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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.çé÷
:Â˙Â‡ ÁÈË·‰˘ ‰Ó ÂÏ ÌÈÈ˜˘ È"˘‰Ï ˙ÂÏ‰˙ ‰·¯‰Â „Â„Ï ‰È‰˘ ÔÂÁË·‰ Ï„Â‚ ¯ÙÂÒÈ Â·

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá-øîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©
:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àðâïøäà-úéá àð-eøîàé ¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ

:Bcñç íìBòì ékãíìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàé ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´
:Bcñçä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïîåýåýé ©§«¦−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«§Ÿ̈´

:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éìæéðàå éøæòa éì ýåýé −¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®©«¹£¦À
:éàðNá äàøàç:íãàa çèaî ýåýéa úBñçì áBè ¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«

è:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèéíéBb-ìk À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬
:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñàééðeááñ-íâ éðeañ §¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦©§¨®¦

:íìéîà ék äåäé íLaáéLàk eëòc íéøBáãë éðeañ §¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§¦À−«Ÿ£§¥´
:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷âéìtðì éðúéçã äçc ¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ§¦©´¦¦§®Ÿ

:éðøæò ýåýéåãé:äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´¨®©«§¦¦¹À¦«¨«
åèäNò äåäé ïéîé íé÷écö éìäàa äòeLéå äpø | ìB÷³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨

:ìéçæè:ìéç äNò äåäé ïéîé äîîBø ýåýé ïéîé ¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥¨®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦
æé:dé éNòî øtñàå äéçà-ék úeîà-àìçéépøqé øqé Ÿ¨¬¦¤§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬¨«©´Ÿ¦§©´¦

:éððúð àì úånìå dièéíá-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçút ¨®§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À
:dé äãBàë:Bá eàáé íé÷écö ýåýéì øòMä-äæ ¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®©¹¦¦À¨¬Ÿ«

àë:äòeLéì éì-éäzå éðúéðò ék EãBàáëeñàî ïáà −«§¦´£¦¨®¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´
:äpt Làøì äúéä íéðBaäâëúàf äúéä ýåýé úàî ©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ

:eðéðéòa úàìôð àéäãëäìéâð ýåýé äNò íBiä-äæ ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨
:Bá äçîNðåäëýåýé àpà àp äòéLBä ýåýé àpà §¦§§¨´«¨«¨´−§Ÿ̈¦¬»¨¨®¨«¨¬¹§Ÿ̈À
:àð äçéìöäåëúéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøa ©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬

:ýåýéæëíéúáòa âç-eøñà eðì øàiå ýåýé | ìà §Ÿ̈«¥³§Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®
:çaænä úBðø÷-ãòçëéäìà jãBàå äzà éìà ©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À

:jîîBøàèë:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä £«§¤«¨´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

èé÷
ÏÎ ,ÌÈ˜Á ˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â·„ ‰¯ÈÓ‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ„Â˜Ù ˙Â„Ú ‰¯Â˙ Â‡ Í¯„ Â· ˘È ˜ÂÒÙ ÏÎ·Â ÌÈ˜ÂÒÙ 'Á ˙Â‡ ÏÎÂ ·"‡ ‰ÂÓ˘ ÏÚ „Â„ Â¯·ÁÂ „‡Ó „·Î ¯ÂÓÊÓ‰ ‰Ê
ÍÈ˙Â„Ú ˙ÏÓ Ì‰·˘ ÔÓÈÒ ‰"Ó„ Ô"· ı"¯Ù) ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˙„Â·ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰Î‰ ‡Â‰Â ÌÂÈ ÏÎ· Â¯Ó‡Ï Ì„‡ ÏÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘˜·Â ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ·

àà:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«
á:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâóà −©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©

:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àìãéãwô äúéeö äzàE Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À
ì:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:Eåæà ¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì:EæøLéa EãBà Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤
:E÷ãö éètLî éãîìa ááìçéwç-úàøîLà E ¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ

:ãàî-ãò éðáæòz-ìàáèBçøà-úà øòp-äkæé äna ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®
ì:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéðbLz-ìà E ¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦

éúåönî:Eàé-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa ¦¦§Ÿ¤«−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨

:Cìáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:EâééúôNa ¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬
éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò Cøãaìòk ézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦§©´

:ïBä-ìkåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:E ¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«
æèéúwça:Eøác çkLà àì òLòzLà Eâæéìîb §ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ

:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìòçéäèéaàå éðéò-ìb ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨
:EúøBzî úBàìôðèéépnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb ¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦

éúåöî:EëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb-ìëá E ¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨
:úòàëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb ¥«−¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´

éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëíéøN eáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.çé÷
:Â˙Â‡ ÁÈË·‰˘ ‰Ó ÂÏ ÌÈÈ˜˘ È"˘‰Ï ˙ÂÏ‰˙ ‰·¯‰Â „Â„Ï ‰È‰˘ ÔÂÁË·‰ Ï„Â‚ ¯ÙÂÒÈ Â·

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá-øîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©
:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àðâïøäà-úéá àð-eøîàé ¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ

:Bcñç íìBòì ékãíìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàé ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´
:Bcñçä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïîåýåýé ©§«¦−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«§Ÿ̈´

:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éìæéðàå éøæòa éì ýåýé −¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®©«¹£¦À
:éàðNá äàøàç:íãàa çèaî ýåýéa úBñçì áBè ¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«

è:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèéíéBb-ìk À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬
:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñàééðeááñ-íâ éðeañ §¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦©§¨®¦

:íìéîà ék äåäé íLaáéLàk eëòc íéøBáãë éðeañ §¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§¦À−«Ÿ£§¥´
:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷âéìtðì éðúéçã äçc ¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ§¦©´¦¦§®Ÿ

:éðøæò ýåýéåãé:äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´¨®©«§¦¦¹À¦«¨«
åèäNò äåäé ïéîé íé÷écö éìäàa äòeLéå äpø | ìB÷³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨

:ìéçæè:ìéç äNò äåäé ïéîé äîîBø ýåýé ïéîé ¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥¨®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦
æé:dé éNòî øtñàå äéçà-ék úeîà-àìçéépøqé øqé Ÿ¨¬¦¤§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬¨«©´Ÿ¦§©´¦

:éððúð àì úånìå dièéíá-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçút ¨®§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À
:dé äãBàë:Bá eàáé íé÷écö ýåýéì øòMä-äæ ¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®©¹¦¦À¨¬Ÿ«

àë:äòeLéì éì-éäzå éðúéðò ék EãBàáëeñàî ïáà −«§¦´£¦¨®¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´
:äpt Làøì äúéä íéðBaäâëúàf äúéä ýåýé úàî ©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ

:eðéðéòa úàìôð àéäãëäìéâð ýåýé äNò íBiä-äæ ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨
:Bá äçîNðåäëýåýé àpà àp äòéLBä ýåýé àpà §¦§§¨´«¨«¨´−§Ÿ̈¦¬»¨¨®¨«¨¬¹§Ÿ̈À
:àð äçéìöäåëúéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøa ©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬

:ýåýéæëíéúáòa âç-eøñà eðì øàiå ýåýé | ìà §Ÿ̈«¥³§Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®
:çaænä úBðø÷-ãòçëéäìà jãBàå äzà éìà ©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À

:jîîBøàèë:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä £«§¤«¨´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

èé÷
ÏÎ ,ÌÈ˜Á ˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â·„ ‰¯ÈÓ‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ„Â˜Ù ˙Â„Ú ‰¯Â˙ Â‡ Í¯„ Â· ˘È ˜ÂÒÙ ÏÎ·Â ÌÈ˜ÂÒÙ 'Á ˙Â‡ ÏÎÂ ·"‡ ‰ÂÓ˘ ÏÚ „Â„ Â¯·ÁÂ „‡Ó „·Î ¯ÂÓÊÓ‰ ‰Ê
ÍÈ˙Â„Ú ˙ÏÓ Ì‰·˘ ÔÓÈÒ ‰"Ó„ Ô"· ı"¯Ù) ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˙„Â·ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰Î‰ ‡Â‰Â ÌÂÈ ÏÎ· Â¯Ó‡Ï Ì„‡ ÏÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘˜·Â ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ·

àà:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«
á:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâóà −©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©

:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àìãéãwô äúéeö äzàE Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À
ì:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:Eåæà ¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì:EæøLéa EãBà Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤
:E÷ãö éètLî éãîìa ááìçéwç-úàøîLà E ¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ

:ãàî-ãò éðáæòz-ìàáèBçøà-úà øòp-äkæé äna ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®
ì:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéðbLz-ìà E ¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦

éúåönî:Eàé-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa ¦¦§Ÿ¤«−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨

:Cìáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:EâééúôNa ¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬
éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò Cøãaìòk ézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦§©´

:ïBä-ìkåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:E ¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«
æèéúwça:Eøác çkLà àì òLòzLà Eâæéìîb §ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ

:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìòçéäèéaàå éðéò-ìb ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨
:EúøBzî úBàìôðèéépnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb ¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦

éúåöî:EëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb-ìëá E ¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨
:úòàëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb ¥«−¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´

éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëíéøN eáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦
המשך מזמור קיט בעמופ דפ

אגרות קודש
ב"ה, ח' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה מאיר צבי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שנקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

וכיון שהשגחה העליונה זיכתו והצליחתו ללמד תורה לבני ישראל, ז. א. טופח ע"מ להטפיח, 

המביאה  הדרך  זוהי  שהרי  החסידות,  בתורת  נתגלתה  שבדורנו  התורה  בפנימיות  גם  עוסק  בודאי 

לאהבת ה' וליראת ה' כמבואר בהלכות יסודי התורה לרבנו הרמב"ם ריש פרק ב', ומבואר בכ"מ, ועוד 

והוא העיקר שרואים במוחש כן, שהרי אי אפשר לבוא לאהבה וליראה כ"א ע"י התבוננות מתאימה, 

וק"ל, ועיין ג"כ הקדמה לספר חובת הלבבות.

בודאי יודע מפרשת חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

תחילת זמן קידוש לבנה: יום שלישי בערב, ו' תמוז



ד

f"i ,wla zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,(dgcp) fenz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
e‡N1'הוי את ּוברכּו קדׁש ּומבאר 2ידיכם . ¿ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָֹ

אדמֹו"ר  מֹוריֿוחמי ְְְְִִַַָּכבֹודֿקדּוׁשת

הּׁשּבתֿקדׁש ּביֹום (ׁשאמרֹו הזה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבדּבּורֿהּמתחיל

רעוא  ּבזמן תרפ"ז, ּתּמּוז י"בֿי"ג ְְֲֲִֵֶַַַַָׁשּלאחרי

וכל 3ּדרעוין) הּברכֹות ּכל הלא להבין, ּדצרי , ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָֹ

ּכן, אם הוי', מּׁשם הם והּגילּויים ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָההמׁשכֹות

את  לבר ׁשּצריכים הוי'", את "ּוברכּו ענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמהּו

העבֹודה  ּדעלֿידי הּוא, הענין א הוי'. ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָׁשם

ּד"קדׁש קדׁש", (ּבמדרגת) ידיכם "ׂשאּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַֹֹלהיֹות

ּבגרמיּה" מּלה את 4היא "ּוברכּו עלֿידיֿזה הּנה , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּב"הוי' והּגילּוי האֹור ּתֹוספת להמׁשי ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָהוי'",

ּדלעלא". "הוי' יברכ ואז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּדלתּתא",

LÈÂ ׁשענין נתּבאר זה ׁשּבמאמר ׁשאף להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אֹור  ּתֹוספת (המׁשכת הוי'" את ְְֲֶֶֶַַָָָָ"ּוברכּו

נמׁשכת  ואז ּדלתּתא', הוי' ּב'ׁשם הּוא הוי') ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבׁשם

ּברכה  ׁשּכל (ׁשּזהּו ּדלעלא' הוי' מ'ּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּברכה

אחר  ּבמקֹום הּנה הוי'), מּׁשם הּוא מבאר 5וגלּוי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

הוי' ל'ׁשם ּבנֹוגע ּגם הוי'" את "ּוברכּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָענין

ּד"ׂשאּו העבֹודה ׁשעלֿידי מּובן, ּומּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדלעלא',

הוי' מ'ּׁשם ּגם למעלה מּגיעים קדׁש" ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹידיכם

ְִֵָּדלעילא'.

CÈLÓÓe,"מּצּיֹון" היא ׁשהּברכה ּבּמאמר, «¿ƒְֲִִִֶַַַָָָ

ּבחינת  הּנׁשמה, נקּודת ְְְִִֶַַַָָׁשהיא
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תמוז.1) די"ב מנה מי ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא ב.2)המאמר קלד, קונטרסים 3)תהלים בסה"מ - יד בקונטרס נדפס

ואילך. ריז ע' תרפ"ז בסה"מ ולאח"ז ואילך. א קפח, ב.4)ח"א צד, ב"היום 5)זח"ג הועתק .174 ע' תרפ"ז השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתהלים: נאמר

e‡N1'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È2˙Le„˜Œ„B·k ¯‡·Óe . ¿¿≈∆…∆»¿∆¬»»¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓהריי"צ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהרבי במאמר ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ««¿ƒ

בפסוק הפותח (B¯Ó‡Lשלו ‰Ê‰הריי"צ הרבי אמר המאמר ÌBÈaאת «∆∆»¿¿
Œ·"È È¯Á‡lL L„˜Œ˙aM‰««»…∆∆¿«¬≈

,Ê"Ù¯˙ Êenz ‚"È גאולתו ימי «
השבת  ביום שנה, באותה מהמאסר

ערב לפנות הצהרים, »¿ÔÓÊaƒאחר
שהוא  בזוהר נאמר «¬̄»ÂÚ‡שעליו

ÔÈÂÚ¯c כמבואר הרצונות, רצון ¿«¬ƒ
ב'סדר  בחינה שלכל וחסידות בקבלה

האלוקי  האור של ההשתלשלות'

הרצון  הוא 'כתר', קדם למטה מלמעלה

כל  ובראשית זו, בחינה להתהוות

שהוא  כללי, כתר יש ההשתלשלות

כלל  ובדרך הרצונות, לכל הרצון

שכל  קדמון' 'אדם לבחינת הכוונה

אחת, בהשוואה בו כלולות הבחינות

התגלות  יש המנחה בעת ובשבת

זו  נעלית מבחינה 3CÈ¯ˆc)והארה ,¿»ƒ
ÏÎÂ ˙BÎ¯a‰ Ïk ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬…»«¿»¿»

ÌÈÈeÏÈb‰Â ˙BÎLÓ‰‰ כל היינו ««¿»¿«ƒƒ
לעולמות  מהקב"ה וההשפעות ההארות

‰ÈÂ'ולנבראים ÌMÓ Ì‰ מלשון ≈ƒ≈¬»»
החסד  של השם והוא מהווה

ÔÈÚוההשפעה, e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«ƒ¿«
ÌÈÎÈ¯vL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆¿ƒƒ
הזה  בעולם נבראים ישראל, בני

'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ C¯·Ï וכביכול ¿»≈∆≈¬»»
כל  מקור הוא והרי לו, להשפיע

השפע?

È„ÈŒÏÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¿≈
‰„B·Ú‰ האדם של הרוחנית »¬»

ÌÎÈ„È e‡N" ˙BÈ‰Ï להתרומם ƒ¿¿¿≈∆
יהיו  'ידיו' שבו למצב עד ולהתעלות

L„˜"c ,"L„˜ (˙‚¯„Óa)¿«¿≈«…∆¿…∆
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ ‡È‰4, נאמר ƒƒ»¿«¿≈

עצמו, בפני דבר הוא ש"קודש" בזוהר

הוא  אין אך קדושה, עליו שנמשכה דבר פירושו ש"קדוש" בחסידות ומבואר

עצמו  שהוא דבר היינו עצמי, שם הוא ו"קודש" ממש. הקדושה עצמיות

שלמעלה  "קודש", לבחינת ומתרומם מתעלה האדם וכאשר הקדושה,

‰ÈÂ'",מ"קדוש", ˙‡ eÎ¯·e" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ברכה מוסיף האדם ƒ≈«¿≈∆»¿∆¬»»
היינו בהוי', ÈÂ‰"a'והשפעה ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆∆»¿«ƒ«¬»»

"‡z˙Ïc,התחתונה בדרגתו התחתון, הוי' EÎ¯·Èשם Ê‡Â האדם זוכה ƒ¿«»¿»¿»∆¿

הוי', שם של העליונה מהדרגה והשפעה ברכה ÏÚÏc‡"לקבל 'ÈÂ‰"¬»»ƒ¿≈»
הרחמים) מידות י"ג (לעניין הכתוב על בקצרה: המושג (ביאור העליון

לשתי  שהכוונה וחסידות בקבלה מבואר ה'" ה', ויקרא פניו על ה' "ויעבור

שמהווה  שם על הוי' שנקרא (שלמטה) דלתתא" "הוי' – הוי' בשם בחינות

'סדר  של והנבראים העולמות את

דלעילא" ו"הוי' השתלשלות',

מלשון  הוי' נקרא הוא שגם (שלמעלה)

אלוקי  אור גילוי הוא זאת ועם מהווה,

וזהו  השתלשלות', מ'סדר מלמעלה

– הוי'" הוי' "ויקרא הפסוק פירוש

שלמעלה  מהוי' והמשכה 'קריאה'

בהוי' להתגלות מהשתלשלות

השתלשלות). שבבחינת

¯Ó‡ÓaL Û‡L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«∆¿«¬»
‰Ê'קודש ידיכם 'שאו המתחיל דיבור ∆

תרפ"ז, שנת ÔÈÚLשל ¯‡a˙ƒ¿»≈∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰) "'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»«¿»«

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz יותר ∆∆¿≈¬»»
עצמו  מצד בו שיש ‰e‡ממה (

Ê‡Â ,'‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL'a לאחר ¿≈¬»»ƒ¿«»¿»
אור  תוספת פעל בעבודתו שהאדם

דלתתא, הוי' ‰Î¯a‰בשם ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»»
e‰fL) '‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌM'Óƒ≈¬»»ƒ¿≈»∆∆

ÈeÏ‚Â ‰Î¯a ÏkL השפעה כל ∆»¿»»¿ƒ
‰ÈÂ'והארה  ÌMÓ ‡e‰ גם ולכן ƒ≈¬»»

את  הפועל הוא בעבודתו האדם כאשר

(דלתתא), הוי' בשם האור תוספת

הוי' משם היא הברכה המשכת

‡Á¯(דלעילא)), ÌB˜Óa ‰p‰5 ƒ≈¿»«≈
"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ ¯‡·Ó¿…»ƒ¿«»¿∆¬»»
'ÈÂ‰ ÌL'Ï Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿≈¬»»

,'‡ÏÚÏc שעבודת מבואר ושם ƒ¿≈»
אור  תוספת וממשיכה פועלת האדם

דלעילא הוי' בשם אפילו ∆fÓeƒ‰וגילוי
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,Ô·eÓ»∆«¿≈»¬»
ÌÈÚÈbÓ "L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆«ƒƒ
והתעלות  להתרוממות דבר של בסופו

'ÈÂ‰ ÌM'Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ≈¬»»
'‡ÏÈÚÏc.דלעילא הוי' בשם אפילו אור להוסיף כוח לאדם שיש ועד ƒ¿≈»

‰Î¯a‰L ,¯Ó‡na CÈLÓÓe'הוי בשם ממשיך שהאדם האור ותוספת «¿ƒ««¬»∆«¿»»
קודש') ידיכם 'שאו של העבודה ידי e˜„˙(על ‡È‰L ,"ÔBivÓ" ‡È‰ƒƒƒ∆ƒ¿«

,'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ֿ (נפש שמות חמשה יש שלנשמה כידוע «¿»»¿ƒ«¿ƒ»
והכי  פנימית הכי לנקודה מתייחס 'יחידה' והשם רוחֿנשמהֿחיהֿיחידה)

הוי''. את 'וברכו של הפעולה היא זו ומבחינה הנשמה, עצם של עמוקה
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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ה

f"i ,wla zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,(dgcp) fenz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
e‡N1'הוי את ּוברכּו קדׁש ּומבאר 2ידיכם . ¿ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָֹ

אדמֹו"ר  מֹוריֿוחמי ְְְְִִַַָּכבֹודֿקדּוׁשת

הּׁשּבתֿקדׁש ּביֹום (ׁשאמרֹו הזה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבדּבּורֿהּמתחיל

רעוא  ּבזמן תרפ"ז, ּתּמּוז י"בֿי"ג ְְֲֲִֵֶַַַַָׁשּלאחרי

וכל 3ּדרעוין) הּברכֹות ּכל הלא להבין, ּדצרי , ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָֹ

ּכן, אם הוי', מּׁשם הם והּגילּויים ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָההמׁשכֹות

את  לבר ׁשּצריכים הוי'", את "ּוברכּו ענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמהּו

העבֹודה  ּדעלֿידי הּוא, הענין א הוי'. ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָׁשם

ּד"קדׁש קדׁש", (ּבמדרגת) ידיכם "ׂשאּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַֹֹלהיֹות

ּבגרמיּה" מּלה את 4היא "ּוברכּו עלֿידיֿזה הּנה , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּב"הוי' והּגילּוי האֹור ּתֹוספת להמׁשי ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָהוי'",

ּדלעלא". "הוי' יברכ ואז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּדלתּתא",

LÈÂ ׁשענין נתּבאר זה ׁשּבמאמר ׁשאף להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אֹור  ּתֹוספת (המׁשכת הוי'" את ְְֲֶֶֶַַָָָָ"ּוברכּו

נמׁשכת  ואז ּדלתּתא', הוי' ּב'ׁשם הּוא הוי') ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבׁשם

ּברכה  ׁשּכל (ׁשּזהּו ּדלעלא' הוי' מ'ּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּברכה

אחר  ּבמקֹום הּנה הוי'), מּׁשם הּוא מבאר 5וגלּוי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

הוי' ל'ׁשם ּבנֹוגע ּגם הוי'" את "ּוברכּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָענין

ּד"ׂשאּו העבֹודה ׁשעלֿידי מּובן, ּומּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדלעלא',

הוי' מ'ּׁשם ּגם למעלה מּגיעים קדׁש" ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹידיכם

ְִֵָּדלעילא'.

CÈLÓÓe,"מּצּיֹון" היא ׁשהּברכה ּבּמאמר, «¿ƒְֲִִִֶַַַָָָ

ּבחינת  הּנׁשמה, נקּודת ְְְִִֶַַַָָׁשהיא
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תמוז.1) די"ב מנה מי ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא ב.2)המאמר קלד, קונטרסים 3)תהלים בסה"מ - יד בקונטרס נדפס

ואילך. ריז ע' תרפ"ז בסה"מ ולאח"ז ואילך. א קפח, ב.4)ח"א צד, ב"היום 5)זח"ג הועתק .174 ע' תרפ"ז השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתהלים: נאמר

e‡N1'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È2˙Le„˜Œ„B·k ¯‡·Óe . ¿¿≈∆…∆»¿∆¬»»¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓהריי"צ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהרבי במאמר ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ««¿ƒ

בפסוק הפותח (B¯Ó‡Lשלו ‰Ê‰הריי"צ הרבי אמר המאמר ÌBÈaאת «∆∆»¿¿
Œ·"È È¯Á‡lL L„˜Œ˙aM‰««»…∆∆¿«¬≈

,Ê"Ù¯˙ Êenz ‚"È גאולתו ימי «
השבת  ביום שנה, באותה מהמאסר

ערב לפנות הצהרים, »¿ÔÓÊaƒאחר
שהוא  בזוהר נאמר «¬̄»ÂÚ‡שעליו

ÔÈÂÚ¯c כמבואר הרצונות, רצון ¿«¬ƒ
ב'סדר  בחינה שלכל וחסידות בקבלה

האלוקי  האור של ההשתלשלות'

הרצון  הוא 'כתר', קדם למטה מלמעלה

כל  ובראשית זו, בחינה להתהוות

שהוא  כללי, כתר יש ההשתלשלות

כלל  ובדרך הרצונות, לכל הרצון

שכל  קדמון' 'אדם לבחינת הכוונה

אחת, בהשוואה בו כלולות הבחינות

התגלות  יש המנחה בעת ובשבת

זו  נעלית מבחינה 3CÈ¯ˆc)והארה ,¿»ƒ
ÏÎÂ ˙BÎ¯a‰ Ïk ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬…»«¿»¿»

ÌÈÈeÏÈb‰Â ˙BÎLÓ‰‰ כל היינו ««¿»¿«ƒƒ
לעולמות  מהקב"ה וההשפעות ההארות

‰ÈÂ'ולנבראים ÌMÓ Ì‰ מלשון ≈ƒ≈¬»»
החסד  של השם והוא מהווה

ÔÈÚוההשפעה, e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«ƒ¿«
ÌÈÎÈ¯vL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆¿ƒƒ
הזה  בעולם נבראים ישראל, בני

'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ C¯·Ï וכביכול ¿»≈∆≈¬»»
כל  מקור הוא והרי לו, להשפיע

השפע?

È„ÈŒÏÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¿≈
‰„B·Ú‰ האדם של הרוחנית »¬»

ÌÎÈ„È e‡N" ˙BÈ‰Ï להתרומם ƒ¿¿¿≈∆
יהיו  'ידיו' שבו למצב עד ולהתעלות

L„˜"c ,"L„˜ (˙‚¯„Óa)¿«¿≈«…∆¿…∆
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ ‡È‰4, נאמר ƒƒ»¿«¿≈

עצמו, בפני דבר הוא ש"קודש" בזוהר

הוא  אין אך קדושה, עליו שנמשכה דבר פירושו ש"קדוש" בחסידות ומבואר

עצמו  שהוא דבר היינו עצמי, שם הוא ו"קודש" ממש. הקדושה עצמיות

שלמעלה  "קודש", לבחינת ומתרומם מתעלה האדם וכאשר הקדושה,

‰ÈÂ'",מ"קדוש", ˙‡ eÎ¯·e" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ברכה מוסיף האדם ƒ≈«¿≈∆»¿∆¬»»
היינו בהוי', ÈÂ‰"a'והשפעה ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆∆»¿«ƒ«¬»»

"‡z˙Ïc,התחתונה בדרגתו התחתון, הוי' EÎ¯·Èשם Ê‡Â האדם זוכה ƒ¿«»¿»¿»∆¿

הוי', שם של העליונה מהדרגה והשפעה ברכה ÏÚÏc‡"לקבל 'ÈÂ‰"¬»»ƒ¿≈»
הרחמים) מידות י"ג (לעניין הכתוב על בקצרה: המושג (ביאור העליון

לשתי  שהכוונה וחסידות בקבלה מבואר ה'" ה', ויקרא פניו על ה' "ויעבור

שמהווה  שם על הוי' שנקרא (שלמטה) דלתתא" "הוי' – הוי' בשם בחינות

'סדר  של והנבראים העולמות את

דלעילא" ו"הוי' השתלשלות',

מלשון  הוי' נקרא הוא שגם (שלמעלה)

אלוקי  אור גילוי הוא זאת ועם מהווה,

וזהו  השתלשלות', מ'סדר מלמעלה

– הוי'" הוי' "ויקרא הפסוק פירוש

שלמעלה  מהוי' והמשכה 'קריאה'

בהוי' להתגלות מהשתלשלות

השתלשלות). שבבחינת

¯Ó‡ÓaL Û‡L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«∆¿«¬»
‰Ê'קודש ידיכם 'שאו המתחיל דיבור ∆

תרפ"ז, שנת ÔÈÚLשל ¯‡a˙ƒ¿»≈∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰) "'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»«¿»«

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz יותר ∆∆¿≈¬»»
עצמו  מצד בו שיש ‰e‡ממה (

Ê‡Â ,'‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL'a לאחר ¿≈¬»»ƒ¿«»¿»
אור  תוספת פעל בעבודתו שהאדם

דלתתא, הוי' ‰Î¯a‰בשם ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»»
e‰fL) '‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌM'Óƒ≈¬»»ƒ¿≈»∆∆

ÈeÏ‚Â ‰Î¯a ÏkL השפעה כל ∆»¿»»¿ƒ
‰ÈÂ'והארה  ÌMÓ ‡e‰ גם ולכן ƒ≈¬»»

את  הפועל הוא בעבודתו האדם כאשר

(דלתתא), הוי' בשם האור תוספת

הוי' משם היא הברכה המשכת

‡Á¯(דלעילא)), ÌB˜Óa ‰p‰5 ƒ≈¿»«≈
"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ ¯‡·Ó¿…»ƒ¿«»¿∆¬»»
'ÈÂ‰ ÌL'Ï Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿≈¬»»

,'‡ÏÚÏc שעבודת מבואר ושם ƒ¿≈»
אור  תוספת וממשיכה פועלת האדם

דלעילא הוי' בשם אפילו ∆fÓeƒ‰וגילוי
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,Ô·eÓ»∆«¿≈»¬»
ÌÈÚÈbÓ "L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆«ƒƒ
והתעלות  להתרוממות דבר של בסופו

'ÈÂ‰ ÌM'Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ≈¬»»
'‡ÏÈÚÏc.דלעילא הוי' בשם אפילו אור להוסיף כוח לאדם שיש ועד ƒ¿≈»

‰Î¯a‰L ,¯Ó‡na CÈLÓÓe'הוי בשם ממשיך שהאדם האור ותוספת «¿ƒ««¬»∆«¿»»
קודש') ידיכם 'שאו של העבודה ידי e˜„˙(על ‡È‰L ,"ÔBivÓ" ‡È‰ƒƒƒ∆ƒ¿«

,'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ֿ (נפש שמות חמשה יש שלנשמה כידוע «¿»»¿ƒ«¿ƒ»
והכי  פנימית הכי לנקודה מתייחס 'יחידה' והשם רוחֿנשמהֿחיהֿיחידה)

הוי''. את 'וברכו של הפעולה היא זו ומבחינה הנשמה, עצם של עמוקה
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 מזר  ............  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לו



d"kyz'dו ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ׁשעלֿידי  ּכאן ּׁשּכתּוב מה לבאר ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ'יחידה'.

ה'ּיחידה', לבחינת מּגיעים קדׁש" ידיכם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ׂשאּו

מּלה  ׁש"ּקדׁש מבאר הּמקֹומֹות ׁשּברֹוב ְְְִֶֶֶַַָָֹֹאף

החכמה  ּבחינת הּוא נתּבאר 6ּבגרמיּה" ּכאן ּכי , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

אֹור  ּתֹוספת המׁשכת הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָענין

מּׁשם  ׁשּלמעלה ּגלּוי עלֿידי ׁשּזהּו הוי', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשם

ּכנגד  הן הוי' ׁשם אֹותּיֹות ׁשד' ידּוע והרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי',

ספירֹות  הן 7עׂשר ּבמילּואם האֹותּיֹות ד' (וגם ְְְִִִֵֶֶַָָ

אֹותּיֹות  החכמה 8עׂשר ּבחינת היא יּו"ד אֹות ,( ְְִִִֶֶַַָָ

אֹור  ּתֹוספת ׁשהמׁשכת לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָוכּו',

יּו"ד  מאֹות ּגם ׁשּלמעלה מּבחינה היא הוי' ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשם

הּכתר, ּבחינת ּדהינּו 'חּיה'), ('חכמה', הוי' ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּדׁשם

ה'ּיחידה'. ּבחינת ענין הּוא האדם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָּובנפ ׁש

¯ÈÚ‰Ïe ׁשל קּוצֹו ּגם יׁש יּו"ד ׁשּבאֹות ׁשאף ¿»ƒֵֶֶֶַַָ

העליֹון  רצֹון לבחינת ׁשרֹומז ,9יּו"ד, ְְִִֵֶֶַָָ

ּבחינת  ׁשּגם ונמצא מה'חכמה', ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'ּכתר'

הוי', ּבׁשם נכללֹות ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָה'ּכתר'

ּוכהּלׁשֹון  ּברמז, רק הּוא זה ענין ְְְִִֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

לבחינת 9ּבּתניא  רֹומז* הּיּו"ד ׁשעל "והּקֹוץ : ְְְִִֵֶַַַַַַָ
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מקדים  ספירֹות" העׂשר ל"ּכל ּבנֹוגע הרי - הּספירֹות לׁשאר ּבנֹוגע ּגם נאמר זה ׁשּלׁשֹון ואף ּברמז,א *) רק לא ׁשהם ׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ונרמזֹות" "נכללֹות ּומסּיים ב ּכיֿאם ּבחינת", היא זֹו "ּובחינה עלּֿדרֿזה: ּגםּֿכן ראה ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' 'ל ּקּוטי ּוראה . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מקֹומֹות. ּובכּמה ג) (כב, ראה ב) (פו, מּטֹות ּתֹורה' 'לּקּוטי ּגםּֿכן ועּיין ּבׁשם". הּנרמזים אּלּו "ּבחינֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ(בספ"ב)

ּובסֹופֹו כּו'", חּכים כּו' ספירן "עׂשר ּכֹותב: ּבפירּוׁש ּכי - העליֹון רצֹון לבחינת ּבנֹוגע ּגם היא זֹו ׁשהקּדמה לֹומר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָא)

עיגּול. ּבחצאי לא אפילּו רצֹון, הזּכיר ְֲֲִִִִֵַָָֹֹלא

ותיכף  ּבסמיכּות ׁשּבא ליּו"ד, ּבנֹוגע ורק ו"ה", ּבאֹותּיֹות ונרמזת.. נכללת ה"א.. ּבאֹות ונרמזת "נכללת הענין: ּבהמׁש וכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָב)

לבד  "מרּמזת" ּכֹותב נכללֹות", ספירֹות העׂשר "וכל .10לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מנחםֿאב. ו' א.6)יום" צג, מסעי לקו"ת - לדוגמא - (ברע"מ).7)ראה א יז, וכלים)8)זח"ג עצמות (שער ד שער פרדס

פ"ד.9)פ"ו. 10.143)אגה"ת ע' חל"ט מלקו"ש גם להעיר המו"ל: הערת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" È„ÈŒÏÚL Ô‡k ·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«∆»»∆«¿≈¿¿≈∆…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ,'ציון' הנקראת הנשמה ‡Ûנקודת «ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ»«
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„w"L ¯‡·Ó ˙BÓB˜n‰ ·B¯aL דרגת ∆¿«¿¿…»∆…∆ƒ»¿«¿≈

עצמו  בפני עניין שהיא כפי ‰ÓÎÁ‰"קודש" ˙ÈÁa ‡e‰6, חלק שהיא ¿ƒ««»¿»
ולמטה  הכוחות, עשר המוחין, מבחינת

מהכוחות  שלמעלה מה'יחידה'

שבעצם  הוא בכך והביאור הפרטיים,

'שאו  של העבודה וכאן סתירה זו אין

ה  בעניין קשורה קדש' Èkƒיחידהידיכם
¯‡a˙ Ô‡k מ'שאו שכתוצאה »ƒ¿»≈

נפעל קודש' "eÎ¯·eידיכם ÔÈÚƒ¿«»¿
˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ ,"'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»«¿»«∆∆
È„ÈŒÏÚ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»∆∆«¿≈
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ÈeÏbƒ∆¿«¿»ƒ≈¬»»
בשם  אור להוסיף שכדי מובן שהרי

התגלות  להמשיך צורך יש הוי'

עצמו, הוי' משם שלמעלה מבחינה

ÌL ˙Bi˙B‡ '„L Úe„È È¯‰Â«¬≈»«∆ƒ≈
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „‚k Ô‰ 'ÈÂ‰7, ¬»»≈¿∆∆∆∆¿ƒ

Ì‡eÏÈÓa ˙Bi˙B‡‰ '„ Ì‚Â)¿«»ƒ¿ƒ»
¯NÚ Ô‰ ‡"‰ Â"ÈÂ ‡"‰ „"ÂÈ≈∆∆

˙Bi˙B‡8‡È‰ „"eÈ ˙B‡ ,( ƒƒ
,'eÎÂ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ««»¿»¿

הזקן  רבנו ובלשון וחסידות, בקבלה

התניא: שבספר התשובה' ב'אגרת

בשם  ונרמזות נכללות ספירות הי' "וכל

נקודה  בחי' שהיא היו"ד כי ב"ה. הוי'

שהיא  יתברך לחכמתו מרמזת לבד

ההשגה  וגילוי התפשטות לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת

נכללת  וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר וההבנה...

על  ומרמז המורה לרוחב התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת

וההשפעה  ההמשכה בחינת על המורה לאורך וגם וההבנה הביאור הרחבת

נכללת  למטה... יותר זו והשפעה המשכה כשנמשכת למטה... מלמעלה

למטה. מלמעלה ההמשכה על מורה הוי"ו כי ו"ה. באותיות זו המשכה ונרמזת

מדת  הקדושות... מדותיו ושאר וטובו חסדו מדת ידי על היא זו המשכה וגם

ובקיצור, הוי'". שם של אחרונה ה"א באות ונרמזת ונכללת יתברך... מלכותו

מלכות), – ה' מידות, – ו' בינה, – ה' חכמה, – Ôkיו"ד ÏÚÂ שעניינו כיוון ¿«≈
הספירות, עשר הוא הוי' שם ÙÒBz˙של ˙ÎLÓ‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿»«∆∆

‰ÈÁaÓ ‡È‰ 'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»ƒƒ¿ƒ»
„"eÈ ˙B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈

,'‰ÓÎÁ') 'ÈÂ‰ ÌLc בחינת ¿≈¬»»»¿»
הנקראת eÈ‰cהנשמה ,('‰iÁ'«»¿«¿
¯˙k‰ ˙ÈÁa מעשר שלמעלה ¿ƒ««∆∆

היא  וראשיתם שהתחלתם הספירות

מעל  הוא גשמי שכתר (כשם החכמה

ÔÈÚהראש), ‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e¿∆∆»»»ƒ¿«
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa הנקודה ¿ƒ««¿ƒ»

המקבילה  הנפש עצם של העצמית

מעשר  שלמעלה למעלה הכתר לעניין

לעשר  המקבילים הפרטיים הכוחות

העליונות. הספירות

¯ÈÚ‰Ïe„"eÈ ˙B‡aL Û‡L ¿»ƒ∆«∆»
ÊÓB¯L ,„"eÈ ÏL Bˆe˜ Ìb LÈ≈«∆∆≈

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï9'¯˙k' , ƒ¿ƒ«»»∆¿∆∆
,'‰ÓÎÁ'‰Ó ‰ÏÚÓlL כמבואר ∆¿«¿»≈«»¿»

שעל  "והקוץ שם, התשובה' ב'אגרת

 ֿ ברוך העליון רצון לבחינת רומז היו"ד

בחינת  ממדרגת מעלה שלמעלה הוא

כנודע", עילאה ÌbLחכמה ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«
˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰ שהיא מהחכמה שלמעלה «¿ƒ»
הספירות עשר «¿BÏÏÎƒ˙ראשית

,'ÈÂ‰ ÌLa חלק היא העליון והרצון ה'כתר' בחינת גם לכאורה כן ואם ¿≈¬»»
תוספת  באה זו שממדריגה לעיל למבואר מתאים הדבר ואיך עצמו, הוי' משם

והרצון  הכתר מבחינת גם הוי' בשם יש שאכן הוא והביאור הוי', בשם אור

ÊÓ¯a,אבל ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ הברור עניינו ואינו ƒ»»ƒ¿»∆«¿∆∆
הוי' שם של Èza‡והמפורש ÔBLl‰Îe9„"ei‰ ÏÚL ıBw‰Â" : ¿«»««¿»¿«∆««

*ÊÓB¯ ממש עניינו אינו אבל רומז ‰ÔBÈÏÚרק ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï ≈ƒ¿ƒ«»»∆¿
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'ied z` ekxae ycw mkici e`y

ׁשּבא  אּלא עֹוד (ולא ּברּוֿהּוא" העליֹון ְְֶֶֶָָָָָֹרצֹון

ּבפני  אֹות אינֹו יּו"ד ׁשל ּקּוצֹו ּכי עּגּול), ְֲִִִֵֵֵֶַָּבחצאי

והינּו יּו"ד, האֹות ּבכלל הּוא אּלא ְְְְִֶַַָָָעצמֹו,

ואלּו ה'חכמה'. ּבחינת הּוא הּיּו"ד הּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּבגלּוי

ּבּיּו"ד  נכלל ה'ּכתר', ּבחינת יּו"ד, ׁשל ְְִִֶֶֶַַַָּקּוצֹו

"ׂשאּו ּבענין החדּוׁש וזהּו ּבלבד. ּובהעלם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַּברמז

ּתֹוספת  ׁשּנמׁש הוי'", את ּוברכּו קדׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹידיכם

ּכפי  וה'יחידה' ה'ּכתר' מּבחינת הוי' ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאֹור

ּגילּוי. ּבבחינת עצמן, ּבפני ְְְִִִִֵֵֶַַָׁשהן

ּׁשּנתּבארLÈÂב) מה עם זה לעיל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ּתּמּוז  ּדי"ב מה 11(ּבּמאמר ּבענין ( ְְְֲִַַַַַָ

ּב'אדרא' עדן 12ּׁשּכתּוב 'עדן', ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינֹות  ׁשּתי נמׁשכֹות ׁשּמהן עּלאה, ועדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתּתאה

(ואף  העליֹון וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּגןֿעדן,

ּגבּול, ּבלי מדרגֹות רּבּוי ּבגןֿעדן יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבפרט ּיּות

יהללּו13ּכּידּוע  יֹום ּבכל "ּוקדֹוׁשים ּבענין ְְְְְְִִַַַַָָ

לׁשני 14סלה" ּבכללּות נחלקים מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

והענין  העליֹון). וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסּוגים,

 ֿ 'חכמה ּבחינת הּוא עּלאה' 'עדן ּדהּנה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבזה,

עּלאה'. 'חכמה ּבחינת מּזה, ּולמּטה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָסתימאה',

ׁשּזהּו 'ּבינה', ּבחינת לגןֿעדן, נמׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשם

מּזיו  ונהנין יֹוׁשבין צּדיקים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַׁשּבגןֿעדן

הּתענּוג,15הּׁשכינה  ענין ׁשהּוא ּדיקא, נהנין , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָ

ּב'בינה' הּוא ('עּתיק') הּתענּוג ׁשּגילּוי ,16וידּוע ְְֲִִִֶַַַַָָ

הּוא  ּוב ּה נקּודה, ּבבחינת היא ׁש'חכמה' ְְְְְִִִֶַַָָָָוהינּו,

הּתענּוג, עצם ּבחינת הּתענּוג, ּגלּוי ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָהתחלת
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ואילך).ד"ה11) 60 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד מנה קכח,12)מי שם רבא אדרא א. רצ, בזח"ג זוטא אדרא

ובכ"מ.13)ב. ב. מא, בהר לקו"ת העמידה.14)ראה א.15)תפילת יז, ברכות לך 16)ראה לך תו"א ב. קעח, זח"ג ראה

סע"ב. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÚ ‡ÏÂ) "‡e‰ŒCe¯a רמז רק שהוא שנאמר בלבד זו aL‡לא ‡l‡ »¿…∆»∆»

ÏebÚ È‡ˆÁa בקוץ הנרמז מהחכמה, שלמעלה הרצון, אודות אלה מילים «¬»≈ƒ
לכך  והטעם בסוגריים), התניא שבספר התשובה' ב'אגרת נכתבו היו"ד שעל

הוא  נרמז רק אלא הוי' בשם ברור ודבר עיקרי עניין ÏLשאינו Bˆew Èkƒ∆
,BÓˆÚ ÈÙa ˙B‡ BÈ‡ „"eÈ≈ƒ¿≈«¿
„"eÈ ˙B‡‰ ÏÏÎa ‡e‰ ‡l‡∆»ƒ¿»»

ממנה, נפרד בלתי ¿»¿eÈ‰Âוחלק
‡e‰ „"ei‰ ‰p‰ ÈeÏ‚aL∆¿ƒƒ≈«

'‰ÓÎÁ'‰ ˙ÈÁa.לעיל כמבואר ¿ƒ««»¿»
˙ÈÁa ,„"eÈ ÏL Bˆew eÏ‡Â¿ƒ∆¿ƒ«
ÊÓ¯a „"eia ÏÏÎ ,'¯˙k'‰«∆∆ƒ¿»«¿∆∆
Le„Á‰ e‰ÊÂ .„·Ïa ÌÏÚ‰·e¿∆¿≈ƒ¿«¿∆«ƒ
L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿¿≈∆…∆

,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e על מדובר ואכן »¿∆¬»»
של  והגלוי העיקרי עניינו לגבי תוספת

הוי' ‡B¯שם ˙ÙÒBz CLÓpL∆ƒ¿»∆∆
'¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿ƒ««∆∆
ÈÙa Ô‰L ÈÙk '‰„ÈÁÈ'‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ,ÔÓˆÚ זה ודבר «¿»ƒ¿ƒ«ƒ
שבו  עצמו הוי' בשם קיים הרצון לא

וברמז. בהעלם רק הם והכתר

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ֿ דיבור ∆ƒ¿»≈¿≈««¬»

ומספר  יעקב עפר מנה "מי המתחיל

בלק  בפרשת פסוק ישראל" רובע את

Êenz ·"Èc11 בהתוועדות שנאמר ¿«
תשכ"ה  זו, שנה תמוז י"ב הגאולה )חג
'‡¯„‡'a ·e˙kM ‰Ó ÔÈÚa12 ¿ƒ¿««∆»¿ƒ¿»

לדברים  והכוונה אסיפה, (מילולית:

באסיפת  יוחאי בר שמעון רבי שאמר

הזוהר) מספר חלק והוא החבריא,

LiL באלוקות ÈzLלמעלה ∆≈¿≈
‰‡zz Ô„Ú ,'Ô„Ú' ˙BÈÁa¿ƒ≈∆≈∆«»»

lÚ‡‰תחתון  Ô„ÚÂ,עליוןÔ‰nL ¿≈∆ƒ»»∆≈∆
ב'עדן' הבחינות «¿BÎLÓƒ˙משתי

Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔb ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ«≈∆«≈∆
ÔBzÁz‰'תתאה מ'עדן הנמשך ««¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â'עילאה מ'עדן LÈהנמשך ˙eiË¯ÙaL Û‡Â) ¿«≈∆»∆¿¿«∆ƒ¿»ƒ≈
Ô„ÚŒÔ‚a אלא ותחתון, עליון בחינות, שתי רק B‚¯„Ó˙לא Èea¯ ועד ¿«≈∆ƒ«¿≈

Úe„ikלריבוי  ,Ïe·b ÈÏa13 בחסידות "ÌÈLB„˜eהמבואר ÔÈÚa ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ
"‰ÏÒ EeÏÏ‰È ÌBÈ ÏÎa14ב'לקוטי הזקן:(כמבואר לרבנו תורה' ¿»¿«¿∆»

יום  בכל וקדושים בשמונהֿעשרה שאומרים וכמו קדושים נקראו "הנשמות

שהם  לפי ומקום זמן בחינת להם אין הנשמות... על דקאי סלה יהללוך

ולכן  מקום, בבחינת ואינן לגמרי גוף מבחינת מובדלים קדושים... בבחינת

וקדושים  וזהו תמיד יום בכל היא שלהם שירה כן ועל זמן, בבחינת כן גם אינן

כי  וגם חיל... אל מחיל ילכו כמאמר הפסק. בלי סלה וגם יהללוך יום בכל

בחינת  שיש רבים לשון וקדושים הנה

רום  עד גבוה מעל גבוה רבים קדושים

ריבוי  יש סלה... יהללוך וזהו המעלות,

הגם  עילוי, אחר בעילוי מדרגות

דרך  מדרגות ב' רק נזכר לא שבספרים

התחתון, וגןֿעדן העליון גןֿעדן כלל,

יהללוך  וזהו אלינו. נתגלו שלא היינו

הפסק" בלי ÌB˜ÓŒÏkÓסלה ,(ƒ»»
ÌÈ˜ÏÁ הפרטיות המדרגות ריבוי ∆¿»ƒ

Ô„ÚŒÔb ,ÌÈ‚eÒ ÈLÏ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿≈ƒ«≈∆
.(ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿
Ô„Ú' ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆

'‰‡lÚ העליון ÈÁa˙עדן ‡e‰ ƒ»»¿ƒ«
'‰‡ÓÈ˙ÒŒ‰ÓÎÁ' סתומה חכמה »¿»¿ƒ»»

מגילוי, שלמעלה «»¿hÓÏe‰ונעלמת
,‰fÓ לידי באה שהיא כפי זו בחינה ƒ∆

היא  יותר נמוכות במדריגות גילוי

'‰‡lÚ ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa חכמה ¿ƒ«»¿»ƒ»»
העליון ÌMÓeהעליונה. עדן מבחינת ƒ»

חכמה  בחינת ŒÔ‚Ïשהיא CLÓƒ¿»¿«
e‰fL ,'‰Èa' ˙ÈÁa ,Ô„Ú≈∆¿ƒ«ƒ»∆∆
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«ƒƒ¿ƒ

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â15ÔÈ‰ , ¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¡ƒ
,‡˜Èc ואמרו דייקו ז"ל חכמינו «¿»

ומקבלות  קולטות הצדיקים שנשמות

בגןֿעדן  האלוקות והארת גילוי את

(רוחנית, הנאה להם שגורם באופן

‰eÚz‚,כמובן) ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬
‚eÚz‰ ÈeÏÈbL Úe„ÈÂ¿»«∆ƒ««¬

'˜ÈzÚ') שלמעלה עליון כתר «ƒ
בחינות  שתי בתוכו כולל מהספירות

ארוכות  [פנים אנפין' 'אריך ,כלליות

העליון  הרצון שהוא רב] גילוי היינו

שהוא  וגילוי] מ'יום' ונעלה ונבדל נעתק הפירושים, אחד [לפי יומין' ו'עתיק

העליון  È·'a‰'העונג ‡e‰ (16'‰ÓÎÁ'L ,eÈ‰Â ההברקה , ¿ƒ»¿«¿∆»¿»
השכלי  הרעיון של e˜„‰הראשונית ˙ÈÁ·a ‡È‰ הבנה ללא בלבד ƒƒ¿ƒ«¿»

הרעיון, בפרטי ÈÁa˙והשגה ,‚eÚz‰ ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ d·e»«¿»«ƒ««¬¿ƒ«
‚eÚz‰ ÌˆÚ,פרטיו בכל ונרגש ומתגלה יורד שהוא ÔÎlLלפני ∆∆««¬∆»≈
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ז d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ׁשעלֿידי  ּכאן ּׁשּכתּוב מה לבאר ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ'יחידה'.

