìä ,ïðaø eðz ¨¥£¨¨©¨©£¨¨©§¨¨¨¥
íéî ïézLäì¯íò øaéc .ñðëðå úçà Bãé ìèBð §©§¦©¦¥¨©©§¦§¨¦¥¦
âéìôäå Bøéáç¯ìèBð àeäLëe .ñðëðå åéãé ézL ìèBð £¥§¦§¦¥§¥¨¨§¦§¨§¤¥

¯ñðëð àlà ,ãLç éðtî ,ñðkéå õeçaî ìBhé àìŸ¦¦©§¦¨¥¦§¥£¨¤¨¦§¨
,åéãé ézL ìèBðå BîB÷îa áLBéåçéôhä øéæçîeìò §¥¦§§¥§¥¨¨©£¦©¨¦©©

ì àlà ïøîà àì :àcñç áø øîà .ïéçøBàä,úBzL ¨§¦¨©©¦§¨¨£©©¤¨¦§
ìBëàì ìáà¯òãéîc ,ñðëðå õeçaî ìèBðòéãé £¨¤¡¥¦©§¦§¨§¥©¨¦©

eléôà àðàå :÷çöé øa ïîçð áø øîà .déúòc àðéðàc©£¦¨©£¥¨©©©§¨©¦§¨©£¨£¦
ì.éàúòc àðéðàc éòãé òãéî ,éîð úBzLäðùîïéà ¦§©¦¥©¨§¦©£¦¨©£¨¥

.ìBaèiL ãò ,øBäè eléôà äãBáòì äøæòì ñðëð íãà̈¨¦§¨©£¨¨©£¨£¦¨©¤¦§
Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBè ïéLec÷ äøNòå úBìéáè Lîç̈¥§¦©£¨¨¦¦¥Ÿ¥¨§©¥
.ãáìa Bfî õeç ,äåøtä úéa ìò Lãwa ïleëå ,íBia Ba©§¨©Ÿ¤©¥©©§¨¦¦§©
.åéìâøå åéãé Lc÷ íòä ïéáì Bðéa õea ìL ïéãñ eñøẗ§¨¦¤¥§¥¨¨¦¥¨¨§©§¨

àøîâ?änì Bæ äìéáè :àîBæ ïa úà eìàL̈£¤¤¨§¦¨¨¨
íB÷nîe ,LãB÷ì LãBwî äpLîä äîe :íäì øîà̈©¨¤¨©§©¤¦¤§¤¦§

LeðòLúøk LeðòL íB÷îì úøk¯,äìéáè ïeòè ¤¨¨¥¦§¤¨¨¥¨§¦¨
úøk Leðò ïéàL íB÷nîe LãB÷ì ìBçî äpLîä©§©¤¥§¤¦§¤¥¨¨¥
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אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמתי.
היום יום יב סיוון



רמי ezny in` cenr l sc ± iyily wxt`nei
åãéá óùôùì äåöî,ueg oda `vi `ly ,eilbx lr oifzipd milbx in ly zevevip Ð

Ð cilen epi` dkty zexke ,oizzey `l` oiglwn eilbx in oi`y ,dkty zexkk d`xpe

.ely mpi`y eipa lr exn`ieäîå÷îáz`ixw zexwl df xeq` Ð zrahd it awpa Ð

.rnyàñëä úéáá åéãéeici qipkd dfe ,dvigndn miptl `qkd ziae ,zwqtn dvign Ð

.dvignay xeg jxcøåñà øîà àãñç áøåÐ

.(dl mildz) 'ebe "dpxn`z izenvr lk" meyn

zndef meyn la` ,"izenvr lk" meyn `nrh

.ediiexzn `tt axl `iywe .`l Ð gixd

àîäåæ ùéôð äîå÷îá`ly ,`id dngy Ð

.dgix xftzp `le ,xie`l d`viäãåòñá äëìä
.dcerq zeklda exn` ef dkld :xnelk Ðíãà

eci lhep ,min oizydl dcerqd jezn `viy Ð

.zevevip da sytiyy dze` ,zg`âéìôäåÐ

.ddyåéãé éúù ìèåðdry biltdy oeikc Ð

mizy e` zg``le ,ezcerqn ezrc giqd Ð

.zeipwqr ode ,eici xenyl xdfpõåçáî ìåèé àì
.lhp `l eilr exn`i `ly Ðìò çéôèä øéæçîå

ïéçøåàäwxt] `ztqeza dl opiqxb ikd Ð

min epnn oiwveiy jt Ð gith :zekxac [iriax

micid lr,oiaeqnd migxe`d lr exifgn Ð

jixvd mka yi :xne`e ,odilr exifgn ynyde

lehil?qipkdy df lhpy ricedl `l` z`f oi`e

.eici z`ïøîà àì`l` uega lehi `lc Ð

,qpkp `ed zezyl `l` lek`l cer jixv epi`y

xg` dizya zezyl jix`dl oilibx eidy

jezl dqext ozi `ny lehil jixv ,edine .oefnd

.eitäéúòã àðéðàã òéãé òãéîicyg `le Ð

.diläðùîäãåáòìmc` oi`c ,`wec e`l Ð

.`xnba yxtn `nrhe .leahiy cr dxfrl qpkp

'åëå úåìéáè ùîç.`xnba dl sili Ðúéá ìò
äåøôä.dextd zia zkyl bb lr Ðåæî õåçÐ

mixetkd meil daeg d`a dpi`y ,dpey`xd

ze`ad zeliah la` .`zi` inp `nei lk `dc

"yecw mewna" oda aizk mixetkd meil daeg

."zen ixg`"c `piipraàøîâåæ äìéáèÐ

?xedhl dnl ,zixgy lk lyäðùîä äîå
'åëå ùãå÷îmeia zecear ynga lecb odk Ð

,uegl miptne miptl uegn zepzynd ,mixetkd

zxk yepr odipy lre ycw zenewnd ipyy

.d`neha qpkpdäìéáè ïåòèdcear oia Ð

ezian `ad dfe .(`,al) oiwxta silick ,dcearl

.'eke ycwd l` legn `edy ,dxfrläìéáè êøñ
åæ àéäjxql `l` ,dxezd on daeg o`k oi` Ð

oi`y al lr zelrl ick ,dliah mya yetzle

d`neh yi m` eall zzle ,oi`nhl `l` dliah

,dgkye eilr yiy dpyi d`neh xekfie eilr

.meid ceari `le ,dliahd xg` eyny aixriy cr meid dxfrl `aln yextie
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äåöîxfril` iaxc opaxk ol `niiw `nzqn `de ?sytyl jixv i`n` :dniz Ð sytyl

Ð `nl` .'eke eilbx lr oifzip zevevip `lde opax dil exn`e dn`a feg`l xeq`c

edi `ly xyt` i` ,ok it lr s` :xnel yie !eilbx lr oifzip zevevip oi` dn`a fge`ykc

opaxc ,inp i` .seqal cr dn`a feg`l dizrc` e`le ilzyin oipnifc ,eilbx lr oifzip hrn

lk" wxtac ,rcz ,xfril` iax ixacl seqal ecen

axl dil xn`c ,l`eny` jixt (`,bi dcp) "cid

xfril` iax `ipzde .dn`a feg` `ppiy :dcedi

zay) "dxik" wxta oke .'eke fge`d lk :xne`

yi ,edin ?jixt i`n Ð ibilt opax i`e .(`,`n

`ivei `ly `l` exy `l opax elit`c ,df zegcl

"dxik"c `idde .`l ikd e`l `d Ð eipa lr frl

Ð dcedi axc `de .ded ikd meyn e`l Ð

xninl `kile ,dhnl oizyne i`w ded `xbi``

meyne ,lzekd jelkl meyn `l` zevevip meyn

`iadl yi ,edin .opax exy eed `l `zlin i`d

(`,n zekxa) "oikxan cvik" wxt opixn`cn di`x

gegiz xtrae daiyia `l` milk milbx in oi`

.xn`w `l dn`a fge` la` ,'eke dcinra elit`

inp opixn`e .milk ok enk `nzqnc ab lr s`c

'eke iz`py dyly (a,fh dcp) "cid lk" wxta

iax my xkfed `le ,oizyne dn`a fge` aiyge

iaxl ecede opax exfgc dpin rny `l` .xfril`

`l `icda ogky` `lc ab lr s`e .xfril`

ikde .ok xnel yi Ð exfgy `ziixaa `le dpyna

`zlin` (a,bi my) "cid lk" wxta ogky` inp

,exeaih lr eci uvwz oetxh iax xn`wc ,izixg`

`l uew el ayi :el exn` .ezn`a rbpy lr :yexit

`l` ,uew `la elit` exy opaxc rnyn ?eplhi

.uew el ayia zdin ol ice` :dil iywn eedc

`nzqne Ð uvwiz miyp`a mzdc oizipznae

iaxk dinewe`l `xaq oi`c .opaxk inp `iz`

ogky` `lc ab lr s` ,oda exfgc `nl` ,oetxh

yie ,sytyl devnc oeike :xn`z m`e .`icda dl

iaxl opax dil ikxt `w i`n ,sytyl dpwz

gegiz xtr el oi`e deab mewn el oi` xfril`

ody eipa lr frl `ivei ahen :mdl xn` ?i`n

.mewnd iptl zg` dry ryx d`xi l`e mixfnn

:xnel yie ?sytyl devn edl xn` `l i`n`e

zevevip aex didi f` llk dn`a feg`i `l m`

,xkip `di sytyn m` elit`e ,eilbx lr mifzip

otytyl gxeh el yi mbe .eipa lr frl `iveie

.gipne ,lkd

ïéà`edy cr xedh elit` dcearl qpkp mc`

elit` `l` ,dcearl `wec e`l Ð laeh

irac onwl gken ,`id dcear e`lc dhigyl

,dxfrl qpkpy wx ,dcear e`la elit`e .dliah

gken oke ,dcearl `ly elit` `l` dcearl xac seq `l :xn`wc inlyexia giken oke

.jenqa yxt`y enk ,onwl

äîåxedha `l` epi` xnege lwd i`cec :xnel yie ?oiipn Ð dcearl `ly qpkpd xedh la` dcear cearl dvex oky Ð mzdl dn jxtnl `ki` :il dniz Ð 'ek ycwl ycw oia dpynd

mewna laeh oky Ð ycewl ycewn dpyn `edyk mixetkd meil dn :jxtil izk` xn`z m`e .ceari `ny dxifb ,cearl `ly qpkpa elit` exfb opaxcnc `l` .cearl ick qpkpd

iaxle yecw mewna liah `nef oalc ,ibilt `dac `nil Ð ibltin `w i`na jenqa xn`w ik ok m` :dyw la` .`pic i`dn yecw mewna leahi inp dpyd zeni x`yac :xnel yic !yecw

`nw wxta jixtck ,meid ly ezxtk daexn oky :jxtil e` .lecb odka `l` heicd odka mei zcear dxyked `ly ,xeng `edy mixetkd meil dn :jxtnl `ki` izk`c ,cere .`l dcedi

s` ,ycewl ycewn dpynd dne :ikd `nipe ,xnege lwa ixneg oze` qipkpe ,jk ici lr xnege lwl mil` inil` daxc`c ,zekxit edl aiygn `l `nef oac xnel jixv `l` .(`,h) zereayc

Ð daexn meid zxtky zngne ,jk jezn ith xidfe fixfe meid zcear lk eilr dlhedy it lr s`e ,ith yecwc lecb odk `edy it lr s`e ,yecw mewna daeyg dliah xak lahy it lr

.lega leahiy ycew icbaa ycwzp `l izk`c oeik ,`ed `xaq Ð yecw mewna liah `lc i`de .oky lk `l ycewl legn dpynd ,dliah jixv ikd elit`
iax
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

ההכנה למתן-תורה הייתה על-ידי אמירת נעשה ונשמע, ובאופן של הקדמת נעשה לנשמע, שזהו על-דרך עניין האמונה.
ממאמר שבת פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



רמב
ezny ina cenr l sc ± iyily wxt`nei

äãåáò éìåçàá.care zixgy lah `l m` Ðàîåæ ïáìixdy ,`id `ziixe`c xn`c Ð

yxcil xnege lw ozip.zllegn ezcear `ied Ðäãåäé éáøì`id opaxc xn`c Ð`l Ð

.lignìéçî éî àîåæ ïáìå`ly envr `ede ,dl sili mixetkd meia lecb odkn `de Ð

da dpyn `edy oal icbal adf icba oia mixetkd meia ycw `le lah.dxiyk ezcear Ð

äìåñô åúãåáò 'åë ìåãâ ïäë ãçàipy wxta Ð

mici uegx `lykc ,opitli (a,hi) migafc

.dcear llgn milbxeäéìò éà÷ àîåæ ïáì
äùòá,dyra xaery lecb odkc xnege lwn Ð

mina exya z` ugxe" (fh `xwie) aizkck

."myaleàøáñ êä äãåäé éáøì äéì úéà éîåÐ

oikixv dxfrl oiqpkpd lk eidiy ,oizipznc

.dliahòøåöîlahy it lr s` ,ely ipinya Ð

iriayd meia dide" (ci my) aizkck ,iriaya

'ebe "glbi`ianyk ipinya laehe xfeg Ð

.eizepaxwøåð÷éð øòùá ãîåòåeici qipkdl Ð

onye my`d mcn zepeda oznl mipta eilbxe

.beldáøòá ìáè øáëù àîòè éðúãëiax Ð

zixgy zliah oi` :xn`c ,dinrhl dcedi

oi` dfe ,dpyi d`neh xekfl `l` dxfrl mi`ad

jkl jixvd`neh lkl yn` lah ixdy Ð

.eilryäì éøà÷ éàî äì éøà÷ãåwqery in Ð

dnl yxcnd ziaa dpnn aiydl ef dpyna

wqrzp?!da yxetn mrh `ldoirxevn zkyl

.mirxevn zkyl z`xwp dnl Ðíéòøåöî íùù
ïéìáåè.dxfrl odizepeda oiqipkny liaya Ð

íãà ìë àìàcala xn`wcn ,dxfrl qpkpd Ð

.rxevna dliah dil zi`c llkn Ðìéáè àìã
.ezrxvl axran Ðäéúòã çñàzxinyn Ð

`le znd ld`l qpkp `ny ,d`fd jixv eteb

.eal l` myäìéáè êéøö ïéà òøåöî éãéãìÐ

.lah xakyäàîåèá ùééã,d`neh dze` Ð

`ed jkitl ,d`neha rbil eiykr cr lbxede

.rbp dliah xg` `ny ,ze`neh yygaàîéð
äãåäé éáøã äéìò éâéìôã ïðáøoizipzna Ð

oak ,'eke cnere laeh rxevn ipzwc ,`ziinw

lkl `id `ziixe`c xn`c ,edl `xiaq `nef

`l `py `le axran lah `py `l jklid .mc`

dilr ibiltc ,oizipznc opax epiid e`le .lah

,`id `pz `cg `nlic e` .zecnc dpyna

.d`neha yiicc rxevn ip`ye
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éáølirl yxitc ,i"yx yexitl Ð mc` lk `l` exn` cala rxevn `l xne` dcedi

meyn ,cinzc `idd dcedi iax ipn `d xn` dad` xa `c` ax (a,fh) `nw wxta

gafn xn`c dcedi iaxl dil opirnyc `ziixa iziine zecnc inzq` biltc ogky`c

`nzq` biltc iiezi`l ivn ded `kdc `dn ,rvenn gafn dil zil zecnc `nzqe ,rvenn

iiezi`l ivn `l `kdc `dn :xnel yi .`yixc

`icda biltc `kd ip`y :xninl `ki`c ,di`x

biltc dpyna dxkfed `lc `kid la` .dpyna

Ðgafnc `iddn iziin ikdl .bilt `l `nlic

opirny ded `l `kdnc :xnel yi cere .rvenn

,`id dcedi iax dlek xninl `ki`c ,biltc

zkyl diexw dkyldy `yixa ipzwc meyne

myy itl Ð jk z`xwp dnl yxite ,oirxevn

,df liaya dpwzip `xwirne ,milaeh mirxevn

leahl elibxd dpwzpy xg`lc dcedi iax xn`w

.dxfrl qpkil dvexd xedh mc` lk da

éài`n :il dniz Ð ira yny axrd liah `lc

`l` qpkil xeq` epi` extq inia `d ?jixtw

dzid `l mirxevn zkyle ,dpiky dpgna

xnel yi !mixetk ixqegn dl eqpkpcn ,ycewa

zepedal eici qipkdl ivn `lc oeik :jixt ikdc

ziad xda liirc il dnl ,eyny aixriy cr meid

lah xake ,ixii` ipinya i` `nlya ?my leahl

Ð mei ceran,zrc giqi `ly ick mzd liah

idp :xnel yi inp i` .cin eici qipkdl el xekfiy

ini lk ziad xda qpkil xzen `ziixe`cnc

wxtac ,qpki `ly exfb opaxcn mewn lkn ,extq

zglbz xg`lc xn`w [a dpyn] mirbpc `xza

milkc `nw wxtae ,uxyk `ed ixd [exnb] ini

oi`y epnid zycewn miyp zxfr :opz [g dpyn]

dzid mirxevn zkyle ,myl qpkp mei leah mey

zekyl rax`n zg` `ide ,miyp zxfra zcner

.dizervwn rax`ay

gqiduxy `nh Ð ira iriaye iyily zrcd

z`fd edl opikxvn `lc jpd lke ,dliape

egq` `lc oebk xnel jixv Ð iriaye iyily

.ediizrc

àîéð`nef oak dcedi iaxc dilr ibiltc opax

ipdc `nipe :i"yx yxit Ð dil `xiaq

dnize .zecna dilr ibiltc opax epiid e`l opax

zilc `hiytc ?iia`l dil `wtqn i`n ok m` :il

ok m`c Ð zecn zkqnc opax` ibiltc xninl ol

ikd jixt izkec dnkac ,opaxc` opaxc dyw

opaxc` opaxc ,`iyw dcedi iaxc` dcedi iaxc

meya iiepyl hinzyn `le .'eke ipyne ,`iyw `l

elit`c xnel jixv `l` !edpip opax ixz `zkec

,jk liaya dpwzp dkyld xwirc meyn Ð oirxevn hwpc `de ,mc` lk x`y oicd `ed :mzd inp xninl `ki`c zecn zkqnc dcedi iaxc opax` ibilt `l Ð `nef oak edl `xiaq i`

`dac `nip `wec :inp i` .`wec mc` lk x`y `l` exn` rxevn `l :xn`e biltc ,dcedi iaxc egk jricedl rxevn hwp inp i` .zepedal xzl`l mdici qipkdle leahl jxev oda yiy

:xninl `ki` ,inp i` .dxfrl qpkpd mc` lk s` `l` dkyla my oilaeh cala mirxevn `lc xaq dcedi iaxe ,xg` mewna did dxfrl qpkpd mc` lk x`ylc xaq `nw `pzc ,ibilt

s` `l` ,dliah oerh cala rxevn `l yxtle xefgl jxved Ð mirxevn zliahl dligz dpwzipy itl ,mirxevn zkyl z`xwp dkyldy `xwirn xn`wc meyne ,`id dcedi iax dlek

.mc` lk x`y

ïáë,dliah ira dxfrl qpkpd xedhc ecen ediiexz la` ,opaxc i` `ziixe`c i` `l` dcedi iaxe `nef oa ibilt `l o`k crc ,edl `xiaq inp dcedi iaxkc oicd `ed Ð edl `xiaq `nef

.dliah irac aiyne ,epnn dl`yp dl`yd xwirc meyn `nef oa hwp `l`
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éìeçàaìéçî àîBæ ïáì ;éâìtéî à÷ äãBáò,äãBáò §©¥£¨¨¦©§¦§¤¨©¥£¨
.äãBáò ìéçî àì äãeäé éaøì¯?ìéçî éî àîBæ ïáìe §©¦§¨¨©¥£¨§¤¨¦©¥

ãâáì ãâa ïéa Lcé÷ àìå ìáè àlL ìBãb ïäk :àéðúäå§¨©§¨Ÿ¥¨¤Ÿ¨©§Ÿ¦¥¥¤¤§¤¤
äãBáòì äãBáò ïéáe¯ìBãb ïäk ãçà .äøLk BúãBáò ¥£¨©£¨£¨§¥¨¤¨Ÿ¥¨

ãáòå úéøçL åéìâøå åéãé Lcé÷ àlL ,èBéãä ïäk ãçàå§¤¨Ÿ¥¤§¤Ÿ¦¥¨¨§©§¨©£¦§¨©
äãBáò¯.äìeñt BúãBáò¯à÷ äNòa í÷éîì àlà £¨£¨§¨¤¨§¥©©£¥¨

éà÷ àì äãeäé éaøì ,äNòa éà÷ àîBæ ïáì ;éâìtéî¦©§¦§¤¨¨¥©£¥§©¦§¨¨¨¥
:àéðúäå ?àøáñ éàä äãeäé éaøì déì úéà éîe .äNòa©£¥¦¦¥§©¦§¨©§¨¨§¨©§¨

éaø ,øBð÷éð øòLa ãîBòå ìáBè òøBöîäãeäé:øîBà §¨¥§¥§©©¦¨©¦§¨¥
éøö Bðéà.áøòaî ìáè øákL ,äìéáè C¯éðúãk àeää ¥¨¦§¦¨¤§¨¨©¦¨¤¤©¦§¨¥

éøà÷ éàî dì éøà÷ãe .áøòaî ìáè øákL :àîòè©£¨¤§¨¨©¦¨¤¤§¨¨¥¨©¨¨¥
?dì¯ì :déìò éúéøçà àîøîì éòa à÷c íeMîúkL ¨¦§¨¨¥§¦§¨©£¦¥£¥¦§©

àì :øîBà äãeäé éaø .ïéìáBè ïéòøBöî íML ïéòøBöîä©§¨¦¤¨§¨¦§¦©¦§¨¥Ÿ
àä ;àéL÷ àì .íãà ìk àlà ,eøîà ãáìa ïéòøBöî§¨¦¦§¨¨§¤¨¨¨¨¨©§¨¨

.ìéáè àìc àä ,ìéáèc¯ìéáè àìc éà¯LîL áøòä §¨¥¨§¨¨¥¦§¨¨¥©£¥¤¤
!éòa¯,àlàéãéàéãéàå,déúòc çqàc àä ,ìéáèc ¨¥¤¨¦¥§¦¥§¨¥¨§©©©£¥

.déúòc çqà àìã àä¯déúòc çqà éàúàæä ¨§¨©©©£¥¦©©©£¥£¨©
øîà ïeúî øa éàzñBc éaø øîàc !éòa éòéáLe éLéìL§¦¦§¦¦¨¥§¨©©¦§©©¨¨©

éøö úòcä çqä :ïðçBé éaøCäàæä.éòéáLe éLéìL ©¦¨¨¤©©©©¨¦£¨¨§¦¦§¦¦
¯;àéL÷ àìå ,déúòc çqà àìc éãéàå éãéà ,àlà¤¨¦¥§¦¥§¨©©©£¥§¨©§¨

àä¯àä ,Lc÷î úàéa úòc ìò ìéáèc¯àìc ¨§¨¥©©©¦©¦§¨¨§¨
:éðz ,àîéà úéòa éàå .Lc÷î úàéa úòc ìò ìéáè̈¥©©©¦©¦§¨§¦¨¥¥¨§¥
éaø :øîà àðéáø .íãà ìk àlà eøîà ïéòøBöî àìŸ§¨¦¨§¤¨¨¨¨¨¦¨¨©©¦

éãéãì ;eäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì äãeäé¯òøBöî §¨§¦§¥¤§©¨©¨¨©§§¦¦§¨
éøö ïéàeëãéãì ,äìéáè C¯àìc úäéî éæéà éì eãBà ¥¨¦§¦¨§¦§¦¦¦¦©§Ÿ

òøBöî :ïðaøå .íãà ìk àlà ,eøîà ãáìa ïéòøBöî§¨¦¦§©¨§¤¨¨¨¨§©¨©§¨
øîà .äàîeèa éLééc àì íãà ìk ,äàîeèa Lééc̈¥§§¨¨¨¨¨¨§¦§§¨£©
éaøc déìò éâéìôc ïðaø àîéð :óñBé áøì ééaà déì¥©©¥§©¥¥¨©¨©¦§¦¦£¥§©¦
òøBöî éðú÷c éàäå ,eäì àøéáñ àîBæ ïák äãeäé§¨§¤¨§¦¨§§©§¨¨¥§¨

Bçk EòéãBäìéaøã.äàîeèa Lééãc òøBöî éðàL :àîìéc Bà .äãeäé¯éðàL :déì øîà §¦£Ÿ§©¦§¨¦§¨¨¥§¨§¨¥§§¨£©¥¨¥
Bæ àéä äìéáè Cøñ øîàc äãeäé éaøì :óñBé áøì ééaà déì øîà .äàîeèa Lééãc òøBöî§¨§¨¥§§¨£©¥©©¥§©¥§©¦§¨§¨©¤¤§¦¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc `nei(iyily meil)

:`xnbd zx`anéâìôéî à÷ äãBáò éìeçàadceard m`d ewlgp - §©¥£¨¨¦§§¥
,lah `lyk zllgzn ycwnd ziaa caryàîBæ ïáìz` cnly §¤¨

,dxezdn `ed df aeige ,mixetikd mein xnege lwa dliahd aeig
lah `l m`ìéçîd z` llgn -.äãBáòla`äãeäé éaøì ©¥£¨§©¦§¨

`l m` mb ,dpyi d`neh el yi m` exikfdl opaxcn dliahdy
lahäãBáò ìéçî àì.dpyi d`neh el oi`y rcei m` Ÿ©¥£¨

:`xnbd dywnàîBæ ïáìexnege lwa zcnlp dliahd zaegy §¤¨
,mixetikd mei ly zeliahdnéî[m`d-]ìéçî`lyk dceard z` ¦©¥

,lahàéðúäå,`ziixaaìBãb ïäkmixetikd meiaàìå ìáè àlL §¨©§¨Ÿ¥¨¤Ÿ¨©§Ÿ
Lcé÷eilbxe eiciãâáì ãâa ïéae` oal icbal adf icba oia - ¦¥¥¤¤§¤¤

,jtidläãBáò ïéáeycewa caryäãBáòì,miycwd ycewa cary ¥£¨©£¨
,jtidl e`äøLk BúãBáò:sqep oic .zllgzn dpi`eìBãb ïäk ãçà £¨§¥¨¤¨Ÿ¥¨

èBéãä ïäk ãçàådey mpicLm`åéìâøå åéãé Lcé÷ àlúéøçLiptl §¤¨Ÿ¥¤§¤Ÿ¦¥¨¨§©§¨©£¦
dceard.äìeñt BúãBáò ,äãBáò ãáòåcnly `nef oal ,dywe §¨©£¨£¨§¨

ol `niiw ixd ,mixetikd mei zeliahn dxfrl qpkpd xedh zliah
meia lah `l m`y epipyy myke ,oecpk zeidl oicd on `al eic
lk jk ,dceard z` llgn epi` dcearl dcear oia mixetkd
,dceard z` llgn epi` dliah `la care dxfrl qpkpy xedh

.dcedi iaxe `nef oa ewlgp dna dl`yd zxfege
:`xnbd zvxznéâìôéî à÷ äNòa í÷éîì àlàmzwelgn - ¤¨§¥©©£¥¨¦§§¥

.`l e` dyra xaer m`d ,dliah ila dxfrl qpkpykàîBæ ïáì§¤¨
aezk mye ,mixetikd mein zcnlp dliahd zaegy(c fh `xwie)

mb jk ,dyra xaer dliah ila caerde ,'miOA FxUA z` ugxe'§¨©¤§¨©©¦
mc` lk zliaha.äNòa éà÷la`äãeäé éaøì`id dliahdy ¨¥©£¥§©¦§¨

,opaxcn.äNòa éà÷ àìŸ¨¥©£¥
jixv dxfrl qpkpd lky dcedi iax zhiyy lirl `ziixaa epipy

:`xnbd dywn .opaxcn leahlàøáñ éàä äãeäé éaøì déì úéà éîe¦¦¥§©¦§¨©§¨¨
elit`e llk dliah oerh dxfrl qpkpdy xaeq dcedi iax ike -

,opaxcnàéðúäå,`ziixaaòøBöî`txpy xg` ipinyd meia §¨©§¨§¨
,ezrxvnøBðwéð øòLa ãîBòå ,ìáBèdxfrl elbxe eci qipkdl ick ¥§¥§©©¦¨

.onyde my`d mcn zepedad lr zzléøö Bðéà øîBà äãeäé éaøC ©¦§¨¥¥¨¦
äìéáèoeik ,ipinyd meia,áøòaî ìáè øákLepiidc.iriayd meia §¦¨¤§¨¨©¦¨¤¤

,leahl jixv oi` dxfrl qpkpd xedhy xaeq dcedi iaxy gkene
:`xnbd zvxzn .ef dliahl mrh lirl `ziixaa xn` ji`eàeää©

ipinyd meia leahl jixv oi`y mrhd ,rxevn ly `ziixad -
`edàîòè éðúãk,eixaca mrhd z` dcedi iax yxity enk - ¦§¨¥©£¨
oeik,áøòaî ìáè øákLick `id dxfrl qpkpd xedh zliahe ¤§¨¨©¦¨¤¤

ecia oi` xak iriaya lahy oeike ,dpyi d`neh ecia m` xekfl
.ipinya leahl jixv epi`e dpyi d`neh

:`xnbd zxxanøà÷ãedì ézeywdl ef `ziixaa wqrzpy in - §¨¨¥¨
,dcedi iax zhiy lrdì éøà÷ éàîlr dlr dne ,wqrzp recn - ©¨¨¥¨

lah xaky oeik ,`ziixaa yxetn enrh ixd ,zeywdl ezrc
iax zhiy lr zeywdl `a `l dywnd :`xnbd zx`an .axran
`ziixaay ,zncewd `ziixaa xn`y dn lr ef `ziixan dcedi

,ef `ziixa `iady dne ,enrh yxetn efàîøîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¨
déìò éúéøçàepipyy .zxg` `ziixan dilr zeywdl dvxy - ©£¦¦£¥

,`ziixaaìïéòøBönä úkLmeyn ,jk z`xwpïéìáBè ïéòøBöî íML ¦§©©§¨¦¤¨§¨¦§¦
.mzxdhl ipinyd meiaeøîà ãáìa ïéòøBöî àì øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥Ÿ§¨¦¦§¨¨§

,my oilaeh eidyíãà ìk àlàdnne .my laeh dxfrl qpkpy ¤¨¨¨¨
mirxevnd mby rnyn ,'cala mirxevn `l' dcedi iax xn`y
xn` zncewd `ziixaay ,dywe ,dxfrl mdici zqpkd iptl elah
.ipinyd meia dxfrl ezqipk iptl laeh rxevn oi`y dcedi iax

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdcedi iax xn`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
xaecn ,laeh epi` rxevnyìéáèclenz`n lah rxevndy - §¨¦

dliah jixv epi`e ,zepyid ze`nehdn mb xdhp xake ,ezxdhl

,dxfrl ezqipk iptleàärxevny dcedi iax xn`y `ziixad - ¨
xaecn ,leahl jixvìéáè àìcdliah jixve ,ezxdhl lenz`n §Ÿ¨¦

.rxevn z`nehn xdhdl ick
:`xnbd dywnéàdipyd `ziixaa xaecnìéáè àìcmeia ¦§Ÿ¨¦

,ipinyd meia leahl `ae iriayd,éòa LîL áøòälaeh recne ©£¥¤¤¨¥
:`xnbd zvxzn .dkyl dze`aéãéàå éãéà ,àlàizya - ¤¨¦¦§¦¦

xaecn zeziixadìéáèc,lenz`neàäiax xn`y `ziixad - §¨¦¨
xaecn ,ipinyd meia laehy dcedidézòc çqàcezrc giqdy - §©©©§¥

qpkpy miyyege ,iriayd meid zliah xg`l eteb zxinyn
hl aey leahl jixve ,znd lde`le .ezxdàäxn`y `ziixad - ¨

xaecn ,leahl jixv epi`y dcedi iaxdézòc çqà àìczxinyn §Ÿ©©©§¥
.eteb

giqda dipyd `ziixad z` cinrdl xyt` ji` :`xnbd dywn
ixd ,eteb zxinyn ezrcdézòc çqà éàlde`l qpkpy miyyege ¦©©©§¥

,zndéòa éòéáLe éLéìL úàfä.zn `nh zxdh oick ,[jixv `ed-] ©¨©§¦¦§¦¦¨¥
cixdúòcä çqä ,ïðçBé éaø øîà ïeúî øa éàzñBc éaø øîà §¨©©¦§©©¨¨©©¦¨¨¤©©©©

eteb zxinynéøöCezxdhl.éòéáLe éLéìL äàfä:`xnbd zvxzn ¨¦©¨¨§¦¦§¦¦
éãéàå éãéà ,àlàxaecn zeziixad izya -dézòc çqà àìc ¤¨¦¦§¦¦§Ÿ©©©§¥

,eteb zxinynàä ,àéL÷ àìåepi`y dcedi iax xn`y `ziixad - §Ÿ©§¨¨
xaecn ,laehìéáèciriayd meiaLc÷î úàéa úòc ìòmeia §¨¦©©©¦©¦§¨

e .ipinydàä,ipinya laehy dcedi iax xn`y `ziixad - ¨
xaecnàìcìéáèiriaya,Lc÷î úàéa úòc ìòlaeh oklemeia §Ÿ¨¦©©©¦©¦§¨

.ycwn z`ia zrc lr ipinyd
:sqep uexizàîéà úéòa éàå,`l dipyd `ziixaa qexbz l` §¦¨¥¥¨

`l` ,dliah jixv rxevny rnyny ,exn` cala rxevnéðz̈¥
`ziixaa,íãà ìk àlà eøîà ïéòøBöî àìepi` envr rxevn la` Ÿ§¨¦¨§¤¨¨¨¨

xaky oeik ,dpey`xd `ziixaa dcedi iax ixack ,dliah jixv
.axran lah
:sqep uexizäãeäé éaø ,øîà àðéáø`l dipyd `ziixaa xn`y ¨¦¨¨©©¦§¨

,exn` cala mirxevnïðaøc íäéøáãìjixv rxevny exn`y §¦§¥¤§©¨¨
dliah.eäì øîà÷,mdl xn` jkeéãéãì[izhiyl-]ïéà òøBöî ¨¨©§§¦¦§¨¥

éøö,äìéáè C,axran lah xakyla`eëãéãì`edy mkzhiyl - ¨¦§¦¨§¦§
,dliah jixvéæéà éì eãBà[iade`-]úäéî[mewn lkn-]àìc ¦¦¦¦©§Ÿ

eøîà ãáìa ïéòøBöî,ef dkyla milaehyíãà ìk àlàqpkpd §¨¦¦§¨¨§¤¨¨¨¨
.my laeh dxfrlïðaøå,my dliah jixv rxevn `weecy exn`y §©¨¨

y ,mixaeqLééc òøBöî[libx-]äàîeèa,ef,`nhdln xdfp epi`e §¨¨¥§§¨
la` ,dxfrl ezqipkl jenqa my leahl jixv okleíãà ìkmdy ¨¨¨

mixedhéLééc àìmilibx mpi` -äàîeèamnvr mixneye Ÿ¨§¥§§¨
.dxfrl mzqipkl dliah aey mikixv oi`e ,d`nehdn

àîéð ,óñBé áøì éiaà déì øîàc [xn`p m`d-]déìò éâéìôc ïðaø ¨©¥©©¥§©¥¥¨©¨¨¦§¦¥£¥
äãeäé éaøccnere laeh rxevny exn`e dpey`xd `ziixaa §©¦§¨

,xepwip xrya,eäì àøéáñ àîBæ ïákiptl leahl jixv mc` lky §¤¨§¦¨§
,dxfrl ezqipkedf cvléðz÷c éàämdixacaòøBöî'laeh ©§¨¨¥§¨

ick ,mc` lk exikfd `le ,'cnereäãeäé éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦§¨
.leahl jixv epi` rxevn elit`y,àîìéc Bàmc` lky mixaeqy ¦§¨

,dliaha rxevn ekixvdy dne ,dxfrl dqipka dliah jixv epi`
c meynLééãc òøBöî éðàL[libx-],äàîeèazrbl lbxede ©¦§¨§¨¥§§¨

mc` lk la` ,dxfrl ezqipk iptl leahl jixv okle ,d`neha
.ezqipk iptl dliah jixv oi` ,d`nehdn envr xneyydéì øîà̈©¥

jixv epi` mc` lke ,`nef oak dpi` opax zhiy ,iia`l sqei ax
c meyn ,dliah jixv rxevndy dne ,ezqipka dliahéðàL̈¥

.äàîeèa Lééãc òøBöî§¨§¨¥§§¨
Bæ (àéä) äìéáè (Cøñ øîàc äãeäé éaøì) ,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥§©¦§¨§¨©¤¤§¦¨¦

,dxfrl qpkpd ly
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

'וארשתיך לי' הוא מאמר הקדוש-ברוך-הוא שנקרא חתן – לנשמות ישראל שנקראות בשם כלה.
ממאמר שבת פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc `nei(iyily meil)

:`xnbd zx`anéâìôéî à÷ äãBáò éìeçàadceard m`d ewlgp - §©¥£¨¨¦§§¥
,lah `lyk zllgzn ycwnd ziaa caryàîBæ ïáìz` cnly §¤¨

,dxezdn `ed df aeige ,mixetikd mein xnege lwa dliahd aeig
lah `l m`ìéçîd z` llgn -.äãBáòla`äãeäé éaøì ©¥£¨§©¦§¨

`l m` mb ,dpyi d`neh el yi m` exikfdl opaxcn dliahdy
lahäãBáò ìéçî àì.dpyi d`neh el oi`y rcei m` Ÿ©¥£¨

:`xnbd dywnàîBæ ïáìexnege lwa zcnlp dliahd zaegy §¤¨
,mixetikd mei ly zeliahdnéî[m`d-]ìéçî`lyk dceard z` ¦©¥

,lahàéðúäå,`ziixaaìBãb ïäkmixetikd meiaàìå ìáè àlL §¨©§¨Ÿ¥¨¤Ÿ¨©§Ÿ
Lcé÷eilbxe eiciãâáì ãâa ïéae` oal icbal adf icba oia - ¦¥¥¤¤§¤¤

,jtidläãBáò ïéáeycewa caryäãBáòì,miycwd ycewa cary ¥£¨©£¨
,jtidl e`äøLk BúãBáò:sqep oic .zllgzn dpi`eìBãb ïäk ãçà £¨§¥¨¤¨Ÿ¥¨

èBéãä ïäk ãçàådey mpicLm`åéìâøå åéãé Lcé÷ àlúéøçLiptl §¤¨Ÿ¥¤§¤Ÿ¦¥¨¨§©§¨©£¦
dceard.äìeñt BúãBáò ,äãBáò ãáòåcnly `nef oal ,dywe §¨©£¨£¨§¨

ol `niiw ixd ,mixetikd mei zeliahn dxfrl qpkpd xedh zliah
meia lah `l m`y epipyy myke ,oecpk zeidl oicd on `al eic
lk jk ,dceard z` llgn epi` dcearl dcear oia mixetkd
,dceard z` llgn epi` dliah `la care dxfrl qpkpy xedh

.dcedi iaxe `nef oa ewlgp dna dl`yd zxfege
:`xnbd zvxznéâìôéî à÷ äNòa í÷éîì àlàmzwelgn - ¤¨§¥©©£¥¨¦§§¥

.`l e` dyra xaer m`d ,dliah ila dxfrl qpkpykàîBæ ïáì§¤¨
aezk mye ,mixetikd mein zcnlp dliahd zaegy(c fh `xwie)

mb jk ,dyra xaer dliah ila caerde ,'miOA FxUA z` ugxe'§¨©¤§¨©©¦
mc` lk zliaha.äNòa éà÷la`äãeäé éaøì`id dliahdy ¨¥©£¥§©¦§¨

,opaxcn.äNòa éà÷ àìŸ¨¥©£¥
jixv dxfrl qpkpd lky dcedi iax zhiyy lirl `ziixaa epipy

:`xnbd dywn .opaxcn leahlàøáñ éàä äãeäé éaøì déì úéà éîe¦¦¥§©¦§¨©§¨¨
elit`e llk dliah oerh dxfrl qpkpdy xaeq dcedi iax ike -

,opaxcnàéðúäå,`ziixaaòøBöî`txpy xg` ipinyd meia §¨©§¨§¨
,ezrxvnøBðwéð øòLa ãîBòå ,ìáBèdxfrl elbxe eci qipkdl ick ¥§¥§©©¦¨

.onyde my`d mcn zepedad lr zzléøö Bðéà øîBà äãeäé éaøC ©¦§¨¥¥¨¦
äìéáèoeik ,ipinyd meia,áøòaî ìáè øákLepiidc.iriayd meia §¦¨¤§¨¨©¦¨¤¤

,leahl jixv oi` dxfrl qpkpd xedhy xaeq dcedi iaxy gkene
:`xnbd zvxzn .ef dliahl mrh lirl `ziixaa xn` ji`eàeää©

ipinyd meia leahl jixv oi`y mrhd ,rxevn ly `ziixad -
`edàîòè éðúãk,eixaca mrhd z` dcedi iax yxity enk - ¦§¨¥©£¨
oeik,áøòaî ìáè øákLick `id dxfrl qpkpd xedh zliahe ¤§¨¨©¦¨¤¤

ecia oi` xak iriaya lahy oeike ,dpyi d`neh ecia m` xekfl
.ipinya leahl jixv epi`e dpyi d`neh

:`xnbd zxxanøà÷ãedì ézeywdl ef `ziixaa wqrzpy in - §¨¨¥¨
,dcedi iax zhiy lrdì éøà÷ éàîlr dlr dne ,wqrzp recn - ©¨¨¥¨

lah xaky oeik ,`ziixaa yxetn enrh ixd ,zeywdl ezrc
iax zhiy lr zeywdl `a `l dywnd :`xnbd zx`an .axran
`ziixaay ,zncewd `ziixaa xn`y dn lr ef `ziixan dcedi

,ef `ziixa `iady dne ,enrh yxetn efàîøîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¨
déìò éúéøçàepipyy .zxg` `ziixan dilr zeywdl dvxy - ©£¦¦£¥

,`ziixaaìïéòøBönä úkLmeyn ,jk z`xwpïéìáBè ïéòøBöî íML ¦§©©§¨¦¤¨§¨¦§¦
.mzxdhl ipinyd meiaeøîà ãáìa ïéòøBöî àì øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥Ÿ§¨¦¦§¨¨§

,my oilaeh eidyíãà ìk àlàdnne .my laeh dxfrl qpkpy ¤¨¨¨¨
mirxevnd mby rnyn ,'cala mirxevn `l' dcedi iax xn`y
xn` zncewd `ziixaay ,dywe ,dxfrl mdici zqpkd iptl elah
.ipinyd meia dxfrl ezqipk iptl laeh rxevn oi`y dcedi iax

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdcedi iax xn`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
xaecn ,laeh epi` rxevnyìéáèclenz`n lah rxevndy - §¨¦

dliah jixv epi`e ,zepyid ze`nehdn mb xdhp xake ,ezxdhl

,dxfrl ezqipk iptleàärxevny dcedi iax xn`y `ziixad - ¨
xaecn ,leahl jixvìéáè àìcdliah jixve ,ezxdhl lenz`n §Ÿ¨¦

.rxevn z`nehn xdhdl ick
:`xnbd dywnéàdipyd `ziixaa xaecnìéáè àìcmeia ¦§Ÿ¨¦

,ipinyd meia leahl `ae iriayd,éòa LîL áøòälaeh recne ©£¥¤¤¨¥
:`xnbd zvxzn .dkyl dze`aéãéàå éãéà ,àlàizya - ¤¨¦¦§¦¦

xaecn zeziixadìéáèc,lenz`neàäiax xn`y `ziixad - §¨¦¨
xaecn ,ipinyd meia laehy dcedidézòc çqàcezrc giqdy - §©©©§¥

qpkpy miyyege ,iriayd meid zliah xg`l eteb zxinyn
hl aey leahl jixve ,znd lde`le .ezxdàäxn`y `ziixad - ¨

xaecn ,leahl jixv epi`y dcedi iaxdézòc çqà àìczxinyn §Ÿ©©©§¥
.eteb

giqda dipyd `ziixad z` cinrdl xyt` ji` :`xnbd dywn
ixd ,eteb zxinyn ezrcdézòc çqà éàlde`l qpkpy miyyege ¦©©©§¥

,zndéòa éòéáLe éLéìL úàfä.zn `nh zxdh oick ,[jixv `ed-] ©¨©§¦¦§¦¦¨¥
cixdúòcä çqä ,ïðçBé éaø øîà ïeúî øa éàzñBc éaø øîà §¨©©¦§©©¨¨©©¦¨¨¤©©©©

eteb zxinynéøöCezxdhl.éòéáLe éLéìL äàfä:`xnbd zvxzn ¨¦©¨¨§¦¦§¦¦
éãéàå éãéà ,àlàxaecn zeziixad izya -dézòc çqà àìc ¤¨¦¦§¦¦§Ÿ©©©§¥

,eteb zxinynàä ,àéL÷ àìåepi`y dcedi iax xn`y `ziixad - §Ÿ©§¨¨
xaecn ,laehìéáèciriayd meiaLc÷î úàéa úòc ìòmeia §¨¦©©©¦©¦§¨

e .ipinydàä,ipinya laehy dcedi iax xn`y `ziixad - ¨
xaecnàìcìéáèiriaya,Lc÷î úàéa úòc ìòlaeh oklemeia §Ÿ¨¦©©©¦©¦§¨

.ycwn z`ia zrc lr ipinyd
:sqep uexizàîéà úéòa éàå,`l dipyd `ziixaa qexbz l` §¦¨¥¥¨

`l` ,dliah jixv rxevny rnyny ,exn` cala rxevnéðz̈¥
`ziixaa,íãà ìk àlà eøîà ïéòøBöî àìepi` envr rxevn la` Ÿ§¨¦¨§¤¨¨¨¨

xaky oeik ,dpey`xd `ziixaa dcedi iax ixack ,dliah jixv
.axran lah
:sqep uexizäãeäé éaø ,øîà àðéáø`l dipyd `ziixaa xn`y ¨¦¨¨©©¦§¨

,exn` cala mirxevnïðaøc íäéøáãìjixv rxevny exn`y §¦§¥¤§©¨¨
dliah.eäì øîà÷,mdl xn` jkeéãéãì[izhiyl-]ïéà òøBöî ¨¨©§§¦¦§¨¥

éøö,äìéáè C,axran lah xakyla`eëãéãì`edy mkzhiyl - ¨¦§¦¨§¦§
,dliah jixvéæéà éì eãBà[iade`-]úäéî[mewn lkn-]àìc ¦¦¦¦©§Ÿ

eøîà ãáìa ïéòøBöî,ef dkyla milaehyíãà ìk àlàqpkpd §¨¦¦§¨¨§¤¨¨¨¨
.my laeh dxfrlïðaøå,my dliah jixv rxevn `weecy exn`y §©¨¨

y ,mixaeqLééc òøBöî[libx-]äàîeèa,ef,`nhdln xdfp epi`e §¨¨¥§§¨
la` ,dxfrl ezqipkl jenqa my leahl jixv okleíãà ìkmdy ¨¨¨

mixedhéLééc àìmilibx mpi` -äàîeèamnvr mixneye Ÿ¨§¥§§¨
.dxfrl mzqipkl dliah aey mikixv oi`e ,d`nehdn

àîéð ,óñBé áøì éiaà déì øîàc [xn`p m`d-]déìò éâéìôc ïðaø ¨©¥©©¥§©¥¥¨©¨¨¦§¦¥£¥
äãeäé éaøccnere laeh rxevny exn`e dpey`xd `ziixaa §©¦§¨

,xepwip xrya,eäì àøéáñ àîBæ ïákiptl leahl jixv mc` lky §¤¨§¦¨§
,dxfrl ezqipkedf cvléðz÷c éàämdixacaòøBöî'laeh ©§¨¨¥§¨

ick ,mc` lk exikfd `le ,'cnereäãeäé éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦§¨
.leahl jixv epi` rxevn elit`y,àîìéc Bàmc` lky mixaeqy ¦§¨

,dliaha rxevn ekixvdy dne ,dxfrl dqipka dliah jixv epi`
c meynLééãc òøBöî éðàL[libx-],äàîeèazrbl lbxede ©¦§¨§¨¥§§¨

mc` lk la` ,dxfrl ezqipk iptl leahl jixv okle ,d`neha
.ezqipk iptl dliah jixv oi` ,d`nehdn envr xneyydéì øîà̈©¥

jixv epi` mc` lke ,`nef oak dpi` opax zhiy ,iia`l sqei ax
c meyn ,dliah jixv rxevndy dne ,ezqipka dliahéðàL̈¥

.äàîeèa Lééãc òøBöî§¨§¨¥§§¨
Bæ (àéä) äìéáè (Cøñ øîàc äãeäé éaøì) ,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥§©¦§¨§¨©¤¤§¦¨¦

,dxfrl qpkpd ly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

התורה אינה עניין של לימוד וידיעה סתם, אלא "הם חיינו".
משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc `nei(iriax meil)

,dliah jxq iptn `idy ef dliah mrha xn`y dcedi iax zhiyl
m`d ,exya lr dvivg el yi m`Bà ,õöBçd`a dliahdy oeik ¥

e ,ef dliaha exingd `l dpyi d`neh el yi m` exikfdl wxBðéà¥
.õöBçdéì øîàopaxcn `id ef dliahy it lr s` ,iia`l sqei ax ¥¨©¥

,dpyi d`neh ecia yi m` xekfiy ickïéòk ïðaø ïewúc ìk̈§©©¨¨§¥
ïewz àúééøBàcz lk -miey mdipic ihxt ,minkg epwizy dpw §¨§¨©

z` zlqet dvivg `ziixe`c dliahay myke ,dxezdn devnl
.zlqet dvivgd ef dliaha mb jk ,dliahd

,óñBé áøì éiaà déì øîàxedh zliah mrhy dcedi iax zhiyl ¨©¥©©¥§©¥
,ef dliaha wtzqdl yi ,dliah jxq iptn `id ,ycwnl qpkpy

m`dúö÷îa äàéacg` qipkn `l` dxfrl elek qpkp epi`yk - ¦¨§¦§¨
,eixai`n,äàéa dîL,eixai`n cg` qipknyk leahl jixveBà §¨¦¨

àì.leahl jixv epi`e ,d`ia dnydéì øîà,iia`l sqei ax Ÿ¨©¥
úBðBäaodkd oziy dxfrl zipnid elbxe eci qipkny rxevn ly §

my`d mcn mdilreçéëBé,wtqd z` heytl,úö÷îa äàéa ïäL ¦¤¥¦¨§¦§¨
,eteb lk z` `le ,dxfrl elbxe eci z` wx qipkn ixdyåit lr s` §

okàéðzopax ixaca lirl `ziixaayøòLa ãîBòå ìáBè òøBöî ©§¨§¨¥§¥§©©
øBðwéðepi`y xaeqy dcedi iax s`e ,zepedal elbxe eci qipkdl ¦¨

did df ilel la` ,lenz`n lahy meyn wx `ed ,leahl jixv
.d`ia dny zvwna d`iay gkene .dliah jixv

eäì àéòaéà,lah `ly xedh ,daiyid ipa ewtzqd -eäîxhtiy ¦©§¨§©
ici lr ,dliahd on,äkeøà ïékñ äNòiL,dxfrl uegn cenrie ¤©£¤©¦£¨

miptl eci hiyeieèBçLéå,dxfrd jeza z`vnpy dndad z` §¦§
migafa x`ean ixdy:`xnbd dtiqen .df ote`a xyk oaxwdy (:al)df wtq

éòaézwtzqdl xyt` -ìzhiyàîBæ ïadliah jixvne xingny ¦¨¥§¤¨
oke .dxezdn `idy xaeqe eféâéìôc ïðaøì éòaéz[ewlgy-]déìò ¦¨¥§©¨¨¦§¦¥£¥

äãeäé éaøcezqipkl dliah jixv oi` mc` lky exn`e eliwdy §©¦§¨
:`xnbd zx`ane .dxfrlàîBæ ïáì éòazxyt`y ,dliah jixvdy ¦¨¥§¤¨

y meyn ,dliahd on xehti o`ky xnelàîBæ ïa áéiçî àì ïàk ãò©¨Ÿ§©¥¤¨
xedha dliahàlàqpkpykéàeâì,dxfrd jezl -éàøáì ìáà- ¤¨§©¨¥£¨¦§¨¥

dxfrl uegn cnerykàì,dcear caery s` dliah jixvBà Ÿ
,àîìécgkyi `ny ,uegan hegyl el xeq` xedh `edy oeik ¦§¨

e dliah `la qpkdl xeq`yéëeLnéàì éúàjez jynidl `eaie - ¨¥§¦§¥
oke .dxfrd jezl oaxwd ixg` dhigyd ickéâéìôc ïðaøì éòaéz¦¨¥§©¨¨¦§¦¥

,äãeäé éaøc déìò,dxfrl qpkpd xedha dliah miaiign mpi`e £¥§©¦§¨

o`ky xnel xyt`yy meyn ,leahl eze` eaiigiàì ïàk ãò©¨Ÿ
ïðaø éøîà÷`weec ,leahl jixv epi`yíúäexaicy `ziixaa ¨¨§¥©¨¨¨¨

epiidc ,rxevnl dey ote`aäãBáò ãéáò à÷ àìc`l` ,micia §Ÿ¨¨¦£¨
,my`d mc elbxe eci lr ozep odkdàëä ìáàoikqa hgeya-] £¨¨¨

[dkex`äãBáò ãéáò à÷c,hgeyyk miciaàìon eze` exht §¨¨¦£¨Ÿ
,dliahdàðL àì ,àîìéc Bàinl dcear caerd oia welig oi` - ¦§¨Ÿ§¨

zpwqne .dliah mikixv mpi` mdipye ,dcear caer epi`y
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:dpyna epipyìáBè ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîçycwne lecb odk ¨¥§¦©£¨¨¦¦¥
.meia eaìBãb ïäk ìáBè ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîç ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¥§¦©£¨¨¦¦¥Ÿ¥¨

ïleëå ,íBia Ba Lc÷îeeid zeliahd lk -LãBwamewna - §©¥©§¨©¤
,dxfrd zyecwa yecwyazkyl bbî õeç ,äåøtä úéadliah §¥©©§¨¦

äðBLàø,mixetikd meil daeg d`a dpi`y ezcear zligza ¦¨
Lef dliahìBça äúéä,dxfrd zyecwa ycwzp `ly mewna -ìò ¤¨§¨©©

íénä øòL éab,dxfrd mexcaì ãöáe.äúéä BúkL ©¥©©©©¦§©¦§¨¨§¨
,éiaà øîàdliah ea laeh didy dliahd ziay exn`y dnn ¨©©©¥

,mind xry iab lr did dpey`xddépéî òîLcenll xyt` - §©¦¥
`xwpy oiirndy ,jkníèéò ïéòzial mind eribd epnny ¥¥¨

did ,dliahddBábxzeiò÷øwîdìLå íéøNò äøæò.úBnà L ¨©¦©§©£¨¨¤§¦§¨Ÿ©
:åúééàø úà ééáà ùøôîåxry lrn did dliahd zia ixdy,mind

,dn` mixyr did mind xry daebeíL eéäL íéçútä ìk ,ïðúc¦§©¨©§¨¦¤¨¨
did ,[ycwnd ziaa-]õeç ,úBnà øNò ïaçøå änà íéøNò ïäáBb§¨¤§¦©¨§¨§¨¤¤©

îegzt,íìeà ìM.dn` mixyr agxe dn` mirax` deab didy ¦¤¨
.dn` mixyr deab did mind xry mb ok m`eålrn aygl yi §

daeby di`xe .dewnd daeb didy zen` yly cer mind xry
c :zen` yly `ed dewndàéðúweqta xn`p ,`ziixaa(fh eh `xwie) ©§¨

,'BøNa [ìk úà íéna] õçøå',eyxce'íéna'dpeekdìk' ,äå÷î éîa §¨©©©¦¤¨§¨©©¦§¥¦§¤¨
'BøNazenk zeidl jixvy epiidïäa äìBò Bôeb ìkL íéîqpkp-] §¨©¦¤¨¤¨¤

,[okezlïä änëå,dewnd ly elceb dnk -änàíeøa änà ìò §©¨¥©¨©©¨§
[daeba-]ìLúBnà L,ex`ev cr mc` daeb dfyíéîëç eøòéLå ¨Ÿ©§¦££¨¦

yäå÷î éîmd df xeal miqpkpy.äàñ íéòaøàdaeb ok m`e ¥¦§¤©§¨¦§¨
daeb dn` mixyr ,dxfrd lrn dn` yelye mixyr did dewnd
did mhir oiry gkene ,dewnd daeb zen` ylye ,mind xry
mind eid `l ok `l m`y ,dxfrd lrn zen` ylye mixyr deab
.mzriap mewnn xzei zelrl mileki `l mindy ,dewnl miribn
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ezny in` cenr `l sc ± iyily wxt`nei
õöåç åðéà åà õöåçda dlqt ,`id `nlra dliah jxq iptn xn`c ,dcedi 'xl Ð

dpyi d`nehd lr exikfdl `l` d`a dpi`c oeik `nlic e` zeliah x`yk dvivg

?dvivg da dlqt `l d`a `id da xdhl `leäàéá äîùjixve ,ef dliah oiprl Ð

.dxfrl eixai`n cg` qipkdl `a m` leahläëåøà ïéëñ äùòéù åäîenvr xehtl Ð

eci hiyeie dxfrl ueg cenrie dliahd on

e` dliahd on ikda xhtin in hegyie miptl

`l oaxwc dxiykd oiprle .dliah ira `nlic

uegan cnrc ab lr s`c dil `irain `w

xwad oa" (a,al) migafa `ipzc dxiyk hgye

'd iptl.'d iptl hgey `le "àîåæ ïáì éòáéú
.da xingnc Ðäéìò éâéìôã ïðáøì éòáéú

äãåäé éáøã.dliah era `l mc` lk exn`e Ð

i`ebl.dl qpkpd Ðíèéò ïéòd`a epnn Ð

lry mind xry zliah zial mind zn`

`edy il d`xp ze`xwnd oipr itle .dnegd

(eh) ryedi xtqa xen`d geztp in oiirn

,axrnle gxfnl cxeie rtyn leabd myny

`zlin jde .l`xyi ux` lka [deabd] `ede

xeaq (a,cp) migafa opixn`c meyn iia`c

izgip :ixn` ,mhir oira ycwnd zial diipainl

eitzk oiae" (bl mixac) aizkc ,`zxet dia

`le .lkd on deab `edy dipin opirnyc "oky

.`kd iia` dil yixte ,dil `pn yixtäåáâ
úåîà ùìùå íéøùò äøæò ò÷ø÷îzcnk Ð

zen` yly ly ilk oipae ,mind xry daeb

xyt` i`y ,d`q mirax` wifgdl dlrnln

oiraepy mewnn deab `edy xdl zelrl minl

.myíìåà ìùî õåçeagxe mirax` edaby Ð

.mixyr
àëéàäå
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õöåçok m`c :il dywe .dil `irain `w dcedi iaxlc i"yx yxit Ð uveg epi` e`

.dcedi iaxl oia `nef oal oiac ,d`xp `l` !dcedi iaxl `icda xninl dil ded

`nef oa dcen `dac ,zipwix d`ia qpkil `l` cearl `a epi`yk laeh `edy dliahae

e` uveg `kd dil `irain `wc `de .lirl yxitck ceari `ny ,opaxc `l` `ied `lc

dpeny oebk ,opaxc zeliah lkan ith uveg epi`

`dc meyn xnel yi Ð oda `veike xac xyr

,`ed xenb xedh ixdy ,`id `xizi dlrn dliah

,`nlra dlrn `l` d`neh yyg cv o`k oi`e

`nlic dil `irain ikdle Ð `id `xizi `xnege

.uveg epi`

àéðúåÐ xepwip xrya cnere laeh rxevn

dcedi iaxlc yxity ,i"yx yexitl

`idd `d ?`kdn hiyt `w i`n .dil `irain

yi !lirl dlr bilt dcedi iaxc ,dcedi iax e`l

ixn`c opaxcnc ,xity hiyt ok it lr s` :xnel

ikd Ð zvwn z`ia liaya elit` dlrn ciarc

opaxc `iedc mc` lk zliaha dcedi iaxl inp

.zvwn z`ial elit` leahl jixv

åàyix xn`c `d Ð ikeyni`l iz` `nlic

yixe (mye a,a oileg) "oihgey lkd" wxt

oi`nhc (`,al migaf) "mileqtd lk" wxt

,dkex` oikqa ehgyi `l dligzkl oiycwena

iz` `nlic `nrh xn`w `le xyaa erbi `ny

i` dil opiwtqn `kdc ab lr s`e .ikeyni`l

ipd Ð `l e` ikeyni`l iz` `nlic opixfb

`ki` Ð zxk `ki`c `nha la` ,xedha ilin

.zpzepd `id ,daxc` :xnel yie !ith yginl

.liir `le ,ith xidf `ed `nhc oeik mzd

iz` `nlic ith yginl `ki` Ð xedh la`

.ikeyni`lïìåëåÐ dextd zia bba ycewa

:xnel yie !eycwzp `l zeilre oibb `de :il dniz

i`d ikc .dxfr rwxwl dey did dextd zia bb

(`,et migqt) "oilev cvik" wxt seqa ipyn `peeb

zegezte ycewa zeiepad zekyldn jixtc `d`

myn cr 'ek oigicnd zkyl (`,hi) `nw wxta xn`c ?il dnl daiqn dxfr rwxwl dey dextd zia bb i` :il dniz la` .dxfr rwxwl oiey odizebbya Ð ycew odizebbe leg okez legl

zkyl jxc el oiqpkp eid `l` .my laeh lecb odky itl ,zeripv meyn dxfrl gzt el did `l Ð dxfr rwxwl deyc ab lr s` ,dextd zia bbc :xnel yie !dextd zia bbl dler daiqn

ycewa zeiepad zekyl enk dextd zia bb dil ded Ð ikd `niz `l i`c ,ycew dkez oigicnd zkylc xnel jixve .dextd zia bbl dler daiqn myne ,rwxwd zgz dzidy oigicnd

wxta opgei iax xn`e ,`id dlign oigicnd zkylc `pyixtc ab lr s`e .ycew dkez dl gezt dextd zia bby oigicnd zkyl jgxk lr `l` .leg okezc lirl xn`c ,legl zegezte

,'eke zekyldn mzd jixt ik :zeywdl oi`e .eycwzp Ð dxfrl zegezt la` .ziad xdl zegezta opgei iaxc `dl mzd `pniwe` `d Ð eycwzp `l zelign (`,et migqt) "oilev cvik"

?izyxitck zecnc oizipznne oiwxtc oizipznn jixt `l i`n` .eycwzp `l zelign opgei iax xn`e ,zelign dil ded ok m` :`tiqn jixt xcde dxfr rwxwl oiey odizebbya opinwe`e

diepy `idy itl ,zecnce `kdc oizipznn ith dpin jxtinl dil `gip ,daxc`e .(g dpyn) ipy xyrn zkqnc iyily wxta ,`id oizipzn inp zekyldc `idd dpin `wtp i`n :xnel yic

.`tiqne `yixn dpin zeiyew izy jixtc meyn :cere .miycw xcqe cren xcql mcew `edy mirxf xcqa

ïéòaikyn did odkde ,zen` yly dkxe`e .dn` `l` ddeab dzid `l `nlic ?zen` yly ddeab dzid dliahd ziac olpne :il dniz Ð zen` ylye mixyr dxfr rwxwn deab mhir

dcinr jxce ,oiyer eid lecb odkc `yleg meyn ,eilr lwdl oileki eidy dn lk `nzqn :xnel yie !laehe ayei lecb odkde ,zen` izy `l` ddeab dzid `l ,inp i` ?ekeza envr

.zeyrl xzei el lwp df ik ,laeh did

äîà`xza `aac `nw wxta zen` rax` irac dii`x wfid iab ok m`c ,zen` yly `l` epi` eilbx cr ey`xn mc` ly edaebc xnel oi` Ð zen` yly mexa dn` lr

.zen` rax`` `nwe` Ð zen` ylyn dizwit`c oeik ,dn` wifgn ey`xe ex`ev oi`y it lr s`e .zen` yly `ed eitizk crc xnel yi `l` ?i`d ilek il dnl (a,a)

lr cnery inp oipnife ,lzekl jenq migth dylyn zegt ziyeyab yiy minrte ,iphidxe hwlna hwlzy rwxwl xyt` i`c :cere,oikek iabe .lzekl xarn d`exe eilbx zerav`

zen` ylya dewn iab `kd ibqc `de .geixa `diy jixv :cere .dhnle dlrnly oex`d itc oiae ey`x oia epiid Ð zen` rax` ekx`c (mye a,w my) "zexit xkend" wxta

zlibn ly mebxza yiy dne .mina eteb lk dqkziy cr zvw ey`x sekl leki mb ,dlrnl oilere ey`x lr min etv oda qpkpyk zen` yly mind wnerykc meyn epiid Ð

"ripvnd" wxta rnyn oke .elzp jk xg`e ebxdpy ,eid y`x irehw mlek xnel yi ,'eke oin` zlzc `ailv lr alhvi` oetlc ,oin` zlzc `ailv lr alhvi` `zcpyxt :xzq`

ryz oex` :xn xn`c ,zdw ipa `yn oky aiig Ð dxyrn dlrnl ieyn `ivend :mzd xn`wc ,y`xd mr epiid e`lc zen` yly mc` ly eteb xn`c `dc (mye `,av zay)

f` Ð migth xyr dpeny epiidc zen` yly `ed szkd crc `nlya zxn` i` ,`zyde .`zzln izliz ixze lirln `zliz zehena ilcinc `peh lkc ixinbe .gth zxetke

mr ied i` la` .yilye migth xyr drax` rwxwd on deab did izk`c `vnp ,miyily ipye migth dyy szkd on dhnl oex`d on didy `vnp e`yi szka ik xity gken
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ברוקלין, נ. י.

 הרב הגאון וו"ח אי"א בעל מדות תרומיות,

 חו"ב סוע"ה נודע לתהלה וכו' וכו' מוהר"ר

בן ציון מאיר חי עוזיאל נ"י רשל"צ

שלום וברכה!

בשמחה  התורה  קבלת  חג  את  שנחוג  ברכתי  להביע  הנני  הבע"ל,  תורתנו  מתן  זמן  לקראת 

ובפנימיות, ממחרת השבת השביעית - כמשמעו וגם כפשוטו ממש עפ"י קביעות שנה זו.
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בזח"ג )צו, א. ושם(.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  קדש  ושיחות  תורה  לדברי  רוחש  שי'  שכהדר"ג  הקדש  חיבת  בידעי 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שלוח בזה קונטרס חג השבועות דהאי שתא שזה עתה הו"ל.

בברכת החג ובכבוד רב.



רמה ezny in` cenr `l sc ± iyily wxt`nei
õöåç åðéà åà õöåçda dlqt ,`id `nlra dliah jxq iptn xn`c ,dcedi 'xl Ð

dpyi d`nehd lr exikfdl `l` d`a dpi`c oeik `nlic e` zeliah x`yk dvivg

?dvivg da dlqt `l d`a `id da xdhl `leäàéá äîùjixve ,ef dliah oiprl Ð

.dxfrl eixai`n cg` qipkdl `a m` leahläëåøà ïéëñ äùòéù åäîenvr xehtl Ð

eci hiyeie dxfrl ueg cenrie dliahd on

e` dliahd on ikda xhtin in hegyie miptl

`l oaxwc dxiykd oiprle .dliah ira `nlic

uegan cnrc ab lr s`c dil `irain `w

xwad oa" (a,al) migafa `ipzc dxiyk hgye

'd iptl.'d iptl hgey `le "àîåæ ïáì éòáéú
.da xingnc Ðäéìò éâéìôã ïðáøì éòáéú

äãåäé éáøã.dliah era `l mc` lk exn`e Ð

i`ebl.dl qpkpd Ðíèéò ïéòd`a epnn Ð

lry mind xry zliah zial mind zn`

`edy il d`xp ze`xwnd oipr itle .dnegd

(eh) ryedi xtqa xen`d geztp in oiirn

,axrnle gxfnl cxeie rtyn leabd myny

`zlin jde .l`xyi ux` lka [deabd] `ede

xeaq (a,cp) migafa opixn`c meyn iia`c

izgip :ixn` ,mhir oira ycwnd zial diipainl

eitzk oiae" (bl mixac) aizkc ,`zxet dia

`le .lkd on deab `edy dipin opirnyc "oky

.`kd iia` dil yixte ,dil `pn yixtäåáâ
úåîà ùìùå íéøùò äøæò ò÷ø÷îzcnk Ð

zen` yly ly ilk oipae ,mind xry daeb

xyt` i`y ,d`q mirax` wifgdl dlrnln

oiraepy mewnn deab `edy xdl zelrl minl

.myíìåà ìùî õåçeagxe mirax` edaby Ð

.mixyr
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õöåçok m`c :il dywe .dil `irain `w dcedi iaxlc i"yx yxit Ð uveg epi` e`

.dcedi iaxl oia `nef oal oiac ,d`xp `l` !dcedi iaxl `icda xninl dil ded

`nef oa dcen `dac ,zipwix d`ia qpkil `l` cearl `a epi`yk laeh `edy dliahae

e` uveg `kd dil `irain `wc `de .lirl yxitck ceari `ny ,opaxc `l` `ied `lc

dpeny oebk ,opaxc zeliah lkan ith uveg epi`

`dc meyn xnel yi Ð oda `veike xac xyr

,`ed xenb xedh ixdy ,`id `xizi dlrn dliah

,`nlra dlrn `l` d`neh yyg cv o`k oi`e

`nlic dil `irain ikdle Ð `id `xizi `xnege

.uveg epi`

àéðúåÐ xepwip xrya cnere laeh rxevn

dcedi iaxlc yxity ,i"yx yexitl

`idd `d ?`kdn hiyt `w i`n .dil `irain

yi !lirl dlr bilt dcedi iaxc ,dcedi iax e`l

ixn`c opaxcnc ,xity hiyt ok it lr s` :xnel

ikd Ð zvwn z`ia liaya elit` dlrn ciarc

opaxc `iedc mc` lk zliaha dcedi iaxl inp

.zvwn z`ial elit` leahl jixv

åàyix xn`c `d Ð ikeyni`l iz` `nlic

yixe (mye a,a oileg) "oihgey lkd" wxt

oi`nhc (`,al migaf) "mileqtd lk" wxt

,dkex` oikqa ehgyi `l dligzkl oiycwena

iz` `nlic `nrh xn`w `le xyaa erbi `ny

i` dil opiwtqn `kdc ab lr s`e .ikeyni`l

ipd Ð `l e` ikeyni`l iz` `nlic opixfb

`ki` Ð zxk `ki`c `nha la` ,xedha ilin

.zpzepd `id ,daxc` :xnel yie !ith yginl

.liir `le ,ith xidf `ed `nhc oeik mzd

iz` `nlic ith yginl `ki` Ð xedh la`

.ikeyni`lïìåëåÐ dextd zia bba ycewa

:xnel yie !eycwzp `l zeilre oibb `de :il dniz

i`d ikc .dxfr rwxwl dey did dextd zia bb

(`,et migqt) "oilev cvik" wxt seqa ipyn `peeb

zegezte ycewa zeiepad zekyldn jixtc `d`

myn cr 'ek oigicnd zkyl (`,hi) `nw wxta xn`c ?il dnl daiqn dxfr rwxwl dey dextd zia bb i` :il dniz la` .dxfr rwxwl oiey odizebbya Ð ycew odizebbe leg okez legl

zkyl jxc el oiqpkp eid `l` .my laeh lecb odky itl ,zeripv meyn dxfrl gzt el did `l Ð dxfr rwxwl deyc ab lr s` ,dextd zia bbc :xnel yie !dextd zia bbl dler daiqn

ycewa zeiepad zekyl enk dextd zia bb dil ded Ð ikd `niz `l i`c ,ycew dkez oigicnd zkylc xnel jixve .dextd zia bbl dler daiqn myne ,rwxwd zgz dzidy oigicnd

wxta opgei iax xn`e ,`id dlign oigicnd zkylc `pyixtc ab lr s`e .ycew dkez dl gezt dextd zia bby oigicnd zkyl jgxk lr `l` .leg okezc lirl xn`c ,legl zegezte

,'eke zekyldn mzd jixt ik :zeywdl oi`e .eycwzp Ð dxfrl zegezt la` .ziad xdl zegezta opgei iaxc `dl mzd `pniwe` `d Ð eycwzp `l zelign (`,et migqt) "oilev cvik"

?izyxitck zecnc oizipznne oiwxtc oizipznn jixt `l i`n` .eycwzp `l zelign opgei iax xn`e ,zelign dil ded ok m` :`tiqn jixt xcde dxfr rwxwl oiey odizebbya opinwe`e

diepy `idy itl ,zecnce `kdc oizipznn ith dpin jxtinl dil `gip ,daxc`e .(g dpyn) ipy xyrn zkqnc iyily wxta ,`id oizipzn inp zekyldc `idd dpin `wtp i`n :xnel yic

.`tiqne `yixn dpin zeiyew izy jixtc meyn :cere .miycw xcqe cren xcql mcew `edy mirxf xcqa

ïéòaikyn did odkde ,zen` yly dkxe`e .dn` `l` ddeab dzid `l `nlic ?zen` yly ddeab dzid dliahd ziac olpne :il dniz Ð zen` ylye mixyr dxfr rwxwn deab mhir

dcinr jxce ,oiyer eid lecb odkc `yleg meyn ,eilr lwdl oileki eidy dn lk `nzqn :xnel yie !laehe ayei lecb odkde ,zen` izy `l` ddeab dzid `l ,inp i` ?ekeza envr

.zeyrl xzei el lwp df ik ,laeh did

äîà`xza `aac `nw wxta zen` rax` irac dii`x wfid iab ok m`c ,zen` yly `l` epi` eilbx cr ey`xn mc` ly edaebc xnel oi` Ð zen` yly mexa dn` lr

.zen` rax`` `nwe` Ð zen` ylyn dizwit`c oeik ,dn` wifgn ey`xe ex`ev oi`y it lr s`e .zen` yly `ed eitizk crc xnel yi `l` ?i`d ilek il dnl (a,a)

lr cnery inp oipnife ,lzekl jenq migth dylyn zegt ziyeyab yiy minrte ,iphidxe hwlna hwlzy rwxwl xyt` i`c :cere,oikek iabe .lzekl xarn d`exe eilbx zerav`

zen` ylya dewn iab `kd ibqc `de .geixa `diy jixv :cere .dhnle dlrnly oex`d itc oiae ey`x oia epiid Ð zen` rax` ekx`c (mye a,w my) "zexit xkend" wxta

zlibn ly mebxza yiy dne .mina eteb lk dqkziy cr zvw ey`x sekl leki mb ,dlrnl oilere ey`x lr min etv oda qpkpyk zen` yly mind wnerykc meyn epiid Ð

"ripvnd" wxta rnyn oke .elzp jk xg`e ebxdpy ,eid y`x irehw mlek xnel yi ,'eke oin` zlzc `ailv lr alhvi` oetlc ,oin` zlzc `ailv lr alhvi` `zcpyxt :xzq`

ryz oex` :xn xn`c ,zdw ipa `yn oky aiig Ð dxyrn dlrnl ieyn `ivend :mzd xn`wc ,y`xd mr epiid e`lc zen` yly mc` ly eteb xn`c `dc (mye `,av zay)

f` Ð migth xyr dpeny epiidc zen` yly `ed szkd crc `nlya zxn` i` ,`zyde .`zzln izliz ixze lirln `zliz zehena ilcinc `peh lkc ixinbe .gth zxetke

mr ied i` la` .yilye migth xyr drax` rwxwd on deab did izk`c `vnp ,miyily ipye migth dyy szkd on dhnl oex`d on didy `vnp e`yi szka ik xity gken
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äNòiL eäî,àîBæ ïáì éòaéz ?èBçLéå äkeøà ïékñ ©¤©£¤©¦£¨§¦§¦¨¥§¤¨
ïáì éòaéz .äãeäé éaøc déìò éâéìôc ïðaøì éòaéz¦¨¥§©¨©¦§¦¦£¥§©¦§¨¦¨¥§¤
,éàeâì àlà àîBæ ïa áéiçî àì ïàk ãò ;àîBæ¨©¨Ÿ§©¥¤¨¤¨§©¨¥

éàøáì ìáà¯éúà àîìéc Bà .àìéëeLîéàì? £¨§¨¨¥¨¦§¨¨¥§¦§¥
ïàk ãò ;äãeäé éaøc déìò éâéìôc ïðaøì éòaéz¦¨¥§©¨©¦§¦¦£¥§©¦§¨©¨

íúä ïðaø éøîà÷ àì¯,äãBáò ãéáò à÷ àìc ¨¨¨§¦©¨©¨¨§¨¨¨¥£¨
äãBáò ãéáò à÷c àëä ìáà¯àîìéc Bà .àì £¨¨¨§¨¨¥£¨¨¦§¨

?àðL àì¯.e÷ézïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîç" ¨§¨¥¨¥§¦©£¨¨¦¦
ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîç :ïðaø eðz ."ìáBè¥¨©¨©¨¥§¦©£¨¨¦¦

,íBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBèLãwa ïleëå ¥Ÿ¥¨§©¥©§¨©Ÿ¤
éab ìò ìBça äúéäL äðBLàøî õeç ,äåøtä úéáa§¥©©§¨¥¦¨¤¨§¨©©©¥

ì ãöáe ,íénä øòLòîL :ééaà øîà .äúéä BúkL ©©©©¦§©¦§¨¨§¨¨©©©¥§©
ìLå íéøNò äøæò ò÷øwî dBáb íèéò ïéò dépéîL ¦¥¥¥¨¨©¦©§©£¨¨¤§¦§¨

íéøNò ïäáBb íL eéäL íéçútä ìk :ïðúc .úBnà©¦§©¨©§¨¦¤¨¨§¨¤§¦
:àéðúå .íìeà ìMî õeç ,úBnà øNò ïaçøå änà©¨§¨§¨¤¤©¦¤¨§©§¨

"íéîa BøNa õçøå"¯"BøNa ìk" ,äå÷î éîa¯änëå .ïäa äìBò Bôeb ìkL íéî §¨©§¨§©¦§¥¦§¤¨§¨©¦¤¨¤¨¤§©¨
ïä¯ìò änàänàìL íeøa.úBnà LeøòéLå.äàñ íéòaøà äå÷î éî íéîëç ¥©¨©©¨§¨©§¦££¨¦¥¦§¤©§¨¦§¨
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

יהודי "צריך לחיות עם הזמן" . . הכוונה בזה היא לפרשה בתורה שקורין ביום השבת-קודש ובימים שני וחמישי בשבוע.
משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



רמו
ezny ina cenr `l sc ± iyily wxt`nei

äîà àëéàäå.xryd llg lr dxwz iaer Ðäáéæòî äîàå,cgi laebn lege hih ly Ð

.zaygy zen` yly llgd wner cal ,my oigep mind zeidläéì ãéáò åäùîádxwz Ð

.odlyõåá éãâáá íåéä úãåáòùepi`y itl ,uea icbaa `idy dcear eilr meid yiy Ð

.lirnd ipenrte cet`e oyge uiv oebk adf ly odn yie ,micba dpny `la zxyl libx

äðùîâôúñðåly zihpel`a shrzn Ð

.gpwzpe = btzqpe .exya lry min betql cba

åéìâøå åéãé ùãé÷åonwl silick ,xeikd on Ð

yeciw meid icba zetilg lkl jixvy (`,al)

ef dpey`x dliahe .dyiall yeciw ,dhiytl

jxved `l Ð `id leg icba ly dhiytdy

.dhiytd lr ycwlåöø÷.`xnba yxtn Ð

øçà ÷øéîåitl ,dhigy xg` odk xnbe Ð

,lecb odka `l` dxiyk mcd zlaw oi`y

.lawle xdnl jixveåãé ìòenk ,eliaya Ð

,(`,bv `rivn `aa) "envr ici lr mc` uvew"

eci lr :inp i`.el jenqe ,eixg` oeyl Ð

ipelt wifgd eci lr" `xfr xtqa yi daxde

.(b dingp) "dnegd z`àéä øçù ìù úøåè÷
'åëå äáéø÷ äúéä.yxtn `xnba Ðåì ïéîçî

ïéîçmeia oilihne ,mixetkd mei axran Ð

.ezliah zia oipa wwg jezl mixetkdâéôúù
"eal btie" enk .zvwna ezpiv cin xindl Ð

.(`,ci dvia) "onrh oibitn" (dn ziy`xa)

egixe :opinbxzn (gn dinxi) "xnp `l egixe"

.bt `làøîâïðáø`tt axc icinlz Ð

.eiptl jk exn`àäda opz `lc ,oizipzn Ð

.dpey`x dliaha miyeciw ipyøéàî 'øë àìã
eidy opaxc` ,dipy dliaha oizipzna biltc Ð

dhiyt micwd `ede .dhiytl yeciw oinicwn

,yciwe hyt :xne` xi`n 'x ,opzc .yeciwl

oiyeciw ipyc dil `xiaqc dipin opirnye

onwl silick ,cbal cba oia aezkd jxvedy

zgz mitlgznd micba zyial meyn ediiexz

dizeekc e`l oizipzn ,ixn`we .`ed mipey`xd

iraip inp dpey`x dliaha Ð xi`n 'x i`c ,opz

.yeall `a `ed ycw icba `dc ,iyeciw ixz

äèéùôà ãçicbac dhiytc `kd ,jklde Ð

dliah iab `kde ,yeciw `ira `l Ð `id leg

yeciwl dhiyt micwdl xi`n 'x wlgpy ,dipy

lky oey`x yeciw dil `xiaqc meyn e`l Ð

aezkd zxifba `l` ,`a dyial zngn dliah

.ibiltùáìå õçøå õçøå èùôåz` hyte" Ð

z` ugxe" dil jinqe 'ebe "yal xy` cad icba

"eicba z` yale yecw mewna mina exya

i`de ,dyiall dhiyt oia dvigx aezkd lihde

opitlie ,yeciw oiprl onwl dil opiyxc ugxe

"hyte"` "ugxe" opicyc ,iyeciw ixz dipin

.ipnif ixz "ugxe" aizk eli`k ,"yale"`eùé÷î øáñ øéàî 'øyeciwl dhiyt yeciw Ð

lkd onwl opixn`ck ,ipyd yeciw ycwn jk xg`e yael Ð dyial dn ,dyial ly

hyet dhiyt ly yeciw s` ,i`xwn dl silie ,ycwn yeal `edyk ipy yeciwa micen

`xza yeciw lkd ixacle .ycwn yeal `edyk ,dyial dn :ixaq opaxe .ycwn jk xg`e

,heytl `a `edy micba yeal `edyk dhiyt s` .dyial xg`.hyet jk xg`e ycwnúøîà úéöî éîå.iyeciw ixz dpey`x dliah` xi`n 'x jixvn `lc Ð'åë àéðúäåmbe Ð

.ded yael `edy micba meyn ediiexz xaqwc meyn xi`n 'xc `nrh `l` .yeciw cg `l` opax dil ekxvn `lcn ,`ipz dpey`x dliahàéðú éà åäì øîàjixvnc ,`icda Ð

,dipy dliahc `zbeltn dil opirny ded `l Ð `icda oizipzn eziigky` `l i` la` .dyial` ediiexz meyn xi`n 'xc `nrhc rnynl `ki` `iddne .`ipz Ð iyeciw ixz dil

.edl opixn`ck iyextl `ki` oizipznc
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dhnl oex`c gkzyi` ,yilye gthn xzei `ed x`evd `lde Ð migth xyr dpeny y`xd

,zen` rax` mc` ly enewnc opixn` inp (`,gn oiaexir) "ede`ivedy in" wxtae !dxyrn

yly eteb inp epiid Ð 'ek eizey`xn zgz utg lehiy ick dn`e ,zen` yly etebc yxtne

:xn`z m`e .ey`xn dlrnl eici heytiy icke ey`x liaya ztcerd dn`e ,zenily zen`

,ylye mixyrn xzei deab mhir oir did ok m`

eid ok m` ,ylye mixyr `l` did `l m`y

oir i`cec ,`iyw `l `d .uegl oi`vei mind

ly wwgd la` ,ylye mixyr `l` ded `l mhir

lr s` ,zen` ylyn xzei deab did dliahd zia

`l Ð ekezl qpkpyk dlrnl miler mindy it

Ð mi`vei eid m` elit` ,inp i` .uegl oi`vei eid

oi`e .mhir oirn odizgz mixg` mi`a cin eid

mc`d mewnc `zkec lka xn`c oeikc zeywdl

dn` `l` epi`y ilka liah ikid ,dn` agex ied

:xnel yie ?aizi ikid `zn`a `zn`c ,dn` lr

Ð dn` agx iedc `ed mc`d mewn xn`c `d

eagx opixn` oikek iabc rcz .yeal `edyk epiid

.oex`a znde oex`d oiqipkn mdae ,migth dyy

ïåéëÐ dil icar edyna `ed `yiyc

c`n `id dwc `yiyc daifrnc oeike .daifrnl

.edyn `l` ,dxwz dn` inp ira `l Ð

øîàãëlecb odk xikiy ick `pdk ax

iab onwl Ð uea ly meid zceary

dxn`c `py i`n :dniz .oal icba el e`iad

?`yix` `le `tiq` dizlinl`yix`c il d`xpe

`ly ,`xikid jixvc `hiytc ,exne`l yyg `l

dyer `edy jxck micba dpeny lk yalie drhi

`edy leg icba hyet `edyk dpyd zeni lk

ick uea icba eqxt jkle ,micba dpeny lk yael

icba mr uea icba yeall el oi` meidy xikiy

hyet `edy `tiqa la` .mnvr ipta `l` ,adf

`wlq Ð mixg` micba yeall el yie adf icba

`l i`cec ,`xikid jixv ded `lc `pin` jzrc

xakc oeik :`pin` jzrc `wlq cere .irhinl iz`

Ð 'eke xikiy ick uea ly oicq zg` mrt eqxit

ixzc yxtl `pdk ax jixhvi` ikdl ,ikda ibq

.icar eed `xikid

èùôåopixn` inp ikde Ð yale ugxe ugxe

:(`,`q `rivn `aa) "jyp edfi`" wxta

jypa" "ziaxnae jypa el ozz `l jtqk z`"

`nw wxtac :dnize ."jlk` ozz `l ziaxnae

`wlq i` ,`nw `pze :opixn` (a,al) oiyeciwc

`pngx aezkl Ð ililbd iqei iax xn`ck jzrc

owf ipt zxcde mewz ,zxcde mewz daiy iptn

mewz" aizk `lc ab lr s` `nip `l i`n`e .'eke

eiptl i`wc `nip ,`pnif cg `l` "zxcde

mewz jiiy `l mzd :xnel yie !`kd ik eixg`le

iptn` jiiy `l zxcde (`l ziy`xa) "jiptn mewl lke` `l" enk ,iptn lr `l` ,ipt lr

mdl oi`y miweqt dyngc `idde ."excdp `l mipwf ipt" (d dki`) aizkck ,ipt lr `l`

.(a,ap) "el e`ived" wxta ,yxt` onwl Ð rxkd
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!äáéæòî änàå äø÷z änà àkéà àäå¯íéøòL §¨¦¨©¨¦§¨§©¨©£¥¨§¨¦
eäðéð àLéLc ïåék ,Lc÷nä úéác¯éãáò eäMîa §¥©¦§¨¥¨§¥¨¦§§©¤¨§¦

.eäì¯éàä àkéà àäå!eäMî C¯kéàåä àìc ïåé §§¨¦¨¨¥©¤¥¨§¨£©
àúîà¯'åëå "õea ìL ïéãñ eñøt" .dì áéLç àì. ©§¨¨¨¥¨¨§¨¦¤

?õea ìL àðL éàî¯øékiL éãk :àðäk áø øîàãk ©§¨¤§©£©©¨£¨§¥¤©¦
úãBáòLúãBáòL øékiL :éîð àëä .õeá éãâáa íBiä ¤£©©§¦§¥¨¨©¦¤©¦¤£©

.õeá éãâáa íBiääðùîäìò ,ìáèå ,ãøé ,èLt ©§¦§¥¨©¨©§¨©¨¨
.åéìâøå åéãé Lcé÷å Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä .âtzñðå§¦§©¥¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨
ìò äèéçL øçà ÷øéîe ,Böø÷ ,ãéîzä úà Bì eàéáä¥¦¤©¨¦§¨¥¥©¥§¦¨©
ìL úøBè÷ øéè÷äì ñðëð .B÷øæe ícä úà ìa÷ .Bãé̈¦¥¤©¨§¨¦§©§©§¦§¤¤

áéø÷äìe ,úBøpä úà áéèéäìe ,øçLúàå Làøä úà ©©§¥¦¤©¥§©§¦¤¨Ÿ§¤
äúéä øçL ìL úøBè÷ .ïéiä úàå ,ïézéáçäå íéøáàä̈¥¨¦§©£¦¦§¤©©¦§¤¤©©¨§¨
íéøáéà ïéa íéaøòä ïéa ìL ,íéøáàì íc ïéa äáéø÷§¥¨¥¨§¥¨¦¤¥¨©§©¦¥¥¨¦

ñéðèñéà Bà ï÷æ ìBãb ïäk äéä íà .íéëñðì¯ïénçî ¦§¨¦¦¨¨Ÿ¥¨¨¥¦§§¦§©¦
âéôzL éãk ,ïðBvä CBúì ïéìéhîe ïénç Bì.ïúpéö ©¦©¦¦§©¥§¥¤¨¦¦¨¨

àøîâdeøîàéaøk àìc àä :àtt áøc dén÷ ïðaø £©¨©¨©©¥§©©¨¨§¨§©¦
éLecé÷ éøz øîàc ïåék ,øéàî éaø éàc .øéàîäLéálà ¥¦§¦©¦¥¦¥¨©£©§¥¦¥©§¦¨

.äLéálà éLecé÷ éøz ãéáòéì éîð àëä ,eäì ãéáò̈¥§¨¨©¦¦£¦§¥¦¥©§¦¨
¯ãç øéàî éaøì ïéa ïðaøì ïéa :àtt áø eäì øîà£©§©©¨¥§©¨©¥§©¦¥¦©

à÷ àäa àëäå .äLéálà ãçå ,LãB÷ éãâác äèéLtà©§¦¨§¦§¥¤§©©§¦¨§¨¨§¨¨
:øáñ øéàî éaø ,"Láìå (õçøå) õçøå èLôe" :éâìtéî¦©§¦¨©§¨©§¨©§¨©©¦¥¦¨©

äLéál äî ,äLéáìì äèéLt Léwî¯Ck øçàå LáBì ©¦§¦¨¦§¦¨©§¦¨¥§©©¨
äèéLt óà ,Lc÷î¯ïðaøå .Lc÷î Ck øçàå èLBt §©¥©§¦¨¥§©©¨§©¥§©¨©

äLéál äî :äLéáìì äèéLt Léwî :éøáñ¯àeäLk ¨§¦©¦§¦¨¦§¦¨©§¦¨§¤
äèéLt óà ,Lc÷î Leáì¯.Lc÷î Leáì àeäLk ¨§©¥©§¦¨§¤¨§©¥

?éëä zøîà úéöî éîe :àtt áøì ïðaø déì eøîà̈§¥©¨©§©©¨¦¨¥¨§©§¨¦
èLt ,íòä ïéáì Bðéa õea ìL ïéãñ eñøt :àéðúäå§¨©§¨¨§¨¦¤¥§¥¨¨¨©

ãøéå,âtzñðå äìò ,ìáèå,Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä §¨©§¨©¨¨§¦§©¥¥¦¦§¥¨¨§¨©
Lcé÷å èLt :øîBà øéàî éaø .åéìâøå åéãé Lcé÷å§¦¥¨¨§©§¨©¦¥¦¥¨©§¦¥
éãâa Bì eàéáä ,âtzñðå äìò ìáèå ãøéå ,åéìâøå åéãé̈¨§©§¨§¨©§¨©¨¨§¦§©¥¥¦¦§¥
àéðz éà :eäì øîà .åéìâøå åéãé Lcé÷å ,Láìå áäæ̈¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨£©§¦©§¨

¯àîìLa .àéðzøéàî éaøì¯dì zçkLîc eðééä ©§¨¦§¨¨§©¦¥¦©§§©§©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc `nei(iriax meil)

zen` ylye mixyr did mhir oiry dgkedd lr `xnbd dywn
:dxfrd lrnàäå,zen` ylye mixyrd lr sqepàkéàcer yi - §¨¦¨

änàd iaer lyäø÷z,mind xry lyåceräáéæòî änàly - ©¨¦§¨§©¨©£¦¨
:`xnbd zvxzn .mind zigelgl xecgi `ly obdl hihe leg

deäðéð àLéLc ïåék ,Lc÷nä úéác íéøòLmde yiyn mdy - §¨¦§¥©¦§¨¥¨§¥¨¦§
okl ,miwfgeäì éãáò eäMîa.edyna dxwzd iaer z` eyr - §©¤¨§¥§

la` ,edyn did dxwzd iaer mpn` :`xnbd dywnàkéà àäå§¨¦¨
éàäeäMî Ciia` xn` recne ,edyn cer oeaygd lr siqedl yi - ¨¥©¤

oir daeb mpn` :`xnbd zvxzn .zen` ylye mixyr wx didy
la` ,edyne dn` ylye mixyr did dxfrd lrn mhirïåék¥¨

cmind xry zxwzàúnà éàåä àì,dnily dn` dzid `l -àì §¨£©©§¨Ÿ
dì áéLçyn ,dze` ayig `l -.zenily zen` wx ayigy me ¨¦¨

:dpyna epipy.'åëå õea ìL ïéãñ eñøt:`xnbd zxxanàðL éàî ¨§¨¦¤©§¨
`weec oicq eqxt recn -.õea ìL`ed mrhd :`xnbd zx`an ¤

àðäk áø øîàãkoldl dpynd lr(.dl)oicq eqxty ,dipy dliaha ¦§¨©©©£¨
`pdk ax yxite ,uea ly(:dl),mrhdíBiä úãBáòL øékiL éãk§¥¤©¦¤£©©

[mixetkd mei-],õea éãâáaadf icbaa ynyl libx `ed cinzy §¦§¥
ly oicq el eqxte ,lirnd ipenrte cet`e oyege uiv mda yiy
uea icbaa mipt zceara ynyn `ed meidy exikfdl ick uea

.el` micba mda oi`yàëädpey`x dliaha -énðmrhd ¨¨©¦
ick uea ly oicq miqxety.õea éãâáa íBiä úãBáòL øékiL¤©¦¤£©©§¦§¥

äðùî
eqxty xg` :mixetikd mei zcear xcq z` dkiynn epizpyn

,[zncewd dpyna x`eank] mrd oial epia uea ly oicqèLẗ©
legd icba z` lecb odkde ,elyãøédewnlìáèådpey`x dliah ¨©§¨©

e ,mixetikd mei ly,äìòzabna shrzpeâtzñðåmind z` abipe - ¨¨§¦§©¥
e ,etebnáäæ éãâa Bì eàéáälk mda ynyny micba dpeny - ¥¦¦§¥¨¨

,dpydå ,Láìådyiald xg`åéìâøå åéãé Lcé÷e ,xeikd onBì eàéáä §¨©§¦¥¨¨§©§¨¥¦
ãéîzä úà,xgy lyBöø÷dhigyd lk z` xnb `le ,ehgy - ¤©¨¦§¨

,mipniq ipy ly aex `l`÷øéîeodk xnbe -øçàd z`ìò äèéçL ¥¥©¥§¦¨©
Bãédhigyd z` ipyd odkd xnby dryae ,eliaya -ìa÷odkd ¨¦¥

lecbdB÷øæe ícä úàjk xg` ,gafnd lrñðëðlkidløéè÷äì ¤©¨§¨¦§©§©§¦
øçL ìL úøBè÷,zxehwd gafn lráéø÷äìe ,úBøpä úà áéèéäìe §¤¤©©§¥¦¤©¥§©§¦

oevigd gafn lríéøáàä úàå Làøä úà,cinzd oaxw lyåz` ¤¨Ÿ§¤¨¥¨¦§
äzgpnïézéáç,cinzd mr mei lka lecbd odkd aixwn didy ©£¦¦

ïéiä úàå.mikqpl §¤©©¦
xnel dpynd d`a ,xgy ly zxehw xihwdl qpkpy epipyy oeik

:zxehwd z` mixihwn iznïéa äáéø÷ äúéä øçL ìL úøBè÷§¤¤©©¨§¨§¥¨¥
zwixfíccinzdìd zaxwd.íéøáàzxehweíéaøòä ïéa ìLdzid ©§¥¨¦¤¥¨©§©¦

daixwïéad zaxwdíéøáéàmiaxrd oia ly cinz lyíéëñðìly ¥¥¨¦¦§¨¦
.cinzd

:lecb odkd zliahl zxfeg dpyndBà ï÷æ ìBãb ïäk äéä íà¦¨¨Ÿ¥¨¨¥
ñéðèñéà,wpetne bpern -,mind xew z` leaql leki epi`eïénçî ¦§§¦§©¦

[minngn-]Bìminïénç,mixetikd mei axrnïéìéhîemeia oze` ©¦©¦¦
mixetikdïðBvä CBúì,dliahd zia wwg jezl -ïúpéö âéôzL éãk §©¥§¥¤¨¦¦¨¨

.zvwna mind enngzie mind zpiv z` lhaiy -

àøîâ
exn` `ly dn zwiicn `xnbd .'lahe cxi hyt' dpyna epipy

:ezliah iptl eilbxe eici ycwnyàä ,àtt áøc dén÷ ïðaø äeøîà£¨¨©¨¨©¥§©¨¨¨
`id ,dliahd iptl milbxe mici yeciw xn`p `ly epizpyn -àìc§¨

éàc ,øéàî éaøkzhiyk epizpynøîàc ïåék ,øéàî éaøonwl(:cl) §©¦¥¦§¦©¦¥¦¥¨§¨©
eici ycwn didy ,ycew icbal ycew icban odkd silgdyk
epi` yeciwdy meyn ,mrhde .dhiytd xg` dliahd iptl eilbxe

`l` ,dhiytd lreäì ãéáò äLéálà éLecé÷ éøzizyy - §¥¦¥©§¦¨¨¦§
,xi`n iaxk `id dpynd m`e .dyiald jxevl md oiyeciwdàëä̈¨

énð,leg icba hyet `ed mpn` ,dpey`x dliaha epizpyna mb - ©¦
,ycew icba dliahd xg` yaely oeik la`éLecé÷ éøz ãéáòéì¦£¦§¥¦¥

äLéálàepiidc ,dyiald jxevl miinrt eilbxe eici ycwl jixv - ©§¦¨
dxn` `ly epizpyny gkene ,dliahd ixg`e dliahd iptl
opaxk `l` ,xi`n iax zhiyk dpi` ,dliahd iptl ycwl
o`ke ,dhiytd lr `ed dliahd iptly yeciwdy mixaeqy

.ycwn epi` leg icba hyety
zx`an:`xnbd,àtt áø eäì øîàiaxk mb `id epizpyn mlerl ¨©§©¨¨
e ,xi`nãç ,øéàî éaøì ïéa ïðaøì ïéadliahd iptly yeciwd - ¥§©¨¨¥§©¦¥¦©

`edäèéLtàdhiytd jxevl -ãçå ,LãB÷ éãâácyeciwd - ©§¦¨§¦§¥¤§©
`ed dliahd xg`yäLéálàokle ,ycew icba zyial jxevl - ©§¦¨

iptl ycwn epi` leg icba hyety dpey`x dliaha epizpyna
.dhiytd jxevl dliahdàëäåiax ewlgpy dipy dliaha - §¨¨

,dixg`l e` dhiytd iptl ycwn m`d opaxe xi`nà÷ àäa§¨¨
éâìôéîxn`py ,miweqtd yexita ewlgp -(ck-bk fh `xwie)èLôe' ¦§§¥¨©

,'ebe Wal xW` cAd icbA z`(õçøå) õçøåmFwnA miOa FxUA z` ¤¦§¥©¨£¤¨©§¨©§¨©¤§¨©©¦§¨
WFcwLáìåcnll ,dyiall dhiytd oia 'ugxe' azkpe .'eicbA z` ¨§¨©¤§¨¨

el` miweqt zyxcae .dyiall yeciwe dhiytl yeciw jixvy
,ewlgpLéwî ,øáñ øéàî éaøly yeciwì äèéLtly yeciw ©¦¥¦¨©©¦§¦¨§

äî ,äLéáìly yeciwaäLéály `ed xcqd,Lc÷î Ck øçàå LáBì §¦¨©§¦¨¥§©©¨§©¥
,onwl `xnba ecnly enkóàly yeciwaäèéLty xcqdèLBt ©§¦¨¥

Léwî ,éøáñ ïðaøå .Lc÷î Ck øçàåly yeciwì äèéLtly yeciw §©©¨§©¥§©¨¨¨§¥©¦§¦¨§
äî ,äLéáìly yeciwa,Lc÷î Leáì àeäLk äLéálxg` epiidc §¦¨©§¦¨§¤¨§©¥

,dyialdóàly yeciw,Lc÷î Leáì àeäLk äèéLtmcew epiidc ©§¦¨§¤¨§©¥
.dhiytd

éëä úøîà úéöî éîe ,àtt áøì ïðaø déì eøîàxnel xyt` ike - ¨§¥©¨¨§©¨¨¦¨¦¨§©¨¦
jxevl wx ycwne ,dpey`x dliah iptl ycwn epi` xi`n iaxly

,dyialdàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -Bðéa õea ìL ïéãñ eñøt §¨©§¨¨§¨¦¤¥
,íòä ïéáìeèLte ,legd icba z` lecb odkdìáèå ãøédliah §¥¨¨¨©¨©§¨©
e ,dpey`x,äìòzabna shrzpeâtzñðåe ,eteb z` abipe -eàéáä ¨¨§¦§©¥¥¦
áäæ éãâa Bìdpyd lk mda ynyny micba dpeny -Lcé÷å ,Láìå ¦§¥¨¨§¨©§¦¥
åéìâøå åéãé.xeikdn,øîBà øéàî éaøy did xcqdåéãé Lcé÷å èLt ¨¨§©§¨©¦¥¦¥¨©§¦¥¨¨

åéìâøå,dpey`x mrtáäæ éãâa Bì eàéáä ,âtzñðå äìò ,ìáèå ãøéå §©§¨§¨©§¨©¨¨§¦§©¥¥¦¦§¥¨¨
åéìâøå åéãé Lcé÷å ,Láìå`ziixaa epipyy xg`ne .dipy mrt §¨©§¦¥¨¨§©§¨

,dliahd iptl mb dpey`x dliaha ycwny xi`n iax xn`y
epizpyne ,dyiald jxevl oiyeciw izy jixv xi`n iaxly gken

.xi`n iaxk dpi`eäì øîà,`tt axàéðz éà`ziixaa yxetn ¨©§¦©§¨
,oiyeciw ipy dpey`x dliaha mb yi xi`n iaxly,àéðz©§¨

.xi`n iaxk dpi` epizpyne
:`xnbd dywnøéàî éaøì àîìLadpey`x dliahay xn`y ¦§¨¨§©¦¥¦

,miinrt eilbxe eici ycwndì úçkLîc eðééämi`ven okid oaen - ©§§©§©©¨
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

ומה במדינתם לפנים, שהיה הדבר קשור במסירות נפש, הרי התעסקו בחינוך ולא התנו תנאים עם הבורא יתברך שיראה ניסים על כל 
צעד וצעד, ובאם לאו אי-אפשר להמשיך בעבודה, על אחת כמה וכמה במדינתם עתה.