ה'ּיחידה', לבחינת מּגיעים קדׁש" ידיכם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ׂשאּו

מּלה  ׁש"ּקדׁש מבאר הּמקֹומֹות ׁשּברֹוב ְְְִֶֶֶַַָָֹֹאף

החכמה  ּבחינת הּוא נתּבאר 6ּבגרמיּה" ּכאן ּכי , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

אֹור  ּתֹוספת המׁשכת הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָענין

מּׁשם  ׁשּלמעלה ּגלּוי עלֿידי ׁשּזהּו הוי', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשם

ּכנגד  הן הוי' ׁשם אֹותּיֹות ׁשד' ידּוע והרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי',

ספירֹות  הן 7עׂשר ּבמילּואם האֹותּיֹות ד' (וגם ְְְִִִֵֶֶַָָ

אֹותּיֹות  החכמה 8עׂשר ּבחינת היא יּו"ד אֹות ,( ְְִִִֶֶַַָָ

אֹור  ּתֹוספת ׁשהמׁשכת לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָוכּו',

יּו"ד  מאֹות ּגם ׁשּלמעלה מּבחינה היא הוי' ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשם

הּכתר, ּבחינת ּדהינּו 'חּיה'), ('חכמה', הוי' ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּדׁשם

ה'ּיחידה'. ּבחינת ענין הּוא האדם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָּובנפ ׁש

¯ÈÚ‰Ïe ׁשל קּוצֹו ּגם יׁש יּו"ד ׁשּבאֹות ׁשאף ¿»ƒֵֶֶֶַַָ

העליֹון  רצֹון לבחינת ׁשרֹומז ,9יּו"ד, ְְִִֵֶֶַָָ

ּבחינת  ׁשּגם ונמצא מה'חכמה', ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'ּכתר'

הוי', ּבׁשם נכללֹות ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָה'ּכתר'

ּוכהּלׁשֹון  ּברמז, רק הּוא זה ענין ְְְִִֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

לבחינת 9ּבּתניא  רֹומז* הּיּו"ד ׁשעל "והּקֹוץ : ְְְִִֵֶַַַַַַָ
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מקדים  ספירֹות" העׂשר ל"ּכל ּבנֹוגע הרי - הּספירֹות לׁשאר ּבנֹוגע ּגם נאמר זה ׁשּלׁשֹון ואף ּברמז,א *) רק לא ׁשהם ׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ונרמזֹות" "נכללֹות ּומסּיים ב ּכיֿאם ּבחינת", היא זֹו "ּובחינה עלּֿדרֿזה: ּגםּֿכן ראה ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' 'ל ּקּוטי ּוראה . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מקֹומֹות. ּובכּמה ג) (כב, ראה ב) (פו, מּטֹות ּתֹורה' 'לּקּוטי ּגםּֿכן ועּיין ּבׁשם". הּנרמזים אּלּו "ּבחינֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ(בספ"ב)

ּובסֹופֹו כּו'", חּכים כּו' ספירן "עׂשר ּכֹותב: ּבפירּוׁש ּכי - העליֹון רצֹון לבחינת ּבנֹוגע ּגם היא זֹו ׁשהקּדמה לֹומר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָא)

עיגּול. ּבחצאי לא אפילּו רצֹון, הזּכיר ְֲֲִִִִֵַָָֹֹלא

ותיכף  ּבסמיכּות ׁשּבא ליּו"ד, ּבנֹוגע ורק ו"ה", ּבאֹותּיֹות ונרמזת.. נכללת ה"א.. ּבאֹות ונרמזת "נכללת הענין: ּבהמׁש וכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָב)

לבד  "מרּמזת" ּכֹותב נכללֹות", ספירֹות העׂשר "וכל .10לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מנחםֿאב. ו' א.6)יום" צג, מסעי לקו"ת - לדוגמא - (ברע"מ).7)ראה א יז, וכלים)8)זח"ג עצמות (שער ד שער פרדס

פ"ד.9)פ"ו. 10.143)אגה"ת ע' חל"ט מלקו"ש גם להעיר המו"ל: הערת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" È„ÈŒÏÚL Ô‡k ·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«∆»»∆«¿≈¿¿≈∆…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ,'ציון' הנקראת הנשמה ‡Ûנקודת «ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ»«
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„w"L ¯‡·Ó ˙BÓB˜n‰ ·B¯aL דרגת ∆¿«¿¿…»∆…∆ƒ»¿«¿≈

עצמו  בפני עניין שהיא כפי ‰ÓÎÁ‰"קודש" ˙ÈÁa ‡e‰6, חלק שהיא ¿ƒ««»¿»
ולמטה  הכוחות, עשר המוחין, מבחינת

מהכוחות  שלמעלה מה'יחידה'

שבעצם  הוא בכך והביאור הפרטיים,

'שאו  של העבודה וכאן סתירה זו אין

ה  בעניין קשורה קדש' Èkƒיחידהידיכם
¯‡a˙ Ô‡k מ'שאו שכתוצאה »ƒ¿»≈

נפעל קודש' "eÎ¯·eידיכם ÔÈÚƒ¿«»¿
˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ ,"'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»«¿»«∆∆
È„ÈŒÏÚ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»∆∆«¿≈
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ÈeÏbƒ∆¿«¿»ƒ≈¬»»
בשם  אור להוסיף שכדי מובן שהרי

התגלות  להמשיך צורך יש הוי'

עצמו, הוי' משם שלמעלה מבחינה

ÌL ˙Bi˙B‡ '„L Úe„È È¯‰Â«¬≈»«∆ƒ≈
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „‚k Ô‰ 'ÈÂ‰7, ¬»»≈¿∆∆∆∆¿ƒ

Ì‡eÏÈÓa ˙Bi˙B‡‰ '„ Ì‚Â)¿«»ƒ¿ƒ»
¯NÚ Ô‰ ‡"‰ Â"ÈÂ ‡"‰ „"ÂÈ≈∆∆

˙Bi˙B‡8‡È‰ „"eÈ ˙B‡ ,( ƒƒ
,'eÎÂ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ««»¿»¿

הזקן  רבנו ובלשון וחסידות, בקבלה

התניא: שבספר התשובה' ב'אגרת

בשם  ונרמזות נכללות ספירות הי' "וכל

נקודה  בחי' שהיא היו"ד כי ב"ה. הוי'

שהיא  יתברך לחכמתו מרמזת לבד

ההשגה  וגילוי התפשטות לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת

נכללת  וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר וההבנה...

על  ומרמז המורה לרוחב התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת

וההשפעה  ההמשכה בחינת על המורה לאורך וגם וההבנה הביאור הרחבת

נכללת  למטה... יותר זו והשפעה המשכה כשנמשכת למטה... מלמעלה

למטה. מלמעלה ההמשכה על מורה הוי"ו כי ו"ה. באותיות זו המשכה ונרמזת

מדת  הקדושות... מדותיו ושאר וטובו חסדו מדת ידי על היא זו המשכה וגם

ובקיצור, הוי'". שם של אחרונה ה"א באות ונרמזת ונכללת יתברך... מלכותו

מלכות), – ה' מידות, – ו' בינה, – ה' חכמה, – Ôkיו"ד ÏÚÂ שעניינו כיוון ¿«≈
הספירות, עשר הוא הוי' שם ÙÒBz˙של ˙ÎLÓ‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿»«∆∆

‰ÈÁaÓ ‡È‰ 'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»ƒƒ¿ƒ»
„"eÈ ˙B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈

,'‰ÓÎÁ') 'ÈÂ‰ ÌLc בחינת ¿≈¬»»»¿»
הנקראת eÈ‰cהנשמה ,('‰iÁ'«»¿«¿
¯˙k‰ ˙ÈÁa מעשר שלמעלה ¿ƒ««∆∆

היא  וראשיתם שהתחלתם הספירות

מעל  הוא גשמי שכתר (כשם החכמה

ÔÈÚהראש), ‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e¿∆∆»»»ƒ¿«
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa הנקודה ¿ƒ««¿ƒ»

המקבילה  הנפש עצם של העצמית

מעשר  שלמעלה למעלה הכתר לעניין

לעשר  המקבילים הפרטיים הכוחות

העליונות. הספירות

¯ÈÚ‰Ïe„"eÈ ˙B‡aL Û‡L ¿»ƒ∆«∆»
ÊÓB¯L ,„"eÈ ÏL Bˆe˜ Ìb LÈ≈«∆∆≈

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï9'¯˙k' , ƒ¿ƒ«»»∆¿∆∆
,'‰ÓÎÁ'‰Ó ‰ÏÚÓlL כמבואר ∆¿«¿»≈«»¿»

שעל  "והקוץ שם, התשובה' ב'אגרת

 ֿ ברוך העליון רצון לבחינת רומז היו"ד

בחינת  ממדרגת מעלה שלמעלה הוא

כנודע", עילאה ÌbLחכמה ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«
˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰ שהיא מהחכמה שלמעלה «¿ƒ»
הספירות עשר «¿BÏÏÎƒ˙ראשית

,'ÈÂ‰ ÌLa חלק היא העליון והרצון ה'כתר' בחינת גם לכאורה כן ואם ¿≈¬»»
תוספת  באה זו שממדריגה לעיל למבואר מתאים הדבר ואיך עצמו, הוי' משם

והרצון  הכתר מבחינת גם הוי' בשם יש שאכן הוא והביאור הוי', בשם אור

ÊÓ¯a,אבל ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ הברור עניינו ואינו ƒ»»ƒ¿»∆«¿∆∆
הוי' שם של Èza‡והמפורש ÔBLl‰Îe9„"ei‰ ÏÚL ıBw‰Â" : ¿«»««¿»¿«∆««

*ÊÓB¯ ממש עניינו אינו אבל רומז ‰ÔBÈÏÚרק ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï ≈ƒ¿ƒ«»»∆¿
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'ied z` ekxae ycw mkici e`y

ׁשּבא  אּלא עֹוד (ולא ּברּוֿהּוא" העליֹון ְְֶֶֶָָָָָֹרצֹון

ּבפני  אֹות אינֹו יּו"ד ׁשל ּקּוצֹו ּכי עּגּול), ְֲִִִֵֵֵֶַָּבחצאי

והינּו יּו"ד, האֹות ּבכלל הּוא אּלא ְְְְִֶַַָָָעצמֹו,

ואלּו ה'חכמה'. ּבחינת הּוא הּיּו"ד הּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּבגלּוי

ּבּיּו"ד  נכלל ה'ּכתר', ּבחינת יּו"ד, ׁשל ְְִִֶֶֶַַַָּקּוצֹו

"ׂשאּו ּבענין החדּוׁש וזהּו ּבלבד. ּובהעלם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַּברמז

ּתֹוספת  ׁשּנמׁש הוי'", את ּוברכּו קדׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹידיכם

ּכפי  וה'יחידה' ה'ּכתר' מּבחינת הוי' ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאֹור

ּגילּוי. ּבבחינת עצמן, ּבפני ְְְִִִִֵֵֶַַָׁשהן

ּׁשּנתּבארLÈÂב) מה עם זה לעיל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ּתּמּוז  ּדי"ב מה 11(ּבּמאמר ּבענין ( ְְְֲִַַַַַָ

ּב'אדרא' עדן 12ּׁשּכתּוב 'עדן', ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינֹות  ׁשּתי נמׁשכֹות ׁשּמהן עּלאה, ועדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתּתאה

(ואף  העליֹון וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּגןֿעדן,

ּגבּול, ּבלי מדרגֹות רּבּוי ּבגןֿעדן יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבפרט ּיּות

יהללּו13ּכּידּוע  יֹום ּבכל "ּוקדֹוׁשים ּבענין ְְְְְְִִַַַַָָ

לׁשני 14סלה" ּבכללּות נחלקים מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

והענין  העליֹון). וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסּוגים,

 ֿ 'חכמה ּבחינת הּוא עּלאה' 'עדן ּדהּנה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבזה,

עּלאה'. 'חכמה ּבחינת מּזה, ּולמּטה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָסתימאה',

ׁשּזהּו 'ּבינה', ּבחינת לגןֿעדן, נמׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשם

מּזיו  ונהנין יֹוׁשבין צּדיקים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַׁשּבגןֿעדן

הּתענּוג,15הּׁשכינה  ענין ׁשהּוא ּדיקא, נהנין , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָ

ּב'בינה' הּוא ('עּתיק') הּתענּוג ׁשּגילּוי ,16וידּוע ְְֲִִִֶַַַַָָ

הּוא  ּוב ּה נקּודה, ּבבחינת היא ׁש'חכמה' ְְְְְִִִֶַַָָָָוהינּו,

הּתענּוג, עצם ּבחינת הּתענּוג, ּגלּוי ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָהתחלת
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ואילך).ד"ה11) 60 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד מנה קכח,12)מי שם רבא אדרא א. רצ, בזח"ג זוטא אדרא

ובכ"מ.13)ב. ב. מא, בהר לקו"ת העמידה.14)ראה א.15)תפילת יז, ברכות לך 16)ראה לך תו"א ב. קעח, זח"ג ראה

סע"ב. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÚ ‡ÏÂ) "‡e‰ŒCe¯a רמז רק שהוא שנאמר בלבד זו aL‡לא ‡l‡ »¿…∆»∆»

ÏebÚ È‡ˆÁa בקוץ הנרמז מהחכמה, שלמעלה הרצון, אודות אלה מילים «¬»≈ƒ
לכך  והטעם בסוגריים), התניא שבספר התשובה' ב'אגרת נכתבו היו"ד שעל

הוא  נרמז רק אלא הוי' בשם ברור ודבר עיקרי עניין ÏLשאינו Bˆew Èkƒ∆
,BÓˆÚ ÈÙa ˙B‡ BÈ‡ „"eÈ≈ƒ¿≈«¿
„"eÈ ˙B‡‰ ÏÏÎa ‡e‰ ‡l‡∆»ƒ¿»»

ממנה, נפרד בלתי ¿»¿eÈ‰Âוחלק
‡e‰ „"ei‰ ‰p‰ ÈeÏ‚aL∆¿ƒƒ≈«

'‰ÓÎÁ'‰ ˙ÈÁa.לעיל כמבואר ¿ƒ««»¿»
˙ÈÁa ,„"eÈ ÏL Bˆew eÏ‡Â¿ƒ∆¿ƒ«
ÊÓ¯a „"eia ÏÏÎ ,'¯˙k'‰«∆∆ƒ¿»«¿∆∆
Le„Á‰ e‰ÊÂ .„·Ïa ÌÏÚ‰·e¿∆¿≈ƒ¿«¿∆«ƒ
L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿¿≈∆…∆

,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e על מדובר ואכן »¿∆¬»»
של  והגלוי העיקרי עניינו לגבי תוספת

הוי' ‡B¯שם ˙ÙÒBz CLÓpL∆ƒ¿»∆∆
'¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿ƒ««∆∆
ÈÙa Ô‰L ÈÙk '‰„ÈÁÈ'‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ,ÔÓˆÚ זה ודבר «¿»ƒ¿ƒ«ƒ
שבו  עצמו הוי' בשם קיים הרצון לא

וברמז. בהעלם רק הם והכתר

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ֿ דיבור ∆ƒ¿»≈¿≈««¬»

ומספר  יעקב עפר מנה "מי המתחיל

בלק  בפרשת פסוק ישראל" רובע את

Êenz ·"Èc11 בהתוועדות שנאמר ¿«
תשכ"ה  זו, שנה תמוז י"ב הגאולה )חג
'‡¯„‡'a ·e˙kM ‰Ó ÔÈÚa12 ¿ƒ¿««∆»¿ƒ¿»

לדברים  והכוונה אסיפה, (מילולית:

באסיפת  יוחאי בר שמעון רבי שאמר

הזוהר) מספר חלק והוא החבריא,

LiL באלוקות ÈzLלמעלה ∆≈¿≈
‰‡zz Ô„Ú ,'Ô„Ú' ˙BÈÁa¿ƒ≈∆≈∆«»»

lÚ‡‰תחתון  Ô„ÚÂ,עליוןÔ‰nL ¿≈∆ƒ»»∆≈∆
ב'עדן' הבחינות «¿BÎLÓƒ˙משתי

Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔb ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ«≈∆«≈∆
ÔBzÁz‰'תתאה מ'עדן הנמשך ««¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â'עילאה מ'עדן LÈהנמשך ˙eiË¯ÙaL Û‡Â) ¿«≈∆»∆¿¿«∆ƒ¿»ƒ≈
Ô„ÚŒÔ‚a אלא ותחתון, עליון בחינות, שתי רק B‚¯„Ó˙לא Èea¯ ועד ¿«≈∆ƒ«¿≈

Úe„ikלריבוי  ,Ïe·b ÈÏa13 בחסידות "ÌÈLB„˜eהמבואר ÔÈÚa ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ
"‰ÏÒ EeÏÏ‰È ÌBÈ ÏÎa14ב'לקוטי הזקן:(כמבואר לרבנו תורה' ¿»¿«¿∆»

יום  בכל וקדושים בשמונהֿעשרה שאומרים וכמו קדושים נקראו "הנשמות

שהם  לפי ומקום זמן בחינת להם אין הנשמות... על דקאי סלה יהללוך

ולכן  מקום, בבחינת ואינן לגמרי גוף מבחינת מובדלים קדושים... בבחינת

וקדושים  וזהו תמיד יום בכל היא שלהם שירה כן ועל זמן, בבחינת כן גם אינן

כי  וגם חיל... אל מחיל ילכו כמאמר הפסק. בלי סלה וגם יהללוך יום בכל

בחינת  שיש רבים לשון וקדושים הנה

רום  עד גבוה מעל גבוה רבים קדושים

ריבוי  יש סלה... יהללוך וזהו המעלות,

הגם  עילוי, אחר בעילוי מדרגות

דרך  מדרגות ב' רק נזכר לא שבספרים

התחתון, וגןֿעדן העליון גןֿעדן כלל,

יהללוך  וזהו אלינו. נתגלו שלא היינו

הפסק" בלי ÌB˜ÓŒÏkÓסלה ,(ƒ»»
ÌÈ˜ÏÁ הפרטיות המדרגות ריבוי ∆¿»ƒ

Ô„ÚŒÔb ,ÌÈ‚eÒ ÈLÏ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿≈ƒ«≈∆
.(ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿
Ô„Ú' ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆

'‰‡lÚ העליון ÈÁa˙עדן ‡e‰ ƒ»»¿ƒ«
'‰‡ÓÈ˙ÒŒ‰ÓÎÁ' סתומה חכמה »¿»¿ƒ»»

מגילוי, שלמעלה «»¿hÓÏe‰ונעלמת
,‰fÓ לידי באה שהיא כפי זו בחינה ƒ∆

היא  יותר נמוכות במדריגות גילוי

'‰‡lÚ ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa חכמה ¿ƒ«»¿»ƒ»»
העליון ÌMÓeהעליונה. עדן מבחינת ƒ»

חכמה  בחינת ŒÔ‚Ïשהיא CLÓƒ¿»¿«
e‰fL ,'‰Èa' ˙ÈÁa ,Ô„Ú≈∆¿ƒ«ƒ»∆∆
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«ƒƒ¿ƒ

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â15ÔÈ‰ , ¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¡ƒ
,‡˜Èc ואמרו דייקו ז"ל חכמינו «¿»

ומקבלות  קולטות הצדיקים שנשמות

בגןֿעדן  האלוקות והארת גילוי את

(רוחנית, הנאה להם שגורם באופן

‰eÚz‚,כמובן) ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬
‚eÚz‰ ÈeÏÈbL Úe„ÈÂ¿»«∆ƒ««¬

'˜ÈzÚ') שלמעלה עליון כתר «ƒ
בחינות  שתי בתוכו כולל מהספירות

ארוכות  [פנים אנפין' 'אריך ,כלליות

העליון  הרצון שהוא רב] גילוי היינו

שהוא  וגילוי] מ'יום' ונעלה ונבדל נעתק הפירושים, אחד [לפי יומין' ו'עתיק

העליון  È·'a‰'העונג ‡e‰ (16'‰ÓÎÁ'L ,eÈ‰Â ההברקה , ¿ƒ»¿«¿∆»¿»
השכלי  הרעיון של e˜„‰הראשונית ˙ÈÁ·a ‡È‰ הבנה ללא בלבד ƒƒ¿ƒ«¿»

הרעיון, בפרטי ÈÁa˙והשגה ,‚eÚz‰ ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ d·e»«¿»«ƒ««¬¿ƒ«
‚eÚz‰ ÌˆÚ,פרטיו בכל ונרגש ומתגלה יורד שהוא ÔÎlLלפני ∆∆««¬∆»≈
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ׁשּפירּוׁשֹו 'עדן', ּבׁשם החכמה נקראת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

הּוא  הּתענּוג והתרחבּות ּגלּוי אבל ְְֲֲֲֲִִַַַַָּתענּוג,

יׁש יֹותר , ּובפרטּיּות ּגןֿ(עדן). ּדוקא, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּב'בינה'

ּבחינת  'ּבינה'. ּבחינת 'ּגן', מדרגֹות. ׁשלׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבזה

ה'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ'עדן'

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכמבאר 17ּב'בינה' ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹ

ּבהיכלא  נקּודה ׁשּנקּודת 18ּבענין והינּו, , ְְְְְְְִֵֶַַַָָָ

ּתל ׁשּלא ּד'בינה' ההּׂשגה את ׁשֹומרת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'חכמה'

כּו' עקּלתֹון מ 19ּבדר 'עדן' ּובחינת עצמֹו,). ּצד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּתּתאה', 'עדן ּבחינת ּגם ויׁש 'חכמה'. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבחינת

נמׁשכת  ּומּׁשם ּד'זעירֿאנּפין', 'חכמה' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבחינת

הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן וההּׂשגה ההבנה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָהתרחבּות

ׁשלׁש ּבזה יׁש ּובפרטּיּות הּמלכּות. ְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבחינת

'עדן' ּבחינת  ה'ּמלכּות'. ּבחינת 'ּגן', ְְְְִִֵֵֶַַַַַַמדרגֹות.

 ֿ ּד'זעיר 'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכפי

עצמֹו, מּצד 'עדן' ּובחינת ּב'מלכּות'. ְְְְִִִֵֶַַַַַַאנּפין'

'עדן' ׁשּבבחינת ונמצא, ּד'זעירֿאנּפין'. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'חכמה'

ּכנגד  ׁשהן ספירֹות, העׂשר ּכל נכללֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָו'גןֿעדן'

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הוי', ׁשם אֹותּיֹות 11ד' ְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

וגןֿעדן  י"ה, יחּוד ענין הּוא העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּגןֿעדן

מה  אמנם, ו"ה. יחּוד ענין הּוא ְְְִִַַַַָָהּתחּתֹון

מה  (ׁשּזהּו ֿ עדן ּבגן ונהנין יֹוׁשבין ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָּׁשהּנשמֹות

זיו  רק זה הרי הוי') ׁשם אֹותּיֹות מד' ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּׁשּמקּבלים

ועבֹודתן  ּתֹורתן 20ּתֹורתן ׁשעלֿידי והינּו , ְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת ממׁשיכים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועבֹודתן
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ÈeÏb Ï·‡ ,‚eÚz BLe¯ÈtL ,'Ô„Ú' ÌLa ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿»¿≈≈∆∆≈«¬¬»ƒ

‚eÚz‰ ˙e·Á¯˙‰Â ונרגש וניכר לפרטים ומסתעף מתרחב שהוא כפי ¿ƒ¿«¬««¬
Âc˜‡בגלוי  '‰È·'a ‡e‰ לפרטים מסתעף כבר השכלי הרעיון שבה ¿ƒ»«¿»

לאורך  ∆≈»ŒÔb(Ô„Ú).ולרוחב,ומתפשט
‰Êa LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
עדן' ב'גן 'עדן' בחינת בהתגלות

.˙B‚¯„Ó LÏL היא אחת דרגה »…«¿≈
'‰Èa' ˙ÈÁa ,'Ôb' יש שבה «¿ƒ«ƒ»

העונג  ובה והשגה והיא מתגלה.הבנה

'Ô„Ú' ˙ÈÁa חכמה') חכמה ¿ƒ«≈∆
עילאה') 'חכמה מזה ולמטה סתימאה'

˙ÎLÓ‰ ,'Ôb'a CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»«««¿»«
¯‡·Ók) '‰È·'a '‰ÓÎÁ'‰«»¿»¿ƒ»«¿…»

של  זה החכמה עניין המשכת

‰‡¯ ˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a17 ¿ƒ≈»»»«¿≈
‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜ ÔÈÚa18 ¿ƒ¿«¿»¿≈»»

בלבד  נקודה כאמור, היא, החכמה

לפרטים  ומסתעפת שמתרחבת והבינה

מבו  כך ועל רחב, להיכל אר נמשלה

וההסתעפות  הירידה לאחר שגם

עדיין  בבינה, השכל של וההתרחבות

החכמה, של בהארה צורך ¿»¿eÈ‰Â,יש
'‰ÓÎÁ'‰ ˙„e˜pL אמנם שהיא ∆¿««»¿»

והשגה  הבנה בה ואין בלבד כנקודה

עדיין  מכלֿמקום אך ולרוחב, לאורך

החכמה  נקודת כי רבה חשיבות לה יש

של שבה  הראשוני השורש נמצא

השכלי  ‡˙הרעיון ˙¯ÓBL∆∆∆
CÏz ‡lL '‰È·'c ‰‚O‰‰««»»¿ƒ»∆…≈≈

'eÎ ÔB˙l˜Ú C¯„a19 וריבוי ¿∆∆¬«»
מנקודת  לסטות לה יגרמו לא הפרטים

בחכמה  מאירה שהיא כפי ).האמת
Â השנייה 'Ô„Ú'הדרגה ˙ÈÁ· ¿¿ƒ«≈∆

'‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿ƒ«»¿»
'גן  להיות בינה לבחינת הירידה לפני

Ìb(עדן)'. LÈÂ יותר נמוכה שלישית zz‡‰',דרגה Ô„Ú' ˙ÈÁa עדן ¿≈«¿ƒ«≈∆«»»
('חכמה  חכמה של העליונות בדרגות לא אבל חכמה בחינת היא שגם התחתון,

אלא  עילאה', ב'עדן שהוא כפי עילאה') ו'חכמה 'ÓÎÁ‰'סתימאה' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»
,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c,חסד העליונות במידות להאיר שירדה כפי החכמה ƒ¿≈«¿ƒ

המאיר  לאור ביחס כי זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות וכו' גבורה

וזעיר) מועט הוא במידות המאיר האור ֿ ÌMÓeבמוחין, דזעיר מ'חכמה ƒ»
‰ÔBzÁz,אנפין' Ô„ÚŒÔ‚a ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙e·Á¯˙‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«¬«¬»»¿««»»¿«≈∆««¿

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa נמצא שבתוכו במידות המאיר האור את המקבלת ¿ƒ«««¿
בחכמה. המאיר האור ומלובש

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·e עצמו התחתון' עדן 'גן B‚¯„Ó˙בבחינת LÏL ƒ¿»ƒ≈»∆»…«¿≈
הנ שונות. האחת, ביותר המדריגה ‰'eÎÏn˙'מוכה ˙ÈÁa ,'Ôb'.עצמה «¿ƒ«««¿

השנייה  המדריגה נמצאת ממנה למעלה

CLÓpL ÈÙk 'Ô„Ú' ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
,'Ôb'a זו ובגןֿעדן הרי התחתון ««

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ להאיר שירדה כפי החכמה «¿ƒ

ותאיר  שתפעל כאמור, במידות,

.'˙eÎÏÓ'a השלישית והדרגה ««¿
'Ô„Ú'יותר העליונה  ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈∆

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ מצד שהיא קודם כפי עצמה, «¿ƒ

ב'מלכות'. להאיר הירידה

'Ô„Ú' ˙ÈÁ·aL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈∆
שלה, השונות (בדרגות החכמה

והתחתונות) ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚'Â'העליונות
בבינה  להאיר ירדה שהחכמה (כפי

הדרגות  פרטי לעיל כמבואר ובמידות,

עדן  ב'גן והן העליון' עדן ב'גן הן בזה

‰NÚ¯התחתון') Ïk ˙BÏÏÎƒ¿»»»∆∆
'„ „‚k Ô‰L ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆≈¿∆∆
BÓÎe ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL11 ֿ דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈»≈
בהתוועדות  שנאמר מנה' 'מי המתחיל

תמוז  ‰e‡י"ב ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbL∆«≈∆»∆¿
,‰"È „eÁÈ ÔÈÚ פנימית השפעה ƒ¿«ƒ

בדרגות  ואחדות חיבור הגורמת

חכמה  יחוד הספירות, של הגבוהות

יו"ד  אותיות של הדרגות שהם ובינה

הוי', שם של ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚Âוה"א
,‰"Â „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿ƒ¿«ƒ
חיבור  הגורמת פנימית השפעה

של  הנמוכות בדרגות ואחדות

שם  של וה"א וא"ו אותיות של הדרגות שהם והמלכות, המידות הספירות,

(e‰fLהוי'. Ô„ÚŒÔ‚a ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ˙BÓ˘p‰M ‰Ó ,ÌÓ‡»¿»«∆«¿»¿ƒ¿∆¡ƒ¿«≈∆∆∆
ÌÈÏa˜nM ‰Ó אלקית השפעה ‰ÈÂ'),והארה ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó «∆¿«¿ƒƒƒ≈¬»»

Â Ô˙¯Bz ÂÈÊ ˜¯ ‰Ê È¯‰Ô˙„B·Ú20, הוא שבגןֿעדן האור וכל ¬≈∆«ƒ»»«¬»»
ומצוות  בתורה העבודה של תוצאה Ô˙¯Bzבסךֿהכול È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈»»

Ô˙„B·ÚÂ בעת המצוות וקיום התורה בגופים לימוד מלובשות שהנשמות «¬»»
הזה  ‡B¯בעולם ˙ÙÒBz ÌÈÎÈLÓÓ אלוקות וגילויe‰fL ,Ô„ÚŒÔ‚a «¿ƒƒ∆∆¿«≈∆∆∆
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ּולׁשמרּה" "לעבדּה רק 21ענין לא הּוא זה וענין . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבגן ּגם אּלא ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַַָּבגןֿעדן

ּב'ּתניא' ּכמבאר י"ה, ּבחינת - העליֹון 20עדן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבגןֿעדן  אֹור נמׁש הּמצֹות מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשעלֿידי

אֹור  נמׁש הּמצֹות ּכונת ועלֿידי ְְְְְִִֵַַַַַַָָהּתחּתֹון,

ועבֹודתן  ּתֹורתן ׁשענין ונמצא, העליֹון. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגןֿעדן

 ֿ ּבגן הן ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת נמׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו

העליֹון  ּבגןֿעדן והן ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן

את  "ּוברכּו ענין ּבדּוגמת הּוא י"ה, ּבחינת -ְְְְְִִֶַַַָ

אֹור  ּתֹוספת ממׁשיכים הוי', ּבׁשם ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָהוי'",

ה'ּכתר' ּבחינת הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּבחינה

לעיל. ּכּנזּכר ה'ּיחידה', ְְְְִִִֵַַַָָּובחינת

ּב'לּקּוטי LÈÂג) המבאר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּפרׁשתנּו ּבסֹוף לענין 22ּתֹורה' ּבנֹוגע ְְְְִֵֵַַָָָָ

מדרגֹות, ׁשּתי ּבכללּות ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה,

ׁשּבפרטּיּות  (אף עיּלאה ּותׁשּובה ּתּתאה ְְְִִִֶַַָָָָָָָּתׁשּובה

ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר מדרגֹות, רּבּוי ּבזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ׁשּתי  יׁש מהן אחת ּובכל לגןֿעדן), ּבנֹוגע ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלעיל

עלּֿדר) ּתׁשּובה' ּו'בעל 'ּתׁשּובה' ְְְֵֶֶַַַַָָמדרגֹות,

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, סּוג ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּבכל

ו'עדן'). 'ּגן' מדרגֹות, ׁשּתי יׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָהעליֹון,

ּב'מלכּות', היא ּתּתאה' 'ּתׁשּובה הּנה ְְְְִִִִֵַַָָָָּובפרטּיּות ,

ּב'זעירֿאנּפין'. הּוא ּתּתאה' ּתׁשּובה ְְְִִֵַַַַָָָּו'בעל

ּתׁשּובה  ּו'בעל ּב'בינה', היא עּלאה' ְְְִִִַַָָָָָ'ּתׁשּובה

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכמרּומז ּב'חכמה'. הּוא ְְְְְִִֵַָָָָָָעיּלאה'

ארּבע  ּכנגד הן הּנ"ל מדרגֹות ׁשארּבע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשם,

ּב'ּתׁשּובה', ענין עֹוד יׁשנֹו א הוי'. ׁשם ְְְֲִִֵֶַַָָָָאֹותּיֹות

מּצדֿעצמּה, הּתׁשּובה ּבחינת עצם ְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
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ב.21) קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע טו. ב, דליל 22)בראשית בנים ארבעה כנגד ד"ה בארוכה (וראה אֿב עה,

ואילך)). 161 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג הפסח דחג ב'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ עדן בגן הראשון אדם לגבי d¯ÓLÏe"האמור d„·ÚÏ"21 לעסוק ƒ¿«¿»¿»¿»¿»

לאֿתעשה. ומצוות מצוותֿעשה Ê‰בקיום ÔÈÚÂ והגילוי האור שכל ¿ƒ¿»∆
המצוות  בקיום תלוי -בגןֿעדן ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿«≈∆««¿

,‰"È ˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ‡l‡ ,‰"Â ˙ÈÁa שהוא ¿ƒ«∆»«¿«≈∆»∆¿¿ƒ«
יותר  הרבה היה אור ולכאורה נעלה

עבודת  של בכוחה שאין לומר מקום

אותו, ולהמשיך לגלות למטה האדם

עלֿידי  נמשך הוא גם דבר של לאמתו

הזה  בעולם ומצוות בתורה העבודה

Èz'a‡'הגשמי  ¯‡·Ók20 «¿…»««¿»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL שהוא ∆«¿≈«¬≈«ƒ¿

גשמית  ŒÔ‚aפעולה ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«
˙Âk È„ÈŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«¿≈«»«

˙Bˆn‰ רוחנית יותר פעולה שהיא «ƒ¿
.ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«≈∆»∆¿
Ô˙¯Bz ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»»
CLÓ B„ÈŒÏÚL Ô˙„B·ÚÂ«¬»»∆«»ƒ¿»

Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz מלבד ∆∆¿«≈∆
עצמו,האור  מצד בו ŒÔ‚aשיש Ô‰≈¿«

,‰"Â ˙ÈÁa - ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿ƒ«
˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ô‰Â¿≈¿«≈∆»∆¿¿ƒ«

‚e„a ‡e‰ ,‰"ÈÔÈÚ ˙Ó ¿¿«ƒ¿«
ÌLa ÌbL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆«¿≈

,'ÈÂ‰ כל ÌÈÎÈLÓÓמעלתו,עם ¬»»«¿ƒƒ
("שאו  עבודתם ידי על ישראל בני

קודש") ‡B¯ידיכם ˙ÙÒBz בשם ∆∆
ÌMÓהוי' ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈

˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰¬»»¿ƒ««∆∆¿ƒ«
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל ‚) המבואר ¿≈¿«≈∆
מדריגות  שתי בו שיש גןֿעדן אודות

וגןֿעדן  התחתון גןֿעדן כלליות,

בלי  פרטיות מדריגות וריבוי העליון

ÈËewÏ'aגבול, ¯‡·Ó‰ ÌÚ Ìb«ƒ«¿…»¿ƒ≈
e˙L¯t ÛBÒa '‰¯Bz22 פרשת »¿»»»≈

‰eLz·‰,בלק  ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿»
da LiL התשובה בעבודת ∆≈»

,˙B‚¯„Ó ÈzL ˙eÏÏÎaƒ¿»¿≈«¿≈
‰‡zz ‰·eLz תשובה תחתונה, ¿»«»»

נמוכה, lÈÚ‡‰,במדריגה ‰·eL˙e תשובה נעלית עליונה, במדריגה ¿»ƒ»»
‰Êa LÈ ˙eiË¯ÙaL Û‡) התשובה B‚¯„Ó˙,בעניין Èea¯ «∆ƒ¿»ƒ≈»∆ƒ«¿≈

˙Á‡ ÏÎ·e ,(Ô„ÚŒÔ‚Ï Ú‚Ba ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«¿«≈∆¿»««

Ô‰Ó ב'תשובה עילאה'הן ב'תשובה והן B‚¯„Ó˙,תתאה' ÈzL LÈ ≈∆≈¿≈«¿≈
,Ô„ÚŒÔb ‚eÒ ÏÎaL C¯cŒÏÚ) '‰·eLz ÏÚ·'e '‰·eLz'¿»««¿»«∆∆∆¿»«≈∆
'Ôb' ,˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿≈¿≈«¿≈«

('Ô„Ú'Â העניין ..." קבלה: פי על שם תורה' ב'לקוטי פי וכמובא על הוא ¿≈∆
באילנא  דאחיד וכיון הזוהר... מאמר

בעץ  שאחוז [וכיוון אקרי כדין דחיי

דהא  תשובה בעל נקרא] אזי החיים,

אקרי  הכי אוף תשובה ישראל כנסת

אמרו  וקדמאי אקרי. תשובה בעל ואיהו

כן  גם תשובה ישראל כנסת [שהרי

נקרא. תשובה בעל והוא נקראת

ממש. תשובה בעל אמרו] וראשונים

אינם  גמורים צדיקים אפילו דא ועל

תשובה  שבעלי במקום לעמוד יכולים

כיוון  מלך'... ב'מקדש ופירש עומדים.

בחינת  נקרא לכך בזעיר אחוז שהוא

תתאה. ה' לבחינת משפיע היינו בעל

שהיא  ישראל כנסת דהא שכתב וזהו

ורצה  אקרי, הכי אוף תשובה המלכות

כמו  תשובה כן גם שנקראת לומר

תתאה. ה' והיא עילאה ה' שהיא הבינה

בעץ  אוחז תשובה שהבעל ומאחר

נקרא  כן על אנפין זעיר שהוא החיים

גורם  שהוא לומר רצה תשובה, בעל

ולכן  מלכות... בבחינת עליונה המשכה

זו". לתשובה משפיע ממש בעל נקרא

‰p‰ ,˙eiË¯Ù·e מדריגות ƒ¿»ƒƒ≈
בשתי  תשובה' ו'בעל 'תשובה'

הן  תשובה של הכלליות המדריגות

‡È‰ '‰‡zz ‰·eLz'¿»«»»ƒ
'˙eÎÏÓ'a התחתונה המדריגה ¿«¿

מהמדריגות  שפע המקבלת בספירות,

ממנה, eLz·‰שלמעלה ÏÚ·'e««¿»
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a ‡e‰ '‰‡zz«»»ƒ¿≈«¿ƒ

המשפיעות  העליונות למלכות,המידות

לאשה  המשפיע הבעל עלֿדרך

‰È‡המקבלת. '‰‡lÚ ‰·eLz'¿»ƒ»»ƒ
'‰È·'a,מהחכמה ÏÚ·'eהמקבלת ¿ƒ»««

‡e‰ '‰‡lÈÚ ‰·eLz¿»ƒ»»
'‰ÓÎÁ'a.לבינה Bz¯‰'המשפיעה ÈËewÏ'a ÊÓe¯ÓÎÂ בלק פרשת ¿»¿»¿«¿»¿ƒ≈»

Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó Úa¯‡L ,ÌL(ומלכות זעירֿאנפין ובינה, ‰Ô(חכמה »∆«¿««¿≈««≈
ÔÈÚ „BÚ BLÈ C‡ .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»«∆¿ƒ¿»
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ט d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ׁשּפירּוׁשֹו 'עדן', ּבׁשם החכמה נקראת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

הּוא  הּתענּוג והתרחבּות ּגלּוי אבל ְְֲֲֲֲִִַַַַָּתענּוג,

יׁש יֹותר , ּובפרטּיּות ּגןֿ(עדן). ּדוקא, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּב'בינה'

ּבחינת  'ּבינה'. ּבחינת 'ּגן', מדרגֹות. ׁשלׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבזה

ה'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ'עדן'

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכמבאר 17ּב'בינה' ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹ

ּבהיכלא  נקּודה ׁשּנקּודת 18ּבענין והינּו, , ְְְְְְְִֵֶַַַָָָ

ּתל ׁשּלא ּד'בינה' ההּׂשגה את ׁשֹומרת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'חכמה'

כּו' עקּלתֹון מ 19ּבדר 'עדן' ּובחינת עצמֹו,). ּצד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּתּתאה', 'עדן ּבחינת ּגם ויׁש 'חכמה'. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבחינת

נמׁשכת  ּומּׁשם ּד'זעירֿאנּפין', 'חכמה' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבחינת

הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן וההּׂשגה ההבנה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָהתרחבּות

ׁשלׁש ּבזה יׁש ּובפרטּיּות הּמלכּות. ְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבחינת

'עדן' ּבחינת  ה'ּמלכּות'. ּבחינת 'ּגן', ְְְְִִֵֵֶַַַַַַמדרגֹות.

 ֿ ּד'זעיר 'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכפי

עצמֹו, מּצד 'עדן' ּובחינת ּב'מלכּות'. ְְְְִִִֵֶַַַַַַאנּפין'

'עדן' ׁשּבבחינת ונמצא, ּד'זעירֿאנּפין'. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'חכמה'

ּכנגד  ׁשהן ספירֹות, העׂשר ּכל נכללֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָו'גןֿעדן'

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הוי', ׁשם אֹותּיֹות 11ד' ְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

וגןֿעדן  י"ה, יחּוד ענין הּוא העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּגןֿעדן

מה  אמנם, ו"ה. יחּוד ענין הּוא ְְְִִַַַַָָהּתחּתֹון

מה  (ׁשּזהּו ֿ עדן ּבגן ונהנין יֹוׁשבין ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָּׁשהּנשמֹות

זיו  רק זה הרי הוי') ׁשם אֹותּיֹות מד' ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּׁשּמקּבלים

ועבֹודתן  ּתֹורתן 20ּתֹורתן ׁשעלֿידי והינּו , ְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת ממׁשיכים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועבֹודתן
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ב.17) א).18)יח, (יט, ת"ה תקו"ז א. ו, זח"א שמ.19)ראה ע' תרצ"א תרטו. ע' עטר"ת פל"ט.20)סה"מ תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈeÏb Ï·‡ ,‚eÚz BLe¯ÈtL ,'Ô„Ú' ÌLa ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿»¿≈≈∆∆≈«¬¬»ƒ

‚eÚz‰ ˙e·Á¯˙‰Â ונרגש וניכר לפרטים ומסתעף מתרחב שהוא כפי ¿ƒ¿«¬««¬
Âc˜‡בגלוי  '‰È·'a ‡e‰ לפרטים מסתעף כבר השכלי הרעיון שבה ¿ƒ»«¿»

לאורך  ∆≈»ŒÔb(Ô„Ú).ולרוחב,ומתפשט
‰Êa LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
עדן' ב'גן 'עדן' בחינת בהתגלות

.˙B‚¯„Ó LÏL היא אחת דרגה »…«¿≈
'‰Èa' ˙ÈÁa ,'Ôb' יש שבה «¿ƒ«ƒ»

העונג  ובה והשגה והיא מתגלה.הבנה

'Ô„Ú' ˙ÈÁa חכמה') חכמה ¿ƒ«≈∆
עילאה') 'חכמה מזה ולמטה סתימאה'

˙ÎLÓ‰ ,'Ôb'a CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»«««¿»«
¯‡·Ók) '‰È·'a '‰ÓÎÁ'‰«»¿»¿ƒ»«¿…»

של  זה החכמה עניין המשכת

‰‡¯ ˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a17 ¿ƒ≈»»»«¿≈
‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜ ÔÈÚa18 ¿ƒ¿«¿»¿≈»»

בלבד  נקודה כאמור, היא, החכמה

לפרטים  ומסתעפת שמתרחבת והבינה

מבו  כך ועל רחב, להיכל אר נמשלה

וההסתעפות  הירידה לאחר שגם

עדיין  בבינה, השכל של וההתרחבות

החכמה, של בהארה צורך ¿»¿eÈ‰Â,יש
'‰ÓÎÁ'‰ ˙„e˜pL אמנם שהיא ∆¿««»¿»

והשגה  הבנה בה ואין בלבד כנקודה

עדיין  מכלֿמקום אך ולרוחב, לאורך

החכמה  נקודת כי רבה חשיבות לה יש

של שבה  הראשוני השורש נמצא

השכלי  ‡˙הרעיון ˙¯ÓBL∆∆∆
CÏz ‡lL '‰È·'c ‰‚O‰‰««»»¿ƒ»∆…≈≈

'eÎ ÔB˙l˜Ú C¯„a19 וריבוי ¿∆∆¬«»
מנקודת  לסטות לה יגרמו לא הפרטים

בחכמה  מאירה שהיא כפי ).האמת
Â השנייה 'Ô„Ú'הדרגה ˙ÈÁ· ¿¿ƒ«≈∆

'‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿ƒ«»¿»
'גן  להיות בינה לבחינת הירידה לפני

Ìb(עדן)'. LÈÂ יותר נמוכה שלישית zz‡‰',דרגה Ô„Ú' ˙ÈÁa עדן ¿≈«¿ƒ«≈∆«»»
('חכמה  חכמה של העליונות בדרגות לא אבל חכמה בחינת היא שגם התחתון,

אלא  עילאה', ב'עדן שהוא כפי עילאה') ו'חכמה 'ÓÎÁ‰'סתימאה' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»
,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c,חסד העליונות במידות להאיר שירדה כפי החכמה ƒ¿≈«¿ƒ

המאיר  לאור ביחס כי זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות וכו' גבורה

וזעיר) מועט הוא במידות המאיר האור ֿ ÌMÓeבמוחין, דזעיר מ'חכמה ƒ»
‰ÔBzÁz,אנפין' Ô„ÚŒÔ‚a ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙e·Á¯˙‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«¬«¬»»¿««»»¿«≈∆««¿

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa נמצא שבתוכו במידות המאיר האור את המקבלת ¿ƒ«««¿
בחכמה. המאיר האור ומלובש

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·e עצמו התחתון' עדן 'גן B‚¯„Ó˙בבחינת LÏL ƒ¿»ƒ≈»∆»…«¿≈
הנ שונות. האחת, ביותר המדריגה ‰'eÎÏn˙'מוכה ˙ÈÁa ,'Ôb'.עצמה «¿ƒ«««¿

השנייה  המדריגה נמצאת ממנה למעלה

CLÓpL ÈÙk 'Ô„Ú' ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
,'Ôb'a זו ובגןֿעדן הרי התחתון ««

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ להאיר שירדה כפי החכמה «¿ƒ

ותאיר  שתפעל כאמור, במידות,

.'˙eÎÏÓ'a השלישית והדרגה ««¿
'Ô„Ú'יותר העליונה  ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈∆

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ מצד שהיא קודם כפי עצמה, «¿ƒ

ב'מלכות'. להאיר הירידה

'Ô„Ú' ˙ÈÁ·aL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈∆
שלה, השונות (בדרגות החכמה

והתחתונות) ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚'Â'העליונות
בבינה  להאיר ירדה שהחכמה (כפי

הדרגות  פרטי לעיל כמבואר ובמידות,

עדן  ב'גן והן העליון' עדן ב'גן הן בזה

‰NÚ¯התחתון') Ïk ˙BÏÏÎƒ¿»»»∆∆
'„ „‚k Ô‰L ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆≈¿∆∆
BÓÎe ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL11 ֿ דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈»≈
בהתוועדות  שנאמר מנה' 'מי המתחיל

תמוז  ‰e‡י"ב ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbL∆«≈∆»∆¿
,‰"È „eÁÈ ÔÈÚ פנימית השפעה ƒ¿«ƒ

בדרגות  ואחדות חיבור הגורמת

חכמה  יחוד הספירות, של הגבוהות

יו"ד  אותיות של הדרגות שהם ובינה

הוי', שם של ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚Âוה"א
,‰"Â „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿ƒ¿«ƒ
חיבור  הגורמת פנימית השפעה

של  הנמוכות בדרגות ואחדות

שם  של וה"א וא"ו אותיות של הדרגות שהם והמלכות, המידות הספירות,

(e‰fLהוי'. Ô„ÚŒÔ‚a ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ˙BÓ˘p‰M ‰Ó ,ÌÓ‡»¿»«∆«¿»¿ƒ¿∆¡ƒ¿«≈∆∆∆
ÌÈÏa˜nM ‰Ó אלקית השפעה ‰ÈÂ'),והארה ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó «∆¿«¿ƒƒƒ≈¬»»

Â Ô˙¯Bz ÂÈÊ ˜¯ ‰Ê È¯‰Ô˙„B·Ú20, הוא שבגןֿעדן האור וכל ¬≈∆«ƒ»»«¬»»
ומצוות  בתורה העבודה של תוצאה Ô˙¯Bzבסךֿהכול È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈»»

Ô˙„B·ÚÂ בעת המצוות וקיום התורה בגופים לימוד מלובשות שהנשמות «¬»»
הזה  ‡B¯בעולם ˙ÙÒBz ÌÈÎÈLÓÓ אלוקות וגילויe‰fL ,Ô„ÚŒÔ‚a «¿ƒƒ∆∆¿«≈∆∆∆
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ּולׁשמרּה" "לעבדּה רק 21ענין לא הּוא זה וענין . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבגן ּגם אּלא ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַַָּבגןֿעדן

ּב'ּתניא' ּכמבאר י"ה, ּבחינת - העליֹון 20עדן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבגןֿעדן  אֹור נמׁש הּמצֹות מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשעלֿידי

אֹור  נמׁש הּמצֹות ּכונת ועלֿידי ְְְְְִִֵַַַַַַָָהּתחּתֹון,

ועבֹודתן  ּתֹורתן ׁשענין ונמצא, העליֹון. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגןֿעדן

 ֿ ּבגן הן ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת נמׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו

העליֹון  ּבגןֿעדן והן ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן

את  "ּוברכּו ענין ּבדּוגמת הּוא י"ה, ּבחינת -ְְְְְִִֶַַַָ

אֹור  ּתֹוספת ממׁשיכים הוי', ּבׁשם ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָהוי'",

ה'ּכתר' ּבחינת הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּבחינה

לעיל. ּכּנזּכר ה'ּיחידה', ְְְְִִִֵַַַָָּובחינת

ּב'לּקּוטי LÈÂג) המבאר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּפרׁשתנּו ּבסֹוף לענין 22ּתֹורה' ּבנֹוגע ְְְְִֵֵַַָָָָ

מדרגֹות, ׁשּתי ּבכללּות ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה,

ׁשּבפרטּיּות  (אף עיּלאה ּותׁשּובה ּתּתאה ְְְִִִֶַַָָָָָָָּתׁשּובה

ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר מדרגֹות, רּבּוי ּבזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ׁשּתי  יׁש מהן אחת ּובכל לגןֿעדן), ּבנֹוגע ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלעיל

עלּֿדר) ּתׁשּובה' ּו'בעל 'ּתׁשּובה' ְְְֵֶֶַַַַָָמדרגֹות,

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, סּוג ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּבכל

ו'עדן'). 'ּגן' מדרגֹות, ׁשּתי יׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָהעליֹון,

ּב'מלכּות', היא ּתּתאה' 'ּתׁשּובה הּנה ְְְְִִִִֵַַָָָָּובפרטּיּות ,

ּב'זעירֿאנּפין'. הּוא ּתּתאה' ּתׁשּובה ְְְִִֵַַַַָָָּו'בעל

ּתׁשּובה  ּו'בעל ּב'בינה', היא עּלאה' ְְְִִִַַָָָָָ'ּתׁשּובה

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכמרּומז ּב'חכמה'. הּוא ְְְְְִִֵַָָָָָָעיּלאה'

ארּבע  ּכנגד הן הּנ"ל מדרגֹות ׁשארּבע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשם,

ּב'ּתׁשּובה', ענין עֹוד יׁשנֹו א הוי'. ׁשם ְְְֲִִֵֶַַָָָָאֹותּיֹות

מּצדֿעצמּה, הּתׁשּובה ּבחינת עצם ְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
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ב.21) קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע טו. ב, דליל 22)בראשית בנים ארבעה כנגד ד"ה בארוכה (וראה אֿב עה,

ואילך)). 161 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג הפסח דחג ב'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ עדן בגן הראשון אדם לגבי d¯ÓLÏe"האמור d„·ÚÏ"21 לעסוק ƒ¿«¿»¿»¿»¿»

לאֿתעשה. ומצוות מצוותֿעשה Ê‰בקיום ÔÈÚÂ והגילוי האור שכל ¿ƒ¿»∆
המצוות  בקיום תלוי -בגןֿעדן ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿«≈∆««¿

,‰"È ˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ‡l‡ ,‰"Â ˙ÈÁa שהוא ¿ƒ«∆»«¿«≈∆»∆¿¿ƒ«
יותר  הרבה היה אור ולכאורה נעלה

עבודת  של בכוחה שאין לומר מקום

אותו, ולהמשיך לגלות למטה האדם

עלֿידי  נמשך הוא גם דבר של לאמתו

הזה  בעולם ומצוות בתורה העבודה

Èz'a‡'הגשמי  ¯‡·Ók20 «¿…»««¿»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL שהוא ∆«¿≈«¬≈«ƒ¿

גשמית  ŒÔ‚aפעולה ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«
˙Âk È„ÈŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«¿≈«»«

˙Bˆn‰ רוחנית יותר פעולה שהיא «ƒ¿
.ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«≈∆»∆¿
Ô˙¯Bz ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»»
CLÓ B„ÈŒÏÚL Ô˙„B·ÚÂ«¬»»∆«»ƒ¿»

Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz מלבד ∆∆¿«≈∆
עצמו,האור  מצד בו ŒÔ‚aשיש Ô‰≈¿«

,‰"Â ˙ÈÁa - ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿ƒ«
˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ô‰Â¿≈¿«≈∆»∆¿¿ƒ«

‚e„a ‡e‰ ,‰"ÈÔÈÚ ˙Ó ¿¿«ƒ¿«
ÌLa ÌbL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆«¿≈

,'ÈÂ‰ כל ÌÈÎÈLÓÓמעלתו,עם ¬»»«¿ƒƒ
("שאו  עבודתם ידי על ישראל בני

קודש") ‡B¯ידיכם ˙ÙÒBz בשם ∆∆
ÌMÓהוי' ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈

˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰¬»»¿ƒ««∆∆¿ƒ«
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל ‚) המבואר ¿≈¿«≈∆
מדריגות  שתי בו שיש גןֿעדן אודות

וגןֿעדן  התחתון גןֿעדן כלליות,

בלי  פרטיות מדריגות וריבוי העליון

ÈËewÏ'aגבול, ¯‡·Ó‰ ÌÚ Ìb«ƒ«¿…»¿ƒ≈
e˙L¯t ÛBÒa '‰¯Bz22 פרשת »¿»»»≈

‰eLz·‰,בלק  ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿»
da LiL התשובה בעבודת ∆≈»

,˙B‚¯„Ó ÈzL ˙eÏÏÎaƒ¿»¿≈«¿≈
‰‡zz ‰·eLz תשובה תחתונה, ¿»«»»

נמוכה, lÈÚ‡‰,במדריגה ‰·eL˙e תשובה נעלית עליונה, במדריגה ¿»ƒ»»
‰Êa LÈ ˙eiË¯ÙaL Û‡) התשובה B‚¯„Ó˙,בעניין Èea¯ «∆ƒ¿»ƒ≈»∆ƒ«¿≈

˙Á‡ ÏÎ·e ,(Ô„ÚŒÔ‚Ï Ú‚Ba ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«¿«≈∆¿»««

Ô‰Ó ב'תשובה עילאה'הן ב'תשובה והן B‚¯„Ó˙,תתאה' ÈzL LÈ ≈∆≈¿≈«¿≈
,Ô„ÚŒÔb ‚eÒ ÏÎaL C¯cŒÏÚ) '‰·eLz ÏÚ·'e '‰·eLz'¿»««¿»«∆∆∆¿»«≈∆
'Ôb' ,˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿≈¿≈«¿≈«

('Ô„Ú'Â העניין ..." קבלה: פי על שם תורה' ב'לקוטי פי וכמובא על הוא ¿≈∆
באילנא  דאחיד וכיון הזוהר... מאמר

בעץ  שאחוז [וכיוון אקרי כדין דחיי

דהא  תשובה בעל נקרא] אזי החיים,

אקרי  הכי אוף תשובה ישראל כנסת

אמרו  וקדמאי אקרי. תשובה בעל ואיהו

כן  גם תשובה ישראל כנסת [שהרי

נקרא. תשובה בעל והוא נקראת

ממש. תשובה בעל אמרו] וראשונים

אינם  גמורים צדיקים אפילו דא ועל

תשובה  שבעלי במקום לעמוד יכולים

כיוון  מלך'... ב'מקדש ופירש עומדים.