ממכתב כ"ח אייר, תשי"ד



רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc `nei(iriax meil)

zen` ylye mixyr did mhir oiry dgkedd lr `xnbd dywn
:dxfrd lrnàäå,zen` ylye mixyrd lr sqepàkéàcer yi - §¨¦¨

änàd iaer lyäø÷z,mind xry lyåceräáéæòî änàly - ©¨¦§¨§©¨©£¦¨
:`xnbd zvxzn .mind zigelgl xecgi `ly obdl hihe leg

deäðéð àLéLc ïåék ,Lc÷nä úéác íéøòLmde yiyn mdy - §¨¦§¥©¦§¨¥¨§¥¨¦§
okl ,miwfgeäì éãáò eäMîa.edyna dxwzd iaer z` eyr - §©¤¨§¥§

la` ,edyn did dxwzd iaer mpn` :`xnbd dywnàkéà àäå§¨¦¨
éàäeäMî Ciia` xn` recne ,edyn cer oeaygd lr siqedl yi - ¨¥©¤

oir daeb mpn` :`xnbd zvxzn .zen` ylye mixyr wx didy
la` ,edyne dn` ylye mixyr did dxfrd lrn mhirïåék¥¨

cmind xry zxwzàúnà éàåä àì,dnily dn` dzid `l -àì §¨£©©§¨Ÿ
dì áéLçyn ,dze` ayig `l -.zenily zen` wx ayigy me ¨¦¨

:dpyna epipy.'åëå õea ìL ïéãñ eñøt:`xnbd zxxanàðL éàî ¨§¨¦¤©§¨
`weec oicq eqxt recn -.õea ìL`ed mrhd :`xnbd zx`an ¤

àðäk áø øîàãkoldl dpynd lr(.dl)oicq eqxty ,dipy dliaha ¦§¨©©©£¨
`pdk ax yxite ,uea ly(:dl),mrhdíBiä úãBáòL øékiL éãk§¥¤©¦¤£©©

[mixetkd mei-],õea éãâáaadf icbaa ynyl libx `ed cinzy §¦§¥
ly oicq el eqxte ,lirnd ipenrte cet`e oyege uiv mda yiy
uea icbaa mipt zceara ynyn `ed meidy exikfdl ick uea

.el` micba mda oi`yàëädpey`x dliaha -énðmrhd ¨¨©¦
ick uea ly oicq miqxety.õea éãâáa íBiä úãBáòL øékiL¤©¦¤£©©§¦§¥

äðùî
eqxty xg` :mixetikd mei zcear xcq z` dkiynn epizpyn

,[zncewd dpyna x`eank] mrd oial epia uea ly oicqèLẗ©
legd icba z` lecb odkde ,elyãøédewnlìáèådpey`x dliah ¨©§¨©

e ,mixetikd mei ly,äìòzabna shrzpeâtzñðåmind z` abipe - ¨¨§¦§©¥
e ,etebnáäæ éãâa Bì eàéáälk mda ynyny micba dpeny - ¥¦¦§¥¨¨

,dpydå ,Láìådyiald xg`åéìâøå åéãé Lcé÷e ,xeikd onBì eàéáä §¨©§¦¥¨¨§©§¨¥¦
ãéîzä úà,xgy lyBöø÷dhigyd lk z` xnb `le ,ehgy - ¤©¨¦§¨

,mipniq ipy ly aex `l`÷øéîeodk xnbe -øçàd z`ìò äèéçL ¥¥©¥§¦¨©
Bãédhigyd z` ipyd odkd xnby dryae ,eliaya -ìa÷odkd ¨¦¥

lecbdB÷øæe ícä úàjk xg` ,gafnd lrñðëðlkidløéè÷äì ¤©¨§¨¦§©§©§¦
øçL ìL úøBè÷,zxehwd gafn lráéø÷äìe ,úBøpä úà áéèéäìe §¤¤©©§¥¦¤©¥§©§¦

oevigd gafn lríéøáàä úàå Làøä úà,cinzd oaxw lyåz` ¤¨Ÿ§¤¨¥¨¦§
äzgpnïézéáç,cinzd mr mei lka lecbd odkd aixwn didy ©£¦¦

ïéiä úàå.mikqpl §¤©©¦
xnel dpynd d`a ,xgy ly zxehw xihwdl qpkpy epipyy oeik

:zxehwd z` mixihwn iznïéa äáéø÷ äúéä øçL ìL úøBè÷§¤¤©©¨§¨§¥¨¥
zwixfíccinzdìd zaxwd.íéøáàzxehweíéaøòä ïéa ìLdzid ©§¥¨¦¤¥¨©§©¦

daixwïéad zaxwdíéøáéàmiaxrd oia ly cinz lyíéëñðìly ¥¥¨¦¦§¨¦
.cinzd

:lecb odkd zliahl zxfeg dpyndBà ï÷æ ìBãb ïäk äéä íà¦¨¨Ÿ¥¨¨¥
ñéðèñéà,wpetne bpern -,mind xew z` leaql leki epi`eïénçî ¦§§¦§©¦

[minngn-]Bìminïénç,mixetikd mei axrnïéìéhîemeia oze` ©¦©¦¦
mixetikdïðBvä CBúì,dliahd zia wwg jezl -ïúpéö âéôzL éãk §©¥§¥¤¨¦¦¨¨

.zvwna mind enngzie mind zpiv z` lhaiy -

àøîâ
exn` `ly dn zwiicn `xnbd .'lahe cxi hyt' dpyna epipy

:ezliah iptl eilbxe eici ycwnyàä ,àtt áøc dén÷ ïðaø äeøîà£¨¨©¨¨©¥§©¨¨¨
`id ,dliahd iptl milbxe mici yeciw xn`p `ly epizpyn -àìc§¨

éàc ,øéàî éaøkzhiyk epizpynøîàc ïåék ,øéàî éaøonwl(:cl) §©¦¥¦§¦©¦¥¦¥¨§¨©
eici ycwn didy ,ycew icbal ycew icban odkd silgdyk
epi` yeciwdy meyn ,mrhde .dhiytd xg` dliahd iptl eilbxe

`l` ,dhiytd lreäì ãéáò äLéálà éLecé÷ éøzizyy - §¥¦¥©§¦¨¨¦§
,xi`n iaxk `id dpynd m`e .dyiald jxevl md oiyeciwdàëä̈¨

énð,leg icba hyet `ed mpn` ,dpey`x dliaha epizpyna mb - ©¦
,ycew icba dliahd xg` yaely oeik la`éLecé÷ éøz ãéáòéì¦£¦§¥¦¥

äLéálàepiidc ,dyiald jxevl miinrt eilbxe eici ycwl jixv - ©§¦¨
dxn` `ly epizpyny gkene ,dliahd ixg`e dliahd iptl
opaxk `l` ,xi`n iax zhiyk dpi` ,dliahd iptl ycwl
o`ke ,dhiytd lr `ed dliahd iptly yeciwdy mixaeqy

.ycwn epi` leg icba hyety
zx`an:`xnbd,àtt áø eäì øîàiaxk mb `id epizpyn mlerl ¨©§©¨¨
e ,xi`nãç ,øéàî éaøì ïéa ïðaøì ïéadliahd iptly yeciwd - ¥§©¨¨¥§©¦¥¦©

`edäèéLtàdhiytd jxevl -ãçå ,LãB÷ éãâácyeciwd - ©§¦¨§¦§¥¤§©
`ed dliahd xg`yäLéálàokle ,ycew icba zyial jxevl - ©§¦¨

iptl ycwn epi` leg icba hyety dpey`x dliaha epizpyna
.dhiytd jxevl dliahdàëäåiax ewlgpy dipy dliaha - §¨¨

,dixg`l e` dhiytd iptl ycwn m`d opaxe xi`nà÷ àäa§¨¨
éâìôéîxn`py ,miweqtd yexita ewlgp -(ck-bk fh `xwie)èLôe' ¦§§¥¨©

,'ebe Wal xW` cAd icbA z`(õçøå) õçøåmFwnA miOa FxUA z` ¤¦§¥©¨£¤¨©§¨©§¨©¤§¨©©¦§¨
WFcwLáìåcnll ,dyiall dhiytd oia 'ugxe' azkpe .'eicbA z` ¨§¨©¤§¨¨

el` miweqt zyxcae .dyiall yeciwe dhiytl yeciw jixvy
,ewlgpLéwî ,øáñ øéàî éaøly yeciwì äèéLtly yeciw ©¦¥¦¨©©¦§¦¨§

äî ,äLéáìly yeciwaäLéály `ed xcqd,Lc÷î Ck øçàå LáBì §¦¨©§¦¨¥§©©¨§©¥
,onwl `xnba ecnly enkóàly yeciwaäèéLty xcqdèLBt ©§¦¨¥

Léwî ,éøáñ ïðaøå .Lc÷î Ck øçàåly yeciwì äèéLtly yeciw §©©¨§©¥§©¨¨¨§¥©¦§¦¨§
äî ,äLéáìly yeciwa,Lc÷î Leáì àeäLk äLéálxg` epiidc §¦¨©§¦¨§¤¨§©¥

,dyialdóàly yeciw,Lc÷î Leáì àeäLk äèéLtmcew epiidc ©§¦¨§¤¨§©¥
.dhiytd

éëä úøîà úéöî éîe ,àtt áøì ïðaø déì eøîàxnel xyt` ike - ¨§¥©¨¨§©¨¨¦¨¦¨§©¨¦
jxevl wx ycwne ,dpey`x dliah iptl ycwn epi` xi`n iaxly

,dyialdàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -Bðéa õea ìL ïéãñ eñøt §¨©§¨¨§¨¦¤¥
,íòä ïéáìeèLte ,legd icba z` lecb odkdìáèå ãøédliah §¥¨¨¨©¨©§¨©
e ,dpey`x,äìòzabna shrzpeâtzñðåe ,eteb z` abipe -eàéáä ¨¨§¦§©¥¥¦
áäæ éãâa Bìdpyd lk mda ynyny micba dpeny -Lcé÷å ,Láìå ¦§¥¨¨§¨©§¦¥
åéìâøå åéãé.xeikdn,øîBà øéàî éaøy did xcqdåéãé Lcé÷å èLt ¨¨§©§¨©¦¥¦¥¨©§¦¥¨¨

åéìâøå,dpey`x mrtáäæ éãâa Bì eàéáä ,âtzñðå äìò ,ìáèå ãøéå §©§¨§¨©§¨©¨¨§¦§©¥¥¦¦§¥¨¨
åéìâøå åéãé Lcé÷å ,Láìå`ziixaa epipyy xg`ne .dipy mrt §¨©§¦¥¨¨§©§¨

,dliahd iptl mb dpey`x dliaha ycwny xi`n iax xn`y
epizpyne ,dyiald jxevl oiyeciw izy jixv xi`n iaxly gken

.xi`n iaxk dpi`eäì øîà,`tt axàéðz éà`ziixaa yxetn ¨©§¦©§¨
,oiyeciw ipy dpey`x dliaha mb yi xi`n iaxly,àéðz©§¨

.xi`n iaxk dpi` epizpyne
:`xnbd dywnøéàî éaøì àîìLadpey`x dliahay xn`y ¦§¨¨§©¦¥¦

,miinrt eilbxe eici ycwndì úçkLîc eðééämi`ven okid oaen - ©§§©§©©¨
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העולם זקוק לטהרת האוויר. טהרת האוויר היא רק על ידי אותיות התורה.
היום יום ט סיוון



xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc `nei(iying meil)

mixetikd meia lecb odkd ycwny,ïéLecé÷ äøNòlkay ,epiide £¨¨¦¦
dliaha mbe ,miinrt eilbxe eici ycwne laeh eicba silgny mrt

.ok dyer dpey`xïðaøì àlàycwn dpey`x dliahay exn`y ¤¨§©¨¨
wxe ,oiyeciw dxyrdn cg` yeciw xqg ok m` ,zg` mrt wx

äòLzoiyeciweåä.:`xnbd zvxznàLecé÷ ,ïðaø Cì éøîà ¦§¨£¨§¥¨©¨¨¦¨
àøúa,oiyeciw dxyrdn xqgd oexg`d yeciwd -èéLt ék- ©§¨¦¨¦

heytl `aykLã÷ éãâa,zeceard lk xnbaãéáò ,ìBç éãâa Léáìå ¦§¥Ÿ¤§¨¦¦§¥¨¦
íúä déìhyet `ed ixdy ,eilbxe eici ycwn `ed ef dhiyt lr - ¥¨¨

.oiyeciw dxyrl milyn dfae ,ycew icba
:mixetikd meia oiyeciwde zeliahd oipra `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzxn`p ,xiryde xtd ze`fd z` lecb odkd xnby xg` ¨©¨¨
(bk fh `xwie)ãòBî ìäà ìà ïøäà àáe'Wal xW` cAd icbA z` hWtE ¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥¨©¤¦§¥©¨£¤¨©

d`iaa dyer `ed dn yxtzd `le ,'mW mgiPde WcTd l` F`aA§Ÿ¤©Ÿ¤§¦¦¨¨
.efì :àúééøáä äù÷îàa àeä änz` xnb xak ixd ,ztqep mrt ¨¨¨

lecb odkd :`ziixad zx`an .meid zecear lkàa Bðéàlde`l ¥¨
crenäzçnä úàå ókä úà àéöBäì àlàmy qipkdy zxehwd ly ¤¨§¦¤©©§¤©©§¨

ixd ,qpkdl jixv `ed recn xn`z m`e .dpey`xd mrta qpkpyk
.zeiniptd zeceard z` miiq `ed eiykry ,my `vnp `ed

:`ziixad zyxtndlek äLøtä (ìkL)mei zcear xcq ly ¤¨©¨¨¨¨
mixetikdøãqä ìò äøîàð,mixetikd meia lecb odkd caeryõeç ¤¤§¨©©¥¤
äæ ÷eñtîz` `ivedl qpkpy ,'crFn ld` l` oxd` `aE' xn`py ¦¨¤¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥

xg` enewne ,meid zcear xg` xn`p df weqty ,dzgne skd
oia ewiqtd el` zelery ,adf icbaa mrd li`e eli` z` aixwdy
skd z`ved oial ,zeiniptd zecearde dzgne skd zqpkd
jxevl `eal lecb odkd jixvy ,'`ae' weqtd oeyl dfe .dzgne

.df
:`xnbd zl`eyàîòè éàîeli` zaxwda wiqtdl jixv recn - ©©£¨

xyt` ixd ,dzgne sk z`vedl meid zcear oia mrd li`e
:`xnbd daiyn .dceard xnb xg` cin dzgne skd z` `ivedl

éøéîb ,àcñç áø øîà,ipiqn dynl dkld -äøNòå úBìéáè Lîç ¨©©¦§¨§¦¥¨¥§¦©£¨¨
íBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBè ïéLecé÷.mixetikd meia -éàåxn`p ¦¦¥Ÿ¥¨§©¥©§¦

`id dyxtd xcqyïøãñkdzgne skd z` `ivene ,zeceard ly §¦§¨
,meid zcear xg` cineäì úçkLî àì[`vnz `l-]ìL àlàL Ÿ©§©©§¤¨¨Ÿ

,ïéLecé÷ äMLå úBìéáèmeid zligza yeciwe dliah epiidc §¦§¦¨¦¦
icbal silgnyk oiyeciw ipye dliahe ,xgy ly cinz zaxwdl
oiyeciw ipye dliahe ,dzgne sk z`ved mr meid zcearl oal
oitqend mdnre ,mrd li`e eli` zaxwdl adf icbal silgnyk
.adfd icba z` hyetyk oexg` yeciwe ,miiaxrd oia ly cinze
meid zcear oia wiqtn mrd li`e eli` zaxwdy xnel jixv okle
oiyeciw dxyre zeliah yng laehy epivne ,dzgne sk z`vedl

ar ,adf icbaa xgy ly cinz epiidc ,zetlgd ynglmeid zce
icbaa dzgne sk z`ved ,adf icbaa mrd li`e eli` ,oal icbaa

.adf icbaa miaxrd oia ly cinze oitqen ,oal
ìáBhL ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîçì ïépî ,äãeäé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦§¨¦©¦§¨¥§¦©£¨¨¦¦¤¥

íBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäkmrt lka laeh mixetikd meiay oipn - Ÿ¥¨§©¥©
,dcearl dcearn dpynyøîBì ãeîìz(my)ìäà ìà ïøäà àáe' ©§©¨©£Ÿ¤Ÿ¤
ãaä éãâa úà èLôe ãòBî'ebeLBã÷ íB÷îa íéná BøNa úà õçøå ¥¨©¤¦§¥©¨§¨©¤§¨©©¦§¨¨

äNòå àöéå åéãâa úà Láìå,'mrd zlr z`e Fzlr z`dnne §¨©¤§¨¨§¨¨§¨¨¤Ÿ¨§¤Ÿ©¨¨
`id ef dvigxe ,'FxUA z` ugxe' cren ld` l` `ayk aezky§¨©¤§¨
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ðöé ãa,'íLáìe BøNa úà íéna õçøå íä Lã÷ éãâa óxn`py dnne ©¦§Ÿ¦§¥Ÿ¤¥§¨©©©¦¤§¨§¥¨
,'FxUA z` miOA ugxe'ä ìkL ,zãîì àäy minrtäpLnodkd §¨©©©¦¤§¨¨¨©§¨¤¨©§©¤

lecb.äìéáè ïeòè äãBáòì äãBáòîmipt zcearn dpynyky oipne ¥£¨©£¨¨§¦¨
,`ad weqtdn cnlp df ,dliah oerh mb ueg zcearléãâa' øîBàå§¥¦§¥

,'íä Lã÷y cnlp el` zeaizneìk eL÷eäzetlgdïlek íéãâaä Ÿ¤¥§¨©§¨¦¨
,äæì äæmrt lka ok enk ,meid zcearl d`iaa laehy myke ¤¨¤

oerh ,ueg zcearl mipt zcearn s`e ,dcearl dcearn dpyny
.dliah

:`ziixad znkqnïä úBãBáò Lîçåadf icban mda dpyny §¨¥£¥
zaxwd ,jtidl e` oal icbaløçL ìL ãéîzynyn,áäæ éãâáa ¨¦¤©©§¦§¥¨¨

íBiä úãBáòynyn,ïáì éãâáazaxwdíòä ìéàå Bìéàynyn £©©§¦§¥¨¨¥§¥¨¨
,áäæ éãâáaz`vedäzçîe ókynyn,ïáì éãâáazaxwdãéîz §¦§¥¨¨©©§¨§¦§¥¨¨¨¦
øòä ïéa ìLíéaynyn.áäæ éãâáao`k ixd ,laeh dcear lk iptle ¤¥¨©§©¦§¦§¥¨¨

.zeliah yng
zxxan ,oiyeciw dxyr ycwny ipiqn dynl dkld lirl epcnl

:iax zhiyl `ziixadéðL äëéøö äìéáèe äìéáè ìkL ïépîe¦©¦¤¨§¦¨§¦¨§¦¨§¥
ïéLecé÷.dixg`l zg`e diptl zg`øîBì ãeîìz(ck-bk my)hWtE' ¦¦©§©¨©

z` Wale WFcw mFwnA miOa FxUA z` ugxe 'ebe cAd icbA z ¤̀¦§¥©¨§¨©¤§¨©©¦§¨¨§¨©¤
,milbxe mici yeciw ef dvigxn miyxecy iax xaqe ,'eicbA§¨¨

,eixg`le eiptl 'ugxe' zaiz z` miyxeceõçøå' 'õçøå èLôe' §¨©¨©§¨©§¨©
,'Láìå.dyiall cg` yeciwe dhiytl cg` yeciw ycwnyéaø §¨©©¦

,øîBà ïBòîL éaøa øæòìàoicdoiyeciw ipy did dliah lkay ¤§¨¨§©¦¦§¥
n cnlpíB÷îa äîe ,øîBçå ì÷,dpyd zeni x`ya cearl `ay ©¨¤©§¨

äìéáè ïeòè ïéàLok it lr s` ,`ziixe`cnLecé÷ ïeòèmici ¤¥¨§¦¨¨¦
,milbxexn`py(al n zeny)l` mzaxwaE crFn ld` l` m`aA'§Ÿ¨¤Ÿ¤¥§¨§¨¨¤

.'Evgxi gAfOdíB÷îmixetikd meia dcearl dcearn dpyny ©¦§¥¦§¨¨
,äìéáè ïeòhLikeLecé÷ ïeòhL ïéc Bðéà.mircei ep` oi` oiicre ¤¨§¦¨¥¦¤¨¦

xnel xyt` ixdy ,oiyeciw ipy eidyïläì äî éà`ay odka ¦©§©¨
wx ycwn dpyd zeni x`ya cearlïàk óà ,ãçà Lecé÷meia ¦¤¨©¨

wx ycwi dcearl dcear oia mixetikd,ãçà Lecé÷on `al eicy ¦¤¨
.oecipk zeidl oicdøîBì ãeîìz(bk fh `xwie)ìäà ìà ïøäà àáe' ©§©¨©£Ÿ¤Ÿ¤

'Láì øLà' øîBì ãeîìz äî ,'Láì øLà ãaä éãâa úà èLôe ãòBî¥¨©¤¦§¥©¨£¤¨©©©§©£¤¨©
ixd ,el` zeaiza aezkd epcnln dn -äî àlà èLBt íãà íeìk§¨¨¥¤¨©

,LálM,'yal xy`' aezk recneàlàhyte'l ekinqdl ick azkp ¤¨©¤¨
e ,eiptl aezky 'cad icba z`÷äìäî ,äLéáìì äèéLt LéaäLéál §¨¦§¦¨¦§¦¨©§¦¨

ycew icba ly,Lecé÷ ïeòè,xnege lwdn epcnly enkóà ¨¦©
aäèéLtycewd icba ly.Lecé÷ ïeòè §¦¨¨¦

:`ziixaa epipy .`ziixad z` x`al d`a `xnbd,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨
Ba Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBhL ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîçì ïépî¦©¦§¨¥§¦©£¨¨¦¦¤¥Ÿ¥¨§©¥

øîBì ãeîìz ,íBia(my)BøNa úà õçøå ãòBî ìäà ìà ïøäà àáe' ©©§©¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥§¨©¤§¨
ïeòè äãBáòì äãBáòî äpLnä ìkL zãîì àä ,'LBã÷ íB÷îa íéna©©¦§¨¨¨¨©§¨¤¨©§©¤¥£¨©£¨¨

.äìéáè:`xnbd dywnïçkLàlaehy weqtdn cenll epivn §¦¨©§§¨
silgnyk,áäæ éãâáì ïáì éãâaîhWtE' xn`p `iady weqta ixdy ¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨¨©

mdy ,'eicbA z` Wale 'ebe FxUA z` ugxe' 'ebe 'cAd icbA z ¤̀¦§¥©¨§¨©¤§¨§¨©¤§¨¨
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ezny in` cenr al sc ± iyily wxt`nei
ïéùåãé÷ äøùò.zeliah yngl Ðååä äòùú.yeciw cg dpey`x dliah dil `xqgc Ð

ïðáø êì éøîà.o`k xqgd ixiyr yeciw Ðàøúá àùåãé÷meid lk zcear xnbyk Ð

.leg icba yaele ,ycew icba hyeteíúä äéì ãéáòociclc .ycew icba heytl `ayk Ð

`a epi` ixdy ,icin ycwn `l xi`n 'xle .dyial` cge dhiyt` cg yeciw ol `xiaq

.ycew icba yeallãòåî ìäà ìà ïøäà àáåÐ

.xirye xt minc ozne dxhwd xnby xg` xn`p

àá àåä äîìlkidd l` Ð?.eizecear xnb ixd

.myl dyri dn yxit `l df `xwna s`åðéà
äúçîå óë àéöåäì àìà àáoia gipdy Ð

"y`d lr zxhwd z` ozpe" aizkck ,micad

.'ebeäùøôä ìëùxcq lr ze`xwnd exn`p Ð

xcq jk dyxta oxciqk zetlgznd zeceard

sk z`ved azky df `xwnn ueg ,mzcear

wiqtd `le ,zeiniptd zecear mr dzgne

aezkl el dide ,miizpa mrd li`e eli` zcear

jk xg`e 'ebe "ezler z` dyre `vie" dligza

hyte" jk xg`e dzgne sk `ivedl "oxd` `ae"

mina exya z` ugxe "my mgipde cad icba z`

dyre ,dpyd lk ly dpeny eicba z` yale

.miaxrd oia ly cinze oitqendàîòè éàîÐ

meid zcear oia mrd li`e eli`a wiqtdl jixv

.dzgne sk z`vedléøéîâ àãñç áø øîàÐ

.ipiqn dynl dkldúåìéáè ùîç.meia ea Ð

ïøãéñë éàå.df `xwn aizk zecear ly Ðàì
úåìéáè ùìù àìà ïäá úçëùîcinzl zg` Ð

mr dlek meid zcear oiae epia zg`e ,xgy ly

dzgne sk z`ved oia zg`e ,dzgne sk z`ved

nze oitqend mdnre mrd li`e eli`loia ly ci

mrd li`e eli` wiqtdl jixv jkitl ,miaxrd

oz`vede ,dzgne sk z`vedl meid zcear oia

oia ly cinzl mrd li`e eli` oia wiqtz

miaxrdicbaa xgy ly cinz :yng ixd Ð

mrd li`e eli` ,oal icbaa meid zcear ,adf

sk z`ved ,oevigd gafnd lr adf icbaa

oia ly cinze oitqene ,oal icbaa dzgne

.adf icbaa miaxrdåéãâá úà ùáìådpeny Ð

.dpyd zeni lk el micgeind micbaäãåáòî
äãåáòì`ede .ueg zcearl mipt zcearn Ð

:ipzwe ,dizlin miiqn onwle .miptl uegn oicd

.zeliah yng ixd ,eed zecear yngãá úðåúë
'åâå íéîá õçøå ùáìé ùãå÷`edyk ixd Ð

meid zceara ligzdl cinzd zcearn dpyn

ipy z` gwle" dixza aizkck ,zinipt `idy

.`piipr dileke 'ebe "mixirydycw icba xne`e

mdyly jl yi yexcl envr df `xwn jeza Ð

yxtn dinwle .olek zexizi ody ,elld zeaiz

.dyxc i`nïä úåãåáò ùîçåiaxl oia `iz` Ð

.dcedi 'xl oia'åâå õçøå èùôå øîåì ãåîìúÐ

zeliah xnbc ,dl xn`w iax `zlin jd

dil xzii`e ,oal icbaa aizkc "mina ugxe"n

hyte oiyeciwl dl yixce ,dcedi 'xc `xw i`d

yale ugxe ugxeoia "ugxe" aezkd lihd Ð

.dyiall dvigxe dhiytl dvigx ozil ,yale hyteäìéáè ïåòè ïéàù íå÷î äî.dpyi d`neh xekfl ,mixteq ixacn `l` dxezd on dliah oerh oi` cearl `ad ,dpyd zeni lk Ð

ùåãé÷ ïåòè."evgxi gafnd l` mzaxwae cren ld` l` m`eaa" (n zeny) aizkc Ðäìéáè ïåòèù íå÷î.micba zetilg lkl ,mixetkd meia Ðùåãé÷ ïåòè äùéáì äî`wtpc Ð

.dcedi 'xk ,adf icbaa silgdl dliahl dil irainc ,oiyeciw oerhy oerny iaxa xfrl` 'x yixc `l "ugxe hyte"ne .oxn`ck ,dliahn xnege lwn ol
ïúøôë
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éøéîâe`l i` :xnel yie ?onwl il dnl `xw ,`zkld i` :il dniz Ð 'eke zeliah yng

jixhv` ikdl ,cgia mlek df xg` dfa elit` leahi zeliah yng `pin` ded `xw

dpyn epi` `pin` ded Ð `zkld e`l i`e .edl ciar dcearl dcearn dpyn `edykc `xw

.`l eze zeliah yly edl eedc ,minrt yly `l` dcearl dcearnéàå`l oxcqk

olpne :xn`z m`e Ð zeliah yng edl zgkyn

x`yn ith xn`p xcqd lr `ly `xw i`dc

lr `ly mixetkd meic zxehw `nlic ?i`xw

cinz :zecear yng dl zgkyne ,xn`p xcqd

icbaa mixetkd meic zxehw ,adf icbaa xgy ly

meid zcear ,adf icbaa mrd li`e eli` ,oal

icbaa miaxrd oia ly cinze oitqen ,oal icbaa

oia wqtd ded `lc `zi` m` :xnel yie !adf

dnl Ð diptly meid zcearl dzgne sk z`ved

rny `l` !i`w mzd `de ?"oxd` `ae" da xn`p

azk ikdl ,dpevig dceara dwqt`c meyn :dpin

aizkc meyn `nil ok m` :xn`z m`e ."`ae"

,xn`p xcqd lr `ly dpin rny Ð "oxd` `ae"

meyn `nrh xninl `cqg ax jixhvi` i`ne

`pin` dedc :xnel yie ?zeliah yng ixinbc

xnb xg`l dzgne sk `iveiy `ed aezkd zxifb

icba z` hyete miptl xfeg aeye ,mipt zcear

li`e eli` dyere `vei aeye ,my mgipde cad

:xn`z m`e .miaxrd oia ly cinze oitqene mrd

,dzgne sk `ivedl e`l "oxd` `ae" i`dc `ni`e

oxd` `ae `nipe ,mipt zceara wiqtdl `l`

meyn i`e ,xirye xt z`fdl e` zxehw xihwdl

mrd li`e eli`a wiqtnc `nip Ð zeliah yng

olpn dzgne sk z`ved la` ,ze`fdl zxehw oia

yi ?dnvr ipta dliah dl jixvdl ,`id dcearc

meid zecear edleka azk xakc meyn :xnel

,aizk `l dzgne sk z`ved la` "`iade" "`ae"

.ixii` dzgne sk z`vedac xninl `ki` ikdl

äîå'eke yeciw oerh dliah oerh oi`y mewna

,gikei dxfrl qpkil `nh xninl `kil Ð

dn :xnel yic !yeciw oerh oi`e dliah oerhy

mixetkd meia xn`z ,caer epi`y Ð mzdl

.cearl dvex `edy

äîm`e Ð dhiyt s` yeciw oerh dyial

,`iz` xnege lwa dteb dyial `de :xn`z

o`nl (a,p migaf) "onewn edfi`" wxta `id `irae

xnege lwa `ad xac i` ,opilf` cnln xza xn`c

ilin ipdc :xnel yie !miycwa ywida cnle xfeg

.ediiteb zepaxw oebk miycwa
`pz

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

!eåä äòLz ,ïðaøì àlà .ïéLecé÷ äøNò¯Cì éøîà £¨¨¦¦¤¨§©¨©¦§¨¨¨§¦¨
àøúa àLecé÷ :ïðaø¯éãâa Léáìå Lã÷ éãâa èéLt ék ©¨©¦¨©§¨¦¨¥¦§¥Ÿ¤§¨¥¦§¥
.íúä déì ãéáò ìBçìäà ìà ïøäà àáe" :ïðaø eðz ¨¥¥¨¨¨©¨©¨©£Ÿ¤Ÿ¤

ókä úà àéöBäì àlà àa Bðéà ?àa àeä änì ,"ãòBî¥¨¨¨¥¨¤¨§¦¤©©
ìò äøîàð dlek äLøtä (ìkL) .äzçnä úàåøãqä, §¤©©§¨¤¨©¨¨¨¨¤¤§¨©©¥¤

.äæ ÷eñtî õeç¯?àîòè éàî¯:àcñç áø øîà ¦¨¤©©§¨¨©©¦§¨
ìBãb ïäk ìáBè ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîç ,éøéîb§¦¦¨¥§¦©£¨¨¦¦¥Ÿ¥¨

ïøãñk éàå ,íBia Ba Lc÷îe¯àlà eäì zçkLî àì §©¥©§¦§¦§¨¨©§©©§§¤¨
ìL:äãeäé éaø øîà ,àéðz .ïéLecé÷ äMLå úBìéáè L ¨§¦§¦¨¦¦©§¨¨©©¦§¨

ìBãb ïäk ìáBhL ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîçì ïépî¦©¦§¨¥§¦©£¨¨¦¦¤¥Ÿ¥¨
íBia Ba Lc÷îe¯ìäà ìà ïøäà àáe" øîBì ãeîìz §©¥©©§©¨©£Ÿ¤Ÿ¤

èLôe ãòBîíéná BøNa õçøå ...ãaä éãâa úà ¥¨©¤¦§¥©¨§¨©§¨©©¦
LBã÷ íB÷îaàä ,"äNòå àöéå åéãâa úà Láìå §¨¨§¨©¤§¨¨§¨¨§¨¨¨

:zãîì.äìéáè ïeòè äãBáòì äãBáòî äpLîä ìkL ¨©§¨¤¨©§©¤¥£¨©£¨¨§¦¨
ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîçì ïépî :éaø øîà̈©©¦¦©¦§¨¥§¦©£¨¨¦¦

íBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBhL¯úðúk" øîàpL ¤¥Ÿ¥¨§©¥©¤¤¡©§Ÿ¤
èðáàáe BøNa ìò eéäé ãá éñðëîe Laìé Lã÷ ãa©Ÿ¤¦§¨¦§§¥©¦§©§¨§©§¥

ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãaõçøå íä Lã÷ éãâa ó ©©§Ÿ§¦§¤¤©¦§Ÿ¦§¥Ÿ¤¥§¨©
äpLîä ìkL zãîì àä ,"íLáìe BøNa úà íéna©©¦¤§¨§¥¨¨¨©§¨¤¨©§©¤

äãBáòì äãBáòî¯Lã÷ éãâa" øîBàå ,äìéáè ïeòè ¥£¨©£¨¨§¦¨§¥¦§¥Ÿ¤
"íä¯eL÷eäLîçå .äæì äæ ïlek íéãâaä ìk ¥§¨©§¨¦¨¤¨¤§¨¥

íBiä úãBáò ,áäæ éãâáa øçL ìL ãéîz :ïä úBãBáò£¥¨¦¤©©§¦§¥¨¨£©©
Bìéà ,ïáì éãâáaìéàåäzçîe ók ,áäæ éãâáa íòä §¦§¥¨¨¥§¥¨¨§¦§¥¨¨©©§¨

ïépîe .áäæ éãâáa íéaøòä ïéa ìL ãéîz ,ïáì éãâáa§¦§¥¨¨¨¦¤¥¨©§©¦§¦§¥¨¨¦©¦
äìéáè ìkLïéMecé÷ éðL äëéøö äìéáèe¯ãeîìz ¤¨§¦¨§¦¨§¦¨§¥¦¦©§
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רמט
ezny in` cenr al sc ± iyily wxt`nei

ïéùåãé÷ äøùò.zeliah yngl Ðååä äòùú.yeciw cg dpey`x dliah dil `xqgc Ð

ïðáø êì éøîà.o`k xqgd ixiyr yeciw Ðàøúá àùåãé÷meid lk zcear xnbyk Ð

.leg icba yaele ,ycew icba hyeteíúä äéì ãéáòociclc .ycew icba heytl `ayk Ð

`a epi` ixdy ,icin ycwn `l xi`n 'xle .dyial` cge dhiyt` cg yeciw ol `xiaq

.ycew icba yeallãòåî ìäà ìà ïøäà àáåÐ

.xirye xt minc ozne dxhwd xnby xg` xn`p

àá àåä äîìlkidd l` Ð?.eizecear xnb ixd

.myl dyri dn yxit `l df `xwna s`åðéà
äúçîå óë àéöåäì àìà àáoia gipdy Ð

"y`d lr zxhwd z` ozpe" aizkck ,micad

.'ebeäùøôä ìëùxcq lr ze`xwnd exn`p Ð

xcq jk dyxta oxciqk zetlgznd zeceard

sk z`ved azky df `xwnn ueg ,mzcear

wiqtd `le ,zeiniptd zecear mr dzgne

aezkl el dide ,miizpa mrd li`e eli` zcear

jk xg`e 'ebe "ezler z` dyre `vie" dligza

hyte" jk xg`e dzgne sk `ivedl "oxd` `ae"

mina exya z` ugxe "my mgipde cad icba z`

dyre ,dpyd lk ly dpeny eicba z` yale

.miaxrd oia ly cinze oitqendàîòè éàîÐ

meid zcear oia mrd li`e eli`a wiqtdl jixv

.dzgne sk z`vedléøéîâ àãñç áø øîàÐ

.ipiqn dynl dkldúåìéáè ùîç.meia ea Ð

ïøãéñë éàå.df `xwn aizk zecear ly Ðàì
úåìéáè ùìù àìà ïäá úçëùîcinzl zg` Ð

mr dlek meid zcear oiae epia zg`e ,xgy ly

dzgne sk z`ved oia zg`e ,dzgne sk z`ved

nze oitqend mdnre mrd li`e eli`loia ly ci

mrd li`e eli` wiqtdl jixv jkitl ,miaxrd

oz`vede ,dzgne sk z`vedl meid zcear oia

oia ly cinzl mrd li`e eli` oia wiqtz

miaxrdicbaa xgy ly cinz :yng ixd Ð

mrd li`e eli` ,oal icbaa meid zcear ,adf

sk z`ved ,oevigd gafnd lr adf icbaa

oia ly cinze oitqene ,oal icbaa dzgne

.adf icbaa miaxrdåéãâá úà ùáìådpeny Ð

.dpyd zeni lk el micgeind micbaäãåáòî
äãåáòì`ede .ueg zcearl mipt zcearn Ð

:ipzwe ,dizlin miiqn onwle .miptl uegn oicd

.zeliah yng ixd ,eed zecear yngãá úðåúë
'åâå íéîá õçøå ùáìé ùãå÷`edyk ixd Ð

meid zceara ligzdl cinzd zcearn dpyn

ipy z` gwle" dixza aizkck ,zinipt `idy

.`piipr dileke 'ebe "mixirydycw icba xne`e

mdyly jl yi yexcl envr df `xwn jeza Ð

yxtn dinwle .olek zexizi ody ,elld zeaiz

.dyxc i`nïä úåãåáò ùîçåiaxl oia `iz` Ð

.dcedi 'xl oia'åâå õçøå èùôå øîåì ãåîìúÐ

zeliah xnbc ,dl xn`w iax `zlin jd

dil xzii`e ,oal icbaa aizkc "mina ugxe"n

hyte oiyeciwl dl yixce ,dcedi 'xc `xw i`d

yale ugxe ugxeoia "ugxe" aezkd lihd Ð

.dyiall dvigxe dhiytl dvigx ozil ,yale hyteäìéáè ïåòè ïéàù íå÷î äî.dpyi d`neh xekfl ,mixteq ixacn `l` dxezd on dliah oerh oi` cearl `ad ,dpyd zeni lk Ð

ùåãé÷ ïåòè."evgxi gafnd l` mzaxwae cren ld` l` m`eaa" (n zeny) aizkc Ðäìéáè ïåòèù íå÷î.micba zetilg lkl ,mixetkd meia Ðùåãé÷ ïåòè äùéáì äî`wtpc Ð

.dcedi 'xk ,adf icbaa silgdl dliahl dil irainc ,oiyeciw oerhy oerny iaxa xfrl` 'x yixc `l "ugxe hyte"ne .oxn`ck ,dliahn xnege lwn ol
ïúøôë
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éøéîâe`l i` :xnel yie ?onwl il dnl `xw ,`zkld i` :il dniz Ð 'eke zeliah yng

jixhv` ikdl ,cgia mlek df xg` dfa elit` leahi zeliah yng `pin` ded `xw

dpyn epi` `pin` ded Ð `zkld e`l i`e .edl ciar dcearl dcearn dpyn `edykc `xw

.`l eze zeliah yly edl eedc ,minrt yly `l` dcearl dcearnéàå`l oxcqk

olpne :xn`z m`e Ð zeliah yng edl zgkyn

x`yn ith xn`p xcqd lr `ly `xw i`dc

lr `ly mixetkd meic zxehw `nlic ?i`xw

cinz :zecear yng dl zgkyne ,xn`p xcqd

icbaa mixetkd meic zxehw ,adf icbaa xgy ly

meid zcear ,adf icbaa mrd li`e eli` ,oal

icbaa miaxrd oia ly cinze oitqen ,oal icbaa

oia wqtd ded `lc `zi` m` :xnel yie !adf

dnl Ð diptly meid zcearl dzgne sk z`ved

rny `l` !i`w mzd `de ?"oxd` `ae" da xn`p

azk ikdl ,dpevig dceara dwqt`c meyn :dpin

aizkc meyn `nil ok m` :xn`z m`e ."`ae"

,xn`p xcqd lr `ly dpin rny Ð "oxd` `ae"

meyn `nrh xninl `cqg ax jixhvi` i`ne

`pin` dedc :xnel yie ?zeliah yng ixinbc

xnb xg`l dzgne sk `iveiy `ed aezkd zxifb

icba z` hyete miptl xfeg aeye ,mipt zcear

li`e eli` dyere `vei aeye ,my mgipde cad

:xn`z m`e .miaxrd oia ly cinze oitqene mrd

,dzgne sk `ivedl e`l "oxd` `ae" i`dc `ni`e

oxd` `ae `nipe ,mipt zceara wiqtdl `l`

meyn i`e ,xirye xt z`fdl e` zxehw xihwdl

mrd li`e eli`a wiqtnc `nip Ð zeliah yng

olpn dzgne sk z`ved la` ,ze`fdl zxehw oia

yi ?dnvr ipta dliah dl jixvdl ,`id dcearc

meid zecear edleka azk xakc meyn :xnel

,aizk `l dzgne sk z`ved la` "`iade" "`ae"

.ixii` dzgne sk z`vedac xninl `ki` ikdl

äîå'eke yeciw oerh dliah oerh oi`y mewna

,gikei dxfrl qpkil `nh xninl `kil Ð

dn :xnel yic !yeciw oerh oi`e dliah oerhy

mixetkd meia xn`z ,caer epi`y Ð mzdl

.cearl dvex `edy

äîm`e Ð dhiyt s` yeciw oerh dyial

,`iz` xnege lwa dteb dyial `de :xn`z

o`nl (a,p migaf) "onewn edfi`" wxta `id `irae

xnege lwa `ad xac i` ,opilf` cnln xza xn`c

ilin ipdc :xnel yie !miycwa ywida cnle xfeg

.ediiteb zepaxw oebk miycwa
`pz
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

גם הגדול ביותר מכל בני ישראל, בכל המובנים, אף שהיו אצלו כל המעלות, לא נחשב במניין יותר מאחד.
משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



רנ
ezny ina cenr al sc ± iyily wxt`nei

äáåøî ïúøôëmixetkd meic mipt zcear la` .dpyd zeni lk oda ynyny ÐÐ

.(a,f) zereaya opixn`ck ,eiycwe ycwn z`neh lr `l` zxtkn dpi`äéì à÷ôð
éáøãî."myale mina ugxe yali ycw ca zpezk" Ð'åëå éáø øîàiyextl Ð

.xcdn `w lirlc `zipznéðú÷ã åðééäikde .md ycw icba xne`e ,iaxc `zlina Ð

liaya dliahd mrh aezkd dlz :dil yixc

icba zetilg lky jcnll ,ycw icba mdy

md mb adf icbae ,dliah oiperh meia ea ycw

.ycwáéúë äìéáèá éàäaizk `dc Ð

:opiqxb ikd ."exya"äìéáèì ïéðò åðéà íà
.ùåãé÷ ïéðòì åäðú íä ùã÷ éãâáî äéì à÷ôðã

ïì òîùî à÷ àädliah oeyla diwt`cn Ð

.dipin dliah opitlicùåã÷ íå÷îá ùåãé÷ äî
zeliah s` ,"yecw mewna" da aizkck Ð

meid zetlgn zngn ze`ad.yecw mewna Ð

e`l `dc ,dipin ztli `l dpey`x dliah la`

.`id `ziixe`cäãåäé 'øådil `wtnc Ð

icba" yixc `l ,adf icba zliahl `xw i`dl

dil `pn yeciw ,"md ycw?'åë àãñç áø øîà
ugxe hyte iax xn` `wec `cqg ax xaqw Ð

,dyiale dhiyt oia oiyeciw ipy ,yale ugxe

.dyial mcew dixg`l cg`e dliah iptl cg`

øéàî 'øãî à÷ôîeixac llkn `id z`ven Ð

lr s`c .xi`n 'xk dil `xiaq `l ,xi`n 'x ly

,eilbxe eici yciwe hyt oizipzna opixn`c ab

xg` dliahd iptly yeciw dil `xiaqc

,ipy yeciwa `din dilr bilt Ð `ed dhiyt

'xc `ziixa ipzwck ,`ed dyial xg` xn`wc

.eilbxe eici yciw yal :lirl xi`níéãåî ìëä
dceard iptl jenqd yeciwdy ,iax elit`e Ð

.eycwn yeal `edyk Ðàãñç áø àìÐ

oia oiyeciw ipy ira `wec iaxc dizlin xn`c

.dyiall dhiytàçà áøã äéì úéàxn`c Ð

.opira dyial xg` yeciwàçà áø àìirac Ð

.dcearl jenq yeciwàãñç áøã äéì úéàÐ

ok m`c .mexr `edyk oiyeciw ipy iaxl irac

dyly iaxl dil eed Ð iccda edl zi`c

cg`e mexr `edyk mipy ,dliah lka oiyeciw

.[yeal] `edykíéðù áåøádhigy xykd Ð

.mevnvaåðéðùù øçàî éëåoileg zhigya Ð

aex opirny `linn Ð "edenk cg` ly eaexe"

.mipyk mipyåðéðù äîìcg` aex dcva Ð

.'eke seraïðáøãî ìåñô àäé ìåëélke li`ed Ð

ly eaex opz ike .leqt Ð jixv `ed mcl envr

.opz oilega Ð edenk cg`
êëì
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àðú,diteb l`rnyi iax iac `pze :dniz Ð 'ek adf icba dn xnege lw l`rnyi iax iac

`pzc :xnel yie !`kti`] l`rnyi iax iac `pz onwle ,adf icban oal icba xnb `kd

oal icbal adf icbane ,dcedi iaxk adf icbal oal icban dliah xnb [l`rnyi iax iac

?aezkip id wiic `wc epiide .dipin jci` izipe cg aezkip Ð i`xw ixz il dnl xn`we .iaxk

lwa oal icba ez` `l Ð adf icbaa azk i`

oke .jxtinl `ki`c ,'eke adf icba dne ,xnege

.`kti`

à÷ôðm`e Ð oerny iaxa xfrl` iaxcn dil

lirl jixhvi` i`n ok m` :xn`z

dliah iaxcn dil `wtp dcedi iaxc xninl

oerny iaxa xfrl` iaxcn inp izip ?oal icbaa

:ikd `nipe ,dyiall dhiyt yiwnc `yiwidl

oerh Ð yael `edy adf icbac dyial dn

s` ."ugxe"n dcedi iaxl dil `wtpck ,dliah

`edyk ,oal ly mdy (mda) hyet `edy micba

opixn` i` :xnel yie !dliah oerh `di oyael

xnbinl epivn `l f` Ð `peeb i`d ik `yiwid

`edy dn :ikd `nipc ,dhiytl yeciw dipin

,yeciw oerh oyael `edyk ,adf ly mdy yael

oerh oyael `edyk hyet `edy oal ly s`

i`dl `kixv `le .yeciwyeciw i`dc ,`yxc

yeciw enk ,`iz` xnege lwn oal icba zyiall

`l` `yiwid opiyxc ded `l ok m`e ,adf icbal

ded `l dhiytl yeciw la` .oal icba zliahl

`linne ,dliahl `xw jixhvi` jklid .ol `wtp

.lirl oxn`ck ,yeciwl `yiwid opiyxcíàok

ivn ded inp ikd Ð xg`a dcear dl `ied

m`c oeik ,mipya dhigy dl ied ok m` :jxtinl

elit` cg` gaf oihgey mipy m`e ,leqt wxin `l

"hgeyd" wxta gkenck ,leqt Ð df xg` dfa

dil `iyw i`ne :xn`z m`e .(`,hk oileg)

onwl) "itlwa sxh" wxta `d ?xg`a dcearn

.xfa ext zhigy elit` xiyknc o`n `ki` (`,an

iz`c ,ext `wec epiid Ð lqetc o`n elit`e

cinz la` ,dwege oxd` dilr i`wc meid zaegl

dilr i`w `l Ð mixetkd mei zaegl jiiy `lc

yie !`id dcear e`lc oeik ,dhigya dwege oxd`

:miyxtn yie .opaxcn leqt mewn lknc :xnel

sicr inc ,`xidp `le .dlaw jxev dwixnc meyn

:miyxtn yi cere ?`nw aexn `xza oniq herin

epiid Ð `id dcear e`l dhigy xn`c `dc oeik

zbdepy itl y"piilxe`n awri epiax yxity enk

m` ,oilega dakrn epi` wexin i`de ,oilega s`

.ea `l` xyk `di `le ,dcear ied ok
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áäæ éãâa äîe ,øîBçå ì÷ :ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥©¨¤©¦§¥¨¨
íéðôìå éðôì ïäa ñðëð ïäk ïéàL¯,äìéáè ïeòè ¤¥Ÿ¥¦§¨¨¤¦§©§¦§¦¨§¦¨

íéðôìå éðôì ïäa ñðëpL ïáì éãâa¯ïéc Bðéà ¦§¥¨¨¤¦§¨¨¤¦§©§¦§¦¥¦
?äìéáè ïeòhL¯áäæ éãâál äî :Cøôîì àkéà¯ ¤¨§¦¨¦¨§¦§©©§¦§¥¨¨

øîà .éaøcî déì à÷ôð ,àlà .äaeøî ïúøtk ïkL¤¥©¨¨¨§¨¤¨¨§¨¥¦§©¦¨©
ìáBhL ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîçì ïépî :éaø©¦¦©¦§¨¥§¦©£¨¨¦¦¤¥

íBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäk¯úðúk" øîBì ãeîìz Ÿ¥¨§©¥©©§©§Ÿ¤
äãBáòî äpLîä ìkL zãîì àä ,"Laìé Lã÷ ãa©Ÿ¤¦§¨¨¨©§¨¤¨©§©¤¥£¨
éãâáì áäæ éãâaî ïçkLà .äìéáè ïeòhL äãBáòì©£¨¤¨§¦¨©§©©¦¦§¥¨¨§¦§¥
éaø éác àðz ?ïépî áäæ éãâáì ïáì éãâaî ,ïáì̈¨¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨¦©¦¨¨§¥©¦
ïúøtk ïéàL ïáì éãâa äî ,øîBçå ì÷ :ìàòîLé¦§¨¥©¨¤©¦§¥¨¨¤¥©¨¨¨

äaeøî¯äaeøî ïúøtkL áäæ éãâa ,äìéáè ïéðeòè §¨§¦§¦¨¦§¥¨¨¤©¨¨¨§¨
¯?äìéáè ïéðeòhL ïéc Bðéà¯äî :Cøôîì àkéà ¥¦¤§¦§¦¨¦¨§¦§©©

éãâálïáì¯.íéðôìå éðôì ïäa ñðëð ïkL¯eðééä §¦§¥¨¨¤¥¦§¨¨¤¦§©§¦§¦©§
BøNa úà õçøå íä Lã÷ éãâa" øîBàå :éðú÷c§¨¨¥§¥¦§¥Ÿ¤¥§¨©¤§¨

."íLáìe íénaøçL ìL ãéîz :ïä úBãBáò Lîçå ©©¦§¥¨§¨¥£¥¨¦¤©©
ìéàå Bìéà ,ïáì éãâáa íBiä úãBáò ,áäæ éãâáa§¦§¥¨¨£©©§¦§¥¨¨¥§¥
ìL ãéîz ,ïáì éãâáa äzçîe ók ,áäæ éãâáa íòä̈¨§¦§¥¨¨©©§¨§¦§¥¨¨¨¦¤
äìéáèe äìéáè ìkL ïépîe .áäæ éãâáa íéaøòä ïéa¥¨©§©¦§¦§¥¨¨¦©¦¤¨§¦¨§¦¨

ïéMecé÷ éðL äëéøö¯"õçøå èLôe" øîBì ãeîìz §¦¨§¥¦¦©§©¨©§¨©
."Láìå õçøå"¯!áéúk äìéáèa éàä¯Bðéà íà §¨©§¨©©¦§¦¨§¦¦¥

"íä Lã÷ éãâa"î déì à÷ôðc ,äìéáèì ïéðò¯eäðz ¦§¨¦§¦¨§¨§¨¥¦¦§¥Ÿ¤¥§¥
.Lecé÷ì ïéðò¯déázëéìåìa àðîçø!Lecé÷ ïBL¯ ¦§¨§¦§¦§§¥©£¨¨¦§¦

äìéáèc ïì òîLî à÷ àäLecéw äî ,Lecé÷k¯ ¨¨©§©¨¦§¦¨§¦©¦
äìéáè óà ,LBã÷ íB÷îa¯.LBã÷ íB÷îa¯éaøå §¨¨©§¦¨§¨¨§©¦
?déì àðî Lecé÷ ,äãeäé¯øæòìà éaøcî déì à÷ôð §¨¦§¨¥¨§¨¥¦§©¦¤§¨¨

.ïBòîL éaøaéaøcî à÷tî éaøc àä :àcñç áø øîà §©¦¦§¨©©¦§¨¨§©¦©§¨¦§©¦
ïðaøcî à÷tî .ïðaøcî à÷tîe øéàî¯ïðaø eléàc ¥¦©§¨¦§©¨©©§¨¦§©¨©§¦©¨©

èLBt àeäLk øîà eäéàå ,Lc÷î Leáì àeäLk éøîà̈§¦§¤¨§©¥§¦¨©§¤¥
:øîà øéàî éaø eléàc ,øéàî éaøcî à÷tîe .Lc÷î§©¥©§¨¦§©¦¥¦§¦©¦¥¦¨©

àøúa Lecé÷ Cä¯Leáì àeäLkøîà eäéàå ,Lc÷î ©¦©§¨§¤¨§©¥§¦¨©
¯ìkä :á÷òé øa àçà áø øîà .Lc÷î èLBt àeäLk§¤¥§©¥¨©©©¨©©£Ÿ©Ÿ

àîòè éàî ,Lc÷î Ck øçàå LáBlL éðL Lecé÷a ïéãBî¯ìà ízLâá Bà" àø÷ øîàc ¦§¦¥¦¤¥§©©¨§©¥©©§¨§¨©§¨§¦§¨¤
àcñç áø àì :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .äLéâå äLéáì øqeçnL äæ àöé ,äLéb àlà øqeçî BðéàL éî ,"çaænä©¦§¥©¦¤¥§¨¤¨¦¨¨¨¤¤§¨§¦¨§¦¨£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¨©¦§¨

.ïéLecé÷ øñéîç déì eåä éaøì ïk íàc .àcñç áøc déì úéà àçà áø àìå ,àçà áøc déì úéà"Böø÷ ãéîzä úà Bì eàéáä" ¦¥§©©¨§¨©©¨¦¥§©¦§¨§¦¥§©¦¨¥£¥©¦¦¥¦¤©¨¦§¨
àìè÷c àðMéì :àleò øîà ?Böø÷ éàî .'åëåàø÷ éàî :÷çöé øa ïîçð áø øîà .àeä¯ïBôvî õø÷ íéøöî äiôäôé äìâò" ©§¨¨©¨¦¨¨¦§¨¨¨©©©§¨©¦§¨©§¨¤§¨§¥¦¨¦§¨¦¤¤¦¨

ïéîîò ,íéøöî äåä éàé àkìî :óñBé áø íbøúîãk ?òîLî éàî ."àá àaïéìBè÷àðeôéöî?änëa Böø÷ .dìò ïeúéé¯øîà ¨¨©©§©§¦§©§¥©¥©§¨¨¥£¨¦§©¦©§¦¨¦§¦¨¥£¨§¨§©¨¨©
eðéðML øçàî éëå :Lé÷ì Léø øîàc .íéðL áBøa øáñ Lé÷ì Léø óàå .íéðL áBøa :ïðçBé éaø øîà ïëå .íéðL áBøa :àleò: ¨§§©¦§¥¨©©¦¨¨§§©¦§©¥¨¦¨©§§©¦§¨©¥¨¦§¦¥©©¤¨¦

eðéðL änì ,eäBîk ãçà ìL Baeø:áBøóBòa ãçàáBøåíéðL÷øéîe Böø÷ ,ãéîzä úà Bì eàéáä :eðéðML éôì ?äîäaa ¤¤¨¨¨¨¨¦¤¨¨§§©¦©§¥¨§¦¤¨¦¥¦¤©¨¦§¨¥¥
.ìeñt àäé ÷øéî àì ìBëé .B÷øæe ícä úà ìaé÷å ,Bãé ìò äèéçL øçà¯÷øéî àì ìBëéàéåä ïk íà ?ìeñt àäé ©¥§¦¨©¨§¦¥¤©¨§¨¨Ÿ¥¥§¥¨¨Ÿ¥¥§¥¨¦¥¨§¨

!Ba àlà úBøLk ïðéà íéøetkä íBé úBãBáò ìk :ïðúe ,øçàa äãBáò déì¯éëä,ïðaøcî ìeñt àäé ìBëé :øîà÷ ¥£¨§©¥§©¨£©¦¦¥¨§¥¤¨¨¦¨¨©¨§¥¨¦§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc `nei(iying meil)

k cnlp oal icbal dliahd :`xnbd zvxzn,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥
a z`f ecnlyñðëð ïäk ïéàL áäæ éãâa äî ,øîBçå ì÷yealykïäa ©¨¤©¦§¥¨¨¤¥Ÿ¥¦§¨¨¤

íéðôìå éðôìmyaelyk ok it lr s`e ,miycwd ycewl -ïeòè ¦§¥§¦§¦¨
ñðëpL ïáì éãâa ,äìéáèyealykïeòhL ïéc Bðéà ,íéðôìå éðôì ïäa §¦¨¦§¥¨¨¤¦§¨¨¤¦§¥§¦§¦¥¦¤¨

äìéáè:`xnbd dgec .myaelykCøôîì àkéàoi`y zegcl yi - §¦¨¦¨§¦§©
y ,oal icbal adf icban cenlläaeøî ïúøtk ïkL áäæ éãâál äî©§¦§¥¨¨¤¥©¨¨¨§¨

la` ,mzyiala dliah miperh okle ,dpyd zeni lka mixtkny -
z`neh lr wx xtkn oke ,mixetikd meia wx oda xtkny oal icba
zvxzn .mzyiala dliah jixv oi`y xyt` ,eiycwe ycwn

:`xnbddéì à÷ôð àlàoal icbal dliah cnel dcedi iax - ¤¨¨§¨¥
îcenild,éaøc.oldlcke ¥§©¦

:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdLîçì ïépî ,éaø øîà̈©©¦¦©¦§¨¥
øîàpL ,íBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBhL ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè§¦©£¨¨¦¦¤¥Ÿ¥¨§©¥©¤¤¡©

(c fh `xwie)Laìé Lã÷ ãa úðúk'hpa`aE FxUA lr Eidi ca iqpknE §Ÿ¤©Ÿ¤¦§¨¦§§¥©¦§©§¨§©§¥
xe md Wcw icbA spvi cA ztpvnaE xBgi cAFxUA z` miOA ug ©©§Ÿ§¦§¤¤©¦§Ÿ¦§¥Ÿ¤¥§¨©©©¦¤§¨

,'mWalE.äìéáè ïeòèL äãBáòì äãBáòî äpLnä ìkL zãîì àä §¥¨¨¨©§¨¤¨©§©¤¥£¨©£¨¤¨§¦¨
:`xnbd dywnïçkLàsilgnyk laehy cnlnd weqt ep`vn - ©§§¨

,ïáì éãâáì áäæ éãâaîepiide ,'yali ycw ca zpzk' xn`p weqtay ¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨
silgnyk la` ,oal icbaïépî áäæ éãâáì ïáì éãâaî.laehy cnlp ¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨¦¨¦

k cnlp adf icbal dliahd z` :`xnbd zvxznéaø éác àðz̈¨§¥©¦
,ìàòîLéa z`f ecnlyäaeøî ïúøtk ïéàL ïáì éãâa äî ,øîBçå ì÷ ¦§¨¥©¨¤©¦§¥¨¨¤¥©¨¨¨§¨

ycwn z`neh lr wx xtkn oke ,mixetikd meia wx mda xtkny -
ok it lr s`e ,eiycwemyaelykïúøtkL áäæ éãâa ,äìéáè ïéðeòè§¦§¦¨¦§¥¨¨¤©¨¨¨

äaeøîike ,dpyd zeni lka -äìéáè ïéðeòhL ïéc Bðéà.mzyiala §¨¥¦¤§¦§¦¨
:`xnbd dgecCøôîì àkéàoal icban cenll oi`y zegcl yi - ¦¨§¦§©
y ,adf icbalïkL ïáì éãâál äîlecb odkdñðëðyealykïäa ©§¦§¥¨¨¤¥¦§¨¨¤
,íéðôìå éðôìadf icba la` ,mzyiala dliah miperh okle ¦§¥§¦§¦

.mzyiala dliah jixv oi`y xyt` ,lkida wx oda ynyny
:`xnbd zx`anéðz÷c eðééä,eixaca iax siqed jkl -øîBàå(my) ©§§¨¨¥§¥

,'íLáìe (íéîá) BøNa úà [íéna] õçøå íä Lã÷ éãâa'z` yiwdl ¦§¥Ÿ¤¥§¨©©©¦¤§¨§¥¨
oerh oal icba yaelyky myke ,dfl df ycew icba zetlgd lk
oerh ,adf icbal elit`e ,dcear dpyny mrt lka jk ,dliah

.dliah
:`ziixaa epipy cerïä úBãBáò Lîçåadf icban mda dpyny §¨¥£¥

,jtidl e` oal icbaløçL ìL ãéîzaixwnúãBáò ,áäæ éãâáa ¨¦¤©©§¦§¥¨¨£©
íBiäcaeríòä ìéàå Bìéà ,ïáì éãâáaaixwn,áäæ éãâáaz`ved ©§¦§¥¨¨¥§¥¨¨§¦§¥¨¨

äzçîe ókziyrpz ,ïáì éãâáaíéaøòä ïéa ìL ãéîaixwnéãâáa ©©§¨§¦§¥¨¨¨¦¤¥¨©§©¦§¦§¥
.áäæ̈¨

:epipy ceräìéáèe äìéáè ìkL ïépîedcear iepiyaéðL äëéøö ¦©¦¤¨§¦¨§¦¨§¦¨§¥
ïéLecé÷,iax xn` .dixg`le diptløîBì ãeîìz(bk fh my)hWtE' ¦¦©§©¨©

z` Wale WFcw mFwnA miOa FxUA z` ugxe 'ebe cAd icbA z ¤̀¦§¥©¨§¨©¤§¨©©¦§¨¨§¨©¤
zyxcp 'ugxe' zaize ,milbxe mici yeciw `id ef dvigxe ,'eicbA§¨¨

,dixg`le diptl'Láìå õçøå' 'õçøå èLôe'.:`xnbd dywnéàä ¨©§¨©§¨©§¨©©
ugxe''exya z`áéúk äìéáèazvxzn .sebd lk zliah rnyn - ¦§¦¨§¦

a yxcp 'exya z` ugxe' weqtd :`xnbd,äìéáèì ïéðò Bðéà íà¦¥¦§¨¦§¦¨
cxakdéì à÷ôðdf z` epcnl -'íä Lã÷ éãâa'îlk z` yiwdl §©§¨¥¦¦§¥Ÿ¤¥

,dliahl jxvp epi` m`e ,dliah miperh mzyialay micbadeäðz§¥
ïéðòepnn cenllLecé÷ì.milbxe mici ¦§¨§¦

,yeciwl `a df weqt m` :`xnbd dywnìa àðîçø déázëéìåïBL §¦§§¥©£¨¨¦§
Lecé÷:`xnbd zvxzn .'eilbxe eici ugxe' aezk didiy -à÷ àä ¦¨¨

ïì òîLîeprinydl dliah oeyla azkp -äî ,Lecé÷k äìéáèc ©§©¨¦§¦¨§¦©
Lecéwycwn,LBã÷ íB÷îa,'WFcw mFwnA 'ebe ugxe' xn`pyóà ¦§¨¨§¨©§¨¨©
äìéáèlaeh dcear iepiya mixetikd meiaLBã÷ íB÷îa. §¦¨§¨¨

:`xnbd dywnäãeäé éaøå,dliahl 'yale ugxe hyte'n cnely §©¦§¨
ok m`Lecé÷zeceard oiay milbxe mici.déì àðîzvxzn ¦§¨¥

:`xnbdî déì à÷ôðxnege lwd,ïBòîL éaøa øæòìà éaøcdne ©§¨¥¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§
i`ce dliah oerhy mewn ,yeciw oerh dliah oerh oi`y mewna
yiwdy ,'yal xy`' ywiddn cnl ipy yeciwe ,yeciw oerhy

.dyiall dhiyt weqtd
c àä ,àcñç áø øîàxn`éaø,dixg`le dliahd iptl ycwny ¨©©¦§¨¨§©¦

,dyiall dhiyt oia mdipyeà÷tî[`iven-]îepic,øéàî éaøc ©§¨¦§©¦¥¦

î à÷tîeoic.ïðaøc:`xnbd zyxtnðaøcî à÷tîïðaø eléàc ,ï ©§¨¦§©¨¨©§¨¦§©¨¨§¦©¨¨
éøîàoiyeciwd ipy z`y,Lc÷î Leáì àeäLkiptl oey`x yeciw ¨§¥§¤¨§©¥

.yaely xg` ipy yeciwe ,hyetyeäéàå[iax-]øîàyeciwdy §¦¨©
oey`xdèLBt àeäLkeicbaà÷tîe .Lc÷îmbøéàî éaøcîiabl §¤¥§©¥©§¨¦§©¦¥¦

,ipyd yeciwdøéàî éaø eléàcy `ziixaa epipyLecé÷ Cä ,øîà §¦©¦¥¦¨©©¦
àøúa,dliahd xg`y oexg`d yeciwd -,Lc÷î Leáì àeäLk ©§¨§¤¨§©¥
eäéàå[iax-].Lc÷î èLBt àeäLk ,øîà §¦¨©§¤¥§©¥

:zwleg dhiyìkä ,á÷òé øa àçà áø øîà[iaxe opaxe xi`n iax-] ¨©©©¨©©£Ÿ©Ÿ
éðL Lec÷a ïéãBî,dliahd xg`yéàî .Lc÷î Ck øçàå LáBlL ¦§¦¥¦¤¥§©©¨§©¥©

àø÷ øîàc ,àîòè(k l zeny)dceard iptly milbxe mici yeciwa ©£¨§¨©§¨
ízLâá Bà','çaænä ìàycwny rnyneøqeçî BðéàL éîjxevl §¦§¨¤©¦§¥©¦¤¥§¨

dceardäLéb àlà,gafnläæ àöé,eicba z` yal `l oiicry ¤¨¦¨¨¨¤
.äLéâå äLéáì øqeçnL¤§¨§¦¨§¦¨

àcñç áø àì ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàxn`y ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦Ÿ©¦§¨
dyiall dhiyt oia ycwn iaxlydéì úéàepic z` [xaeq-]áøc ¦¥§©

àçà,yeal `edyk ipy yeciw ycwn iaxly awri xaáø àìå ©¨§Ÿ©
déì úéà àçàepic z`àcñç áøcïk íàc .oic z` cg` mixaeqy ©¨¦¥§©¦§¨§¦¥

,ipydïéLecé÷ øñéîç déì eåä ,éaøìdyng ycwl lecb odkl yi - §©¦£¥£¥©¦¦
,`cqg axk dixg`le diptl dliah lka ,oiyeciw xyrixd

.`g` axk yaely xg` oiyeciw dyng cere ,oiyeciw dxyr
:dpyna epipyBì eàéáä[lecb odkl-].'eëå Böø÷ ãéîzä úà ¥¦¤©¨¦§¨§

:`xnbd zxxanéàîdlind yexit dn -.'Böø÷':`xnbd zx`an ©§¨
àìè÷c àðMéì ,àìeò øîà[dbixd oeyl-],àeäz` hgyy dpeekde ¨©¨¦¨¨¦§¨¨

.cinzdàø÷ éàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,cnlp df weqt dfi`n - ¨©©©§¨©¦§¨©§¨
dinxia weqtdn(k en).'àá àa ïBôvî õø÷ íéøöî äiôäôé äìâò'¤§¨§¥¦¨¦§¨¦¤¤¦¨¨¨

:`xnbd zx`aneòîLî éàî.weqtd yexit dn -áø íbøúîãk ©©§©§¦§©§¥©
óñBé,df weqtlíéøöî äåä éàé àkìî',mixvn dzid dti zekln - ¥©§¨¨¥£¨¦§©¦

j`'dìò ïeúéé àðetévî ïéìBè÷ ïéîîòe`eai migvex ly zene` - ©§¦¨¦¦¦¨¥£¨
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:`xnbd daiyn .mipniq ipyd lk z` hgey didy e` ,mevnva

,àìeò øîàhgey didíéðL áBøaxneb ipyde ,mipniqd ipy aex - ¨©¨§§©¦
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ïðaøcîoeike .mipniq ipyd lk z` hegyl miycwa ekixvdy ¦§©¨¨

wexind oi` ,mipniq ipyd lk z` hegyl jixv oi` `ziixe`cny
.xg`a dcearl aygp lecb odk epi`y in ici lr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כמו שבקבלת התורה שזכו לזה דווקא על-ידי הקדמת נעשה לנשמע, הרי כן הוא גם כן באיזה חלק מפרד"ס שבתורה שגם בזה צריך 
להיות הקדמת נעשה לנשמע.

ממכתב כ"ט אייר, תשי"ד
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k cnlp oal icbal dliahd :`xnbd zvxzn,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥
a z`f ecnlyñðëð ïäk ïéàL áäæ éãâa äî ,øîBçå ì÷yealykïäa ©¨¤©¦§¥¨¨¤¥Ÿ¥¦§¨¨¤

íéðôìå éðôìmyaelyk ok it lr s`e ,miycwd ycewl -ïeòè ¦§¥§¦§¦¨
ñðëpL ïáì éãâa ,äìéáèyealykïeòhL ïéc Bðéà ,íéðôìå éðôì ïäa §¦¨¦§¥¨¨¤¦§¨¨¤¦§¥§¦§¦¥¦¤¨

äìéáè:`xnbd dgec .myaelykCøôîì àkéàoi`y zegcl yi - §¦¨¦¨§¦§©
y ,oal icbal adf icban cenlläaeøî ïúøtk ïkL áäæ éãâál äî©§¦§¥¨¨¤¥©¨¨¨§¨

la` ,mzyiala dliah miperh okle ,dpyd zeni lka mixtkny -
z`neh lr wx xtkn oke ,mixetikd meia wx oda xtkny oal icba
zvxzn .mzyiala dliah jixv oi`y xyt` ,eiycwe ycwn

:`xnbddéì à÷ôð àlàoal icbal dliah cnel dcedi iax - ¤¨¨§¨¥
îcenild,éaøc.oldlcke ¥§©¦

:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdLîçì ïépî ,éaø øîà̈©©¦¦©¦§¨¥
øîàpL ,íBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBhL ïéLecé÷ äøNòå úBìéáè§¦©£¨¨¦¦¤¥Ÿ¥¨§©¥©¤¤¡©

(c fh `xwie)Laìé Lã÷ ãa úðúk'hpa`aE FxUA lr Eidi ca iqpknE §Ÿ¤©Ÿ¤¦§¨¦§§¥©¦§©§¨§©§¥
xe md Wcw icbA spvi cA ztpvnaE xBgi cAFxUA z` miOA ug ©©§Ÿ§¦§¤¤©¦§Ÿ¦§¥Ÿ¤¥§¨©©©¦¤§¨

,'mWalE.äìéáè ïeòèL äãBáòì äãBáòî äpLnä ìkL zãîì àä §¥¨¨¨©§¨¤¨©§©¤¥£¨©£¨¤¨§¦¨
:`xnbd dywnïçkLàsilgnyk laehy cnlnd weqt ep`vn - ©§§¨

,ïáì éãâáì áäæ éãâaîepiide ,'yali ycw ca zpzk' xn`p weqtay ¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨
silgnyk la` ,oal icbaïépî áäæ éãâáì ïáì éãâaî.laehy cnlp ¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨¦¨¦

k cnlp adf icbal dliahd z` :`xnbd zvxznéaø éác àðz̈¨§¥©¦
,ìàòîLéa z`f ecnlyäaeøî ïúøtk ïéàL ïáì éãâa äî ,øîBçå ì÷ ¦§¨¥©¨¤©¦§¥¨¨¤¥©¨¨¨§¨

ycwn z`neh lr wx xtkn oke ,mixetikd meia wx mda xtkny -
ok it lr s`e ,eiycwemyaelykïúøtkL áäæ éãâa ,äìéáè ïéðeòè§¦§¦¨¦§¥¨¨¤©¨¨¨

äaeøîike ,dpyd zeni lka -äìéáè ïéðeòhL ïéc Bðéà.mzyiala §¨¥¦¤§¦§¦¨
:`xnbd dgecCøôîì àkéàoal icban cenll oi`y zegcl yi - ¦¨§¦§©
y ,adf icbalïkL ïáì éãâál äîlecb odkdñðëðyealykïäa ©§¦§¥¨¨¤¥¦§¨¨¤
,íéðôìå éðôìadf icba la` ,mzyiala dliah miperh okle ¦§¥§¦§¦

.mzyiala dliah jixv oi`y xyt` ,lkida wx oda ynyny
:`xnbd zx`anéðz÷c eðééä,eixaca iax siqed jkl -øîBàå(my) ©§§¨¨¥§¥

,'íLáìe (íéîá) BøNa úà [íéna] õçøå íä Lã÷ éãâa'z` yiwdl ¦§¥Ÿ¤¥§¨©©©¦¤§¨§¥¨
oerh oal icba yaelyky myke ,dfl df ycew icba zetlgd lk
oerh ,adf icbal elit`e ,dcear dpyny mrt lka jk ,dliah

.dliah
:`ziixaa epipy cerïä úBãBáò Lîçåadf icban mda dpyny §¨¥£¥

,jtidl e` oal icbaløçL ìL ãéîzaixwnúãBáò ,áäæ éãâáa ¨¦¤©©§¦§¥¨¨£©
íBiäcaeríòä ìéàå Bìéà ,ïáì éãâáaaixwn,áäæ éãâáaz`ved ©§¦§¥¨¨¥§¥¨¨§¦§¥¨¨

äzçîe ókziyrpz ,ïáì éãâáaíéaøòä ïéa ìL ãéîaixwnéãâáa ©©§¨§¦§¥¨¨¨¦¤¥¨©§©¦§¦§¥
.áäæ̈¨

:epipy ceräìéáèe äìéáè ìkL ïépîedcear iepiyaéðL äëéøö ¦©¦¤¨§¦¨§¦¨§¦¨§¥
ïéLecé÷,iax xn` .dixg`le diptløîBì ãeîìz(bk fh my)hWtE' ¦¦©§©¨©

z` Wale WFcw mFwnA miOa FxUA z` ugxe 'ebe cAd icbA z ¤̀¦§¥©¨§¨©¤§¨©©¦§¨¨§¨©¤
zyxcp 'ugxe' zaize ,milbxe mici yeciw `id ef dvigxe ,'eicbA§¨¨

,dixg`le diptl'Láìå õçøå' 'õçøå èLôe'.:`xnbd dywnéàä ¨©§¨©§¨©§¨©©
ugxe''exya z`áéúk äìéáèazvxzn .sebd lk zliah rnyn - ¦§¦¨§¦

a yxcp 'exya z` ugxe' weqtd :`xnbd,äìéáèì ïéðò Bðéà íà¦¥¦§¨¦§¦¨
cxakdéì à÷ôðdf z` epcnl -'íä Lã÷ éãâa'îlk z` yiwdl §©§¨¥¦¦§¥Ÿ¤¥

,dliahl jxvp epi` m`e ,dliah miperh mzyialay micbadeäðz§¥
ïéðòepnn cenllLecé÷ì.milbxe mici ¦§¨§¦

,yeciwl `a df weqt m` :`xnbd dywnìa àðîçø déázëéìåïBL §¦§§¥©£¨¨¦§
Lecé÷:`xnbd zvxzn .'eilbxe eici ugxe' aezk didiy -à÷ àä ¦¨¨

ïì òîLîeprinydl dliah oeyla azkp -äî ,Lecé÷k äìéáèc ©§©¨¦§¦¨§¦©
Lecéwycwn,LBã÷ íB÷îa,'WFcw mFwnA 'ebe ugxe' xn`pyóà ¦§¨¨§¨©§¨¨©
äìéáèlaeh dcear iepiya mixetikd meiaLBã÷ íB÷îa. §¦¨§¨¨

:`xnbd dywnäãeäé éaøå,dliahl 'yale ugxe hyte'n cnely §©¦§¨
ok m`Lecé÷zeceard oiay milbxe mici.déì àðîzvxzn ¦§¨¥

:`xnbdî déì à÷ôðxnege lwd,ïBòîL éaøa øæòìà éaøcdne ©§¨¥¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§
i`ce dliah oerhy mewn ,yeciw oerh dliah oerh oi`y mewna
yiwdy ,'yal xy`' ywiddn cnl ipy yeciwe ,yeciw oerhy

.dyiall dhiyt weqtd
c àä ,àcñç áø øîàxn`éaø,dixg`le dliahd iptl ycwny ¨©©¦§¨¨§©¦

,dyiall dhiyt oia mdipyeà÷tî[`iven-]îepic,øéàî éaøc ©§¨¦§©¦¥¦

î à÷tîeoic.ïðaøc:`xnbd zyxtnðaøcî à÷tîïðaø eléàc ,ï ©§¨¦§©¨¨©§¨¦§©¨¨§¦©¨¨
éøîàoiyeciwd ipy z`y,Lc÷î Leáì àeäLkiptl oey`x yeciw ¨§¥§¤¨§©¥

.yaely xg` ipy yeciwe ,hyetyeäéàå[iax-]øîàyeciwdy §¦¨©
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:zwleg dhiyìkä ,á÷òé øa àçà áø øîà[iaxe opaxe xi`n iax-] ¨©©©¨©©£Ÿ©Ÿ
éðL Lec÷a ïéãBî,dliahd xg`yéàî .Lc÷î Ck øçàå LáBlL ¦§¦¥¦¤¥§©©¨§©¥©

àø÷ øîàc ,àîòè(k l zeny)dceard iptly milbxe mici yeciwa ©£¨§¨©§¨
ízLâá Bà','çaænä ìàycwny rnyneøqeçî BðéàL éîjxevl §¦§¨¤©¦§¥©¦¤¥§¨

dceardäLéb àlà,gafnläæ àöé,eicba z` yal `l oiicry ¤¨¦¨¨¨¤
.äLéâå äLéáì øqeçnL¤§¨§¦¨§¦¨

àcñç áø àì ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàxn`y ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦Ÿ©¦§¨
dyiall dhiyt oia ycwn iaxlydéì úéàepic z` [xaeq-]áøc ¦¥§©

àçà,yeal `edyk ipy yeciw ycwn iaxly awri xaáø àìå ©¨§Ÿ©
déì úéà àçàepic z`àcñç áøcïk íàc .oic z` cg` mixaeqy ©¨¦¥§©¦§¨§¦¥

,ipydïéLecé÷ øñéîç déì eåä ,éaøìdyng ycwl lecb odkl yi - §©¦£¥£¥©¦¦
,`cqg axk dixg`le diptl dliah lka ,oiyeciw xyrixd

.`g` axk yaely xg` oiyeciw dyng cere ,oiyeciw dxyr
:dpyna epipyBì eàéáä[lecb odkl-].'eëå Böø÷ ãéîzä úà ¥¦¤©¨¦§¨§

:`xnbd zxxanéàîdlind yexit dn -.'Böø÷':`xnbd zx`an ©§¨
àìè÷c àðMéì ,àìeò øîà[dbixd oeyl-],àeäz` hgyy dpeekde ¨©¨¦¨¨¦§¨¨
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xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc `nei(iyiy meil)

eðéðL Cëìoilega dpynd jyndaíéðL áBøå óBòa ãçà áBø §¨¨¦¤¨¨§§©¦
,äîäaaelit` dxyk mipy aex zhigy miycwa s`y xnel ©§¥¨

aexa dpynay evxw yxtny yiwl yix ixacn gkene .opaxcn
.mipniq

:`xnbd dywnàkéì ïðaøcî àìeñt eléôàc øçàî éëåm` [oi`-] §¦¥©©©£¦§¨¦§©¨¨¥¨
,mipniqd lk z` hgy `léì änìxg` odkl zzl÷øîìz` ¨¨¦§¨¥

.lecb odkd ici lr eyrii zeceard lky sicr ixd ,dhigyd
yi :`xnbd zvxznäåöîdligzkl÷øîìick ,miycw zhigya ¦§¨§¨¥

lr ewxfl zxy ilka elawle dndad x`evn mcd lk `viy
.dhigyd z` wxnl xg`l ozep okle ,gafnd

lka ycwnd ziaa zeceard xcq oipra `xnin d`ian `xnbd
:dpyd zeniéiaàdidøcñîd xcqòîäëøzebdepd zeceard - ©©¥§©¥©£¨¨

,ycwna mei lkàøîâc déîMîipa lk lv` laewny dn it lr - ¦§¥¦§¨¨
,mdizeaxn delaiwy daiyidå`ed xcqd.ìeàL àaàc àaélà §©¦¨§©¨¨

d zkixr ,mxcq jkeäìBãb äëøòî,oevigd gafn lry mivr ly ©£¨¨§¨
,zepaxwd lk z` miaixwn dilryì úîãB÷ivr zkixräëøòî ¤¤§©£¨¨

,úøBè÷ ìL äiðLxihwdl iniptd gafnl milgb milhep dpnny §¦¨¤§¤
zkixre .zxehwd z`éðL øecéñì úîãB÷ úøBè÷ ìL äiðL äëøòî©£¨¨§¦¨¤§¤¤¤§¦§¥

íéöò éøéæb.y`d zeaxdl dlecbd dkxrnd lr mitiqenyøecéñå §¦¥¥¦§¦
ïeMéãì íãB÷ íéöò éøéæb éðL[on mgtde xt`d weliq-]çaæî §¥§¦¥¥¦¥§¦¦§¥©

éîéðtäexihwdy mcew eilry xt`d z` epyicy ,[adfd gafn-] ©§¦¦
.zxehwd z` eilrúBøð Lîç úáèäì íãB÷ éîéðtä çaæî ïeMéãå§¦¦§¥©©§¦¦¥©£¨©¨¥¥

zray jezny mikifa dyngdn eaky zeliztde onyd z`ved -
.dxepnd ikifaì íãB÷ úBøð Lîç úáèäåa zeyrpd zecearíã ©£¨©¨¥¥¥§©

,ãéîzä.enc zwixfe cinzd zhigy epiidcíãB÷ ãéîzä íãå ©¨¦§©©¨¦¥
ézL úáèäìdúBøð.zexzepdì íãB÷ úBøð ézL úáèäåzxhwd ©£¨©§¥¥©£¨©§¥¥¤§

dúøBè÷.iniptd gafnd lråd zxhwdíãB÷ úøBè÷zxhwdl §¤§§¤¥§
díéøáà.oevigd gafnd lr cinzd lyíéøáàåcinzd ly ¥¨¦¨¥¨¦
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íéðôì:`xnbd zvxzn .zxehwl lkiddéëä eléôàoiqipkny - ¦§¦£¦¨¦
oky ,dlecb dkxrnd z` micwdl yi ,dipy dkxrnn milgb

àôéãò äaeøî dúøtk.milgb zqpkdn xzeiàîéà úéòaéàåcer ©¨¨¨§¨£¦¨§¦¨¥¥¨
ixdy ,dlecbd dkxrn micwdl mrhçkLî àì éà[`vn-]íéöò ¦Ÿ©§©¥¦
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,mivr ixifb ipy migipn [dlecbd dkxrnd lr-]dzøáç ìò àìå§Ÿ©£¤§¨
dkxrn lr gipi `ly hrnl jxvedy dnne ,[dipy dkxrn-]

,dipyììëîcnlp dfcdkxrnd lr mixifbd z` xcqny drya ¦§¨§
xak dlecbàúéà[dpyi-]dzøáçìxyt`e ,dipy dkxrnl - ¦¨©£¤§¨

`ly hrnl jxved recn ok `l m`y ,mivrd z` dilr xcql
:`xnbd dywn .mivr dilr xcqi'äéìò' éàäå`ly cnll `a epi` §©¨¤¨

c oeik ,dzxag lr gipidéôeâì déì éòaéîmivrd z` xcqiy - ¦¨¥¥§¥
:`xnbd zvxzn .mnvr ipta e` cvdn `le dkxrnd lr `weec
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zvxzn .dipy dkxrnn dly mivrdy ,zxehwd z` mixiykn
:`xnbd,äéîøé éaø øîàdkxrnd lr did mivrd xeciqy s` ¨©©¦¦§§¨

epivn mewn lkn ,dlecbdíeL[my-]íéöòixiyknyz` m ¥¦
oeyicl mcew mivr xeciq ok lr ,dipyd dkxrn epiidc ,zxehwd

.gafnd,øîà àðéáø,mivr ixifb ipy xeciq zncwdl mrhdìéàBä ¨¦¨¨©¦
äëøòna ìéçúäå,dligz dxciqy oevigd gafn lry dlecbd §¦§¦©©£¨¨

øîBbz` oyciy mcew mivr ixifb ipy my xcqne da ezcear z` ¥
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'åë åðéðù êëìoa oerny 'x xn`wcn ,miycwa `cge oilega `cg ,`xizi dpynn Ð

aexa Ð `kdc "evxw" dpin rny ,oileg zhigyc dl opz `nei xcqc jd dyextlc yiwl

.mipy÷øîì äåöî.dti mcd z` `ivedl ick Ðàøîâã äéîùî äëøòî øãñî ééáàÐ

.meie mei lk ly zecear xcq dpnàøîâã äéîùî.`yxcn iac opaxc daiyi dilekc Ð

ìåàù àáàã àáéìàå:`nw wxta xn`c Ð

.zxehwl (lkl) zencew zexpd lk zahd

äìåãâ äëøòî.zexhwd lk exihwi dilry Ð

úîãå÷oiyery dipy dkxrnd iptl xcql Ð

rax` oxwd on jeyn ,zinexc ziaxrn oxwa

.(`,hk) cinz zkqna opzck ,oetv cvl zen`

úøåè÷ ìùqipkdl milgb oizeg dpnny Ð

dilr xihwdl ,ziaxre zixgy inipt gafnl

.miaxrd oia qxte zixgy qxt ,cinz zxehw

ïéøéæâ éðù øåãéñìdkxrn lr oixcqny Ð

.dinwl yxtn inrh edleke .dlecbãéîúä íãì
.dwixfle dhigyl Ðúøåè÷gafn ly Ð

cinzd ixa` xihwdl ,mixa`l zncew iniptd

.oevigd gafn lräçðîìly ekqp zgpn Ð

zixiyre" (gk xacna) aizkc ,odikqpe cinz

.'ebe "dgpnl zleq dti`dïéëñðìepii jqpl Ð

.cinz lyïéôñåîì ïéëñðå.`ed zay m` Ð

íéîìùä éáìç äéìò øéè÷äå øîàðùyxce Ð

ly cinz ,dlerd lr dilr ;dnlyd oeyl dil

jxre" xn`py ,`xwnd y`xa dxen`d xgy

dixg` milyde siqede xihwde "dlerd dilr

lr cnl .miaxrd oiay lr `le ,zepaxwd lk

lkl oexg` `edy miaxrd oia ly cinz

.zepaxwdäã÷åîoke ,mivr zxecn oeyl Ð

."cwez"äéðù äëøòî åælr `dzy jcnile Ð

.iniptd lr milgb eqipki myne ,oevigd gafn

êåôéàå[`xwe] zxehw ly dkxrn micwdl Ð

.i`w dlild lk xhwda `dc dxeciqkäúøôë
äáåøîueg ,zexhwd lk mixihwn dilry Ð

.lkidl miptl zxehwd on'ek liirn `l inÐ

.miptl die`x dlecbd s` z`vnpäéìò øòáå
jxre" dil jinqc ,i`w dlecb dkxrn` Ð

.mivr ipy ,"mivr dilräúøáç ìò àìåÐ

.zxehw lyáéúë àëäåxwaa xwaa" Ð

i`w (l zeny) "dpxihwi zexpd z` eaihida

,zxehwde dahd`e inipt oeyic` diyxcinl

xg`l `l` zxehw oi`e ,"dpxihwi" aizkck

.oeyicéãò øéùëîóz` owzne xiyknd Ð

,md zxehw ixiykn mivre .encew dfd xacd

.zxehwd z` oixiyknd od mivr ixdyøéùëî
åäðéð éàîzwqr i`na `kdc xiykn ÐÐ

.mivr ixifb ipyaéìæà äìåãâ äëøòîì àäåÐ

.zxehw ixiykn mpi`eíéöò íåùab lr s` Ð

ixiykn mivr my ,ilf` zxehwl e`l ipdc¥

.od zxehwàðøéîâ àøîâ.oxciq oky Ðàøáñ
àðòãé àì.izrcn xacl mrh zzl Ðïéà

ïéøéáòî.dpnn xeari `l devna rbetd Ð

,"zevnd z` mzxnye"n `zlikna ol `wtpe

uingzy dl oiznz `l Ð zevnd z` dia ixw©¦§Ÿ
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äîìyiy (`,fk oileg) "hgeyd" wxta gken oilega elit` `lde :dniz Ð wxnl il

yie !`aex carinl iz` `l `nlic ,`aexa ibq `le oipniqd lk dligzkl hegyl

iz` i` ,wlzqpe lecb odk hgy xakc ,ixab ixza la` ,`xab cga Ð ilin ipd :xnel

!wxnl xqinl ol ded ,mipya gafd hgyp eli`k d`xpe ,diidyk d`xp Ð wxnne `pixg`

.mcd lk lawl ick ,wxnl devn :ipyne

ééáà`l i`n` :il dniz Ð 'ek dkxrn xcqn

inp `iedc ,oycd znexz inp aiyg `w

oipnifc meyn :xnel jixve ?`nnic dcear zligz

,zevgne dpey`xd zxeny`n dze` oinicwn

didy ,dl aiyg `w `l jklddpia lecb wqtd

eid Ð aiyg `wc jpd la` .aiyg `wc ipd oiae

:xnel yi inp i` .df xg` dfa ozeyrl oilibx

,ipd la` ,dlila wx dzevn xwir oycd znexz

.mcia zeyxd Ð `nnia edpicarnl ira i`

ììëîok m` :il dniz Ð dzxiag `ki`c

"ea cwez gafnd y`e" lirlc `xw il dnl

:xnel yie !`xw i`dn dil wetiz ?dipy dkxrnl

lr dipy dkxrn eyri :`pin` ded `kdn i`c

lr dlecb dkxrn oiyery jxck iniptd gafn

gafnc zxehw jxevl `iz`c oeik ,oevigd gafn

Ð "ea cwez gafnd y`e" jixhvi` ikdl ,iniptd

.dlecb dkxrn mewna oevigd gafn lr

åìéôà`nil :il dniz Ð sicr xiykn ikd

xicz xicz epi`ye xiczc meyn `nrh

minrt `edy ,ith xicz `ed oixifb xeciqe ,mcew

mrt `l` epi` iniptd gafn oeyice ,mei lka

zler caln"n opixnb `lc :xnel yie !zg`

`l` mcew xiczc "cinzd zlerl xy` xwead

oicinzc `inec dpzn efe efc ,eey ediiexzc `kid

zcear ied cgc `peeb i`d ik lk la` .oitqene

.`l Ð weliq zcear cge dpzn

ïéà"onewn edfi`" wxta Ð zevnd lr oixiarn

lr jtey did mcd ixiy iab (`,`p migaf)

aizkc Ð `nrh i`n :`xnba xn`w ,iaxrn ceqi

ld` gzt xy` dlerd gafn ceqi l`" (c `xwie)

meyn ,rnyne .`yixa dia rbtc `edd Ð "cren

qixb `l i"yx la` ,zevnd lr oixiarn oi`c

"cren ld` gzt"n `l` ,`yixa dia rbtc `edd

cbpk ied gafn ly iaxrn ceqic ,dl xnb `w

did mcd ixiy iab `xnba mzd rnyn oke .gztd

cnlic meyn yxtne ,inexc ceqi lr jtey

ez`ivi dn ;lkidd on ez`ivil yakd on ezcixi

s` ,iaxrn ceqi epiidc ,el jenqa Ð lkidd on

.inexc ceqi epiidc Ð el jenqa yakd on ezcixi

miiniptl sili `w zevnd lr oixiarn oi`n i`e

[ith] dil `hiyt i`n` iaxrn ceqi lr oiktypc

ceqia oevigan iaxrn ceqia ody miinipta

oi`c `nrh eda jiiy ici`e ici` `d ?inexc

iycw" wxt yix rnyn oke .zevnd lr oixiarn

aizk `icda mcd ixiy :jixtc (a,gp my) "miycw

il dnle :xn`z m`e ."cren ld` gzt xy`" eda

oixiarn oi`c yiwl yixcn `wtp `l i`n` ,`xw

yiwl yixc `kiiy `lc :xnel yie ?zevnd lr

micwdl yiy ,ediiexz carnl opirac `kid `l`

opicar `lc `kid la` ,`yixa dia rbtc `edd

.[xazqn d"c a,e dlibn zetqez oiire] xicz epi`yl ciarp `le ,dicegl xiczl ciarpe ,dipin opixnb `l Ð cg `l`
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ewiqtz dcear efi`ae?ztki` i`n :xn`z m`e

oi` xn`c yiwl oa oerny 'xl `gipd ,jl

ybxd zeaxdl `l` ozwqtdzeriqt jldn Ð

.dxfra zecear zligz leweøéôùjl yi Ð

el`l el` oia oizndl mdipia wiqti xnel

.miizpia dcear `dz `le ,qpkile z`vlàìà
ïðçåé 'øì,"eaihida xwaa xwaa" yixcc Ð

encwi el` mixwa ipyl zexp izyl edwlg

`de .mdipia dcear yi :`nl` ,zg` dcearl

iniptd gafn oeyica diwqt` xninl `kilÐ

ded oeyicl zexp yng zahd micwnc ok m`c

`kil ez dceare .zevnd lr xiarn dil

zexecq mleky ,mdipia dzzl dnewn micwdl

.ze`xwnd it lr o`kàìà åá øîàð àìù øáãì
ãçà ø÷á."xwaa dyrz" ea xn`p cinzd Ð

ipyc jpdn cg dilr opicy `d :xn`z m`e

lr `le dilr opicyc `ed cinzd mc` !oixifb

dxtk oi` Ð sicr xtkn :xn`z m`e .mixa`d

.mca `l`øáã àäé àìù ïééðîlr ozip Ð

.cinzd ixa`l mcew dlecb dkxrn
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éøåáòci ly oilitz gipiy mcew y`xa oilitz gipdl :i"yx yxit Ð `ztheh` `rxc

ribiy mcew rexfa `yixa rbtc ,ci ly oilitz zevn lr xiarn `wc ,xeq`

"dax unewd" wxta xn`cn dil wetiz ?yiwl yixcn `ixi` i`nc eyexitl dywe .y`xl

lr ze`l mzxywe" aizkc ,y`x ly jk xg`e ci ly gipn Ð gipn `edyk (`,el zegpn)

yxtne !"jipir oia zethehl eide" xcde "jci

drya ixii`c :l"vf oe`b i`d ax mya mz epiax

ly oze` xiari `ly ,wiza ogipne oilitz ulegy

,dlrnl y`x ly jk xg`e dligz wiza mpzie ci

,dligz y`x lya rbti gipdl `aiyk ok m`c

yi ci lyc meyn ,zevnd lr xiardl jxhvie

wiza gipdl jixv jkitl .yxitck dligz gipdl

iaxe .dlrnl ci ly jk xg`e dligz y`x ly

aiigc ,ixii` yenyn oiprlc :yxtn l"vf edil`

,uivn xnege lw ,dry lk oilitza ynynl mc`

meyn dligz ynynn ci lyac xn`w `zyde

.y`x lya ynynn jk xg`e ,`yixa oda rbtc

àîéàåiniptd gafn oeyicl diicy cg

icyip :xn`z m`e Ð cinzd mcl dincwpc

oeyicl mecwipc cinzd mc` "xwaa" ediiexz

:xnel yie !ixz `kde `zlz `kdc ,iniptd gafn

`lc `kid` ediiexz icyipc `id `xaq e`l `dc

`l ixz dia aizkc inipt oeyic`e ,cg `l` azk

?`iny inya `xeibe `rx`a `aivi ,icin icyip

oixifb iab aezkl `l ok m`c :xnel yi inp i`

micwpc cinzd mc` diicype "xwaa" cg `l`

`kde ixz `kdc ab lr s`e ,iniptd gafn oeyicl

rnyÐ "xwaa" ixz aizkcne .sicr xtknÐ ixz

gafn oeyic` cg icyipc xninl jixhvi`c dpin

.iniptdàëäoi` Ð ixz `kde `zlz

cinza iaizk "xwaa xwaa" `aeh `d :zeywdl

yic ."qgpit" zyxtae "devz dz`e" zyxta

iaizk `lc oeik ,edl aiyg cgk edlek ipd :xnel

xwaa" aizkc ,zexpe oixifba enk iccd icda

.zipype dxn`py dyxt enk iede ,"xwaa

íã÷åé`ly xacl xwaa xwaa ea xn`py xac

ab lr s`c Ð xwaa `l` ea xn`p

Ð "xwaa" ixz dia aizk cinzc lirl xn`c

ixz `nip :il dywe .`weec cinzd mc epiid

cinzd mc` diicy cg ,mivr ixifbc "xwaa"

ixz `kdc ab lr s`c ,iniptd oeyicl dincwpc

ixa`` diicy cge .sicr xtkn Ð ixz `kde

ab lr s`c ,zexp izy zahdl encwipc cinz

iedilc ikid ik encwp Ð ixz `kde ixz `kdc

i`e .edpiwqtil xn` `pngxc ,zexpa wqtd`l

yie ?edl wiqtn i`na Ð mixa`a edl wiqtn

,cinza xwaa ediiexz iieeyl `xaq epi`c :xnel

cge mca cgc ab lr s`e .lirl ziyixtck

Ð `ed `gaif cgac oeik mewn lkn Ð mixa`a

.ok xnel xazqn `l
dlerd

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

ìëéäì ìééò éëå¯ïçìL :àéðúc .àLéøa òât çaæîa §¦¨¥©¥¨©¦§¥©¨©§¥¨§©§¨ª§¨
äøBðîe ,äöçîe úBnà ézL ìúBkä ïî CeLî ,ïBôva©¨¨¦©¤§¥©¤¡¨§¨
çaæî ,äöçîe úBnà ézL ìúBkä ïî äëeLî íBøca©¨§¨¦©¤§¥©¤¡¨¦§¥©

CeLîe òöîàa ãîBòå òveîî.àòîé÷ õeç étìk¯ §¨§¥¨¤§©¨§©¥¦§¨
!eäééãäì déî÷Bðå¯úàå" áéúëc ïåékçëð äøðnä §§¥©£©§¥¨¦§¦§¤©§Ÿ̈Ÿ©

dpéî òîL ,àáø øîà .éããäà eæçc ïðéòa ,"ïçìMä©ª§¨¨¥©§¨©£¨¥¨©¨¨§©¦¨
àzôèBhà àòøc éøBáò :Lé÷ì Léøcî¯éëéä .øeñà ¦§¥¨¦£¥§¨¨©¤§¨¨¥¦

ãéáò¯.àzôèBèì àòøcîúîãB÷ úBøð Lîç úáèäå" ¨¥¦§¨¨§¤§¨©£¨©¨¥¥¤¤
."úBøð ézL úáèäì íãB÷ ãéîzä íãå ,ãéîzä íãì§©©¨¦§©©¨¦¥©£¨©§¥¥
éðLc "ø÷aa ø÷aa" àeää :ééaà øîà ?àîòè éàî©©§¨¨©©©¥©©Ÿ¤©Ÿ¤¦§¥

éëéøö àìc íéöò éøéæâ¯dééãL ãç ,àëäì eäðéãL §¦¥¥¦§¨§¦¦§¥§§¨¨©©§¥
dééãL ãçå ,ãéîzä íãì éîc÷éìc úBøð Lîç úáèäì©£¨©¨¥¥§¦©§¥§©©¨¦§©©§¥
dééãL ãç ,úBøð ézL úáèäì déîc÷ðc ãéîzä íãì§©©¨¦¦§©§¥©£¨©§¥¥©©§¥
àëäc ,ãéîzä íãì éîc÷éìc úBøð Lîç úáèäì©£¨©¨¥¥§¦©§¥§©©¨¦§¨¨
déîc÷ðc ãéîzä íãì dééãL ãçå .éøz àëäå àúìz§¨¨§¨¨§¥§©©§¥§©©¨¦¦§©§¥
éøz àëäå éøz àëäc áb ìò óà .úBøð ézL úáèäì©£¨©§¥¥©©©§¨¨§¥§¨¨§¥

¯éãò øtëîãç :àîéàå ,ééaàì àtt áø déì øîà .ó §©¥¨¦£©¥©©¨§©©¥§¥¨©
dééãLïeMéãìéîéðtä çaæî,ãéîzä íãì déîc÷ðc ©§¥§¦¦§¥©©§¦¦¦§©§¥§©©¨¦

déiãL ãçå ,éøz àëäå àúìz àëäãéîzä íãì ¨¨§¨¨§¨¨§¥§©©§¥§©©¨¦
íBã÷ðcLîç úáèäìúBøðéøz àëäc áb ìò óàc , §¦§©£¨©¨¥¥§©©©§¨¨§¥

éãò øtëî ,éøz àëäå!ó¯éàîa é÷Bñôà ïk íà §¨¨§¥§©¥¨¦¦¥©§¥§©
ïéáéèî änì :øîàc Lé÷ì Léøì àçéðä ?eäì z÷ñôî©§©©§§¨¦¨§¥¨¦§¨©¨¨§¦¦

íéøæBçåïéáéèîe¯k,dlek äøæòä ìk Lébøäì éã §§¦§¦¦§¥§©§¦¨¨£¨¨¨
eä÷lç "ø÷aa ø÷aa" :øîàc ,ïðçBé éaøì àlà .øétL©¦¤¨§©¦¨¨§¨©©Ÿ¤©Ÿ¤©§¥

ìíéø÷á éðLáøì àðéáø déì øîà ?øîéîì àkéà éàî , ¦§¥§¨¦©¦¨§¥©£©¥¨¦¨§©
éòaéî àä ?øzéiî éî íéöòc ø÷aa ø÷aa éàä :éLà©¦©©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¦¦©©¨¦¨¥
äiðL äëøòîì eîc÷ð :àðîçø øîà÷c ,déôeâì déì¥§¥§¨¨©©£¨¨¦§§§©£¨¨§¦¨

"äéìò" àðîé÷Bà éî åàìå :déì øîà !úøBè÷ ìL¯ ¤§¤£©¥§¨¦¦§¨¨¤¨
àðL éàî .äzøáçì äúéàc ììkî ,dzøáç ìò àìå§Ÿ©£¤§¨¦§¨§¦¨©£¤§¨©§¨
ézL úáèä ãéáòð ?àLéøa úBøð Lîç úáèä ãéáòc§¨¥£¨©¨¥¥§¥¨©£¥£¨©§¥

!àLéøa úBøð¯ìéçúàc ïåékeäa¯.àaeø ãéáò ¥§¥¨¥¨§©§¦§¨¥¨
¯!úéL ãéáòðå¯úøpä úà Báéèéäa" àø÷ øîà §©£¦¦¨©§¨§¥¦¤©¥Ÿ

ézL úáèäå" .íézMî úBúeçt úBøð ïéàå ,"äpøéè÷é©§¦¤¨§¥¥§¦§©¦©£¨©§¥
úà Báéèéäa" àø÷ øîàc ,"úøBè÷ì úîãB÷ úBøð¥¤¤¦§¤§¨©§¨§¥¦¤