בחינת  נקרא לכך בזעיר אחוז שהוא

תתאה. ה' לבחינת משפיע היינו בעל

שהיא  ישראל כנסת דהא שכתב וזהו

ורצה  אקרי, הכי אוף תשובה המלכות

כמו  תשובה כן גם שנקראת לומר

תתאה. ה' והיא עילאה ה' שהיא הבינה

בעץ  אוחז תשובה שהבעל ומאחר

נקרא  כן על אנפין זעיר שהוא החיים

גורם  שהוא לומר רצה תשובה, בעל

ולכן  מלכות... בבחינת עליונה המשכה

זו". לתשובה משפיע ממש בעל נקרא

‰p‰ ,˙eiË¯Ù·e מדריגות ƒ¿»ƒƒ≈
בשתי  תשובה' ו'בעל 'תשובה'

הן  תשובה של הכלליות המדריגות

‡È‰ '‰‡zz ‰·eLz'¿»«»»ƒ
'˙eÎÏÓ'a התחתונה המדריגה ¿«¿

מהמדריגות  שפע המקבלת בספירות,

ממנה, eLz·‰שלמעלה ÏÚ·'e««¿»
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a ‡e‰ '‰‡zz«»»ƒ¿≈«¿ƒ

המשפיעות  העליונות למלכות,המידות

לאשה  המשפיע הבעל עלֿדרך

‰È‡המקבלת. '‰‡lÚ ‰·eLz'¿»ƒ»»ƒ
'‰È·'a,מהחכמה ÏÚ·'eהמקבלת ¿ƒ»««

‡e‰ '‰‡lÈÚ ‰·eLz¿»ƒ»»
'‰ÓÎÁ'a.לבינה Bz¯‰'המשפיעה ÈËewÏ'a ÊÓe¯ÓÎÂ בלק פרשת ¿»¿»¿«¿»¿ƒ≈»

Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó Úa¯‡L ,ÌL(ומלכות זעירֿאנפין ובינה, ‰Ô(חכמה »∆«¿««¿≈««≈
ÔÈÚ „BÚ BLÈ C‡ .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»«∆¿ƒ¿»
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d"kyz'dי ,fenz f"i ,wla zyxt zay

אֹות  ּגם (ּכֹולל האֹותּיֹות ארּבע מּכל ְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּכל  את לתּקן הּוא הּתׁשּובה ענין ּדהּנה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָיּו"ד).

וכיון  ּומצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ּׁשּנחסר ְְְְִִֵֶֶַַָָָמה

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע הם ּומצֹות ,23ׁשהּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

הענינים  הן הּתׁשּובה ּבענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָלכן

עלֿידּה, ׁשּמתּתּקנים הוי' ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּדארּבע

ׁשּלכן  מהן, ׁשּלמעלה ענין לתּקן 24והן ּבכחּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּזהּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע ּׁשּנחסר מה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּדׁשם  יּו"ד מאֹות ּגם ׁשּלמעלה הּכתר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּבחינת

ֲָָהוי'.

ÈtŒÏÚÂ ּבחינת ׁשּיׁש א) (סעיף לעיל המבאר ¿«ƒְְְְִִֵֵֶַַָֹ

יּו"ד  ׁשל ּבקּוצֹו ׁשּנרמז ּכפי ְְְִִֶֶֶֶַָהּכתר

 ֿ מּכל 'חכמה', יּו"ד, מאֹות למעלה היֹותֹו ְְְֱִִֵֶַָָָָ(ׁשעם

ונרמז  נכלל ורק עצמֹו, ּבפני ענין אינֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמקֹום

ּכפי  הּכתר ּבחינת ויׁש יּו"ד), ּבאֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבהעלם

ׁשּזהּו לבאר יׁש ּובגלּוי, עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהיא

הּׁשנה  ימי ׁשּבכל הּתׁשּובה עבֹודת ּבין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהחלּוק

רז"ל  ּבכל 25(ּכמאמר ׁשּזהּו כּו', אחד יֹום ׁשּוב ְְֲֶֶֶַַַַָָ

ימי  ׁשּבעׂשרת הּתׁשּובה לעבֹודת הּׁשנה) ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָימי

היא  ּבגלּוי העבֹודה הּׁשנה ׁשּבכל ְְְֲִִֶַָָָָָָּתׁשּובה,

הּכתר  ּבחינת ואלּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבארּבע

העבֹודה  [ּבדּוגמת האֹותּיֹות ּבארּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָנכללת

"מאד ּבכל 26ּד"בכל ּגם להיֹות ׁשּצריכה , ְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

ּבכחֹות  העבֹודה היא ּובגלּוי ּבעקר אבל ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹהּׁשנה,

"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ֿ 26ּפנימּיים, מה ,[ ְְְְְְְִִִַַָָָ

ּבגלּוי  מאיר ׁשאז ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּׁשאיןּֿכן

ה'ּיחידה' הוי'27ּבחינת ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ואלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

 ֿ עׂשרתֿימי ּגם הן ּוכנגדן ספירֹות, עׂשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ(ׁשּכנגד

 ֿ ועלּֿדר ה'ּיחידה'. ּבבחינת נכללֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּתׁשּובה)
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ב.23) ג, פקודי לקו"ת וראה סע"א). (יח, ב תיקון ריש שם א). (ב, בהקדמה תקו"ז ג.24)ראה כו, אחרי לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך). א לח, (דרמ"צ ותשובה וידוי מצות להצ"צ מי"א.25)סהמ"צ פ"ב ה.26)אבות ו, לקו"ת 27)ואתחנן ראה

סע"ד. מג, תבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,dÓˆÚŒ„vÓ ‰·eLz‰ ˙ÈÁa ÌˆÚ ‡e‰L ,'‰·eLz'a«¿»∆∆∆¿ƒ««¿»ƒ««¿»

,„"eÈ ˙B‡ Ìb ÏÏBk) ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL היינו ∆¿«¿»ƒ»«¿«»ƒ≈«
גם  ומבאר.למעלה שממשיך כפי ביותר), עליונה מדריגה שהיא מהחכמה

Ôw˙Ï ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ,‰p‰c ולהשלים¯ÒÁpM ‰Ó Ïk ˙‡ ¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿«≈∆»«∆∆¿»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a בגלל ¿ƒ«»ƒ¿

אי  או לאֿתעשה מצוות על עבירה

מצוותֿעשה. Bz‰L¯‰קיום ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»
˙Bi˙B‡ Úa¯‡a Ì‰ ˙BˆÓeƒ¿≈¿«¿«ƒ

'ÈÂ‰ ÌL23 מקומות בכמה כמובא ≈¬»»
וחסידות, BÈ‰Ï˙בקבלה CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ Ô‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»≈»ƒ¿»ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡c¿«¿«ƒ≈¬»»

,d„ÈŒÏÚ ÌÈwz˙nL בשלב כי ∆ƒ¿«¿ƒ«»»
להשלים  יש מה ראשון את ולתקן

ÏÚÓlL‰שנחסר  ÔÈÚ Ô‰Â¿≈ƒ¿»∆¿«¿»
ÔÎlL ,Ô‰Ó24 יש שבתשובה בגלל ≈∆∆»≈

מהתורה  נעלה יותר וכוח עניין

עצמן  dÁÎaוהמצוות LÈ של ≈¿…»
ÒÁpM¯התשובה  ‰Ó Ïk Ôw˙Ï¿«≈»«∆∆¿»

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a כאשר ¿«¿«ƒ≈¬»»
כמבואר  ומצוות, בתורה חיסרון היה

מצוה  קיום אי או שעבירה בספרים

גם  (כמובא הוי' שם באותיות פוגמים

ש  'קריאת של נוסחאות שעל בכמה מע

האלוקי e‰fLהמיטה'), העניין ∆∆
הוי' שם אותיות מארבע שלמעלה

¯˙k‰ ˙ÈÁa העליון‰ÏÚÓlL ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙B‡Ó Ìb«≈¿≈¬»»
פגם  כל לתקן התשובה כוח בא וממנו

הוי'. שם באותיות שנהיה וחסרון

ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿≈¿ƒ
LiL מדריגות ‡) שתי עצמו ב'כתר' ∆≈

ÈÙkכלליות, ¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ
„"eÈ ÏL Bˆe˜a ÊÓ¯pL כמובא ∆ƒ¿»¿∆

מ'אגרת  לעיל התשובה'ומבואר

התניא  ‰B˙BÈשבספר ÌÚL)∆ƒ¡
,'‰ÓÎÁ' ,„"eÈ ˙B‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿»
ÈÙa ÔÈÚ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ בחינת ליו"ד, שייכות לו שאין «¿
בלתי  חלק הוא למעשה אלא החכמה,

מהחכמה, LÈÂנפרד ,(„"eÈ ˙B‡a ÌÏÚ‰a ÊÓ¯Â ÏÏÎ ˜¯Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆¿≈»¿≈

ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L ÈÙk ¯˙k‰ ˙ÈÁa בכתר זו ובחינה ¿ƒ««∆∆¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
זה  פי ועל הוי', שם אותיות מארבע ונעלית יו"ד מאות למעלה אכן ≈LÈהיא

‰M‰ ÈÓÈ ÏÎaL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈa ˜eÏÁ‰ e‰fL ¯‡·Ï¿»≈∆∆«ƒ≈¬««¿»∆¿»¿≈«»»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók)25„Á‡ ÌBÈ ·eL המיתה ÏÎaלפני e‰fL ,'eÎ ¿«¬«««∆»∆∆¿»

‰M‰ ÈÓÈ יודע אדם אין את שהרי ¿≈«»»
‰eLz·‰זמנו  ˙„B·ÚÏ («¬««¿»

eLz·‰המיוחדת  ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
השנה  הכיפורים,מראש יום עד

‰M‰ ÏÎaL עבודת כאשר ∆¿»«»»
הרגיל  באופן היא «¬«‰B·Ú„‰התשובה

˙Bi˙B‡ Úa¯‡a ‡È‰ ÈeÏ‚a¿ƒƒ¿«¿«ƒ
‡Â ,'ÈÂ‰ ÌL¯˙k‰ ˙ÈÁa eÏ ≈¬»»¿ƒ¿ƒ««∆∆

˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡a ˙ÏÏÎƒ¿∆∆¿«¿«»ƒ
שהיא  להורות יו"ד של בקוצו ורמוזה

האותיות  מארבע »¿¿[Ó‚e„a˙חלק
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰26 »¬»ƒ¿»¿…∆

הרגילה  מהעבודה נעלית עבודה שהיא

שפירושו  "מאודך" הביטוי כמשמעות

גבול, ובלי «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰"מאוד"
‰M‰ ÏÎa Ìb ˙BÈ‰Ï למרות ƒ¿«¿»«»»

היא  התשובה עבודת השנה ימות שכל

והגבלה, Úa˜¯במדידה Ï·‡¬»¿ƒ»
ÈeÏ‚·e בכל התשובה של העבודה ¿ƒ

השנה  ‰B·Ú„‰ימות ‡È‰ƒ»¬»
ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa מוגדרים כוחות ¿…¿ƒƒƒ

של  הנפש לכוחות האדם,בהתאם

"ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"26, ¿»¿»¿¿»«¿¿
שמתייחס  מאודך" מ"בכל בשונה

לא  כוחות 'מקיפים', לכוחות

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמוגבלים  ,[«∆≈≈
Ê‡L ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆»
˙ÈÁa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰27 עצם ופנימיות עומק «¿ƒ»
נובעים  שממנה הנקודה הנשמה,

מוגבלים, הלא ‡¯Úaהכוחות eÏ‡Â¿ƒ«¿«
„‚kL) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»∆¿∆∆
Ìb Ô‰ Ô„‚Îe ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ¿∆¿»≈«

(‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ העניינים ¬∆∆¿≈¿»
למדריגה  עולים והמוגבלים, המוגדרים

ארבע  ואזי גבול, בלי נעלית, יותר

‰'ÈÁi„‰'.האותיות  ˙ÈÁ·a ˙BÏÏÎƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
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ּבין  עצמם ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה חלּוק יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָזה

(ּכפי  הּימים לׁשאר הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְְִִִִִַַַָָָָֹראׁש

ז"ל  חכמינּו מּלׁשֹון ימים 28ׁשּמׁשמע "עׂשרה ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

ׁשּמּלבד  הּכּפּורים", ליֹום הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּבין

מעׂשרתֿימיּֿתׁש חלק ּבראׁשהיֹותם יׁש ּובה, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ׁשּלמעלה  עצמֹו ּבפני ענין הּכּפּורים ויֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשנה

ׁשּבבחינת 29מעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה  והינּו, ,( ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ

הם  עׂשרתֿימיּֿתׁשּובה הּנה ּגּופא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָה'ּיחידה'

הּכתר  ׁשּבחינת ּכפי ׁשּזהּו יּו"ד, ׁשל קּוצֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַּבחינת

ויֹום  הּׁשנה ראׁש ואלּו יּו"ד, ּבאֹות ְְְִַָָָָֹּכלּולה

ּבּכתּוב  הּׁשנה' 'ראׁש ּגםּֿכן (ׁשּנקרא )30הּכּפּורים ְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבפני  ׁשהיא ּכפי ה'ּיחידה' ּבחינת ענין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָהּוא

ּובגלּוי. ְְַָָעצמּה

הוי'",e‰ÊÂד) את ּוברכּו קדׁש ידיכם "ׂשאּו ¿∆ְְְֲֵֶֶֶָָָֹ

הוי', ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ׁשּיּומׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכדי

לבחינת  להּגיע צרי הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

עצמן  ּבפני ׁשהן ּכפי ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה'ּכתר'

ּגּופא  ּובהם ֿ ּתׁשּובה, ּבעׂשרתֿימי (ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָּובגלּוי

נעׂשה  זה וענין הּכּפּורים), ויֹום הּׁשנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּבראׁש

"ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו העבֹודה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעׂשה  ּכח ׁשהרי הּמעׂשה, ענין ׁשּזהּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּדיקא,

ּכח  יׁשנֹו ּברגלים ׁשּגם [ואף ּבּידים ְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא

הרי  ּגם 31הּמעׂשה, יׁשנֹו ׁשּברגלים הּמעׂשה ּכח ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ואלּו האדם, מעלת ּבזה נּכרת ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבהמה,

הּמעׂשה  ׁשּבכח ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

המׁשכת  האדם, מעלת נּכרת ּתהיה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּגּופא

ז"ל  חכמינּו וכלׁשֹון ׁשהן 32הּמֹוחין. אדם "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

והינּו, ּכבהמה", עצמן ּומׂשימים ּבדעת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָערּומין

להיֹות  צרי ּכבהמה, עצמן  מׂשימים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּגם

ּבדעת]. ערּומין ׁשהן ְֲִִֵֶַַָנּכר

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

א.28) יח, ואילך.29)ר"ה 1144 ע' ח"ד לקו"ש א.30)ראה נח, לר"ה דרושים לקו"ת וראה א. מ, אוה"ת 31)יחזקאל ראה

ב). עו, (דרמ"צ פסח קרבן מצות להצ"צ סהמ"צ ב'תצא. ס"ע ז) (כרך ב.32)שמות ה, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעבודת השנה ימות כל התשובה עבודת בין ההבדל בדוגמת ¿«∆∆∆

תשובה, ימי בעשרת eÏÁ˜התשובה LÈ הבדל‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa ≈ƒ«¬∆∆¿≈¿»
ÌÈÓi‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÈa ÌÓˆÚ של «¿»≈…«»»¿«ƒƒƒ¿»«»ƒ

תשובה' ימי Ï"Ê'עשרת eÈÓÎÁ ÔBLlÓ ÚÓLnL ÈÙk)28 ¿ƒ∆«¿»ƒ¿¬»≈
‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ"L ¬»»»ƒ∆≈…
,"ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰«»»¿«ƒƒ

Ì˙BÈ‰ „·lnL השנה ראש של ∆ƒ¿«¡»
עצמם  הכיפורים ∆≈ÏÁ˜ויום

LÈ ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÓ≈¬∆∆¿≈¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ

BÓˆÚעצמם  ÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿
‰ÏÚÓlL יותר Œ˙¯NÚÓהנעלה ∆¿«¿»≈¬∆∆

‰·eLzŒÈÓÈ29 שבין הימים שאר ¿≈¿»
הכיפורים  ויום השנה eÈ‰Â,ראש ,(¿«¿
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·aL עצם ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הנשמה  ‰p‰עצמה,Ùeb‡ופנימיות »ƒ≈
˙ÈÁa Ì‰ ‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»≈¿ƒ«
ÈÙk e‰fL ,„"eÈ ÏL Bˆe˜∆∆∆¿ƒ

¯˙k‰ ˙ÈÁaL,היותה עם ∆¿ƒ««∆∆
מהספירות  למעלה כשלעצמה,

שם  אותיות בארבע ונרמזות שכלולות

גם  עליון' 'כתר במדריגת בה, יש הוי',

שהיא  כפי B‡a˙בחינה ‰ÏeÏk¿»»
„"eÈ ולארבע לספירות ושייכת

הוי', שם ¯‡Lאותיות eÏ‡Â¿ƒ…
L) ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ יום «»»¿«ƒƒ∆

'¯‡Lהכיפורים ÔkŒÌb ‡¯˜pƒ¿»«≈…
·e˙ka '‰M‰30 יש ומכאן «»»«»

השנה  ראש מסויים שבמובן ללמוד

הכיפורים  אחד ויום ‰e‡עניינם (
ÈÙk '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ
ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L∆ƒƒ¿≈«¿»¿»

וארבע ונעלית  לספירות מהשייכות

הוי'. שם של האותיות

e‰ÊÂ הכתוב „) של הפנימי התוכן ¿∆
˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"¿¿≈∆…∆»¿∆
˙ÙÒBz CLÓeiL È„kL ,"'ÈÂ‰¬»»∆¿≈∆¿«∆∆

'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ הוא שבכללות ¿≈¬»»
בו  שיבוא וכדי הספירות, עשר עניין

עצמו, מצד בו שיש האור על נוסף אור

"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" e‰fL היינו ∆∆»¿∆¬»»

הוי', בשם והארה ברכה ÚÈb‰Ïלהוסיף CÈ¯ˆ למקור ו'לגעת' להתעלות »ƒ¿«ƒ«
הוי' משם שלמעלה  ושפע ‰'ÈÁi„‰'אור ˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ««¿ƒ»
ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰L ÈÙk בשם ונכללו שירדו כפי בהעלם ÈeÏ‚·eולא ולא ¿ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»¿»

eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa·‰וברמז  BÓk),השנה ימות בכל כמו Ì‰·eולא ¿«¬∆∆¿≈¿»»∆
תשובה  ימי עצמם Ùeb‡בעשרת »

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
בימים  מאשר נעלה יותר הגילוי שאז

הכיפורים' ויום השנה ראש ),ש'בין
‰Ê ÔÈÚÂ'ו'לגעת להתעלות ¿ƒ¿»∆

אלו  נעלות ŒÏÚבמדריגות ‰NÚ«¬∆«
ÌÎÈ„È e‡N"c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿¿≈∆

‡˜Èc "ÌÎÈ„È" ,"L„˜ הכתוב …∆¿≈∆«¿»
היא  והעלייה שהרוממות ואומר מדייק

'ידיכם', ידי ÔÈÚעל e‰fL∆∆ƒ¿«
,‰NÚn‰,בפועל המצוות קיום ««¬∆

‡e‰ ‰NÚn‰ Ák È¯‰L∆¬≈…«««¬∆
ÌÈÏ‚¯a ÌbL Û‡Â] ÌÈ„ia«»«ƒ¿«∆«»«¿«ƒ

È¯‰ ,‰NÚn‰ Ák BLÈ31Ák ∆¿…«««¬∆¬≈…«
Ìb BLÈ ÌÈÏ‚¯aL ‰NÚn‰««¬∆∆»«¿«ƒ∆¿«
‰Êa ˙¯k ‡ÏÂ ,‰Ó‰·aƒ¿≈»¿…ƒ∆∆»∆

Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ,הבהמה eÏ‡Âעל «¬«»»»¿ƒ
‰„B·Ú‰'ה בעבודת האדם של »¬»

בפועל  במעשה המצוות בקיום

ÁÎaL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆¿…«
‡Ùeb ‰NÚn‰ שהוא אף עצמו ««¬∆»

דומה  מסוימים ובמובנים חיצוני כוח

הבהמה  של המעשה ∆¿È‰zƒ‰לכוח
˙ÎLÓ‰ ,Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ ˙¯kƒ∆∆«¬«»»»«¿»«

ÔÈÁBn‰ המעשה.בתוךÔBLÏÎÂ «ƒ¿ƒ¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ32Ì„‡ Èa" ¬»≈¿≈»»
ÔÈÓe¯Ú Ô‰L פיקחים˙Ú„a ∆≈¬ƒ¿««

,"‰Ó‰·k ÔÓˆÚ ÌÈÓÈNÓe¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈»
ÌÈÓÈNÓ ¯L‡k ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬∆¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ó‰·k ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿
,˙Ú„a ÔÈÓe¯Ú Ô‰L ¯kƒ»∆≈¬ƒ¿««
שהוא  המצוות מעשה בתוך ובעניינו,

צריך  לכאורה, פשוטה, גשמית פעולה

שהם  המוחין את ולגלות להמשיך

בא  זה ועניין הבהמה, על האדם מעלת

"שאו  דוקא, הידיים במעשה בגילוי

ידיכם"].
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יי d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

אֹות  ּגם (ּכֹולל האֹותּיֹות ארּבע מּכל ְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּכל  את לתּקן הּוא הּתׁשּובה ענין ּדהּנה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָיּו"ד).

וכיון  ּומצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ּׁשּנחסר ְְְְִִֵֶֶַַָָָמה

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע הם ּומצֹות ,23ׁשהּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

הענינים  הן הּתׁשּובה ּבענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָלכן

עלֿידּה, ׁשּמתּתּקנים הוי' ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּדארּבע

ׁשּלכן  מהן, ׁשּלמעלה ענין לתּקן 24והן ּבכחּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּזהּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע ּׁשּנחסר מה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּדׁשם  יּו"ד מאֹות ּגם ׁשּלמעלה הּכתר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּבחינת

ֲָָהוי'.

ÈtŒÏÚÂ ּבחינת ׁשּיׁש א) (סעיף לעיל המבאר ¿«ƒְְְְִִֵֵֶַַָֹ

יּו"ד  ׁשל ּבקּוצֹו ׁשּנרמז ּכפי ְְְִִֶֶֶֶַָהּכתר

 ֿ מּכל 'חכמה', יּו"ד, מאֹות למעלה היֹותֹו ְְְֱִִֵֶַָָָָ(ׁשעם

ונרמז  נכלל ורק עצמֹו, ּבפני ענין אינֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמקֹום

ּכפי  הּכתר ּבחינת ויׁש יּו"ד), ּבאֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבהעלם

ׁשּזהּו לבאר יׁש ּובגלּוי, עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהיא

הּׁשנה  ימי ׁשּבכל הּתׁשּובה עבֹודת ּבין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהחלּוק

רז"ל  ּבכל 25(ּכמאמר ׁשּזהּו כּו', אחד יֹום ׁשּוב ְְֲֶֶֶַַַַָָ

ימי  ׁשּבעׂשרת הּתׁשּובה לעבֹודת הּׁשנה) ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָימי

היא  ּבגלּוי העבֹודה הּׁשנה ׁשּבכל ְְְֲִִֶַָָָָָָּתׁשּובה,

הּכתר  ּבחינת ואלּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבארּבע

העבֹודה  [ּבדּוגמת האֹותּיֹות ּבארּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָנכללת

"מאד ּבכל 26ּד"בכל ּגם להיֹות ׁשּצריכה , ְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

ּבכחֹות  העבֹודה היא ּובגלּוי ּבעקר אבל ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹהּׁשנה,

"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ֿ 26ּפנימּיים, מה ,[ ְְְְְְְִִִַַָָָ

ּבגלּוי  מאיר ׁשאז ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּׁשאיןּֿכן

ה'ּיחידה' הוי'27ּבחינת ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ואלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

 ֿ עׂשרתֿימי ּגם הן ּוכנגדן ספירֹות, עׂשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ(ׁשּכנגד

 ֿ ועלּֿדר ה'ּיחידה'. ּבבחינת נכללֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּתׁשּובה)
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ב.23) ג, פקודי לקו"ת וראה סע"א). (יח, ב תיקון ריש שם א). (ב, בהקדמה תקו"ז ג.24)ראה כו, אחרי לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך). א לח, (דרמ"צ ותשובה וידוי מצות להצ"צ מי"א.25)סהמ"צ פ"ב ה.26)אבות ו, לקו"ת 27)ואתחנן ראה

סע"ד. מג, תבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,dÓˆÚŒ„vÓ ‰·eLz‰ ˙ÈÁa ÌˆÚ ‡e‰L ,'‰·eLz'a«¿»∆∆∆¿ƒ««¿»ƒ««¿»

,„"eÈ ˙B‡ Ìb ÏÏBk) ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL היינו ∆¿«¿»ƒ»«¿«»ƒ≈«
גם  ומבאר.למעלה שממשיך כפי ביותר), עליונה מדריגה שהיא מהחכמה

Ôw˙Ï ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ,‰p‰c ולהשלים¯ÒÁpM ‰Ó Ïk ˙‡ ¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿«≈∆»«∆∆¿»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a בגלל ¿ƒ«»ƒ¿

אי  או לאֿתעשה מצוות על עבירה

מצוותֿעשה. Bz‰L¯‰קיום ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»
˙Bi˙B‡ Úa¯‡a Ì‰ ˙BˆÓeƒ¿≈¿«¿«ƒ

'ÈÂ‰ ÌL23 מקומות בכמה כמובא ≈¬»»
וחסידות, BÈ‰Ï˙בקבלה CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ Ô‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»≈»ƒ¿»ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡c¿«¿«ƒ≈¬»»

,d„ÈŒÏÚ ÌÈwz˙nL בשלב כי ∆ƒ¿«¿ƒ«»»
להשלים  יש מה ראשון את ולתקן

ÏÚÓlL‰שנחסר  ÔÈÚ Ô‰Â¿≈ƒ¿»∆¿«¿»
ÔÎlL ,Ô‰Ó24 יש שבתשובה בגלל ≈∆∆»≈

מהתורה  נעלה יותר וכוח עניין

עצמן  dÁÎaוהמצוות LÈ של ≈¿…»
ÒÁpM¯התשובה  ‰Ó Ïk Ôw˙Ï¿«≈»«∆∆¿»

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a כאשר ¿«¿«ƒ≈¬»»
כמבואר  ומצוות, בתורה חיסרון היה

מצוה  קיום אי או שעבירה בספרים

גם  (כמובא הוי' שם באותיות פוגמים

ש  'קריאת של נוסחאות שעל בכמה מע

האלוקי e‰fLהמיטה'), העניין ∆∆
הוי' שם אותיות מארבע שלמעלה

¯˙k‰ ˙ÈÁa העליון‰ÏÚÓlL ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙B‡Ó Ìb«≈¿≈¬»»
פגם  כל לתקן התשובה כוח בא וממנו

הוי'. שם באותיות שנהיה וחסרון

ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿≈¿ƒ
LiL מדריגות ‡) שתי עצמו ב'כתר' ∆≈

ÈÙkכלליות, ¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ
„"eÈ ÏL Bˆe˜a ÊÓ¯pL כמובא ∆ƒ¿»¿∆

מ'אגרת  לעיל התשובה'ומבואר

התניא  ‰B˙BÈשבספר ÌÚL)∆ƒ¡
,'‰ÓÎÁ' ,„"eÈ ˙B‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿»
ÈÙa ÔÈÚ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ בחינת ליו"ד, שייכות לו שאין «¿
בלתי  חלק הוא למעשה אלא החכמה,

מהחכמה, LÈÂנפרד ,(„"eÈ ˙B‡a ÌÏÚ‰a ÊÓ¯Â ÏÏÎ ˜¯Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆¿≈»¿≈

ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L ÈÙk ¯˙k‰ ˙ÈÁa בכתר זו ובחינה ¿ƒ««∆∆¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
זה  פי ועל הוי', שם אותיות מארבע ונעלית יו"ד מאות למעלה אכן ≈LÈהיא

‰M‰ ÈÓÈ ÏÎaL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈa ˜eÏÁ‰ e‰fL ¯‡·Ï¿»≈∆∆«ƒ≈¬««¿»∆¿»¿≈«»»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók)25„Á‡ ÌBÈ ·eL המיתה ÏÎaלפני e‰fL ,'eÎ ¿«¬«««∆»∆∆¿»

‰M‰ ÈÓÈ יודע אדם אין את שהרי ¿≈«»»
‰eLz·‰זמנו  ˙„B·ÚÏ («¬««¿»

eLz·‰המיוחדת  ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
השנה  הכיפורים,מראש יום עד

‰M‰ ÏÎaL עבודת כאשר ∆¿»«»»
הרגיל  באופן היא «¬«‰B·Ú„‰התשובה

˙Bi˙B‡ Úa¯‡a ‡È‰ ÈeÏ‚a¿ƒƒ¿«¿«ƒ
‡Â ,'ÈÂ‰ ÌL¯˙k‰ ˙ÈÁa eÏ ≈¬»»¿ƒ¿ƒ««∆∆

˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡a ˙ÏÏÎƒ¿∆∆¿«¿«»ƒ
שהיא  להורות יו"ד של בקוצו ורמוזה

האותיות  מארבע »¿¿[Ó‚e„a˙חלק
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰26 »¬»ƒ¿»¿…∆

הרגילה  מהעבודה נעלית עבודה שהיא

שפירושו  "מאודך" הביטוי כמשמעות

גבול, ובלי «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰"מאוד"
‰M‰ ÏÎa Ìb ˙BÈ‰Ï למרות ƒ¿«¿»«»»

היא  התשובה עבודת השנה ימות שכל

והגבלה, Úa˜¯במדידה Ï·‡¬»¿ƒ»
ÈeÏ‚·e בכל התשובה של העבודה ¿ƒ

השנה  ‰B·Ú„‰ימות ‡È‰ƒ»¬»
ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa מוגדרים כוחות ¿…¿ƒƒƒ

של  הנפש לכוחות האדם,בהתאם

"ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"26, ¿»¿»¿¿»«¿¿
שמתייחס  מאודך" מ"בכל בשונה

לא  כוחות 'מקיפים', לכוחות

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמוגבלים  ,[«∆≈≈
Ê‡L ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆»
˙ÈÁa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰27 עצם ופנימיות עומק «¿ƒ»
נובעים  שממנה הנקודה הנשמה,

מוגבלים, הלא ‡¯Úaהכוחות eÏ‡Â¿ƒ«¿«
„‚kL) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»∆¿∆∆
Ìb Ô‰ Ô„‚Îe ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ¿∆¿»≈«

(‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ העניינים ¬∆∆¿≈¿»
למדריגה  עולים והמוגבלים, המוגדרים

ארבע  ואזי גבול, בלי נעלית, יותר

‰'ÈÁi„‰'.האותיות  ˙ÈÁ·a ˙BÏÏÎƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
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'ied z` ekxae ycw mkici e`y

ּבין  עצמם ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה חלּוק יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָזה

(ּכפי  הּימים לׁשאר הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְְִִִִִַַַָָָָֹראׁש

ז"ל  חכמינּו מּלׁשֹון ימים 28ׁשּמׁשמע "עׂשרה ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

ׁשּמּלבד  הּכּפּורים", ליֹום הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּבין

מעׂשרתֿימיּֿתׁש חלק ּבראׁשהיֹותם יׁש ּובה, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ׁשּלמעלה  עצמֹו ּבפני ענין הּכּפּורים ויֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשנה

ׁשּבבחינת 29מעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה  והינּו, ,( ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ

הם  עׂשרתֿימיּֿתׁשּובה הּנה ּגּופא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָה'ּיחידה'

הּכתר  ׁשּבחינת ּכפי ׁשּזהּו יּו"ד, ׁשל קּוצֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַּבחינת

ויֹום  הּׁשנה ראׁש ואלּו יּו"ד, ּבאֹות ְְְִַָָָָֹּכלּולה

ּבּכתּוב  הּׁשנה' 'ראׁש ּגםּֿכן (ׁשּנקרא )30הּכּפּורים ְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבפני  ׁשהיא ּכפי ה'ּיחידה' ּבחינת ענין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָהּוא

ּובגלּוי. ְְַָָעצמּה

הוי'",e‰ÊÂד) את ּוברכּו קדׁש ידיכם "ׂשאּו ¿∆ְְְֲֵֶֶֶָָָֹ

הוי', ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ׁשּיּומׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכדי

לבחינת  להּגיע צרי הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

עצמן  ּבפני ׁשהן ּכפי ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה'ּכתר'

ּגּופא  ּובהם ֿ ּתׁשּובה, ּבעׂשרתֿימי (ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָּובגלּוי

נעׂשה  זה וענין הּכּפּורים), ויֹום הּׁשנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּבראׁש

"ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו העבֹודה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעׂשה  ּכח ׁשהרי הּמעׂשה, ענין ׁשּזהּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּדיקא,

ּכח  יׁשנֹו ּברגלים ׁשּגם [ואף ּבּידים ְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא

הרי  ּגם 31הּמעׂשה, יׁשנֹו ׁשּברגלים הּמעׂשה ּכח ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ואלּו האדם, מעלת ּבזה נּכרת ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבהמה,

הּמעׂשה  ׁשּבכח ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

המׁשכת  האדם, מעלת נּכרת ּתהיה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּגּופא

ז"ל  חכמינּו וכלׁשֹון ׁשהן 32הּמֹוחין. אדם "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

והינּו, ּכבהמה", עצמן ּומׂשימים ּבדעת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָערּומין

להיֹות  צרי ּכבהמה, עצמן  מׂשימים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּגם

ּבדעת]. ערּומין ׁשהן ְֲִִֵֶַַָנּכר
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א.28) יח, ואילך.29)ר"ה 1144 ע' ח"ד לקו"ש א.30)ראה נח, לר"ה דרושים לקו"ת וראה א. מ, אוה"ת 31)יחזקאל ראה

ב). עו, (דרמ"צ פסח קרבן מצות להצ"צ סהמ"צ ב'תצא. ס"ע ז) (כרך ב.32)שמות ה, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעבודת השנה ימות כל התשובה עבודת בין ההבדל בדוגמת ¿«∆∆∆

תשובה, ימי בעשרת eÏÁ˜התשובה LÈ הבדל‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa ≈ƒ«¬∆∆¿≈¿»
ÌÈÓi‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÈa ÌÓˆÚ של «¿»≈…«»»¿«ƒƒƒ¿»«»ƒ

תשובה' ימי Ï"Ê'עשרת eÈÓÎÁ ÔBLlÓ ÚÓLnL ÈÙk)28 ¿ƒ∆«¿»ƒ¿¬»≈
‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ"L ¬»»»ƒ∆≈…
,"ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰«»»¿«ƒƒ

Ì˙BÈ‰ „·lnL השנה ראש של ∆ƒ¿«¡»
עצמם  הכיפורים ∆≈ÏÁ˜ויום

LÈ ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÓ≈¬∆∆¿≈¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ

BÓˆÚעצמם  ÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿
‰ÏÚÓlL יותר Œ˙¯NÚÓהנעלה ∆¿«¿»≈¬∆∆

‰·eLzŒÈÓÈ29 שבין הימים שאר ¿≈¿»
הכיפורים  ויום השנה eÈ‰Â,ראש ,(¿«¿
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·aL עצם ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הנשמה  ‰p‰עצמה,Ùeb‡ופנימיות »ƒ≈
˙ÈÁa Ì‰ ‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»≈¿ƒ«
ÈÙk e‰fL ,„"eÈ ÏL Bˆe˜∆∆∆¿ƒ

¯˙k‰ ˙ÈÁaL,היותה עם ∆¿ƒ««∆∆
מהספירות  למעלה כשלעצמה,

שם  אותיות בארבע ונרמזות שכלולות

גם  עליון' 'כתר במדריגת בה, יש הוי',

שהיא  כפי B‡a˙בחינה ‰ÏeÏk¿»»
„"eÈ ולארבע לספירות ושייכת

הוי', שם ¯‡Lאותיות eÏ‡Â¿ƒ…
L) ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ יום «»»¿«ƒƒ∆

'¯‡Lהכיפורים ÔkŒÌb ‡¯˜pƒ¿»«≈…
·e˙ka '‰M‰30 יש ומכאן «»»«»

השנה  ראש מסויים שבמובן ללמוד

הכיפורים  אחד ויום ‰e‡עניינם (
ÈÙk '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ
ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L∆ƒƒ¿≈«¿»¿»

וארבע ונעלית  לספירות מהשייכות

הוי'. שם של האותיות

e‰ÊÂ הכתוב „) של הפנימי התוכן ¿∆
˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"¿¿≈∆…∆»¿∆
˙ÙÒBz CLÓeiL È„kL ,"'ÈÂ‰¬»»∆¿≈∆¿«∆∆

'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ הוא שבכללות ¿≈¬»»
בו  שיבוא וכדי הספירות, עשר עניין

עצמו, מצד בו שיש האור על נוסף אור

"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" e‰fL היינו ∆∆»¿∆¬»»

הוי', בשם והארה ברכה ÚÈb‰Ïלהוסיף CÈ¯ˆ למקור ו'לגעת' להתעלות »ƒ¿«ƒ«
הוי' משם שלמעלה  ושפע ‰'ÈÁi„‰'אור ˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ««¿ƒ»
ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰L ÈÙk בשם ונכללו שירדו כפי בהעלם ÈeÏ‚·eולא ולא ¿ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»¿»

eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa·‰וברמז  BÓk),השנה ימות בכל כמו Ì‰·eולא ¿«¬∆∆¿≈¿»»∆
תשובה  ימי עצמם Ùeb‡בעשרת »

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
בימים  מאשר נעלה יותר הגילוי שאז

הכיפורים' ויום השנה ראש ),ש'בין
‰Ê ÔÈÚÂ'ו'לגעת להתעלות ¿ƒ¿»∆

אלו  נעלות ŒÏÚבמדריגות ‰NÚ«¬∆«
ÌÎÈ„È e‡N"c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿¿≈∆

‡˜Èc "ÌÎÈ„È" ,"L„˜ הכתוב …∆¿≈∆«¿»
היא  והעלייה שהרוממות ואומר מדייק

'ידיכם', ידי ÔÈÚעל e‰fL∆∆ƒ¿«
,‰NÚn‰,בפועל המצוות קיום ««¬∆

‡e‰ ‰NÚn‰ Ák È¯‰L∆¬≈…«««¬∆
ÌÈÏ‚¯a ÌbL Û‡Â] ÌÈ„ia«»«ƒ¿«∆«»«¿«ƒ

È¯‰ ,‰NÚn‰ Ák BLÈ31Ák ∆¿…«««¬∆¬≈…«
Ìb BLÈ ÌÈÏ‚¯aL ‰NÚn‰««¬∆∆»«¿«ƒ∆¿«
‰Êa ˙¯k ‡ÏÂ ,‰Ó‰·aƒ¿≈»¿…ƒ∆∆»∆

Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ,הבהמה eÏ‡Âעל «¬«»»»¿ƒ
‰„B·Ú‰'ה בעבודת האדם של »¬»

בפועל  במעשה המצוות בקיום

ÁÎaL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆¿…«
‡Ùeb ‰NÚn‰ שהוא אף עצמו ««¬∆»

דומה  מסוימים ובמובנים חיצוני כוח

הבהמה  של המעשה ∆¿È‰zƒ‰לכוח
˙ÎLÓ‰ ,Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ ˙¯kƒ∆∆«¬«»»»«¿»«

ÔÈÁBn‰ המעשה.בתוךÔBLÏÎÂ «ƒ¿ƒ¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ32Ì„‡ Èa" ¬»≈¿≈»»
ÔÈÓe¯Ú Ô‰L פיקחים˙Ú„a ∆≈¬ƒ¿««

,"‰Ó‰·k ÔÓˆÚ ÌÈÓÈNÓe¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈»
ÌÈÓÈNÓ ¯L‡k ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬∆¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ó‰·k ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿
,˙Ú„a ÔÈÓe¯Ú Ô‰L ¯kƒ»∆≈¬ƒ¿««
שהוא  המצוות מעשה בתוך ובעניינו,

צריך  לכאורה, פשוטה, גשמית פעולה

שהם  המוחין את ולגלות להמשיך

בא  זה ועניין הבהמה, על האדם מעלת

"שאו  דוקא, הידיים במעשה בגילוי

ידיכם"].
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d"kyz'dיב ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ÔÈÚ‰Âריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַָָָֹ

מנה 33ּפרׁשתנּו "מי ּדּבּורֿהּמתחיל ְִִִֵַַָָָָָ

יׂשראל" רבע את ּומסּפר יעקב ּבענין 34עפר , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עׂשיתיו" אף יצרּתיו ׁשׁשלׁש35"ּבראתיו , ְְְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשלׁשה  עׂשיתיו", יצרּתיו "ּבראתיו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹהּמדרגֹות

ּכללּות  הם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִֵָָָָָעֹולמֹות

ׁשּלמעלה  רביעית ּבחינה עֹוד ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ּכי  "אף", ּבמּלת ונרמז הּנ"ל, הּבחינֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָמׁשלׁש

ׁשאינֹו ּדבר עֹוד לרּבֹות רּבּוי, לׁשֹון הּוא ְְִֵֶַַָָ"אף"

מהּׁשלׁש ׁשּלמעלה הּדבר והּוא ּכאן, ְְְְֵֶַַַָָָָָָֹמפֹורׁש

לֹומר, ויׁש מהם. ונעלה וגבֹוּה הּללּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבחינֹות

הרּבּוי  על רק  ׁשּמֹורה "אף", ּבלׁשֹון ְִִִֶֶֶַַַָָׁשהרּבּוי

ׁשּלא  מסּוימת, מדרגה על להֹורֹות מּבלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

הּוא  ׁשּלפניֿזה, הּמדרגֹות ׁשאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָנתּפרׁשה

לגּבי  ׁשּבאיןֿערֹו ּבעלּוי היא זֹו ׁשּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלפי

יכֹולה  אינּה ׁשּלכן ׁשּלפניֿזה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמדרגֹות

("אף  ל"עׂשיתיו" נסמ זה ורּבּוי כּו'. ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָלהתּפרׁש

הּוא  זֹו מדרגה ּגלּוי ׁשעקר לפי  ּדוקא, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָעׂשיתיו")

ּדוקא  ּגׁשמית עׂשּיה ׁשעלֿידי 36ּבבחינת והינּו, . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבחינת  ממׁשיכים ("עׂשיתיו") ּבפֹועל ְְְֲֲִִִִִֶַַַַמעׂשה

ה'ּכתר' לבחינת ועד הרביעית, ּבחינה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ"אף",

מאצילּות  עלֿידי 37ׁשּלמעלה ׁשּדוקא ּגם וזהּו . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדיקא, "ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹהעבֹודה

ׁשּלמעלה  למדרגה מּגיעים הּמעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

ּתֹוספת  נמׁש ׁשּמּׁשם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמארּבע

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָאֹור

e‰ÊÂ."יׂשראל רבע את "ּומסּפר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ארּבעה  מּלׁשֹון הּוא "רבע" עֹולמֹות 38ּדהּנה, ארּבעה ענין והּוא , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

ארּבע  ׁשּכנגד ּבּנפׁש, הּבחינֹות ארּבע וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

הוי'. ׁשם מּובן אֹותּיֹות אינֹו ּדלכאֹורה "ּומסּפר", ּׁשּכתּוב ּבתחלת 39ּומה הרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אֹומרֹו מהּו ּכן, ואם מסּפר, ׁשאין ׁשּפירּוׁשֹו גֹו', מנה מי נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התחלתe˙L¯t33 ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿ƒ≈»≈»»»≈