."äpøéè÷é" øãäå "úøpä:àéðúc ,"íéøáàì úøBè÷e" ©¥Ÿ©£©©§¦¤¨§¤§¥¨¦§©§¨
øáãì "ø÷aa ø÷aa" Ba øîàpL øác íc÷eé§©¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤§¨¨

øçL ìL ãéîúì íãB÷ øác àäé àlL ïéépî :àéðúc ,"äçðîì íéøáàå" .ãáìa ãçà "ø÷a" àlà Ba øîàð àlL¤Ÿ¤¡©¤¨Ÿ¤¤¨¦§©§¥¨¦§¦§¨§©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥§¨¦¤©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc `nei(iyiy meil)

ìééò éëåqpkpyk -çaæna ,ìëéäìzxehwdàLéøa òâtrbet - §¦¨¥©¥¨§¦§¥©¨©§¥¨
gafnd oeyic okle ,dxepndn xzei lkidd gztl jenqy ,dligz

.zexpd zahdl mcewàéðúc,`ziixaaïçìLcnerCeLî ,ïBôva §©§¨ª§¨©¨¨
[wgexn-]ìúBkä ïîipetvdäøBðîe ,äöçîe úBnà ézLzcner ¦©¤§¥©¤¡¨§¨

ìúBkä ïî äëeLî ,íBøcainexcdçaæî ,äöçîe úBnà ézLadfd ©¨§¨¦©¤§¥©¤¡¨¦§¥©
òveîî,dxepnl ogleyd oiaòöîàa ãîBòålkidd agexCeLîe- §¨§¥¨¤§©¨

mdn wgexnõeç étìklkidd gzt cvlàòîé÷w-]okle ,[zv §©¥¦§¨
.gafna dligz rbet lkidl qpkpyk

:`xnbd zl`eydéî÷Bðågafnd z` cinrp -eäééãäìcbpk - §§¥©£©§
:`xnbd dper .uegl jeyn `ed recne ,dxepnde ogleydïåék¥¨

áéúëc(dl ek zeny),'ïçìMä çëð äøðnä úàå'cnlpcïðéòa- ¦§¦§¤©§Ÿ̈Ÿ©©ª§¨§¦¨
ote`a mcinrdl jixvycdxepnde ogleydéããäà eæçdf e`xi - §¨©£¨¥

.mdipia wiqtiy gafnd z` miyl oi`e ,df z`
dpéî òîL ,àáø øîàgken -Lé÷ì Léøcîlr oixiarn oi` xn`y ¨©¨¨§©¦¨¦§¥¨¦

c ,zeevndàòøc éøeaòoilitz xg`l epiidc ,rexfd lr xearl - ©¥§¨¨§©¥
,ci lyàzôèBhà,y`x ly oilitz gipdl ick -,øeñàmeyn ©¤§¨¨

`l` .zeevnd lr oixiarn oi`e ,y`xd mcew rexfa rbetyéëéä¥¦
ãéáò,dyri ji` -àòøcî`eai rexfdn -,àzôèBèìgipiy epiidc ¨¦¦§¨¨§¤§¨

.y`x ly mcew ci ly oilitz
:dkxrnd xcqa oecl dkiynn `xnbdúBøð Lîç úáèäå©£¨©¨¥¥

dxepnayì íãB÷zcearézL úáèäì íãB÷ ãéîzä íãå ,ãéîzä íã ¥§©©¨¦§©©¨¦¥©£¨©§¥
.úBøð:`xnbd zx`anàîòè éàî.df xcqa eyry mrhd dn - ¥©©£¨

c 'ø÷aa ø÷aa' àeää ,éiaà øîàoiprl xn`p,íéöò éøéæb éðL ¨©©©¥©©Ÿ¤©Ÿ¤§§¥§¦¥¥¦
aezky(d e `xwie),'xwAA xwAA mivr odMd dilr xraE'éëéøö àìc ¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ§¦¥

,mixzein el` zeaizy -àëäì eäðéãLzceara o`k mlihz - §¦§§¨¨
,epiidc ,zexpd zahdae cinzdãçcg` 'xweaa' -dééãL[lihz-] ©©§¥

,úBøð Lîç úáèäìcnlzeéîc÷éìc[edenicwiy-],ãéîzä íãì ©£¨©¨¥¥§¦§§¥§©©¨¦
dééãL ãçå[lihz-],ãéîzä íãìcnlzedéîc÷ðc[edenicwiy-] §©©§¥§©©¨¦§¦§§¥

.úBøð ézL úáèäì:`xnbd zx`aneãçxweaLîç úáèäì dééãL ©£¨©§¥¥©©§¥©£¨©¨¥
,ãéîzä íãì éîc÷éìc úBøðmeynàëäcaezk zexpd zahda ¥§¦§§¥§©©¨¦§¨¨

àúìzoiprd seba minrt izy ,'xweaa' minrt yly -(f l zeny) §¨¨
xn`py 'xweaa' cere ,'dpxihwi zFxpd z` FaihdA xwAA xwAA'©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥©§¦¤¨

,zexpd zahda edelihde ,mivr ixifb ipy iablåeli`àëämca §¨¨
wx aezk cinzdéøzoiprd seba cg` ,'xweaa' minrt izy -zeny) §¥

(hl hkipya aezky 'xweaa' cere ,'xwAa dUrY cg`d UaMd z`'¤©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤
zncew zexpd zahd okle ,cinzd zceara edelihde mivr ixifb

.cinzd mclãçå,mivr ixifb ipya xn`py ipyd 'xweaa'd z`e - §©
dééãL[elihd-],ãéîzä íãìcnlpe,úBøð ézL úáèäì déîc÷ðc ©§¥§©©¨¦§¦§§¥©£¨©§¥¥

àëäc áb ìò óàaezk cinzd mcaéøz,'xweaa' minrt izy - ©©©§¨¨§¥
àëäåaezk mb zexpd zahdaéøzmicwdl yi mewn lkn ,'xweaa' §¨¨§¥

dyrz `le dyr lr zxtkne ,dler `idy oeik ,cinzd mc z`
,llk zxtkn dpi` zexp zahde ,dyrl wzipyeéãò øtëî.ó §©¥¨¦

,éiaàì àtt áø déì øîàzexp yng zahdl 'xweaa' milihn recn ¨©¥©¨¨§©©¥
,cinzd mcl mcwzyàîéàåel` zeaiz lihpy xn`p ile` - §¥¨

,epiide ,xg` ote`aãç'xweaa'dééãL[elihd-]çaæî ïeMéãì ©©§¥§¦¦§¥©
,éîéðtäcnlpedéîc÷ðc[edenicwiy-],ãéîzä íãìmeynàëäc ©§¦¦§¦§§¥§©©¨¦§¨¨

xn`p iniptd gafn oeyicaàúìzmizy ,'xweaa' minrt yly - §¨¨
cg`e ,'dpxihwi zFxpd z` FaihdA xwAA xwAA' oiprd seba©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥©§¦¤¨

,mivr ixifb ipyn elihdyàëäåwx xn`p cinzd mcaéøzizy - §¨¨§¥
.mivr ixifb ipyn elihdy cg`e ,cinz iabl aezk cg` ,minrt

ãçåmivr ixifb ipya xen`y ipyd 'xweaa'd z`e -dééãL §©©§¥
[elihd-]íBc÷ðc ,ãéîzä íãì[mcwiy-],úBøð Lîç úáèäìmeyn §©©¨¦§¦§©£¨©¨¥¥

àëäc áb ìò óàcaezk cinzd mcaéøz,'xweaa' minrt izy - §©©©§¨¨§¥
,x`eankàëäåaezk zexp yng zahdaéøzxwAA' ,minrt izy - §¨¨§¥©Ÿ¤

cinzd mc z` micwdl yi mewn lkn ,'zFxpd z` FaihdA xwAA©Ÿ¤§¥¦¤©¥
y itléãò øtëî.ó §©¥¨¦

:`tt axl iia` aiydïk íàyng zahdl mcew cinzd mcy ¦¥
,zexpeäì z÷ñôî éàîa é÷eñôàzexp yng zahd oia wiqti dn - ©§¥§©©§§©§§

zahd oia wiqtdl jixv oi`y xn`z m`e .zexp izy zahdl
,zxg` dceara zexpdàçéðäok xnel xyt`y oaen -Lé÷ì Léøì ¨¦¨§¥¨¦

ïéáéèî änì øîàczexpdn wlgïéáéèîe íéøæBçå,zexpd x`y z` §¨©¨¨§¦¦§§¦§¦¦
Lébøäì éãkz` yirxdl -dlek äøæòä ìkmipdkd ieaix ici lr §¥§©§¦¨¨£¨¨¨

eixacl ,dcearl miqpkpyøétLwiqtdl jxev oi`y xnel yi ©¦
e`vi zexp yng zahd xg` `l` ,zexpd zahd oia cinzd mca

k xg`e ,lkiddn mipdkdlr yiy ,zexp izy cer aihdl eqpki j
.dxfra zeriqt ieaix jk iciøîàc ïðçBé éaøì àlàmrhdy ¤¨§©¦¨¨§¨©

zexpd zahda xn`py meyn zexpd zahd z` ewligyø÷aa'©Ÿ¤
'ø÷aamiyxeceeä÷lçzexp zahdlìéðLiwlg,íéø÷aokle ©Ÿ¤©§¥¦§¥§¨¦

dahdd wlgzzy ick ,zxg` dceara zexpd zahd oia miwiqtn
,mipnf ipyløîéîì àkéà éàîmc z` micwiy xnel xyt` ji` - ©¦¨§¥©

zahd oia wiqtzy dcear oi` ixd ,zexp yng zahdl cinzd
mce ,mcew zexp yng zahdy xnel jixv jgxk lre ,zexpd

.mdipia wiqtn cinzd
cg` milihn mivr ixifb ipya xn`py 'xwaa xwaa'y lirl epipy

:`xnbd zl`ey .zexp izy zahdl cg`e zexp yng zahdløîà̈©
c 'ø÷aa ø÷aa' éàä éMà áøì àðéáø déìipyixifbéî íéöò[ike-] ¥¨¦¨§©©¦©©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¦

øzéiîixd ,xg` mewnl elihdldéì éòaéî àäeze` jixv - ¦©©¨¦¨¥¥
déôeâì,mivr ixifb ipy oicl -àðîçø øîà÷cmdyeîc÷ð §¥§¨¨©©£¨¨¦§§

[encwei-],úøBè÷ ìL äiðL äëøòîìdkxrny xn`y iia`k `le §©£¨¨§¦¨¤§¤
iql zncew zxehw ly dipy.mivr ixifb ipy xec

:`xnbd daiyndéì øîà,`piaxl iy` axàðîé÷Bà éî åàìå- ¨©¥§¨¦¦§¨
lirl epcnrd `l m`d(`"r)ipy xeciql zncew dipy dkxrny

weqtdn micnely ,mivr ixifb(d e `xwie)lr-] dilr xraE'¦¥¨¤¨
dyrp mivr ixifb ipy xeciqy 'mivr odMd [dlecbd dkxrnd©Ÿ¥¥¦

'äéìò',dlecbd dkxrnd lr -dzøáç ìò àìå,[dipy dkxrn-] ¨¤¨§Ÿ©£¤§¨
,dipyd dkxrn lr xcqi `ly hrnl jxvedy dnneììëîdf ¦§©

cnlpcxak mivr ixifb ipyd xeciq zryadzøáçì dúéàdpyi - §¦¨©£¤§¨
.mivrd z` dilr excqi `ly hrnl jixv okle ,dipy dkxrnl
ly dipy dkxrnl mcew epi` mivr ixifb ipy xeciqy oeike
xyt`e ,da xn`py 'xweaa xweaa'd xzein `linn ,zxehw

.cinzd mcle zexpd zahdl mlihdl
:`xnbd zl`eyàðL éàîmrhd dn -ãéáòcz` dyery -úáèä ©§¨§¨¦£¨©

àLéøa úBøð Lîç,mipy cer aihn jk xg`e dpey`x dahda - ¨¥¥§¥¨
ãéáòðdyriy -,àLéøa úBøð ézL úáèäaihi cinzd mc xg`e ©£¦£¨©§¥¥§¥¨

:`xnbd dper .yngeäa ìéçúàc ïåék,zexpd zahda ligzdy - ¥¨§©§¦§
àaeø ãéáòz` aihdl yi m` :`xnbd zl`ey .maex z` aihn - ¨¦¨

,dligza maexúéL ãéáòðåcinzd mc xg`e ,zexp dyy aihiy - §©£¦¦
:`xnbd dper .iriayd z` aihiàø÷ øîà(f l zeny)úà Báéèéäa' ¨©§¨§¥¦¤

,'äpøéè÷é úøpä,miax oeyl zexp,íézMî úBúeçt úBøð ïéàå ©¥Ÿ©§¦¤¨§¥¥§¦§©¦
dligza aihn okle ,zexp izy zegtl yi dahd lkay rnyne

.mizy jk xg`e yng
:dkxrnd xcqa oecl zxfeg `xnbdúîãB÷ úBøð ézL úáèäå©£¨©§¥¥¤¤

.úøBè÷ì,mrhdàø÷ øîàczxehwaøãäå ,'úøpä úà Báéèéäa'- ¦§¤§¨©§¨§¥¦¤©¥Ÿ©£©
jk xg`e'äpøéè÷é'`zncew zexp izy zahdy o`kne ,zxehwd z ©§¦¤¨
.zxehwl
úøBè÷ezncewìzxhwdíéøáà,mrhd .cinzd lyàéðúc §¤§¥¨¦§©§¨

,`ziixaaBa øîàpL øác íc÷eémiinrt,'ø÷aa ø÷aa'epiidc §©¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤
,zxehw,ãáìa ãçà 'ø÷a' àlà Ba øîàð àlL øáãìixai` epiidc §¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨Ÿ¤¤¨¦§¨

aezky cinzd(hl hk zeny).'xwAa dUrY cg`d UaMd z`'¤©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤
íéøáàåmincew cinzd lyäçðîì.cinzd lyàéðúc,`ziixaa §¥¨¦§¦§¨§©§¨
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

בברכה בנוסח כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
ממכתב ב' סיוון, תשי"ד



רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc `nei(iyiy meil)

ìééò éëåqpkpyk -çaæna ,ìëéäìzxehwdàLéøa òâtrbet - §¦¨¥©¥¨§¦§¥©¨©§¥¨
gafnd oeyic okle ,dxepndn xzei lkidd gztl jenqy ,dligz

.zexpd zahdl mcewàéðúc,`ziixaaïçìLcnerCeLî ,ïBôva §©§¨ª§¨©¨¨
[wgexn-]ìúBkä ïîipetvdäøBðîe ,äöçîe úBnà ézLzcner ¦©¤§¥©¤¡¨§¨

ìúBkä ïî äëeLî ,íBøcainexcdçaæî ,äöçîe úBnà ézLadfd ©¨§¨¦©¤§¥©¤¡¨¦§¥©
òveîî,dxepnl ogleyd oiaòöîàa ãîBòålkidd agexCeLîe- §¨§¥¨¤§©¨

mdn wgexnõeç étìklkidd gzt cvlàòîé÷w-]okle ,[zv §©¥¦§¨
.gafna dligz rbet lkidl qpkpyk

:`xnbd zl`eydéî÷Bðågafnd z` cinrp -eäééãäìcbpk - §§¥©£©§
:`xnbd dper .uegl jeyn `ed recne ,dxepnde ogleydïåék¥¨

áéúëc(dl ek zeny),'ïçìMä çëð äøðnä úàå'cnlpcïðéòa- ¦§¦§¤©§Ÿ̈Ÿ©©ª§¨§¦¨
ote`a mcinrdl jixvycdxepnde ogleydéããäà eæçdf e`xi - §¨©£¨¥

.mdipia wiqtiy gafnd z` miyl oi`e ,df z`
dpéî òîL ,àáø øîàgken -Lé÷ì Léøcîlr oixiarn oi` xn`y ¨©¨¨§©¦¨¦§¥¨¦

c ,zeevndàòøc éøeaòoilitz xg`l epiidc ,rexfd lr xearl - ©¥§¨¨§©¥
,ci lyàzôèBhà,y`x ly oilitz gipdl ick -,øeñàmeyn ©¤§¨¨

`l` .zeevnd lr oixiarn oi`e ,y`xd mcew rexfa rbetyéëéä¥¦
ãéáò,dyri ji` -àòøcî`eai rexfdn -,àzôèBèìgipiy epiidc ¨¦¦§¨¨§¤§¨

.y`x ly mcew ci ly oilitz
:dkxrnd xcqa oecl dkiynn `xnbdúBøð Lîç úáèäå©£¨©¨¥¥

dxepnayì íãB÷zcearézL úáèäì íãB÷ ãéîzä íãå ,ãéîzä íã ¥§©©¨¦§©©¨¦¥©£¨©§¥
.úBøð:`xnbd zx`anàîòè éàî.df xcqa eyry mrhd dn - ¥©©£¨

c 'ø÷aa ø÷aa' àeää ,éiaà øîàoiprl xn`p,íéöò éøéæb éðL ¨©©©¥©©Ÿ¤©Ÿ¤§§¥§¦¥¥¦
aezky(d e `xwie),'xwAA xwAA mivr odMd dilr xraE'éëéøö àìc ¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ§¦¥

,mixzein el` zeaizy -àëäì eäðéãLzceara o`k mlihz - §¦§§¨¨
,epiidc ,zexpd zahdae cinzdãçcg` 'xweaa' -dééãL[lihz-] ©©§¥

,úBøð Lîç úáèäìcnlzeéîc÷éìc[edenicwiy-],ãéîzä íãì ©£¨©¨¥¥§¦§§¥§©©¨¦
dééãL ãçå[lihz-],ãéîzä íãìcnlzedéîc÷ðc[edenicwiy-] §©©§¥§©©¨¦§¦§§¥

.úBøð ézL úáèäì:`xnbd zx`aneãçxweaLîç úáèäì dééãL ©£¨©§¥¥©©§¥©£¨©¨¥
,ãéîzä íãì éîc÷éìc úBøðmeynàëäcaezk zexpd zahda ¥§¦§§¥§©©¨¦§¨¨

àúìzoiprd seba minrt izy ,'xweaa' minrt yly -(f l zeny) §¨¨
xn`py 'xweaa' cere ,'dpxihwi zFxpd z` FaihdA xwAA xwAA'©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥©§¦¤¨

,zexpd zahda edelihde ,mivr ixifb ipy iablåeli`àëämca §¨¨
wx aezk cinzdéøzoiprd seba cg` ,'xweaa' minrt izy -zeny) §¥

(hl hkipya aezky 'xweaa' cere ,'xwAa dUrY cg`d UaMd z`'¤©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤
zncew zexpd zahd okle ,cinzd zceara edelihde mivr ixifb

.cinzd mclãçå,mivr ixifb ipya xn`py ipyd 'xweaa'd z`e - §©
dééãL[elihd-],ãéîzä íãìcnlpe,úBøð ézL úáèäì déîc÷ðc ©§¥§©©¨¦§¦§§¥©£¨©§¥¥

àëäc áb ìò óàaezk cinzd mcaéøz,'xweaa' minrt izy - ©©©§¨¨§¥
àëäåaezk mb zexpd zahdaéøzmicwdl yi mewn lkn ,'xweaa' §¨¨§¥

dyrz `le dyr lr zxtkne ,dler `idy oeik ,cinzd mc z`
,llk zxtkn dpi` zexp zahde ,dyrl wzipyeéãò øtëî.ó §©¥¨¦

,éiaàì àtt áø déì øîàzexp yng zahdl 'xweaa' milihn recn ¨©¥©¨¨§©©¥
,cinzd mcl mcwzyàîéàåel` zeaiz lihpy xn`p ile` - §¥¨

,epiide ,xg` ote`aãç'xweaa'dééãL[elihd-]çaæî ïeMéãì ©©§¥§¦¦§¥©
,éîéðtäcnlpedéîc÷ðc[edenicwiy-],ãéîzä íãìmeynàëäc ©§¦¦§¦§§¥§©©¨¦§¨¨

xn`p iniptd gafn oeyicaàúìzmizy ,'xweaa' minrt yly - §¨¨
cg`e ,'dpxihwi zFxpd z` FaihdA xwAA xwAA' oiprd seba©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥©§¦¤¨

,mivr ixifb ipyn elihdyàëäåwx xn`p cinzd mcaéøzizy - §¨¨§¥
.mivr ixifb ipyn elihdy cg`e ,cinz iabl aezk cg` ,minrt

ãçåmivr ixifb ipya xen`y ipyd 'xweaa'd z`e -dééãL §©©§¥
[elihd-]íBc÷ðc ,ãéîzä íãì[mcwiy-],úBøð Lîç úáèäìmeyn §©©¨¦§¦§©£¨©¨¥¥

àëäc áb ìò óàcaezk cinzd mcaéøz,'xweaa' minrt izy - §©©©§¨¨§¥
,x`eankàëäåaezk zexp yng zahdaéøzxwAA' ,minrt izy - §¨¨§¥©Ÿ¤

cinzd mc z` micwdl yi mewn lkn ,'zFxpd z` FaihdA xwAA©Ÿ¤§¥¦¤©¥
y itléãò øtëî.ó §©¥¨¦

:`tt axl iia` aiydïk íàyng zahdl mcew cinzd mcy ¦¥
,zexpeäì z÷ñôî éàîa é÷eñôàzexp yng zahd oia wiqti dn - ©§¥§©©§§©§§

zahd oia wiqtdl jixv oi`y xn`z m`e .zexp izy zahdl
,zxg` dceara zexpdàçéðäok xnel xyt`y oaen -Lé÷ì Léøì ¨¦¨§¥¨¦

ïéáéèî änì øîàczexpdn wlgïéáéèîe íéøæBçå,zexpd x`y z` §¨©¨¨§¦¦§§¦§¦¦
Lébøäì éãkz` yirxdl -dlek äøæòä ìkmipdkd ieaix ici lr §¥§©§¦¨¨£¨¨¨

eixacl ,dcearl miqpkpyøétLwiqtdl jxev oi`y xnel yi ©¦
e`vi zexp yng zahd xg` `l` ,zexpd zahd oia cinzd mca

k xg`e ,lkiddn mipdkdlr yiy ,zexp izy cer aihdl eqpki j
.dxfra zeriqt ieaix jk iciøîàc ïðçBé éaøì àlàmrhdy ¤¨§©¦¨¨§¨©

zexpd zahda xn`py meyn zexpd zahd z` ewligyø÷aa'©Ÿ¤
'ø÷aamiyxeceeä÷lçzexp zahdlìéðLiwlg,íéø÷aokle ©Ÿ¤©§¥¦§¥§¨¦

dahdd wlgzzy ick ,zxg` dceara zexpd zahd oia miwiqtn
,mipnf ipyløîéîì àkéà éàîmc z` micwiy xnel xyt` ji` - ©¦¨§¥©

zahd oia wiqtzy dcear oi` ixd ,zexp yng zahdl cinzd
mce ,mcew zexp yng zahdy xnel jixv jgxk lre ,zexpd

.mdipia wiqtn cinzd
cg` milihn mivr ixifb ipya xn`py 'xwaa xwaa'y lirl epipy

:`xnbd zl`ey .zexp izy zahdl cg`e zexp yng zahdløîà̈©
c 'ø÷aa ø÷aa' éàä éMà áøì àðéáø déìipyixifbéî íéöò[ike-] ¥¨¦¨§©©¦©©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¦

øzéiîixd ,xg` mewnl elihdldéì éòaéî àäeze` jixv - ¦©©¨¦¨¥¥
déôeâì,mivr ixifb ipy oicl -àðîçø øîà÷cmdyeîc÷ð §¥§¨¨©©£¨¨¦§§

[encwei-],úøBè÷ ìL äiðL äëøòîìdkxrny xn`y iia`k `le §©£¨¨§¦¨¤§¤
iql zncew zxehw ly dipy.mivr ixifb ipy xec

:`xnbd daiyndéì øîà,`piaxl iy` axàðîé÷Bà éî åàìå- ¨©¥§¨¦¦§¨
lirl epcnrd `l m`d(`"r)ipy xeciql zncew dipy dkxrny

weqtdn micnely ,mivr ixifb(d e `xwie)lr-] dilr xraE'¦¥¨¤¨
dyrp mivr ixifb ipy xeciqy 'mivr odMd [dlecbd dkxrnd©Ÿ¥¥¦

'äéìò',dlecbd dkxrnd lr -dzøáç ìò àìå,[dipy dkxrn-] ¨¤¨§Ÿ©£¤§¨
,dipyd dkxrn lr xcqi `ly hrnl jxvedy dnneììëîdf ¦§©

cnlpcxak mivr ixifb ipyd xeciq zryadzøáçì dúéàdpyi - §¦¨©£¤§¨
.mivrd z` dilr excqi `ly hrnl jixv okle ,dipy dkxrnl
ly dipy dkxrnl mcew epi` mivr ixifb ipy xeciqy oeike
xyt`e ,da xn`py 'xweaa xweaa'd xzein `linn ,zxehw

.cinzd mcle zexpd zahdl mlihdl
:`xnbd zl`eyàðL éàîmrhd dn -ãéáòcz` dyery -úáèä ©§¨§¨¦£¨©

àLéøa úBøð Lîç,mipy cer aihn jk xg`e dpey`x dahda - ¨¥¥§¥¨
ãéáòðdyriy -,àLéøa úBøð ézL úáèäaihi cinzd mc xg`e ©£¦£¨©§¥¥§¥¨

:`xnbd dper .yngeäa ìéçúàc ïåék,zexpd zahda ligzdy - ¥¨§©§¦§
àaeø ãéáòz` aihdl yi m` :`xnbd zl`ey .maex z` aihn - ¨¦¨

,dligza maexúéL ãéáòðåcinzd mc xg`e ,zexp dyy aihiy - §©£¦¦
:`xnbd dper .iriayd z` aihiàø÷ øîà(f l zeny)úà Báéèéäa' ¨©§¨§¥¦¤

,'äpøéè÷é úøpä,miax oeyl zexp,íézMî úBúeçt úBøð ïéàå ©¥Ÿ©§¦¤¨§¥¥§¦§©¦
dligza aihn okle ,zexp izy zegtl yi dahd lkay rnyne

.mizy jk xg`e yng
:dkxrnd xcqa oecl zxfeg `xnbdúîãB÷ úBøð ézL úáèäå©£¨©§¥¥¤¤

.úøBè÷ì,mrhdàø÷ øîàczxehwaøãäå ,'úøpä úà Báéèéäa'- ¦§¤§¨©§¨§¥¦¤©¥Ÿ©£©
jk xg`e'äpøéè÷é'`zncew zexp izy zahdy o`kne ,zxehwd z ©§¦¤¨
.zxehwl
úøBè÷ezncewìzxhwdíéøáà,mrhd .cinzd lyàéðúc §¤§¥¨¦§©§¨

,`ziixaaBa øîàpL øác íc÷eémiinrt,'ø÷aa ø÷aa'epiidc §©¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤
,zxehw,ãáìa ãçà 'ø÷a' àlà Ba øîàð àlL øáãìixai` epiidc §¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨Ÿ¤¤¨¦§¨

aezky cinzd(hl hk zeny).'xwAa dUrY cg`d UaMd z`'¤©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤
íéøáàåmincew cinzd lyäçðîì.cinzd lyàéðúc,`ziixaa §¥¨¦§¦§¨§©§¨

øác àäé àlL ïéépîdlecbd dkxrnd lr axwìL ãéîúì íãB÷ ¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¤§¨¦¤
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צריכים לשאוף להיות ראויים ומתאימים יותר להשתייך לעם ישראל, על-ידי הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות, והנהגה במידות 
טובות.

משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc `nei(ycew zay meil)

øîBì ãeîìzxwAA xwAA mivr odMd dilr xraE' cinzaCøòå ©§©¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©¤©Ÿ¤§¨©
àáø øîàå .'äìòä äéìòxn`pdny ,`ziixad ixac xe`iaa'äìòä' ¨¤¨¨Ÿ¨§¨©¨¨¨Ÿ¨

cinzd zlery cnlp ,'dler' xn`p `le dricid `"daäìBò àéä¦¨
äðBLàøoke .cinzl mcew oaxw mey miaixwn oi`e ,dkxrnd lry ¦¨

.cinzl zncew dgpn oi`
äçðîezncew cinzd mr d`adìzgpnïézéáç.lecb odk ly ¦§¨§£¦¦

xn`py ,mrhd(fl bk `xwie)'dl dX` aixwdl'äçðîe äìògaf §©§¦¦¤©Ÿ¨¦§¨¤©
cnll ,dgpnl dler aezkd jinqd ,'FnFiA mFi xaC mikqpE§¨¦§©§

.cinzd zlerl jenq daixw dgpndy
ezgpnïézéáçzncewíéëñðì,mrhd .cinzd mr mi`ad oii ly £¦¦¦§¨¦

oiziag mby oeikíeL[my-]äçðîmda xn`py ,`id(bi e `xwie) ¦§¨
oaxw ly dgpnl dkinqdl yie ,'cinY dgpn zlq dt`d zxiUr'£¦¦¨¥¨Ÿ¤¦§¨¨¦

.cinzd
íéëñðemincew oii ly.ïéôñeîì'dl dX` aixwdl' xn`py ,mrhd §¨¦§¨¦§©§¦¦¤©

dgpnE dlr,'íéëñðe çáægafd oia xg` oaxw wiqti `ly cnll Ÿ¨¦§¨¤©§¨¦
.oitqenl mcew mikqpd z` miaixwn okle ,enr mi`ad mikqpl

ïéôñeîemincewïéëéæáì:`xnbd dywn .dpeal lyàéðúäå ¨¦§¨¦¦§¨©§¨
,`ziixaa.ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéëéæazwelgn :`xnbd zvxznéàpz ¨¦¦§¦§¨¦©¨¥

,àéä,oincew oitqen l`rnyi iaxl,oincew oikifa `aiwr iaxle ¦
migqta x`eank.(.gp)

àøazñî ,éiaà øîàxneløîàc ïàîk[l`rnyi iax-]ïéôñeî ¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©¨¦
,ïéëéæáì ïéîãB÷ixdyzøîà éî åàìlirl epcnl `l m`d - §¦§¨¦¦¨¦¨§©§

da xn`py dcearay'ø÷aa ø÷aa'rnyníéc÷äì,dze`àëä ©Ÿ¤©Ÿ¤§©§¦¨¨
énðmiinrt mda xn`py dnny oikifad oiprl o`k xnel yi`xwie) ©¦

(g ckíBéa'zAXdíBéayiy cnlp ,'EPkxri zAXdøçàìz` §©©¨§©©¨©©§¤§©¥
xweaa `le ,mei ly enevira rnyn 'meia'y ,oikifad zcear
mitqenae ,'meia' miinrt aezk oikifaay oeike .hren xe`dy

zg` mrt wx xn`p(h gk xacna)oincew oitqen okl ,'zayd meia'
.oikifal

:`aiwr iax zhiy xe`iaïéîãB÷ ïéëéæa øîàc ïàîc àîòè éàî©©£¨§©§¨©¨¦¦§¦
.ïéôñeîì:`xnbd zx`anøîbdey dxifb,ïézéáçî 'äweç' 'äweç' §¨¦¨©¨¨¥£¦¦

oiziaga xn`py(eh e `xwie)xn`pe ,'xhwY lilM 'dl mlFr wg'¨¨©¨¦¨§¨
oikifaa(h ck my)myke ,'mlFr wg 'ebe Fl `Ed miWcw Wcw'Ÿ¤¨¨¦¨¨

dywn .oitqenl oincew oikifa ok ,oitqenl oincew oiziagy
:`xnbdøîb íúäî éàoincew oikifay oiziagn cnl m` - ¦¥¨¨¨©

ok m` ,oitqenlíúäî àúléî dlek døîâéìixnbl cnliy - ¦§§¨¨¦§¨¥¨¨
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'åâå äìåòä äéìò êøòå øîåì ãåîìúiiexe`l i`c ,dpey`x `dz rnyn "dlerd" Ð

minlye dler dilr exihwiy `z` `nlra.dilr jxre aezkp Ðäçðîå äìåòÐ

dgpne dler ,(bk `xwie) "eneia mei xac mikqpe gaf dgpne dler 'dl dy` aixwdl"Ð

zgpnl dler oia oiziag ewiqti `le ,cin dlerd xg` dlerd zgpn `dzy jcnil

.cinzdäçðî íåùod s` oiziage li`ed Ð

da aizkc ,cinzd mr aezkd mwiwfde ,dgpn

dgpnl zleq dti`d zixiyre" (gk xacna)

zgpn xg` cinzl dkenq `dz `id s` "cinz

."dgpne dler" aizkck ,mikqpíéëñðå çáæÐ

.mikqpl gaf oia xg` oaxw wiqti `ly epcnl

`id i`pz,da ibilt `aiwr 'xe l`rnyi 'x Ð

.(`,gp) "hgyp cinz" wxta migqtaíåéáÐ

meia oeyle ,(ck `xwie) "epkxri zayd meia"

.exwaa `le ,meid mEvr xe`a rnynä÷åç ¦

ä÷åç'dl mler wg" (e my) aezk oiziaga Ð

ycw" (ck my) aizk oikifaae "xhwz lilk

dlek`e "mler wg 'd iy`n el `ed miycw

oitqenl micwzy dipin opixnbe ,i`w `zlin

.oiziagkàúìéî äìåëì äøîâéìåonicwdl Ð

.mikqpl s`ïðáø éà`nw wxta ixn`c Ð

.zexp zahdl wiqtn zxhwa (`,eh)íã ïéá
äéì éòáéî úåøðìzcearl mcd zcear oia Ð

.mxnbiy mcew zexpdàéä ïðáø íìåòì`gip Ð

.opaxk dnwe`l diléøééî à÷ àì àøãéñáåÐ

.wc `líéëñðì íéøáéà ïéá.mikqp zgpnl Ð

ø÷áä úçðîë.axr zgpn `dz Ðúçðî äî
ø÷áäs` ixdy ,zxehwl zxge`n `dz Ð

.dl mixge`n mixai`áøòä úçðî óàÐ

.dl zncew zxehwø÷áä éøáéàë áéúë éîÐ

ixai` dn :dpin wecize ,axrd ixai` didi ok

axrd ixai` s` zxhwl mixge`n xwad

.dl mixge`nø÷áä úçðîëzgpn `dz Ð

.axrdø÷áä éøáéàë àìå.axrd ixai` Ð

ãçàä ùáëì ïéää úéòéáø åëñðåoicinz iab Ð

wilq dipin `dc ,ziaxr ly `ed cg`d edine .mikqp oerhy cg`d lr cnile ,aizk

'ebe zleq dti`d zixiyre miaxrd oia dyrz ipyd yakd z`e" dipin lirl aizkc

."oidd ziriax ekqpe 'ebe dieyrd cinz zlerúéáøò ìùî úéøçù ãîìéoerh df dn Ð

mikqp.mikqp oerh df s` Ð
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xiczd lk :(`,ht migaf) "xiczd lk" wxta dipin ol `wtpc "cinzd zlerl

oitqenc ,ikixve zeacpe mixcpl i`de ,oitqenl `eddc `niz ike !exiag z` mcew exiagn

iziin (`,hn zegpn) "zlkzd" wxta `de ,mei lka igiky zeacpe mixcpe onf mdl [reaw]

,oitqenl oincew oicinzl "dlerd"c `xwl

oiakrn opi` oicinzd opzc `d inc ikid :xn`wc

`ipzde ,mcwle ,dil zi`c `nili` Ð oitqend

lfebd" wxt seqac :ith dyw cere .'ek "dlerd"

(d xacna) aizkcnyxc (`,`iw `nw `aa) "`nw

:jixte ,`yixa sqkc llkn "mixetkd li` caln"

oitqenc llkn "xwad zler caln" dzrn `l`

jxtinl dil ded !'eke "dlerd" `ipzde ?`yixa

daxc`c ,(`,ht migaf) "xiczd lk"c oizipznn

inp xninl `kile .`kti` opiyxc diteb calnn

oicinz mdl oi`y xeavl "caln" jixhvi`c

lkc oizipzn `dc ,mdn cg` ick `l` oitqene

mcc `inec ,mcwla `l` dlek ixii` `l xiczd

`kile !dcda mzd ipzwc dler mcl mcew z`hg

,`kil `aekirc ,akrl cge devnl cg inp xninl

:xnel yie !(`,hn zegpn) "zlkzd" wxta xn`ck

,dxhwdc dncwdl dpey`x dler "dlerd"c

zncwdl "caln"c `xwe .ixii` dxhwda `xwc

.ixii` mc ziiyra "dl` z` eyrz"y dhigy

(my f"b) "zlkzd" wxta iziinc ,`gip `zyde

wxta opz `lc dxhwda opirny`l "dlerd"n

,inp i` .mcew cinzc (`,gt migaf) "xiczd lk"

,akrn `edy dywnc jzrc `wlq ded meyn

xac didi `ly" oeylc ,`ziixan jixt jkld

oizipznc `pyiln `aekir ith rnyn "mcew

lfebd"a iziin `lc inp `gipe ."xiczd lk"c

caln" lr] igeke`l "xiczd lk"c `iddn "`nw

`ki`c ,`yixa sqk [ied `lc "mixetkd li`

xcqk li` xcde `yixa sqk mlerl xninl

ixii` "xiczd lk"a la` dyxta eazkpy

z` eyrz" xak ,mcd zcear mziyry "xwad zler caln" `xw xn`w ikde .mc ziiyra

dinwc i`xw ilekc ,cinzd mcew `dz "caln"c `xw inwn aizkc dxhwd la` ."dl`

,dlerd iiezi`l jixhv` ikdl ."gegip gix dy`" (gk xacna) eda aizkc ,irzyn dxhwda

cinz ikd elit` Ð `yixa aizk oitqen xhwdc ab lr s` ,mcew cinz dxhwda elit`c

,`nip inp `kd ,mcew:dniz ,edin .micw mixetkd li` Ð `yixa aizk sqkc ab lr s`c

"meia" ea xn`py xacl "xwaa" ea xn`py xac mcweie ,"meia" aizk oitqenae "xwaa" aizk oicinzac dil wetiz ?oitqenl oincew oicinzc opireny`l "caln"ce "dlerd"c `xw il dnl

aizkcn ,(`,`iw `nw `aa) "`nw lfebd"a rnynck ,sqend zxhwd xg` cr cinzd zxhwd oixg`n epiid Ð dlerdc `xw e`l i`c :xnel yie !xwa epi` f`e Ð yya oitqen inp opixn`e

zceara oitqenl zncew cinzc opireny`l "caln"c `xw il dnl ,`xaq `iddn iwet`l "dlerd" aizkc oeik :oiicr dyw la` .mc zcearl dil opinwen ded Ð "xwaa dyrz"e ,"caln"

?"cinzd zlerl xy`" azk `nrh i`nc .mcew xicz xicz epi`ye xicz mewn lkac ,`nlra xnbinl "caln" jixhvi`c :il d`xpe !"meia" oitqenae cinza "xwaa" aizkcn dil wetiz ?mc

mcew xicz `edy xac lke ,cinzd zler `idy itl Ð mecwz `idy xwad zler caln jl ixn` `nrh i`n :dizlinl `xw aidi `w `nrh `l` ,cinzd zler `id xwad zlerc `hiyt

."caln xn`py" cr 'ek mcew exiagn xiczd lk :ipzwc ,`zkec lka `kdn xnbc "xiczd lk" wxta rnyn oke .xicz epi`y xacläìåòäzler `idy miyxtn yi Ð dpey`x dler

wxta `id `zbelte ,xeaiv zepaxwd lkl dpey`x dzid `ide i`ed cinz zler ipiq xd iptl epizea` eaixwdy dler xaqw inp i` .qgpit zyxta zepaxwd lkl dpey`x daezky cinzd

.(`,dp `rivn `aa zetqez oiire) .ded dii`x zler xn`c o`nl `ki`e ded cinz zler xn`c o`nl `ki`c ,(`,e) dbibgc `nwïéúéáç`nrh xn`w `lc `d Ð dgpn mey mikqpl

.(gk xacna) "ekqpke xwad zgpnk" "xwaa" inp aizk mikqpac meyn Ð "xwaa dzivgn" aizk miziagac meyn

íéëñð"xwaa" ea xn`py xac mcwei `nrh xn`w `l i`n` :il dniz Ð mikqpe gaf oitqenl`xw jixhvi` ikd e`lae ,"meia" ea xn`py xaclwxta ,izixg` `yxcl mikqpe gafl

zn mikqpd oi` :(`,hr zegpn) "dcezd"oikifa xn`c o`nl elit` eze` ayiil ick `xw i`dn slinl jixhvi`c :il d`xpe !"mikqpe gaf" xn`py ,gafd zhigya `l` oiycw

i` ,mikqpl zncew dgpnc olpn zeywdl oi` ."mikqpe gaf"c `xw iziin ikdl ,xg`l meia dil rnyn `lc `nl` ,"meia" ixz aizk `kde "meia" aizk `kdc ab lr s` oitqenl oincew

dgpn aizk diteb `xw `eddae ,mikqp jk xg`e `yixa dgpn aizk `zkec lkac ,llk dyw `l `dc ."mikqpe gaf" aizkc ,dgpnl oincew mikqpc `ni` Ð "dgpne dler" azkc meyn

."mikqpe gaf dgpne dler" aizkc ,`yixa

íìåòìzxehw xihwdl qpkpe :ipzwc ,le`y `a`k `lc `yixc meyn :xnel yi Ð ixiin `w `l `xciqae ,le`y `a` `ni` zira i` ,opax `ni` zira i` xn`w `lc `d Ð `id opax
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ïàîk àøazñî :ééaà øîà .àéä éàpz !ïéôñeîì ïéîãB÷§¦§¨¦©¨¥¦¨©©©¥¦§©§¨§©
ø÷aa" zøîà éî åàì ,ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeî øîàc§¨©¨¦§¦§¨¦¦¨¦¨§©§©Ÿ¤

"íBia" "íBia" éîð àëä ,íéc÷äì "ø÷aa¯éàî .øçàì ©Ÿ¤§©§¦¨¨©¦©©§©¥©
?ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéëéæa øîàc ïàîc àîòè¯øîb ©§¨§©§¨©¨¦¦§¦§¨¦¨©

.ïézéáçî "äwç" "äwç"¯døîâéì ,øîb íúäî éà ª¨ª¨¥£¦¦¦¥¨¨¨©¦§§¨
!íúäî àúléî dlek¯"íBia" "íBia" éðäà éëäì ¨¦§¨¥¨¨§¨¦©£¥©©

íc ïéa äáéø÷ äúéä øçL ìL úøBè÷" .øçàì§©¥§¤¤©©¨§¨§¥¨¥¨
ïðaø éà ?épî .'åëå "íéøáéàì¯éòaéî úBøðì íc ïéa §¥¨¦©¦¦©¨©¥¨§¥¦¨¥

ìeàL àaà éà ,déì¯!déì éòaéî íéøáéàì úBøð ïéa ¥¦©¨¨¥¥§¥¨¦¦¨¥¥
¯à÷ àì àøãéñáe ,àéä ïðaø íìBòìéøééîïéa ìLå" . §¨©¨©¦§¦§¨¨¨©§¦§¤¥

àðî .'åëå "íéëñðì íéøáéà ïéa äáéø÷ äúéä íéaøòä̈©§©¦¨§¨§¥¨¥¥¨¦¦§¨¦§¨
ø÷aä úçðîk" àø÷ øîàc :ïðçBé éaø øîà ?éléî éðä̈¥¦¥¨©©¦¨¨©£©§¨§¦§©©Ÿ¤

ø÷aä úçðn äî ,"äNòz Bkñðëe¯úîãB÷ úøBè÷ §¦§©£¤©¦§©©Ÿ¤§¤¤¤
ïàk óà ,íéëñðì¯äî éà .íéëñðì úîãB÷ úøBè÷ ¦§¨¦©¨§¤¤¤¦§¨¦¦©

úîãB÷ úøBè÷ ïàk óà ,íéøáéàì úîãB÷ úøBè÷ ïläl§©¨§¤¤¤§¥¨¦©¨§¤¤¤
?íéøáéàì¯ø÷aä úçðîk ?ø÷aä éøáéàk áéúk éî §¥¨¦¦§¦§¥§¥©Ÿ¤§¦§©©Ÿ¤

:ïðaø eðz .ø÷aä éøáéàk àìå ø÷aä úçðîk ,áéúk§¦§¦§©©Ÿ¤§Ÿ§¥§¥©Ÿ¤¨©¨©
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' סיון, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

עודנה  נכבדות, אבל המדוברת  לו  כותב שמציעים  בו הוא  קבלתי מכתבו מב' במדבר, אשר 

בספק עומדת, ואפשר שיבואו - היא ואבי' - אלי לשאול את חוו"ד:

שרצונו  או  עצה,  שואל  הוא  אם  מכתבו,  ברור  אין  וגם  המדוברת,  שם  במכתבו  מזכיר  אינו 

שאדע השקפתו, בטרם יבואו אלי המדוברת ואבי' יחיו.

קרובים  או  מכירים  למצוא  רעים  עליו  בירבה  משתמשים  בכג"ד  הנה  הדבר,  לעצם  ובנוגע 

שיוכלו להשפיע על הצד השני באופן הרצוי לפניהם, שכנראה מכתבו, הנה לא יכול גם לברר סיבת 

הדבר שעדיין לא באו להחלטה בהצעה זו, ובטח כשיהי' לו בשו"ט בזה יודיעני.

המשך בעמוד רנט
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`id i`pz,da ibilt `aiwr 'xe l`rnyi 'x Ð

.(`,gp) "hgyp cinz" wxta migqtaíåéáÐ

meia oeyle ,(ck `xwie) "epkxri zayd meia"

.exwaa `le ,meid mEvr xe`a rnynä÷åç ¦

ä÷åç'dl mler wg" (e my) aezk oiziaga Ð

ycw" (ck my) aizk oikifaae "xhwz lilk

dlek`e "mler wg 'd iy`n el `ed miycw

oitqenl micwzy dipin opixnbe ,i`w `zlin

.oiziagkàúìéî äìåëì äøîâéìåonicwdl Ð

.mikqpl s`ïðáø éà`nw wxta ixn`c Ð

.zexp zahdl wiqtn zxhwa (`,eh)íã ïéá
äéì éòáéî úåøðìzcearl mcd zcear oia Ð

.mxnbiy mcew zexpdàéä ïðáø íìåòì`gip Ð

.opaxk dnwe`l diléøééî à÷ àì àøãéñáåÐ

.wc `líéëñðì íéøáéà ïéá.mikqp zgpnl Ð

ø÷áä úçðîë.axr zgpn `dz Ðúçðî äî
ø÷áäs` ixdy ,zxehwl zxge`n `dz Ð

.dl mixge`n mixai`áøòä úçðî óàÐ

.dl zncew zxehwø÷áä éøáéàë áéúë éîÐ

ixai` dn :dpin wecize ,axrd ixai` didi ok

axrd ixai` s` zxhwl mixge`n xwad

.dl mixge`nø÷áä úçðîëzgpn `dz Ð

.axrdø÷áä éøáéàë àìå.axrd ixai` Ð

ãçàä ùáëì ïéää úéòéáø åëñðåoicinz iab Ð

wilq dipin `dc ,ziaxr ly `ed cg`d edine .mikqp oerhy cg`d lr cnile ,aizk

'ebe zleq dti`d zixiyre miaxrd oia dyrz ipyd yakd z`e" dipin lirl aizkc

."oidd ziriax ekqpe 'ebe dieyrd cinz zlerúéáøò ìùî úéøçù ãîìéoerh df dn Ð

mikqp.mikqp oerh df s` Ð
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äìåòäxy` xwad zler caln"n dil wetiz ?`xw il dnl :dniz Ð dpey`x dler

xiczd lk :(`,ht migaf) "xiczd lk" wxta dipin ol `wtpc "cinzd zlerl

oitqenc ,ikixve zeacpe mixcpl i`de ,oitqenl `eddc `niz ike !exiag z` mcew exiagn

iziin (`,hn zegpn) "zlkzd" wxta `de ,mei lka igiky zeacpe mixcpe onf mdl [reaw]

,oitqenl oincew oicinzl "dlerd"c `xwl

oiakrn opi` oicinzd opzc `d inc ikid :xn`wc

`ipzde ,mcwle ,dil zi`c `nili` Ð oitqend

lfebd" wxt seqac :ith dyw cere .'ek "dlerd"

(d xacna) aizkcnyxc (`,`iw `nw `aa) "`nw

:jixte ,`yixa sqkc llkn "mixetkd li` caln"

oitqenc llkn "xwad zler caln" dzrn `l`

jxtinl dil ded !'eke "dlerd" `ipzde ?`yixa

daxc`c ,(`,ht migaf) "xiczd lk"c oizipznn

inp xninl `kile .`kti` opiyxc diteb calnn

oicinz mdl oi`y xeavl "caln" jixhvi`c

lkc oizipzn `dc ,mdn cg` ick `l` oitqene

mcc `inec ,mcwla `l` dlek ixii` `l xiczd

`kile !dcda mzd ipzwc dler mcl mcew z`hg

,`kil `aekirc ,akrl cge devnl cg inp xninl

:xnel yie !(`,hn zegpn) "zlkzd" wxta xn`ck

,dxhwdc dncwdl dpey`x dler "dlerd"c

zncwdl "caln"c `xwe .ixii` dxhwda `xwc

.ixii` mc ziiyra "dl` z` eyrz"y dhigy

(my f"b) "zlkzd" wxta iziinc ,`gip `zyde

wxta opz `lc dxhwda opirny`l "dlerd"n

,inp i` .mcew cinzc (`,gt migaf) "xiczd lk"

,akrn `edy dywnc jzrc `wlq ded meyn

xac didi `ly" oeylc ,`ziixan jixt jkld

oizipznc `pyiln `aekir ith rnyn "mcew

lfebd"a iziin `lc inp `gipe ."xiczd lk"c

caln" lr] igeke`l "xiczd lk"c `iddn "`nw

`ki`c ,`yixa sqk [ied `lc "mixetkd li`

xcqk li` xcde `yixa sqk mlerl xninl

ixii` "xiczd lk"a la` dyxta eazkpy

z` eyrz" xak ,mcd zcear mziyry "xwad zler caln" `xw xn`w ikde .mc ziiyra

dinwc i`xw ilekc ,cinzd mcew `dz "caln"c `xw inwn aizkc dxhwd la` ."dl`

,dlerd iiezi`l jixhv` ikdl ."gegip gix dy`" (gk xacna) eda aizkc ,irzyn dxhwda

cinz ikd elit` Ð `yixa aizk oitqen xhwdc ab lr s` ,mcew cinz dxhwda elit`c

,`nip inp `kd ,mcew:dniz ,edin .micw mixetkd li` Ð `yixa aizk sqkc ab lr s`c

"meia" ea xn`py xacl "xwaa" ea xn`py xac mcweie ,"meia" aizk oitqenae "xwaa" aizk oicinzac dil wetiz ?oitqenl oincew oicinzc opireny`l "caln"ce "dlerd"c `xw il dnl

aizkcn ,(`,`iw `nw `aa) "`nw lfebd"a rnynck ,sqend zxhwd xg` cr cinzd zxhwd oixg`n epiid Ð dlerdc `xw e`l i`c :xnel yie !xwa epi` f`e Ð yya oitqen inp opixn`e

zceara oitqenl zncew cinzc opireny`l "caln"c `xw il dnl ,`xaq `iddn iwet`l "dlerd" aizkc oeik :oiicr dyw la` .mc zcearl dil opinwen ded Ð "xwaa dyrz"e ,"caln"

?"cinzd zlerl xy`" azk `nrh i`nc .mcew xicz xicz epi`ye xicz mewn lkac ,`nlra xnbinl "caln" jixhvi`c :il d`xpe !"meia" oitqenae cinza "xwaa" aizkcn dil wetiz ?mc

mcew xicz `edy xac lke ,cinzd zler `idy itl Ð mecwz `idy xwad zler caln jl ixn` `nrh i`n :dizlinl `xw aidi `w `nrh `l` ,cinzd zler `id xwad zlerc `hiyt

."caln xn`py" cr 'ek mcew exiagn xiczd lk :ipzwc ,`zkec lka `kdn xnbc "xiczd lk" wxta rnyn oke .xicz epi`y xacläìåòäzler `idy miyxtn yi Ð dpey`x dler

wxta `id `zbelte ,xeaiv zepaxwd lkl dpey`x dzid `ide i`ed cinz zler ipiq xd iptl epizea` eaixwdy dler xaqw inp i` .qgpit zyxta zepaxwd lkl dpey`x daezky cinzd

.(`,dp `rivn `aa zetqez oiire) .ded dii`x zler xn`c o`nl `ki`e ded cinz zler xn`c o`nl `ki`c ,(`,e) dbibgc `nwïéúéáç`nrh xn`w `lc `d Ð dgpn mey mikqpl

.(gk xacna) "ekqpke xwad zgpnk" "xwaa" inp aizk mikqpac meyn Ð "xwaa dzivgn" aizk miziagac meyn

íéëñð"xwaa" ea xn`py xac mcwei `nrh xn`w `l i`n` :il dniz Ð mikqpe gaf oitqenl`xw jixhvi` ikd e`lae ,"meia" ea xn`py xaclwxta ,izixg` `yxcl mikqpe gafl

zn mikqpd oi` :(`,hr zegpn) "dcezd"oikifa xn`c o`nl elit` eze` ayiil ick `xw i`dn slinl jixhvi`c :il d`xpe !"mikqpe gaf" xn`py ,gafd zhigya `l` oiycw

i` ,mikqpl zncew dgpnc olpn zeywdl oi` ."mikqpe gaf"c `xw iziin ikdl ,xg`l meia dil rnyn `lc `nl` ,"meia" ixz aizk `kde "meia" aizk `kdc ab lr s` oitqenl oincew

dgpn aizk diteb `xw `eddae ,mikqp jk xg`e `yixa dgpn aizk `zkec lkac ,llk dyw `l `dc ."mikqpe gaf" aizkc ,dgpnl oincew mikqpc `ni` Ð "dgpne dler" azkc meyn

."mikqpe gaf dgpne dler" aizkc ,`yixa

íìåòìzxehw xihwdl qpkpe :ipzwc ,le`y `a`k `lc `yixc meyn :xnel yi Ð ixiin `w `l `xciqae ,le`y `a` `ni` zira i` ,opax `ni` zira i` xn`w `lc `d Ð `id opax

.(a,ci) `nw wxta xn`ck ,zexpd aihidle
iax
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ø÷aä úçðn äî ,"äNòz Bkñðëe¯úîãB÷ úøBè÷ §¦§©£¤©¦§©©Ÿ¤§¤¤¤
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אסור לשכוח שאפילו מי שמסיבות שונות לא היה יכול להגיע למעמד ומצב נעלה יותר, הנה גם הוא בן ובת אברהם יצחק ויעקב, שרה 
רבקה רחל ולאה, וגם עליו נאמר שהוא בנו של הקדוש-ברוך-הוא.

משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



רנח
ezny ina cenr cl sc ± iyily wxt`nei

úéøçù ìùî úéáøò ìù øîåà éáøz`" ea xn`py ,i`w zixgyc` "cg`d yakl"c Ð

."xwaa dyrz cg` yakdéëéøöådvxzzy ick dzetiil jixv dacpdy dhep cv yi Ð

.mlyn eaeg rextl jixv zlhend daegdy xnel dhep cv yie ,mipt zlawde oexecl

úåéùùòon d`a dxepn :minkg oeyl s`e .(d xiy) "oy zyr" enk .zear zekizg Ð

.frla y"iyn ,(`,gk zegpn) zyrdàìäå
óøöîetxvn minl y`d on lfxa ozepd ÐÐ

.edywne ewfgnóåøéöì òéâä àìùdid xak Ð

dlila oipzep eidy it lr s` .zvwna opevn

`diy jk lk oaeln epi` zeygel milgb jeza

.min ici lr wefig eléëä ééáà øîà éîxacc Ð

.xzen oiekzn epi`yéì äîì àø÷"xya" Ð

"ezlxr leni" azknl ivnc .rbepnd zeaxl

mirbpa xen`d xya zeaxl Ð "xya" azke

il dnl ."exya xera didi ik mc`" (bi `xwie)

?`ed oiekzn epi`y xac `d ,`xwééáà øîàå
'åëåriiqn `xwc iia`l dil `xiaq `nl` Ð

.diixyinl `xw jixhv`cn ,dcedi 'xl dil

äøåúä ìëáuvew oebk ,`ziixe`c `xeqi`a Ð

rbpa xnyd" (ck mixac) aizkc ,zxda

.xacn aezkd ezxda uvewa :xn xn`e "zrxvd

`nrh dlz `dc ,opiqxb `l ycwna zeay oi`e

.oiekzn oi`aäðùîäåøôä úéáì åäåàéáä
mewn dperh `idy ,dipy dliah leahl Ð

.lirl ziyixtck ,yecwøîåà øéàî 'øÐ

ziyixt `de ,yciw jk xg`e dlgz hyt

.ediizbelt lirløçùáyaely micba Ð

,oiqelit zpicn ly ozytn eid ef dliaha

.dlerne aeyg `edyíéáøòä ïéáåmicba Ð

.dzgne sk z`vedl yaelyïéåãðäeidy Ð

,yek ux` `ide ,oiecpid ux` ly ozytn

:(bi dinxi) l`ifer oa ozpei mbxznck

.d`eecpid Ð "exer iyek jetdid"
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éáømikqp mdl eid `ly xeaiv ediipia `ki`c :il d`xp Ð zixgy lyn ziaxr ly xne`

xwir zixgy ok m` Ð zixgy lyn ziaxr ly xnbc xn`c o`nl ,odn cg`l `l`

.ziaxr meaixwi Ð ziaxrn zixgy xnb xn`c o`nle ,zixgy meaixwie

éðä.i"yx qixb ikd Ð opaxc sexiv `kd la` `ziixe`c `xeqi`a ilin

:yxtne .ycwna zeay oi` opiqxb `le

`xeqi` `kil Ð oiekzn ded i` elit`c oeik

opax dia exfb `l Ð oiekin `l ik ,`ziixe`c

ok m`c :wgvi epiaxl dywe .dpicna elit`

wxtae ,dcedi iax xq` `l opaxc sexivac rnyn

iia` xn`wc ,xq`c rnyn (a,`n zay) "dxik"

ozi `l Ð min epnn dpity mgind :mzd diteb

dcedi iaxe .sxvny iptn xwir lk min ekezl

`d ,edin .xeq` oiekzn oi`y xac xn`c ,`id

`weec zeiyyr sexivc :iiepyl ivnc ,`iyw `l

milk mdn zeyrl oicnere ,milk mpi`y ,opaxc

.ezk`ln xnb epiid e`l `zydc sexive ,seqal

xnb `ed ely sexive ,ilk `edy ,mgin la`

seqac :dyw edin .`ziixe`c ied Ð ezk`ln

`w ikc `kid lk :opixn` (a,en my) "dxik" wxt

oiekin `l ik Ð `ziixe`c `xeqi` `ki` oiekin

oiekin `w ikc `kid lke ,oerny iax xfb Ð

.xfb `l oiekin `l ik ,`ziixe`c `xeqi` `kil

yxeg `iedc `qke lqtqe dhn xxeb oebk :yexit

xq` Ð dilr biltc dcedi iax ok m` .ci xg`lk

`xeqi` `kil oiekin ikc ,`peeb i`d ika elit`

ivn `lc zxdan jixt i`n :cere .`ziixe`c

xnzi`c iia`c `zlinne `ziixan `l` jxtinl

dvia zkqnc ipy wxtc oizipznn jxtil ,dlr

,oixxbp oi` milkd lk xne` dcedi iax :(a,bk)

xac :`nl` .zyaek `idy iptn dlbrd on ueg

`gipc xninl ivnc idp .xeq` Ð oiekzn oi`y

iiez`l dil ded ith ,iia`c` iia`c jxtinl dil

:cere !`icda oizipznc dcedi iaxc `zlinn

lka ilin ipd" eda qxbc mixtqd lk wgen `edy

zeay oi`e opaxc sexiv `kd la` dlek dxezd

xn` iia` :wgvi epiaxl d`xp ok lr ."ycwna

oiekzn oi`y xac Ð sexivl ribdy `niz elit`

opaxcnc ab lr s`e .dxezd on :yexit ,xzen

` oiekzn oi`y xacc dpin rny Ð `xw jixhvi`cne 'eke `ipzde ?opaxcn `l` xqzin `l oiekzn oi`y xacc iia` xn` in :jixte .ycwna zeay oi` Ð xeq`:ipyne !`ziixe`cn xeq

ied `kdc sexiv jkld ,dyer `edy dk`lnd zeyrl aygiy opira Ð "zaygn zk`ln" dia aizkc ,zaya yexit Ð `kd la` ,oiekznk oiekzn oi`y xeq` dlek dxezd lka ilin ipd

oiekzn oi`y xac dcedi iaxlc ogke` `zyde .wgvi epiax yexitk dfe ,dxez dxq` zaygn zk`ln `kd la` :`icda eda opiqxbc mixtq yie .ycwna zeay oi`e ,opaxc oiekzn `lk

iaxk dl xaq wecv xa xfril` iaxe ,odili`n zepezgzd exraede zepeilrd zeakl oiekzpy oebk :iy` ax xn` (a,k zezixk) "lk` wtq" wxtac :dnize .zay iab `ziixe`cn xzen

,zepezgzd exraei `ly dzegyk oipr meya xyt` i`y ,`ed diyix wiqt mzdc xnel yie !dxezd on aiig oiekzn oi`y xac dcedi iaxl :`nl` .xeq` oiekzn oi`y xac :xn`c dcedi

dtebl dkixv dpi`y dk`ln xn`c ,dcedi iaxk `da inp dl xaq Ð dtebl dkixv dpi`y dk`ln dl `iede ezxradl jixv `lc ab lr s`e inc oiekznk Ð diyix wiqt iedc oeike

.diyix wiqt iedc oeik oerny iaxl inp ikd Ð zaygn zk`ln `ied dcedi iaxlc ikid ik `dc ,zaygn zk`ln dil aiyg `lc meyn e`l Ð oerny iax dil xhtc `de .dilr aiig

mrhn zek`ln x`ya xehtc ,inp wqrzne .(`,i) dbibgc `nw wxt seqa `zi`ck ,zaygn zk`ln meyn xeht zek`ln x`yac ab lr s` ,dxrada lwlwn aiign oerny iaxc :cere

iaxc `nrh epiid `l` .aiig inp wqrzn Ð aiig dxeaga lwlwne li`ed ,zewepizl gpd :(a,hi zezixk) "lk` wtq" wxt xn`ck ,dxrade dxeaga oerny iax aiign Ð zaygn zk`ln

.(`,dt oixcdpq) "oiwpgpd od el`" wxt yixa gkenck ,dtebl dkixv opirac dil `xiaq dxrade dxeaga elit`e ,okynn opitlic dtebl dkixvd dk`ln opirac meyn Ð xhtc oerny

s`c ,dil hwp dcedi iaxc `zeax meyn Ð oerny iax `d dilr aiig dtebl dkixv oi`y dk`ln xn`c dcedi iax `d :hwp `le ,oiekzn oi`e oiekznc `pyil zezixka hwpc i`de

,micia oiekzn `edy xaca `l` dtebl dkixv dpi`y dk`ln aiign `l dcedi iaxc `pin` jzrc `wlqc ,aiig Ð diyix wiqt `edy xg`n ,zepezgzd xiradl oiekzn oi`y it lr

oi`y xaca la` .dtebl dkixv dpi`y `l` micia dk`lnd zeyrl oiekzny .mlek oke dhna znd `ivene ,zeakl oiekzny xpd lr qg oke ,gztl oiekzn `edy `qxen qitn oebk

`lc `pin` jzrc `wlq Ð diyix wiqt dedc ab lr s` ,ieaikl `l` llk dxrad zk`lnl oiekzp `lc .odili`n zepezgzd exraede zepeilrd zeakl oiekzp oebk ,micia zeyrl oiekzn

dk`ln xn`c dcedi iax `d :ipyn `l` ,oiekzn oi`c `pyil hwp `l Ð odili`n exraede oda mngzdl milgbd z` dzegc ,ikd xzac `idda la` .ol rnyn `w ,dcedi iax aiigil

xiradl oiekzn epi` `l` ,dyer `ed mngzdl ixd mewn lkn ,oerny iax da xhtcn xiradl ezpeek oi`c ab lr s` .xeht xn`c oerny iax `d ,dilr aiig dtebl dkixv dpi`y

v` milgbd jeynl `l`mzd Ð zeakl `ayk epiidc ,dzxrada el dywc `kid `l` ied `l oiekzn oi`y xace ,xak mixrea mdy dnn xzei exraeiy jixv epi`e ,oda mngzdl el

m` ,oiyler ylezd :xn` (`,bw zay) "dpead" wxtac ab lr s`e .dtebl dkixv dpi`y dk`ln dil iedc meyn dil ixy oerny iaxe .dcedi iaxc `zeaxl oiekzn oi` xikfdl jiiy

`axe iia` `de :jixte .xzen oiekzn oi`y xac xn`c ,oerny iaxl `l` dkxvp `l :ipyne ?edpip rwxw zetiil e`l edlek eh` :jixte ,`edy lka Ð dzetiil m` ,zxbexbk Ð dlik`l
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ïðaøì àîìLa .úéøçL ìMî úéáøò :øîBà éaø¯éàä ©¦¥©§¦¦¤©£¦¦§¨¨§©¨©©
?àîòè éàî éaø àlà ,áéúk íéaøòä ïéa ìL ãéîúa§¨¦¤¥¨©§©¦§¦¤¨©¦©©§¨

¯Nákì" àø÷ øîà :àleò øa äaø øîàãçàä," ¨©©¨©¨¨©§¨©¤¤¨¤¨
Nák eäæéàãçà Ba øîàpL¯ãéîz äæ øîBà éåä ¥¤¤¤¤¤¡©¤¨¡¥¥¤¨¦

"ãçà" éàî :ïðaøå .øçL ìL¯.BøãòaL ãçeéî¯ ¤©©§©¨©©¤¨§¨¤§¤§
:éaøåøçáîe"îéøãðãçå äáBça ãç :ïðaøå .à÷ôð "E §©¦¦¦§©§¨¤¨§¨§©¨©©§¨§©

"ñéðèñéà Bà ï÷æ ìBãb ïäk äéä íà" .éëéøöe ,äáãða¦§¨¨§¦¦¦¨¨Ÿ¥¨¨¥¦§§¦
eéä ìæøa ìL úBiLLò :äãeäé éaø øîà ,àéðz .'åëå©§¨¨©©¦§¨£¨¦¤©§¤¨
éãk ,ïðBö CBúì ïéìéhîe ,íéøetkä íBé áøòî ïénçî§©¦¥¤¤©¦¦©¦¦§¥§¥

.ïúpéö âéôzL¯!óøöî àìäå¯àlL :éáéa áø øîà ¤¨¦¦¨¨©£Ÿ§¨¥¨©©¥¨¤Ÿ
,óeøéöì òébäL àîéz eléôà :øîà ééaà .óeøéöì òébä¦¦©§¥©©¥¨©£¦¥¨¤¦¦©§¥

L øác.øzeî ïéekúî ïéà¯?éëä ééaà øîà éîe ¨¨¤¥¦§©¥¨¦¨©©©¥¨¦
"Búìøò øNa" :àéðúäå¯íL LiL íB÷îa eléôà §¨©§¨§©¨§¨£¦¦§¤¥¨

änì àø÷ :da ïðéåäå .äiLàé éaø éøác ,õB÷é úøäa©¤¤¨¦§¥©¦Ÿ¦¨§¨¥©¨§¨¨¨
ïéekúî ïéàL øác øîàc ,äãeäé éaøì :ééaà øîàå ?éì¦§¨©©©¥§©¦§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥

!øeñà¯àëä ìáà ,dlek äøBzä ìëa éléî éðä¯ ¨¨¥¦¥§¨©¨¨£¨¨¨
.àeä ïðaøc óeøéöäðùî,äåøtä úéáì eäeàéáä ¥§©¨©¡¦§¥©©§¨

ïéáì Bðéa õea ìL ïéãñ eñøt ,äúéä Lãwáe©Ÿ¤¨§¨¨§¨¦¤¥§¥
:øîBà øéàî éaø .èLôe åéìâøå åéãé Lc÷ ,íòä̈¨¦¥¨¨§©§¨¨©©¦¥¦¥
,âtzñðå äìò ,ìáèå ãøé .åéìâøå åéãé Lc÷ ,èLẗ©¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©¨¨§¦§©¥

,Láì ,ïáì éãâa Bì eàéáäLc÷å.åéìâøå åéãé ¥¦¦§¥¨¨¨©§¦¥¨¨§©§¨
,äðî øNò íéðL ìL ïéñeìt LáBì äéä øçMa©©©¨¨¥§¦¤§¥¨¨¨¤

íéaøòä ïéaïééeãðääðBîL ìLúBàîéøác ,æeæ ¥¨©§©¦¦§¦¤§¤¥¦§¥
ìL íéaøòä ïéáe ,äðî øNò äðBîL ìL LáBì äéä øçMa :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø©¦¥¦©£¨¦§¦©©©¨¨¥¤§¨¨¨¨¤¥¨©§©¦¤

äðî øNò íéðL¯ìL ìkäéñBäì äöø íàå ,øeaéö ìMî elà .äðî íéLó¯éñBî.BlMî ó §¥¨¨¨¤©Ÿ§¦¨¤¥¦¤¦§¦¨¨§¦¦¦¤
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

ביאר הבעל-שם-טוב: שהחשיבות והאהבה של הקדוש-ברוך-הוא לכל אחד מישראל – היא הרבה יותר מהאהבה והמסירות לבן יחיד 
אצל הורים שהמתינו עשרות שנים ללידתו!

משיחת יום א' פרשת במדבר, ה'תשכ"ח



רנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc `nei(ycew zay meil)

,øîBà éaø,xgy ly cinza xn`p 'oidd ziriax FMqpe' weqtd ©¦¥§¦§§¦¦©¦
ly cinz ikqpeúéáøòmicnlpîcinz.úéøçL ìM ©§¦¦¤©£¦
:`xnbd dywnïðaøì àîìLaweqtdy zpaen minkg zhiy - ¦§¨¨§©¨¨

c meyn ,miiaxrd oia ly cinza xn`péàä[df weqt-]ìL ãéîúa ©§¨¦¤
,áéúk íéaøòä ïéajynd dfy rnyne ,'ipyd yakd z`e' xg` ¥¨©§©¦§¦

,miiaxrd oia ly cinzlàîòè éàî éaø àlàz` yxit recn - ¤¨©¦©©£¨
:`xnbd zvxzn .xgy ly cinz lr weqtd,àìeò øa äaø øîà̈©©¨©¨

'oidd ziriax FMqpe' xg`àø÷ øîà[xn`p-],'ãçàä Nákì'eeäæéà §¦§§¦¦©¦¨©§¨©¤¤¨¤¨¥¤
øçL ìL ãéîz äæ øîBà éåä ,'ãçà' Ba øîàpL Nákz`' ea aezky ¤¤¤¤¡©¤¨¡¥¥¤¨¦¤©©

.xgy ly cinzl dpeekdy gkene .'xweaa dyrz cg` yakd
:`xnbd dywnïðaøå'cg`d'n iax zgked z` evxzi cvik §©¨¨

c opax :`xnbd zvxzn .xgy ly cinzl dpeekdyweqtn miyxe
,df,BøãòaL ãçeéî 'ãçà' éàîaehdn `iadl jixv oaxw `iandy ©¤¨§¨¤§¤§

:`xnbd dywn .excrayéaøåxn`p 'ekqpe'y 'cg`d'n yxecy §©¦
cgeindn `iadl jixvy cnli okidn ,xgy ly cinz lr

y xaeq iax :`xnbd zvxzn .excray['íëéøãð] (êéøãð) øçáîe'î¦¦§©¦§¥¤
à÷ôð,z`f cnlp -.xgaendn eixcp `iadl weqtd zernyn jky ©§¨

:`xnbd dywnïðaøåxgaend z` aixwdl miyxec md recn §©¨¨
.'mkixcp xgane'n z`f yexcl xyt` ixd ,'cg`d' zaizn

:`xnbd zvxznäáãða ãçå äáBça ãçjixvy cnln cg` weqt - ©§¨§©¦§¨¨
xgaendn `iadl cnln cg`e ,daeg oaxwa xgaendn `iadl

.dacp zepaxwaéëéøöecv yiy ,mdipya cenild z` jixve - §¦¥
dvxzzy ick xgaen `iadl jixv dacp oaxwa `weecy xnel
`iadl jixv daeg oaxwa `weecy cv yie .mipt zlawde oexecl

.mlyen eaeg oerxt `diy ick xgaen
:dpyna epipy'eëå ñéðèñéà Bà ï÷æ ìBãb ïäk äéä íàel oingn ¦¨¨Ÿ¥¨¨¥¦§§¦§

opevd jezl oilihne oingote`a dpc `xnbd .ozpiv bitzy ick
:dewnd mengúBiLLò äãeäé éaø øîà ,àéðz[zear zekizg-]ìL ©§¨¨©©¦§¨£¨¦¤

é áøòî ïénçî eéä ìæøaíéøetkä íB,mze` migipny ici lr ©§¤¨§©¦¥¤¤©¦¦
,zeygel milgbaïéìéhîemixetikd meia oze`ïðBö CBúì- ©¦¦§¥

,lecb odkd ly dewnlïúpéö âéôzL éãkdywn .mind ly §¥¤¨¦¦¨¨
:`xnbdàìäå`ed mind jezl oaeln lfxa ozepykóøöîwfgn - ©£Ÿ§¨¥

:`xnbd zvxzn .mixetikd meia jk eyr ji`e ,lfxad z` dywne
,éáéa áø øîào`ke ,xzeia mge oaeln lfxaa wx liren sexiv ¨©©¦¦

xaecnì òébä àlLxeriy,óeøéömilgba dlila cnry s`y ¤Ÿ¦¦©§¥
.mind ici lr wefig el didiy jk lk oaeln epi` oiicr ,zeygel

L àîéz eléôà ,øîà éiaà :óñåð õåøéúekxv lk oaeln lfxadeòébä ©©¥¨©£¦¥¨¤¦¦©
,óeøéöìz` sxvl `le ,mind z` mngl oiekzny oeik ok it lr s` §¥

`ed sexivd ,lfxadïéekúî ïéàL øác,e,øzeîoerny iaxk ¨¨¤¥¦§©¥¨
.oiekzn oi`y xac xizny

xnbd dywn:`éëä éiaà øîà éîe,oiekzn oi`y xac xizdl - ¦¨©©©¥¨¦

àéðúäåxn`p ,`ziixaa(b ai `xwie)lFOi ipinXd mFIaE'øNa §¨©§¨©©§¦¦¦§©
,'Búìøò,'Fzlxr lFOi' aezkl el didy ,zxzein 'xUA' zaize ¨§¨§©¦¨§¨

,'FxUA xFra didi iM mc`' mirbpa xen`d 'xya'l dfn miyxece¨¨¦¦§¤§§¨
yõB÷é úøäa íL LiL íB÷îa eléôàyiy s`e ,dlind ici lr £¦§¨¤¥¨©¤¤¨

aezky ,mirbp zvivwa xeqi`(g ck mixac),'zrxSd rbpA xnXd'¦¨¤§¤©©¨©©
,ezxda uewl leki dlinay dxezd dzaixïðéeäå .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨§©¦¨

da,ef `ziixa lr epiywde -éì änì àø÷ieaix jixv recn - ¨§¨¨¨¦
.oerny iaxl xzeny oiekzn oi`y xac df ixd ,dlina xizdl

,éiaà øîàåieaixd z` jixvìzhiyïéàL øác øîàc ,äãeäé éaø §¨©©©¥§©¦§¨§¨©¨¨¤¥
,øeñà ïéekúîiia` `iany dfne .dlina xizdl ieaix jixv okle ¦§©¥¨

zvxzn .xeq`y ezenk xaeqy rnyn ,dcedi iaxl weqtn reiq
,xeq` oiekzn oi`y xac iia` xaeqy dn :`xnbdìëa éléî éðä̈¥¦¥§¨

dlek äøBzä,`ziixe`c xeqi`a -àëä ìáà,zeiyyr zlhda ©¨¨£¨¨¨
d xeqi`óeøéön wx,àeä ïðaøcoiekzn oi`y xac xzen opaxcae ¥§©¨¨

.dcedi iaxl s`

äðùî
zaxwd xg` :mixetikd mei zcear xcq z` dkiynn dpynd

,cinzdeäeàéáälecb odkd z`ìzkyl bbay dewnäåøtä úéá ¡¦©¥©©§¨
,dipy dliahlåef dkyl.äúéä Lãwá §©Ÿ¤¨§¨

õea ìL ïéãñ eñøt[ozyt-]dvignlíòä ïéáì Bðéa.laehy drya ¨§¨¦¤¥§¥¨¨
f`ee ,åéìâøå åéãé Lc÷yeciwd xg`lèLt.adfd icba z`éaø ¦¥¨¨§©§¨¨©©¦

,øîBà øéàîid xcqdymcewy dèLtjk xg`e ,eicbaåéãé Lc÷ ¥¦¥¨©¦¥¨¨
.åéìâøå§©§¨

,yeciwd xg`ãøédewnlìáèåe ,dipy dliah,äìòshrzpe ¨©§¨©¨¨
zabnaâtzñðå.etebn mind z` abipe -ïáì éãâa Bì eàéáä §¦§©¨¥¦¦§¥¨¨

,mixetikd mei zcearlå ,Láìjk xg`.åéìâøå åéãé Lc÷ ¨©§¦¥¨¨§©§¨
:mixetikd mei ly oald icba miieyr eid dnn zhxtn dpynd

øçMa,dipy dliah xg`lLáBì äéäzpicnn `ad ozyt icba ©©©¨¨¥
,ïéñeìtieeya ,dlerne aeyg `edy.äðî øNò íéðL ìLoal icbae §¦¤§¥¨¨¨¤

lyíéaøòä ïéa,miycwd ycewn dzgnde skd z`vedl yaly ¥¨©§©¦
zpicn ly ozytn oiieyr eid,ïééecðäieeyaæeæ úBàî äðBîL ìL, ¦§¦¤§¤¥

,mipn dpeny mdy,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácicba ok` ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
y `l` ,miiaxrd oia lyn mixwi eid xgydìL LáBì äéä øçMa©©©¨¨¥¤

,äðî øNò íéðL ìL íéaøòä ïéáe ,äðî øNò äðBîLy `vnpeìkä §¨¨¨¨¤¥¨©§©¦¤§¥¨¨¨¤©Ÿ
cgi miey miiaxrd oia icbae xgyd icba -ìL.äðî íéLzernde §Ÿ¦¨¤

micba ziipwlelàe`aøeaéö ìMîepzpy dkyld znexzn - ¥¦¤¦
.dpy lka l`xyiäöø íàålecb odkdéñBäìózepwl ick zern §¦¨¨§¦

lyn ef ztqez gwel epi` ,xzei migaeyne miaeyg oal icba
`l` ,xeaivéñBî,BlMî ó.ycwdl dpzn ef ztqez oziy calae ¦¦¤

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

אתענין לדעת אם יש לו קביעות ללימוד תורה בעצמו בכלל, ובתורת החסידות בפרט, ואם 

בשנים הקודמות היתה הנחיצות בלימוד החסידות הרי עתה בזמננו זהו ענין דלא סגי בלא"ה, לכמה 

לרבי,  נסע  - שזקנו  כפי שמזכיר במכ'   - ג"כ למותר להאריך מכיוון  דידן ה"ז  ובנדון  וכמה טעמים, 

ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אם פונה הוא אלי בשאלה הקשורה בשידוך שזהו 

מענינים הקשים כקרי"ס, וארז"ל הקב"ה יושב ומזווג זיווגים, ואני אינני שדכן מומחה וגם לא שדכן 

שאינו מומחה, ובכ"ז רוצה לשמוע חוו"ד עאכו"כ שישמע ג"כ לחוו"ד בנוגע לקביעות שיעור לימוד 

חסידות, והשי"ת יצליח דרכו בחיים שע"י שיתקשר ג"כ בפנימיות התורה שזהו המאור שבתורה, ה"ז 

יאיר הליכותיו, שימצא את הדרך וההחלטה הנכונה המתאימה לפניו בגשמיות וברוחניות.

מוסג"פ השיחה מל"ג בעומר שי"ל זה לא כבר, עם מכ' הכללי השייך אלי' אשר גם בהם מדובר 

ע"ד לימוד פנימיות התורה.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

המשך מעמוד רנו



c"agרס i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ìúBîçìî éøôñ ïëå[hkxíìBòä úBnà éëìî ìL íéîiä éøáãå)[`lxÎlxúBöéìî ïëå ,([alxíéìLîe[blxìL §¥¦§¥¦§¨§¦§¥©¨¦¤©§¥ª¨¨§¥§¦§¨¦¤
ïélç úçéN[elxÎclxìàeðnò øôñ ïBâk ,[flxéøö ïéàå ,úaLa ïúBø÷ì øeñà ¯ ÷Lç éøác øîBì C[glxelôàå , ¦©ª¦§¥¤¦¨¥§¥¨¦©¦§¥¥¤¨¦§¨§©¨©£¦

1

2

dkld ixe`ia
úåîçìî éøôñ [èëø מהלכים מתוארים ובהם ספרים -

שונות. מלחמות של ומאורעות
íìåòä úåîåà [ìø היסטוריה ספרי כל זה ובכלל -

מעשיות  סיפורי .265ושאר
íìåòä úåîåà [àìø עם תולדות שקריאת משמע -

ומותרת  תועלת בו שיש כדבר נחשבת ישראל
.266בשבת 

úåöéìî [áìø הלב על המקובלים צחים אמרים -267.
íéìùîå úåöéìî [âìø מליצית בלשון שנכתבו דברים -

ובהם  בזה) כיוצא וכל שנינות חרוזים, שירה, (בדרך

שונים  מסרים או רגשות מאורעות, .268מתוארים
ïéìåç úçéù [ãìø בלשוןֿהקודש כתובים אפילו -269.
ïéìåç úçéù [äìø אפילו בשבת מקריאתם להימנע יש -

בו  ללמוד שאסור מקום ובכל הכיסא .270בבית
ïéìåç úçéù [åìø ידיעות פוליטיקה, חדשות, עיתון  -

בשבת  בקריאה מותר .271וכדו'
בשבת  מקריאתם להימנע אדם לכל טוב לכתחילה אך
כדי  אלא לישראל וימיםֿטובים שבתות ניתנו שלא

בתורה  בהם טוב 272לעסוק החול בימות ואפילו ;
מקריאתם  .273להמנע

zetqede mipeiv
תועלת 265) שאין כל בדותות, בין אמיתיים סיפורים בין

"כל  גזירת ובכלל הבל" "דברי הם הרי בקריאתם עבורו
כדלהלן  בקריאתם תועלת שיש סיפורים משא"כ כתב",

ובפירו  רסו). הערה (ראה צדיקים סיפורי המשנה ובפרט ש
ולא  חכמה בהם שאין ספרים... א): י, (סנהדרין לרמב"ם
הספרים  אלו כגון בטלים, בדברים הזמן אבוד אלא תועלת
ויחוסי  המלכים ומנהגי הדורות מספרי הערבים אצל המצוים
שאין  הספרים מן בהם וכיוצא השירים וספרי הערבים שבטי

בלבד. הזמן איבוד אלא גשמית תועלת ולא בהם חכמה
נחשבת 266) אינה שמכלֿמקום רפב הערה להלן וראה

סיפורי  קריאת משא"כ קדושה, או תורה דברי כקריאת
במטרה  שנכתבו ישראל עם תולדות תיאור או צדיקים

לתורה. והתקרבות שמים יראת לחיזוק
שמשל 267) ביאר שם וברש"י ו, א, משלי ציון מצודת

ונמשל. משל הם ומליצה
ההם 268) בדורות שהיו יד: כא, במדבר רמב"ן ראה

בכל  כן כי הגדולות המלחמות ספר כותבים חכמים אנשים
בהם  שנושאים מושלים נקראים היו הספרים ובעלי הדורות
והנה  בעיניהם... הנפלאים והנצחונות ומליצות משלים
בספר  וכתבוה בעיניהם, נפלאת היתה במואב סיחון גבורת
משל  בה ונשאו וגו' בסופה והב את מליצות בה ואמרו

וגו'. חשבון בואו כז) פסוק (להלן
השלחן 269) (קצות כרמ"א ודלא שוע"ר דעת מבואר כן

מג). הערה בדה"ש קז סי'
אלא 270) בטלים" "דברים מטעם אינו הקריאה איסור

ס"א. פה סי' וראה הדיוטות; שטרי משום
שידווח 271) ידי על לקוראים תועלת להביא העיתון מטרת

השבות  היתר בכלל זה והרי בעולם המתרחש את יפרש או
להיתר  שאין כתבו מקומות שבכמה ואף כג), סי' (ח"ג יעקב
הידיעות  עבור לעיתון צריכים אין שכיום משום בימינו זה
המו"ל  (לדעת העיתון מטרת עוד כל מכלֿמקום החשובות,
לספר  רק (ולא לקוראיו תועלת להביא עכ"פ) והכותבים
והעשרת  הזמן העברת מלבד תועלת בהם שאין עבר סיפורי
או  שלום" שאלת של "אגרות בגדר אינו הרי הידע)

של  חולין "שיחת אלא חולין" שיחת של ומשלים "מליצות
צורך  שהם הדיוטות" ב"שטרי מתחלף ואינו הגוף" צורך
הערה  להלן הובא קז (בסי' השלחן" "קצות וראה ממונו,
צורך  בהם שאין דברים היה העיתון רוב בימיו שאף רעג)
הדיוטות", "שטרי מצד קריאתו אסר לא ומכלֿמקום ממש
בגנות  שדיבר זי"ע אדמו"ר כ"ק בדברי בכ"מ משמע וכן
בכלל  הזמן ויוקר השבת מעלת מצד בשבת בעיתון הקריאה
(לא  כלשהו איסור מצד לא אך ערבֿרעג) הערות (כדלהלן
ליצים" "מושב איסור ולא בשבת, הדיוטות" "שטרי איסור

יכולים פוליטיקה דברי שגם ולהוסיף, תועלת בחול), להביא
לקריאת  דומה ואינו בפוליטיקה, המעורים לאנשים עכ"פ
תועלת  להביא שיכולה שאף הימים דברי כמו הבל ספרי
ל"מושב  עבורו נחשב (ואינו וכיו"ב זה את שמלמד למי
(אף  תועלת להביא אינה הספר מטרת מכלֿמקום לצים")
התירו  שאם להקל ויבואו דבר), בכל תועלת למצוא שאפשר

איסור. דברי גם לקרוא מותר אלו דברים קריאת
בהם, שמתענג משום אינו עיתונים קריאת היתר מקום, ומכל
(דלהלן  השלחן בקצות אמנם, לט, הערה לעיל המבואר ע"פ
בקריאתם, שמתענג משום להתיר כסניף הוסיף רעו) הערה
משום  ממש הדיוטות שטרי להתיר שאין שאף סבר ואולי
אפשר  בלבד כתב" "כל גזירת משום האסור לדבר אבל עונג,
עונג. משום שהתיר ד ס"ק שא בסי' המג"א שיטת את לצרף

ה.272) סעיף רצ סימן לעיל
ע' ה'תש"ל משפטים ש"פ (שיחת נט חלק מנחם ובתורת
- ולדוגמא בשבת: עיתונים קריאת בגנות (51 הערה 922
באמרו, העיתון, את לקרוא צריך הוא השבת ביום שגם
- בעיתון?! קורה מה לך נוגע מה אדוני"!... את "אהבתי
צריך  לא החול בימות אפילו - בתפלה! תאריך ללמוד, שב
פיזור  זמן, ביטול תורה, ביטול שזה כיון עיתון, לקרוא

השבת. ביום ועאכו"כ וכו', וכו' והגוף הנפש
מהר"ם  משו"ת בשבת עיתון קריאת בעניין להעיר יש עוד
בשבת  שהודפס עיתון לקרוא שאסר שכד) סי' (או"ח שיק
בעיתון  לקרוא שאסרו יש וכן עליו, המנוי ישראל עבור
ואף  סו), סי' ח"ו משה באר שו"ת (ראה בשבת אליו שהגיע
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dkld ixe`ia
חדשות  מסחר 274ועיתון מודעות גם בו טוב 275שיש

בשבת  בו מלקרוא .276להמנע
ìàåðîò øôñ [æìø כ"ח עמנואל" "מחברות גם נקרא -

שלמה  בן עמנואל מאת ומליצות שירים של מחברות
ה'רנב  בשנת שנדפסו רומא .277מקהילת

úáùá ïúåø÷ì [çìø מקריאתם עונג לו יש אפילו -278.
úåèåéãä éøèù [èìø היתר שיורו מותר - שאם לעצמם

בדברים  גם לקרוא מותר הבל, בספרי לקרוא
.279האסורים 

zetqede mipeiv
לכתחילה  כו), סעיף לעיל (ראה היתר למצוא יש שבדיעבד
שיביאו  להם קובע הוא יומי בעיתון (עכ"פ להחמיר טוב
היום). בו שיקראו כדי שהובא וניכר דווקא בשבת העיתון

(273˙‡È¯˜·˘ ‰ÏÈÏ˘‰ ÏÚ Ú"ÈÊ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î È¯·„Ó Ë˜Ï
ÌÈÂ˙ÈÚ הערה לעיל ראה שבת ולגבי החול, בימות (אפילו

ללימוד  הזמן את לנצל (במקום ה"עיתון" קריאת סיבת ערב):
התוועדויות  (תו"מ שתקפו" הוא ש"יצרו מפני היא התורה)

.((781 עמוד מקץ פרשת שבת מוצאי שיחת (ח"ב תשמ"ו
לקרוא  שמוכרחים בעליֿבתים אצל "מנהג" נהיה לאחרונה

לדע  כדי ש"מנהג""עיתון" הלוואי בעולם... המתרחש את ת
בתורה, קבועים שיעורים להם שיש אלו אצל יתקבל לא זה
ועלֿאחתֿ בנפש, היא הקביעות שאצלם אלו אצל ובפרט
בנוגע  זה דרך ועל הישיבות, לתלמידי בנוגע כמהֿוכמה
התוועדויות  (תו"מ שלהן חינוך במוסדות הלומדות לבנות

.((183 עמוד לךֿלך ש"פ א (חלק תשמ"ב
את  לדעת צריכים אינם - אברכים ואף - התמימים תלמידי
אודות  ידיעות לקרוא כדי לא (אפילו בעיתונים. הנעשה
ע' תמים בדרך אשכילה (ס' ותומכיֿתמימים ליובאוויטש
שבט  י"א אנ"ש קבוצת בפני אדמו"ר כ"ק מדברי ר"ד ,381

תשי"ז).
ÌÈÂ˙ÈÚ· ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ÌÈ¯·„ È·‚ÏÂ'מג מכתבו על במענה :

ואותם  החילונים עיתונים אודות כותב בו ראשון, אדר
חילונים  עניינים רק לא בהם שנדפסים יותר עוד הגרועים
מזה. להיזהר שיש ואיך האסורים, עניינים גם אלא גרידא
מפורש  דין פסק והרי ראיה, צריכות אינן מהמפורסמות והנה
האסורים, בדברים לקרות האיסור בשולחןֿערוך הוא
וכרוזים  מכתבים ת"ו באה"ק נתפרסמו שלאחרונה וכמדומה

ה'ר)). אגרת תכג (עמוד יד כרך קודש (אגרות בזה
העיתונים  ושאר מג: הערה בדה"ש קז סי' השלחן ובקצות
עפ"ל  משיחו ועל ד' על יתיצבו ככולם רובם שבזמננו
מינות  ודברי וליצנות חשק מאמרי גדותם כל על ומלאים
שרוצה  מי ואפילו לקרותן אסור בחול ואף ר"ל וכפירה
לאסור  יש ג"כ מביאים שהם מהעולם החדשות רק לקרות
ק"ו  והדברים המינות, או החשק דברי לקרות ימשך דילמא
בדברי  גם יעיין שמא בשבת חדשות קריאת שאסרו ממה
חפצך, ממצוא על דעבר משום הוא שהאיסור כנז"ל, המו"מ
חשק  בדברי לעיין שימשך לחוש שיש במקום כש"כ
תפנו  אל משום ועובר לצים מושב משום שאסור וליצנות
ש"ז  סי' בשו"ע כמבואר בעצמו יצה"ר ומגרה האלילים אל
שלהם  בהמאמרים לעיין שיבוא לחוש יש יותר ועוד הנ"ל
הקד' מהתורה והתלוצצות מינות דברי נמצא מהם שבהרבה
ומכש"כ  ההם, בעתונים הקריאה לאסור יש בודאי ומחז"ל
מחטיאי  המדפיסים ידי מחזיקים שבזה כסף במחיר לקנותם

לב  על שמים אינם כי בזה נכשלים והרבה רח"ל, הרבים
הפילו  חללים רבים כי ירחק נפשו ושומר האיסור. גודל

למבין. בזה ודי החפשים, העיתונים
דינה 274) ומטרתה, תוכנה את מראש יודע שאינו כתבה

כה. סעיף דלעיל תוכנה ידוע שלא כאגרת
מסחר 275) של עיתון קריאת לעניין ר הערה לעיל ראה

וכלכלה.
וקריאת )276 מג: הערה בדה"ש קז סי' השלחן קצות

ש"ו  סי' (שע"ת אסור ומתן ממשא ידיעה בהם שיש עיתונים
לידע  בשביל כשקורא אפילו והיינו יעב"ץ) משאלת
כיון  הבל ספרי בכלל הוי דלא בעולם המתרחשות החדשות
למנוע, צער ויש בקריאתו מתענג וגם בהידיעות צורך שיש
שאי  שבעיתון ומתן המשא עניני משום אסור מכלֿמקום
מתבאר  כן השאר, ולא קצתו רק לקראות ליזהר אפשר
ובזמננו  האחרונים, שהעתיקו יעב"ץ השאלת מדברי
השתדלות  ע"י ומדינה מדינה בכל עיתונים קצת מופיעים
וחיזוק  הצבור בחיי הדת עניני על מעוררים שבהם ד' יראי
בהם  ואין ד', מלחמת שערה מלחמה משיבי החרדים עניני
לקרותם  דמותר פשוט נראה הי' כלל, ומתן משא עניני
מצד  בזה להסתפק שכתב נב הערה לעיל וראה בשבת.
מצד  רעג ובהערה שבהם. מהידיעות לבוא שיכול הצער

שבהם. האיסור דברי
לגמרי. בזה לאסור שאין רא הערה לעיל ראה אך

(שם 277) החיד"א וכתב בערכו; ח"ח ישראל" "אוצר ראה
היה  עמנואל שר' עמנואל) ר' ערך הגדולים מערכת הגדולים
דומים  כמעט משיריו שהרבה לפי רומא מחכמי קצת נשטם
ונפטר  ושלושים, ה"א בשנת בערך נולד עגבים. לשירי

ששים. בגיל בערך בפארמו
ל"שיחת  כדוגמא עמנואל ספר את הביא דבשוע"ר ומהא
כי  השו"ע כמשמעות חשק" ל"דברי כדוגמא ולא חולין"
(חלקו  חולין דברי של ומשלים מליצות איסור מודגש בזה
משום  חכמה כדברי נראים אם אף עמנואל) ספר של הגדול
(ראה  תורה דברי גם כתב מחברם אם ואפילו לצים, מושב
בקו"א): ב אות ספרים מערכת הגדולים (שם החיד"א
פירוש  האדם יקרא שבאיוב המפרשים בעלי שאמרו שמעתי
עמנואל  פירוש יקרא ובמשלי צמאונו, וירוה רלב"ג

קמחי). דוד ר' פירוש יקרא ובתהלים
שא.278) סי' קו"א ע"פ לט הערה כדלעיל
לו 279) יש אם אפילו הבל דברי לקרוא שאסור ומשמע

תועלת  בהם שיש דברים לקרוא שמותר (וע"ד בזה תועלת
הערה  להלן המובא וראה בזה), תועלת אין עצמו לו אם גם
דברים  (איסור לצים" "מושב משום בקריאתם עובר אם רפ

בקריאתם. תועלת לו כשיש בחול בטלים)
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בשבת  לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק

‰Î שמי בשבת שיכריזו מותר אבידה לו שאבדה מי
שאסור  דבר היא האבידה ואפילו ויגיד יבא בה שיודע
למי  ולומר מצוה אבידה שהשבת מפני בשבת לטלטלו
שמותרים  שמים מחפצי זו אמירה שישיבנה ממנה שיודע
שלום  דרכי מפני נכרי אבידת על גם להכריז (ונהגו בשבת
שלום  בדרכי עמהם להתנהג סופרים מדברי מצווין שאנו

שכ"ה): בסי' כמ"ש מצוה כעין זה והרי

ÂÎ הנדוי להתיר או בשבת לנדות או להחרים מותר אם
שמ"א: בסי' יתבאר והחרם

ÊÎ שיש מי שכל הנמכרת קרקע על בשבת להכריז אסור
מפני  זכותו יאבד לאו ואם ויגיד יבא עליה זכות לו
ואין  הדין את כדן הוא זכותו יאבד לאו ואם שאומר שמה
יבא  זכות לו שיש מי כל סתם מכריז אם ואף בשבת דנין
לא  שאם בעיר תקנה שיש אף הדין את כדן שאינו ויגיד
אלא  דבר ודבר משום אסור מקום מכל זכותו בטל יגיד
יש  כי בידם למחות אין סתם להכריז להקל שנהגו שבמקום
בשבת  בהם לדבר שמותר רבים כצרכי שזהו לומר מקום
נקרא  תדיר מזדמן והוא המדינה תיקון שהוא דבר שכל
הדינין  נקראו זה ומטעם תדיר מזדמן שהוא כיון רבים צורך
ומה  תקמ"ה בסי' כמ"ש מועד של חולו לענין רבים צורכי
בסי' כמ"ש גמור שבות שהוא משום הוא בשבת דנין שאין
הדיבור  אלא רבים לצרכי גמור שבות התירו ולא של"ט
זה  מנהג שם שאין במקום אבל למעלה שנתבאר כמו בלבד

לכתחלה: כן לנהוג אין

ÁÎ הוא אם למכור יין שיש  מי אצל בשבת להכריז אסור
בהכרזה  מצוה צורך שאין הרבה בו מצוי שהיין מקום
מצוי  היין שאין במקומות אבל דבר ודבר משום ואסור זו
לקנות  מצוה צורך שזהו בשבת עליו להכריז מותר כך כל
מעות  סכום יזכיר שלא ובלבד היום ולכבוד לקידוש יין
קודם  מכריז כן אם אלא מצוה לצורך אפילו אסור שזהו
משקין  ושאר ברכו קודם להכריז לעולם כן לנהוג וטוב ברכו
מעות  סכום בלא אפילו בשבת ברכו אחר כלל להכריז אסור
ברכו: קודם מכריז כן אם אלא מצוה צורך בהם שאין כיון

* * *
ËÎ מביתו בתו את נכרים שהוציאו בשבת לו שנודע מי

פעמיו  לדרך לשום מצוה ישראל מכלל להוציאה
אם  ואפילו מיל לי"ב חוץ אפילו ויצא להצלתה להשתדל
ספק  הוא אם ואפילו להצלתה גמורה מלאכה לעשות יצטרך
שמחללין  נפש כפיקוח הוא זה שענין מפני יצילנה אם
מזה  יותר נפש פיקוח לך שאין הצלה בספק אפילו השבת
ומוטב  ימיה כל שבתות ותחלל ישראל מכלל תצא שלא
הרבה  שבתות היא משתחלל אחת שבת עליה לחלל
שאמרה  נפש פיקוח בשביל שבת מחללין ג"כ זה שמטעם
הרבה  שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה
עדיין  מחוייבת שאינה קטנה היא הבת אם אף (ולפיכך
הרבה  שבתות תחלל שלא להצילה עליה יחלל במצות
הקטנים). נפש לפיקוח שבת מחללין זה שמטעם כשתגדיל

אותו  כופין שבת בחילול בהצלתה להשתדל רוצה אינו ואם
אח  איש בן או בת אלא בתו אינה אם הדין אע"פ והוא ר

אע"פ  זו במצוה להשתדל בידו יכולת ויש קרובו שאינו
שאפשר  מה בכל להשתדל אותו כופין יציל אם ספק שהוא

להן. יצטרך אם גמורות מלאכות בעשיית אפילו

אלא  חבירך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים שאין אמרו ולא
כגון  אח"כ האונס לו בא פשיעתו וע"י בזה פשע כשחבירו
שאף  שתיאפה קודם ונזכר בשבת בתנור פת שהדביק
איסור  לידי הוא יבא שלא כדי התנור מן לרדות לו שמותר
חבירו  יבא שלא כדי לרדותה אחר לאדם אסור ממנו חמור
פשע  שחבירו כיון בשבת הפת אפיית של חמור איסור לידי
שהנכרים  זה כאן אבל בשבת בתנור פת והדביק ששכח במה

מאומה. פשע לא ישראל מכלל לצאת לאנסו רוצים

שאונסים  אלא ישראל מכלל להוציאו רוצים אין אם אבל
ואח"כ  זרה עבודה לעבוד אפילו אחת עבירה לעבור אותו
של  באיסור שבת עליו מחללין אין דתו להחזיק יניחוהו
מפני  אחרים) בין בעצמו הוא (בין הצלתו בשביל תורה
ולא  נפש פיקוח בשביל אלא לדחות שבת ניתנה שלא
שבת  לחלל אבל ממנה חמורה עבירה הצלת בשביל
לא  שהוא כיון לאחרים) (אפילו מותר סופרים דברי באיסורי
לעבור  אלא זרה לעבודה לאנסו רוצים אין אם (ואפילו פשע
מצות  בשביל אבל תורה של אחרת תעשה לא מצות על

תקפ"ו). בסי' כמ"ש שבות דוחין אין עשה

(חסר). מעבירה רבים להציל אבל ביחיד זה וכל

בכה"ג): וצ"ע בט"ז ותרנ"ה תקפ"ו סי' סוף (עיין

* * *

בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק

שבת ‡ של דיבורך יהא שלא חכמים דרשו דבר ודבר
למחר  אעשה פלוני דבר יאמר שלא חול של כדיבורך
מדברי  אלא עצמה בשבת לעשותו אסור שאינו דבר ואפילו
שאין  ואע"פ בהם וכיוצא וממכר ומקח שכירות כגון סופרים
למחר  שיעשה לעשייה כלום לו מועיל שבשבת זה דיבור
זו  שאמירה למחר לו שיעשה לחברו לאומר דומה ואינו
למחר  חבירו עושה זו אמירה שע"י שלמחר לעשייה מועלת
שאומר  זו אמירה ע"י בשבת חפציו מוצא שהוא ונמצא

דבר). (ודבר חפצך ממצוא משום ואסור לחבירו

אין  למחר פלוני דבר שיעשה עצמו על כשאומר משא"כ
אמירה  ע"י חפציו מוצא שאינו חפצך ממצוא משום לאסור
כן  לעשות יכול היה בשבת כן אומר היה לא אם שאף זו
דיבורו  יהא שלא דבר ודבר משום אסור אעפ"כ למחר
אעשה  פלונית מצוה לומר ואפילו בחול כדיבורו בשבת
ולא  בשבת לעשותה שאסור מצוה הוא אם אסור למחר
כשיש  אלא בשבת בהם לדבר מותר שמים שחפצי אמרו
כלום  מועלת אמירתו אין כאן אבל זה בדיבור למצוה צורך

שלמחר: לעשייה

עשיית · זכר בהם שאין בטלים דברים בשיחת ואפילו
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דבור  יהא שלא בשבת בהם להרבות אסור כלל מלאכה
ודברי  שמועות שסיפור אדם ובני החול כדיבור השבת
בחול  כמו בשבת לספרם מותרים להם עונג הוא חידושים
משום  זו בשיחה להרבות תורה לבני אין בחול גם אבל
אסור  השמועות בריבוי מתענג שאינו מי אבל לצים מושב

חבירו: בהם שיתענג כדי בשבת לספרם

לומר ‚ יכול אבל החוב בשביל בשבת הנכרי לעכב אסור
שעברה  בשבת הנכרי עכבת לא מדוע לשופט בחול
אם  הבאות בשבתות שיעכבנו דבריו מתוך שמבין אע"פ

לעיר: אז יזדמן

* * *
בשבת:„ שמעון ביד ראובן נכסי לעכב אסור

ממיתת ‰ כגון צערו בו שנזכר דבר איזה לספר אסור
בזה: וכיוצא אוהבו

Â לנכרי לומר אסור הדין מן בשבת לעשות שאסור דבר כל
לדבר  צריך אינו אפילו בשבת לעשותו יום מבעוד אפילו
לו  לשכור השבת קודם לו שאומר כגון השבת לאחר עד זה
דבר  אבל השבת אחר מלאכה לו שיעשו בשבת פועלים
לנכרי  לומר יכול עצמו לישראל בעלמא חומרא אלא שאינו

לעשותו: בשבת

Ê אפילו אסור בשבת לעשותו לנכרי לומר שאסור דבר כל
ציווי  איזה לו לומר שאסור הדין והוא לעשותו לו לרמוז
מלאכה  שיעשה כך מתוך שיבין בענין המותר דבר לעשות
שיסיר  שיבין כדי חוטמו שיקנח לנכרי לומר כגון בשבת
אלא  הפחם להסיר כמצווהו זה שהרי הנר שבראש הפחם
בלא  הפחם להסיר מעצמו בא הנכרי אם ואפילו ברמז שהוא
בשביל  עושה אם בידו למחות צריך הישראל רמיזת
בסי' שנתבאר כמו הישראל של הוא שהנר כיון הישראל

רע"ו.