בלק ‡˙פרשת ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆
"Ï‡¯NÈ Ú·¯34, מבואר זה של ÔÈÚaובמאמר הפנימית המשמעות …«ƒ¿»≈¿ƒ¿«

הכתוב ÂÈ˙ÈNÚ"לשון Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a"35LÏLL , ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆¿»
ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a" ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ

,"ÂÈ˙ÈNÚכלפי LÏL‰המכוונים ¬ƒƒ¿…»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ הכלליים העולמות שלוש ¬ƒ»
האצילות, מעולם ≈‰Ìשלמטה
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של ¿»«ƒ¿«¿¿

כדי  למעלה מלמטה היורד האלוקי

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא

˙ÈÚÈ·¯ ‰ÈÁa „BÚ LÈÂ¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
˙BÈÁa‰ LÏLÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»«¿ƒ

Ï"p‰,עשיה יצירה, בריאה, של ««
"Û‡" ˙lÓa ÊÓ¯Â זה שבפסוק ¿ƒ¿»¿ƒ««

עשיתיו", "‡Û""אף Èk"גם" כמו ƒ«
„BÚ ˙Ba¯Ï ,Èea¯ ÔBLÏ ‡e‰¿ƒ¿«
,Ô‡k L¯BÙÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿»»
‰ÏÚÓlL ¯·c‰ ‡e‰Â¿«»»∆¿«¿»
dB·‚Â eÏl‰ ˙BÈÁa LÏM‰Ó≈«»…¿ƒ«»¿»«

Ì‰Ó ‰ÏÚÂ'ה'כתר מעלת בדוגמת ¿«¬∆≈∆
הספירות. עשר על וה'יחידה'

Èea¯‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ שהכתוב ¿≈«∆»ƒ
והנעלה  הנוסף הדבר את כאן מרבה

העולמות  "‡Û",משלוש ÔBLÏaƒ¿«
,„·Ïa Èea¯‰ ÏÚ ˜¯ ‰¯BnL∆∆««»ƒƒ¿«

והתוספת, הריבוי עניין ÈÏaÓƒ¿ƒעצם
˙ÓÈeÒÓ ‰‚¯„Ó ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿««¿≈»¿∆∆

לרבות, הכתוב בא …∆lL‡שאותה
˙B‚¯„n‰ ¯‡L BÓk ‰L¯t˙ƒ¿»¿»¿¿»««¿≈

‰ÊŒÈÙlL במילים נתפרשו שכן ∆ƒ¿≈∆
"עשיתיו", "יצרתיו", ‰e‡"בראתיו",

BÊ ‰‚¯„nL ÈÙÏ"ב"אף המרומזת ¿ƒ∆«¿≈»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÚa ‡È‰ נעלית ƒ¿ƒ∆¿≈¬

והשוואה יחס כל ≈»¿Èa‚Ïללא
‰ÊŒÈÙlL ˙B‚¯„n‰ ֿ בריאה ««¿≈∆ƒ¿≈∆

ÏBÎÈ‰יצירהֿעשיה, dÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈»¿»
'eÎ L¯t˙‰Ï שנעלמת כמדריגה ¿ƒ¿»≈

מגילוי. למעלה היא כי Èea¯Â¿ƒונסתרת
Û‡") "ÂÈ˙ÈNÚ"Ï CÓÒ ‰Ê∆ƒ¿»«¬ƒƒ«

,‡˜Âc ("ÂÈ˙ÈNÚ העשייה עולם כלפי המכוונת ממנו המילה שחלק ¬ƒƒ«¿»
העולמות, מכל ביותר הנחות העולם הגשמי, הזה ÈeÏbהעולם ¯˜ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«ƒ

BÊ ‰‚¯„Ó"ב"אף המרומזת ערוך, לאין iNÚ‰הנעלית ˙ÈÁ·a ‡e‰ «¿≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡˜Âc ˙ÈÓLb36ÏÚBÙa ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â . «¿ƒ«¿»¿«¿∆«¿≈«¬∆¿«

ÌÈÎÈLÓÓ ("ÂÈ˙ÈNÚ")¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰ÈÁa ,"Û‡" ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»

˙ÈÚÈ·¯‰ ֿ מבריאהֿיצירה הנעלית »¿ƒƒ
‰'k˙¯'עשיה, ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ««∆∆

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL37 היא שגם ∆¿«¿»≈¬ƒ
ונמשכת העשייה.באה בעולם למטה,

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
,"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆
ÔÈÚ ,‡˜Èc "ÌÎÈ„È"¿≈∆«¿»ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ ÌÈÚÈbÓ ,‰NÚn‰««¬∆«ƒƒ¿«¿≈»
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿«ƒ≈
˙ÙÒBz CLÓ ÌMnL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ»ƒ¿»∆∆

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ לעיל כמבואר ¿≈¬»»
"eÎ¯·eבאריכות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¿

"'ÈÂ‰ אור ‡˙ תוספת המשכת ∆¬»»
הוי'. בשם וברכה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בפסוק ¿∆««∆»
בלק  בפרשת ‡˙הנזכר ¯tÒÓe"ƒ¿»∆

"Ú·¯" ,‰p‰c ."Ï‡¯NÈ Ú·…̄«ƒ¿»≈¿ƒ≈…«
‰Úa¯‡ ÔBLlÓ ‡e‰38‡e‰Â , ƒ¿«¿»»¿

˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡ ÔÈÚƒ¿««¿»»»¬ƒ
ÔÎÂ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

,LÙpa ˙BÈÁa‰ Úa¯‡,הרצון «¿««¿ƒ«∆∆
המידות  ∆∆¿∆kL‚„והמעשה המוחין

‰Óe .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ≈¬»»«
‰¯B‡ÎÏc ,"¯tÒÓe" ·e˙kM∆»ƒ¿»¿ƒ¿»

Ô·eÓ BÈ‡39˙ÏÁ˙a È¯‰ , ≈»¬≈ƒ¿ƒ«
,'B‚ ‰Ó ÈÓ ¯Ó‡ ·e˙k‰«»∆¡«ƒ»»
Ì‡Â ,¯tÒÓ ÔÈ‡L BLe¯ÈtL∆≈∆≈ƒ¿»¿ƒ

B¯ÓB‡ e‰Ó ,Ôk פירוש מה ≈«¿
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 ֿ הוהֿליּה ולכאֹורה גֹו', ּומסּפר לזה) ּבהמׁש)ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

יׂשראל", ורבע יעקב עפר מנה "מי ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹֹלמימר

א יׂשראל". "רבע על ּגם קאי מנה" "מי ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי

'סּפירּות' מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּמסּפר" הּוא, ְְְִִִִֶַָָָהענין

הּוא 40ּו'בהירּות' רבע" את "ּומסּפר ּופירּוׁש , ְְִִֵֶַָֹ

ׁשּזהּו הּנ"ל, הּבחינֹות ארּבע את להאיר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּצרי

ּדהינּו מהן, ׁשּלמעלה ּבמדרגה ׁשּמּגיעים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

ּבחינת  ענין הּוא האדם ּובנפׁש ה'ּכתר', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבחינת

אֹור  ּתֹוספת ּפֹועלים ֿ זה ועלֿידי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָה'ּיחידה',

אֹותּיֹות  ארּבע ׁשּכנגד הּמדרגֹות ּבארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַוגילּוי

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשם
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א'ס).40) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר מנה מי סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפסוק  של ÊÏ‰האמירה CLÓ‰a) את השולל מנה" ל"מי ישיר כהמשך ¿∆¿≈¿∆

המספר  ‚B',ענין ¯tÒÓe (ƒ¿»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«»≈¿≈«

לומר, לפסוק, לו, Ó‰היה ÈÓ"ƒ»»
,"Ï‡¯NÈ Ú·¯Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ¬««¬…¿…«ƒ¿»≈

È‡˜ "‰Ó ÈÓ" È¯‰L מכווןÌb ∆¬≈ƒ»»»≈«
"Ï‡¯NÈ Ú·¯" ÏÚ נאמר ולמה «…«ƒ¿»≈
"ומספר"?

"¯tÒn"L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿»
'˙e¯ÈtÒ' ÔBLlÓ ‡e‰ האור כמו ƒ¿«ƒ

מאבנים  טובות הבוהק

'˙e¯È‰·'e40Le¯ÈÙe , ¿ƒ≈
‡e‰ "Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe"ƒ¿»∆…«
Úa¯‡ ˙‡ ¯È‡‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ∆«¿«

Ï"p‰ ˙BÈÁa‰,ובהיר ל'ספיר' אותם È„ÈŒÏÚלהפוך e‰fL «¿ƒ««∆∆«¿≈
ÌÈÚÈbnL'ו'נוגעים מתעלים ∆«ƒƒ

Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚¯„Óa מארבע ¿«¿≈»∆¿«¿»≈∆
ואת  הספירות את המסמלות האותיות

הנפש, ÈÁa˙כוחות eÈ‰c¿«¿¿ƒ«
‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e ,'¯˙k'‰«∆∆¿∆∆»»»

,'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
באריכות, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל
ומגיעים  נעלות שמתעלים למדריגות

‡B¯אלו  ˙ÙÒBz ÌÈÏÚBt¬ƒ∆∆
˙B‚¯„n‰ Úa¯‡a ÈeÏÈ‚Â¿ƒ¿«¿«««¿≈
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚kL∆¿∆∆«¿«ƒ≈
˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ e‰fL ,'ÈÂ‰¬»»∆∆ƒ¿«»¿∆
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oikxr(iriax meil)

àøîâ
oi` ,dpyna epipy :`ziixal epzpyn oia dxizq d`ian `xnbd

:`xnbd dywn .mipy izyn zegt laeid iptl oiyicwneäðéîøe§¦§
`ziixan jk lr dywe -,da epipyyïéLéc÷îdfeg` dcyïéa ©§¦¦¥

,ìáBiä éðôìeïéacinàì dîöò ìáBiä úðLáe ,ìáBiä øçàì ¦§¥©¥¥§©©©¥¦§©©¥©§¨Ÿ
Léc÷é,edcyLéc÷ä íàå,envr laeia.äLBã÷ dðéàixd ©§¦§¦¦§¦¥¨§¨

m` mb rnyne ,laeil jenq dfeg` dcy miyicwny x`ean
da epipyy epzpynn dywe ,laeid cr mipy izyn zegt ex`yp

.laeil jenq mipy izyn zegt dfeg` dcy miyicwn oi`y
:`xnbd zvxzneäééåøz éøîàc ìàeîLe áømdipy exn`y - ©§¥§¨§¦©§©§

,laeid iptl mipy izyn zegt elit` oiyicwn mlerly ,uxzl
izyn zegt laeid iptl miyicwn oi`y dpyna epipyy dne

y `ed dpeekd ,mipyïéLéc÷î ïéàdcyd z`òeøéâa ìàbéì- ¥©§¦¦¦¨¥§¥©
,oeayg itl dzectl zrc lríéðL ézMî úBçt,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

dnk miaygn ,laeid xg`l dpy mixyr e` xyr zectl `ady
lkl oeicpete rlq ycwdl ozepe ,`ad laeid cr ex`yp mipy
rxbny ,xnelk ,rexib `xwpy edfe ,laeid cr dx`ypy dpy
zpy cr laeid zpyn exary mipyd oipn z` oeictd sqkn
epi` laeid iptl mipy izyn zegt zectl `a m` mpn` .oeictd
,mirlq miyng ycwdl zzl jixv dzectl `ayke ,melk rxbn

W cr zFxzFpd mipXd iR lr' (gi fk `xwie) xn`pylaFid zp ©¦©¨¦©¨©§©¥
oi`y ,o`kn micnle ,mipW `ed mipX herine ,'LMxrn rxbpe§¦§©¥¤§¤¨¦§©¦
,laeid cr mipy izy zegtd lkl ex`yp m` `l` rexib oic bdep
miynga dcyd z` dcet mipy izyn zegt ex`yp m` la`

,mirlqïéLéc÷î ïéàc ïåéëåzrc lr dcy,òeøéâa ìàbéì §¥¨§¥©§¦¦¦¨¥§¥©
íéðL ézMî úBçtdpynd ly `pzd `a ,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

y ,daeh dvr eprinydlLéc÷é ìàå ,åéñëð ìò ñç íãà àäé§¥¨¨¨©§¨¨§©©§¦
edcyíéðL ézMî úBçtdzectl jxhvi `ly ick ,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

.dpeicta ciqtie oerxib `la
zpya edcy yicwna l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd

:dnvr laeidáø ,dîöò ìáBiä úðLa eäãN Léc÷nä ,øîzéà¦§©©©§¦¨¥¦§©©¥©§¨©

,øîàdcydå ,äLBã÷,dzectl `a m`ïúBðycwdlíéMîç ¨©§¨§¥£¦¦
,dpeict xear mirlq.øwéò ìk äLBã÷ dðéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¨¨¦¨

zpya edcy yicwna l`enyl ax oiay ef zwelgnl sqepa
dnvr laeid zpya edcy xkena mb l`enye ax ewlgp ,laeid
cin zxfeg dcydy `l` dlg dxikndy xaeq axy ,(:hk oldl)
cai` gwelde ,laeia odilral zexfegd zecy x`y oick xkenl
jixv xkende ,llk dlg `l dxikndy xaeq l`enye .eizern

.eizern z` gwell xifgdl
ax oia zwelgnd z` zx`ane ,l`eny lr dywn `xnbd

:l`enyeé÷úîóàîìLa ,óñBé áø dì,xacd oaen -ïéðòì ©§¦¨©¥¦§¨¨§¦§©
äøéëî,laeid zpya edcy xken iabl -déìò ìàeîL âéìôc §¦¨§¨¦§¥£¥
áøc,dlg dpi` dxikndy `ed xaeqe ,dlg dxikndy xaeqd §©

c meynøîéîì àkéàxnel yiy -øîBçå ì÷`l dxikndy ¦¨§¥©©¨¤
,legzäîed dcyøák äøeënz`f lka ,laeid mcewäàöBé ©§¨§¨§¨
åéLëòdcy ,d`vei laei ribnyk -äøeëî dðéàLmcew ©§¨¤¥¨§¨
,laeidøënéz àlL ïéc Bðéà`l dxikndy dxkn m`e ,laeia ¥¦¤Ÿ¦¨¥
.legzàëä àlà,edcy yicwn iabl o`k -øîéîì àkéà éî ¤¨¨¨¦¦¨§¥©

xnel yi ike -øîBçå ì÷,legi `l ycwddyïðz àäåoldl) ©¨¤§¨§©
(:dk,m`òébädäìàâð àìå ìáBéoicd ,ycwdd cin dcyd ¦¦©¥§Ÿ¦§£¨

dy `edïéðúBðå dëBúì ïéñðëð íéðäkz`äéîcwca ycwdl Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¤¨
,ziad.äãeäé éaø éøáciptl zeyecw eidy zecydy oeike ¦§¥©¦§¨

,oeict `la ycwd zeyxn ze`vei opi` laeid ribnyk ,laeid
ycwddy dnvr laeia edcy yicwndy xnege lw zeyrl oi`

.legi `l
:`xnbd zvxzn,øîàc ,déì àøéáñ ïBòîL éaøk ìàeîL§¥§©¦¦§§¦¨¥§¨©

,ycwdd cin dcyd dl`bp `le laeid ribnykyïéñðëð¦§¨¦
dkezl mipdkdïéðúBð àìåz`vei `l` ,ycwdl dinc z` §Ÿ§¦

m`y ,xnege lw zeyrl ozip da mb jkld ,oeict `la ycwdn
`id laei ribnyk z`f lka ,laeid iptl xak dyecwd dcy
iptl dyecw dpi`y dcyl xnege lw ,oeict `la ycwdn z`vei

.ycwdd legi `ly laeid zpya dyicwd m`y ,laeid
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יג d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ÔÈÚ‰Âריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַָָָֹ

מנה 33ּפרׁשתנּו "מי ּדּבּורֿהּמתחיל ְִִִֵַַָָָָָ

יׂשראל" רבע את ּומסּפר יעקב ּבענין 34עפר , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עׂשיתיו" אף יצרּתיו ׁשׁשלׁש35"ּבראתיו , ְְְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשלׁשה  עׂשיתיו", יצרּתיו "ּבראתיו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹהּמדרגֹות

ּכללּות  הם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִֵָָָָָעֹולמֹות

ׁשּלמעלה  רביעית ּבחינה עֹוד ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ּכי  "אף", ּבמּלת ונרמז הּנ"ל, הּבחינֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָמׁשלׁש

ׁשאינֹו ּדבר עֹוד לרּבֹות רּבּוי, לׁשֹון הּוא ְְִֵֶַַָָ"אף"

מהּׁשלׁש ׁשּלמעלה הּדבר והּוא ּכאן, ְְְְֵֶַַַָָָָָָֹמפֹורׁש

לֹומר, ויׁש מהם. ונעלה וגבֹוּה הּללּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבחינֹות

הרּבּוי  על רק  ׁשּמֹורה "אף", ּבלׁשֹון ְִִִֶֶֶַַַָָׁשהרּבּוי

ׁשּלא  מסּוימת, מדרגה על להֹורֹות מּבלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

הּוא  ׁשּלפניֿזה, הּמדרגֹות ׁשאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָנתּפרׁשה

לגּבי  ׁשּבאיןֿערֹו ּבעלּוי היא זֹו ׁשּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלפי

יכֹולה  אינּה ׁשּלכן ׁשּלפניֿזה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמדרגֹות

("אף  ל"עׂשיתיו" נסמ זה ורּבּוי כּו'. ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָלהתּפרׁש

הּוא  זֹו מדרגה ּגלּוי ׁשעקר לפי  ּדוקא, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָעׂשיתיו")

ּדוקא  ּגׁשמית עׂשּיה ׁשעלֿידי 36ּבבחינת והינּו, . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבחינת  ממׁשיכים ("עׂשיתיו") ּבפֹועל ְְְֲֲִִִִִֶַַַַמעׂשה

ה'ּכתר' לבחינת ועד הרביעית, ּבחינה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ"אף",

מאצילּות  עלֿידי 37ׁשּלמעלה ׁשּדוקא ּגם וזהּו . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדיקא, "ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹהעבֹודה

ׁשּלמעלה  למדרגה מּגיעים הּמעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

ּתֹוספת  נמׁש ׁשּמּׁשם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמארּבע

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָאֹור

e‰ÊÂ."יׂשראל רבע את "ּומסּפר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ארּבעה  מּלׁשֹון הּוא "רבע" עֹולמֹות 38ּדהּנה, ארּבעה ענין והּוא , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

ארּבע  ׁשּכנגד ּבּנפׁש, הּבחינֹות ארּבע וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

הוי'. ׁשם מּובן אֹותּיֹות אינֹו ּדלכאֹורה "ּומסּפר", ּׁשּכתּוב ּבתחלת 39ּומה הרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אֹומרֹו מהּו ּכן, ואם מסּפר, ׁשאין ׁשּפירּוׁשֹו גֹו', מנה מי נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התחלתe˙L¯t33 ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿ƒ≈»≈»»»≈

בלק ‡˙פרשת ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆
"Ï‡¯NÈ Ú·¯34, מבואר זה של ÔÈÚaובמאמר הפנימית המשמעות …«ƒ¿»≈¿ƒ¿«

הכתוב ÂÈ˙ÈNÚ"לשון Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a"35LÏLL , ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆¿»
ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a" ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ

,"ÂÈ˙ÈNÚכלפי LÏL‰המכוונים ¬ƒƒ¿…»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ הכלליים העולמות שלוש ¬ƒ»
האצילות, מעולם ≈‰Ìשלמטה
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של ¿»«ƒ¿«¿¿

כדי  למעלה מלמטה היורד האלוקי

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא

˙ÈÚÈ·¯ ‰ÈÁa „BÚ LÈÂ¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
˙BÈÁa‰ LÏLÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»«¿ƒ

Ï"p‰,עשיה יצירה, בריאה, של ««
"Û‡" ˙lÓa ÊÓ¯Â זה שבפסוק ¿ƒ¿»¿ƒ««

עשיתיו", "‡Û""אף Èk"גם" כמו ƒ«
„BÚ ˙Ba¯Ï ,Èea¯ ÔBLÏ ‡e‰¿ƒ¿«
,Ô‡k L¯BÙÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿»»
‰ÏÚÓlL ¯·c‰ ‡e‰Â¿«»»∆¿«¿»
dB·‚Â eÏl‰ ˙BÈÁa LÏM‰Ó≈«»…¿ƒ«»¿»«

Ì‰Ó ‰ÏÚÂ'ה'כתר מעלת בדוגמת ¿«¬∆≈∆
הספירות. עשר על וה'יחידה'

Èea¯‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ שהכתוב ¿≈«∆»ƒ
והנעלה  הנוסף הדבר את כאן מרבה

העולמות  "‡Û",משלוש ÔBLÏaƒ¿«
,„·Ïa Èea¯‰ ÏÚ ˜¯ ‰¯BnL∆∆««»ƒƒ¿«

והתוספת, הריבוי עניין ÈÏaÓƒ¿ƒעצם
˙ÓÈeÒÓ ‰‚¯„Ó ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿««¿≈»¿∆∆

לרבות, הכתוב בא …∆lL‡שאותה
˙B‚¯„n‰ ¯‡L BÓk ‰L¯t˙ƒ¿»¿»¿¿»««¿≈

‰ÊŒÈÙlL במילים נתפרשו שכן ∆ƒ¿≈∆
"עשיתיו", "יצרתיו", ‰e‡"בראתיו",

BÊ ‰‚¯„nL ÈÙÏ"ב"אף המרומזת ¿ƒ∆«¿≈»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÚa ‡È‰ נעלית ƒ¿ƒ∆¿≈¬

והשוואה יחס כל ≈»¿Èa‚Ïללא
‰ÊŒÈÙlL ˙B‚¯„n‰ ֿ בריאה ««¿≈∆ƒ¿≈∆

ÏBÎÈ‰יצירהֿעשיה, dÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈»¿»
'eÎ L¯t˙‰Ï שנעלמת כמדריגה ¿ƒ¿»≈

מגילוי. למעלה היא כי Èea¯Â¿ƒונסתרת
Û‡") "ÂÈ˙ÈNÚ"Ï CÓÒ ‰Ê∆ƒ¿»«¬ƒƒ«

,‡˜Âc ("ÂÈ˙ÈNÚ העשייה עולם כלפי המכוונת ממנו המילה שחלק ¬ƒƒ«¿»
העולמות, מכל ביותר הנחות העולם הגשמי, הזה ÈeÏbהעולם ¯˜ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«ƒ

BÊ ‰‚¯„Ó"ב"אף המרומזת ערוך, לאין iNÚ‰הנעלית ˙ÈÁ·a ‡e‰ «¿≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡˜Âc ˙ÈÓLb36ÏÚBÙa ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â . «¿ƒ«¿»¿«¿∆«¿≈«¬∆¿«

ÌÈÎÈLÓÓ ("ÂÈ˙ÈNÚ")¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰ÈÁa ,"Û‡" ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»

˙ÈÚÈ·¯‰ ֿ מבריאהֿיצירה הנעלית »¿ƒƒ
‰'k˙¯'עשיה, ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ««∆∆

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL37 היא שגם ∆¿«¿»≈¬ƒ
ונמשכת העשייה.באה בעולם למטה,

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
,"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆
ÔÈÚ ,‡˜Èc "ÌÎÈ„È"¿≈∆«¿»ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ ÌÈÚÈbÓ ,‰NÚn‰««¬∆«ƒƒ¿«¿≈»
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿«ƒ≈
˙ÙÒBz CLÓ ÌMnL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ»ƒ¿»∆∆

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ לעיל כמבואר ¿≈¬»»
"eÎ¯·eבאריכות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¿

"'ÈÂ‰ אור ‡˙ תוספת המשכת ∆¬»»
הוי'. בשם וברכה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בפסוק ¿∆««∆»
בלק  בפרשת ‡˙הנזכר ¯tÒÓe"ƒ¿»∆

"Ú·¯" ,‰p‰c ."Ï‡¯NÈ Ú·…̄«ƒ¿»≈¿ƒ≈…«
‰Úa¯‡ ÔBLlÓ ‡e‰38‡e‰Â , ƒ¿«¿»»¿

˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡ ÔÈÚƒ¿««¿»»»¬ƒ
ÔÎÂ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

,LÙpa ˙BÈÁa‰ Úa¯‡,הרצון «¿««¿ƒ«∆∆
המידות  ∆∆¿∆kL‚„והמעשה המוחין

‰Óe .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ≈¬»»«
‰¯B‡ÎÏc ,"¯tÒÓe" ·e˙kM∆»ƒ¿»¿ƒ¿»

Ô·eÓ BÈ‡39˙ÏÁ˙a È¯‰ , ≈»¬≈ƒ¿ƒ«
,'B‚ ‰Ó ÈÓ ¯Ó‡ ·e˙k‰«»∆¡«ƒ»»
Ì‡Â ,¯tÒÓ ÔÈ‡L BLe¯ÈtL∆≈∆≈ƒ¿»¿ƒ

B¯ÓB‡ e‰Ó ,Ôk פירוש מה ≈«¿
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'ied z` ekxae ycw mkici e`y

 ֿ הוהֿליּה ולכאֹורה גֹו', ּומסּפר לזה) ּבהמׁש)ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

יׂשראל", ורבע יעקב עפר מנה "מי ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹֹלמימר

א יׂשראל". "רבע על ּגם קאי מנה" "מי ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי

'סּפירּות' מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּמסּפר" הּוא, ְְְִִִִֶַָָָהענין

הּוא 40ּו'בהירּות' רבע" את "ּומסּפר ּופירּוׁש , ְְִִֵֶַָֹ

ׁשּזהּו הּנ"ל, הּבחינֹות ארּבע את להאיר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּצרי

ּדהינּו מהן, ׁשּלמעלה ּבמדרגה ׁשּמּגיעים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

ּבחינת  ענין הּוא האדם ּובנפׁש ה'ּכתר', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבחינת

אֹור  ּתֹוספת ּפֹועלים ֿ זה ועלֿידי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָה'ּיחידה',

אֹותּיֹות  ארּבע ׁשּכנגד הּמדרגֹות ּבארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַוגילּוי

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשם
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א'ס).40) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר מנה מי סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפסוק  של ÊÏ‰האמירה CLÓ‰a) את השולל מנה" ל"מי ישיר כהמשך ¿∆¿≈¿∆

המספר  ‚B',ענין ¯tÒÓe (ƒ¿»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«»≈¿≈«

לומר, לפסוק, לו, Ó‰היה ÈÓ"ƒ»»
,"Ï‡¯NÈ Ú·¯Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ¬««¬…¿…«ƒ¿»≈

È‡˜ "‰Ó ÈÓ" È¯‰L מכווןÌb ∆¬≈ƒ»»»≈«
"Ï‡¯NÈ Ú·¯" ÏÚ נאמר ולמה «…«ƒ¿»≈
"ומספר"?

"¯tÒn"L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿»
'˙e¯ÈtÒ' ÔBLlÓ ‡e‰ האור כמו ƒ¿«ƒ

מאבנים  טובות הבוהק

'˙e¯È‰·'e40Le¯ÈÙe , ¿ƒ≈
‡e‰ "Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe"ƒ¿»∆…«
Úa¯‡ ˙‡ ¯È‡‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ∆«¿«

Ï"p‰ ˙BÈÁa‰,ובהיר ל'ספיר' אותם È„ÈŒÏÚלהפוך e‰fL «¿ƒ««∆∆«¿≈
ÌÈÚÈbnL'ו'נוגעים מתעלים ∆«ƒƒ

Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚¯„Óa מארבע ¿«¿≈»∆¿«¿»≈∆
ואת  הספירות את המסמלות האותיות

הנפש, ÈÁa˙כוחות eÈ‰c¿«¿¿ƒ«
‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e ,'¯˙k'‰«∆∆¿∆∆»»»

,'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
באריכות, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל
ומגיעים  נעלות שמתעלים למדריגות

‡B¯אלו  ˙ÙÒBz ÌÈÏÚBt¬ƒ∆∆
˙B‚¯„n‰ Úa¯‡a ÈeÏÈ‚Â¿ƒ¿«¿«««¿≈
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚kL∆¿∆∆«¿«ƒ≈
˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ e‰fL ,'ÈÂ‰¬»»∆∆ƒ¿«»¿∆

."'ÈÂ‰¬»»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oikxr(iriax meil)

àøîâ
oi` ,dpyna epipy :`ziixal epzpyn oia dxizq d`ian `xnbd

:`xnbd dywn .mipy izyn zegt laeid iptl oiyicwneäðéîøe§¦§
`ziixan jk lr dywe -,da epipyyïéLéc÷îdfeg` dcyïéa ©§¦¦¥

,ìáBiä éðôìeïéacinàì dîöò ìáBiä úðLáe ,ìáBiä øçàì ¦§¥©¥¥§©©©¥¦§©©¥©§¨Ÿ
Léc÷é,edcyLéc÷ä íàå,envr laeia.äLBã÷ dðéàixd ©§¦§¦¦§¦¥¨§¨

m` mb rnyne ,laeil jenq dfeg` dcy miyicwny x`ean
da epipyy epzpynn dywe ,laeid cr mipy izyn zegt ex`yp

.laeil jenq mipy izyn zegt dfeg` dcy miyicwn oi`y
:`xnbd zvxzneäééåøz éøîàc ìàeîLe áømdipy exn`y - ©§¥§¨§¦©§©§

,laeid iptl mipy izyn zegt elit` oiyicwn mlerly ,uxzl
izyn zegt laeid iptl miyicwn oi`y dpyna epipyy dne

y `ed dpeekd ,mipyïéLéc÷î ïéàdcyd z`òeøéâa ìàbéì- ¥©§¦¦¦¨¥§¥©
,oeayg itl dzectl zrc lríéðL ézMî úBçt,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

dnk miaygn ,laeid xg`l dpy mixyr e` xyr zectl `ady
lkl oeicpete rlq ycwdl ozepe ,`ad laeid cr ex`yp mipy
rxbny ,xnelk ,rexib `xwpy edfe ,laeid cr dx`ypy dpy
zpy cr laeid zpyn exary mipyd oipn z` oeictd sqkn
epi` laeid iptl mipy izyn zegt zectl `a m` mpn` .oeictd
,mirlq miyng ycwdl zzl jixv dzectl `ayke ,melk rxbn

W cr zFxzFpd mipXd iR lr' (gi fk `xwie) xn`pylaFid zp ©¦©¨¦©¨©§©¥
oi`y ,o`kn micnle ,mipW `ed mipX herine ,'LMxrn rxbpe§¦§©¥¤§¤¨¦§©¦
,laeid cr mipy izy zegtd lkl ex`yp m` `l` rexib oic bdep
miynga dcyd z` dcet mipy izyn zegt ex`yp m` la`

,mirlqïéLéc÷î ïéàc ïåéëåzrc lr dcy,òeøéâa ìàbéì §¥¨§¥©§¦¦¦¨¥§¥©
íéðL ézMî úBçtdpynd ly `pzd `a ,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

y ,daeh dvr eprinydlLéc÷é ìàå ,åéñëð ìò ñç íãà àäé§¥¨¨¨©§¨¨§©©§¦
edcyíéðL ézMî úBçtdzectl jxhvi `ly ick ,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

.dpeicta ciqtie oerxib `la
zpya edcy yicwna l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd

:dnvr laeidáø ,dîöò ìáBiä úðLa eäãN Léc÷nä ,øîzéà¦§©©©§¦¨¥¦§©©¥©§¨©

,øîàdcydå ,äLBã÷,dzectl `a m`ïúBðycwdlíéMîç ¨©§¨§¥£¦¦
,dpeict xear mirlq.øwéò ìk äLBã÷ dðéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¨¨¦¨

zpya edcy yicwna l`enyl ax oiay ef zwelgnl sqepa
dnvr laeid zpya edcy xkena mb l`enye ax ewlgp ,laeid
cin zxfeg dcydy `l` dlg dxikndy xaeq axy ,(:hk oldl)
cai` gwelde ,laeia odilral zexfegd zecy x`y oick xkenl
jixv xkende ,llk dlg `l dxikndy xaeq l`enye .eizern

.eizern z` gwell xifgdl
ax oia zwelgnd z` zx`ane ,l`eny lr dywn `xnbd

:l`enyeé÷úîóàîìLa ,óñBé áø dì,xacd oaen -ïéðòì ©§¦¨©¥¦§¨¨§¦§©
äøéëî,laeid zpya edcy xken iabl -déìò ìàeîL âéìôc §¦¨§¨¦§¥£¥
áøc,dlg dpi` dxikndy `ed xaeqe ,dlg dxikndy xaeqd §©

c meynøîéîì àkéàxnel yiy -øîBçå ì÷`l dxikndy ¦¨§¥©©¨¤
,legzäîed dcyøák äøeënz`f lka ,laeid mcewäàöBé ©§¨§¨§¨
åéLëòdcy ,d`vei laei ribnyk -äøeëî dðéàLmcew ©§¨¤¥¨§¨
,laeidøënéz àlL ïéc Bðéà`l dxikndy dxkn m`e ,laeia ¥¦¤Ÿ¦¨¥
.legzàëä àlà,edcy yicwn iabl o`k -øîéîì àkéà éî ¤¨¨¨¦¦¨§¥©

xnel yi ike -øîBçå ì÷,legi `l ycwddyïðz àäåoldl) ©¨¤§¨§©
(:dk,m`òébädäìàâð àìå ìáBéoicd ,ycwdd cin dcyd ¦¦©¥§Ÿ¦§£¨

dy `edïéðúBðå dëBúì ïéñðëð íéðäkz`äéîcwca ycwdl Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¤¨
,ziad.äãeäé éaø éøáciptl zeyecw eidy zecydy oeike ¦§¥©¦§¨

,oeict `la ycwd zeyxn ze`vei opi` laeid ribnyk ,laeid
ycwddy dnvr laeia edcy yicwndy xnege lw zeyrl oi`

.legi `l
:`xnbd zvxzn,øîàc ,déì àøéáñ ïBòîL éaøk ìàeîL§¥§©¦¦§§¦¨¥§¨©

,ycwdd cin dcyd dl`bp `le laeid ribnykyïéñðëð¦§¨¦
dkezl mipdkdïéðúBð àìåz`vei `l` ,ycwdl dinc z` §Ÿ§¦

m`y ,xnege lw zeyrl ozip da mb jkld ,oeict `la ycwdn
`id laei ribnyk z`f lka ,laeid iptl xak dyecwd dcy
iptl dyecw dpi`y dcyl xnege lw ,oeict `la ycwdn z`vei

.ycwdd legi `ly laeid zpya dyicwd m`y ,laeid

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

המשך ביאור למס' ערכין ליום רביעי עמ' א



יד

.d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המעשה ‡. סיפור י"ב 1ידוע וחמי אודות מורי קדושת כבוד שכאשר תרפ"ז, בשנת הראשון, תמוז
הסדר  שהיה (כפי הממשלתי  במשרד ורישום להתייצבות לבוא הוצרך והגאולה, השמחה בעל אדמו"ר,
(יום  זה שביום נתברר, אלטהויז, חיים אליהו ר' החסיד בלווית לשם בבואו הנה מקלטו), בעיר ַבשבתו
בשביל  אחד איש רק שם והיה סגור, המשרד ולכן "חגא", איזה יש תמוז) י"ב חל שבו בשבוע, שלישי

"דעזשורני" ברוסית: שנקרא (כפי מוכרחים הכי הדברים שהוא 2לסדר ממוסקבא פקודה שהגיעה וסיפר, ,(
יצטרך  סגור, המשרד זה שביום כיון אבל (פטרבורג), בלנינגרד מושבו למקום לחזור ויכול בןֿחורין

הרשמיים. הניירות את לקבל כדי תמוז, י"ג למחרת, לבוא

יתבלבל - שלא חיים אליהו ר' של רוחו את להרגיע צריך היה נשיאנו שרבינו פעם ספרתי כבר
מהבשורה  -...3לגמרי

קאסטראמא  של השוחט בדירת תחנתו, למקום מהמשרד חזר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ַַַכאשר
מגודל  הנה שם, שהיה דווארקין מיכאל ר' והחסיד השחרור, דבר על הבשורה לשם הגיעה כבר -ָ
לקח  והגבלה...), במדידה היה תמיד לא שבכלל גם (ומה הכנה ללא הפתאומית מהבשורה ההתפעלות
אחז  אלא ושלום, חס שתה לא אבל גדולה, ממדה ממאה אחד חלק שמכיל משקה בקבוק - ָ"סאטקע"

בידו  חסידי 4ה"סאטקע" ניגון וניגן והגאולה, השמחה בעל של האכסניא היתה שבו הבית סביב ורקד , ָ
מלבדו" עוד ד"אין הענין הוא שתוכנו הרוסית ,5בשפה

בביטויים - להשתמש רגיל והיה אינםֿיהודים, עם ביער דווארקין מיכאל ר' עבד שנים כמה ָבמשך
"ניעטו  הרוסית: בשפה תיבות עם - מלבדו" עוד "אין שתוכנו הניגון גם ניגן ולכן המדינה, בשפת ותיבות
דין  הפסק עלֿפי כי, אדנאווא", - הקדושֿברוךֿהוא של שמו לבוא צריך וכאן - קראמי ניקאווא, ַַַָָָניעטו

ערוך  בשולחן הזקן אדמו"ר גם שהביאו של6בפוסקים, שמו להזכיר שאסור רק הקדושֿברוךֿהוא , (לא
של שמו את לבטא אפשר אי אחרת, בלשון גם אלא) הקודש, הרוסית,הקדושֿברוךֿהוא בלשון בשפה

הדברים  כוונת למי מבינים ובמילא (מלבדו), ממנו חוץ שפירושו: יעווא", "קראמי אומרים -ולכן ָָ

לדירה. מסביב ארוך, זמן משך בידו הבקבוק עם רקד וכך

הקהל.- שאר מהם ילמדו ובודאי הניגון, את שיודעים כאלו כאן נמצאים -מסתמא

ושנה" שנה בכל ונעשים (ועלֿידיֿזה) נזכרים האלה ש"הימים תמוז, בי"ב בעמדנו אשר, הנכון, ,7ומן
אלא  קדושה, בעניני שמבינים אלו ועבור הקודש, בלשון רק לא מלבדו" עוד ד"אין הגילוי את ימשיכו

בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפלה - אז שראו כפי - יראו הם שגם הארץ, עמי בלשון כן 8גם ויומשך ,
והפרט  הכלל גאולת והשלימה, האמיתית גאולה - השם גאולת שיראו טפחים, מעשרה למטה עתה, גם

צדקנו. משיח עלֿידי יחד, גם

זה  ניגון שיודעים הם מי למצוא צריכים עכשיו שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד .9(וסיים
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חי"ב 1) מנחם (תורת בתחלתה תשי"ד תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(74 ע'

תורן.=2) בתפקיד
ס"ב.3) לקמן גם ראה
וש"נ.4) .352 ע' חל"ו מנחם תורת גם ראה
לה.5) ד, ואתחנן
וש"נ.6) ס"ג. ספ"ה או"ח
ונת'7) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ח"א 8) שלו אג"ק - שחרורו אודות במכתבו אדה"ז לשון

וש"נ. צז. ס"ע
אותם 9) ושאל מהמסובים, לכמה פנה שליט"א אדמו"ר כ"ק

הי' אילו היום; לנגן יכול שאינו באמרו, הניגון, יודעים הם אם
בקול  הניגון לפזם (והתחיל הניגון מלמד  הייתי שמח"ת, זה
זה?! ניגון שמכיר רוסיא מיהודי א' אף אין ושאל: וחזר חרישי).

עםֿהארצות"!... מאדנע "א -ַָ

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

הבשורה:·. את מהם אחד כל קיבל אופן באיזה - אז שהיו אנשים שלשה אודות יודעים בכלל

אדום,ר' - וחצי לבן, - חצי פניו: מראה נשתנה הבשורה, את שבשמעו פעם, כמסופר - חיים אליהו
בזה, וכיוצא כתפו על  טפיחה עלֿידי הרגיעו, ומיד מאומה, לו יקרה שלא התיירא נשיאנו שרבינו כך,

בהתיישבות. הענין שיבוא כדי

הבשורה . את  קיבל  אופן באיזה לעיל  כמסופר - דווארקין מיכאל ָר '

אינני  - קטן. ילד גם היה השמחה, בעל התאכסן ששם מקאסטראמא, השוחט של בביתו לכך: ַַַונוסף
ובראותו  גדול... הבנה בעל היה לא אופן, בכל אבל שנים, עשר או תשע שמונה, בן כמה, בן בדיוק יודע
את  להראות רצה הנוכחים, אצל וההתפעלות ("טומל") הרעש ("איבעראשונג"), ההפתעה גודל ַאת
והרגלים  למטה הראש עם ונעמד "זאבאר"), ברוסית: שנקרא (כפי הגדר על וטיפס שלו, ַָההתפעלות

פעמים!... כמה הגדר על הסתובב וכך למעלה,

- כן. לעשות יכול הוא שגם מישהו כאן יש אולי בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
להמשיך 10ליסון  - ולבריאות... לתועלת לו ושיהיה חב"ד, בכפר עתה כן עושה ומסתמא זאת, עושה היה

גדולה]. שמחה בשעת המובן דבר שזהו למעלה, ורגלים למטה דראש הענין

הדבר. וחדר פעל אצלו גם הנה - אחרת באוירה והתחנך שגדל שבעֿשמונה בן ילד אפילו כלומר:
הסיפור  דרך כך 11על הענינים, כל את פעל ועלֿידיֿזה בחליל, שחילל הנער אודות הבעלֿשםֿטוב בזמן

למטה  כשראשו סביבו והלך הגדר על וטיפס שקפץ עלֿידיֿזה שלו ההתפעלות את הראה הנ"ל הילד גם
למעלה. ורגליו

הנ"ל:‚. הסיפור של התכלית שזוהי - אלינו ובנוגע

ועד  בשנים, מבוגר נעשה כך ואחר קטן, ילד שהוא תקופה ישנה החיים במשך הנה בחייו, אחד בכל
במעמד  נמצא שבהם זמנים ישנם - שנה בכל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה - יום בכל ועלֿדרךֿזה זקן. שנעשה

כמו המוחין, קטנות של וישנם ומצב המוחין, שלימות של ומצב במעמד נמצא שבהם זמנים וישנם ילד,
עליהם" מתיישבת ש"דעתם זקנה, של ומצב במעמד הם המוחין שבהם .12זמנים

שיהיה ולפעול הגאולה ענין לחדור צריך אלו אופנים ג' בכל milkdובכן, on dlrnl לפי אחד כל ,
"מאד  אמנם זה הרי שאז, מאדj"13ענינו, ,jly14"לוקח" זה הרי "מאד", של ענין זהו שאצלו כיון אבל, ,

ה"מאד" למטה.dlrnlyאת וממשיכו האמיתי, מאד ,

הראשונה  תמוז י"ב להתוועדות במכתבו השמחה בעל שכותב כפי אז, שהיה הגאולה ענין כללות וזהו
תרפ"ח  תמוז בי"ב גאל15בהרחבה, בלבד אותי "לא מחבבי .הקדושֿברוךֿהוא : כל את גם אם כי .

ומובן, יהודי'), לאם נולד רק (אם יכונה" ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו
יציאה  של באופן - פרטיה בכל אמיתית גאולה זו הרי "גאולה", של ענין אודות כותב הנשיא שכאשר

בהמכתב. כמבואר כו', המצוות וקיום התורה להרבצת בנוגע והגבלה, ממדידה

חיים  "שפעת במכתב) (כהלשון לו שיומשך - דלעילא אתערותא שממשיכה דלתתא אתערותא וזוהי
בשר". ועד "מנפש לו, המצטרך בכל מרובה", וברכה

***

הצדיק:„. יוסף הוא "נזיר" בשם בכתוב שנזכר הראשון
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זוהי  שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר לנגן, התחיל המסובים א'
די  זיין זאל אויס; ניט ("מאכט משנה... לא אבל, שונה, ַָגירסא
ורק  בשוה, הוא התוכן וגם בשוה, היא ההתחלה - גירסא")

שונה!... ה"טון"
לא  אם כי, הניגון, שינגנו מוטב (בבתֿשחוק): אמר ואח"כ

ה"הדרן"... באמירת אתחיל - ינגנו
ליסון.10) אברהם ר'

יח.11) אות תר"ס) (ווארשא צדיקים" "אמונת בס' מובא
גם  וראה שיז. אות תרצ"ז) (נ.י. הדרוש" מספרות "פנינים ובס'

וש"נ. .241 ע' חכ"ח מנחם תורת
בסופה.12) קנים
ה.13) ו, ואתחנן
ובכ"מ.14) רע"ד. לט, מקץ תו"א ראה
וש"נ.15) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק



טו

.d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המעשה ‡. סיפור י"ב 1ידוע וחמי אודות מורי קדושת כבוד שכאשר תרפ"ז, בשנת הראשון, תמוז
הסדר  שהיה (כפי הממשלתי  במשרד ורישום להתייצבות לבוא הוצרך והגאולה, השמחה בעל אדמו"ר,
(יום  זה שביום נתברר, אלטהויז, חיים אליהו ר' החסיד בלווית לשם בבואו הנה מקלטו), בעיר ַבשבתו
בשביל  אחד איש רק שם והיה סגור, המשרד ולכן "חגא", איזה יש תמוז) י"ב חל שבו בשבוע, שלישי

"דעזשורני" ברוסית: שנקרא (כפי מוכרחים הכי הדברים שהוא 2לסדר ממוסקבא פקודה שהגיעה וסיפר, ,(
יצטרך  סגור, המשרד זה שביום כיון אבל (פטרבורג), בלנינגרד מושבו למקום לחזור ויכול בןֿחורין

הרשמיים. הניירות את לקבל כדי תמוז, י"ג למחרת, לבוא

יתבלבל - שלא חיים אליהו ר' של רוחו את להרגיע צריך היה נשיאנו שרבינו פעם ספרתי כבר
מהבשורה  -...3לגמרי

קאסטראמא  של השוחט בדירת תחנתו, למקום מהמשרד חזר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ַַַכאשר
מגודל  הנה שם, שהיה דווארקין מיכאל ר' והחסיד השחרור, דבר על הבשורה לשם הגיעה כבר -ָ
לקח  והגבלה...), במדידה היה תמיד לא שבכלל גם (ומה הכנה ללא הפתאומית מהבשורה ההתפעלות
אחז  אלא ושלום, חס שתה לא אבל גדולה, ממדה ממאה אחד חלק שמכיל משקה בקבוק - ָ"סאטקע"

בידו  חסידי 4ה"סאטקע" ניגון וניגן והגאולה, השמחה בעל של האכסניא היתה שבו הבית סביב ורקד , ָ
מלבדו" עוד ד"אין הענין הוא שתוכנו הרוסית ,5בשפה

בביטויים - להשתמש רגיל והיה אינםֿיהודים, עם ביער דווארקין מיכאל ר' עבד שנים כמה ָבמשך
"ניעטו  הרוסית: בשפה תיבות עם - מלבדו" עוד "אין שתוכנו הניגון גם ניגן ולכן המדינה, בשפת ותיבות
דין  הפסק עלֿפי כי, אדנאווא", - הקדושֿברוךֿהוא של שמו לבוא צריך וכאן - קראמי ניקאווא, ַַַָָָניעטו

ערוך  בשולחן הזקן אדמו"ר גם שהביאו של6בפוסקים, שמו להזכיר שאסור רק הקדושֿברוךֿהוא , (לא
של שמו את לבטא אפשר אי אחרת, בלשון גם אלא) הקודש, הרוסית,הקדושֿברוךֿהוא בלשון בשפה

הדברים  כוונת למי מבינים ובמילא (מלבדו), ממנו חוץ שפירושו: יעווא", "קראמי אומרים -ולכן ָָ

לדירה. מסביב ארוך, זמן משך בידו הבקבוק עם רקד וכך

הקהל.- שאר מהם ילמדו ובודאי הניגון, את שיודעים כאלו כאן נמצאים -מסתמא

ושנה" שנה בכל ונעשים (ועלֿידיֿזה) נזכרים האלה ש"הימים תמוז, בי"ב בעמדנו אשר, הנכון, ,7ומן
אלא  קדושה, בעניני שמבינים אלו ועבור הקודש, בלשון רק לא מלבדו" עוד ד"אין הגילוי את ימשיכו

בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפלה - אז שראו כפי - יראו הם שגם הארץ, עמי בלשון כן 8גם ויומשך ,
והפרט  הכלל גאולת והשלימה, האמיתית גאולה - השם גאולת שיראו טפחים, מעשרה למטה עתה, גם

צדקנו. משיח עלֿידי יחד, גם

זה  ניגון שיודעים הם מי למצוא צריכים עכשיו שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד .9(וסיים
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חי"ב 1) מנחם (תורת בתחלתה תשי"ד תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(74 ע'

תורן.=2) בתפקיד
ס"ב.3) לקמן גם ראה
וש"נ.4) .352 ע' חל"ו מנחם תורת גם ראה
לה.5) ד, ואתחנן
וש"נ.6) ס"ג. ספ"ה או"ח
ונת'7) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ח"א 8) שלו אג"ק - שחרורו אודות במכתבו אדה"ז לשון

וש"נ. צז. ס"ע
אותם 9) ושאל מהמסובים, לכמה פנה שליט"א אדמו"ר כ"ק

הי' אילו היום; לנגן יכול שאינו באמרו, הניגון, יודעים הם אם
בקול  הניגון לפזם (והתחיל הניגון מלמד  הייתי שמח"ת, זה
זה?! ניגון שמכיר רוסיא מיהודי א' אף אין ושאל: וחזר חרישי).

עםֿהארצות"!... מאדנע "א -ַָ

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

הבשורה:·. את מהם אחד כל קיבל אופן באיזה - אז שהיו אנשים שלשה אודות יודעים בכלל

אדום,ר' - וחצי לבן, - חצי פניו: מראה נשתנה הבשורה, את שבשמעו פעם, כמסופר - חיים אליהו
בזה, וכיוצא כתפו על  טפיחה עלֿידי הרגיעו, ומיד מאומה, לו יקרה שלא התיירא נשיאנו שרבינו כך,

בהתיישבות. הענין שיבוא כדי

הבשורה . את  קיבל  אופן באיזה לעיל  כמסופר - דווארקין מיכאל ָר '

אינני  - קטן. ילד גם היה השמחה, בעל התאכסן ששם מקאסטראמא, השוחט של בביתו לכך: ַַַונוסף
ובראותו  גדול... הבנה בעל היה לא אופן, בכל אבל שנים, עשר או תשע שמונה, בן כמה, בן בדיוק יודע
את  להראות רצה הנוכחים, אצל וההתפעלות ("טומל") הרעש ("איבעראשונג"), ההפתעה גודל ַאת
והרגלים  למטה הראש עם ונעמד "זאבאר"), ברוסית: שנקרא (כפי הגדר על וטיפס שלו, ַָההתפעלות

פעמים!... כמה הגדר על הסתובב וכך למעלה,

- כן. לעשות יכול הוא שגם מישהו כאן יש אולי בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
להמשיך 10ליסון  - ולבריאות... לתועלת לו ושיהיה חב"ד, בכפר עתה כן עושה ומסתמא זאת, עושה היה

גדולה]. שמחה בשעת המובן דבר שזהו למעלה, ורגלים למטה דראש הענין

הדבר. וחדר פעל אצלו גם הנה - אחרת באוירה והתחנך שגדל שבעֿשמונה בן ילד אפילו כלומר:
הסיפור  דרך כך 11על הענינים, כל את פעל ועלֿידיֿזה בחליל, שחילל הנער אודות הבעלֿשםֿטוב בזמן

למטה  כשראשו סביבו והלך הגדר על וטיפס שקפץ עלֿידיֿזה שלו ההתפעלות את הראה הנ"ל הילד גם
למעלה. ורגליו

הנ"ל:‚. הסיפור של התכלית שזוהי - אלינו ובנוגע

ועד  בשנים, מבוגר נעשה כך ואחר קטן, ילד שהוא תקופה ישנה החיים במשך הנה בחייו, אחד בכל
במעמד  נמצא שבהם זמנים ישנם - שנה בכל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה - יום בכל ועלֿדרךֿזה זקן. שנעשה

כמו המוחין, קטנות של וישנם ומצב המוחין, שלימות של ומצב במעמד נמצא שבהם זמנים וישנם ילד,
עליהם" מתיישבת ש"דעתם זקנה, של ומצב במעמד הם המוחין שבהם .12זמנים

שיהיה ולפעול הגאולה ענין לחדור צריך אלו אופנים ג' בכל milkdובכן, on dlrnl לפי אחד כל ,
"מאד  אמנם זה הרי שאז, מאדj"13ענינו, ,jly14"לוקח" זה הרי "מאד", של ענין זהו שאצלו כיון אבל, ,

ה"מאד" למטה.dlrnlyאת וממשיכו האמיתי, מאד ,

הראשונה  תמוז י"ב להתוועדות במכתבו השמחה בעל שכותב כפי אז, שהיה הגאולה ענין כללות וזהו
תרפ"ח  תמוז בי"ב גאל15בהרחבה, בלבד אותי "לא מחבבי .הקדושֿברוךֿהוא : כל את גם אם כי .

ומובן, יהודי'), לאם נולד רק (אם יכונה" ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו
יציאה  של באופן - פרטיה בכל אמיתית גאולה זו הרי "גאולה", של ענין אודות כותב הנשיא שכאשר

בהמכתב. כמבואר כו', המצוות וקיום התורה להרבצת בנוגע והגבלה, ממדידה

חיים  "שפעת במכתב) (כהלשון לו שיומשך - דלעילא אתערותא שממשיכה דלתתא אתערותא וזוהי
בשר". ועד "מנפש לו, המצטרך בכל מרובה", וברכה

***

הצדיק:„. יוסף הוא "נזיר" בשם בכתוב שנזכר הראשון
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זוהי  שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר לנגן, התחיל המסובים א'
די  זיין זאל אויס; ניט ("מאכט משנה... לא אבל, שונה, ַָגירסא
ורק  בשוה, הוא התוכן וגם בשוה, היא ההתחלה - גירסא")

שונה!... ה"טון"
לא  אם כי, הניגון, שינגנו מוטב (בבתֿשחוק): אמר ואח"כ

ה"הדרן"... באמירת אתחיל - ינגנו
ליסון.10) אברהם ר'

יח.11) אות תר"ס) (ווארשא צדיקים" "אמונת בס' מובא
גם  וראה שיז. אות תרצ"ז) (נ.י. הדרוש" מספרות "פנינים ובס'

וש"נ. .241 ע' חכ"ח מנחם תורת
בסופה.12) קנים
ה.13) ו, ואתחנן
ובכ"מ.14) רע"ד. לט, מקץ תו"א ראה
וש"נ.15) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק
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הארץ" עם לכל (בר) "המשביר היה בזמנו הצדיק כו',16יוסף לעזר זקוקים היו שאז הרעב, שבשני ,
בני mleklיוסףעזר  שאינם לאלו ישראל בני בין בהלכה חילוק היה לא תורה, מתן קודם זמן, באותו - .

של  והעזר אותם. מקיימים שאינם לאלו נח בני מצוות  שבע שמקיימים אלו בין חילוק היה אבל ישראל,
רז"ל  ואמרו לכולם. ניתן ו"יברך"18שמ"ש 17יוסף "יבורך" הפירושים: ובשתי יבורך", הוא עין 19"טוב

בשעתו  יוסף זה היה -20.

שכתוב  כמו - "נזיר" בשם שנקרא הראשון הוא שמצינו 21ויוסף וכפי אחיו", נזיר 22"(ולקדקוד)

רש"י  בפירוש גם שנים.23(והובא כמה במשך נזירות נהג שיוסף (

ובחרתי  מסכת, סיום עם להתחיל צריך הנני - פרטי מצב מצד שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (וסיים
נזיר. מסכת על סיום לערוך

ונדפס ‰. שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿיד שהוגה - נזיר מסכת על שיחות 24בסיום בלקוטי
(שלדעת  ושמשון עולם) נזיר (שהיה שמואל נזירות ענין כללות נתבאר - ואילך 63 עמוד י"ח חלק

קדו 25הרמב"ם  אצלו היתה אבל גמור", נזיר היה רש"י "לא ולדעת נזירות, אם 26שת כי הוא", נזיר "לאו
dbdpd"בנזיר בנה את מדרת האשה ואין בנזיר בנו את מדיר "האיש שרק אף ופרישות) נזירות -27של

בהנהגה והמשיכו מיחו לא שבגדלותם נדר דכיון מצד - (בשמואל נזירות מצד 28של - ובשמשון חנה,
המלאך), מיחה);ציווי ולא שהגדיל קטן גר (כמו למפרע הנזירות עליהם חלה אזי 

נזיר  היה שמואל אם במשנה נהוראי לר' יוסי ר' בין רק 29הפלוגתא יכולה הסכמה - יוסי ר' לדעת :
להיות  יכול היה שמשון רק ולכן המוסכם, בדבר חדש דבר לפעול לא אבל הדבר, התחלת בתוקף להוסיף
ההסכמה  לאחרי וגם נזירות, בהנהגות מוזהר היה ההסכמה קודם שגם כיון מחאתו, העדר עלֿידי נזיר
ולכן  חדש, גדר גם לפעול יכולה הסכמה - נהוראי ר' ולדעת שמואל. מהֿשאיןֿכן גמור, נזיר היה לא
נזירות, הנהגת חיוב עליו היה לא ההסכמה שקודם ואף מחאתו, העדר עלֿידי נזיר שמואל גם נעשה

גמור; נזיר נעשה מכלֿמקום,

אמן  העונה "גדול רק - ר"י לדעת המברך: על הסכמה - אמן לעניית בנוגע בגמרא פלוגתתם גם וזוהי
(הדגשת  הוא כך (בשבועה) "השמים - ר"נ ולדעת חדשים; ואיכות גדר זה אין אבל המברך", מן יותר

וגיבורים במלחמה מתגרים גוליירים שהרי תדע באיכות), שינוי חדש.oigvepהתוקף, מצב שזהו ,"

בעלי  לחכמים, זקוקים שהתלמידים שאף - בעולם" שלום מרבים חכמים "תלמידי להסיום, והקשר
פועלים  מכלֿמקום, המלאך), לציווי דשמשון ונזירות חנה לנדר זקוקה דשמואל שנזירות (כשם משנה

המלאך,xzeiהתלמידים וציווי חנה מנדר יותר פועלת ושמשון שמואל שהסכמת (כשם החכמים מאשר
"מבלי  הם משנתן" מתוך הלכה "שמורין החכמים שהרי המברך), מן יותר פועל אמן שהעונה וכשם

בעולם"30ולם"ע  שלום "מרבים - התלמידים ואילו ,31.
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ו.16) מב, מקץ
א.17) קל, זח"ג
ט.18) כב, משלי
ב.19) לח, סוטה
סוסל"א.20) לקמן גם ראה
כו.21) מט, ויחי
כ.22) פצ"ח, ב"ר מהרש"א). (ובחדא"ג א קלט, שבת ראה
לד.23) מג, מקץ
זו.24) שנה מנ"א ה' שיחת בשילוב
הי"ג.25) פ"ג נזירות הל'
ב.26) ד, נזיר
ב.27) כח, שם
בהלכה,28) הן חילוקים, כו"כ יש לנזירות נדר שבין אף

הענינים. בפנימיות ועאכו"כ
"והלא 29) שאלתו (על לר"י השיב שר"נ לאחרי גם שהרי

איך  שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא בו"ד") של אלא מורה אין
נשאר  בו"ד", של מורה עליו הי' שכבר והרגני, שאול ושמע אלך
הרמב"ם  שמסיים כפי נהוראי", כרבי ש"הלכה אלא בדעתו, ר"י

פלוגתא). בזה שיש משמע גופא (שמזה המשניות בפירוש
תלמוד 30) בהלכות הזקן רבינו שמאריך וכפי - א כב, סוטה

עתה  זה מחדש (שנדפס וציונים *תורה מראהֿמקומות בתוספת
בשיטות  (רפ"ב) אחרון בקונטרס ואילך) סכ"א לקמן ראה -
אף  הלכות, מפסקי לפסוק מותר אופן באיזה - זה בענין הפוסקים

עולם. מבלי הם משנתם מתוך הלכה שהמורין
בניך 31) תקרי "אל הסיום הובא לא כי ולכן - בוניך" אלא

המקומות  בשאר (שנתבאר מהפסוק הלימוד אופן נוגע לא כאן
כי זה), מארז"ל נזכר במשנה שבהם שנתבאר לענין ההמשך אם,

ע"ד גםההלכה ובגמרא דוגמתו שמצינו דרכיך בעולם , ("בכל
הרשות). בעניני גם דעהו",

*(d"kyz oqip 'e - xac gztd jix`z.
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.Â קשור בהיותו - ושלימותו עיקרו אבל גדרים, כמה בו יש ה) (סעיף לעיל המדובר הנזירות ענין
ענין עם שלdyecwdגם באופן שמתנהג בלבד זו שלא והיינו, ,zeyixt,יין משתיית עצמו את שמפריש ,

יהיה" ד"קדוש הענין שמקדים הכתוב כלשון אלא מת, ומטומאת השער של 32מגילוח ענין גם שזהו ,
קדושה.

גמור", נזיר היה לא ש"שמשון כותב שהרמב"ם - לרמב"ם רש"י בין הפלוגתא שזוהי לעיל [וכאמור
עליו שהיתה משמע לאו zyecwשמזה ש"שמשון רש"י מדברי אבל גמור, נזיר היה שלא אלא נזירות,

רש"י  (כפירוש פרישות של באופן הנהגה אלא זו ואין כלל, נזיר היה שלא משמע, הוא", "אין 33נזיר
. מוסר נזירה בספרי כמובא - ועד טעמים, כמה מצד להיות שיכולה פרישה"), אלא זהירים 34. שהיו

אם  כי קדושה, של ענין זה שאין האיסור, מן אחד בשער להיכשל שלא כדי ההיתר מן שערים צ"ט
ומצוותיה]. התורה רצון היפך שהוא דבר  יעשה שלא להבטיח שנועדה פעולה

בזה: והענין

רבינו  שסיפר הסיפור בעבודת 35ידוע החילוק שכל מהר"ש, אדמו"ר זקנו דברי אודות הגאולה, בעל ,
דאס  און יא ּפאסט ("דאס מתאים" "אינו זה וענין "מתאים" זה שענין באמירה להתבטא יכול ַָָָהאדם
גבול, שיסיג מתאים לא הרע, לשון שידבר מתאים לא - ויעקב יצחק אברהם בן להיותו ניט"): ַּפאסט
שיינע  ("אזוינע כלֿכך נעלים וזקנים הורים לו שהיו כיון בזה; וכיוצא גאוה, בעל שיהיה מתאים ַולא
מאומה  ללמוד יכול היה שלא פשוט  איש כמו שיתנהג יתכן איך - זיידעס") שיינע אזוינע ַעלטערן,

ויעקב!... יצחק אברהם עד זקניו וזקני מזקניו

ויעקב  יצחק אברהם מזרע שלהיותו אם, כי "פרוש", להיות שרצונו בגלל אינה כזו הנהגה ובכן:
לכך! זכו שלא אלו מכל שונה שהוא מרגיש

נוסף: סדר גם יש אבל

לתורה" סייג "עשו - היא העצה אזי שיהיה, ענין מאיזה להיזהר רוצה אדם "משמרת 36כאשר ,
מכשול.37למשמרתי" לידי יבוא שלא כדי ,

הם  מאחרים; נמוכה בדרגא שנמצא סבור הוא הפכית: תנועה מצד לבוא יכולה כזו שהנהגה ומובן,
מענינים  גם להיזהר זקוק ולכן ניכר, הדבר אין אצלו ואילו כו', תכונותיהם את שירשו ויצחק אברהם בני

בגמרא  שמצינו דרך ועל מפניהם. מתייראים אינם שאחרים "מפני 38כאלו נוספת לזהירות זקוק שגר
שהיו  כו' וההנהגות וההרגלים מהטבעיות עדיין אצלו נשאר יהודי, נעשה עתה שזה דכיון רע", שסורו

בעבר. אצלו

בגלל  לא לבוא יכולה הפרישות וההבדלה; הקדושה ענין עם קשורה שאינה פרישות שישנה ונמצא,
כו'. נמוכה בדרגא היותו בגלל - אדרבה אלא ומובדל, קדוש היותו

יותר, והנעימה הקלה הדרך את לו שנותנים באופן זה הרי - מיהודי דורשת שהתורה מה אמנם,
ד" ומצב במעמד להיות שצריך לכך שהסיבה - האמיתית הדרך אשר epiltpeוהעיקר , העם מכל ועמך אני

האדמה" פני שרה 39על ויעקב יצחק אברהם מזרע להיותם התורה, את קיבלו ישראל שבני מפני זה הרי ,
שכתוב  כמו ולאה, רחל יתכן 40רבקה לא ולכן נוקרתם", בור מקבת ואל חוצבתם צור אל "הביטו

כזו. עשירה ירושה קיבלו שלא אלו של הנהגתם כמו אופן באותו תהיה שהנהגתם
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ה.32) ו, נשא
שם.33) ויחי פרש"י גם וראה ב. שם,
הובא 34) שערים). (ע' פ"ה התשובה שער הלבבות חובת

ע"ב, ריש עד, ובשל"ה ורפט"ו, בתחלתו, הקדושה שער בר"ח
כו, פינחס אוה"ח שערים). (ק' א יג, לזח"ג החמה אור א. ושעג,
זך. א, מע' פאלאג'י) (לר"ח חי כל נפש וראה שערים). (נ' כג
מנחם  (תורת סכ"ה תשט"ו תמוז י"ב שיחת גם וראה כט. ח, ומע'

וש"נ. .380 ע' חל"ט שם .(203 ע' חי"ד
(35.140 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
מ"א.36) פ"א אבות
וש"נ.37) סע"א. ה, מו"ק
סע"ב.38) נט, ב"מ
ואילך.39) 72 ס"ע תש"ה סה"ש וראה טז. לג, תשא
א.40) נא, ישעי'
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הארץ" עם לכל (בר) "המשביר היה בזמנו הצדיק כו',16יוסף לעזר זקוקים היו שאז הרעב, שבשני ,
בני mleklיוסףעזר  שאינם לאלו ישראל בני בין בהלכה חילוק היה לא תורה, מתן קודם זמן, באותו - .

של  והעזר אותם. מקיימים שאינם לאלו נח בני מצוות  שבע שמקיימים אלו בין חילוק היה אבל ישראל,
רז"ל  ואמרו לכולם. ניתן ו"יברך"18שמ"ש 17יוסף "יבורך" הפירושים: ובשתי יבורך", הוא עין 19"טוב

בשעתו  יוסף זה היה -20.

שכתוב  כמו - "נזיר" בשם שנקרא הראשון הוא שמצינו 21ויוסף וכפי אחיו", נזיר 22"(ולקדקוד)

רש"י  בפירוש גם שנים.23(והובא כמה במשך נזירות נהג שיוסף (

ובחרתי  מסכת, סיום עם להתחיל צריך הנני - פרטי מצב מצד שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (וסיים
נזיר. מסכת על סיום לערוך

ונדפס ‰. שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿיד שהוגה - נזיר מסכת על שיחות 24בסיום בלקוטי
(שלדעת  ושמשון עולם) נזיר (שהיה שמואל נזירות ענין כללות נתבאר - ואילך 63 עמוד י"ח חלק

קדו 25הרמב"ם  אצלו היתה אבל גמור", נזיר היה רש"י "לא ולדעת נזירות, אם 26שת כי הוא", נזיר "לאו
dbdpd"בנזיר בנה את מדרת האשה ואין בנזיר בנו את מדיר "האיש שרק אף ופרישות) נזירות -27של

בהנהגה והמשיכו מיחו לא שבגדלותם נדר דכיון מצד - (בשמואל נזירות מצד 28של - ובשמשון חנה,
המלאך), מיחה);ציווי ולא שהגדיל קטן גר (כמו למפרע הנזירות עליהם חלה אזי 

נזיר  היה שמואל אם במשנה נהוראי לר' יוסי ר' בין רק 29הפלוגתא יכולה הסכמה - יוסי ר' לדעת :
להיות  יכול היה שמשון רק ולכן המוסכם, בדבר חדש דבר לפעול לא אבל הדבר, התחלת בתוקף להוסיף
ההסכמה  לאחרי וגם נזירות, בהנהגות מוזהר היה ההסכמה קודם שגם כיון מחאתו, העדר עלֿידי נזיר
ולכן  חדש, גדר גם לפעול יכולה הסכמה - נהוראי ר' ולדעת שמואל. מהֿשאיןֿכן גמור, נזיר היה לא
נזירות, הנהגת חיוב עליו היה לא ההסכמה שקודם ואף מחאתו, העדר עלֿידי נזיר שמואל גם נעשה

גמור; נזיר נעשה מכלֿמקום,

אמן  העונה "גדול רק - ר"י לדעת המברך: על הסכמה - אמן לעניית בנוגע בגמרא פלוגתתם גם וזוהי
(הדגשת  הוא כך (בשבועה) "השמים - ר"נ ולדעת חדשים; ואיכות גדר זה אין אבל המברך", מן יותר

וגיבורים במלחמה מתגרים גוליירים שהרי תדע באיכות), שינוי חדש.oigvepהתוקף, מצב שזהו ,"

בעלי  לחכמים, זקוקים שהתלמידים שאף - בעולם" שלום מרבים חכמים "תלמידי להסיום, והקשר
פועלים  מכלֿמקום, המלאך), לציווי דשמשון ונזירות חנה לנדר זקוקה דשמואל שנזירות (כשם משנה

המלאך,xzeiהתלמידים וציווי חנה מנדר יותר פועלת ושמשון שמואל שהסכמת (כשם החכמים מאשר
"מבלי  הם משנתן" מתוך הלכה "שמורין החכמים שהרי המברך), מן יותר פועל אמן שהעונה וכשם

בעולם"30ולם"ע  שלום "מרבים - התלמידים ואילו ,31.
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הענינים. בפנימיות ועאכו"כ
"והלא 29) שאלתו (על לר"י השיב שר"נ לאחרי גם שהרי

איך  שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא בו"ד") של אלא מורה אין
נשאר  בו"ד", של מורה עליו הי' שכבר והרגני, שאול ושמע אלך
הרמב"ם  שמסיים כפי נהוראי", כרבי ש"הלכה אלא בדעתו, ר"י

פלוגתא). בזה שיש משמע גופא (שמזה המשניות בפירוש
תלמוד 30) בהלכות הזקן רבינו שמאריך וכפי - א כב, סוטה

עתה  זה מחדש (שנדפס וציונים *תורה מראהֿמקומות בתוספת
בשיטות  (רפ"ב) אחרון בקונטרס ואילך) סכ"א לקמן ראה -
אף  הלכות, מפסקי לפסוק מותר אופן באיזה - זה בענין הפוסקים

עולם. מבלי הם משנתם מתוך הלכה שהמורין
בניך 31) תקרי "אל הסיום הובא לא כי ולכן - בוניך" אלא

המקומות  בשאר (שנתבאר מהפסוק הלימוד אופן נוגע לא כאן
כי זה), מארז"ל נזכר במשנה שבהם שנתבאר לענין ההמשך אם,

ע"ד גםההלכה ובגמרא דוגמתו שמצינו דרכיך בעולם , ("בכל
הרשות). בעניני גם דעהו",

*(d"kyz oqip 'e - xac gztd jix`z.
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.Â קשור בהיותו - ושלימותו עיקרו אבל גדרים, כמה בו יש ה) (סעיף לעיל המדובר הנזירות ענין
ענין עם שלdyecwdגם באופן שמתנהג בלבד זו שלא והיינו, ,zeyixt,יין משתיית עצמו את שמפריש ,

יהיה" ד"קדוש הענין שמקדים הכתוב כלשון אלא מת, ומטומאת השער של 32מגילוח ענין גם שזהו ,
קדושה.

גמור", נזיר היה לא ש"שמשון כותב שהרמב"ם - לרמב"ם רש"י בין הפלוגתא שזוהי לעיל [וכאמור
עליו שהיתה משמע לאו zyecwשמזה ש"שמשון רש"י מדברי אבל גמור, נזיר היה שלא אלא נזירות,

רש"י  (כפירוש פרישות של באופן הנהגה אלא זו ואין כלל, נזיר היה שלא משמע, הוא", "אין 33נזיר
. מוסר נזירה בספרי כמובא - ועד טעמים, כמה מצד להיות שיכולה פרישה"), אלא זהירים 34. שהיו

אם  כי קדושה, של ענין זה שאין האיסור, מן אחד בשער להיכשל שלא כדי ההיתר מן שערים צ"ט
ומצוותיה]. התורה רצון היפך שהוא דבר  יעשה שלא להבטיח שנועדה פעולה

בזה: והענין

רבינו  שסיפר הסיפור בעבודת 35ידוע החילוק שכל מהר"ש, אדמו"ר זקנו דברי אודות הגאולה, בעל ,
דאס  און יא ּפאסט ("דאס מתאים" "אינו זה וענין "מתאים" זה שענין באמירה להתבטא יכול ַָָָהאדם
גבול, שיסיג מתאים לא הרע, לשון שידבר מתאים לא - ויעקב יצחק אברהם בן להיותו ניט"): ַּפאסט
שיינע  ("אזוינע כלֿכך נעלים וזקנים הורים לו שהיו כיון בזה; וכיוצא גאוה, בעל שיהיה מתאים ַולא
מאומה  ללמוד יכול היה שלא פשוט  איש כמו שיתנהג יתכן איך - זיידעס") שיינע אזוינע ַעלטערן,

ויעקב!... יצחק אברהם עד זקניו וזקני מזקניו

ויעקב  יצחק אברהם מזרע שלהיותו אם, כי "פרוש", להיות שרצונו בגלל אינה כזו הנהגה ובכן:
לכך! זכו שלא אלו מכל שונה שהוא מרגיש

נוסף: סדר גם יש אבל

לתורה" סייג "עשו - היא העצה אזי שיהיה, ענין מאיזה להיזהר רוצה אדם "משמרת 36כאשר ,
מכשול.37למשמרתי" לידי יבוא שלא כדי ,

הם  מאחרים; נמוכה בדרגא שנמצא סבור הוא הפכית: תנועה מצד לבוא יכולה כזו שהנהגה ומובן,
מענינים  גם להיזהר זקוק ולכן ניכר, הדבר אין אצלו ואילו כו', תכונותיהם את שירשו ויצחק אברהם בני

בגמרא  שמצינו דרך ועל מפניהם. מתייראים אינם שאחרים "מפני 38כאלו נוספת לזהירות זקוק שגר
שהיו  כו' וההנהגות וההרגלים מהטבעיות עדיין אצלו נשאר יהודי, נעשה עתה שזה דכיון רע", שסורו

בעבר. אצלו

בגלל  לא לבוא יכולה הפרישות וההבדלה; הקדושה ענין עם קשורה שאינה פרישות שישנה ונמצא,
כו'. נמוכה בדרגא היותו בגלל - אדרבה אלא ומובדל, קדוש היותו

יותר, והנעימה הקלה הדרך את לו שנותנים באופן זה הרי - מיהודי דורשת שהתורה מה אמנם,
ד" ומצב במעמד להיות שצריך לכך שהסיבה - האמיתית הדרך אשר epiltpeוהעיקר , העם מכל ועמך אני

האדמה" פני שרה 39על ויעקב יצחק אברהם מזרע להיותם התורה, את קיבלו ישראל שבני מפני זה הרי ,
שכתוב  כמו ולאה, רחל יתכן 40רבקה לא ולכן נוקרתם", בור מקבת ואל חוצבתם צור אל "הביטו

כזו. עשירה ירושה קיבלו שלא אלו של הנהגתם כמו אופן באותו תהיה שהנהגתם

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

ה.32) ו, נשא
שם.33) ויחי פרש"י גם וראה ב. שם,
הובא 34) שערים). (ע' פ"ה התשובה שער הלבבות חובת
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.Ê באופן להתנהג מהם שדורשים מה על הברית) בארצות (ובפרט השואלים לאלו המענה גם וזהו
העולם, מנהגי עולם", ל"הליכות וזקוקים אחרים, אנשים בין בעולם חיים הרי אינםֿיהודים: מאשר אחר
התגרין" "מנהג עם מסחר בעניני להתחשב יש משפט חושן ערוך בשולחן התורה דיני עלֿפי שגם ועד
השגת  אבק הרע, לשון מאבק אפילו נזהר להיות ממנו לדרוש יכולים כיצד כן, ואם הסוחרים), (מנהגי

וגזילה?! גניבה ואבק גבול,

ה"תמונה" על אותו ולשאול זה, בענין וטריא השקלא את לרגע לעזוב יש זה, על לענות כדי ובכן:
ואז  - הנכרית)? הפאה בעלת האשה (עם והארוך הלבן הזקן בעל האיש מיהו ביתו: קיר על שתלויה
ברבים, תורה ולימד ומלמד, שוחט רב, שהיה זיידע"), ("עלטער זקנו אבי שזהו לספר ויתחיל מיד, יתלהב
ובשעה  העולם; לעניני שייכות לו היתה לא ושוב במקוה, לטבול הולך היה חצות לאחר ששי וביום
מתי  לזכור יכול אינו - השבוע פרשת של הסיפור את ממנו ושומע ברכיו על יושב שהיה איך שנזכר

והלאה!... מאז מינוט") פופצן אדער פינףֿצען געשמאקע ("אזוינע כך כל ערבים רגעים לו ַַָהיו

ימי  ב' בשנה: ימיםֿטובים לשלשה אפילו שייכים שאינם יהודים אצל גם מוצאים כאלו "תמונות"
משכבו  בחדר שתולה זקנו אבי של תמונתו אודות לו מזכירים כאשר אבל ויוםֿהכיפורים!... ראשֿהשנה
רגש  לבו מתמלא עתה, בזה וכשנזכר המשפחה... של והיופי הפאר שזהו בכך מתגאה אזי בזה, וכיוצא

הארצן"). אויפן ווארעמער אים ווערט ("עס חמימות ַַשל

ובך ומובדל, קדוש שהנך לך שידוע כיון בטענה: אליו באים כל ואז, את זקנך אבי השקיע
שכתוב  כמו שלו, להשתוות 41ה"עשירות" אתה יכול כיצד - ונינים) (נכדים בנים" בני זקנים "עטרת

"עשירות"?!... מהי כלל מושג לו שאין ומהריון, ומלידה מבטן עני שהוא לאדם

קשר  כל וללא באמריקא, שנה ארבעים לאחרי שגם כזו, עשירות אלא הנייר, על עשירות זו ואין
או  יעקב" מ"עין סיפור הסבתא או מהסבא כששמע חמש, מגיל הזכרון הנה העבר, כל עם לכאורה

לבו! את מחמם זה הרי השבוע, מפרשת

ובכל  הבריות?!... את וליסטם דרכים פרשת על ישב זקנו שאבי אדם עם להשתוות אתה יכול וכי
ארבע  שלש, מגיל אתה ספגת שאותם הענינים מכל ידע לא - טוב היותר מהסוג היה אם גם - אופן

שנים! וחמש

אצל  אבל דרכים, בשתי להיות יכולה העולם מן ומובדל פרוש להיות שההנהגה לו, שאומרים וזהו
יהיה": ד"קדוש באופן הוא הסדר יהודי

וויתור  תמורת העולם של היופי אחר ירדוף ושלא שיכור, יהיה שלא הטומאה, מן לפרישות הסיבה
אין  למטה; יתדרדר אזי נזירות של באופן יתנהג לא שאם החשש בגלל לא - היא מחצבתו, צור גזע על

ישראל ש"כל בגלל - אדרבה אלא כזה, ממצב miklnלהתיירא ipa"סבו 42הם אודות אותו ישאלו כאשר ;
סבו  היה בשולחןֿהשבת שבישבו יספר ומצבו, מעמדו על הבט מבלי הנה לסבתו), בנוגע (ועלֿדרךֿזה

!jlnכמו

יוסי  ר' כדברי ודם, בשר ואימת מרות עליו שאין - מלכות של באופן היא שלו הנזירות שגם ולהעיר,
בשמואל  שכתוב שמה היינו, ודם", בשר של אלא מורה אין "והלא נזיר: בסוף לה'43במשנה "ונתתיו

. "משמעותו ראשו", על יעלה לא ומורה חייו ימי מורה כל עול ולא עליו, יהיה שמים מלכות שעול .
ודם" שא 44בשר ושמע אלך איך שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא יוסי לר' שאמר נהוראי ר' לדעת וגם ול .

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו הרי - ודם" בשר מורה עליו היה שכבר שהמורא 45והרגני, הוא, והתיווך ,
ה'" "משיח היותו בגלל היה שאול זה 46מפני אין דבר של שלאמיתו כך, כו', המשחה  בשמן שנמשח ,

ודם". בשר "מורה בגדר
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מ"ח.41) פ"ו אבות וראה ו. יז, משלי
וש"נ.42) א. סז, שבת
יא.43) א, שמואלֿא

התויו"ט.44) פי'
וש"נ.45) ב. יג, עירובין
ועוד.46) זֿיא. כד, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

עומדים  שמאחוריו בשעה בה ודם, מבשר להתיירא לו יש מה מישראל: אחד לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
עתה! גם זאת מרגיש בעצמו שהוא וכפי בענינו, מלך היה מהם ואחד אחד שכל יהודים של דורות שלושים

הקיר... על תלויה העשירות כל את משאיר הוא ואילו העשירות, כל את לו מעניקים כאשר ולכן,
הרי  - זו לעשירות כלל שייכות להם שאין אלו כל עם להתערב רוצה לרחוב וכשיוצא אליו, שייכות ללא

גדול! הכי פלא זה

עליו  לפעול רק צריכים וטריא; השקלא אריכות כל את חוסכים אזי כזה, באופן היא הגישה וכאשר
זקניו!... הורי כלפי בעצמו הוא מתייחס הערצה באיזו לעצמו להזכיר ספורים ורגעים סבלנות לו שתהיה

.Á או בנזיר", בנו את מדיר ש"האב כפי - דרכים בשני להיות שיכול החינוך, לענין גם נוגע זה וכל
ה): סעיף לעיל (כנזכר האם והנהגת פעולת מצד שהיתה ושמשון שמואל של הנזירות כמו

ש" דרך להתנהג a`dיש עליך לו: ולומר לילד לבוא והיינו, ותוקף, חוזק מתוך - בנו" את מדיר
רמינהו, או קושיא שתשאל מקום שאין כך, מסיני", למשה "הלכה ההלכה, היא שכך מפני כזה באופן

והסברה; טעם לך ליתן צריך ואינני 

שלם, סיפור לשמואל שסיפרה חנה כמו סיפור, לספר - האם שנוהגת כפי - נוספת דרך גם יש אבל
וגו'" כעס גם צרתה "וכעסתה ילדים, לה היו שלא שנים כמה .47שהיו "אם לה' שהבטיחה עד נתתה , .

חייו" ימי כל לה' ונתתיו אנשים זרע פועלת 43לאמתך היא הרי זו ובדרך בעולם. הוא נמצא זה בגלל ורק ,
תהיה שמואל של הרצויה הנהגתו envrשהמשך zrcn.ההלכה מצד "גזירה" של באופן ולא ,

אביך" "מוסר של באופן - החינוך דרכי שני בין החילוק כללות אמך"48וזהו "תורת של באופן או ,48

הנהגת  אמך"): "תורת צריכים ולפעמים אביך", "מוסר צריכים לפעמים זמנים; חילוקי בזה יש (ובאמת
באופן  היא "אמך" הנהגת ואילו בתוקף; ההלכה היא שכך בתוקף לומר "מוסר", של באופן היא "אביך"

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא - אמך") ("תורת "תורה" יכול 49של אינוֿיהודי שאפילו כך ,
העם  מכל ועמך אני ש"נפלינו באופן ההנהגה שתהיה ופעלו לעם, נעשו ישראל שבני שמאז זאת, להבין
"כי  - הדבר וטעם יהיה", ד"קדוש באופן ופרישות נזירות מתוך הנהגתם היתה האדמה", פני על אשר

אני" אלקיכם"50קדוש ה' ו"אני ,50.

.Ë:ושמואל שמשון של מהנזירות ללמוד שיש נוסף וענין

כתיב  פלשתים".51בשמשון מיד ישראל את להושיע יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי
ישראל, את להושיע ונתון מסור היה ימיו שכל - עולם נזיר שהיה לשמואל, בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה

. ש"וישפוט גו'"עלֿידיֿזה ישראל את .52.

הענינים: קשר בביאור לומר ויש

שלהם  המסורת את ממשיך והוא כלֿכך, נעלים וסבתא סבא לו שהיו שכיון לחשוב, מישהו יכול
גם  אלא גו'"), ועמך אני  ("ונפלינו מאינםֿיהודים רק לא ומובדל קדוש הוא הרי - לילדיו בנוגע בביתו

עצמם. ישראל בני בין לו ישוה ומי לו ידמה ומי ישראל, מבני

מהי  פלשתים": מיד ישראל את להושיע  יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי נאמר זה ועל
טאן"), עּפעס אליין זיך וויל ("ער עצמו רצון מצד לא היא שנזירותו - אלקים" "נזיר שהוא ָההוכחה

גבורתו את לנצל שמתחיל רואים כאשר - הקדושֿברוךֿהוא ציווי מפני l`xyiאלא ipa z` livdl מיד
פלשתים!

נשא  פרשת בזהר בפרטיות מהמבואר כמובן - נזיר ממצות ההוראה כללות חסידות 53וזוהי ובדרושי ,
תורה  (בלקוטי זה ענין סדר 54המבארים מכל למעלה הוא יהיה" ד"קדוש שהענין - מקומות) ובכמה
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ו.47) א, שם
ח.48) א, משלי
ו.49) ד, ואתחנן
מד.50) יא, שמיני

ה.51) יג, שופטים ס'
טו.52) ז, שמואלֿא
ואילך.53) ב קכז, ח"ג
ד.54) לו, שה"ש ואילך. ד לא, אמור
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.Ê באופן להתנהג מהם שדורשים מה על הברית) בארצות (ובפרט השואלים לאלו המענה גם וזהו
העולם, מנהגי עולם", ל"הליכות וזקוקים אחרים, אנשים בין בעולם חיים הרי אינםֿיהודים: מאשר אחר
התגרין" "מנהג עם מסחר בעניני להתחשב יש משפט חושן ערוך בשולחן התורה דיני עלֿפי שגם ועד
השגת  אבק הרע, לשון מאבק אפילו נזהר להיות ממנו לדרוש יכולים כיצד כן, ואם הסוחרים), (מנהגי

וגזילה?! גניבה ואבק גבול,

ה"תמונה" על אותו ולשאול זה, בענין וטריא השקלא את לרגע לעזוב יש זה, על לענות כדי ובכן:
ואז  - הנכרית)? הפאה בעלת האשה (עם והארוך הלבן הזקן בעל האיש מיהו ביתו: קיר על שתלויה
ברבים, תורה ולימד ומלמד, שוחט רב, שהיה זיידע"), ("עלטער זקנו אבי שזהו לספר ויתחיל מיד, יתלהב
ובשעה  העולם; לעניני שייכות לו היתה לא ושוב במקוה, לטבול הולך היה חצות לאחר ששי וביום
מתי  לזכור יכול אינו - השבוע פרשת של הסיפור את ממנו ושומע ברכיו על יושב שהיה איך שנזכר

והלאה!... מאז מינוט") פופצן אדער פינףֿצען געשמאקע ("אזוינע כך כל ערבים רגעים לו ַַָהיו

ימי  ב' בשנה: ימיםֿטובים לשלשה אפילו שייכים שאינם יהודים אצל גם מוצאים כאלו "תמונות"
משכבו  בחדר שתולה זקנו אבי של תמונתו אודות לו מזכירים כאשר אבל ויוםֿהכיפורים!... ראשֿהשנה
רגש  לבו מתמלא עתה, בזה וכשנזכר המשפחה... של והיופי הפאר שזהו בכך מתגאה אזי בזה, וכיוצא

הארצן"). אויפן ווארעמער אים ווערט ("עס חמימות ַַשל

ובך ומובדל, קדוש שהנך לך שידוע כיון בטענה: אליו באים כל ואז, את זקנך אבי השקיע
שכתוב  כמו שלו, להשתוות 41ה"עשירות" אתה יכול כיצד - ונינים) (נכדים בנים" בני זקנים "עטרת

"עשירות"?!... מהי כלל מושג לו שאין ומהריון, ומלידה מבטן עני שהוא לאדם

קשר  כל וללא באמריקא, שנה ארבעים לאחרי שגם כזו, עשירות אלא הנייר, על עשירות זו ואין
או  יעקב" מ"עין סיפור הסבתא או מהסבא כששמע חמש, מגיל הזכרון הנה העבר, כל עם לכאורה

לבו! את מחמם זה הרי השבוע, מפרשת

ובכל  הבריות?!... את וליסטם דרכים פרשת על ישב זקנו שאבי אדם עם להשתוות אתה יכול וכי
ארבע  שלש, מגיל אתה ספגת שאותם הענינים מכל ידע לא - טוב היותר מהסוג היה אם גם - אופן

שנים! וחמש

אצל  אבל דרכים, בשתי להיות יכולה העולם מן ומובדל פרוש להיות שההנהגה לו, שאומרים וזהו
יהיה": ד"קדוש באופן הוא הסדר יהודי

וויתור  תמורת העולם של היופי אחר ירדוף ושלא שיכור, יהיה שלא הטומאה, מן לפרישות הסיבה
אין  למטה; יתדרדר אזי נזירות של באופן יתנהג לא שאם החשש בגלל לא - היא מחצבתו, צור גזע על

ישראל ש"כל בגלל - אדרבה אלא כזה, ממצב miklnלהתיירא ipa"סבו 42הם אודות אותו ישאלו כאשר ;
סבו  היה בשולחןֿהשבת שבישבו יספר ומצבו, מעמדו על הבט מבלי הנה לסבתו), בנוגע (ועלֿדרךֿזה

!jlnכמו

יוסי  ר' כדברי ודם, בשר ואימת מרות עליו שאין - מלכות של באופן היא שלו הנזירות שגם ולהעיר,
בשמואל  שכתוב שמה היינו, ודם", בשר של אלא מורה אין "והלא נזיר: בסוף לה'43במשנה "ונתתיו

. "משמעותו ראשו", על יעלה לא ומורה חייו ימי מורה כל עול ולא עליו, יהיה שמים מלכות שעול .
ודם" שא 44בשר ושמע אלך איך שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא יוסי לר' שאמר נהוראי ר' לדעת וגם ול .

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו הרי - ודם" בשר מורה עליו היה שכבר שהמורא 45והרגני, הוא, והתיווך ,
ה'" "משיח היותו בגלל היה שאול זה 46מפני אין דבר של שלאמיתו כך, כו', המשחה  בשמן שנמשח ,

ודם". בשר "מורה בגדר
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מ"ח.41) פ"ו אבות וראה ו. יז, משלי
וש"נ.42) א. סז, שבת
יא.43) א, שמואלֿא

התויו"ט.44) פי'
וש"נ.45) ב. יג, עירובין
ועוד.46) זֿיא. כד, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

עומדים  שמאחוריו בשעה בה ודם, מבשר להתיירא לו יש מה מישראל: אחד לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
עתה! גם זאת מרגיש בעצמו שהוא וכפי בענינו, מלך היה מהם ואחד אחד שכל יהודים של דורות שלושים

הקיר... על תלויה העשירות כל את משאיר הוא ואילו העשירות, כל את לו מעניקים כאשר ולכן,
הרי  - זו לעשירות כלל שייכות להם שאין אלו כל עם להתערב רוצה לרחוב וכשיוצא אליו, שייכות ללא

גדול! הכי פלא זה

עליו  לפעול רק צריכים וטריא; השקלא אריכות כל את חוסכים אזי כזה, באופן היא הגישה וכאשר
זקניו!... הורי כלפי בעצמו הוא מתייחס הערצה באיזו לעצמו להזכיר ספורים ורגעים סבלנות לו שתהיה

.Á או בנזיר", בנו את מדיר ש"האב כפי - דרכים בשני להיות שיכול החינוך, לענין גם נוגע זה וכל
ה): סעיף לעיל (כנזכר האם והנהגת פעולת מצד שהיתה ושמשון שמואל של הנזירות כמו

ש" דרך להתנהג a`dיש עליך לו: ולומר לילד לבוא והיינו, ותוקף, חוזק מתוך - בנו" את מדיר
רמינהו, או קושיא שתשאל מקום שאין כך, מסיני", למשה "הלכה ההלכה, היא שכך מפני כזה באופן

והסברה; טעם לך ליתן צריך ואינני 

שלם, סיפור לשמואל שסיפרה חנה כמו סיפור, לספר - האם שנוהגת כפי - נוספת דרך גם יש אבל
וגו'" כעס גם צרתה "וכעסתה ילדים, לה היו שלא שנים כמה .47שהיו "אם לה' שהבטיחה עד נתתה , .

חייו" ימי כל לה' ונתתיו אנשים זרע פועלת 43לאמתך היא הרי זו ובדרך בעולם. הוא נמצא זה בגלל ורק ,
תהיה שמואל של הרצויה הנהגתו envrשהמשך zrcn.ההלכה מצד "גזירה" של באופן ולא ,

אביך" "מוסר של באופן - החינוך דרכי שני בין החילוק כללות אמך"48וזהו "תורת של באופן או ,48

הנהגת  אמך"): "תורת צריכים ולפעמים אביך", "מוסר צריכים לפעמים זמנים; חילוקי בזה יש (ובאמת
באופן  היא "אמך" הנהגת ואילו בתוקף; ההלכה היא שכך בתוקף לומר "מוסר", של באופן היא "אביך"

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא - אמך") ("תורת "תורה" יכול 49של אינוֿיהודי שאפילו כך ,
העם  מכל ועמך אני ש"נפלינו באופן ההנהגה שתהיה ופעלו לעם, נעשו ישראל שבני שמאז זאת, להבין
"כי  - הדבר וטעם יהיה", ד"קדוש באופן ופרישות נזירות מתוך הנהגתם היתה האדמה", פני על אשר

אני" אלקיכם"50קדוש ה' ו"אני ,50.

.Ë:ושמואל שמשון של מהנזירות ללמוד שיש נוסף וענין

כתיב  פלשתים".51בשמשון מיד ישראל את להושיע יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי
ישראל, את להושיע ונתון מסור היה ימיו שכל - עולם נזיר שהיה לשמואל, בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה

. ש"וישפוט גו'"עלֿידיֿזה ישראל את .52.

הענינים: קשר בביאור לומר ויש

שלהם  המסורת את ממשיך והוא כלֿכך, נעלים וסבתא סבא לו שהיו שכיון לחשוב, מישהו יכול
גם  אלא גו'"), ועמך אני  ("ונפלינו מאינםֿיהודים רק לא ומובדל קדוש הוא הרי - לילדיו בנוגע בביתו

עצמם. ישראל בני בין לו ישוה ומי לו ידמה ומי ישראל, מבני

מהי  פלשתים": מיד ישראל את להושיע  יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי נאמר זה ועל
טאן"), עּפעס אליין זיך וויל ("ער עצמו רצון מצד לא היא שנזירותו - אלקים" "נזיר שהוא ָההוכחה

גבורתו את לנצל שמתחיל רואים כאשר - הקדושֿברוךֿהוא ציווי מפני l`xyiאלא ipa z` livdl מיד
פלשתים!

נשא  פרשת בזהר בפרטיות מהמבואר כמובן - נזיר ממצות ההוראה כללות חסידות 53וזוהי ובדרושי ,
תורה  (בלקוטי זה ענין סדר 54המבארים מכל למעלה הוא יהיה" ד"קדוש שהענין - מקומות) ובכמה
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ו.47) א, שם
ח.48) א, משלי
ו.49) ד, ואתחנן
מד.50) יא, שמיני

ה.51) יג, שופטים ס'
טו.52) ז, שמואלֿא
ואילך.53) ב קכז, ח"ג
ד.54) לו, שה"ש ואילך. ד לא, אמור
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ובאופן  מטה, למטה עד נמשך ומשם צמצום), עלֿידי אלא להמשיך אפשר אי (שמשם ההשתלשלות
מעמד  היה לכן שמקודם העובדה על הבט שמבלי והיינו, צריהם, מכל לישראל תשועה באה שעלֿידי ֿזה

שופטים  בספר שכתוב (כמו פלשתים" ביד ה' ש"ויתנם "ותחל 55ומצב שמשון, נולד זה לאחרי מיד הנה ,(
גו'" לפעמו ה' אמיתית 56רוח חירות לידי ובאים פלשתים, של משעבודם ישראל בני את מושיע והוא ,

עבדים" מבית מצרים מארץ הוצאתיך "אשר תורה במתן שכתוב כמו עבדים 57- "ולא לה', עבדים להיות ,
תורה"58לעבדים" בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין ,59.

***

.È הסיפור ישנו המאסר, בעת ההנהגה אודות והגאולה, השמחה בעל רבינו, שסיפר הסיפורים בין
חיים  סכנת שבדבר, הסכנה אודות שידע שאףֿעלֿפי המאסר, אל אותו כשהוליכו המאסר, התחלת אודות
שבדרך  המדינה, שבאותה והיהדות התורה מוסדות כל עבור גם סכנה אלא פרטית, סכנה רק ולא ממש,
לא  הסכנה גודל אודות שהידיעה גמורה, החלטה לידי בא אףֿעלֿפיֿכן, בו, תלוי הנהלתם היתה הטבע
הפקידים  רק לא לכולם, ביחס בהנהגתו ובתוקף בחוזק יעמוד שם בהיותו וגם הנהגתו, על מאומה תשפיע
יכול  הכתיבה בעת רוחם ומצב כתבם  עלֿפי אשר, והדרישה, החקירה את שניהלו אלו גם אלא הקטנים,
בלקוטי  נדפס וגם בארוכה שנרשם כפי כזה, באופן התנהג ואכן ותוצאותיו, דין הפסק תלוי להיות

בעצמו.60דיבורים  והגאולה השמחה בעל של מהכתב שנעתקו

להשפיע  יכולים שתוצאותיה הנהגה אודות מדובר כאשר ובפרט ישראל, נשיאי של ההנהגות וככל
שזוהי  בו, התלויה הכללית העסקנות על וגם כללי איש של חיים על גם אלא פרטיים, חיים על רק לא

לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם הציווי מאשר יותר גדולה מיוסד 61אחריות בודאי זה הרי - היחיד שעל
התורה. ועניני בהנהגת בפירוש) או (ברמז ולימוד הוראה על

ביום  שקראנו בתורה הפרשה בסיום להמסופר בשייכות הוא לזה שהיסוד אפשר, בדרך לומר ויש
יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה שעבר, קודש גם 62השבת ובמילא בגשמיות, ברכה השבוע, ימי כל ,

התורה. עלֿידי נמשכת לישראל הברכה והרי ברוחניות, ברכה

.‡È. לקראתם הבשן מלך עוג ("ויצא עוג למלחמת בנוגע הפרשה, למלחמה"בסוף נאמר 63. (64:
וגו'"." עמו כל ואת אותו נתתי בידך כי אותו תירא אל משה אל ה' ויאמר

נדה  במסכת הגמרא שואלת זה .65ועל הוו אחי ועוג סיחון "מכדי, מאי : הוו, שמחזאי בר אחי' בני .
אמר  ולא ישראל, לקראת שיצא בסיחון ("דאילו קמסתפי" דלא מסיחון שנא ומאי דקמסתפי, מעוג שנא

. עוג גבי ואלו אותו, תירא אל השם אותו"לו תירא אל לומר הוצרך ש"מתשובתו 66. מבארת, והגמרא ,(
שנאמר  אבינו, אברהם של זכות לו תעמוד שמא אמר, בלבו, היה מה יודע אתה צדיק אותו ויבא 67של

. העברי לאברם ויגד רש"י הפליט בפירוש ועלֿדרךֿזה המבול". מדור שפלט עוג זה משה 64. "שהיה ,
שנתבאר  (כמו כו'" עוג הוא הפליט, ויבוא שנאמר אברהם, של זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא

קודש  השבת ביום ).68בארוכה
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א.55) שם,
כה.56) שם,
ו.57) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
וש"נ.58) ב. כב, קידושין
מ"ב.59) פ"ו אבות
גם 60) וראה .194 ע' תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז א. תרכו, ח"ד

וש"נ. .(200 ס"ע ח"מ מנחם (תורת ס"ו דאשתקד תמוז י"ב שיחת
מהרש"א 61) ובחדא"ג סע"ב לב, ברכות וראה טו. ד, ואתחנן

שם.