לעשות  ממנו שיבין ציווי איזה לנכרי לומר מותר אבל
אחר  לעשותה מלאכה לו לרמוז או השבת אחר מלאכה

דבר. ודבר שנאמר בלבד דיבור אלא נאסר שלא השבת

דבר  איזה לפניו שאומר אלא ציווי שום לו אומר אינו ואם
נכרי  כגון מותר זה הרי בשבת מלאכה לעשות ממנו שמבין
יכול  הישראל שאין קשורה או חתומה אגרת שהביא
כל  לקרותה יכול איני להנכרי לומר יכול ולקוראה לפותחה
אומר  אינו שהרי מעצמו פותחה והנכרי פתוחה שאינה זמן
שצריך  מעצמו מבין שהנכרי אלא ברמז אפילו ציווי שום לו
פעולתו  להשלים עושה הוא עצמו (ולדעת כן לעשות

בידו): למחות צריך אין ולכך זו אגרת בשליחות

* * *
Á דבר עשית לא מדוע השבת אחר לנכרי לומר מותר

שרצונו  דבריו מתוך שמבין אע"פ שעברה בשבת פלוני
כן  לו שאומר כיון כלום בכך אין הבאה בשבת שיעשנו
בשבת  לעשותה ציווי (רמז) שום זו באמירתו ואין בחול
מלאכה  שעשיית (והוא מעצמו כן מבין שהנכרי אלא הבאה
עושה  הנכרי את כשרואה למחות צריך שאין בענין היא זו
של  בחפצים נעשית המלאכה שאין כגון בשבת אותה

לעשות  רגיל אלא ישראל של שכירו (אינו) והנכרי ישראל
ורנ"ב): רמ"ד סי' עיין הנאה בטובת לו

Ë לנכרי מעות ליתן אסור בשבת הוא השוק שיום במקום
אינו  חפץ אותו אם פלוני חפץ לו שיקנה שבת מערב
רגיל  שהוא כמו השוק ביום אלא מקום באותו לקנות מצוי
לקנות  בפירוש לו אמר כאלו זה שהרי קטנות בעיירות
מעות  לו ליתן מותר וה' בד' (אבל השוק יום שהוא בשבת
בשאר  גם לקנות קצת מצוי ואם רנ"ב) בסי' שנתבאר מטעם
שלא  ובלבד שבת בערב אפילו מעות לו ליתן מותר ימים
בדרך  הולך שהוא לו יאמר לא וגם בשבת קנה לו יאמר
זה  שהרי בשבת לקנותו הנכרי ויצטרך מיד שבת במוצאי
הדין  וכן רנ"ב בסי' כמ"ש בשבת לקנות בפירוש לו כאומר
שלא  וטוב למכור לנכרי כלים בנותן אלו דברים כל לענין
שלא  אפשר אי כי בשבת הוא השוק שיום בעיר כלל לדור

לחוש: אין היהודים בשכונת אינו השוק ואם יחטא

È וקנה בהלואה מעות הילך שבת בערב לנכרי לומר מותר
אחזור  ואני השוק ביום למחר פלוני חפץ לעצמך בהם
לך  ואתן אלו מעות חוב בפירעון השבת אחר ממך ואקחנו

ריוח:

‡È למקום סחורתו להוליך בקבלנות נכרי לו ששכר מי
בשבת  ישראל מבית הסחורה ולקח הנכרי ובא פלוני
בסי' כמ"ש העין מראית מפני אלא איסור כאן שאין אע"פ
ראות  כפי במלקות או עשרו לפי בממון לקנסו ראוי רמ"ו
אין  שמותר שסבר טעה ואם ממון לו אין אם דין בית עיני
הסחורה  לקח ואם בשוגג שעשה לומר ונאמן אותו קונסין
מותר  בשבת העיר מן שמפליג אע"פ יום מבעוד מביתו

שם: כמ"ש

* * *
·È אלא בשבת לעשותו אסור ואינו מלאכה שאינו דבר

בשבת  לעשותו לנכרי לומר לישראל מותר שבות משום
כל  את כולל שאינו פי על אף חולי מקצת שם שיהיה והוא
לנכרי  ישראל אומר מצוה לצורך או אבר סכנת ולא הגוף
לתקוע  שופר משם להביא כדי השנה בראש באילן לעלות
שאין  לחצר מחצר בשבת חמין לו שיביא לו לומר או בו
כדי  שכ"ה) סי' במ"ש עיין כרמלית דרך (או עירוב ביניהם

המצטער. בהם להרחיץ

שבות  על גזרו לא הפסד במקום הדין שהוא אומרים ויש
גשמים כגון  ע"י הנפסדת מוקצה סחורה נכרי ע"י לטלטל

בענין  אפשר אי אם כרמלית דרך לבית להביאה (ואפילו
(והוא  גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש  אחר)

הפסד). שם שייך שלא אע"פ גדול לצורך הדין

עושה  שהוא כדרך בשבת הנכרי אותו שעושה בדבר זה וכל
שהוא  פי על אף החול מדרך בעשייתו שמשנה דבר אבל בחול
צער  במקום ישראל ע"י אפילו לעשותו מותר גמור שבות
הפסד  במקום הדין שהוא אומרים ויש שכ"ח בסימן כמ"ש
של"ו): סימן (עיין גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש

‚È שמא גזרה בשבת בפיו חשבונותיו לחשוב לאדם אסור
כבר  שעבר חשבון בין להיות העתיד חשבון בין יכתוב
על  הוצאתי וכך כך כגון אותו לידע עדיין לו שצריך אלא
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בשבת  לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק

‰Î שמי בשבת שיכריזו מותר אבידה לו שאבדה מי
שאסור  דבר היא האבידה ואפילו ויגיד יבא בה שיודע
למי  ולומר מצוה אבידה שהשבת מפני בשבת לטלטלו
שמותרים  שמים מחפצי זו אמירה שישיבנה ממנה שיודע
שלום  דרכי מפני נכרי אבידת על גם להכריז (ונהגו בשבת
שלום  בדרכי עמהם להתנהג סופרים מדברי מצווין שאנו

שכ"ה): בסי' כמ"ש מצוה כעין זה והרי

ÂÎ הנדוי להתיר או בשבת לנדות או להחרים מותר אם
שמ"א: בסי' יתבאר והחרם

ÊÎ שיש מי שכל הנמכרת קרקע על בשבת להכריז אסור
מפני  זכותו יאבד לאו ואם ויגיד יבא עליה זכות לו
ואין  הדין את כדן הוא זכותו יאבד לאו ואם שאומר שמה
יבא  זכות לו שיש מי כל סתם מכריז אם ואף בשבת דנין
לא  שאם בעיר תקנה שיש אף הדין את כדן שאינו ויגיד
אלא  דבר ודבר משום אסור מקום מכל זכותו בטל יגיד
יש  כי בידם למחות אין סתם להכריז להקל שנהגו שבמקום
בשבת  בהם לדבר שמותר רבים כצרכי שזהו לומר מקום
נקרא  תדיר מזדמן והוא המדינה תיקון שהוא דבר שכל
הדינין  נקראו זה ומטעם תדיר מזדמן שהוא כיון רבים צורך
ומה  תקמ"ה בסי' כמ"ש מועד של חולו לענין רבים צורכי
בסי' כמ"ש גמור שבות שהוא משום הוא בשבת דנין שאין
הדיבור  אלא רבים לצרכי גמור שבות התירו ולא של"ט
זה  מנהג שם שאין במקום אבל למעלה שנתבאר כמו בלבד

לכתחלה: כן לנהוג אין

ÁÎ הוא אם למכור יין שיש  מי אצל בשבת להכריז אסור
בהכרזה  מצוה צורך שאין הרבה בו מצוי שהיין מקום
מצוי  היין שאין במקומות אבל דבר ודבר משום ואסור זו
לקנות  מצוה צורך שזהו בשבת עליו להכריז מותר כך כל
מעות  סכום יזכיר שלא ובלבד היום ולכבוד לקידוש יין
קודם  מכריז כן אם אלא מצוה לצורך אפילו אסור שזהו
משקין  ושאר ברכו קודם להכריז לעולם כן לנהוג וטוב ברכו
מעות  סכום בלא אפילו בשבת ברכו אחר כלל להכריז אסור
ברכו: קודם מכריז כן אם אלא מצוה צורך בהם שאין כיון

* * *
ËÎ מביתו בתו את נכרים שהוציאו בשבת לו שנודע מי

פעמיו  לדרך לשום מצוה ישראל מכלל להוציאה
אם  ואפילו מיל לי"ב חוץ אפילו ויצא להצלתה להשתדל
ספק  הוא אם ואפילו להצלתה גמורה מלאכה לעשות יצטרך
שמחללין  נפש כפיקוח הוא זה שענין מפני יצילנה אם
מזה  יותר נפש פיקוח לך שאין הצלה בספק אפילו השבת
ומוטב  ימיה כל שבתות ותחלל ישראל מכלל תצא שלא
הרבה  שבתות היא משתחלל אחת שבת עליה לחלל
שאמרה  נפש פיקוח בשביל שבת מחללין ג"כ זה שמטעם
הרבה  שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה
עדיין  מחוייבת שאינה קטנה היא הבת אם אף (ולפיכך
הרבה  שבתות תחלל שלא להצילה עליה יחלל במצות
הקטנים). נפש לפיקוח שבת מחללין זה שמטעם כשתגדיל

אותו  כופין שבת בחילול בהצלתה להשתדל רוצה אינו ואם
אח  איש בן או בת אלא בתו אינה אם הדין אע"פ והוא ר

אע"פ  זו במצוה להשתדל בידו יכולת ויש קרובו שאינו
שאפשר  מה בכל להשתדל אותו כופין יציל אם ספק שהוא

להן. יצטרך אם גמורות מלאכות בעשיית אפילו

אלא  חבירך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים שאין אמרו ולא
כגון  אח"כ האונס לו בא פשיעתו וע"י בזה פשע כשחבירו
שאף  שתיאפה קודם ונזכר בשבת בתנור פת שהדביק
איסור  לידי הוא יבא שלא כדי התנור מן לרדות לו שמותר
חבירו  יבא שלא כדי לרדותה אחר לאדם אסור ממנו חמור
פשע  שחבירו כיון בשבת הפת אפיית של חמור איסור לידי
שהנכרים  זה כאן אבל בשבת בתנור פת והדביק ששכח במה

מאומה. פשע לא ישראל מכלל לצאת לאנסו רוצים

שאונסים  אלא ישראל מכלל להוציאו רוצים אין אם אבל
ואח"כ  זרה עבודה לעבוד אפילו אחת עבירה לעבור אותו
של  באיסור שבת עליו מחללין אין דתו להחזיק יניחוהו
מפני  אחרים) בין בעצמו הוא (בין הצלתו בשביל תורה
ולא  נפש פיקוח בשביל אלא לדחות שבת ניתנה שלא
שבת  לחלל אבל ממנה חמורה עבירה הצלת בשביל
לא  שהוא כיון לאחרים) (אפילו מותר סופרים דברי באיסורי
לעבור  אלא זרה לעבודה לאנסו רוצים אין אם (ואפילו פשע
מצות  בשביל אבל תורה של אחרת תעשה לא מצות על

תקפ"ו). בסי' כמ"ש שבות דוחין אין עשה

(חסר). מעבירה רבים להציל אבל ביחיד זה וכל

בכה"ג): וצ"ע בט"ז ותרנ"ה תקפ"ו סי' סוף (עיין

* * *

בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק

שבת ‡ של דיבורך יהא שלא חכמים דרשו דבר ודבר
למחר  אעשה פלוני דבר יאמר שלא חול של כדיבורך
מדברי  אלא עצמה בשבת לעשותו אסור שאינו דבר ואפילו
שאין  ואע"פ בהם וכיוצא וממכר ומקח שכירות כגון סופרים
למחר  שיעשה לעשייה כלום לו מועיל שבשבת זה דיבור
זו  שאמירה למחר לו שיעשה לחברו לאומר דומה ואינו
למחר  חבירו עושה זו אמירה שע"י שלמחר לעשייה מועלת
שאומר  זו אמירה ע"י בשבת חפציו מוצא שהוא ונמצא

דבר). (ודבר חפצך ממצוא משום ואסור לחבירו

אין  למחר פלוני דבר שיעשה עצמו על כשאומר משא"כ
אמירה  ע"י חפציו מוצא שאינו חפצך ממצוא משום לאסור
כן  לעשות יכול היה בשבת כן אומר היה לא אם שאף זו
דיבורו  יהא שלא דבר ודבר משום אסור אעפ"כ למחר
אעשה  פלונית מצוה לומר ואפילו בחול כדיבורו בשבת
ולא  בשבת לעשותה שאסור מצוה הוא אם אסור למחר
כשיש  אלא בשבת בהם לדבר מותר שמים שחפצי אמרו
כלום  מועלת אמירתו אין כאן אבל זה בדיבור למצוה צורך

שלמחר: לעשייה

עשיית · זכר בהם שאין בטלים דברים בשיחת ואפילו
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משכר  בידו נשאר ועדיין הפועלים לשכר פלוני בנין
שמגיע  מה שידע כדי להם שנתן מה לידע שצריך הפועלים
מכל  כלום להם יגיע לא חשבון לפי אם ואפילו עדיין להם
להם  מגיע שמא לו מסתפק זה החשבון קודם עכשיו מקום
יכתבנו  שמא לגזור ויש לו הצריך חשבון זה הרי כלום

לזכרון.

חשבון  זה הרי ממנו כלום להם מגיע שאין לו ידוע אם אבל
סאים  כמה וכן בשבת לחשבו ומותר כלל לו צריך שאינו
בחתנות  הוציא דינרים כמה פלונית בשנה לנו היה תבואה
אותם  המחשב בטלה שיחה בכלל שהם באלו וכיוצא בנו
שאסור  בהם ירבה שלא ובלבד בחול אותם כמחשב בשבת

למעלה: כמ"ש בשבת בטלה בשיחה להרבות

* * *
„È עמי לעמוד שתוכל בעיניך הנראה לפועל לומר מותר

לשוכרו  לערב לו שצריך מבין כך שמתוך אע"פ לערב
ודבר  שנאמר מפורש דבור אלא נאסר שלא לפי למלאכה
הרי  דבריו מתוך שמבין מה דהיינו הרהור אסור דבור דבר
כמדבר  שזהו לערב עמי נכון היה יאמר לא אבל מותר זה

לשכרו: שרוצה בפירוש

ÂË האסורים בחפצים אלא בשבת בחפציו לדבר אסרו לא
בעולם  היתר צד להמציא אפשר ואי בשבת לעשותם
כגון  סופרים מדברי אלא האיסור אין ואפילו בשבת לעשותם
פירות  למחר שיביא בשבת עצמו על לומר או לחבירו לומר
התחום  בתוך היום שהם פי על אף ביתו לתוך המוקצים

העיר  בתוך צד ואפילו אין מוקצה טלטול מקום מכל המעורבת
סי' עיין המוקצה לגוף (כשצריך בשבת לעשותו בעולם היתר
אותה  בשבת לעשות היתר צד להמציא יוכל אם אבל רע"ו)
בשבת  לומר מותר השבת אחר לעשות שרוצה עצמה מלאכה
שלא  שיזהר (רק השבת אחר שיעשנה לחבירו או עצמו על
עכשיו  אם אפילו ש"ו) בסי' כמ"ש שכירות לשון לו להזכיר
אני  פלוני לכרך לחבירו אדם אומר כיצד היתר צד אותו שם אין
אילו  בשבת היתר צד להמציא שיוכל מפני עמי לך למחר הולך

בורגנין. שם אין שעכשיו פי על אף בורגנין שם היה

בשבת  שמתעסק מה הוא בחפציו דיבור איסור שענין (מפני
בדברים  להתעסק אלא נאסר ולא היום האסורים בדברים
בדבר  נתלה שאיסורם דברים אבל בגופם נתלה שאיסורם
מותרים  בעצמם אלו דברים היו דבר אותו ואילולי אחר
השבת  אחר לעשותם בדבור בהם להתעסק מותר בשבת
אלא  האסור להם הגורם דבר באותו מתעסק אינו הוא שהרי
אותו  אילולי עצמם מחמת היתר להם שהיה דברים באותם
כיון  לתחום חוץ איסור גבי לפיכך האסור להם הגורם דבר
בהילוך  האיסור שאין נמצא בורגנין ע"י היתר צד שיש
בורגנין  כשיש מותר עצמו הילוך אותו שהרי עצמו מחמת
הדרך  על הדיורין מניעת מחמת הוא בהילוך האיסור אלא
במניעת  שילך ולא בדרך שילך אלא מדבר אינו והוא

בזה[)]. כיוצא כל וכן הדיורין

יאמר  לא אבל עמי לך הולך אני זה בלשון אלא היתר ואין
שהרי  פארי"ן) בל"א (שקורין בקרון הליכה שמשמעו בלשון

מועילים: בורגנין אין לזה
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יׂשראל  ּבני מסּפר 1והיה §¨¨¦§©§¥¦§¨¥

dide"`le cOi `l xW` mId lFgM l`xUi ipA xRqn §¨¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ
xn`i mY` iOr `l mdl xn`i xW` mFwnA dide .xtQi¦¨¥§¨¨¦§£¤¥¨¥¨¤Ÿ©¦©¤¥¨¥
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משכר  בידו נשאר ועדיין הפועלים לשכר פלוני בנין
שמגיע  מה שידע כדי להם שנתן מה לידע שצריך הפועלים
מכל  כלום להם יגיע לא חשבון לפי אם ואפילו עדיין להם
להם  מגיע שמא לו מסתפק זה החשבון קודם עכשיו מקום
יכתבנו  שמא לגזור ויש לו הצריך חשבון זה הרי כלום

לזכרון.

חשבון  זה הרי ממנו כלום להם מגיע שאין לו ידוע אם אבל
סאים  כמה וכן בשבת לחשבו ומותר כלל לו צריך שאינו
בחתנות  הוציא דינרים כמה פלונית בשנה לנו היה תבואה
אותם  המחשב בטלה שיחה בכלל שהם באלו וכיוצא בנו
שאסור  בהם ירבה שלא ובלבד בחול אותם כמחשב בשבת

למעלה: כמ"ש בשבת בטלה בשיחה להרבות

* * *
„È עמי לעמוד שתוכל בעיניך הנראה לפועל לומר מותר

לשוכרו  לערב לו שצריך מבין כך שמתוך אע"פ לערב
ודבר  שנאמר מפורש דבור אלא נאסר שלא לפי למלאכה
הרי  דבריו מתוך שמבין מה דהיינו הרהור אסור דבור דבר
כמדבר  שזהו לערב עמי נכון היה יאמר לא אבל מותר זה

לשכרו: שרוצה בפירוש

ÂË האסורים בחפצים אלא בשבת בחפציו לדבר אסרו לא
בעולם  היתר צד להמציא אפשר ואי בשבת לעשותם
כגון  סופרים מדברי אלא האיסור אין ואפילו בשבת לעשותם
פירות  למחר שיביא בשבת עצמו על לומר או לחבירו לומר
התחום  בתוך היום שהם פי על אף ביתו לתוך המוקצים

העיר  בתוך צד ואפילו אין מוקצה טלטול מקום מכל המעורבת
סי' עיין המוקצה לגוף (כשצריך בשבת לעשותו בעולם היתר
אותה  בשבת לעשות היתר צד להמציא יוכל אם אבל רע"ו)
בשבת  לומר מותר השבת אחר לעשות שרוצה עצמה מלאכה
שלא  שיזהר (רק השבת אחר שיעשנה לחבירו או עצמו על
עכשיו  אם אפילו ש"ו) בסי' כמ"ש שכירות לשון לו להזכיר
אני  פלוני לכרך לחבירו אדם אומר כיצד היתר צד אותו שם אין
אילו  בשבת היתר צד להמציא שיוכל מפני עמי לך למחר הולך

בורגנין. שם אין שעכשיו פי על אף בורגנין שם היה

בשבת  שמתעסק מה הוא בחפציו דיבור איסור שענין (מפני
בדברים  להתעסק אלא נאסר ולא היום האסורים בדברים
בדבר  נתלה שאיסורם דברים אבל בגופם נתלה שאיסורם
מותרים  בעצמם אלו דברים היו דבר אותו ואילולי אחר
השבת  אחר לעשותם בדבור בהם להתעסק מותר בשבת
אלא  האסור להם הגורם דבר באותו מתעסק אינו הוא שהרי
אותו  אילולי עצמם מחמת היתר להם שהיה דברים באותם
כיון  לתחום חוץ איסור גבי לפיכך האסור להם הגורם דבר
בהילוך  האיסור שאין נמצא בורגנין ע"י היתר צד שיש
בורגנין  כשיש מותר עצמו הילוך אותו שהרי עצמו מחמת
הדרך  על הדיורין מניעת מחמת הוא בהילוך האיסור אלא
במניעת  שילך ולא בדרך שילך אלא מדבר אינו והוא

בזה[)]. כיוצא כל וכן הדיורין

יאמר  לא אבל עמי לך הולך אני זה בלשון אלא היתר ואין
שהרי  פארי"ן) בל"א (שקורין בקרון הליכה שמשמעו בלשון

מועילים: בורגנין אין לזה
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zldw .`l wxR ozp iAxC zFa` oM mB d`xE .(a ,fiw) hq oEwY xdf ipETY .b iCEwR§¥¦¥Ÿ©¦§¥©¥¨§©¦¨¨¤¤Ÿ¤¤

.(ar wxR a wlg mikEap dxFn .a ,clw b wlg xdf .c ,` dAx©¨Ÿ©¥¤¤§¦¥¤¤¤

(4xF` dxFY dMEx`A d`x .i dkld b wxR dxFYd icFqi zFkld m"Anx d`x)§¥©§©¦§§¥©¨¤¤£¨¨§¥©£¨¨

.(Kli`e ` ,`rwzz sC c KxM ziW`xA dxFYd xF`e .Kli`e b ,l¨¥¨§©¨§¥¦¤¤©¨¥¨

(5"miIg ur"A oiIre):'ג ּפרק מ"א c'ׁשער md zFcFqi 'cW §©¥§¥©¦ֶֶַַ¤§¥
"xF` ixF`n"A ok FnkE .d"ied zFIzF` כ"ד סעיף ד', mdWeאֹות , ¦£¨¨§¥¦§¥ִָ§¤¥

.(r"iA` zFnlFr 'c oM mB©¥¨©¦©



c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

DnW `xwp dOl :l"fx Exn` dPdeux`W ?dzvx §¦¥¨§©©¨¨¦§¨§¨¤¤¤¨§¨
zFUrloFvxDpFw18 ּפרׁשה סֹוף ּברא ׁשית ּפרׁשת ּברּבֹות – ©£§¨ְְִֵַַָָָָָ

19oFWlnה' ± "ux`"W .`FvxaEzMW FnkE ,(l ,ak aÎl`EnW): ¤¤¤¦§¨§¤¨§¥

dka iM"uEx`oFWNn mbe ;"cEcBoFvxdvFxW ,xnFlM , ¦§¨¨§§©¦§¨§©¤¨
ÎdHOn dwEWzE oFvx Dl zFidle "DpFw oFvx zFUrl"©£§¨§¦§¨¨§¨¦©¨
l`xUi zFnWp zEllM zpigAW ,cg` lMde ± dlrnl§©§¨§©Ÿ¤¨¤§¦©§¨¦§¦§¨¥
dwEWzE oFvxA `Fvx zpigA mdA Wi oWxWe oxFwnA¦§¨§¨§¨¥¨¤§¦©¨§¨§¨

`EdÎKExA sFqÎoi`A FA dwacl20aEzMW FnkE ,,b ziW`xA) §¨§¨§¥¨§¤¨§¥¦

(fh"KzwEWY KWi` l`e" :21, §¤¦¥§¨¥

`idW ,"ux`" zpigaA DzFidA DzbVd ipRn Epiide§©§¦§¥©¨¨¨¦§¨¦§¦©¤¤¤¦
xW` ,cxtp xace "mr" zFidl dpFYgYd dbxcOd zpigA§¦©©©§¥¨©©§¨¦§©§¨¨¦§¨£¤
aEzMW FnkE ,oF`Ov zpigaA KxAzi eil` dlkY oM lr©¥¦§¤¥¨¦§¨¥¦§¦©¦¨§¤¨

(a ,bq miNdY)FA dwacl ,"ixUa Ll DnM ,iWtp Ll d`nv" : §¦¦¨§¨§©§¦¨©§§¨¦§¨§¨
iIg ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`A llMile lHAil ,KxAzi¦§¨¥¦¨¥§¦¨¥§¥¨©¥
Dzcixi mcFw dzidW FnM WOn ± `EdÎKExA miIgd©©¦¨©¨§¤¨§¨¤§¦¨¨

.KxAzi eipR xF`n¥¨¨¦§¨¥

dprAUz `l dPd WFlW" :xn`p df lre'כּו,`l ux` §©¤¤¡©¨¥¨Ÿ¦§©§¨¤¤Ÿ
miO draU" ט"ז ל', סימן  xwp`)22(ּבמׁשלי "min" :WExiR ± ¨§¨©¦ְְִִֵָ¥©¦¦§¨

FaEhA WCgnd" ,dHnlÎdlrnln drRWd zpigA'23"כּו. §¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨©§©¥§
,DWxWe DxFwnl dlrnl oF`Ova `id Ff dpigA cinze§¨¦§¦¨¦§¦¨§©§¨¦§¨§¨§¨

"FCal FnW aBUp iM"24lr" ± "FnW" lW Feife "FcFd" wx , ¦¦§¨§§©©§¦¤§©
`id cinY wx ,"draU `l" `ide ,`nlrA dx`d ,"ux ¤̀¤¤¨¨§¨§¨§¦Ÿ¨§¨©¨¦¦

df oF`Ov zpigaA25. ¦§¦©¦¨¤
`al cizrl xn`PW FnkE(g ,ct miNdY)l` lign Ekli" : §¤¤¡©¤¨¦¨Ÿ§¦¦¥§¥©¦¤

A iM ,"ligsFqÎoi``Ed oM FnWM ± `EdÎKExA26:Fl oi` ¨¦¦§¥¨¦§¥¥
sFqdzlM cinze ,driaU KiIW `l ± dlkY Fl oi`e§¥¦§¨Ÿ©¨§¦¨§¨¦¨§¨

ÎKExA miIgd iIg `Ed iM ,WOn FA dwacl KxAzi eil ¥̀¨¦§¨¥§¨§¨©¨¦©¥©©¦¨
`xFwn"E ,`Ed27"`lFkC28. §¨§¨

oM mb `Ed okedHnl mc`d WtpAzlMUOd §¥©¥§¤¤¨¨¨§©¨©©§¤¤
FaEhA WCgnd" KxAzi `EdW Ki` "cg` 'd"A zppFAznE¦§¤¤©¤¨¥¤¦§¨¥©§©¥§

oMכּו' lr xW` ,WOn Wil oi`n zFnlFrd lM deEdnE "§©¤¨¨¨¥©¦§¥©¨£¤©¥
zpigA ,oFvxe `Fvx zpigaA ,"ux`" zpigA oM mb `id¦©¥§¦©¤¤¦§¦©¨§¨§¦©
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`niIwC `Yzl `xg` Wcw xal Dil zi`e ,`NM lr wilq Edi` Wcw `Edd©Ÿ¤¦¨¦©Ÿ¨§¦¥§©Ÿ¤¨¢¨§©¨§©§¨

Wcw aizkC ,Wcw oEPi` l`xUi ikd sE` ,oiipnaE `pAWEgA mi`we ,DizFgY§¥§¨¦§§¨¨§¦§¨¨¦¦§¨¥¦Ÿ¤¦§¦Ÿ¤

.("'dl l`xUi¦§¨¥©

(18mb d`xE ,dv cEOr ` wlg xAcOA irvn`d x"Enc` ixn`nA x`Azp)¦§¨¥§©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤©§¥©

.(Kli`e ` ,cp FNW dpEn`d xrW©©¨¡¨¤¨¥¨

(19.("ux` dWAIl miwl` `xwIe" :(i ,` ziW`xA) wEqRd lr)©©¨§¥¦©¦§¨¡Ÿ¦©©¨¨¤¤

"ּכי 20) הּמתחיל ּבדּבּור ּבראׁשית ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ(ועּיין
כּו'" החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים o`Mכאׁשר oFWNd .c ,` xF` dxFY) ְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ¨©¨¨

d`xE ,mW xF` dxFzA (miNw miEPiWA) `vnp [cxtp xace . . l"fx Exn` dPde]§¦¥¨§©©§¨¨¦§¨¦§¨§¦¦©¦§¨¨§¥

dxFYd xF`A dMEx`aE ,aiyz cEOr a wlg d"qwz owGd x"Enc` ixn`n mb©©©§¥©§©¨¥¥¤©©£¨§©¨

(Kli`e a ,`tz sC b KxM ziW`xA.( §¥¦¤¤©¨¥¨

לציצת"21) לכם "והיה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה glW(עּיין oOwl) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ§©¨§©

(c ,dn"נסכים "ּבפרׁשת הּמתחיל ּובדּבּור ,(Kli`e ` ,n glW oOwl).( ְְְְִִִַַַָָָ§©¨§©¨¥¨

(22`l . . dprAUz `l dPd WFlW ,ad ad ,zFpa iYW dwElrl" :fhÎeh ,mWe)§¨©£¨§¥¨©©¨¥¨Ÿ¦§©§¨Ÿ

.("miO draÜ§¨©¦

(23mFi lkA")cinY.("xF` xvFi" zMxA ." §¨¨¦¦§©¥

aEzMX dn oiprM Edfe)(b ,e rWFd)."Epl mWBk `Faie" : §¤§¦§©©¤¨¥©§¨©¤¤¨

ּבפירּוׁש הּׁשמים" "האזינּו הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָועּיין
לקחי " ּכּמטר `)"יערֹוף ,br Epif`d oOwl)מענין ּׁשּנתּבאר ּומה –גׁשם . ְֲִִַַָָ§©¨©£¦ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

צּוה" "ּתֹורה הּמתחיל `)ּבדּבּור ,ev dkxA oOwl). ְְִִִַַָָ§©¨§¨¨

awr dWxR zFAxA l"fx Exn`W Edfe(gi ,b dWxR)sC'ג :רצ"ב, §¤¤¨§©©§©¨¨¨¥¤¨¨¨©
:ixn` opAx,l`xUil `EdÎKExA WFcTd dUrW miQPd lM ©¨¨¨§¦¨©¦¦¤¨¨©¨¨§¦§¨¥

miOd lr `N` o`Ur `l'ׁשם.,כּו עּיין Ÿ£¨¨¤¨©©©¦ֵַָ

miOd EeTi" oipr Wxtl Wi df KxC lre[. .]mFwn l`cg`" §©¤¤¤¥§¨¥¦§©¦¨©©¦¤¨¤¨
(h ,` ziW`xA)draWA cg`" `EdX dn Epiid ± "cg`" WExitE , §¥¦¥¤¨©§©¤¤¨§¦§¨

"mlFrd zFgEx 'caE ,ux`aE ,miriwxoniq miIg gxF` KExr oglW) §¦¦¨¨¤§¨¨ª§¨¨©©¦¦¨

(onqp mWe .e sirq `qzFCnA KxAzi FzEwl` zkWnd EpiidC , ¨¦§¨¦§¨§©§©§¨©¡Ÿ¦§¨¥§¦
FzEnvr cSn `EdÎKExA WFcTd iAbl oM oi`X dn .zFpFilr¤§©¤¥¥§©¥©¨¨¦©©§
`Ed ixdW ,llM "cg`" zCn eilr KiIW `l KxAzi FzEdnE¨¦§¨¥Ÿ©¨¨¨¦©¤¨§¨¤£¥

cgEinE cigi'אחר ,כּו ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ziW`xAּכמֹו dxFYd xF` d`x) ¨¦§¨ְְְִֵֵֶַָָ§¥©¨§¥¦

(Kli`e ` ,hpyzz sC f KxM. ¤¤©¨¥¨

micxFi min" ,"miOd EeTi" `xwp "cg` mFwn l`" Ff dkWnde§©§¨¨¤¨¤¨¦§¨¦¨©©¦©¦§¦
DFaBn'כּו." ¦¨©

הּקֹולֹות" את ראים העם "וכל הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (dxFYועּיין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¨

(Kli`e c ,br xF`,ל"ג ודף א'. י"ח, ּדף ּבראׁשית: א', חלק ּבּזהר (ועּיין  . ¨¥¨ְְְִֵֵֵֶַַַַַֹ
miOdא' EeTi)[. .]zFxitq xUrdn rtXd zkWnd lr i`wC cg` mFwn l` ¦¨©©¦¤¨¤¨§¨¥©©§¨©©¤©¥©¤¤§¦

a KxM .fhw cEOr ` KxM `xwIe dxFYd xF` d`xE .` ,cl oOwl ± cFqi zpigal¦§¦©§§©¨§¥©¨©¦§¨¤¤©¤¤

(gpxz cEOr.( ©

מּצֹות" ּתאכל ימים "ׁשׁשת הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹועּיין
zpigA `id zEliv`C zEklndW ,'Ek cg` mFwn l` miOd EeTi" :b ,ci ev lirl)§¥©¦¨©©¦¤¨¤¨¤©©§©£¦¦§¦©

("a"n oETiY xdf ipETzA oiIr ,lFkiaM cg` lW FnFwn. §¤¤¨¦§¨©¥§¦¥Ÿ©¦

"xdfdÎixE`ia"A x`AzPX dnE הּמתחיל ּבדּבּור ּבׁשּלח, ּפרׁשת ©¤¦§¨¥§¥¥©Ÿ©ְְְִִַַַַַָָ
אחר" ּבאֹופן הּנ"ל מאמר לֹומר יׁש wcv"עֹוד gnSdl xdGd ixE`A d`xE) ְֲֵֵֶַַַַַָ§¥¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤

(Kli`e fx cEOr ` wlgÎ`nlr `Ed ux` zpigaE mi zpigaC , ¥¤©¨¥¨¦§¦©¨§¦©¤¤¨§¨
± `ilBz`CÎ`nlr zpigaAW ,`ilBz`CÎ`nlre `iqMz`C§¦§©§¨§¨§¨§¦§©§¨¤¦§¦©¨§¨§¦§©§¨
Î`nlrA oM oi`X dn ,l"pM Wil oi`n ,cxtp xace Wi `xaPd©¦§¨¥§¨¨¦§¨¥©¦§¥©©©¤¥¥§¨§¨

lEHiA zpigaA mW milElM md `iqMz`C'כּוmW oiIr , §¦§©§¨¥§¦¨¦§¦©¦©¥¨
.zEkix`A©£¦

"xF`ÎdxFz"A oM mB xMfpe יׁשיר "אז הּמתחיל ּבדּבּור ּבׁשּלח, ּפרׁשת §¦§¨©¥§¨ְְְִִִַַַַַָָָָ
dWnAמׁשה", aEzMX dn oipr dGW(i ,a zFnW)miOd on iM" : ֶֹ¤¤¦§©©¤¨§Ÿ¤§¦¦©©¦

EdiziWn'ׁשם",כּו a)עּיין ,aq)"minl d`nv" `id ux` oM lre . §¦¦ֵַָ§©¥¤¤¦§¥¨§©¦
min draU `l"e'כּו"` wlg xAcOA irvn`d x"Enc` ixn`n d`x) §Ÿ¨§¨©¦§¥©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤

(mW oiIr ,lFcB `lR dGW gv cEOr. ©¤¤¤¤¨©¥¨

(24.(bi ,gnw miNdY ."minWe ux` lr FcFd")©¤¤§¨¨¦§¦¦

נּצבי 25) "אּתם ּפסּוק על ׁשּנתּבאר "(ּוכמֹו ּבפירּוׁש ספֹות ם" למען ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
את  Kli`e)"הּצמאה הרוה `vw'` cEOr b KxM mixaC) miaSp dxFYd xF`).( ְֵֶַָָָָ©¨¦¨¦§¨¦¤¤©¨¥¨

(26):`Ed oM FnWM.(dk ,dk `Îl`EnW ¦§¥§¥

(27):`lFkC `xFwn.(` ,bl ziW`xA ` wlg xdf .lMd xFwn §¨§¨§©ŸŸ©¥¤§¥¦

(28x`AzPX dn oiIre)"יׁשנה "אני ּפסּוק "izpFi"על WExitA §©¥©¤¦§¨¥ְֲִֵַָָ§¥¨¦
(a ,d mixiXd xiW)" KxC lr ±Kipir"mipFi(eh ,` mixiXd xiW)EdGW , ¦©¦¦©¤¤¥©¦¦¦©¦¦¤¤
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"dil`n dlFrd zadlW"M ,W`d cFqIOW oF`Ov¦¨¤¦§¨¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨
ied z` dad`l"E KxAzi FA dwacl"LiIg `Ed iM [..] d" §¨§¨¦§¨¥§©£¨¤£¨¨¦©¤

(k ,l miaSp).dlrnl xMfPd "min" zpigA "draU `l" okle , ¦¨¦§¨¥Ÿ¨§¨§¦©©¦©¦§¨§©§¨

WtPd mbe" Edfe`lOz `l"29'ו סימן f](ּבקהלת  ,](FnkE . §¤§©©¤¤Ÿ¦¨¥ְִֶֶָֹ§
:FpFWl dfe ,df wEqR lr mW zFAxA aEzMW¤¨§©¨©¨¤§¤§

`id Dnvrl ± dlnr `idX dn lM ,zrcFi WtPdW¤©¤¤©©¨©¤¦£¥¨§©§¨¦

miaFh miUrn `le dxFz `l ,draU Dpi` Kkl ,dlnr£¥¨§¨¥¨§¥¨Ÿ¨§Ÿ©£¦¦
:.30כּו'

.xESiwozp mlFrd z` mB" ,ohw mlFr `Ed mc`dW oipr ¦¦§¨¤¨¨¨¨¨¨©¤¨¨¨©
`id oM lre ,dpFxg` dpigA ± "ux`" ,zFcFqi 'c ."mAlA§¦¨§¤¤§¦¨©£¨§©¥¦
mWBk `Faie" ."miO draU `l ux`" ,oFvxe `Fvx zpigaA¦§¦©¨§¨¤¤Ÿ¨§¨©¦§¨©¤¤

"Epl: . ¨
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aEzMX dn oipr(k ,fk ilWn)dprAUz `l mc`d ipir" ";כּו': ¦§©©¤¨¦§¥¥¥¨¨¨Ÿ¦§©§¨
"miWcgM LipirA Eidi mFi lkA".` ,e oPgz`e `zxhEf `zwiqR) §¨¦§§¥¤©£¨¦§¦§¨§¨¨¨¤§©©

(` ,` mixaC oOwl onqPd d`xE hk ,ek `FaY i"Wx .i ,bi Fxzi (xAFA) `nEgpY©§¨¤¦§©¦¨§¥©¦§¨§©¨§¨¦

"oird oYraU `NW" ±oYraW `NW miWcg milM" :a ,bk `rivn `aA) ¤Ÿ§©§¨¨©¦¨¨§¦¨¥¦¢¨¦¤Ÿ§©§¨

("oird.xiW dxFYd xF` .hiÎgi cEOr ` wlg g"qwz owGd xEnc` ixn`n d`x) ¨©¦§¥©©§¥©§©¨¥¥¤©©¨¦

cEOr b KxM `xwIe) ipinW dxFYd xF` d`xE .Kli`e biy cEOr ` KxM mixiXd©¦¦¤¤©¨¥¨§¥©¨§¦¦©¦§¨¤¤©

.(fqz

ּבפירּוׁש כּו'" לכם "ּבׁשברי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ek)ועּיין ,ek izFTgA): ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ§ª©

תׂשּבעּו" b)"ולא ,gn izFTgA lirl).( ְְִָֹ§¥§ª©

(29.("`lOz `l WtPd mbe ,Editl ± mc`d lnr lM" :f ,e zldw)Ÿ¤¤¨£©¨¨¨§¦§©©¤¤Ÿ¦¨¥

רּבה 30) ּובקהלת ׁשם), עּיין ד'. ּפרׁשה וּיקרא, (ּפרׁשת ּברּבֹות הּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכן
ּפסּוק f)על מלא".:(`, אינּנּו והּים הּים אל הֹולכים הּנחלים "ּכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

דתיקון ÚÓÂ˙‰(לח) דע"ס התכללות בין ההפרש יובן
ערך  לו שאין בחכמה אא"ס גילוי שמצד
נקודים  בחי' שהוא דתוהו דע"ס התכללות לגבי כלל
בע"ס  גילוי לידי שבאי' ההעלם שבבחי' ע"ס שהן

הק  ע"י שבחי'דאצילות כו' באצי' שעובר ו"ח
ע"ס  בחי' כמו שיהיו היינו דע"ס דהעלם התכללות
כא' יתכללו אלא כלים בי' יתחלקו שלא דעקודים
שמאיר  עצמו אא"ס גילוי מצד רק וזהו בתכלית.
יוכללו  ואז המל' עד מכתר לסוף מראש בשוה בכולם
בבת  א"ע אדם שמרגיש כמו ממש כא' הפכים ב' גם
שעצם  לפי כא'. הפכים ב' גם ירגיש כן לרגל מראש א'
אא"ס  עצמות בחי' כך כנ"ל מכולם בערך מובדל הנפש
לע"ס  למקור מקור מהיות גם ומובדל מושלל להיות
אינון  מכל ולאו וכמ"ש ההעלם. בבחי' ע"ס להיות גם
כלל  י"ס בחושבן ולא וכן בהעלם אפי' כלל מדות
הפכים  וב' שבהן וסוף ראש ומשוה שוה ע"כ כנ"ל.
הן  התוהו דבחי' הללו שהע"ס הגם וא"כ כו'. שבהן
שהן  בהעלם וחסד כחכ' בתקפו א' כל מציאותם בעצם

ספי' דכל כתר בבחי' בגילוי הבאים לע"ס מקוריים
למעלה  ועולים כשבאים אך כו'. לי' בהתחלקות בפרט
מצד  והוא ממש כא' מתכללים ממש המאציל בעצמות
אפי' כלל ע"ס במציאות שאינם עד הבטול תכלית
כלל. מהות בלי מה בלי ע"ס ונק' ההעלם בבחי'
בחכ' אא"ס גילוי מצד שבאה התכללות בחי' משא"כ
רק  בפ"ע א' כל במציאות בכלים מובדלים ע"ס שיש
בחכמה  אא"ס גילוי תוס' מצד יחד מתאחדים שהן
הפכים  ב' גם שיוכללו עד היש ביטול בהם שעושה
הבטול  בחי' אבל כו'. היש בטול רק נק' ואינו כנ"ל
עצמות  מצד בא שהוא הנ"ל דתוהו שבהעלם שבע"ס
ומקור  מעיקר לגמרי מושלל להיותו ממש אא"ס
אמיתי  ביטול בחי' הוא כנ"ל. מציאותם התהוות
שלהבת  (וכמו כו'. מה בלי שנק' עד וכל מכל בתכלית
ניכר  ולא בתכלית שם שכלולה בגחלת הקשורה
הנפש  כחות העלם ההתכללות וכמ"כ כלל. במציאו'
כנ"ל  ממש שוה בכולן מאירה כאשר הנפש בעצמות
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•
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚÂ הארות גילוי היינו הללו והמשכות נהורין
אין  הוא כן שכשמו עצמו א"ס מאור והמשכות
כלא  קמי' וכולא כלל עלמין בגדר ואינו כו', סוף לו
אליו  ערוך ואין בי' תפיסא מחשבה ולית ממש חשיב

וזיוו  והודו כתי', עולמים כל מלכות מלכותך כי כו',
המתלבשת  בעלמא והארה זיו כו' ושמים ארץ על
חיי' להיות ולהחיותם להוותם עלמין בתוך ומתפשטת
ב"ה  א"ס אור והסתר העלם בבחי' ליש מאין וקיימי'
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

להיות  ויחזרו במציאות העולמות יבטלו שלא עצמו
צמצומי' כמה ע"י דהיינו שהיו, כמו ואפס אין
וסדר  כדרך המדריגות בירידות שונות והתלבשות
רם  ובכבודו בעצמו ב"ה אוא"ס אבל ההשתלשלות,
ההשתלשלות. מבחי' מעלה למעלה והוא כו' ונשא
שלמעלה  ב"ה אוא"ס נמשך עקב יו"ד יעקב בחי' וע"י
אלקי' הנפש בגילוי למטה שיאיר השתלשלות, מבחי'
ממש  ב"ה אוא"ס גילוי להיות מישראל או"א שבכל
הם  האבנים שהעלה שעשה עובדותיו ע"י נפשו, על
למעלה  עד אותם והגבי' העולמות את המחי' האותיות
ולהיות  סוכ"ע, לבחי' היינו ההשתלשלות מבחי' מעלה
לעלות  ויכולת כח להם יש לכן דומם בחי' הם האותיות
וסופן  בסופן תחילתן נעוץ בסוד מעלה למעלה
מעלה  בו שאין העיגול כמשל הוא וסוכ"ע בתחלתן,
במ"א, כמ"ש עולם זרועות ומתחת וכמ"ש ומטה

ומקורות  לבחי' אותם העלה עילוי אחר ובעילוי
מקום  והיינו ואווי"ן, יודי"ן שהם עליונים יגמה"ר
והשערה  יו"ד בחי' הוא שלה והגומא השערה יניקת
הללו  בחי' וכל וא"ו, בחי' היא המשכה שהיא עצמה
בנפש  בעבודה והיינו למעלה, ממטה העלאה בחי' הם
השורה  ב"ה א"ס לאור שבנפש חכ' התעלות האדם
מאין  ומחודש נברא בחי' היא הנפש כי בה ומתגלה
למעלה  ממטה להעלותה וצריך כו' אותיות בבחי' ליש
מבחי' וירחמהו ה' אל וישוב הסוכ"ע ב"ה א"ס לאור
נהורין  ש"ע כי ע"ב דצ"ב ה"מ בס' (וע' הרחמים יג"מ
מענין  וש' בפנים, המאיר ואמת, הז' בתיקון מתגלי' הם
עילאין  נהורין ש"ע בחי' שיאיר וחשמל), פניאל, אור
בבחי' היא ההמשכה וכן זו, והעלאה מטה, למטה גם

מ"ה. כח בחי' דוקא חכמה
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ÔÈÚÂ הארות גילוי היינו הללו והמשכות נהורין
אין  הוא כן שכשמו עצמו א"ס מאור והמשכות
כלא  קמי' וכולא כלל עלמין בגדר ואינו כו', סוף לו
אליו  ערוך ואין בי' תפיסא מחשבה ולית ממש חשיב

וזיוו  והודו כתי', עולמים כל מלכות מלכותך כי כו',
המתלבשת  בעלמא והארה זיו כו' ושמים ארץ על
חיי' להיות ולהחיותם להוותם עלמין בתוך ומתפשטת
ב"ה  א"ס אור והסתר העלם בבחי' ליש מאין וקיימי'
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

דיבור  מחשבה, בלבושי הטוב, את ולזכך הרע את להרחיק צריך הרוחנית, בעבודה
את  להרחיק - ובדיבור לדקות, הגסות את להפוך בכולם ומדות, השכל וכחות ומעשה,

בגסות  יהיה לא המותר והדיבור האסור, הדיבור

‰p‰Â.האדם ּבנפׁש העבֹודה ענין יּובן הּזה הּמׁשל ּככל ¿ƒ≈ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
לתּקן  צרי אּמן ּכאׁשר ּבגׁשמּיּות ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻּדהּנה
האברים  את ּובֹורר יפה ּבֹודקֹו ּתחּלה הּנה ּכלי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאיזה
חדׁשים, ועֹוׂשה לחּוץ וזֹורקם הּכלי ׁשל ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָהרעים
ורֹוחצם  מתּקנם הּוא ּומלכלכים חלּוׁשים ׁשהם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻוהאברים
ּדתחּלה  האדם, עניני ּבתּקּוני הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָּומיּפם,
חזקה  ּבהסּתּכלּות עצמֹו את ולבּדק עניניו לברר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹצרי
לגמרי, אֹותֹו ודֹוחה הרע את ּומרחק עניניו, ּפרטי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבכל
ּומזּככֹו, מבררֹו הּוא טֹוב לא ּתערֹובֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲֵֶַַַָֹּומה
ּדּבּור  ּדמחׁשבה הּנפׁש ּבלבּוׁשי הן היא הּנה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדעבֹודה
העבֹודה  וענין וׂשכל, ּדמּדֹות הּנפׁש ּבכחֹות והן ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּומעׂשה,
איידיל, ּגראּב פּון מאכין ּדּקּות, – מּגּסּות לעׂשֹות ְְֲִִִֵַַַַָהּוא
והּפעל  העׂשּיה אפן יהיה וקּיּומן הּמצות ּבמעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּוכמֹו
ּדּבּורֹו יהיה הּדּבּור ּבענין וכן ּבליטֹות, ּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַּבדּקּות
יהיה  ּדּבּורֹו נֹוׂשא ּתכן אׁשר זאת ּדלבד והינּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבדּקּות,
ּבענינים  הינּו טֹובֹות, הנהגֹות אֹו ּומצוֹות תֹורה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָּבדברי
ּדׁשּבת  הּדּבּור ּוכמֹו ּבטלים, ּבדברים ולא ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹמּמׁשּיים

חל  לדּבּורי ּדֹומה ועצם 8ׁשאינֹו ּגּוף הּנה זאת לבד הּנה , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹ
ּבין  ההבּדל ּדר ועל ּבגּסּות, ולא ּבדּקּות יהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹהּדּבּור
"קּום  אֹומר ּדיעקב עׂשו, ׁשל לדּבּורֹו יעקב ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹּדּבּורֹו

כּו' ׁשבה" ּבּקׁשה 9נא לׁשֹון אּלא נא ואין אֹומר 10, ועׂשו , ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָ
אבי" ּגס 11"יקּום לׁשֹון ּכּבּוד 10ׁשהּוא ּדבענין היֹות ועם , ְְְֱִִִִִֶַַָָָ

ּביֹותר, נזהר היה (ּבראׁשית אב רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ
סה  ימי 12ּפרׁשה ּכל ּגמליאל, ּבן ׁשמעֹון רּבי "אמר ( ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