א.62) פח, ב. סג, זח"ב
לג.63) כא, חוקת
לד.64) שם,
סע"א.65) סא,
כאן.66) הרא"ם פי'
יג.67) יד, לך לך
(6855 ע' חמ"ד מנחם (תורת בסופה חוקת ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
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ואילו  בגבורה, גם אחים, היו וסיחון עוג (שהרי עוג של הגשמית מגבורתו התיירא לא משה כלומר:
אברהם  של זכות לו תעמוד "שמא שלו, הרוחנית מהזכות ירא היה אלא קשיים), ללא כבשו סיחון את

כמו חשובה המלכים מארבעת ביתו ובני לוט את שהציל  עוג שפעולת והיינו, `mdxaאבינו", zlvd*,כי ,
ופעל  לאברהם שהגיד מה דקראי פשוטם שזהו כעצמו, אברהם שמחשיבו וקרובו משפחתו הוא לוט

וגו'" אחיו נשבה כי אברם "וישמע - את69בהגדתו אברהם שסיכן ,envr.זה על

.·Èלא שלכאורה תיבה הוספת - בגמרא דיוק יש זה בתורה ובענין תיבה שכל אלא, לענין, נוגעת
הוראה  מלשון מהתורה, חלק ולימוד:70היא הוראה יש בזה שגם כך, ,

היה מה יודע אתה צדיק אותו של "מתשובתו הוא: הגמרא היה ealaלשון שמשה כיון ולכאורה: ."
היה  - עוג עם להלחם ישראל בני של היציאה לכללות שנוגע עיקרי ענין שזהו - עוג של מהזכות ירא
היה  ואיך כו ', עמו להלחם אפשר אי ואולי סיחון, כמו אינו שעוג להם ולומר ישראל לבני זאת לספר לו

בלבו?! זאת לנצור יכול

הוא: הענין אך

שכתוב  (וכמו בישראל נשיא להיות נשלח שמשה מאמרי 71כיון כמה שלדעת מלך", בישורון "ויהי
(אפילו 72חז"ל  מורא של ענין עליו ניכר יהיה שאם ידע, - בישראל) הראשון המלך שהיה משה על קאי

וליתן  בעניניהם, ישראל בני כל את ושלום חס להחליש עלול זה הרי בלבד), בפניו אלא בדיבורו, לא
המנגד. לצד תוקף

נזהר  - (ושרה) אברהם לוט, הצלת של זכות לעוג שיש דקדושה, שכל בשכלו, מקום שהיה אף ולכן,
יוכל  גופא שמזה ישראל, את להחליש שלא כדי והלאה, מלבו ניכר יהיה שלא ובלבד בלבו, זאת לנצור
שאז  בדיבור, באמירה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בפניו, יראה של ענין ניכר יהיה אם - עוג של נצחונו לבוא
את  כשיראה עוג, של המלחמה הנהלת ואופן ישראל, בני של המלחמה הנהלת אופן על הדבר ישפיע

הלבב" ורך הירא הד 73"האיש שניכר במסכת (כפי הגמרא כדברי ברכיו", על שותתין ש"מים בכך בר
).74סוטה 

היה "מה הגמרא הדגשת של ealaוזוהי זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא היה כאשר שאפילו - "
ורק  בבירור, ידע לא הרי גיסא, לאידך שכן, בלבו, רק זה היה בתורה), מקום לה שיש (יראה אברהם

כו'.ny`חשש בלבו שרק הספק), על (ואף בעצמו לשלוט יכול היה ולכן אברהם, של זכותו לו תעמוד

ללבב" יראה וה' לעינים יראה ש"האדם בלבו",75וכיון היה "מה ראה הקדושֿברוךֿהוא רק הנה -
וגו'". אותו תירא "אל לו אמר ולכן

.‚È:בימיו נשיא לכל הוראה וזוהי

הועידה  שאותו בידעו הנה בהם, יעמדו כיצד מבין אינו ובעצמו קשיים, שישנם שרואה בשעה אפילו
זאת נוצר הוא הרי ומנהיג, נשיא להיות העליונה זו ealaההשגחה ולא מלבו, חוץ יצא שלא באופן ,

ניכר  להיות צריך לא בפניו אפילו אלא בדיבור, או במעשה בהנהגתו השפעה לזה שתהיה שאסור בלבד
דבר.

שרק )* כו'", לאברהם ששימש זכות לו תעמוד שלא משה היה "מתיירא ב: ג, דברים רש"י בפירוש מהשינוי ולהעיר

ודו"ק.שימש  .

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

יד.69) שם,
נג,70) זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב.
ה.71) לג, ברכה
ע'72) חי"ח בלקו "ש בהנסמן (וראה עה"פ ברמב"ן הובאו

.(8 הערה 35
ח.73) כ, שופטים פ'
ב.74) מד,
ז.75) טז, שמואלֿא
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ובאופן  מטה, למטה עד נמשך ומשם צמצום), עלֿידי אלא להמשיך אפשר אי (שמשם ההשתלשלות
מעמד  היה לכן שמקודם העובדה על הבט שמבלי והיינו, צריהם, מכל לישראל תשועה באה שעלֿידי ֿזה

שופטים  בספר שכתוב (כמו פלשתים" ביד ה' ש"ויתנם "ותחל 55ומצב שמשון, נולד זה לאחרי מיד הנה ,(
גו'" לפעמו ה' אמיתית 56רוח חירות לידי ובאים פלשתים, של משעבודם ישראל בני את מושיע והוא ,

עבדים" מבית מצרים מארץ הוצאתיך "אשר תורה במתן שכתוב כמו עבדים 57- "ולא לה', עבדים להיות ,
תורה"58לעבדים" בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין ,59.

***

.È הסיפור ישנו המאסר, בעת ההנהגה אודות והגאולה, השמחה בעל רבינו, שסיפר הסיפורים בין
חיים  סכנת שבדבר, הסכנה אודות שידע שאףֿעלֿפי המאסר, אל אותו כשהוליכו המאסר, התחלת אודות
שבדרך  המדינה, שבאותה והיהדות התורה מוסדות כל עבור גם סכנה אלא פרטית, סכנה רק ולא ממש,
לא  הסכנה גודל אודות שהידיעה גמורה, החלטה לידי בא אףֿעלֿפיֿכן, בו, תלוי הנהלתם היתה הטבע
הפקידים  רק לא לכולם, ביחס בהנהגתו ובתוקף בחוזק יעמוד שם בהיותו וגם הנהגתו, על מאומה תשפיע
יכול  הכתיבה בעת רוחם ומצב כתבם  עלֿפי אשר, והדרישה, החקירה את שניהלו אלו גם אלא הקטנים,
בלקוטי  נדפס וגם בארוכה שנרשם כפי כזה, באופן התנהג ואכן ותוצאותיו, דין הפסק תלוי להיות

בעצמו.60דיבורים  והגאולה השמחה בעל של מהכתב שנעתקו

להשפיע  יכולים שתוצאותיה הנהגה אודות מדובר כאשר ובפרט ישראל, נשיאי של ההנהגות וככל
שזוהי  בו, התלויה הכללית העסקנות על וגם כללי איש של חיים על גם אלא פרטיים, חיים על רק לא

לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם הציווי מאשר יותר גדולה מיוסד 61אחריות בודאי זה הרי - היחיד שעל
התורה. ועניני בהנהגת בפירוש) או (ברמז ולימוד הוראה על

ביום  שקראנו בתורה הפרשה בסיום להמסופר בשייכות הוא לזה שהיסוד אפשר, בדרך לומר ויש
יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה שעבר, קודש גם 62השבת ובמילא בגשמיות, ברכה השבוע, ימי כל ,

התורה. עלֿידי נמשכת לישראל הברכה והרי ברוחניות, ברכה

.‡È. לקראתם הבשן מלך עוג ("ויצא עוג למלחמת בנוגע הפרשה, למלחמה"בסוף נאמר 63. (64:
וגו'"." עמו כל ואת אותו נתתי בידך כי אותו תירא אל משה אל ה' ויאמר

נדה  במסכת הגמרא שואלת זה .65ועל הוו אחי ועוג סיחון "מכדי, מאי : הוו, שמחזאי בר אחי' בני .
אמר  ולא ישראל, לקראת שיצא בסיחון ("דאילו קמסתפי" דלא מסיחון שנא ומאי דקמסתפי, מעוג שנא

. עוג גבי ואלו אותו, תירא אל השם אותו"לו תירא אל לומר הוצרך ש"מתשובתו 66. מבארת, והגמרא ,(
שנאמר  אבינו, אברהם של זכות לו תעמוד שמא אמר, בלבו, היה מה יודע אתה צדיק אותו ויבא 67של

. העברי לאברם ויגד רש"י הפליט בפירוש ועלֿדרךֿזה המבול". מדור שפלט עוג זה משה 64. "שהיה ,
שנתבאר  (כמו כו'" עוג הוא הפליט, ויבוא שנאמר אברהם, של זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא

קודש  השבת ביום ).68בארוכה
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א.55) שם,
כה.56) שם,
ו.57) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
וש"נ.58) ב. כב, קידושין
מ"ב.59) פ"ו אבות
גם 60) וראה .194 ע' תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז א. תרכו, ח"ד

וש"נ. .(200 ס"ע ח"מ מנחם (תורת ס"ו דאשתקד תמוז י"ב שיחת
מהרש"א 61) ובחדא"ג סע"ב לב, ברכות וראה טו. ד, ואתחנן

שם.

א.62) פח, ב. סג, זח"ב
לג.63) כא, חוקת
לד.64) שם,
סע"א.65) סא,
כאן.66) הרא"ם פי'
יג.67) יד, לך לך
(6855 ע' חמ"ד מנחם (תורת בסופה חוקת ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
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ואילו  בגבורה, גם אחים, היו וסיחון עוג (שהרי עוג של הגשמית מגבורתו התיירא לא משה כלומר:
אברהם  של זכות לו תעמוד "שמא שלו, הרוחנית מהזכות ירא היה אלא קשיים), ללא כבשו סיחון את

כמו חשובה המלכים מארבעת ביתו ובני לוט את שהציל  עוג שפעולת והיינו, `mdxaאבינו", zlvd*,כי ,
ופעל  לאברהם שהגיד מה דקראי פשוטם שזהו כעצמו, אברהם שמחשיבו וקרובו משפחתו הוא לוט

וגו'" אחיו נשבה כי אברם "וישמע - את69בהגדתו אברהם שסיכן ,envr.זה על

.·Èלא שלכאורה תיבה הוספת - בגמרא דיוק יש זה בתורה ובענין תיבה שכל אלא, לענין, נוגעת
הוראה  מלשון מהתורה, חלק ולימוד:70היא הוראה יש בזה שגם כך, ,

היה מה יודע אתה צדיק אותו של "מתשובתו הוא: הגמרא היה ealaלשון שמשה כיון ולכאורה: ."
היה  - עוג עם להלחם ישראל בני של היציאה לכללות שנוגע עיקרי ענין שזהו - עוג של מהזכות ירא
היה  ואיך כו ', עמו להלחם אפשר אי ואולי סיחון, כמו אינו שעוג להם ולומר ישראל לבני זאת לספר לו

בלבו?! זאת לנצור יכול

הוא: הענין אך

שכתוב  (וכמו בישראל נשיא להיות נשלח שמשה מאמרי 71כיון כמה שלדעת מלך", בישורון "ויהי
(אפילו 72חז"ל  מורא של ענין עליו ניכר יהיה שאם ידע, - בישראל) הראשון המלך שהיה משה על קאי

וליתן  בעניניהם, ישראל בני כל את ושלום חס להחליש עלול זה הרי בלבד), בפניו אלא בדיבורו, לא
המנגד. לצד תוקף

נזהר  - (ושרה) אברהם לוט, הצלת של זכות לעוג שיש דקדושה, שכל בשכלו, מקום שהיה אף ולכן,
יוכל  גופא שמזה ישראל, את להחליש שלא כדי והלאה, מלבו ניכר יהיה שלא ובלבד בלבו, זאת לנצור
שאז  בדיבור, באמירה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בפניו, יראה של ענין ניכר יהיה אם - עוג של נצחונו לבוא
את  כשיראה עוג, של המלחמה הנהלת ואופן ישראל, בני של המלחמה הנהלת אופן על הדבר ישפיע

הלבב" ורך הירא הד 73"האיש שניכר במסכת (כפי הגמרא כדברי ברכיו", על שותתין ש"מים בכך בר
).74סוטה 

היה "מה הגמרא הדגשת של ealaוזוהי זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא היה כאשר שאפילו - "
ורק  בבירור, ידע לא הרי גיסא, לאידך שכן, בלבו, רק זה היה בתורה), מקום לה שיש (יראה אברהם

כו'.ny`חשש בלבו שרק הספק), על (ואף בעצמו לשלוט יכול היה ולכן אברהם, של זכותו לו תעמוד

ללבב" יראה וה' לעינים יראה ש"האדם בלבו",75וכיון היה "מה ראה הקדושֿברוךֿהוא רק הנה -
וגו'". אותו תירא "אל לו אמר ולכן

.‚È:בימיו נשיא לכל הוראה וזוהי

הועידה  שאותו בידעו הנה בהם, יעמדו כיצד מבין אינו ובעצמו קשיים, שישנם שרואה בשעה אפילו
זאת נוצר הוא הרי ומנהיג, נשיא להיות העליונה זו ealaההשגחה ולא מלבו, חוץ יצא שלא באופן ,

ניכר  להיות צריך לא בפניו אפילו אלא בדיבור, או במעשה בהנהגתו השפעה לזה שתהיה שאסור בלבד
דבר.

שרק )* כו'", לאברהם ששימש זכות לו תעמוד שלא משה היה "מתיירא ב: ג, דברים רש"י בפירוש מהשינוי ולהעיר

ודו"ק.שימש  .
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יד.69) שם,
נג,70) זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב.
ה.71) לג, ברכה
ע'72) חי"ח בלקו "ש בהנסמן (וראה עה"פ ברמב"ן הובאו

.(8 הערה 35
ח.73) כ, שופטים פ'
ב.74) מד,
ז.75) טז, שמואלֿא



d"kyz'dכב ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

והגאולה: השמחה בעל הנשיא, הנהגת היתה כזה ובאופן

בפולין, הרוסי השגריר את אז שהרגו בגלל ביותר, חירום שעת היתה שבו לילה באותו היה המאסר
במדינתו  שנמצאים מאלו וכמה כמה להרוג  שצריך החליטו .76ולכן

לאחרי  רק (לא בהרחבה תהיה שהנהגתו החלטה מתוך למאסר הראשונה כניסתו היתה ואףֿעלֿפיֿכן,
בעו  המצב בלבו בידעו מהמאסר...), לו שיצא משחקת כשהשעה ברשע להתגרות ושאין כיון 77לם, -

במכתבו  (כלשונו עמו ישראל 15שהולכים בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי "כל (
ל  ער (שלבו במעשה 78ולתורתו הקדושֿברוךֿהוא יכונה" רק לא מורא, של ענין ניכר שיהיה אסור ולכן, ,(

פניו. במראה אפילו אלא בדיבור, או

הם  שגם עמנו, לעשות ה' הפלה כי הארץ עמי כל שראו כך לידי והביאה הצליחה, זו הנהגה ואכן
חירות. של במצב למקומו ולחזור לנסוע שיוכל אותו ולשחרר כו', להודות הוצרכו

.„È פעמים כמה כמדובר - מישראל אחד לכל הוראה מהוה זה בישראל 79וענין נשיא של שסיפור
ומנהיג  נשיא בתור שעושה ענין זהו אלא בלבד, במחשבה שנשאר למחשבה חומר יפה, סיפור סתם אינו

מישראל: אחד לכל להורות כדי ישראל ,

הוא  הרי - לראש ולכל בעסקיו, או לילדיו, ביחס בביתו, - בענינו "נשיא" הוא מישראל אחד כל
הרע. היצר משכן הוא שבו שבלב השמאלי חלל גם כולל גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח על נשיא

תורה  לא זכיות, לא מאומה, קיבץ לא אתמול מיום אשר, ומצבו, במעמדו להתבונן מתחיל וכאשר
בענינים  להכשל שלא כדי העולם עם היום לנהל שצריך למלחמה בערך אינו לו, שיש מה וכל מצוות, ולא

אליהם, אותו מושך שהעולם

דקים)- (חבלים השוא" "חבלי בבחינת שהוא מענין אמנם היא תאוה 80ההתחלה וקטן, קל דבר ,
חטאה" העגלה ד"כעבות ומצב למעמד כך אחר ובא נמשך מזה אבל, היתר, בעניני עבים 80קלה חבלים ,

צריכים  חטאה", העגלה ל"כעבות ליפול שלא וכדי ושמאל. ימין לזוז יוכל שלא באופן אותו שקושרים
השערה. כחוט אפילו מלכתחילה לסטות שלא השוא", מ"חבלי להזהר

פעמים  כמה בעומק81וכמדובר תועה אדם מוצאים שכאשר - לדבר הגיע משל לא בודאי הרי היער,
מדרך  נוטים כאשר אלא, להיות; יכולה לא כזו מציאות המלך; מדרך או מביתו ישירה בקפיצה לכאן
דבר  של בסופו הנה ההפכי, לכיוון השערה חוט עוד מוסיפים כך ואחר השערה, כחוט ("הייוויי") המלך

רעות... חיות בין עבות, ביער עצמו את האדם -מוצא

ולמלא  בדרכו, שנערמים הקשיים נגד המלחמה את לנהל היום יוכל כיצד ומתיירא: חושש הוא הרי
טוב  ורוחניות, בקדושה העולם את ולהאיר התורה, כרצון להתנהג הקדושֿברוךֿהוא של השליחות את

וצדק.

שיתגלו אסור - לו שיש החשבונות כל eallובכן: uegn ניכר להיות צריך לא - בלבו שיש מה !
לחשוב, וגם לדבר, צריך כזה ובאופן לטובתו, הם הענינים שכל כמו להתנהג עליו ודיבוריו; במעשיו
טוב, דבר לעשות שרצונו ורואים פניו על מביטים כאשר כי, פניו, על כשמביטים הדבר ניכר שיהיה עד
השמאל, צד של הנצחון את מיקל גופא זה הרי לאו, אם זאת לבצע יוכל אם וחושש רועד הוא אבל

הקדושה. צד של הנצחון על ומקשה

"עמך  - ישראל בני כל ללמוד צריכים מלבו, חוץ לצאת צריכים אינם כו' החשבונות שכל זו, והוראה
צדיקים" צדיק":82כולם "אותו של מהנהגתו -
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(76.194 ע' ריש ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר התולדות ספר ראה
וש"נ.77) ב. ז, ברכות ראה
(א).78) ב פ"ה, שהש"ר ראה
וש"נ.79) .243 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה

(ובמצו"ד).80) יח ה, ישעי'
וש"נ.81) .144 ע' חל"ב מנחם תורת ראה
חלק.82) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
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ובדרך  משם, לצאת שיוכל הטבע בדרך נתינתֿמקום רואה ואינו ב"שּפאלערקע", אסור היותו ַלמרות
כל של רוחם במצב קיומו תלוי בידעו הטבע הרי - והשלטון הכח הוא שבידם שמסביבו מהאנשים אחד

נשיאנו שאינו רבינו אז שאמר [כפי הקדושֿברוךֿהוא עם ביחד אלא לבדו, שם למקום 83נמצא בנוגע
ומלואה" הארץ ש"לה' מקום שזהו נמצא, כל84שבו כבודו"ו"מלא מתוך 85הארץ היא הנהגתו אזי ,[

נמסו" "כדונג - ידה על אדרבה: אלא המלחמה, על מכבידה שאינה בלבד זו לא זו, והנהגה כו', .86תוקף

רק  זה שהיה כיון הנה בלבו, ירא היה אם שגם - בעצמו עליו גם משפיעה זו שהנהגה זאת, ועוד
הקדושֿברוךֿהוא  לו מבטיח אזי כמנצח, היה הפנים ובצורת ובמחשבה בדיבור במעשה, ואילו בלבו,

אותו". תירא "אל - מלבו גם היראה שתסור

.ÂË של שליחותו למלא יוצאים שכאשר פעמים, כמה השמחה בעל דיבר שאודותה הנקודה גם וזוהי
דרחמנא"הקדושֿברוךֿהוא  "שלוחי שהם ישראל, ימי חיי כל תוכן שזהו - ומצות תורה של ,87בענין

של ברגע הקדושֿברוךֿהוא שליח מאשר יותר ומקודש ומזוכך נעלה ויפה טוב לעשותו כדי בעולם
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  ושלום, חס יצליחו לא שמא המחשבה את הדעת על להעלות אין - זה שלפני

השליחות. למילוי ההליכה אופן על תפעל  כזו שמחשבה להניח שאסור

יוצאים  צבא אנשי שכאשר העולם בהנהגת שרואים זה, לענין נשיאנו רבינו שהביא הדוגמא וכידוע
מנגנים  המלחמה, שהתחילה קודם הקרב, התחלת קודם עוד החזית, אל הליכתם בעת כבר הנה לחזית,

נצחון  של לכת) (שיר "מארש" .88כבר ַ

זיין, בכלי צורך יש הנצחון שבשביל כשם המלחמה: בתכסיסי נכללת זו שהנהגה לפי - הדבר וטעם
ללא  ודאי נצחון של רוח ומצב בהחלטה צורך יש כן כמו בזה, וכיוצא קאנאן") ("רייפל, תותח ַַָרובה,

יותר. ובקלות במהירות הנצחון נעשה שעלֿידיֿזה ספק, כל

לימוד  בתור נשיאנו, רבינו הנהגת באופן פועל לידי שבאה הפרשה, מסיום שלמדים ההוראה וזוהי
כמו  מתנהגים רק שאם - יכונה") ישראל בשם אשר "כל במכתבו: (כלשונו ואחד אחד לכל והוראה
התוקף  בכל ומדברים הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את שימלאו אחוז, במאה בוודאות, שיודעים

ב  ניצח שכבר זה כאן שהולך ניכר פניו במראה שגם ועד של והוודאות, ברכתו ישנה אזי מלחמה,
לבב  ובטוב בשמחה וילך היראה, תיעלם הלב פנימיות מתוך שגם אותו", תירא "אל ֿ ברוךֿהוא: הקדוש

וחסד. צדקה לעשות הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את למלא

***

.ÊË בפסוק שמתחיל תרפ"ז, תמוז בי"ב והשמחה הגאולה בעל שאמר המאמר לי 89ישנו "הוי'
ש  - ישראל כל בשם - ביקש שדוד (שפירושו, לו),הקדושֿברוךֿהוא בעוזרי" שעוזרים אלו בין יהיה

ונדפס  נכתב שכבר (כפי במאמר לכאורה":90ומתחיל כלל הבנה לו אין הפסוק ש"לשון ,(

גם  יהיה העוזרים כל שבין היא דוד ובקשת רבים, עוזרים "עוזרי", שישנם הפירוש מהו
הקדושֿברוךֿהוא?!

רועי" "ה' כמו תהלים, במזמורי דוד של דבריו אריכות כל לאחרי עצמך: הלל,91והגע למזמורי עד ,
אירא" לא לי "ה' אומר בהם שגם 92שגם היא ובקשתו לו, שעוזרים וכמה כמה שישנם דוד אומר -

לו?!הקדושֿברוךֿהוא  שעוזרים אלו בין יהיה
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והגאולה: השמחה בעל הנשיא, הנהגת היתה כזה ובאופן

בפולין, הרוסי השגריר את אז שהרגו בגלל ביותר, חירום שעת היתה שבו לילה באותו היה המאסר
במדינתו  שנמצאים מאלו וכמה כמה להרוג  שצריך החליטו .76ולכן

לאחרי  רק (לא בהרחבה תהיה שהנהגתו החלטה מתוך למאסר הראשונה כניסתו היתה ואףֿעלֿפיֿכן,
בעו  המצב בלבו בידעו מהמאסר...), לו שיצא משחקת כשהשעה ברשע להתגרות ושאין כיון 77לם, -

במכתבו  (כלשונו עמו ישראל 15שהולכים בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי "כל (
ל  ער (שלבו במעשה 78ולתורתו הקדושֿברוךֿהוא יכונה" רק לא מורא, של ענין ניכר שיהיה אסור ולכן, ,(

פניו. במראה אפילו אלא בדיבור, או

הם  שגם עמנו, לעשות ה' הפלה כי הארץ עמי כל שראו כך לידי והביאה הצליחה, זו הנהגה ואכן
חירות. של במצב למקומו ולחזור לנסוע שיוכל אותו ולשחרר כו', להודות הוצרכו

.„È פעמים כמה כמדובר - מישראל אחד לכל הוראה מהוה זה בישראל 79וענין נשיא של שסיפור
ומנהיג  נשיא בתור שעושה ענין זהו אלא בלבד, במחשבה שנשאר למחשבה חומר יפה, סיפור סתם אינו

מישראל: אחד לכל להורות כדי ישראל ,

הוא  הרי - לראש ולכל בעסקיו, או לילדיו, ביחס בביתו, - בענינו "נשיא" הוא מישראל אחד כל
הרע. היצר משכן הוא שבו שבלב השמאלי חלל גם כולל גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח על נשיא

תורה  לא זכיות, לא מאומה, קיבץ לא אתמול מיום אשר, ומצבו, במעמדו להתבונן מתחיל וכאשר
בענינים  להכשל שלא כדי העולם עם היום לנהל שצריך למלחמה בערך אינו לו, שיש מה וכל מצוות, ולא

אליהם, אותו מושך שהעולם

דקים)- (חבלים השוא" "חבלי בבחינת שהוא מענין אמנם היא תאוה 80ההתחלה וקטן, קל דבר ,
חטאה" העגלה ד"כעבות ומצב למעמד כך אחר ובא נמשך מזה אבל, היתר, בעניני עבים 80קלה חבלים ,

צריכים  חטאה", העגלה ל"כעבות ליפול שלא וכדי ושמאל. ימין לזוז יוכל שלא באופן אותו שקושרים
השערה. כחוט אפילו מלכתחילה לסטות שלא השוא", מ"חבלי להזהר

פעמים  כמה בעומק81וכמדובר תועה אדם מוצאים שכאשר - לדבר הגיע משל לא בודאי הרי היער,
מדרך  נוטים כאשר אלא, להיות; יכולה לא כזו מציאות המלך; מדרך או מביתו ישירה בקפיצה לכאן
דבר  של בסופו הנה ההפכי, לכיוון השערה חוט עוד מוסיפים כך ואחר השערה, כחוט ("הייוויי") המלך

רעות... חיות בין עבות, ביער עצמו את האדם -מוצא

ולמלא  בדרכו, שנערמים הקשיים נגד המלחמה את לנהל היום יוכל כיצד ומתיירא: חושש הוא הרי
טוב  ורוחניות, בקדושה העולם את ולהאיר התורה, כרצון להתנהג הקדושֿברוךֿהוא של השליחות את

וצדק.

שיתגלו אסור - לו שיש החשבונות כל eallובכן: uegn ניכר להיות צריך לא - בלבו שיש מה !
לחשוב, וגם לדבר, צריך כזה ובאופן לטובתו, הם הענינים שכל כמו להתנהג עליו ודיבוריו; במעשיו
טוב, דבר לעשות שרצונו ורואים פניו על מביטים כאשר כי, פניו, על כשמביטים הדבר ניכר שיהיה עד
השמאל, צד של הנצחון את מיקל גופא זה הרי לאו, אם זאת לבצע יוכל אם וחושש רועד הוא אבל

הקדושה. צד של הנצחון על ומקשה

"עמך  - ישראל בני כל ללמוד צריכים מלבו, חוץ לצאת צריכים אינם כו' החשבונות שכל זו, והוראה
צדיקים" צדיק":82כולם "אותו של מהנהגתו -
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(76.194 ע' ריש ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר התולדות ספר ראה
וש"נ.77) ב. ז, ברכות ראה
(א).78) ב פ"ה, שהש"ר ראה
וש"נ.79) .243 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה

(ובמצו"ד).80) יח ה, ישעי'
וש"נ.81) .144 ע' חל"ב מנחם תורת ראה
חלק.82) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ובדרך  משם, לצאת שיוכל הטבע בדרך נתינתֿמקום רואה ואינו ב"שּפאלערקע", אסור היותו ַלמרות
כל של רוחם במצב קיומו תלוי בידעו הטבע הרי - והשלטון הכח הוא שבידם שמסביבו מהאנשים אחד

נשיאנו שאינו רבינו אז שאמר [כפי הקדושֿברוךֿהוא עם ביחד אלא לבדו, שם למקום 83נמצא בנוגע
ומלואה" הארץ ש"לה' מקום שזהו נמצא, כל84שבו כבודו"ו"מלא מתוך 85הארץ היא הנהגתו אזי ,[

נמסו" "כדונג - ידה על אדרבה: אלא המלחמה, על מכבידה שאינה בלבד זו לא זו, והנהגה כו', .86תוקף

רק  זה שהיה כיון הנה בלבו, ירא היה אם שגם - בעצמו עליו גם משפיעה זו שהנהגה זאת, ועוד
הקדושֿברוךֿהוא  לו מבטיח אזי כמנצח, היה הפנים ובצורת ובמחשבה בדיבור במעשה, ואילו בלבו,

אותו". תירא "אל - מלבו גם היראה שתסור

.ÂË של שליחותו למלא יוצאים שכאשר פעמים, כמה השמחה בעל דיבר שאודותה הנקודה גם וזוהי
דרחמנא"הקדושֿברוךֿהוא  "שלוחי שהם ישראל, ימי חיי כל תוכן שזהו - ומצות תורה של ,87בענין

של ברגע הקדושֿברוךֿהוא שליח מאשר יותר ומקודש ומזוכך נעלה ויפה טוב לעשותו כדי בעולם
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  ושלום, חס יצליחו לא שמא המחשבה את הדעת על להעלות אין - זה שלפני

השליחות. למילוי ההליכה אופן על תפעל  כזו שמחשבה להניח שאסור

יוצאים  צבא אנשי שכאשר העולם בהנהגת שרואים זה, לענין נשיאנו רבינו שהביא הדוגמא וכידוע
מנגנים  המלחמה, שהתחילה קודם הקרב, התחלת קודם עוד החזית, אל הליכתם בעת כבר הנה לחזית,

נצחון  של לכת) (שיר "מארש" .88כבר ַ

זיין, בכלי צורך יש הנצחון שבשביל כשם המלחמה: בתכסיסי נכללת זו שהנהגה לפי - הדבר וטעם
ללא  ודאי נצחון של רוח ומצב בהחלטה צורך יש כן כמו בזה, וכיוצא קאנאן") ("רייפל, תותח ַַָרובה,

יותר. ובקלות במהירות הנצחון נעשה שעלֿידיֿזה ספק, כל

לימוד  בתור נשיאנו, רבינו הנהגת באופן פועל לידי שבאה הפרשה, מסיום שלמדים ההוראה וזוהי
כמו  מתנהגים רק שאם - יכונה") ישראל בשם אשר "כל במכתבו: (כלשונו ואחד אחד לכל והוראה
התוקף  בכל ומדברים הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את שימלאו אחוז, במאה בוודאות, שיודעים

ב  ניצח שכבר זה כאן שהולך ניכר פניו במראה שגם ועד של והוודאות, ברכתו ישנה אזי מלחמה,
לבב  ובטוב בשמחה וילך היראה, תיעלם הלב פנימיות מתוך שגם אותו", תירא "אל ֿ ברוךֿהוא: הקדוש

וחסד. צדקה לעשות הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את למלא

***

.ÊË בפסוק שמתחיל תרפ"ז, תמוז בי"ב והשמחה הגאולה בעל שאמר המאמר לי 89ישנו "הוי'
ש  - ישראל כל בשם - ביקש שדוד (שפירושו, לו),הקדושֿברוךֿהוא בעוזרי" שעוזרים אלו בין יהיה

ונדפס  נכתב שכבר (כפי במאמר לכאורה":90ומתחיל כלל הבנה לו אין הפסוק ש"לשון ,(

גם  יהיה העוזרים כל שבין היא דוד ובקשת רבים, עוזרים "עוזרי", שישנם הפירוש מהו
הקדושֿברוךֿהוא?!

רועי" "ה' כמו תהלים, במזמורי דוד של דבריו אריכות כל לאחרי עצמך: הלל,91והגע למזמורי עד ,
אירא" לא לי "ה' אומר בהם שגם 92שגם היא ובקשתו לו, שעוזרים וכמה כמה שישנם דוד אומר -

לו?!הקדושֿברוךֿהוא  שעוזרים אלו בין יהיה
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.ÊÈ שהאדם טובים המעשים על קאי ש"עוזרי" - היא הדברים ונקודת זה, ענין בארוכה במאמר ומבאר
בבוקר, היום שעשה הטובים שהמעשים - ובפשטות המתבררים, הניצוצות הקבלה: ובלשון עושה,
ללכת, יהודי צריך שבה בדרך לילך להמשיך שיוכל לו עוזרים עצמם הם הנה זה, שלפני וביום אתמול

בקודש" ד"מעלין באופן ודוקא אלו, דברים לעשות יותר.93ולהמשיך ונעלית עמוקה גדולה במדה ,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  שתהיה, איזו מסויימת בהנהגה מתרגל האדם שכאשר בפועל, שרואים וכפי
הנה  בבוקר, שבקומו או עליו, שהתייגע מהממון לצדקה ליתן ולדוגמא: - טובה הנהגה אודות כשמדובר
ואחר  תהלים, קאּפיטל יאמר התפלה ולאחרי להתפלל, יעמוד אותם, להנהיג לעסקיו מיד לרוץ ַבמקום

ערוך  בשולחן דין (כהפסק הלכה ילמד גם אודות 94כך ישכח ובינתיים המדרש"), לבית הכנסת "מבית :
היה  בתחילה אם גם הרי - ערוך בשולחן שכתוב מה לקיים אלא בעולמו אין כאילו ובעיותיו, העסק
ומחרתיים, למחרת בנוגע לו עוזר כזה, באופן שמתנהג יום כל הנה זו, הנהגה עצמו על לפעול לו קשה
אצלו  נקבעת זו הנהגה כאשר ובפרט זה. שלפני בימים כמו כלֿכך קשה מלחמה לו תהיה לא שבהם

זו. בהנהגה לגמרי אחר תוקף נעשה שאז "חזקה", של הלכתי גדר זה על שחל באופן

עבור  אסיפה שיש הזדמנות שבכל כזו, להנהגה זמן במשך מתרגל אדם כאשר פשוטות: ובאותיות
ענין  ליישם כדי "מתנדב" צריכים וכאשר בזה, להשתתף מהראשונים הוא הנה דת, של ענין טוב, ענין
מתיירא  שאינו בלבד זו שלא והיינו, הראשונה, בשורה שעומדים מאלו הוא הנה יהדות, של ענין צדק, של
יותר  קל לו נעשה אזי - השליחות ולפעול בראש לעמוד שבוחרים מאלו הוא אלא מתבייש, ואינו
משך  כבר שזה שכיון ממנו, ותובעת אותו דוחפת הסביבה שאפילו אלא עוד ולא זו; בהנהגה להמשיך

פשוט דבר בודאי זה הרי כזה, באופן שמתנהג ומחרתיים,זמן מחר היום, כן להמשיך שצריך וצודק
לאחרים. דוגמא ולהראות

ד"עוזרי": הענין וזהו

שישנם  ידע הוא אבל לעשות, שצריך טובים במעשים חובתו ידי יצא שלא סבור אמנם היה המלך דוד
שעשה, טוב מעשה שכל היינו, "עוזרי", הם אלו טובים שמעשים אמר זה ועל שעשה; הטובים המעשים
להתנהג  להמשיך שיוכל אותו ומחזק לו עוזר זה הרי - אותו והעלה בירר קדושה, ניצוץ הציל ועלֿידיֿזה

זו. בדרך

.ÁÈ"ש באופן זה שיהיה - היתה בקשתו בעוזרי":d'אבל לי

בז  הנה - טובים מעשים עושה אדם שכן,כאשר הרע, היצר זיך") ("אריינכאּפן להתגנב יכול גופא ַַה
הגמרא  (כלשון "אומן" ולא 95להיותו ליהודי לקלקל - עניניו את ליישם כיצד ויודע מנוסה הוא הרי ,(

יהודי, שעושה הטובים במעשים ד"עוזרי", בהענין הרע היצר מתגנב ולכן שצריך, מה לעשות לו להניח
לאלקות  שייך שאינו ענין בזה שמערב והיינו, לשמה, שלא פניה - שמים לשם שאינו ענין בהם ומערב

")'d אשראי לקבל כדי לחץ, של ענין כבוד, של ענין ולדוגמא: אדם, בני של ענין אלא בעוזרי"), לי
בזה. וכיוצא בבנק, ("קרעדיט")

" שיהיה הבקשה ("d'וזוהי טובים המעשים של שבפנימיות היינו, בעוזרי", אלקות aלי יהיה עוזרי")
של רצונו שזהו בגלל היא טובים המעשים לעשיית שהסיבה היינו, .הקדושֿברוךֿהוא ("ה'"),

מאי, אלא הקדושֿברוךֿהוא. של רצונו שזהו בגלל היא - הצדקה זה נתינת בשביל כבוד מקבל הוא
תסכים שאשתו כדי היא הכבוד קבלת הנה נהנית - שמהכבוד כיון יותר, גדול סכום לצדקה יתן שמחר

היא... גם

להגדיל  למחרת אותו ימריץ בעסקים שלו שהשותף בכדי שזהו - בבנק אשראי כשמקבל ועלֿדרךֿזה
מהבנק  לקבל יוכל שעלֿידיֿזה כיון בתחילתו...), לא (בסופו, "0" מספר הוספת עלֿידי הסכום את

המסחר!... לתועלת שזהו כך, יותר, גדול "אשראי"

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

וש"נ.93) א. כח, ברכות
וש"נ.94) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז

ב.95) קה, שבת

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

בקרבך", אשר זר ה"אֿל על לפעול כשצריך או אינוֿיהודי, שהוא לשותף בנוגע אלא אינו זה כל אבל,
הרע  היצר לשמה;95זה דשלא ענין בזה מתערב שאז  ,

של  רצונו את לקיים כדי בטהרתו, לשמה זה הרי אצלו הנה - לעצמו בנוגע עושה שהוא מה אבל
ממש" ממעל אלקה "חלק נשמה, הקב"ה לו נתן שלכן כדי 96הקב"ה, באמריקא, כאן לגוף, והורידה ,

כאן  שנה"97לעשות אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני גו' אשר .98"ארץ

ש" ובאופן ("עוזרי"), עוזרים הרבה לו שיש כיון - שליחותו את למלא יכול כזה בעוזרי",d'ובאופן לי
הקב"ה. של רצונו שזהו בגלל היא עשייתו הרי בדיבור, או במעשה טוב, דבר שכל

.ËÈ הכתוב המשך גם יקויים בשונאי":89ואז אראה "ואני -

להתנהג. צריך שיהודי כפי להתנהג הניחוהו שלא אלו כל הם - "שונאי"

יהודי של והנקמה בנקמתם, שיראה - בשונאי" אראה "ואני נאמר זה שונא,ועל שהיה שפלוני - היא
חז"ל  ובלשון אותו, שיהודי 99יברך כפי להתנהג טוב דבר עשה שאכן ויודה, כרחו", בעל אמן "עונה :

נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו באופן - אדרבה אלא להתבייש, לא רק לא - להתנהג צריך
אותו.100עליך" ויכבדו ממך") ("ויראו ממנו יראו שעלֿידיֿזה ,

בתחילה  דבר; חצי רק זה הרי - השונא את מבטלים כאשר גדולה: הכי והנקמה גדול הכי הנצחון וזהו
שבתחילה  שלמרות היינו, לאוהב, השונא את מהפכים כאשר אבל מציאותו. בטלה ועכשיו שונא, היה
בהשונא. גדולה הכי הנקמה זו הרי - כו' ומסייע אוהב להיות שהתחיל ורואים עתה מסתכלים שונא, היה

הגאולה  לבעל בנוגע בפועל שראו ועד 101וכפי במאסר, הושיבוהו אותו, שאסרו אנשים שאותם -
וכלי  כסף "כלי עמו ויקח לחירות, שיסע וציוו אותו, שחררו עצמם הם הנה מות, דין גזר עליו שגזרו

ושמלות" במאסר!102זהב תחילה הושיבוהו שבו תוקף באותו זאת ועשו אליו, השייכים הענינים כל ,

ונפש  הגוף של ב"מאסר" שנמצאת לנשמתו בנוגע מישראל ואחד אחד כל של במלחמתו  ועלֿדרךֿזה
הבהמית:

בקהלת  שכתוב כמו זה הרי - ויגיעה עבודה ללא - הבהמית ונפש הגוף הבהמה 103מצד ש"רוח
תחתונים. לענינים שנמשך היינו, למטה", היא היורדת

הבעלֿשםֿטוב  תורת הפסוק 104וכידוע הגוף 105על בחומר תעיין שכאשר שונאך", חמור תראה "כי
דוקא. למטה להיות רצונו אלא השמימה, נמשך להיות ששונא "שונאך", שהוא תראה ("חמור"),

עמו" תעזוב "עזוב כאשר - היא ממנו להינקם שיכולים גדולה הכי יחד 105והנקמה ה' את שעובדים ,
יצריך" בשני לבבך "בכל התורה 106עמו, בדרך הולכים הנכסים) כל עם (יחד הגוף והן הנשמה שהן היינו, ,

של שליחותו את וממלאים "אין הקדושֿברוךֿהוא והמצוה בדיבור, צורך ללא - מכריזים שכולם ועד ,
דברים" ואין מלבדו"107אומר עוד ש"אין רואים שבו, ההנהגה ואופן הבית על מסתכלים כאשר ורק 5; אך ,

ובהרחבה. לבב ובטוב בשמחה טפחים, מעשרה למטה התחתון הזה בעולם למטה שנמשך כפי אלקות,

***

.Îוא צוה גו'לנגן יעקב עפר מנה מי המתחיל דיבור מאמר .108מר
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רפ"ב.96) תניא
תפה.97) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
יב.98) יא, עקב
ב.99) קיט, שבת

יו"ד.100) כח, תבוא
וש"נ.101) .306 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
לה.102) יב, בא כב. ג, שמות - הכתוב לשון
כא.103) ג,
סכ"א.104) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ
ה.105) כג, משפטים
עה"פ.106) ופרש"י ובספרי ה ו, ואתחנן
ד.)107 יט, תהלים

ע"ג 108) כוסו את יאלעס רא"א הרה"ג הניח הניגון, ָבעת
לו  והעיר משקה. לו ימזוג שליט"א אדמו"ר שכ"ק כדי השולחן
(וכן  קרקע" גבי "מעל ליטול לו אין שכהן, שליט"א, אדמו"ר כ"ק
קרקע  ע"ג יניחנו שלא כדי למזרק, שוליים היו שלא מצינו

א)). סד, (פסחים



כה d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.ÊÈ שהאדם טובים המעשים על קאי ש"עוזרי" - היא הדברים ונקודת זה, ענין בארוכה במאמר ומבאר
בבוקר, היום שעשה הטובים שהמעשים - ובפשטות המתבררים, הניצוצות הקבלה: ובלשון עושה,
ללכת, יהודי צריך שבה בדרך לילך להמשיך שיוכל לו עוזרים עצמם הם הנה זה, שלפני וביום אתמול

בקודש" ד"מעלין באופן ודוקא אלו, דברים לעשות יותר.93ולהמשיך ונעלית עמוקה גדולה במדה ,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  שתהיה, איזו מסויימת בהנהגה מתרגל האדם שכאשר בפועל, שרואים וכפי
הנה  בבוקר, שבקומו או עליו, שהתייגע מהממון לצדקה ליתן ולדוגמא: - טובה הנהגה אודות כשמדובר
ואחר  תהלים, קאּפיטל יאמר התפלה ולאחרי להתפלל, יעמוד אותם, להנהיג לעסקיו מיד לרוץ ַבמקום

ערוך  בשולחן דין (כהפסק הלכה ילמד גם אודות 94כך ישכח ובינתיים המדרש"), לבית הכנסת "מבית :
היה  בתחילה אם גם הרי - ערוך בשולחן שכתוב מה לקיים אלא בעולמו אין כאילו ובעיותיו, העסק
ומחרתיים, למחרת בנוגע לו עוזר כזה, באופן שמתנהג יום כל הנה זו, הנהגה עצמו על לפעול לו קשה
אצלו  נקבעת זו הנהגה כאשר ובפרט זה. שלפני בימים כמו כלֿכך קשה מלחמה לו תהיה לא שבהם

זו. בהנהגה לגמרי אחר תוקף נעשה שאז "חזקה", של הלכתי גדר זה על שחל באופן

עבור  אסיפה שיש הזדמנות שבכל כזו, להנהגה זמן במשך מתרגל אדם כאשר פשוטות: ובאותיות
ענין  ליישם כדי "מתנדב" צריכים וכאשר בזה, להשתתף מהראשונים הוא הנה דת, של ענין טוב, ענין
מתיירא  שאינו בלבד זו שלא והיינו, הראשונה, בשורה שעומדים מאלו הוא הנה יהדות, של ענין צדק, של
יותר  קל לו נעשה אזי - השליחות ולפעול בראש לעמוד שבוחרים מאלו הוא אלא מתבייש, ואינו
משך  כבר שזה שכיון ממנו, ותובעת אותו דוחפת הסביבה שאפילו אלא עוד ולא זו; בהנהגה להמשיך

פשוט דבר בודאי זה הרי כזה, באופן שמתנהג ומחרתיים,זמן מחר היום, כן להמשיך שצריך וצודק
לאחרים. דוגמא ולהראות

ד"עוזרי": הענין וזהו

שישנם  ידע הוא אבל לעשות, שצריך טובים במעשים חובתו ידי יצא שלא סבור אמנם היה המלך דוד
שעשה, טוב מעשה שכל היינו, "עוזרי", הם אלו טובים שמעשים אמר זה ועל שעשה; הטובים המעשים
להתנהג  להמשיך שיוכל אותו ומחזק לו עוזר זה הרי - אותו והעלה בירר קדושה, ניצוץ הציל ועלֿידיֿזה

זו. בדרך

.ÁÈ"ש באופן זה שיהיה - היתה בקשתו בעוזרי":d'אבל לי

בז  הנה - טובים מעשים עושה אדם שכן,כאשר הרע, היצר זיך") ("אריינכאּפן להתגנב יכול גופא ַַה
הגמרא  (כלשון "אומן" ולא 95להיותו ליהודי לקלקל - עניניו את ליישם כיצד ויודע מנוסה הוא הרי ,(

יהודי, שעושה הטובים במעשים ד"עוזרי", בהענין הרע היצר מתגנב ולכן שצריך, מה לעשות לו להניח
לאלקות  שייך שאינו ענין בזה שמערב והיינו, לשמה, שלא פניה - שמים לשם שאינו ענין בהם ומערב

")'d אשראי לקבל כדי לחץ, של ענין כבוד, של ענין ולדוגמא: אדם, בני של ענין אלא בעוזרי"), לי
בזה. וכיוצא בבנק, ("קרעדיט")

" שיהיה הבקשה ("d'וזוהי טובים המעשים של שבפנימיות היינו, בעוזרי", אלקות aלי יהיה עוזרי")
של רצונו שזהו בגלל היא טובים המעשים לעשיית שהסיבה היינו, .הקדושֿברוךֿהוא ("ה'"),

מאי, אלא הקדושֿברוךֿהוא. של רצונו שזהו בגלל היא - הצדקה זה נתינת בשביל כבוד מקבל הוא
תסכים שאשתו כדי היא הכבוד קבלת הנה נהנית - שמהכבוד כיון יותר, גדול סכום לצדקה יתן שמחר

היא... גם

להגדיל  למחרת אותו ימריץ בעסקים שלו שהשותף בכדי שזהו - בבנק אשראי כשמקבל ועלֿדרךֿזה
מהבנק  לקבל יוכל שעלֿידיֿזה כיון בתחילתו...), לא (בסופו, "0" מספר הוספת עלֿידי הסכום את

המסחר!... לתועלת שזהו כך, יותר, גדול "אשראי"
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וש"נ.93) א. כח, ברכות
וש"נ.94) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז

ב.95) קה, שבת

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

בקרבך", אשר זר ה"אֿל על לפעול כשצריך או אינוֿיהודי, שהוא לשותף בנוגע אלא אינו זה כל אבל,
הרע  היצר לשמה;95זה דשלא ענין בזה מתערב שאז  ,

של  רצונו את לקיים כדי בטהרתו, לשמה זה הרי אצלו הנה - לעצמו בנוגע עושה שהוא מה אבל
ממש" ממעל אלקה "חלק נשמה, הקב"ה לו נתן שלכן כדי 96הקב"ה, באמריקא, כאן לגוף, והורידה ,

כאן  שנה"97לעשות אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני גו' אשר .98"ארץ

ש" ובאופן ("עוזרי"), עוזרים הרבה לו שיש כיון - שליחותו את למלא יכול כזה בעוזרי",d'ובאופן לי
הקב"ה. של רצונו שזהו בגלל היא עשייתו הרי בדיבור, או במעשה טוב, דבר שכל

.ËÈ הכתוב המשך גם יקויים בשונאי":89ואז אראה "ואני -

להתנהג. צריך שיהודי כפי להתנהג הניחוהו שלא אלו כל הם - "שונאי"

יהודי של והנקמה בנקמתם, שיראה - בשונאי" אראה "ואני נאמר זה שונא,ועל שהיה שפלוני - היא
חז"ל  ובלשון אותו, שיהודי 99יברך כפי להתנהג טוב דבר עשה שאכן ויודה, כרחו", בעל אמן "עונה :

נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו באופן - אדרבה אלא להתבייש, לא רק לא - להתנהג צריך
אותו.100עליך" ויכבדו ממך") ("ויראו ממנו יראו שעלֿידיֿזה ,

בתחילה  דבר; חצי רק זה הרי - השונא את מבטלים כאשר גדולה: הכי והנקמה גדול הכי הנצחון וזהו
שבתחילה  שלמרות היינו, לאוהב, השונא את מהפכים כאשר אבל מציאותו. בטלה ועכשיו שונא, היה
בהשונא. גדולה הכי הנקמה זו הרי - כו' ומסייע אוהב להיות שהתחיל ורואים עתה מסתכלים שונא, היה

הגאולה  לבעל בנוגע בפועל שראו ועד 101וכפי במאסר, הושיבוהו אותו, שאסרו אנשים שאותם -
וכלי  כסף "כלי עמו ויקח לחירות, שיסע וציוו אותו, שחררו עצמם הם הנה מות, דין גזר עליו שגזרו

ושמלות" במאסר!102זהב תחילה הושיבוהו שבו תוקף באותו זאת ועשו אליו, השייכים הענינים כל ,

ונפש  הגוף של ב"מאסר" שנמצאת לנשמתו בנוגע מישראל ואחד אחד כל של במלחמתו  ועלֿדרךֿזה
הבהמית:

בקהלת  שכתוב כמו זה הרי - ויגיעה עבודה ללא - הבהמית ונפש הגוף הבהמה 103מצד ש"רוח
תחתונים. לענינים שנמשך היינו, למטה", היא היורדת

הבעלֿשםֿטוב  תורת הפסוק 104וכידוע הגוף 105על בחומר תעיין שכאשר שונאך", חמור תראה "כי
דוקא. למטה להיות רצונו אלא השמימה, נמשך להיות ששונא "שונאך", שהוא תראה ("חמור"),

עמו" תעזוב "עזוב כאשר - היא ממנו להינקם שיכולים גדולה הכי יחד 105והנקמה ה' את שעובדים ,
יצריך" בשני לבבך "בכל התורה 106עמו, בדרך הולכים הנכסים) כל עם (יחד הגוף והן הנשמה שהן היינו, ,

של שליחותו את וממלאים "אין הקדושֿברוךֿהוא והמצוה בדיבור, צורך ללא - מכריזים שכולם ועד ,
דברים" ואין מלבדו"107אומר עוד ש"אין רואים שבו, ההנהגה ואופן הבית על מסתכלים כאשר ורק 5; אך ,

ובהרחבה. לבב ובטוב בשמחה טפחים, מעשרה למטה התחתון הזה בעולם למטה שנמשך כפי אלקות,

***

.Îוא צוה גו'לנגן יעקב עפר מנה מי המתחיל דיבור מאמר .108מר
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רפ"ב.96) תניא
תפה.97) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
יב.98) יא, עקב
ב.99) קיט, שבת

יו"ד.100) כח, תבוא
וש"נ.101) .306 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
לה.102) יב, בא כב. ג, שמות - הכתוב לשון
כא.103) ג,
סכ"א.104) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ
ה.105) כג, משפטים
עה"פ.106) ופרש"י ובספרי ה ו, ואתחנן
ד.)107 יט, תהלים

ע"ג 108) כוסו את יאלעס רא"א הרה"ג הניח הניגון, ָבעת
לו  והעיר משקה. לו ימזוג שליט"א אדמו"ר שכ"ק כדי השולחן
(וכן  קרקע" גבי "מעל ליטול לו אין שכהן, שליט"א, אדמו"ר כ"ק
קרקע  ע"ג יניחנו שלא כדי למזרק, שוליים היו שלא מצינו

א)). סד, (פסחים
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.‡Î לעיל הזקן.109נזכר לרבינו תורה תלמוד הלכות מחדש נדפסו עתה שזה

שנדפסו  לפני עוד היתה עצמן, בפני הזקן רבינו של תורה תלמוד הלכות שנדפסו הראשונה הפעם
וכפי  המחבר, שם בעילום זה שהיה אלא תקנ"ד, בשנת - בחסידות והן בנגלה הן מספריו, ענינים שאר

בארוכה  נשיאנו רבינו ההתנגדות 110שמספר את למעט הדבר סייע וכיצד לווילנא, זה חיבור הגיע כיצד
לר' נודע כאשר - ההתנגדות של מבצר עיר שהיתה שקלאוו, בעיר ובפרט החסידים, כלפי אז ָשהיתה

מליאזנא. המגיד הוא תורה תלמוד הלכות של שהמחבר רייזעס, פנחס ר' של אביו העניך,

את  להדפיס כשהתחילו תקע"ד, שבשנת ועד פעמים, כמה תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו כך ואחר
ובמשך פסח, מהלכות החל הזקן, רבינו של ערוך שנדפס השולחן החלק גם (כולל החלקים שאר גם הזמן

תמוז  ערוך.111בי"בֿי"ג השולחן כל עם יחד תורה תלמוד הלכות גם נדפסו והלאה מאז הנה ,(

הראשונה. כבפעם עצמה, בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו ועכשיו

.·Î הפירושים ב' בהם שיש תורה, תלמוד שבהלכות המיוחדת המעלה מצד - בזה הפשוט והטעם
בגמרא  ובקומך":113בפסוק 112שמצינו ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך "בשבתך שהמשכו - בם" "ודברת

כו'. נפש המסירת ענין שהוא שמע, קריאת על קאי זה שפסוק (ב) מדבר, הכתוב תורה שבדברי (א)

בשולחן וב  שהם כפי תורה תלמוד מהלכות חלוקות הזקן לרבינו תורה תלמוד שהלכות - הקדמה
ענינים  בו יש מקומות (שבכמה ברמב"ם שהם כפי תורה תלמוד מהלכות ואפילו הביתֿיוסף, של ערוך

בגלוי  כמעט שבתורה, הסוד לחלק הזקן 114ששייכים רבינו של מהסגנון אפילו שונה שסגנונם ועד ,(
בנוגע  הן - שלאחריו) סימן בהתחלת (וכן קנ"ה סימן חיים אורח שבחלק תורה תלמוד בהלכות עצמו

וסוד. דרוש רמז פשט התורה: חלקי  ד' בכל להביאור בנוגע והן הביאור, ועומק לטיב

ב"ודברת  כהפירוש - התורה לימוד אודות לראש לכל מדובר תורה תלמוד בהלכות לעניננו: ובנוגע
קריאת  גם (כולל התפלה עבודת אודות גם שם מדובר לזה, ונוסף מדבר; הכתוב תורה שבדברי בם",
התפלה, מעבודת יותר נעלה הוא התורה לימוד אופן ובאיזה מתורה, יותר נעלית היא אופן באיזה - שמע)

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו של בלשונו בארוכה .115כמבואר

גם  ולקחתן ליטלן נקל שיהיה כדי - עצמה בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות בהדפסת המעלה וזוהי
כולו. ערוך השולחן את להביא שקשה שנראה כזה במקום

שהתחילה  החסידות, לתורת בנוגע דוקא (לאו הזקן רבינו של המעיינות הפצת שהתחלת ובפרט
פטרבורג  לאחרי 116לאחרי מיד ל"חוצה" שהגיעו תורה, תלמוד הלכות עלֿידי היתה כפשוטה אלא) ,

הזקן. רבינו של ה"מעיינות" הם שאלו ידעו לא שעדיין אף פעולתם, ופעלו שנדפסו,

ובפרט  חדש, דבר נדפס שכאשר העולם, [כדרך הספר בקניית יסתפקו שלא חזקה התקוה ולכן,
יש  זה בשביל ללמדו; שצריכים דוקא לאו אבל אותו, קונים אזי בזה, וכיוצא מראהֿמקומות בתוספת
שבקרוב  עד כך כל בריבוי בו שילמדו - היא התכלית אלא ברשותו], כבר נמצא שהספר ובלבד זמן, עוד
להדפיס  צורך יש ולכן לימוד, מרוב בלתה הראשונה שההוצאה כיון שניה, הוצאה להדפיס יצטרכו

חדשות.חוברות
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שלפי  הערתו על שליט"א אדמו"ר כ"ק השיב זמן, ולאחר
וזלה"ק: קרקע, שע"ג מכלי קומצין א) ז, (מנחות הש"ס מסקנת
דבר  (וקדושה) בקדשים דגם מוכח ושם) א (ז, "ממנחות

האוחזבתוך הנמצא שהאדם ע"י משתנה ע"ג הכלי הכלי מניחו
שבת  ועיין - מעכב) שאי"ז בקדושה ענינים שיש (אלא קרקע
לאדם  אדם שבין וכיו"ב ו)ברכה (קדושה בעניני ובמילא - ב ה,
- ונתן שיהי' רוצה שאם פשיטא וקידוש), בקמיצה (משא"כ

. ב"טלי (ח,אינו לקידושין והחילוק א). עח, (גטין קרקע" מע"ג .
מובן". ב)

חכ"ג 109) (אג"ק זו שנה תמוז ח' מכתב גם וראה .29 הערה

תכ). ע'
וש"נ.110) .298 ע' חל"ג מנחם תורת גם ראה
"מבוא"111) וראה בסופה. אדה"ז לשו"ע אדהאמ"צ הקדמת

התוועדויות  גם וראה ד. אות נאה) (להרא"ח השלחן קונטרס לס'
.1840 ע' ריש ח"ג תשד"מ

ב.112) יט, יומא ב. יג, ברכות
ז.113) ו, ואתחנן
וש"נ.114) .225 ע' חל"ט מנחם תורת גם ראה
ה"הֿו.115) פ"ד ראה
ואילך.116) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
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.‚Î ובאופן תורה, תלמוד הלכות בהתחלת מסויים ענין על עתה נתעכב - חדש ענין בכל וכרגיל
הנהגה  שגם חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הפירוש גם שזהו נגלה, עלֿפי דוקא - עתה שרגילים ההנהגה

המעיינות. עם קשורה תהיה ל"חוצה", שייכת עצמה שמצד

תלמוד  בהלכות בעצמו הזקן רבינו של מהסגנון אפילו שונה בסגנון היא תורה תלמוד הלכות התחלת
כמו  לא וגם הביתֿיוסף, ערוך בשולחן כמו זה שאין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חיים, אורח שבחלק תורה

לשונו  וזה :117ברמב"ם,

מדברי  אלא התורה, מן במצוות לחנכו חייב אינו אביו וגם המצוות, מכל פטור שהקטן פי על "אף
שהקטן  אףֿעלֿפי תורה, הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל סופרים,
ראשון  ופסוק וגו', משה לנו צוה תורה מלמדו לדבר משיתחיל ללמדו, חייב אביו ומאימתי כו'. חייב אינו

וכו'". ישראל שמע מפרשת

לסדר  בהתאם אלא) תורה, ללמוד עשה מצות שיש (לא היא תורה תלמוד הלכות התחלת כלומר:
בנוגע - קטן בתחילה הוא הרי שנולד שלאחרי האדם, aiigבהנהגת epi`y ohwl!?תורה בתלמוד

להתחיל יכול הזקן רבינו היה - גופא לקטן בנוגע גם ועוד: "מצות aeigdaזאת תורה: תלמוד של
"אףֿעלֿפי  - השלילי הצד את לכתוב כך אחר ורק תורה", הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה

-"קטן השלילי בצד הזקן רבינו מתחיל ואףֿעלֿפיֿכן כו'"; חייב אינו (כולל xehtשהקטן המצוות" מכל
ש"אביו לחינוך, בנוגע גם וממשיך הדברים), בהמשך שמסיים כפי תורה, תלמוד מצות aiigגם epi`

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה ש"מצות כותב זה לאחרי ורק התורה", מן במצוות לחנכו
. אודותתורה כלל מדובר לא הראשונות שבשורות כך , וכו'", לדבר משיתחיל .aeigd התורה,דלי מוד

אודות התורה?!dlilydאלא מלימוד

שטורעםֿקשיא": "א - נוספת ַוקושיא

במדרש  את 118איתא פותח הזקן רבינו ואילו רצוי. בלתי ענין שזהו היינו, כו'", באף פתחו "שלשה
" - "אף" בתיבת שלו תורה תלמוד כו'"?!`sהלכות פטור שהקטן פי על

"קטן  - שונה בסגנון לכתוב יכול היה קטן, של בפטור להתחיל רוצה הזקן רבינו אם גם כלומר:
להתחיל  יצטרך שבו בסגנון לכתוב ולא וכו'", האב על התורה מן עשה מצות אבל כו' המצוות מכל פטור

רצוי. בלתי ענין שזהו כו'", באף פתחו "שלשה במאמרם חז"ל הוראת היפך "אף", בתיבת

נגלה. עלֿפי מובן שאינו מה - זה וכל

התורה: פנימיות עלֿפי - מזה ויתירה

שניכר  מכמו יותר תורה" של "יינה בגלוי מעורב הזקן רבינו של תורה תלמוד שבהלכות - ובהקדמה
שלו  ערוך בשולחן ההלכות בשאר שבסגנונם 119הדבר משפט, חושן בחלק הצריכות ההלכות גם כולל ,

חיים. אורח בחלק ההלכות לסגנון מאשר  יותר תורה תלמוד הלכות של לסגנון משתווים

השבוע  דפרשת ֿ תורה בלקוטי לעניננו: פעמים 120ובנוגע כמה בשם 121[וכאמור אשר ש"כל שבודאי
עשיתיו" אף יצרתיו ד"בראתיו הענין נתבאר השבועי] תורה הלקוטי לימוד את יסיים יכונה" ,122ישראל

דלבא) רעותא ענין הוא (ובעבודה נעלית היותר בחינה שהיא רביעית, בחינה מרבה ומבאר 123ש"אף" ,
תיבת 124שם  "אך עשיתיו", אף יצרתיו "בראתיו עם יחד באה "אף" כשתיבת - אמורים דברים שבמה ,

כו'". באף פתחו ג' אחרא, סטרא בחינת שהוא טוב, לא הוא בעצמו אף
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ואילך.117) 38 ע' חי"ט .236 ע' ריש חי"ד לקו"ש גם ראה
ואילך. 795 ע' ח"ב תשמ"ג התוועדויות ואילך. 280 ע' חכ"א

ג.118) א, בראשית טוב לקח ומדרש (באבער) אגדה מדרש
ועוד.

(119.177 ע' ח"א מנחם תורת גם ראה

בלק.120) ר"פ
וש"נ.121) ואילך. 306 ס"ע חמ"ב מנחם תורת ראה
ז.122) מג, ישעי'
(123.(67 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ט במאמר גם ראה
ד.124) סט,
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.‡Î לעיל הזקן.109נזכר לרבינו תורה תלמוד הלכות מחדש נדפסו עתה שזה

שנדפסו  לפני עוד היתה עצמן, בפני הזקן רבינו של תורה תלמוד הלכות שנדפסו הראשונה הפעם
וכפי  המחבר, שם בעילום זה שהיה אלא תקנ"ד, בשנת - בחסידות והן בנגלה הן מספריו, ענינים שאר

בארוכה  נשיאנו רבינו ההתנגדות 110שמספר את למעט הדבר סייע וכיצד לווילנא, זה חיבור הגיע כיצד
לר' נודע כאשר - ההתנגדות של מבצר עיר שהיתה שקלאוו, בעיר ובפרט החסידים, כלפי אז ָשהיתה

מליאזנא. המגיד הוא תורה תלמוד הלכות של שהמחבר רייזעס, פנחס ר' של אביו העניך,

את  להדפיס כשהתחילו תקע"ד, שבשנת ועד פעמים, כמה תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו כך ואחר
ובמשך פסח, מהלכות החל הזקן, רבינו של ערוך שנדפס השולחן החלק גם (כולל החלקים שאר גם הזמן

תמוז  ערוך.111בי"בֿי"ג השולחן כל עם יחד תורה תלמוד הלכות גם נדפסו והלאה מאז הנה ,(

הראשונה. כבפעם עצמה, בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו ועכשיו

.·Î הפירושים ב' בהם שיש תורה, תלמוד שבהלכות המיוחדת המעלה מצד - בזה הפשוט והטעם
בגמרא  ובקומך":113בפסוק 112שמצינו ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך "בשבתך שהמשכו - בם" "ודברת

כו'. נפש המסירת ענין שהוא שמע, קריאת על קאי זה שפסוק (ב) מדבר, הכתוב תורה שבדברי (א)

בשולחן וב  שהם כפי תורה תלמוד מהלכות חלוקות הזקן לרבינו תורה תלמוד שהלכות - הקדמה
ענינים  בו יש מקומות (שבכמה ברמב"ם שהם כפי תורה תלמוד מהלכות ואפילו הביתֿיוסף, של ערוך

בגלוי  כמעט שבתורה, הסוד לחלק הזקן 114ששייכים רבינו של מהסגנון אפילו שונה שסגנונם ועד ,(
בנוגע  הן - שלאחריו) סימן בהתחלת (וכן קנ"ה סימן חיים אורח שבחלק תורה תלמוד בהלכות עצמו

וסוד. דרוש רמז פשט התורה: חלקי  ד' בכל להביאור בנוגע והן הביאור, ועומק לטיב

ב"ודברת  כהפירוש - התורה לימוד אודות לראש לכל מדובר תורה תלמוד בהלכות לעניננו: ובנוגע
קריאת  גם (כולל התפלה עבודת אודות גם שם מדובר לזה, ונוסף מדבר; הכתוב תורה שבדברי בם",
התפלה, מעבודת יותר נעלה הוא התורה לימוד אופן ובאיזה מתורה, יותר נעלית היא אופן באיזה - שמע)

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו של בלשונו בארוכה .115כמבואר

גם  ולקחתן ליטלן נקל שיהיה כדי - עצמה בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות בהדפסת המעלה וזוהי
כולו. ערוך השולחן את להביא שקשה שנראה כזה במקום

שהתחילה  החסידות, לתורת בנוגע דוקא (לאו הזקן רבינו של המעיינות הפצת שהתחלת ובפרט
פטרבורג  לאחרי 116לאחרי מיד ל"חוצה" שהגיעו תורה, תלמוד הלכות עלֿידי היתה כפשוטה אלא) ,

הזקן. רבינו של ה"מעיינות" הם שאלו ידעו לא שעדיין אף פעולתם, ופעלו שנדפסו,

ובפרט  חדש, דבר נדפס שכאשר העולם, [כדרך הספר בקניית יסתפקו שלא חזקה התקוה ולכן,
יש  זה בשביל ללמדו; שצריכים דוקא לאו אבל אותו, קונים אזי בזה, וכיוצא מראהֿמקומות בתוספת
שבקרוב  עד כך כל בריבוי בו שילמדו - היא התכלית אלא ברשותו], כבר נמצא שהספר ובלבד זמן, עוד
להדפיס  צורך יש ולכן לימוד, מרוב בלתה הראשונה שההוצאה כיון שניה, הוצאה להדפיס יצטרכו
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שלפי  הערתו על שליט"א אדמו"ר כ"ק השיב זמן, ולאחר
וזלה"ק: קרקע, שע"ג מכלי קומצין א) ז, (מנחות הש"ס מסקנת
דבר  (וקדושה) בקדשים דגם מוכח ושם) א (ז, "ממנחות

האוחזבתוך הנמצא שהאדם ע"י משתנה ע"ג הכלי הכלי מניחו
שבת  ועיין - מעכב) שאי"ז בקדושה ענינים שיש (אלא קרקע
לאדם  אדם שבין וכיו"ב ו)ברכה (קדושה בעניני ובמילא - ב ה,
- ונתן שיהי' רוצה שאם פשיטא וקידוש), בקמיצה (משא"כ

. ב"טלי (ח,אינו לקידושין והחילוק א). עח, (גטין קרקע" מע"ג .
מובן". ב)

חכ"ג 109) (אג"ק זו שנה תמוז ח' מכתב גם וראה .29 הערה

תכ). ע'
וש"נ.110) .298 ע' חל"ג מנחם תורת גם ראה
"מבוא"111) וראה בסופה. אדה"ז לשו"ע אדהאמ"צ הקדמת

התוועדויות  גם וראה ד. אות נאה) (להרא"ח השלחן קונטרס לס'
.1840 ע' ריש ח"ג תשד"מ

ב.112) יט, יומא ב. יג, ברכות
ז.113) ו, ואתחנן
וש"נ.114) .225 ע' חל"ט מנחם תורת גם ראה
ה"הֿו.115) פ"ד ראה
ואילך.116) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
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.‚Î ובאופן תורה, תלמוד הלכות בהתחלת מסויים ענין על עתה נתעכב - חדש ענין בכל וכרגיל
הנהגה  שגם חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הפירוש גם שזהו נגלה, עלֿפי דוקא - עתה שרגילים ההנהגה

המעיינות. עם קשורה תהיה ל"חוצה", שייכת עצמה שמצד

תלמוד  בהלכות בעצמו הזקן רבינו של מהסגנון אפילו שונה בסגנון היא תורה תלמוד הלכות התחלת
כמו  לא וגם הביתֿיוסף, ערוך בשולחן כמו זה שאין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חיים, אורח שבחלק תורה

לשונו  וזה :117ברמב"ם,

מדברי  אלא התורה, מן במצוות לחנכו חייב אינו אביו וגם המצוות, מכל פטור שהקטן פי על "אף
שהקטן  אףֿעלֿפי תורה, הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל סופרים,
ראשון  ופסוק וגו', משה לנו צוה תורה מלמדו לדבר משיתחיל ללמדו, חייב אביו ומאימתי כו'. חייב אינו

וכו'". ישראל שמע מפרשת

לסדר  בהתאם אלא) תורה, ללמוד עשה מצות שיש (לא היא תורה תלמוד הלכות התחלת כלומר:
בנוגע - קטן בתחילה הוא הרי שנולד שלאחרי האדם, aiigבהנהגת epi`y ohwl!?תורה בתלמוד

להתחיל יכול הזקן רבינו היה - גופא לקטן בנוגע גם ועוד: "מצות aeigdaזאת תורה: תלמוד של
"אףֿעלֿפי  - השלילי הצד את לכתוב כך אחר ורק תורה", הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה

-"קטן השלילי בצד הזקן רבינו מתחיל ואףֿעלֿפיֿכן כו'"; חייב אינו (כולל xehtשהקטן המצוות" מכל
ש"אביו לחינוך, בנוגע גם וממשיך הדברים), בהמשך שמסיים כפי תורה, תלמוד מצות aiigגם epi`

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה ש"מצות כותב זה לאחרי ורק התורה", מן במצוות לחנכו
. אודותתורה כלל מדובר לא הראשונות שבשורות כך , וכו'", לדבר משיתחיל .aeigd התורה,דלי מוד

אודות התורה?!dlilydאלא מלימוד

שטורעםֿקשיא": "א - נוספת ַוקושיא

במדרש  את 118איתא פותח הזקן רבינו ואילו רצוי. בלתי ענין שזהו היינו, כו'", באף פתחו "שלשה
" - "אף" בתיבת שלו תורה תלמוד כו'"?!`sהלכות פטור שהקטן פי על

"קטן  - שונה בסגנון לכתוב יכול היה קטן, של בפטור להתחיל רוצה הזקן רבינו אם גם כלומר:
להתחיל  יצטרך שבו בסגנון לכתוב ולא וכו'", האב על התורה מן עשה מצות אבל כו' המצוות מכל פטור

רצוי. בלתי ענין שזהו כו'", באף פתחו "שלשה במאמרם חז"ל הוראת היפך "אף", בתיבת

נגלה. עלֿפי מובן שאינו מה - זה וכל

התורה: פנימיות עלֿפי - מזה ויתירה

שניכר  מכמו יותר תורה" של "יינה בגלוי מעורב הזקן רבינו של תורה תלמוד שבהלכות - ובהקדמה
שלו  ערוך בשולחן ההלכות בשאר שבסגנונם 119הדבר משפט, חושן בחלק הצריכות ההלכות גם כולל ,

חיים. אורח בחלק ההלכות לסגנון מאשר  יותר תורה תלמוד הלכות של לסגנון משתווים

השבוע  דפרשת ֿ תורה בלקוטי לעניננו: פעמים 120ובנוגע כמה בשם 121[וכאמור אשר ש"כל שבודאי
עשיתיו" אף יצרתיו ד"בראתיו הענין נתבאר השבועי] תורה הלקוטי לימוד את יסיים יכונה" ,122ישראל

דלבא) רעותא ענין הוא (ובעבודה נעלית היותר בחינה שהיא רביעית, בחינה מרבה ומבאר 123ש"אף" ,
תיבת 124שם  "אך עשיתיו", אף יצרתיו "בראתיו עם יחד באה "אף" כשתיבת - אמורים דברים שבמה ,

כו'". באף פתחו ג' אחרא, סטרא בחינת שהוא טוב, לא הוא בעצמו אף
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ואילך.117) 38 ע' חי"ט .236 ע' ריש חי"ד לקו"ש גם ראה
ואילך. 795 ע' ח"ב תשמ"ג התוועדויות ואילך. 280 ע' חכ"א

ג.118) א, בראשית טוב לקח ומדרש (באבער) אגדה מדרש
ועוד.

(119.177 ע' ח"א מנחם תורת גם ראה

בלק.120) ר"פ
וש"נ.121) ואילך. 306 ס"ע חמ"ב מנחם תורת ראה
ז.122) מג, ישעי'
(123.(67 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ט במאמר גם ראה
ד.124) סט,
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"אף". בתיבת תורה תלמוד הלכות הזקן רבינו מתחיל למה הקושיא יותר מתחזקת ועלֿפיֿזה

.„Î בפירוש מבואר - ב"אף" הזקן רבינו פתח מדוע הקושיא על ובעיקר, אלו, ענינים כל על והתירוץ
הנ"ל): תורה בלקוטי (שהובא להרמב"ם המשניות

אבות  במסכת המשנה מאמר לפום125בפירוש אומר הא הא "בן "לפי , הרמב"ם: כותב אגרא", צערא
ואמרו שכרך, יהיה בתורה שתצטער מן מה ויראה עמל בטורח שתלמד מה אלא החכמה מן יתקיים שלא

ואמרו  בה, תועלת ולא לה קיום אין והמנוחה התענוג קריאת אבל מאמרו 126המלמד, אף 127בפירוש
לי". עמדה באף שלמדתי חכמה לי, עמדה חכמתי

הענין  תחילה ישנו כאשר דוקא זה הרי וקיום, תועלת של באופן יהיה התורה שלימוד כדי כלומר:
לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה - ד"אף"

ברכות  בסוף איתא דכתיב 128[ועלֿדרךֿזה "מאי ומיץ129: חמאה יוציא חלב מיץ .`sכי דם .יוציא
וכו'"]. רבו עליו שכועס תלמיד כל

ה"אף" ענין או התורה לימוד תחילה, לבוא צריך ענין איזה ברור ויהי' לטעות, מקום יהיה שלא וכדי
ואמרו  התלמידים, על אימה להטיל צוה זה "ומפני להלכה: התוצאה את ומבאר הרמב"ם ממשיך -130

בתלמידים", מורא זרוק

"זרוק היא בגמרא שהגירסא תלמוד dxn[ולהעיר, בהלכות הרמב"ם שמביא הגירסא היא וכן ,"
"131תורה  הרמב"ם כותב המשניות בפירוש אבל ,`xen,["

להיות צריך זה להרמב"ם mcewוענין תורה תלמוד בהלכות שכתוב ממה כמובן ורבינו 131הלימוד,
לפני 132הזקן  ראש קלות לנהוג לרב ראוי אין לפיכך בתלמידים, מרה זרוק חכמים אמרו זה "וכענין :

ממנו  וילמדו עליהן אימתו שתהא כדי עמהם, ולשתות לאכול ולא בפניהם, לשחוק ולא התלמידים,
לזמן בנוגע היא זו שאזהרה ומובן, באופן mcewyבמהרה", כך אחר הלימוד יהיה שעלֿידיֿזה הלימוד,

המתאים.

שבת  במסכת הגמרא מדברי גם נוטפות 133וכמובן שפתותיו ואין רבו לפני שיושב חכם תלמיד "כל :
במעמד  תחילה להיות צריך עמו, לומד שהרב ההלכה את לקבל יוכל שהתלמיד שכדי היינו, כו'", מר

מר". נוטפות ש"שפתותיו ומצב

אמורים  דברים במה הנה כו'"), באף פתחו ("שלשה באף שבפתיחה השלילי הענין שלמרות ונמצא,
עמדה  חכמתי "אף אדרבה: הרי - לתורה בנוגע אבל לתורה, שמחוץ הענינים שאר כל אודות כשמדובר -
מדברי  כנ"ל מזה, ויתירה כדבעי, הלימוד יהיה כזה באופן שדוקא לי", עמדה באף שלמדתי "חכמה לי",

בהלימוד! תועלת אין זאת שלולי - שבדבר השלילה אודות הרמב"ם

בתיבת  תורה תלמוד הלכות מתחיל הזקן שרבינו התמיהה לתרץ אפשר בדרך לומר יש ועלֿפיֿזה
"חכמה  לי", עמדה חכמתי "אף ד"אף", בהענין ההתחלה להיות שצריכה לרמז בזה שכוונתו - "אף"

לי" עמדה באף .134שלמדתי

בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן "נעוץ מהכלל גם הוא 135ולהעיר תורה תלמוד הלכות של הסיום והרי ,
ד"זרוק .dxnבענין גם בתלמידים הנה לכך ובהתאם במהרה", ממנו וילמדו עליהם אימתו שתהא כדי .

" בתיבת היא לי".`sההתחלה עמדה באף שלמדתי "חכמה לי", עמדה חכמתי ד"אף הענין על שרומז ,"
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ספ"ה.125)
עה"פ.126) קה"ר
ט.127) ב, קהלת
ב.128) סג,
לג.129) ל, משלי
סע"ב.130) קג, כתובות

ה"ה.131) פ"ד
בסופן.132)
וש"נ.133) ב. ל,
ואילך.134) סל"ד לקמן גם ראה - הענין לשלימות
מ"ז.135) פ"א יצירה ספר
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.‰Î:הדברים וביאור

אילו  "תלמידים"; של בדרגא היותם בגלל - היא בתלמידים" מרה "זרוק להיות שצריך לכך הסיבה
היו  לא אזי - המוחין גדלות כדבעי, והשגה הבנה אצלם והיתה "תלמידים", מדרגת כבר יוצאים היו
לומדים  היו ומעצמם התורה, יוקר את מכירים כבר שהיו כיון כו', עליהם לצעוק מרה, בהם לזרוק צריכים

כדבעי.

הנה כבודxg`lואכן, ש"יהי באופן ההנהגה להיות צריכה כדברי הלימוד כשלך", עליך חביב תלמידך
הרמב"ם 136המשנה  ההסברה.באריכות137שמביא

המוחין  קטנות להם יש אלא המוחין, לגדלות הגיעו לא שעדיין תלמידים, של בדרגא בהיותם ורק
בתלמידים". מרה ד"זרוק באופן ההנהגה להיות צריך אזי בלבד,

" תורה: תלמוד הלכות בהתחלת הרמז גם פי`sוזהו לפתוח ohwdyעל שצריך לכך שהסיבה - כו'"
"מורא") (או מרה ד"זרוק באופן ההתחלה להיות צריכה שלכן "קטן", אודות שמדובר בגלל היא, ב"אף",

בתלמידים".

.ÂÎשהקטן "אףֿעלֿפי הלשון בדיוק להוסיף כו'":xehtויש המצוות מכל

המצוות, מן פטור (א ) תוארים ֿסגנונים : שני בגמרא  מצינו כלל  שמצינו בדרך כפי כו', שאינו כל (ב)
לפסוק  אינו 138בנוגע בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה שישנו "כל וכתבתם", גו' "וקשרתם

.139בכתיבה"

ביניהם: והחילוק

שמשמעותו, בקשירה", שאינו "כל וכמו זה, לענין כלל שייכות לו שאין מורה כו'" שאינו "כל הלשון
אליו. שייכת אינה וקשירה לקשירה, שייך לא הוא - ולקשירה?! לו מה לקשירה; כלל שייכות לו שאין

היותו גם נכלל עצמה "פטור" בתיבת הרי - המצוות" מן "פטור הלשון aeigמהֿשאיןֿכן xcba בענין
לומר  שייך לא שהרי מזה , פטור שהוא לומר וצריך בזה, חייב שהוא לומר קאֿסלקאֿדעתך יש שלכן זה,

שהוא אינוֿיהודי על לומר שייך שלא וכמו כלל. אליו ושייכות קשר לו שאין לענין בנוגע xeht"פטור "
אם כי המצוות, במצוות.epi`yמן

לעניננו: ובנוגע

- כו'" "שאינו בביטוי גם אלא "פטור" בביטוי רק לא לפעמים להשתמש יכולים שבכללות למרות
ש"הקטן וכותב תורה תלמוד הלכות בריש בלשונו הזקן רבינו שהקטן xehtמדייק ולא המצוות", מכל

המצוות. בכל אינו

שקטן הלשון מצינו המוחין, לענין eaבנוגע oi` כשמדובר 140דעה אבל המוחין; קטנות לא אפילו ,
למצוות! שייכות לו שאין לומר ושלום חס - המצוות ענין אודות

רז"ל  שאמרו עלֿידי 141וכפי והמצוות התורה את קיבלו ישראל שבני והיינו, בעדינו", ערבים "בנינו
שכתוב  וכמו דוקא, עוז".142הקטנים יסדת ויונקים עוללים "מפי

בביתֿהכנסת  בפומבי, תרפ"ז, קטן בפורים תצוה, בפרשת השמחה בעל רבינו שאמר המאמר וכידוע
ויספרו 143במוסקבא  ילכו זה שלאחרי שידעו כאלו נכחו מעשה ובשעת המנגדים, של המרכז היה ששם -

האט  ("עס הרעש את שפעלה ההתחלה היה זה שמאורע קאֿסלקאֿדעתך ויש שראו, ומה ששמעו ָמה
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"אף". בתיבת תורה תלמוד הלכות הזקן רבינו מתחיל למה הקושיא יותר מתחזקת ועלֿפיֿזה

.„Î בפירוש מבואר - ב"אף" הזקן רבינו פתח מדוע הקושיא על ובעיקר, אלו, ענינים כל על והתירוץ
הנ"ל): תורה בלקוטי (שהובא להרמב"ם המשניות

אבות  במסכת המשנה מאמר לפום125בפירוש אומר הא הא "בן "לפי , הרמב"ם: כותב אגרא", צערא
ואמרו שכרך, יהיה בתורה שתצטער מן מה ויראה עמל בטורח שתלמד מה אלא החכמה מן יתקיים שלא

ואמרו  בה, תועלת ולא לה קיום אין והמנוחה התענוג קריאת אבל מאמרו 126המלמד, אף 127בפירוש
לי". עמדה באף שלמדתי חכמה לי, עמדה חכמתי

הענין  תחילה ישנו כאשר דוקא זה הרי וקיום, תועלת של באופן יהיה התורה שלימוד כדי כלומר:
לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה - ד"אף"

ברכות  בסוף איתא דכתיב 128[ועלֿדרךֿזה "מאי ומיץ129: חמאה יוציא חלב מיץ .`sכי דם .יוציא
וכו'"]. רבו עליו שכועס תלמיד כל

ה"אף" ענין או התורה לימוד תחילה, לבוא צריך ענין איזה ברור ויהי' לטעות, מקום יהיה שלא וכדי
ואמרו  התלמידים, על אימה להטיל צוה זה "ומפני להלכה: התוצאה את ומבאר הרמב"ם ממשיך -130

בתלמידים", מורא זרוק

"זרוק היא בגמרא שהגירסא תלמוד dxn[ולהעיר, בהלכות הרמב"ם שמביא הגירסא היא וכן ,"
"131תורה  הרמב"ם כותב המשניות בפירוש אבל ,`xen,["

להיות צריך זה להרמב"ם mcewוענין תורה תלמוד בהלכות שכתוב ממה כמובן ורבינו 131הלימוד,
לפני 132הזקן  ראש קלות לנהוג לרב ראוי אין לפיכך בתלמידים, מרה זרוק חכמים אמרו זה "וכענין :

ממנו  וילמדו עליהן אימתו שתהא כדי עמהם, ולשתות לאכול ולא בפניהם, לשחוק ולא התלמידים,
לזמן בנוגע היא זו שאזהרה ומובן, באופן mcewyבמהרה", כך אחר הלימוד יהיה שעלֿידיֿזה הלימוד,

המתאים.

שבת  במסכת הגמרא מדברי גם נוטפות 133וכמובן שפתותיו ואין רבו לפני שיושב חכם תלמיד "כל :
במעמד  תחילה להיות צריך עמו, לומד שהרב ההלכה את לקבל יוכל שהתלמיד שכדי היינו, כו'", מר

מר". נוטפות ש"שפתותיו ומצב

אמורים  דברים במה הנה כו'"), באף פתחו ("שלשה באף שבפתיחה השלילי הענין שלמרות ונמצא,
עמדה  חכמתי "אף אדרבה: הרי - לתורה בנוגע אבל לתורה, שמחוץ הענינים שאר כל אודות כשמדובר -
מדברי  כנ"ל מזה, ויתירה כדבעי, הלימוד יהיה כזה באופן שדוקא לי", עמדה באף שלמדתי "חכמה לי",

בהלימוד! תועלת אין זאת שלולי - שבדבר השלילה אודות הרמב"ם

בתיבת  תורה תלמוד הלכות מתחיל הזקן שרבינו התמיהה לתרץ אפשר בדרך לומר יש ועלֿפיֿזה
"חכמה  לי", עמדה חכמתי "אף ד"אף", בהענין ההתחלה להיות שצריכה לרמז בזה שכוונתו - "אף"

לי" עמדה באף .134שלמדתי

בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן "נעוץ מהכלל גם הוא 135ולהעיר תורה תלמוד הלכות של הסיום והרי ,
ד"זרוק .dxnבענין גם בתלמידים הנה לכך ובהתאם במהרה", ממנו וילמדו עליהם אימתו שתהא כדי .

" בתיבת היא לי".`sההתחלה עמדה באף שלמדתי "חכמה לי", עמדה חכמתי ד"אף הענין על שרומז ,"
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.‰Î:הדברים וביאור

אילו  "תלמידים"; של בדרגא היותם בגלל - היא בתלמידים" מרה "זרוק להיות שצריך לכך הסיבה
היו  לא אזי - המוחין גדלות כדבעי, והשגה הבנה אצלם והיתה "תלמידים", מדרגת כבר יוצאים היו
לומדים  היו ומעצמם התורה, יוקר את מכירים כבר שהיו כיון כו', עליהם לצעוק מרה, בהם לזרוק צריכים

כדבעי.

הנה כבודxg`lואכן, ש"יהי באופן ההנהגה להיות צריכה כדברי הלימוד כשלך", עליך חביב תלמידך
הרמב"ם 136המשנה  ההסברה.באריכות137שמביא

המוחין  קטנות להם יש אלא המוחין, לגדלות הגיעו לא שעדיין תלמידים, של בדרגא בהיותם ורק
בתלמידים". מרה ד"זרוק באופן ההנהגה להיות צריך אזי בלבד,

" תורה: תלמוד הלכות בהתחלת הרמז גם פי`sוזהו לפתוח ohwdyעל שצריך לכך שהסיבה - כו'"
"מורא") (או מרה ד"זרוק באופן ההתחלה להיות צריכה שלכן "קטן", אודות שמדובר בגלל היא, ב"אף",

בתלמידים".

.ÂÎשהקטן "אףֿעלֿפי הלשון בדיוק להוסיף כו'":xehtויש המצוות מכל

המצוות, מן פטור (א ) תוארים ֿסגנונים : שני בגמרא  מצינו כלל  שמצינו בדרך כפי כו', שאינו כל (ב)
לפסוק  אינו 138בנוגע בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה שישנו "כל וכתבתם", גו' "וקשרתם

.139בכתיבה"

ביניהם: והחילוק

שמשמעותו, בקשירה", שאינו "כל וכמו זה, לענין כלל שייכות לו שאין מורה כו'" שאינו "כל הלשון
אליו. שייכת אינה וקשירה לקשירה, שייך לא הוא - ולקשירה?! לו מה לקשירה; כלל שייכות לו שאין

היותו גם נכלל עצמה "פטור" בתיבת הרי - המצוות" מן "פטור הלשון aeigמהֿשאיןֿכן xcba בענין
לומר  שייך לא שהרי מזה , פטור שהוא לומר וצריך בזה, חייב שהוא לומר קאֿסלקאֿדעתך יש שלכן זה,

שהוא אינוֿיהודי על לומר שייך שלא וכמו כלל. אליו ושייכות קשר לו שאין לענין בנוגע xeht"פטור "
אם כי המצוות, במצוות.epi`yמן

לעניננו: ובנוגע

- כו'" "שאינו בביטוי גם אלא "פטור" בביטוי רק לא לפעמים להשתמש יכולים שבכללות למרות
ש"הקטן וכותב תורה תלמוד הלכות בריש בלשונו הזקן רבינו שהקטן xehtמדייק ולא המצוות", מכל

המצוות. בכל אינו

שקטן הלשון מצינו המוחין, לענין eaבנוגע oi` כשמדובר 140דעה אבל המוחין; קטנות לא אפילו ,
למצוות! שייכות לו שאין לומר ושלום חס - המצוות ענין אודות

רז"ל  שאמרו עלֿידי 141וכפי והמצוות התורה את קיבלו ישראל שבני והיינו, בעדינו", ערבים "בנינו
שכתוב  וכמו דוקא, עוז".142הקטנים יסדת ויונקים עוללים "מפי

בביתֿהכנסת  בפומבי, תרפ"ז, קטן בפורים תצוה, בפרשת השמחה בעל רבינו שאמר המאמר וכידוע
ויספרו 143במוסקבא  ילכו זה שלאחרי שידעו כאלו נכחו מעשה ובשעת המנגדים, של המרכז היה ששם -

האט  ("עס הרעש את שפעלה ההתחלה היה זה שמאורע קאֿסלקאֿדעתך ויש שראו, ומה ששמעו ָמה
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המאסר  לידי שהביא ויונקים 144אויפגעשטורעם'ט") עוללים "מפי שכתוב מה אודות בגלוי דיבר שבו -
היא  ומתנקם" אויב "להשבית והעצה ומתנקמים, אויבים שישנם ומתנקם", אויב להשבית עוז יסדת

ויונקים". "עוללים עם תורה שלומדים עלֿידיֿזה

שקטן לומר ושלום חס רק`epiולכן, הוא עלxehtבמצוות; מורה גופא והפטור המצוות, ezekiiyמן
המצוה. לענין

שייך  אינו ולעתֿעתה והשגה, בהבנה הלימוד שיהיה אמנם היא התכלית הנה - תורה לתלמוד בנוגע
יולד" אדם פרא "עיר שהרי כך 145לזה, ואחר אביך" "מוסר תחילה להיות צריך ולכן אמך", ,146"תורת

"תורת - כך ואחר אביך", מ"מוסר להיות צריכה שההתחלה הולד, להתהוות בנוגע הסדר הוא וכן
בפה  שתובעת באופן ולא ומצוות,147אמך", לתורה שייכות אמנם לו שיש הקטן, של מציאותו נעשית ואז ,

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל המצוות, מכל פטור שהוא אלא
-תורה 

בחסידות  כמובא - לדבר משמתחיל התחיל 148החל שכבר מורה הדיבור שהתחלת הרפואה מספרי
רב  זמן אצלו היו הפה מוצאות (שהרי הפה מוצאות מצד זה שאין והיינו, במוחין, ההגדלה ענין אצלו
קהלת  מורשה משה לנו צוה "תורה אביו מלמדו שאז - המוחין בענין ההוספה מפני אלא זה), לפני
עמו  מתחילים כך ואחר יורש, כבר שהוא יומו בן לתינוק גם ששייכת ירושה של ענין שזהו יעקב",
כו'". פסוקים מעט ו"מעט ישראל", שמע מפרשת ראשון "מפסוק החל והשגה, הבנה הסברה, של ענינים

.ÊÎ.קאתינא לדרשא - כאן עד

ליתן  כדי ולא שנדפסו, החוברות כל את שיחטפו - לעיל כאמור - הוא לפועל שנוגע מה והעיקר
בהם, ללמוד כדי אלא למדפיסים... ריוח

התורה, דלימוד הענין התחלת שזהו - בפועל לעשיה שיביא לעשות, מנת על יהיה שהלימוד ובאופן
תורה  תלמוד הלכות בהמשך הזקן רבינו שמבאר ,149כפי

ויאדיר" תורה ד"יגדיל לענין שיגיעו לאופן ועד הרחבה, מתוך יהיה ,150והלימוד

הזק  רבינו של דין פסק לקיום תורה ועד תלמוד בהלכות תורה 151ן תלמוד בהלכות נתפרש שלא -
(היינו  האמת חכמי "אמרו - בלבד ברמז אלא להרמב"ם, תורה תלמוד בהלכות לא וגם הביתֿיוסף של

. בפרד"ס לעסוק לתיקונה צריכה נפש שכל תורה) של אמיתתה שאפשר שזהו מה כל וידע שישיג עד .
אחד  שכל והיינו, וסודות", ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי הן התורה מידיעת להשיג לנשמתו
לכלֿהפחות  דתורה, שבנגלה הענינים כל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה, חלקי כל את ללמוד צריך מישראל

אחת. פעם

התורה, ברכת שמברך בכך גם וכמודגש לבב, וטוב שמחה מתוך להיות צריך התורה לימוד והרי
תחילה" בתורה הש"ס 152"ברכו במפרשי כמבואר בעיניהם.153, חביבה התורה שהיתה מורה שזה

במאמר  שנזכר (כפי ותענוג עונג מתוך התורה חכמת לימוד שיהיה רצון עד 154ויהי יומשך ואז ,(
יתברך  לו דירה תהיה התחתון הזה בעולם למטה שכאן היינו, אורייתא 155ל"עשיתיו", אשר, ולתורתו, לו ,

חד  כולא .156וקודשאֿבריךֿהוא
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ואילך.144) רפח ע' שם ראה
יב.145) יא, איוב
ס"ח.146) לעיל גם ראה
א.147) סה, כתובות ראה
ועוד.148) רפד. ע' ח"א תער"ב המשך ראה
ואילך.149) ה"ב פ"ד
וש"נ.150) ב. סו, חולין וראה כא. מב, ישעי'
ה"ד.151) פ"א

וש"נ.152) א. פא, נדרים
יונה).153) רבינו (בשם שם ר"ן ראה
ואילך).154) 60 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ד
במדב"ר 155) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
א.156) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.ÁÎ לע רבינו דובר שהדפיס הראשון הספר היה שזה תורה, תלמוד הלכות אודות כ"א) (סעיף יל
התניא. ספר את הדפיס כן לאחרי ורק הזקן,

ידוע  כן -157וכמו כמותו לנהוג להם הורה נפשות, לרכוש תלמידיו את שלח הזקן רבינו שכאשר
שזהו  שגילה באופן (אם התורה מפנימיות ענינים גם מסר כן ולאחרי  דתורה, בנגלה מענין מתחיל שהיה

לאו). אם התורה, פנימיות

כול  בכלל, נשיאנו רבינו של בשליחות שנוסעים אלו אצל להיות שצריך הסדר גם ובמיוחד וזהו ל
הקיץ  בימות שנוסעים הישיבה ותורה 158תלמידי מצוה "נר עלֿידי בעולם אור להוסיף הוא שענינם ,

שנתגלתה 159אור" התורה בפנימיות ענין כן ולאחרי דתורה, בנגלה ענין מהם ישמעו בואם מקום שבכל -
החסידות. בתורת בדורנו

לנו  סללו אשר הדרך שזוהי יאמרו, - הא לא הא אי דממהֿנפשך, הדבר, לפשר אותם ישאלו ואם
חז"ל  ובלשון התניא, ספר ואת תורה תלמוד הלכות את שכתב הזקן, מרבינו החל נשיאינו, :160רבותינו

ההולכים  לכל - יחדיו שהולכים - שניהם את ונתן כו'", נתנן אחד אֿל אחד מרועה נתנו "כולם
במכתבו  נשיאנו רבינו כלשון - ועד עמוד 15בעקבותיו, יהיה שזה יכונה", ישראל בשם אשר ל"כל -

דרכם. את שיאירו האור ועמוד האש עמוד הענן,

ובפרטי  למקומו, שנוסע אחד כל של השליחות ובפרטיות, דין, בעלמא הנשמה של השליחות וזוהי
תלמוד  מהלכות ענינים עמהם לקחת שצריכים לעיל, כאמור - הישיבה תלמידי של השליחות פרטיות,

החסידות. תורת שבתורה, הפנימי ובחלק שבתורה הנגלה בחלק שמתבארים כפי התניא, ומספר תורה

לעיל. להאמור בנוגע - כאן עד

.ËÎ:אודותיו להעיר שצריך נוסף ענין - ועתה

פעמים  כמה בהמדובר כנראה חולשה נעשית ההנהגה, מאופן רואה שהנני מאמר 161כפי אודות
ואפילו 162רז"ל  חסידית, התוועדות בהתוועדות, אפילו הנה שלכן, כו'", מעלי מיכלא שנין ארבעין "עד

הגאו  שזוהי אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד הנשיא, גאולת עם הקשורה אחד התוועדות כל של לה
משלש  יותר לשתות שלא הגבלה להיות צריכה - יכונה ישראל בשם אשר כל ישראל, כלל בתוככי מאתנו,

מרביעית. פחות יהיו יחד שכולם ובאופן כוסות,

הנה  טוב, יום או שבת של קידוש עם הקשורה התוועדות אודות כשמדובר - הכלל מן יוצא ובתור
הכוסות. ג' למנין עולה ואינו עצמו, בפני ענין הוא קידוש של הכוס

דוקא  אלא) "פשטים", ללמוד אחר במקום יוכלו שאז השבת, ביום (לא בפירוש זה על מדבר הנני
שיוכלו  כך החקיקה"... "אותיות מיד שנעשים באופן הדברים את שקולטים מכשירים כאלו כשישנם עתה,
מלכתחילה, שדובר כפי - התוקף בכל בפירוש מדגיש  והנני לשומעם, שירצו מקום לכל להגיע הדברים
תמצי  ואם כוסות, שלש עם חובה ידי לצאת יכולים שנה ארבעים שעד - שיבואו ימים על וכן עתה, וכן

משלש. פחות אפילו - לומר

" לקרותו שצריכים ידע שלא - דווארקין מיכאל אודות א) (סעיף לעיל -xוכמסופר מיכאל"... ' ָ
שאחז  למרות הנה הכנה, כל וללא הראשונה, בפעם הגאולה אודות גדולה הכי הבשורה את שבשמעו
רבינו  של לדירה מסביב ורקד הבקבוק, את אחז הוא פיו... אל אותה קירב לא ה"סאטקע", את ָבידו

שתה! לא - לשתות אבל נשיאנו,
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וש"נ.157) .457 ע' חכ"ז מנחם תורת גם ראה
מנחם 158) (תורת סל"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(224 ע' ח"מ
כג.159) ו, משלי