מּמאה  אחד אֹותֹו ׁשּמׁשּתי ולא אּבא את מׁשּמׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהייתי
את  מׁשּמׁש ׁשהייתי ּבׁשעה אני אביו, את עׂשו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשּמׁש
ׁשהייתי  ּובׁשעה מלכלכין, ּבבגדים מׁשּמׁשֹו הייתי ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָֻאּבא
ּבׁשעה  עׂשו אבל נקּיים, ּבבגדים יֹוצא הייתי לּדר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיֹוצא
ּבבגדי  אּלא מׁשּמׁשֹו היה לא אביו את מׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה
ּבעת  וגם נעלה, ּבאפן אב ּכּבּוד ׁשּנהג הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמלכּות",
אביו, צער על נזּכר זה ּבכל להֹורגים נפׁשֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשעיפה
וחפץ  יעקב על חמה ּומלא רֹוצח היֹותֹו ּדעם ְְְְֱֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹוהינּו
אביו  את לצער רצה ׁשּלא מּפני הּנה זה ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלהרגֹו,

מּזה  עצמֹו את ׁשּלֹו13מנע הּדּבּור ּגּוף הּנה ּומּכלֿמקֹום , ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
יּובן  כן ּוכמֹו אבי", אבל ימי "יקרבּו ּגס, ּדּבּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַָהּוא
נאוה, מדּבר להיֹות הּדּבּור ׁשּבלבּוׁש העבֹודה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבענין
ענין  ּדאין והינּו ּומׁשּבח, נאה יהיה הּדּבּור ּגּוף ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻאׁשר
ּדהּדּבּורים  האסּור, הּדּבּור את להרחיק ְְְֲִִִִֶַַַָָָָהעבֹודה
צריכים  והּדֹומה הרע ולׁשֹון רכילּות ּדׁשקר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהאסּורים
ענין  ּבזה ׁשּי ואינֹו ּדחּיה, ּבדר ּגמּור ּברחּוק ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלרחקן
ּולתּקנֹו, לבררֹו ׁשּיׁש ּבדבר היא ּדהעבֹודה ּכלל, ְְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָהעבֹודה
ׁשהאּמן  הּכלי ׁשל הרעים ּדהאברים ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּוכמֹו
רק  העבֹודה, ענין ּבהם ׁשּי אינֹו לחּוץ וזֹורקם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָׁשֹוברם
מהּכלי, להרחיקם ּכח ּבעל להיֹות צרי ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבזה
ּורחיצת  ּובתּקּון החדׁשים, ּבעׂשּית הּוא עבֹודתֹו ְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָועּקר
הּדּבּור, ּדתּקּון ּבהעבֹודה הּוא ּכן אׁשר האברים, ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשאר

ּבדּקּות. ׁשּיהיה הראּוי ּבהּדּבּור הּוא ְְְְִִִֶֶַַָָָּדעּקרֹו
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תניא 8) ג. הלכה טו פרק שבת ירושלמי ב. קיג, שבת ראה
ועוד. בסופו. אחרון קונטרס

יט.9) כז, תולדות
לקח 10) ומדרש תנחומא יח. סה, פרשה רבה בראשית ראה

לא. שם, תולדות הפסוק על טוב
שם.11) תולדות
טז.12) פיסקא
מא.13) שם, תולדות רש"י פירוש ראה
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‰„ÂÚÒ· ‡· [˙˘¯Ù] ˜"˘
.Â:השני את אחד מברכים בה הברכה לשון

"כל  רז"ל* מאמר על מיוסדת ושנים, ימים אריכות
ושנותיו" ימיו לו מאריכין באחד, .77המאריך 1

2

3

אחת. תיבה חסרה כאן ב.77)* יג, ברכות
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באחד", המאריך "כל של העניין על כעת נדבר לא
לעניין  בנוגע הוא כעת להסביר רוצים שאנו מה
הלשון  כפל מהו לכאורה, ושנותיו". ימיו לו "מאריכין
ימים  "אריכות הברכה בנוסח גם כך ושנותיו"? "ימיו
כשישנה  שהרי לשון, כפל זהו לכאורה ושנים",
שנים", "אריכות ממילא כבר ישנה – ימים" "אריכות
גם  ממילא ישנה הרי – שנים" "אריכות וכשישנה

ימים"? "אריכות
מוצאים  שאנו הראשונה הפעם הוא: העניין אלא

בפסוק  הוא "אחד" המילה את ערב 78בתורה "ויהי
ולילה. מיום מורכב אחד" "יום אחד". יום בוקר ויהי
עניינים  בכמה בחסידות מוסבר ולילה יום של העניין
יום  עבודת ישנה בעבודה גם כך וחושך, אור של
עניינים  כמה ועוד ועצבות, מרירות לילה, ועבודת
לדבר  רוצים שאנו מה לבארם. המקום כאן שאין

האדם. הנהגת של העניין בכללות הוא כאן
זמן  לאדם שאין כלומר, מהומה, של חיים ישנם
זמן  לו אין משינתו קם כשהוא בבוקר פעם. אף
ומכל־ התפילה, את "חוטף" והוא בציבור, להתפלל
התפילה. אחרי משהו ללמוד זמן לו שאין שכן
המנחה  תפילת "חוטף" הוא בערב , יותר, מאוחר

ביותר, הגדולה במהירות ערבית תפילת את ולאחריה
עצמו, את תופס הוא בלילה משהו. ללמוד זמן לו ואין
קצרים". "ימים נקרא זה היום. כל עבר היכן איי,
בגדיו  את לפשוט מבלי למיטה נפל הוא מכן לאחר

ע  היכן עצמו, את תופס הוא בבוקר, צרכו. כל בר וישן
חי  כשהוא גם קצרים". "לילות נקרא זה הלילה.
"שנים  רק זה הרי שנה, מאה או שמונים שבעים,
נקרא  זה אדרבה ארוכים", "ימים לא אך ארוכות",

קצרים". "ימים
מהשינה, קם כשהוא מנוחה. של חיים ישנם אך
לו  יש ואם במתינות, השחר ברכות לומר זמן לו יש
אומר  הוא הרי – התפילה לפני תהלים לומר שיעור
שיעור  ואומר בציבור מתפלל הוא מכן לאחר זאת,
יותר, מאוחר משהו. ולומד התפילה שלאחר התהלים
יעקב" ו"עין משניות ולומד בציבור מנחה מתפלל הוא
יכול  הוא אין אם גם מעריב, אחרי מעריב. ומתפלל
ברבים, הנלמד לשיעור מקשיב  הוא בעצמו, ללמוד
שמע  קריאת קורא הוא השינה, לפני גמרא. עמוד
ארוך", "יום הוא אצלו היום שצריך. כפי המיטה שעל
"מאריכין  משמעות וזוהי ארוכים". "ימים נקרא וזה

ושנותיו". ימיו לו
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חגיגה. מסכת את לסיים בכור, היה הוא שאף שאול, יצחק ר' החל הרוחות נרגעו כאשר
את  להסביר העדיף מאיר, זלמן ר' כגיסו פלפול, להשמיע במקום כי להיווכח הופתעו השומעים 

הדרוש. בדרך הסיום

הכלים  "כל למזבחות: בקשר וחכמים אליעזר רבי בין במחלוקת מסתיימת חגיגה מסכת
בטומאה), בהם שנגעו רגל עולי מטומאת לטהרן הרגל שעבר (אחרי טבילה טעונין במקדש שהיו
רבי  דברי - טומאה) מקבלת (שאינה כקרקע שהן מפני הנחושת, ומזבח הזהב ממזבח חוץ
יצחק  ר' בלבד)". ציפוי מהווים והנחושת (הזהב מצופין שהן מפני אומרים: וחכמים אליעזר,
טומאה, מקבל אינו המזבח, כמו קודש כלי שהוא חכם, תלמיד כך: הדברים את הסביר שאול

כע  ("ונפשי כקרקע בעיניו ושפל עניו הוא כאשר אליעזר.רק רבי דעת זו תהיה"), לכול פר
מקבל  הוא אין אז גם "ציפוי", של זעומה מידה ישנה כאשר גם כי ואומרים מקילים החכמים
ציפוי  אלא יהיו שלא בתנאי אך בדיעבד, מותרת גאווה של שבשמינית שמינית שכן טומאה,
הדעות... לכל טומאה הוא מקבל אזי לפנימיותו הגאווה חודרת כאשר כי מהותו. עצם ולא בלבד

לדבריו. להאזין כדי גיסיו שני גם התקרבו הסיום, את לערוך שאול יצחק ר' התחיל כאשר
את  להשמיע החל כאשר אך מרשים, פלפול ממנו לשמוע ציפו בתורה הגדול כוחו את בידעם
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ראה  אשר מאיר, זלמן ר' אך עמדו, על נשאר לייב משה ר' לחמוצה. פניהם ארשת הפכה דבריו
כעבור  ברם, המקום. את לעזוב והחליט רגז חכמים, תלמידי של בכבודם פגיעה אלו ַָבדברים
אופי  בהמשך יקבל שהסיום הניח הנראה שכפי משום הדברים, את לשמוע שוב חזר קצר זמן

שונה.

אין  חכמים תלמידי אלעזר: ר' אמר אבהו ר' "אמר הגמרא: בדברי המשיך שאול יצחק ר'
אמר  ה'... נאום כאש, דברי כה הלוא דכתיב: אש, גופן שכל בהן... שולטת גיהינום של אור
כדכתיב: כרימון, מצוות שמלאין ישראל... בפושעי שולטת גיהינום של אור אין לקיש: ריש

שבך...". "ריקנין אלא: "רקתך", תקרי: אל רקתך", הרימון "כפלח

ז"ל  חכמינו מאמרי פי על נרחבת ובהסברה באריכות הדברים את הסביר שאול יצחק ר'
של  דורו דור, באותו שניהם שהיו לקיש, וריש אבהו ר' של ותולדותיהם אישיותם את המציגים
ומקורב  עשיר היה אבהו ר' תלמידֿחבר. לו היה לקיש וריש תלמידו היה אבהו ר' כאשר יוחנן, ר'
לקרבם  כדי להמון, אגדה דברי להשמיע ונהג עניו היה זה עם יחד אך גדול, הלכה ובעל למלכות,
על  מסופר למשל, סוטה, במסכת טובים. ומעשים לתשובה ולעוררם להוכיחם ולמצוות, לתורה
אגדה, דברי לשמוע אליו נהר שההמון לאחר אבא, בר חייא ר' לבין בינו שהיה דוֿשיח

בתורה. גדלותו למרות העם, פשוטי אל התקרבותו ואת ענוותנותו את רואים זה ומדוֿשיח

תורה  ללמוד החכמים תלמידי של תפקידם את להסביר כאן בדבריו אפוא, התכוון, אבהו ר'
הזכיר  לזה בהקשר כאש". דברי כה ו"הלא למו" דת "אש אש של ובהתלהבות ובקדושה ביראה
בכל  "ערוכה הפסוק על בלחש, תורה שלמד לתלמיד עירובין, במסכת ברוריה, שאמרה מה את
ונצרפת  קדושה בהתלהבות ונלמדת האברים, רמ"ח בכל ערוכה להיות צריכה שהתורה ושמורה ",

בו. שולט גיהינום של אור אין זו, בדרך מתנהג התלמידֿחכם כאשר רק טהרה. של באש

עבר  בבאֿמציעא, במסכת כמסופר היה, לקיש כאשר לריש ורק ללסטים, התחברות של סוער
הוא  לחברו. כן ואחרי לתלמידו והפך אליו התקרב לאורייתא", "חילו כי יוחנן ר' לו הוכיח
ולעומקו. לאשורו העניין להבהרת הביא ובכך קושיות, וארבע עשרים עניין כל על לו הקשה
הטהורה, פנימיותם את וידע היטב ההמונים את הכיר העם, של הנמוכות מהשכבות שבא כיוון

כרימון". מצוות מלאים "שהם הגדולות מעלותיהם את ציין ולכן

דרך  את לציין באים להמונים, הפונה לקיש, ריש וגם חכמים, לתלמידי הפונה אבהו, ר' גם
על  ולכן, לתורה , ולהתקרב להתעלות סיכוי לו ויש טהורה פנימיות יש יהודי לכל אשר התורה
לעודד  בעם, תורה להרביץ בהתלהבות ולפעול ובהתבטלות בענווה תורה ללמוד החכמים תלמידי

ולמצוות. לתורה ולקרבם הפשוטים האנשים את

התלמוד, ממסכתות מקורות של שפע בצטטו דבריו, את להרחיב שאול יצחק ר' המשיך כך
המאזינים  וציבור עצום, היה שומעיו על שעשה הרושם ומושכת, מרתקת בצורה הגיש אותם
שהלכה  הצפיפות, למרות ובהתעוררות. בדריכות דבריו את שומעים הכול כאשר וגדל, הלך
ישותם. את מילאה רוח ורוממות מרובה, ובהתעניינות בצמא דבריו את השומעים שתו וגדלה,

משה  ר' גיסו את תפס הוא זו, "מוזרה" תופעה למראה להתאפק היה יכול לא מאיר זלמן ר'
דרשות  בשמיעת זמננו את נבזבז מתי עד הביתה. ונלך "הבה עצור: בכעס ואמר בידו, לייב

לנשים...". המתאימות
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c"agעדר i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"א] סיון [אמצע

שי' מר[ד]כי ומו"ה שי' חיים יואל מו"ה

וברכה. שלום

מאד  ומה זמן, באיחור הגיע העבר ניסן מי"ג מכתב

הוא  הטוב האל לימוד, אגודת יסדו ת"ל אשר נהניתי

ויוכלו  ובכבוד בנקל טובה פרנסה להם ויתן עמו, על ירחם

לטהר  לזכנו באמת, חיינו זה אשר לתורה, עיתים לקבוע

ויתעורר  טובות, המדות בקנין באמת ית' ולעבדו לבבינו

ותלמידי  ותלמידיהם זרעם בניהם בעד העולם אבות זכות

לדאבה  נוסיף ולא אמיתית, בישועה להושע תלמידיהם

בגו"ר. אורה בקרן ישראל כל ויעמ[י]ד עוד,

והשי"ת  וידידינו אוהבינו כל בשלום גיני נא יפרשו

בגו"ר. טוב אך ולהשמיע לשמוע יזכנו

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dheq(iriax meil)

,el` milwc oke ,yi` da xar `l jkle ,aeyil oey`xd mc` dilr
`l` ea didi `ly ,oey`xd mc` xfb jk ik ,milwc wx yi df mewna
mc` zepyn milwcdy mixne`y dna mipeekzn jkle ,milwc aeyi

oey`xd.,`xnbd zxtqnéMà áøì déåìà éëcøî áøeax ©¨§§©©§¥§©©¦
.àøec éa ãò ,dì éøîàå ,éték éa ãòå àéðBøâäî¥©§§¨§©¥¦¥§¨§¦¨©¥¨

äeìúîe äeìî BðéàL ìk ,øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîàlk - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¨¤¥§©¤¦§©¤
`ed ixd ,edeeliy gipn epi`y in oke ,exag z` deln epi`yeléàk§¦

òLéìàì Bçéøé éLðà eäeeéì éìîìéàL ,íéîc CôBLjldyk ¥¨¦¤¦§¨¥¦©§¥§¦¤¡¦¨
jke ,ea miqlwzn zewepizd eid `l ,mxirníéaec äøéb àìŸ¦¨¦

.úB÷Bðézì,dyrnd z` `xnbd d`ianeøîàpL`iapd ryil` lr ©¦¤¤¡©
mind z` `tixy xg`egixiaäìò àeäå ìà úéa íMî ìòéå" ,©©©¦¨¥¥§Ÿ¤

äìò Bì eøîàéå Bá eñì÷úéå øéòä ïî eàöé íépè÷ íéøòðe Cøcá©¤¤§¨¦§©¦¨§¦¨¦©¦§©§©Ÿ§£¥
,"çø÷ äìò çø÷,`xnbd zyxtnezçø÷äL äìò ,Bì eøîà- ¥¥©£¥¥¥©¨§£¥¤¦§©§¨

zpwexyíB÷nä úà eðéìòepiid ,mirx mind eidy cer lky ¨¥¤©¨
eiykre ,epxkne xg` mewnn min ep`ady ici lr miqpxtzn

.epizqpxt z` zgtw ,mind z` z`txy
,`xnbd zx`an cerpè÷ íéøòðe' éàî'íémd milecb mixrp ixd ©§¨¦§©¦

mixrp mpi` miphwe ,miphw mpi`e,øæòìà éaø øîà ,e`xwp mixrp ¨©©¦¤§¨¨
my lríépè÷ ,úBönä ïî íéøòBðnLmy lr mi`xwpépèwî eéäL ¤§¨¦¦©¦§§©¦¤¨¦§©¥
äðîà.mind ietix ici lr mzqpxt wqtd lr eb`cy jkaàðz £¨¨¨¨

,jk lr xg` yexit `ziixaaïîöò eæaæáe ,eéä íéøòðz` ebidpd - §¨¦¨¦§§©§¨
oeifaa mnvré÷úî .íépè÷k,óñBé áø dì óiyewd dnjka ¦§©¦©§¦¨©¥

,miphw mbe mixrp mb miiexwyàîìãå`l` mlibl iepik epi` mixrp §¦§¨

jk miiexwïîB÷î íL ìò,eid miphwe ,'oxerp' dnyy xirn e`ay ©¥§¨
áéúk àì éî,df oirk xn`p `l ike -eaLéå íéãeãâ eàöé íøàå" ¦Ÿ§¦©£¨¨§§¦©¦§

ïì àéL÷å ,"äðè÷ äøòð ìàøNé õøàî`id cvik ,ok enkäøòð ¥¤¤¦§¨¥©£¨§©¨§©§¨¨©£¨
äpè÷e,dphw dpi`e `id dxyr mizy za dxrp `ldéaø øîàå §©¨§¨©©¦

äpè÷ ,úãtdzidïøBòð ïîco`k mb xn`p jke ,oxerp xird on - §¨§©¨§¦§¨
,`xnbd zvxzn .miphw mixrp oipraíúädphw dxrp oipraàì ¨¨Ÿ

LøôîaezkddîB÷î`ed 'dxrp'y yxtl ozip jkl ,d`a `id oi`n §¨¥§¨
eli`e ,dnewn my lràëämiphwd mixrpd oipraïîB÷î LøBôî ¨¨§¨§¨

.mnewn my lr `ed 'mixrp'y yxtl oi` jkle ,egixin e`viy
,my xn`p cer,"'ä íLa íìì÷éå íàøéå åéøçà ïôéå"zyxtn ©¦¤©£¨©¦§¥©§©§¥§¥

,`xnbdLnî äàø ,áø øîà ,äàø äî,ezii`xa myiprdy - ¨¨¨¨©©¨¨©¨
íéîëç eðúpL íB÷î ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúãk¦§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨¤¨§£¨¦

íäéðéòdrxl,dzid d`vezd,øîà ìàeîLe .éðBò Bà äúéî Bà ¥¥¤¦¨¦§¥¨©
äàøycwd gexaíéøetkä íBéa ïnà ïäa äøaòúð ïlekL`edy ¨¨¤¨¦§©§¨¨¤¦¨§©¦¦

.dhnd yinyza xeq`y meiúéøBìa ,øîà àçôð ÷çöé éaøå- §©¦¦§¨©§¨¨©§¦
sxerd ixeg` milcbny xryäàøyiyíéiøBîàk ïäìjkle ¨¨¨¤¨¡¦¦

mllwäàø ,øîà ïðçBé éaøå .ycwd gexaïäa äúéä àlL §©¦¨¨¨©¨¨¤Ÿ¨§¨¨¤
äåöî ìL úéçeìçìmllw jkle.,`xnbd zl`eyeäééòøæa àîìãå ©§¦¤¦§¨§¦§¨§©§©§

äåä äåäéð.mllwl ie`x oi`e ,zilelgl didz -øæòìà éaø øîà ¤¡¨£¨¨©©¦¤§¨¨
zigelgl oi`y d`xúBøBcä ìk óBñ ãò íòøæa àìå ía àìjkle Ÿ¨§Ÿ§©§¨©¨©

mllw.
,my xn`p mllw ryil`y ixg`øòiä ïî íéaec íézL äðàözå"©¥¥¨§©¦¦¦©©©

,"íéãìé éðLe íéòaøà íäî äðò÷ázå©©§©§¨¥¤©§¨¦§¥§¨¦
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים ושישה לעומר עמוד ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iyiy meil)

äúBMä ìk ,ïðçBé éaø øîàoiiLîç àéáî ,øîæ éðéî äòaøàa ¨©©¦¨¨¨©¤§©§¨¨¦¥¤¤¥¦¨¥
,eôãøé øëL ø÷aá éîékLî éBä" ,øîàpL ,íìBòì úBiðòøet§¨ª¨¨¤¤¡©©§¦¥©Ÿ¤¥¨¦§Ÿ
ïééå ìéìçå óBz ìáðå øBðë äéäå ,í÷éìãé ïéé óLðá éøçàî§©£¥©¤¤©¦©§¦¥§¨¨¦¨¤¤§¨¦¨©¦

,"eèéaé àì 'ä ìòBt úàå ,íäézLî,oiia xnf ipin drax` ixd ¦§¥¤§¥©Ÿ©¦
.lilge sez lape xepkäîzeprxeténò äìb ïëì' ,åéøçà áéúk ©§¦©£¨¨¥¨¨©¦

,'úòã éìaîefzg` zeprxetéúî BãBáëe' .íìBòì úeìb ïéîøBbL ¦§¦¨©¤§¦¨¨¨§§¥
,'áòødipy zeprxet ef,'àîö äçö BðBîäå' .íìBòì áòø ïéàéánL ¨¨¤§¦¦¨¨¨¨©£¦¥¨¨

ziyily zeprxet ef,äéãîBlî çkzLzL äøBzì ïéîøBbL¤§¦©¨¤¦§©©¦§¤¨
minl dxez dlynpy,'Léà ìtLéå íãà çNéå' .ziriax zeprxet ef ©¦©¨¨©¦§©¦

ïéîøBbLlekiakàeä Ceøa LBãwä ìL BàðBNì úeìôLibq oeyla ¤§¦¦§§§¤©¨¨
xedpLéà ïéàå ,o`k xen`d'ä' øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©

,'äðìtLz íéäBáâ éðéòå' .'äîçìî Léàziying zeprxet ef ¦¦§¨¨§¥¥§¦¦§©§¨
åéøçà áéúk äîe .ìàøNé ìL úeìôL ïéîøBbLyng lk xg` - ¤§¦¦§¤¦§¨¥©§¦©£¨

,zeiprxetdïëì"¨¥
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ערה ipy ,oey`x - ` - xacna zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øáãîá úùøô
ààäLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøéðéñ øaãîa ©§©¥̧§Ÿ̈¯¤¤²§¦§©¬¦©−

úéðMä äðMa éðMä Lãçì ãçàa ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´©¥¦À
:øîàì íéøöî õøàî íúàöìáLàø-úà eàN §¥¨²¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ§À¤ŸÆ

íúáà úéáì íúçtLîì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîaâïaî §¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«¦¤̧

ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðL íéøNr¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôzãíëzàå ¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ§¦§¤´

åéúáà-úéáì Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥«£Ÿ−̈
:àeä(éåì)äeãîré øLà íéLðàä úBîL älàå «§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøì íëzàåìïBòîL ¦§¤®¦§¥¾¡¦−¤§¥«§¦§¾
:écLéøeö-ïa ìàéîìLæ-ïa ïBLçð äãeäéì §ª«¦¥−¤¦«©¨«¦«¾̈©§−¤

:áãðénrç:øreö-ïa ìàðúð øëùOéìèïìeáæì ©¦«¨¨«§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«¦§ª¾
:ïìç-ïa áàéìàéòîLéìà íéøôàì óñBé éðáì ¡¦−̈¤¥«Ÿ¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈

:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîì ãeäénr-ïa¤©¦®¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«
àé:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáìáé-ïa øæréçà ïãì §¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¾̈£¦¤−¤¤

:écLénrâé:ïøër-ïa ìàérât øLàìãéãâì ©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«§¾̈
:ìàeòc-ïa óñéìàåè:ïðér-ïa òøéçà éìzôðì ¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

æèälàáéúëø÷éàééø÷úBhî éàéNð äãrä éàeø÷ ¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´
:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà(ìàøùé)æéçwiå £¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«©¦©¬

eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−
:úBîLaçéãçàa eìéä÷ä äãrä-ìk úàå §¥«§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ

úéáì íúçtLî-ìr eãìéúiå éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨

:íúìbìâìèéäLî-úà ýåýé äeö øLàk §ª§§Ÿ¨«©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:éðéñ øaãîa íã÷ôiåñ ©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(221 'nr g zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈

החּיים' ה'אֹור כ)ּכתב הּבאים (פסוק מּכל אחד היה "לא : ִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגּבֹורי  ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻלכלל

ּבאדֹון  ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו נס וזה . . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח

לחּקי  מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ידי על יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּנפלאֹות

ׁשל  הרׁשם ּתחת עדין עמד יׂשראל ׁשעם ּומּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּטבע;

למעמד  זכה הּתֹורה, לחּקי ונתּון מסּור והיה סיני הר ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֻמעמד

זה. ִִֶנּסי

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéàëäML ïáeàø ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯
:úBàî Lîçå óìà íéraøàåôáëïBòîL éðáì §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½

åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§ªÀ̈
íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìrîå äðLâëähîì íäéã÷t ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
ìLe óìà íéMîçå ärLz ïBòîL:úBàî Lô ¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéäëäMîç ãâ ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³
:íéMîçå úBàî LLå óìà íéraøàåôåëéðáì §©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¦§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìrîå §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöæëíéráLå äraøà äãeäé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²
:úBàî LLå óìàôçëíúãìBz øëùOé éðáì ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrèëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

òaøàå óìà íéMîçå äraøà øëùOé ähîì§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîôìíúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì ¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàìïìeáæ ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§ª®

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráLôáìéðáì ¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥³
úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkâìíéøôà ähîì íäéã÷t −ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iyiy meil)

äúBMä ìk ,ïðçBé éaø øîàoiiLîç àéáî ,øîæ éðéî äòaøàa ¨©©¦¨¨¨©¤§©§¨¨¦¥¤¤¥¦¨¥
,eôãøé øëL ø÷aá éîékLî éBä" ,øîàpL ,íìBòì úBiðòøet§¨ª¨¨¤¤¡©©§¦¥©Ÿ¤¥¨¦§Ÿ
ïééå ìéìçå óBz ìáðå øBðë äéäå ,í÷éìãé ïéé óLðá éøçàî§©£¥©¤¤©¦©§¦¥§¨¨¦¨¤¤§¨¦¨©¦

,"eèéaé àì 'ä ìòBt úàå ,íäézLî,oiia xnf ipin drax` ixd ¦§¥¤§¥©Ÿ©¦
.lilge sez lape xepkäîzeprxeténò äìb ïëì' ,åéøçà áéúk ©§¦©£¨¨¥¨¨©¦

,'úòã éìaîefzg` zeprxetéúî BãBáëe' .íìBòì úeìb ïéîøBbL ¦§¦¨©¤§¦¨¨¨§§¥
,'áòødipy zeprxet ef,'àîö äçö BðBîäå' .íìBòì áòø ïéàéánL ¨¨¤§¦¦¨¨¨¨©£¦¥¨¨

ziyily zeprxet ef,äéãîBlî çkzLzL äøBzì ïéîøBbL¤§¦©¨¤¦§©©¦§¤¨
minl dxez dlynpy,'Léà ìtLéå íãà çNéå' .ziriax zeprxet ef ©¦©¨¨©¦§©¦

ïéîøBbLlekiakàeä Ceøa LBãwä ìL BàðBNì úeìôLibq oeyla ¤§¦¦§§§¤©¨¨
xedpLéà ïéàå ,o`k xen`d'ä' øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©

,'äðìtLz íéäBáâ éðéòå' .'äîçìî Léàziying zeprxet ef ¦¦§¨¨§¥¥§¦¦§©§¨
åéøçà áéúk äîe .ìàøNé ìL úeìôL ïéîøBbLyng lk xg` - ¤§¦¦§¤¦§¨¥©§¦©£¨

,zeiprxetdïëì"¨¥
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iyilyרעו - a - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®
ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´
Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´
íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯
:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤
íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−

:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´
Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−



רעז iying ,iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íäéìâãìñçéíúàáöì íéøôà äðçî ìâc §¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné̈®̈§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

èé:úBàî Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«
ëìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−

:øeöäãt-ïaàëìLe íéðL íäéã÷ôe BàáöeíéL ¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²
:íéúàîe óìàáëîéða ähîeïîéðá éðáì àéNðå ï ¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½

:éðòãb-ïa ïãéáàâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe £¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º

äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈
ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëïã äðçî ìâc §¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²

-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö̈−Ÿ¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤
:écLénråëóìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«©¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤

:úBàî òáLeæëàéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå §©¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ
:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìçëíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´¨¥½©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàèëähîe ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«

ììL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîàìóìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk ¥«¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤

äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå äráLå§¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬
:íäéìâãì eòñéôáììàøNé-éðá éãe÷t älà ¦§−§¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−

-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«
ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−

:íéMîçåâìéða CBúa eã÷túä àì íiåìäå ©«£¦¦«§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéãìeNriå ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£−

ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éðaäLî-úà §¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤¤À
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

:åéúáà úéa-ìrô ©¥¬£Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬
אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ׁשּיּוכלּו מיל (רש"י)ּכדי מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין  הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר החל. ּבימֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻּגם

ּביֹום  ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה (ּבין הּקּב"ה לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיהּודי

צריכה  הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ּגם להּמׁש צריכה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשּבת

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ּדחל' ה'עּובדין על ְְְְְִִֶַַַַַָָֹלהׁשּפיע

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà ýåýéáúBîL älàå §Ÿ̈²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬

øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨−̈
:øîúéàåâíéðäkä ïøäà éða úBîL älà §¦«¨¨«¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−

:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnäãáãð úîiå ©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´
éðôì äøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³
ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³

:íäéáà ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìàô ¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåå-úà áø÷ä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ¤

ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLåæ-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤

ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk úøîLî¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ
:ïkLnä úãár-úàçìäà éìk-ìk-úà eøîLå ¤£Ÿ©¬©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤

-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî-úàå ãrBî¥½§¤¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤
:ïkLnä úãárèïøäàì íiåìä-úà äzúðå £Ÿ©¬©¦§¨«§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ

:ìàøNé éða úàî Bì änä íðeúð íðeúð åéðáìe§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«
é-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤

:úîeé áøwä øfäå íúpäkôàéýåýé øaãéå §ª¨®̈§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáé-úà ézç÷ì äpä éðàå ¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤

øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤
:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»

íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©

:ýåýé éðà eéäé éì äîäaô §¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆

B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו היּו . .ְְְְְְְִִִִִִַַַָ

ׁשעסק  ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ׁשּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

זקנה  לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת על ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבהׁשּפעה

ועֹוד  יהּודי עֹוד לקרב ּתלמידים, עם ּתֹורה ללמד עליו -ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לּתֹורה. ְִַָיהּודי

éùéîçãééðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−



iyyרעח - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàìåèíúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t ¥«Ÿ§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈
:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

æè:äeö øLàk ýåýé ét-ìr äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«
æéúä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ®̈¥«§¾§−̈

:éøøîeçéíúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå §¨¦«§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ®̈
:érîLå éðáìèéíøîr íúçtLîì úä÷ éðáe ¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´

:ìàéfrå ïBøáç øäöéåëíúçtLîì éøøî éðáe §¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈
úéáì éålä úçtLî íä älà éLeîe éìçî©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬

:íúáààëúçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì £Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©
:épLøbä úçtLî íä älà érîMäáëíäéã÷t ©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«§ª«¥¤Æ

íäéã÷t äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úráLâëúçtLî ¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëàéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬
:ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéáäëúøîLîe ¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàa ïBLøâ-éðaeä §¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾
:ãrBî ìäà çút Cñîeåë-úàå øöçä érì÷å ¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤

-ìrå ïkLnä-ìr øLà øöçä çút Cñî̈©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²§©
:Búãár ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænäñ ©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æëéøäöiä úçtLîe éîøîrä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfrä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLîçëLãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa ¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤
éøîL úBàî LLå íéôìà úðîL äìrîå̈¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−

:Lãwä úøîLîèëìr eðçé úä÷-éða úçtLî ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²
:äðîéz ïkLnä Cøéìáà-úéá àéNðe ¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈

:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«
àìúçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ

ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ
:Búãáráìïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð àéNðe £«Ÿ̈«§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ

:Lãwä úøîLî éøîL úc÷t ïäkäâìéøøîì ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾
íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−

:éøøî úçtLîãìøëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe ¦§§¬Ÿ§¨¦«§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈
:íéúàîe íéôìà úLL äìrîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

äììàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−

:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìr ìéçéáà-ïa¤£¦®̈¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨
åìïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈

:Búãár ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe§¦−̈§©ª¨´©«£¨®̈§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«
æìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈

:íäéøúéîeçìéðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå ¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á
øæî | ãrBî-ìäàåéðáe ïøäàå | äLî äç «Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈

ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®
:úîeé áøwä øfäåèìøLà íiåìä éãe÷t-ìk §©¨¬©¨¥−¨«¨§¥̧©«§¦¦¹£¤Á

äLî ã÷tíúçtLîì ýåýé ét-ìr ïøäàå ¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®
íéøNrå íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−

:óìàñ ¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»
ÔÈn‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

ּבעֹולמֹות  ּגם אֹורן את ממׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות

היא  (ׁשהרי מּכחּה זה אין אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבריאהֿיצירהֿעׂשיה;

אֹור  מּכח אּלא עצמֹו'), מּתיר חבּוׁש ו'אין ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמתלּבׁשת

ּכאן: ואף ּבּה. ׁשּמאיר ְְִִֵֶַַָָהּספירֹות

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיֹוכבד

ÈÙÏ.זֹו ּכניסה ƒ¿≈ְִָ

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬

:íúîLàîúçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå §Ÿ¨«§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©
úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
éðáa øBëa-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨§−¦§¥¬

:ìàøNéâîúîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå ¦§¨¥«©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ
óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤

ìL:íéúàîe íéráLå äLôãîýåýé øaãéå §¨¬§¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàäî-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¤¤¬¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨

úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé éðáa øBëa§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©
:ýåýé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäaåîééeãt úàå §¤§®̈§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«§¥Æ§¥´

ìMä-ìr íéôãrä íéúànäå íéráMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©
:ìàøNé éða øBëaî íiåìäæîúLîç zç÷ìå ©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§À̈£¥¯¤



רעט iriay - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈
:ì÷Mä äøb íéøNrçîïøäàì óñkä äzúðå ¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ

:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìeèîúà äLî çwiå §¨®̈§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½¥−
:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«

ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

àðåéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìrô ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

והלוּים  לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

מי  אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ּתחּתיהם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנכנסּו

ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. לּה נֹועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

להּגיע  יכֹול העֹולם, ּבעניני התעּסקּות זבּולּון, ׁשבט ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלעבֹודת

ׁשבט  "ולא הרמּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ׁשרּות לוי, ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלעבֹודת

קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלוי

ֳִָקדׁשים".

éòéáùãàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáéåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð ¥«Ÿ¨À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àa-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äëàìî úBNrìãúãár úàæ ©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«²Ÿ£Ÿ©¬
:íéLãwä Lã÷ ãrBî ìäàa úä÷-éðaäàáe §¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«¨̧

úëøt úà eãøBäå äðçnä rñða åéðáe ïøäà©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤
:úãrä ïøà úà dá-eqëå Cñnäååéìr eðúðå ©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«§¨«§´¨À̈

úìëz ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²§¥−¤
:åéca eîNå äìrîìîæíéðtä ïçìL | ìrå ¦§¨®§¨§¨−©¨«§©´ª§©´©¨¦À

úørwä-úà åéìr eðúðå úìëz ãâa eNøôé¦§§»¤´¤§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ
Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤

:äéäé åéìr ãéîzä íçìåçãâa íäéìr eNøôe §¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«¨«§´£¥¤À¤µ¤
eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå éðL úrìBz©´©¨¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−

:åéca-úàèúøðî-úà eqëå úìëz ãâa | eç÷ìå ¤©¨«§¨«§´¤´¤§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³
î-úàå äéúøð-úàå øBànä-úàå äéç÷ì ©¨Æ§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤

-ìk úàå äéúzçîdì-eúøLé øLà dðîL éìk ©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈

:íäaéäñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå ¨¤«§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−
:èBnä-ìr eðúðå Lçz øBòàéçaæî | ìrå ´¨®©§¨«§−©©«§©´¦§©´

äñëîa Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä©¨À̈¦§§Æ¤´¤§¥½¤§¦´Ÿ½§¦§¥−
:åéca-úà eîNå Lçz øBòáé-ìk-úà eç÷ìå ´¨®©§¨−¤©¨«§¨«§Á¤¨

eðúðå Lãwa íá-eúøLé øLà úøMä éìk§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´©ÀŸ¤§¨«§Æ
Lçz øBò äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà¤¤´¤§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−´¨®©

:èBnä-ìr eðúðåâéeNøôe çaænä-úà eðMãå §¨«§−©©«§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´
:ïîbøà ãâa åéìrãéåéìk-ìk-úà åéìr eðúðå ¨½̈¤−¤©§¨¨«§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈

-úà úzçnä-úà íäa åéìr eúøLé øLà£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À¤©©§³Ÿ¤
éìk ìk ú÷øænä-úàå íériä-úàå úâìænä©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´
eîNå Lçz øBò éeñk åéìr eNøôe çaænä©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬

:åécáåèLãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå ©¨«§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤
ïë-éøçàå äðçnä rñða Lãwä éìk-ìk-úàå§¤¨§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À
Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì úä÷-éðá eàáé̈³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤
:ãrBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå̈¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

æèøBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa | øærìà úc÷ôe§ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤

:åéìëáeôæéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå §¥¨«©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìçéúçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà ¥«Ÿ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ

:íiåìä CBzî éúäwäèéeéçå íäì eNr | úàæå ©§¨¦®¦−©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ
ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa eúîé àìå§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ
Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå eàáé åéðáe¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−

:BàOî-ìàåë-úà òlák úBàøì eàáé-àìå §¤©¨«§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤
ôôô :eúîå Lãwä©−Ÿ¤¨¥«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨



xihtnרפ - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»
העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓ ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

ּכנגד  - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר להיֹותם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" ˜‰˙"ממלכת Èa ÔÈÓקדׁש" נאמר ּבהם , ְֲִִֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶֶַָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ּכנגד - ְֳִֶֶַָָהּקדׁשים"
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diptl dxhtdd zkxa
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כוונתו  אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי

בתורה עסק לעודד כן?לשמה היא עושה הוא כיצד שני ומצד ,
וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברים לאדם שמבטיח ידי על

לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד אם הרי -

הדברים: בביאור לומר ויש

("כל  לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה  לשום ולא התורה השגת לשם תורה ולומד העוסק")

אחרת  קדושה מטרה לא אפילו המילה 1אחרת, על הוא והדגש .
כאדם עוסק " ויגיעה, עמל מתוך שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יום בעסקו הטרוד

להיות  עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אדם
תורה.. אלא לי אין האומר ש"כל מכיון - השאלה מן מוטרד

לו" אין תורה הוא 2אפילו חייב התורה לעסק בנוסף כלומר, ,
וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל גם דבר 3לעסוק ,

הרמב"ם  וכלשון רב; עמל לאהבתו 4הדורש הדרך היא "והיאך ,
הנפלאים.. וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו?
וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמם, האלו בדברים וכשמחשב
שואל  - אםֿכן חסד; גמילות בעניני גם לעסוק עליו לכך ובנוסף
תורה, בלימוד הוא עסקו שכל בגלל האמנם - עצמו את הוא

העבודה? עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה  העוסק "כל - לו ואומרת המשנה משיבה כך על
הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר  "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף  - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד  ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני  שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים  לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
סוגים: לשני

אףֿעלֿפי  כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות  לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה  "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). עלֿידיֿזה נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתו כמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתו להיות
" החטא"; ה"דברים"ומקרבתו מן לכל השווה הצד זכות". לידי

אינם  הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה
ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את  אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין  הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים  הן לסיוע זוכה לשמה, תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה  לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת  הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל  שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב  עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא  לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -
עצה  לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה  יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק  שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי  גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת  על ומתקבלות ומועילות, טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' יז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה
לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות

אגרות קודש
 ב"ה,  ער"ח סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות תרומיות

 עסקן צבורי רב פעלים בנש"ק וכו' מוהר"ר

יצחק מאיר הכהן שי', שר הסעד

שלום וברכה!

התורה  קבלת  חג  את  נחוג  אשר  ברכותי  בזה  להביע  הנני  הבע"ל  תורתנו  מתן  זמן  לקראת 

בשמחה ובפנימיות.

מאד עגמה עלי נפשי מהמצב השורר באה"ק ת"ו, אשר כל יום מביא משם ידיעות מעציבות 

ביותר, ונוסף על זה הנה ההתפוררות שבין החרדים גופא הוא לקוי מכאיב ביותר.

ובכל זה תקותי חזקה, אשר, סוף סוף, תתארגן חזית דתית מאוחדת, ובפרט אחרי דברי עם 

מר משה שי' שפירא - שר הפנים - בזה.

כמו שכתבתי מכבר הנה, לדעתי ברור הדבר אשר הבחירות באה"ק ת"ו בזמן הזה תגרומנה ח"ו 

תקלה לכל הישוב כולו, וגם לכל מפעל הקשור בו בארצות אחרות ובפרט בארה"ב, כמו תעמולת הבאנד, 

המגבית המאוחדת, או"מ, וכו' וכו', ומאחר שלא נעלם לכל, ובפרט מהישוב על אתר, כי הדבר קרוב 

להפסד ורחוק משכר, הנה לא מופרך הוא אשר אפילו בשעה מאוחרת זו עוד יש אפשרות לבטל הבחירות 

בהשתדלות הראוי', אולם אם למרות כל זה לא יעלה הדבר, אזי אם יש אפשרות על כל פנים לדחות 

הבחירות לזמן, הרי גם בזה לכאורה כדאית ההשתדלות ככל האפשר, והצלה פורתא ג"כ הצלה שמה.

בידעי חיבת הקדש שכת"ר רוחש לדברי תורה ושיחת קדש של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע - שלוח בזה קונטרס חג השבועות דהאי שתא, שזה עתה הו"ל.

בפ"ש וברכת הצלחה וחג שמח.
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ycew zegiyn zecewp
כוונתו  אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי

בתורה עסק לעודד כן?לשמה היא עושה הוא כיצד שני ומצד ,
וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברים לאדם שמבטיח ידי על

לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד אם הרי -

הדברים: בביאור לומר ויש

("כל  לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה  לשום ולא התורה השגת לשם תורה ולומד העוסק")

אחרת  קדושה מטרה לא אפילו המילה 1אחרת, על הוא והדגש .
כאדם עוסק " ויגיעה, עמל מתוך שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יום בעסקו הטרוד

להיות  עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אדם
תורה.. אלא לי אין האומר ש"כל מכיון - השאלה מן מוטרד

לו" אין תורה הוא 2אפילו חייב התורה לעסק בנוסף כלומר, ,
וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל גם דבר 3לעסוק ,

הרמב"ם  וכלשון רב; עמל לאהבתו 4הדורש הדרך היא "והיאך ,
הנפלאים.. וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו?
וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמם, האלו בדברים וכשמחשב
שואל  - אםֿכן חסד; גמילות בעניני גם לעסוק עליו לכך ובנוסף
תורה, בלימוד הוא עסקו שכל בגלל האמנם - עצמו את הוא

העבודה? עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה  העוסק "כל - לו ואומרת המשנה משיבה כך על
הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר  "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף  - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד  ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני  שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים  לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
סוגים: לשני

אףֿעלֿפי  כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות  לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה  "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). עלֿידיֿזה נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתו כמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתו להיות
" החטא"; ה"דברים"ומקרבתו מן לכל השווה הצד זכות". לידי

אינם  הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה
ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את  אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין  הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים  הן לסיוע זוכה לשמה, תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה  לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת  הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל  שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב  עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא  לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -
עצה  לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה  יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק  שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי  גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת  על ומתקבלות ומועילות, טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' יז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה
לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות
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זמני יום ראשון ויום שבת
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שבת
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שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:495:458:348:319:119:0910:2110:2013:1113:1219:2619:3019:5419:5819:0920:10באר שבע )ק(

5:465:418:308:279:099:0710:2010:1813:1113:1119:3119:3519:5620:0119:0120:13חיפה )ק(

5:475:428:318:289:099:0710:1910:1813:1013:1019:3019:3419:5319:5818:5420:09ירושלים )ק(

5:485:438:328:299:119:0810:2110:1913:1113:1219:2719:3119:5620:0019:0920:12תל אביב )ק(

5:425:398:248:228:598:5710:0710:0612:5212:5218:5618:5919:2219:2518:3819:36אבו דאבי )ח(

5:235:158:088:019:059:0110:2210:1913:2813:2920:2020:2820:5921:0820:0821:25אוסטריה, וינה )ק(

7:087:139:029:059:409:4310:3410:3512:4712:4617:2617:2017:5417:4917:0218:01אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:315:238:178:109:119:0710:2610:2413:3013:3120:1720:2420:5421:0220:0521:18אוקראינה, אודסה )ק(

4:584:507:437:368:408:369:579:5413:0213:0319:5320:0120:3220:4119:4220:58אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
5:084:597:527:458:508:4610:0710:0413:1413:1420:0620:1420:4520:5419:5421:11

5:275:188:108:019:139:0810:3110:2813:4013:4020:3720:4621:1821:2920:2621:47אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:195:108:027:539:059:0010:2310:2013:3213:3320:3020:3921:1221:2220:2021:41אוקראינה, קייב )ק(

6:005:538:468:409:389:3410:5310:5113:5613:5720:4320:5021:1621:2420:2821:40איטליה, מילאנו )ק(

6:076:078:378:379:079:0710:0910:0912:4112:4118:1418:1418:3718:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:367:419:359:3710:1110:1311:0511:0713:2013:2018:0518:0018:3218:2817:4218:39ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:418:4710:2910:3211:0911:1212:0112:0314:1214:1218:4218:3619:1319:0818:1919:20ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:585:538:458:419:299:2610:4210:4013:3813:3920:0820:1320:4020:4619:5520:59ארה״ב, בולטימור )ק(

5:455:398:318:279:179:1310:3010:2813:2813:2820:0020:0620:3320:4019:4720:53ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:455:398:318:279:179:1410:3010:2813:2813:2920:0120:0720:3420:4019:4820:54ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:176:109:038:589:519:4811:0511:0314:0514:0520:4120:4721:1521:2220:2821:36ארה״ב, דטרויט )ק(

6:326:289:169:139:539:5111:0311:0113:5213:5220:0520:0920:3220:3619:4920:47ארה״ב, האוסטון )ק(

5:555:518:408:379:209:1810:3110:2913:2313:2319:4219:4720:1120:1619:2820:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:386:359:219:199:569:5411:0411:0313:5113:5119:5720:0020:2320:2619:4120:37ארה״ב, מיאמי )ק(

5:395:338:258:219:129:0910:2510:2313:2413:2419:5820:0420:3120:3819:4520:51ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:096:038:568:519:419:3810:5410:5213:5213:5220:2420:3020:5721:0320:1121:17ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:365:308:238:189:109:0710:2410:2113:2313:2319:5820:0420:3220:3819:4520:52ארה״ב, שיקגו )ק(

6:476:499:059:069:369:3710:3510:3512:5912:5918:1118:0918:3518:3317:5118:43בוליביה, לה-פס )ח(

6:015:518:428:339:489:4311:0611:0314:1714:1821:1821:2722:0022:1121:0722:30בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:025:538:448:359:499:4411:0711:0414:1714:1821:1721:2621:5922:0921:0622:28בלגיה, בריסל )ק(

6:316:348:438:449:159:1610:1210:1312:3312:3317:4017:3718:0017:5817:1518:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:186:208:308:319:029:0410:0010:0112:2112:2117:2417:2117:4917:4717:0417:57ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:185:087:597:499:069:0110:2410:2113:3513:3620:3920:4821:2021:3120:3021:50בריטניה, לונדון )ק(

5:195:087:557:419:109:0510:3010:2713:4413:4520:5321:0321:3921:5220:4722:13בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:205:107:597:489:109:0510:2910:2613:4213:4220:4820:5821:3121:4320:3722:03גרמניה, ברלין )ק(

5:485:398:318:229:339:2910:5110:4814:0014:0020:5721:0521:3821:4820:4622:06גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:356:398:448:469:189:1910:1410:1512:3412:3417:3817:3517:5817:5417:1118:05דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:066:048:468:449:199:1710:2610:2513:0713:0719:0419:0619:2919:3118:4819:41הודו, מומבאי )ח(

6:036:018:438:419:159:1410:2210:2113:0313:0318:5919:0119:2419:2618:4319:36הודו, פונה )ח(

5:155:078:007:538:568:5110:1210:0913:1713:1820:0620:1420:4520:5319:5521:10הונגריה, בודפשט )ק(

4:494:427:357:308:218:189:349:3212:3212:3319:0519:1119:3819:4518:5319:59טורקיה, איסטנבול )ח(

6:206:159:069:029:499:4611:0110:5913:5713:5720:2320:2920:5421:0020:1021:13יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.
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)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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מנחה 
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 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:375:298:228:169:179:1310:3310:3113:3813:3920:2620:3421:0421:1220:1421:28מולדובה, קישינב )ק(

6:036:008:438:419:169:1410:2310:2213:0513:0519:0219:0419:2719:2918:4619:39מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:437:499:189:2110:0210:0610:5110:5412:5612:5617:0817:0217:4317:3716:4517:51ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:185:158:017:598:378:359:469:4512:3412:3418:4218:4619:0919:1318:2719:24נפאל, קטמנדו )ח(

5:054:597:517:478:368:339:499:4712:4612:4719:1719:2219:4919:5519:0120:08סין, בייג'ין )ח(

6:566:569:279:269:569:5610:5910:5913:3113:3119:0619:0619:2919:3018:4819:39סינגפור, סינגפור )ח(

4:514:417:307:198:408:359:599:5613:1113:1220:1520:2520:5921:1120:0521:31פולין, ורשא )ק(

6:166:188:388:399:099:0910:0910:0912:3512:3517:5317:5118:1618:1517:3318:24פרו, לימה )ח(

6:176:099:028:569:559:5111:1111:0814:1414:1420:5821:0621:3521:4320:4621:59צרפת, ליאון )ק(

6:176:099:018:5410:009:5611:1711:1514:2514:2521:2021:2821:5822:0721:0722:24צרפת, פריז )ק(

5:435:438:168:158:468:469:509:4912:2412:2418:0218:0318:2618:2617:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

5:595:528:458:409:359:3110:4910:4713:5013:5120:3220:3921:0421:1220:1721:26קנדה, טורונטו )ק(

5:315:238:168:119:099:0510:2410:2213:2713:2820:1320:2020:4820:5619:5921:11קנדה, מונטריאול )ק(

5:475:428:328:299:139:1010:2410:2213:1613:1719:3719:4220:0720:1219:2320:24קפריסין, לרנקה )ק(

5:004:497:317:088:558:4910:1610:1213:3213:3320:4620:5721:3521:4820:3722:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:294:186:536:268:268:209:489:4413:0613:0720:2820:3921:1421:2820:1521:53רוסיה, מוסקבה )ח(

4:534:457:387:318:348:299:509:4712:5512:5519:4319:5120:2120:3019:3120:46רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:575:498:428:359:389:3410:5410:5113:5914:0020:5321:0121:2621:3520:3721:52שוויץ, ציריך )ק(

5:545:528:318:299:029:0110:0810:0712:4612:4618:3618:3719:0019:0218:1919:11תאילנד, 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

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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