ב.160) ג, חגיגה
וש"נ.161) ואילך. 349 ס"ע חל"ו מנחם תורת ראה
א.162) קנב, שבת



לי d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

המאסר  לידי שהביא ויונקים 144אויפגעשטורעם'ט") עוללים "מפי שכתוב מה אודות בגלוי דיבר שבו -
היא  ומתנקם" אויב "להשבית והעצה ומתנקמים, אויבים שישנם ומתנקם", אויב להשבית עוז יסדת

ויונקים". "עוללים עם תורה שלומדים עלֿידיֿזה

שקטן לומר ושלום חס רק`epiולכן, הוא עלxehtבמצוות; מורה גופא והפטור המצוות, ezekiiyמן
המצוה. לענין

שייך  אינו ולעתֿעתה והשגה, בהבנה הלימוד שיהיה אמנם היא התכלית הנה - תורה לתלמוד בנוגע
יולד" אדם פרא "עיר שהרי כך 145לזה, ואחר אביך" "מוסר תחילה להיות צריך ולכן אמך", ,146"תורת

"תורת - כך ואחר אביך", מ"מוסר להיות צריכה שההתחלה הולד, להתהוות בנוגע הסדר הוא וכן
בפה  שתובעת באופן ולא ומצוות,147אמך", לתורה שייכות אמנם לו שיש הקטן, של מציאותו נעשית ואז ,

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל המצוות, מכל פטור שהוא אלא
-תורה 

בחסידות  כמובא - לדבר משמתחיל התחיל 148החל שכבר מורה הדיבור שהתחלת הרפואה מספרי
רב  זמן אצלו היו הפה מוצאות (שהרי הפה מוצאות מצד זה שאין והיינו, במוחין, ההגדלה ענין אצלו
קהלת  מורשה משה לנו צוה "תורה אביו מלמדו שאז - המוחין בענין ההוספה מפני אלא זה), לפני
עמו  מתחילים כך ואחר יורש, כבר שהוא יומו בן לתינוק גם ששייכת ירושה של ענין שזהו יעקב",
כו'". פסוקים מעט ו"מעט ישראל", שמע מפרשת ראשון "מפסוק החל והשגה, הבנה הסברה, של ענינים

.ÊÎ.קאתינא לדרשא - כאן עד

ליתן  כדי ולא שנדפסו, החוברות כל את שיחטפו - לעיל כאמור - הוא לפועל שנוגע מה והעיקר
בהם, ללמוד כדי אלא למדפיסים... ריוח

התורה, דלימוד הענין התחלת שזהו - בפועל לעשיה שיביא לעשות, מנת על יהיה שהלימוד ובאופן
תורה  תלמוד הלכות בהמשך הזקן רבינו שמבאר ,149כפי

ויאדיר" תורה ד"יגדיל לענין שיגיעו לאופן ועד הרחבה, מתוך יהיה ,150והלימוד

הזק  רבינו של דין פסק לקיום תורה ועד תלמוד בהלכות תורה 151ן תלמוד בהלכות נתפרש שלא -
(היינו  האמת חכמי "אמרו - בלבד ברמז אלא להרמב"ם, תורה תלמוד בהלכות לא וגם הביתֿיוסף של

. בפרד"ס לעסוק לתיקונה צריכה נפש שכל תורה) של אמיתתה שאפשר שזהו מה כל וידע שישיג עד .
אחד  שכל והיינו, וסודות", ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי הן התורה מידיעת להשיג לנשמתו
לכלֿהפחות  דתורה, שבנגלה הענינים כל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה, חלקי כל את ללמוד צריך מישראל

אחת. פעם

התורה, ברכת שמברך בכך גם וכמודגש לבב, וטוב שמחה מתוך להיות צריך התורה לימוד והרי
תחילה" בתורה הש"ס 152"ברכו במפרשי כמבואר בעיניהם.153, חביבה התורה שהיתה מורה שזה

במאמר  שנזכר (כפי ותענוג עונג מתוך התורה חכמת לימוד שיהיה רצון עד 154ויהי יומשך ואז ,(
יתברך  לו דירה תהיה התחתון הזה בעולם למטה שכאן היינו, אורייתא 155ל"עשיתיו", אשר, ולתורתו, לו ,

חד  כולא .156וקודשאֿבריךֿהוא
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א.147) סה, כתובות ראה
ועוד.148) רפד. ע' ח"א תער"ב המשך ראה
ואילך.149) ה"ב פ"ד
וש"נ.150) ב. סו, חולין וראה כא. מב, ישעי'
ה"ד.151) פ"א

וש"נ.152) א. פא, נדרים
יונה).153) רבינו (בשם שם ר"ן ראה
ואילך).154) 60 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ד
במדב"ר 155) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
א.156) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.ÁÎ לע רבינו דובר שהדפיס הראשון הספר היה שזה תורה, תלמוד הלכות אודות כ"א) (סעיף יל
התניא. ספר את הדפיס כן לאחרי ורק הזקן,

ידוע  כן -157וכמו כמותו לנהוג להם הורה נפשות, לרכוש תלמידיו את שלח הזקן רבינו שכאשר
שזהו  שגילה באופן (אם התורה מפנימיות ענינים גם מסר כן ולאחרי  דתורה, בנגלה מענין מתחיל שהיה

לאו). אם התורה, פנימיות

כול  בכלל, נשיאנו רבינו של בשליחות שנוסעים אלו אצל להיות שצריך הסדר גם ובמיוחד וזהו ל
הקיץ  בימות שנוסעים הישיבה ותורה 158תלמידי מצוה "נר עלֿידי בעולם אור להוסיף הוא שענינם ,

שנתגלתה 159אור" התורה בפנימיות ענין כן ולאחרי דתורה, בנגלה ענין מהם ישמעו בואם מקום שבכל -
החסידות. בתורת בדורנו

לנו  סללו אשר הדרך שזוהי יאמרו, - הא לא הא אי דממהֿנפשך, הדבר, לפשר אותם ישאלו ואם
חז"ל  ובלשון התניא, ספר ואת תורה תלמוד הלכות את שכתב הזקן, מרבינו החל נשיאינו, :160רבותינו

ההולכים  לכל - יחדיו שהולכים - שניהם את ונתן כו'", נתנן אחד אֿל אחד מרועה נתנו "כולם
במכתבו  נשיאנו רבינו כלשון - ועד עמוד 15בעקבותיו, יהיה שזה יכונה", ישראל בשם אשר ל"כל -

דרכם. את שיאירו האור ועמוד האש עמוד הענן,

ובפרטי  למקומו, שנוסע אחד כל של השליחות ובפרטיות, דין, בעלמא הנשמה של השליחות וזוהי
תלמוד  מהלכות ענינים עמהם לקחת שצריכים לעיל, כאמור - הישיבה תלמידי של השליחות פרטיות,

החסידות. תורת שבתורה, הפנימי ובחלק שבתורה הנגלה בחלק שמתבארים כפי התניא, ומספר תורה

לעיל. להאמור בנוגע - כאן עד

.ËÎ:אודותיו להעיר שצריך נוסף ענין - ועתה

פעמים  כמה בהמדובר כנראה חולשה נעשית ההנהגה, מאופן רואה שהנני מאמר 161כפי אודות
ואפילו 162רז"ל  חסידית, התוועדות בהתוועדות, אפילו הנה שלכן, כו'", מעלי מיכלא שנין ארבעין "עד

הגאו  שזוהי אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד הנשיא, גאולת עם הקשורה אחד התוועדות כל של לה
משלש  יותר לשתות שלא הגבלה להיות צריכה - יכונה ישראל בשם אשר כל ישראל, כלל בתוככי מאתנו,

מרביעית. פחות יהיו יחד שכולם ובאופן כוסות,

הנה  טוב, יום או שבת של קידוש עם הקשורה התוועדות אודות כשמדובר - הכלל מן יוצא ובתור
הכוסות. ג' למנין עולה ואינו עצמו, בפני ענין הוא קידוש של הכוס

דוקא  אלא) "פשטים", ללמוד אחר במקום יוכלו שאז השבת, ביום (לא בפירוש זה על מדבר הנני
שיוכלו  כך החקיקה"... "אותיות מיד שנעשים באופן הדברים את שקולטים מכשירים כאלו כשישנם עתה,
מלכתחילה, שדובר כפי - התוקף בכל בפירוש מדגיש  והנני לשומעם, שירצו מקום לכל להגיע הדברים
תמצי  ואם כוסות, שלש עם חובה ידי לצאת יכולים שנה ארבעים שעד - שיבואו ימים על וכן עתה, וכן

משלש. פחות אפילו - לומר

" לקרותו שצריכים ידע שלא - דווארקין מיכאל אודות א) (סעיף לעיל -xוכמסופר מיכאל"... ' ָ
שאחז  למרות הנה הכנה, כל וללא הראשונה, בפעם הגאולה אודות גדולה הכי הבשורה את שבשמעו
רבינו  של לדירה מסביב ורקד הבקבוק, את אחז הוא פיו... אל אותה קירב לא ה"סאטקע", את ָבידו

שתה! לא - לשתות אבל נשיאנו,
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וש"נ.157) .457 ע' חכ"ז מנחם תורת גם ראה
מנחם 158) (תורת סל"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(224 ע' ח"מ
כג.159) ו, משלי

ב.160) ג, חגיגה
וש"נ.161) ואילך. 349 ס"ע חל"ו מנחם תורת ראה
א.162) קנב, שבת



d"kyz'dלב ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ושלא  בזה, ורמזים דרשות "ּפשט'לאך", ללא הענין, כפשטות היא שהכוונה פעמים כמה וכאמור
ולא  זה, על לדבר צריך אני אם יודע אינני - להיפך... לעשות צריך והשומע כך, לומר צריך שאני יאמרו
צריך  והנני בזה, שיעסוק מי אין - גדול דבר או קטן דבר לכל בנוגע זאת; יאמר אחר שמישהו מספיק

פותח" והוא נועל "הוא בבחינת ולהלקות...163להיות לנזוף מוסר, לומר ,

הוא" שם וגדול "קטן בבחינת להיות אצטרך גדול, יותר או קטן יותר אין אם אופן, ולחזור 164ובכל ,
ולכל  טפחים, מעשרה למטה ממש, לפועל בנוגע היא שהכוונה ולהדגיש שנים, כמה לפני המדובר על
בשאר  בזה וכיוצא ופורים, תורה שמחת כסלו, י"ט תמוז, בי"ב הן טוב, ויום בשבת הן ואחד, אחד
ולהבדלה, לקידוש דיין החיוב או הסדר, בליל כוסות דד' החיוב שמלבד - היתר להורות שיכולים הענינים
רביעית  היותר לכל - יחד וכולם היותר, לכל כוסות ג' של ההגבלה ישנה להתוועדות, הקשור בכל הנה

בלבד.

תע  לשלול שרוצים ענין זה -ואין נשיאנו רבינו דברי את ולהדגיש לחזור אם, כי יהודי, אצל נוג
הדברים  נדפסו שכבר (כפי חריפות ביתר אלא 161שנאמרו מאוס, דבר הוא עצמו מצד ש"משקה" - (

שלא  הלואי - כוסות מג' יותר יוסיפו כאשר אבל, ה"סירכא", להסיר כדי - בזה צורך יש שלפעמים
בלבבו  מתברך כאשר ובפרט הסירכות, להסרת תועיל לא הרביעית שהכוס ובודאי חדשה... סירכא תיתוסף

"סאם  הוא הנה משלש, יותר ליקח שאין ברבים שאמרו שאףֿעלֿפי וביכלתו 165לאמר סאּפאזשניק"... ַַָ
מתחת  שוכב כבר הוא כי לספור, חדל אשר עד ושמונה, שבע שש, חמש, ארבע, שלוקח "קונץ", להראות

לשולחן...

***

.Ï תמוז בי "בֿי"ג פעמים כמה שהונהג הענין גם אודות 166ישנו להזכיר  בנוגע - נשיאנו רבינו תקנת
החודש, לימי שנחלק כפי תהלים לאמירת

פרטי - כבר שנדפסו (כפי והגאולה המאסר ימי עם בעצמו נשיאנו רבינו קישר זו שתקנה ולהעיר,
-)167הדברים 

זה, ליום השייך בחלק השבוע, בפרשת יום בכל חומש שיעור ללימוד בנוגע גם גילה כן, ולאחרי

השנה. לימות נשיאנו רבינו שחילק כפי תניא, לשיעור בנוגע וכן

הפסוק  את זה על המליץ תיבות 168וגם ראשי ש"חת"ת" - גו'" הערים על אלקים חתת ויהי "ויסעו
gומשzהליםz 169ניא.

ישן, דבר כמו אבל זאת, לומדים היו הכי בלאו גם שאם מחדש, לעורר - להעדפה אלא נצרכה ולא
מחודשת. חיות מתוך חדש, דבר כמו זאת ילמדו אזי תשכ"ה, בשנת הפעם עוד זה על שומעים כאשר הנה

.‡Ï:נוסף וענין

השמחה  בעל שם על שנקראים המוסדות עבור מגבית עורכים תמוז שבי"ב נהוג האחרונות בשנים
.170והגאולה 

לבו, נדבת כפי אחד כל נותן - אלו במגביות וכנהוג

כפי - קדושה, גם תהיה ובמילא ורחבה, פתוחה מלאה ביד הנדבה שתהיה פעמים כמה וכמדובר
התחתון  באדם -ששייך
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כא.163) כא, (בלק) פרשתנו פרש"י ע"פ
ע"ב.164) ריש פה, ב"מ וראה יח. ג, איוב
וש"נ.165) .126 ע' חמ"ג מנחם תורת ראה
(תורת 166) 165 הערה תשכ"א תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(127 ע' חל"א מנחם
סה"מ 167) - תש"ח תמוז י"בֿיג הגאולה חג קונטרס

.264 ע' תש"ח
ה.168) לה, וישלח
רסח.169) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
מנחם 170) (תורת סמ"ח דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 236 ס"ע ח"מ

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

על להזכירם כדי האם, שם בצירוף שמם גם יציינו - הרוצים והגאולה,וכל השמחה בעל של הציון
ידועים  שאינם הצרכים עבור - יותר ועוד להם, שידועים הצרכים הן להם, המצטרך כל עבור רצון, בעת

להם,

לדל" מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ש"טוב  באופן - זה דורנו 18וכל נשיא רבינו על דקאי בעל 171, ,
הארץ" עם לכל (בר) "המשביר והגאולה, יכונה.16השמחה ישראל בשם אשר לכל ,

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד

***

.·Ï אודות להזכיר יש - ה"קאנטרי" של הזמן זה הרי הדעות" ש"לכל תמוז, י"ב לאחרי ָבעמדנו
הצניעות  נאמר 172ענין שבה השבוע, פרשת עם הקשור ענין שזהו ובפרט יעקב 173, אהליך טובו "מה

זה" מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה "על ישראל", .174משכנותיך

פעם  זה על דובר שכבר למזורזין 175ואף אלא מזרזין ואין הפעם, ועוד הפעם עוד זאת להזכיר יש -176,

שאין  במקום נמצא שבו זמן שזהו כך על הבט ומבלי הקיץ, זמן שזהו כך על הבט מבלי אשר,
אותו  השטים"177מכירים מ"נחל מבולבל להיות יכול שלפעמים כך על הבט ומבלי רש"י 178, כפירוש ,

חז"ל  דברי יסוד אודות 179(על מדובר שכאן לדעת צריך - רצוי בלתי באופן שהתנהגו אלו עם שקשור (
ישראל": ו"משכנותיך יעקב" "אהליך

ד" י' אות בו יש - צעיר או זקן אשה, או איש ישראל, בן ו"iכל המשכת iעקב" על שמורה שראל",
בחסידות  כמבואר הוי', לה"עקב"180שם עד נמשכת י' והאות י', האות הוא הוי' שם ועיקר שהתחלת

" ר"ת ד"ישראל", י' האות גם והיא .181תורה"lותיות`יבואxשיםyשiדיעקב,

בהתחלת שכתוב וכמו הקדושֿברוךֿהוא, עמו הולך הולך, שיהודי היכן (ונעתק ולכן, ערוך השולחן
הזקן  רבינו של ערוך בשולחן .182גם האדם ישיבת ש"אין - הדבר טעם בצירוף בביתו,) לבדו והוא .

. .כישיבתו גדול מלך לפני המלכים . מלכי מלך הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים כלֿשכן .
וכו'".הקדושֿברוךֿהוא  עליו עומד

ואפילו  ב"קאנטרי", אפילו בקיץ, שאפילו כך, השנה, זמני מצד ושלום חס שינוי אין זה בענין ָוהרי
כרצון  הוא מתנהג - הפכי באופן מתנהגים השכנים שכל ואפילו אותו, מכירים שאין במקום

מלבדו" עוד "אין אשר מיניה"5הקדושֿברוךֿהוא, פנוי אתר ו"לית לזמן.183, בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

.‚Ï:נוסף וענין

שכתוב  מה ישראל 184עלֿפי בני אחינו את להזכיר יש - שמחתי" ראש על ירושלים את "אעלה
ומצב  במעמד היו מהם וכמה כמה אשר, חב"ד, בכפר שנמצאים אלו ובפרט ישראל, בארץ הנמצאים

בצרה" אנכי המאורע 185ד"עמו כללות את געלעבט") ("מיט ו"חיו" מקום, ובאותו זמן באותו בהיותם ,
הגאולה  את גם כך ואחר המאסר, .186של
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ס"ד.171) לעיל גם ראה
וש"נ.172) .293 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
ה.173) כד, בלק
עה"פ.174) פרש"י
(175217 ע' (שם ואילך סכ"ד הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה

וש"נ. ואילך).
בתחלתו.176) נשא ספרי  א. כג, מכות ו.ראה פ"ז, במדב"ר
א.177) טז, חגיגה ראה
יח.178) ד, יואל
יל"ש 179) כב. פ"כ, שם במדב"ר יז. (בלק) פרשתנו תנחומא

תקלח). (רמז עה"פ יואל תשעא. רמז שם
ובכ"מ.180) ויצא. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
קפו.181) אופן מג"ע
ס"ב.182) - ובמהדו"ק ס"ה, - במהדו"ב
בתניא 183) הובא ב). (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז

פ"ז. שעהיוה"א
ו.184) קלז, תהלים
טו.185) צא, שם
וש"נ.186) .409 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה



לג d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ושלא  בזה, ורמזים דרשות "ּפשט'לאך", ללא הענין, כפשטות היא שהכוונה פעמים כמה וכאמור
ולא  זה, על לדבר צריך אני אם יודע אינני - להיפך... לעשות צריך והשומע כך, לומר צריך שאני יאמרו
צריך  והנני בזה, שיעסוק מי אין - גדול דבר או קטן דבר לכל בנוגע זאת; יאמר אחר שמישהו מספיק

פותח" והוא נועל "הוא בבחינת ולהלקות...163להיות לנזוף מוסר, לומר ,

הוא" שם וגדול "קטן בבחינת להיות אצטרך גדול, יותר או קטן יותר אין אם אופן, ולחזור 164ובכל ,
ולכל  טפחים, מעשרה למטה ממש, לפועל בנוגע היא שהכוונה ולהדגיש שנים, כמה לפני המדובר על
בשאר  בזה וכיוצא ופורים, תורה שמחת כסלו, י"ט תמוז, בי"ב הן טוב, ויום בשבת הן ואחד, אחד
ולהבדלה, לקידוש דיין החיוב או הסדר, בליל כוסות דד' החיוב שמלבד - היתר להורות שיכולים הענינים
רביעית  היותר לכל - יחד וכולם היותר, לכל כוסות ג' של ההגבלה ישנה להתוועדות, הקשור בכל הנה

בלבד.

תע  לשלול שרוצים ענין זה -ואין נשיאנו רבינו דברי את ולהדגיש לחזור אם, כי יהודי, אצל נוג
הדברים  נדפסו שכבר (כפי חריפות ביתר אלא 161שנאמרו מאוס, דבר הוא עצמו מצד ש"משקה" - (

שלא  הלואי - כוסות מג' יותר יוסיפו כאשר אבל, ה"סירכא", להסיר כדי - בזה צורך יש שלפעמים
בלבבו  מתברך כאשר ובפרט הסירכות, להסרת תועיל לא הרביעית שהכוס ובודאי חדשה... סירכא תיתוסף

"סאם  הוא הנה משלש, יותר ליקח שאין ברבים שאמרו שאףֿעלֿפי וביכלתו 165לאמר סאּפאזשניק"... ַַָ
מתחת  שוכב כבר הוא כי לספור, חדל אשר עד ושמונה, שבע שש, חמש, ארבע, שלוקח "קונץ", להראות

לשולחן...

***

.Ï תמוז בי "בֿי"ג פעמים כמה שהונהג הענין גם אודות 166ישנו להזכיר  בנוגע - נשיאנו רבינו תקנת
החודש, לימי שנחלק כפי תהלים לאמירת

פרטי - כבר שנדפסו (כפי והגאולה המאסר ימי עם בעצמו נשיאנו רבינו קישר זו שתקנה ולהעיר,
-)167הדברים 

זה, ליום השייך בחלק השבוע, בפרשת יום בכל חומש שיעור ללימוד בנוגע גם גילה כן, ולאחרי

השנה. לימות נשיאנו רבינו שחילק כפי תניא, לשיעור בנוגע וכן

הפסוק  את זה על המליץ תיבות 168וגם ראשי ש"חת"ת" - גו'" הערים על אלקים חתת ויהי "ויסעו
gומשzהליםz 169ניא.

ישן, דבר כמו אבל זאת, לומדים היו הכי בלאו גם שאם מחדש, לעורר - להעדפה אלא נצרכה ולא
מחודשת. חיות מתוך חדש, דבר כמו זאת ילמדו אזי תשכ"ה, בשנת הפעם עוד זה על שומעים כאשר הנה

.‡Ï:נוסף וענין

השמחה  בעל שם על שנקראים המוסדות עבור מגבית עורכים תמוז שבי"ב נהוג האחרונות בשנים
.170והגאולה 

לבו, נדבת כפי אחד כל נותן - אלו במגביות וכנהוג

כפי - קדושה, גם תהיה ובמילא ורחבה, פתוחה מלאה ביד הנדבה שתהיה פעמים כמה וכמדובר
התחתון  באדם -ששייך
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כא.163) כא, (בלק) פרשתנו פרש"י ע"פ
ע"ב.164) ריש פה, ב"מ וראה יח. ג, איוב
וש"נ.165) .126 ע' חמ"ג מנחם תורת ראה
(תורת 166) 165 הערה תשכ"א תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(127 ע' חל"א מנחם
סה"מ 167) - תש"ח תמוז י"בֿיג הגאולה חג קונטרס

.264 ע' תש"ח
ה.168) לה, וישלח
רסח.169) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
מנחם 170) (תורת סמ"ח דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 236 ס"ע ח"מ

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

על להזכירם כדי האם, שם בצירוף שמם גם יציינו - הרוצים והגאולה,וכל השמחה בעל של הציון
ידועים  שאינם הצרכים עבור - יותר ועוד להם, שידועים הצרכים הן להם, המצטרך כל עבור רצון, בעת

להם,

לדל" מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ש"טוב  באופן - זה דורנו 18וכל נשיא רבינו על דקאי בעל 171, ,
הארץ" עם לכל (בר) "המשביר והגאולה, יכונה.16השמחה ישראל בשם אשר לכל ,

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד

***

.·Ï אודות להזכיר יש - ה"קאנטרי" של הזמן זה הרי הדעות" ש"לכל תמוז, י"ב לאחרי ָבעמדנו
הצניעות  נאמר 172ענין שבה השבוע, פרשת עם הקשור ענין שזהו ובפרט יעקב 173, אהליך טובו "מה

זה" מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה "על ישראל", .174משכנותיך

פעם  זה על דובר שכבר למזורזין 175ואף אלא מזרזין ואין הפעם, ועוד הפעם עוד זאת להזכיר יש -176,

שאין  במקום נמצא שבו זמן שזהו כך על הבט ומבלי הקיץ, זמן שזהו כך על הבט מבלי אשר,
אותו  השטים"177מכירים מ"נחל מבולבל להיות יכול שלפעמים כך על הבט ומבלי רש"י 178, כפירוש ,

חז"ל  דברי יסוד אודות 179(על מדובר שכאן לדעת צריך - רצוי בלתי באופן שהתנהגו אלו עם שקשור (
ישראל": ו"משכנותיך יעקב" "אהליך

ד" י' אות בו יש - צעיר או זקן אשה, או איש ישראל, בן ו"iכל המשכת iעקב" על שמורה שראל",
בחסידות  כמבואר הוי', לה"עקב"180שם עד נמשכת י' והאות י', האות הוא הוי' שם ועיקר שהתחלת

" ר"ת ד"ישראל", י' האות גם והיא .181תורה"lותיות`יבואxשיםyשiדיעקב,

בהתחלת שכתוב וכמו הקדושֿברוךֿהוא, עמו הולך הולך, שיהודי היכן (ונעתק ולכן, ערוך השולחן
הזקן  רבינו של ערוך בשולחן .182גם האדם ישיבת ש"אין - הדבר טעם בצירוף בביתו,) לבדו והוא .

. .כישיבתו גדול מלך לפני המלכים . מלכי מלך הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים כלֿשכן .
וכו'".הקדושֿברוךֿהוא  עליו עומד

ואפילו  ב"קאנטרי", אפילו בקיץ, שאפילו כך, השנה, זמני מצד ושלום חס שינוי אין זה בענין ָוהרי
כרצון  הוא מתנהג - הפכי באופן מתנהגים השכנים שכל ואפילו אותו, מכירים שאין במקום

מלבדו" עוד "אין אשר מיניה"5הקדושֿברוךֿהוא, פנוי אתר ו"לית לזמן.183, בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

.‚Ï:נוסף וענין

שכתוב  מה ישראל 184עלֿפי בני אחינו את להזכיר יש - שמחתי" ראש על ירושלים את "אעלה
ומצב  במעמד היו מהם וכמה כמה אשר, חב"ד, בכפר שנמצאים אלו ובפרט ישראל, בארץ הנמצאים

בצרה" אנכי המאורע 185ד"עמו כללות את געלעבט") ("מיט ו"חיו" מקום, ובאותו זמן באותו בהיותם ,
הגאולה  את גם כך ואחר המאסר, .186של
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ס"ד.171) לעיל גם ראה
וש"נ.172) .293 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
ה.173) כד, בלק
עה"פ.174) פרש"י
(175217 ע' (שם ואילך סכ"ד הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה

וש"נ. ואילך).
בתחלתו.176) נשא ספרי  א. כג, מכות ו.ראה פ"ז, במדב"ר
א.177) טז, חגיגה ראה
יח.178) ד, יואל
יל"ש 179) כב. פ"כ, שם במדב"ר יז. (בלק) פרשתנו תנחומא

תקלח). (רמז עה"פ יואל תשעא. רמז שם
ובכ"מ.180) ויצא. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
קפו.181) אופן מג"ע
ס"ב.182) - ובמהדו"ק ס"ה, - במהדו"ב
בתניא 183) הובא ב). (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז

פ"ז. שעהיוה"א
ו.184) קלז, תהלים
טו.185) צא, שם
וש"נ.186) .409 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
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(כשם המקום הפסק את לבטל יהודי של בכחו ברוחניות, משנת והרי הזמן הפסק את לבטל שביכלתו
כאחד" "כולנו שיהיה - אבינו",187תרפ"ז) ד"ברכנו הענין יומשך שיומשך 718ועלֿידיֿזה ובאופן ,

בסופה  תמוז ג' בשיחת הרבי שאמר וכפי למטה, עד שלמעלה אור 188מה"אחד" יהיה ישראל בני ש"לכל
ובגשמיות", ברוחניות

ובאופן טוב", כל יגמלך הוא טוב שגמלך "מי הברכה אצלם (כמו ותקויים הפסק לו שאין ד"סלה",
ועד") סלה נצח שנאמר מקום ,189"כל

בני  לכל כללות, בכללי התפוצות ובכל בכלל, ישראל ובארץ חב"ד בכפר שנמצאים אלו - ובפרט
יחד. ולכולם ואחת אחד לכל ישראל,

- הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָג'

***

.„Ï(כ"ג (סעיף לעיל אףֿעלֿפי דובר - "אף" בתיבת הזקן לרבינו תורה תלמוד הלכות התחלת אודות
. טוב לא הוא בעצמו אף המשניות ש"תיבת בפירוש הרמב"ם דברי יסוד על - כו'" באף פתחו ג' .

לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה בענין זו) בפרשה תורה בלקוטי (שהובאו

בזה: להוסיף ויש

"אף"122בפסוק  תיבת נאמרה עשיתיו", אף יצרתיו -ixg`l"בראתיו בתורה ורק יצרתיו"; "בראתיו
להיות יכולה - מהעולם לי".dgiztdשלמעלה עמדה באף שלמדתי "חכמה דוקא ואדרבה, ב"אף",

" התורה בהתחלת שכתוב (כמו ב' באות היתה העולם שבריאת מצינו זה ראשי aובדוגמת ראשית"),
הברכה  היפך שהיא תיבה של תיבות ראשי שהיא א', באות ולא ברכה, התחלת 190תיבות ואףֿעלֿפיֿכן, ,

רק כי, - "אנכי" דוקא, בא' היא הדברות אבלmlerdעשרת ב', באות להתחיל מתחילה dxezdצריך
.191בא'

הדברים: וביאור

הוספה. של ענין על מורה - "אף" דתיבת הפשוט הפירוש

אינו  לו שיש מה שכל הדברים, שמשמעות ב"אף", לפתוח מקום אין העולם, לעניני בנוגע ולכן,
- נוסף דבר רוצה אלא עבורו "שמח מספיק להיות צריך העולם לעניני שבנוגע הסדר היפך זה שהרי

.192בחלקו"

בחלקו" "שמח להיות צריך לא ברוחניות שהרי - ומצוותיה תורה לעניני בנוגע (שכבר 219מהֿשאיןֿכן
כמה  אדרבה: אלא מצוה), עוד לקיים לו ולמה מצוות, מספיק לו יש עוד; ללמוד לו ולמה מספיק, למד

שכתוב  וכמו יותר, עוד לרצות צריך לו, ריבוי 193שיש לו שיש שככל כך, כסף", ישבע לא כסף "אוהב
- ב"אף" הפתיחה ענין תוכן שזהו כו', ואהבה ורצון חשק וביתר ככה, פעמים כמה רוצה ומצות, תורה

הוספה. של ענין

להורות, - הוספה של לשון "אף", בתיבת הזקן רבינו פותח תורה תלמוד בהלכות שדוקא הטעם וזהו
יותר. ועוד יותר ללמוד רוצים שלומדים, שכמה
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וראה 187) העמידה. תפלת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח
פל"ב. תניא

(188.170 ע' תרפ"ז סה"ש
א.189) נד, עירובין
תנחומא 190) לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי ראה

תדב  יו"ד. פ"א, ב"ר ה. זהר בראשית לסופו). (קרוב פל"א א"ר
ועוד. ויגש. ר"פ

אמור 191) אוה"ת ב. יט, ראה בלקו"ת נתבאר שם. ב"ר ראה
ועוד. ואילך. 103 ע' חכ"ב מנחם תורת ואילך. תתנז ס"ע ג) (כרך

קכא 192) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה רפ"ד. אבות
סיון). ל יום" ב"היום (נעתק

(תורת 193) סי"ט הנ"ל תמוז י"ב שיחת גם וראה ט. ה, קהלת
וש"נ. .(213 ע' שם מנחם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.‰Ï דנזיר הענין עם זה לקשר :194ויש

לאסור  שמוסיף "אף"), (כמו הוספה של ענין הוא - הנדרים ענין כללות כמו - הנזירות ענין כללות
רז"ל  וכמאמר המותר, דבר עצמו כו'".195על התורה לך שאסרה מה דייך "לא שאלה): של (בסגנון

בתיבת  שמצינו כפי רצוי, בלתי באופן זה היה הבריאה בהתחלת הנה - ההוספה ענין לכללות ובנוגע
גו'" תאכלו לא אלקים אמר כי "אף שבתורה: הראשונה בנוגע 196"אף" גם הציווי על הוסיפה שחוה ,

בו" תגעו ("ולא גרעון"197לנגיעה לידי באה "לפיכך ,(198.

המאורות  על שהוסיפה מצינו לשרה בנוגע הנה גיסא, בהתחלת 199ולאידך היתה ששרה לפי והיינו ,
תורה" אלפים דמתןֿתורה 200"שני היחוד התחיל שאז התחלת 201, כמו (ולא "אנכי" - א' באות שהתחלתו ,

ל"ד). סעיף כנ"ל ב', באות הבריאה

.ÂÏ:החסידות דרך על הענין וביאור

שלמעלה 202מבואר  האור על מורה אל"ף כי אל"ף, אות ידי על היתה לא העולם שבריאת בטעם
כאורה" "כחשיכה דשם ולפיכך 203מהשתלשלות הקדושה; כמו משם לקבל יכולה אחרא הסטרא וגם

הראוי, במקום רק הנמשך ההשתלשלות סדר של האור שהוא ברכה, תיבות ראשי בי"ת, באות נברא
דוקא. דקדושה בסטרא

שלכן  ההשתלשלות, סדר בתוך מהשתלשלות שלמעלה האור גם להמשיך הכח ניתן התורה ידי על אך
שכתוב  וכמו מהשתלשלות), שלמעלה האור (שהוא אל"ף באות היא הדברות עשרת ה'57התחלת "אנכי

להיות מהשתלשלות, שלמעלה "אנכי", נמשך התורה ידי שעל `jiwl"אלקיך", 'ied"* לסטרא רק  (שנמשך 
דוקא") אלקיך  "שנקרא  עד  ";204דקדושה , תיבות שהענין 205הבית"iתביתkפשיpנא`וכראשי והיינו, ,

למטה. עד ונתינה כתיבה של באופן נמשך מהשתלשלות שלמעלה ד"אנכי"

המברך" מן יותר אמן העונה "גדול בענין ה) (סעיף לעיל האמור עם זה לקשר רכה a:206ויש
" ואילו בב', מתחילה - וללא `("המברך") הברכה, לאחרי רק באה אמן עניית אבל, בא'. מתחיל - מן"

מתגרין  "גוליירים בדוגמת שזהו הברכה, ענין שישנו לאחרי ורק אמן; לעניית מקום נתינת אין ברכה,
נוצחין". "גיבורים בדוגמת שהוא אמן, דעניית לעילוי מקום יש אזי במלחמה",

שלמעלה  ומצות התורה עלֿידי הנה כן, ולאחרי ב', באות מתחיל ההשתלשלות שסדר - בזה והענין
הענין  גם וזהו עולם, של לאלופו שרומזת א', האות השתלשלות בסדר וממשיכים מוסיפים מהשתלשלות

המברך". מן יותר אמן העונה ש"גדול א'), באות (המתחיל ד"אמן"

.ÊÏ הפתיחה להיות אפשר בתורה ורק טוב", לא הוא עצמו מצד אף ש"תיבת הפנימי הביאור גם וזהו
ב"אל"ף":

ולפיכך dtqeddענין כאורה" "כחשיכה דשם השתלשלות, מסדר שלמעלה האור על מורה ("אף")
טוב"; לא הוא עצמו "מצד

*(- אנכי אלקיך": הוי' "אנכי בפירוש ג) מא, (ובז"ח ב כה, זח"ב -כלל וראה אלקיך הוי' עלֿפי פרט , יל"פ (ובזה

בתחלתה  אלקות האמנת מצות צדק להצמח המצות ספר ראה - המצוות במנין שיהיה קאֿסלקאֿדעתך דיש הא חסידות

ב)). מד, מצותיך (דרך
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(כשם המקום הפסק את לבטל יהודי של בכחו ברוחניות, משנת והרי הזמן הפסק את לבטל שביכלתו
כאחד" "כולנו שיהיה - אבינו",187תרפ"ז) ד"ברכנו הענין יומשך שיומשך 718ועלֿידיֿזה ובאופן ,

בסופה  תמוז ג' בשיחת הרבי שאמר וכפי למטה, עד שלמעלה אור 188מה"אחד" יהיה ישראל בני ש"לכל
ובגשמיות", ברוחניות

ובאופן טוב", כל יגמלך הוא טוב שגמלך "מי הברכה אצלם (כמו ותקויים הפסק לו שאין ד"סלה",
ועד") סלה נצח שנאמר מקום ,189"כל

בני  לכל כללות, בכללי התפוצות ובכל בכלל, ישראל ובארץ חב"ד בכפר שנמצאים אלו - ובפרט
יחד. ולכולם ואחת אחד לכל ישראל,

- הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָג'

***

.„Ï(כ"ג (סעיף לעיל אףֿעלֿפי דובר - "אף" בתיבת הזקן לרבינו תורה תלמוד הלכות התחלת אודות
. טוב לא הוא בעצמו אף המשניות ש"תיבת בפירוש הרמב"ם דברי יסוד על - כו'" באף פתחו ג' .

לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה בענין זו) בפרשה תורה בלקוטי (שהובאו

בזה: להוסיף ויש

"אף"122בפסוק  תיבת נאמרה עשיתיו", אף יצרתיו -ixg`l"בראתיו בתורה ורק יצרתיו"; "בראתיו
להיות יכולה - מהעולם לי".dgiztdשלמעלה עמדה באף שלמדתי "חכמה דוקא ואדרבה, ב"אף",

" התורה בהתחלת שכתוב (כמו ב' באות היתה העולם שבריאת מצינו זה ראשי aובדוגמת ראשית"),
הברכה  היפך שהיא תיבה של תיבות ראשי שהיא א', באות ולא ברכה, התחלת 190תיבות ואףֿעלֿפיֿכן, ,

רק כי, - "אנכי" דוקא, בא' היא הדברות אבלmlerdעשרת ב', באות להתחיל מתחילה dxezdצריך
.191בא'

הדברים: וביאור

הוספה. של ענין על מורה - "אף" דתיבת הפשוט הפירוש

אינו  לו שיש מה שכל הדברים, שמשמעות ב"אף", לפתוח מקום אין העולם, לעניני בנוגע ולכן,
- נוסף דבר רוצה אלא עבורו "שמח מספיק להיות צריך העולם לעניני שבנוגע הסדר היפך זה שהרי

.192בחלקו"

בחלקו" "שמח להיות צריך לא ברוחניות שהרי - ומצוותיה תורה לעניני בנוגע (שכבר 219מהֿשאיןֿכן
כמה  אדרבה: אלא מצוה), עוד לקיים לו ולמה מצוות, מספיק לו יש עוד; ללמוד לו ולמה מספיק, למד

שכתוב  וכמו יותר, עוד לרצות צריך לו, ריבוי 193שיש לו שיש שככל כך, כסף", ישבע לא כסף "אוהב
- ב"אף" הפתיחה ענין תוכן שזהו כו', ואהבה ורצון חשק וביתר ככה, פעמים כמה רוצה ומצות, תורה

הוספה. של ענין

להורות, - הוספה של לשון "אף", בתיבת הזקן רבינו פותח תורה תלמוד בהלכות שדוקא הטעם וזהו
יותר. ועוד יותר ללמוד רוצים שלומדים, שכמה
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וראה 187) העמידה. תפלת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח
פל"ב. תניא

(188.170 ע' תרפ"ז סה"ש
א.189) נד, עירובין
תנחומא 190) לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי ראה

תדב  יו"ד. פ"א, ב"ר ה. זהר בראשית לסופו). (קרוב פל"א א"ר
ועוד. ויגש. ר"פ

אמור 191) אוה"ת ב. יט, ראה בלקו"ת נתבאר שם. ב"ר ראה
ועוד. ואילך. 103 ע' חכ"ב מנחם תורת ואילך. תתנז ס"ע ג) (כרך

קכא 192) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה רפ"ד. אבות
סיון). ל יום" ב"היום (נעתק

(תורת 193) סי"ט הנ"ל תמוז י"ב שיחת גם וראה ט. ה, קהלת
וש"נ. .(213 ע' שם מנחם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.‰Ï דנזיר הענין עם זה לקשר :194ויש

לאסור  שמוסיף "אף"), (כמו הוספה של ענין הוא - הנדרים ענין כללות כמו - הנזירות ענין כללות
רז"ל  וכמאמר המותר, דבר עצמו כו'".195על התורה לך שאסרה מה דייך "לא שאלה): של (בסגנון

בתיבת  שמצינו כפי רצוי, בלתי באופן זה היה הבריאה בהתחלת הנה - ההוספה ענין לכללות ובנוגע
גו'" תאכלו לא אלקים אמר כי "אף שבתורה: הראשונה בנוגע 196"אף" גם הציווי על הוסיפה שחוה ,

בו" תגעו ("ולא גרעון"197לנגיעה לידי באה "לפיכך ,(198.

המאורות  על שהוסיפה מצינו לשרה בנוגע הנה גיסא, בהתחלת 199ולאידך היתה ששרה לפי והיינו ,
תורה" אלפים דמתןֿתורה 200"שני היחוד התחיל שאז התחלת 201, כמו (ולא "אנכי" - א' באות שהתחלתו ,

ל"ד). סעיף כנ"ל ב', באות הבריאה

.ÂÏ:החסידות דרך על הענין וביאור

שלמעלה 202מבואר  האור על מורה אל"ף כי אל"ף, אות ידי על היתה לא העולם שבריאת בטעם
כאורה" "כחשיכה דשם ולפיכך 203מהשתלשלות הקדושה; כמו משם לקבל יכולה אחרא הסטרא וגם

הראוי, במקום רק הנמשך ההשתלשלות סדר של האור שהוא ברכה, תיבות ראשי בי"ת, באות נברא
דוקא. דקדושה בסטרא

שלכן  ההשתלשלות, סדר בתוך מהשתלשלות שלמעלה האור גם להמשיך הכח ניתן התורה ידי על אך
שכתוב  וכמו מהשתלשלות), שלמעלה האור (שהוא אל"ף באות היא הדברות עשרת ה'57התחלת "אנכי

להיות מהשתלשלות, שלמעלה "אנכי", נמשך התורה ידי שעל `jiwl"אלקיך", 'ied"* לסטרא רק  (שנמשך 
דוקא") אלקיך  "שנקרא  עד  ";204דקדושה , תיבות שהענין 205הבית"iתביתkפשיpנא`וכראשי והיינו, ,

למטה. עד ונתינה כתיבה של באופן נמשך מהשתלשלות שלמעלה ד"אנכי"

המברך" מן יותר אמן העונה "גדול בענין ה) (סעיף לעיל האמור עם זה לקשר רכה a:206ויש
" ואילו בב', מתחילה - וללא `("המברך") הברכה, לאחרי רק באה אמן עניית אבל, בא'. מתחיל - מן"

מתגרין  "גוליירים בדוגמת שזהו הברכה, ענין שישנו לאחרי ורק אמן; לעניית מקום נתינת אין ברכה,
נוצחין". "גיבורים בדוגמת שהוא אמן, דעניית לעילוי מקום יש אזי במלחמה",

שלמעלה  ומצות התורה עלֿידי הנה כן, ולאחרי ב', באות מתחיל ההשתלשלות שסדר - בזה והענין
הענין  גם וזהו עולם, של לאלופו שרומזת א', האות השתלשלות בסדר וממשיכים מוסיפים מהשתלשלות

המברך". מן יותר אמן העונה ש"גדול א'), באות (המתחיל ד"אמן"

.ÊÏ הפתיחה להיות אפשר בתורה ורק טוב", לא הוא עצמו מצד אף ש"תיבת הפנימי הביאור גם וזהו
ב"אל"ף":

ולפיכך dtqeddענין כאורה" "כחשיכה דשם השתלשלות, מסדר שלמעלה האור על מורה ("אף")
טוב"; לא הוא עצמו "מצד

*(- אנכי אלקיך": הוי' "אנכי בפירוש ג) מא, (ובז"ח ב כה, זח"ב -כלל וראה אלקיך הוי' עלֿפי פרט , יל"פ (ובזה

בתחלתה  אלקות האמנת מצות צדק להצמח המצות ספר ראה - המצוות במנין שיהיה קאֿסלקאֿדעתך דיש הא חסידות

ב)). מד, מצותיך (דרך
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ההשתלשלות; סדר בתוך ד"אף") (ה"הוספה" מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך התורה ידי על אך
באות מרומז התורה שענין מה הוי'e"`eשזהו ההמשכה 207דשם ענין על מורה ו' דאות ענין 208, זהו כי ,

יניקה  שום שאין באופן ההשתלשלות סדר תוך מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך ידה שעל התורה,
כו'. אחרא לסטרא

אל"ף. באות הדברות עשרת התחלת דרך על ב"אף", הפתיחה להיות אפשר בתורה ולפיכך

שם  פרשתנו תורה בלקוטי מהמובא להעיר התורה 124ויש קיום ידי שעל שם להמבואר בהמשך -
. "ועיין - "אף" בחינת את מבררים .והמצוות בחוקותי ובמק"מ פסוק . על .209s`e."זאת גם

הוא זאת" גם "ואף פסוק הרי מובן, אינו שלzgiztדלכאורה וענין חדש, יתכן dngpענין וכיצד ,
ב"ואף"? שמתחיל

עה"פ  רז"ל כדרשת - תורה בתלמוד דוקא הוא זה גם כי "אלולא210אלא :dxez xtq."'כו

" נאמר שכאן להעיר, המשכה,eויש על המורה וא"ו, בתוספת - לעיל.אף" כנזכר

הנזירות: שבענין להוספה בנוגע גם מובן ומזה

תורה  בלקוטי לו 54מבואר יש אבל, מהשתלשלות, למעלה שהוא אנפין, אריך בחינת הוא שנזיר
ראשו" שער פרע ("גדל דנזיר השערות ענין שזהו שם, וכמבואר להשתלשלות. הנזיר 32שייכות כי ,(

ווי"ן". כמו שהם שערות, "דרך דאריך השפע ממשיך

התורה  ענין מעין זה מהשתלשלות *והרי שלמעלה האור נמשך ידה שעל הוי', דשם הוא"ו שהוא
השתלשלות. סדר בתוך

.ÁÏ:הוספה של ענין להיות שצריך - הנזירות מענין שלמדים ההנהגה כללות  וזוהי

נשיאנו  רבינו וכדברי רבות, פעלו שכבר העובדה על הבט חסרונות 211מבלי לידע שצריך שכשם
אלא  אתמול, שפעל במה בחלקו", "שמח להיות צריך לא - עצמו מעלות גם לידע צריך כך עצמו,

מאתיים  רוצה מנה לו שיש שמי כשם ד'212אדרבה: רוצה הוא הרי מאתיים לו יש שכאשר מובן, הרי ,
ועוד. ועוד מאות,

יהי' אלקים ש"נזיר שכיון ט) (סעיף לעיל כאמור - ישראל לכלל ישועה פועלים זו הנהגה ועלֿידי
הגלות, מן אותם להוציא - ישראל" את להושיע יחל "הוא הנה הנער"

הארץ, מעמי הסכמה פלוני, בן מפלוני הסכמה לבקש - השתלשלות סדר עם הקשור באופן ולא
מהט  שלמעלה באופן דוקא אלא וכו', וכו' הטבע בדרך וה'הליכה לפניהם ש"מלכם באופן ודוקא בע,

רמה"213בראשם" ביד יוצאים ישראל ש"בני באופן ודוקא גלי"214, "בריש אויבך 215, ש"כל לאחרי ,
.216יכרתו"

שוכני  ורננו ו"הקיצו לארצנו, קוממיות שיוליכנו - דידן ובעגלא טפחים, מעשרה למטה יומשך וכך
מצרים"217עפר" מארץ "הוצאתיך כאשר שהיה כפי ד"אנכי", ובאופן והשלימה, האמיתית בגאולה ,57,

דעכשיו. ממצרים בהיציאה גם יהיה וכך

(פע"ח )* אנפין" דאריך "דיקנא - ב) כ, יתרו ופרש"י מכילתא ג. טו, בשלח (מכילתא כזקן להם נגלה תורה במתן והרי

שערות. בחינת פ"א), שכ"ב
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ובכ"מ.207) ספ"ד. אגה"ת תניא ראה
ב).208) (צד, שם אגה"ת
מד.209) כו, בחוקותי
ויל"ש.210) תו"כ
ע'211) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

(נעתק  נא ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת .42
חשון). כו יום" ב"היום

חיי 212) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
ועוד. שרה.

יג.213) ב, מיכה
ח.214) יד, בשלח
עה"פ.215) ת"א
ח.216) ה, מיכה
יט.217) כו, ישעי'

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן

פעמים  כמה הקביעות 219וכמדובר אז שהיתה והגאולה, השמחה בעל של והברית ההולדת שנת אודות
הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו

פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו

עמך". את "הושיעה הניגון וניגנו

ניקאווא"]. ניעטו "ניעטו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה כך ַָאחר
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תעניות 218) הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' יב. לא, ירמי' ראה
בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן

פעמים  כמה הקביעות 219וכמדובר אז שהיתה והגאולה, השמחה בעל של והברית ההולדת שנת אודות
הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו

פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו

עמך". את "הושיעה הניגון וניגנו

ניקאווא"]. ניעטו "ניעטו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה כך ַָאחר
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תעניות 218) הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' יב. לא, ירמי' ראה
בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם
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ההשתלשלות; סדר בתוך ד"אף") (ה"הוספה" מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך התורה ידי על אך
באות מרומז התורה שענין מה הוי'e"`eשזהו ההמשכה 207דשם ענין על מורה ו' דאות ענין 208, זהו כי ,

יניקה  שום שאין באופן ההשתלשלות סדר תוך מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך ידה שעל התורה,
כו'. אחרא לסטרא

אל"ף. באות הדברות עשרת התחלת דרך על ב"אף", הפתיחה להיות אפשר בתורה ולפיכך

שם  פרשתנו תורה בלקוטי מהמובא להעיר התורה 124ויש קיום ידי שעל שם להמבואר בהמשך -
. "ועיין - "אף" בחינת את מבררים .והמצוות בחוקותי ובמק"מ פסוק . על .209s`e."זאת גם

הוא זאת" גם "ואף פסוק הרי מובן, אינו שלzgiztדלכאורה וענין חדש, יתכן dngpענין וכיצד ,
ב"ואף"? שמתחיל

עה"פ  רז"ל כדרשת - תורה בתלמוד דוקא הוא זה גם כי "אלולא210אלא :dxez xtq."'כו

" נאמר שכאן להעיר, המשכה,eויש על המורה וא"ו, בתוספת - לעיל.אף" כנזכר

הנזירות: שבענין להוספה בנוגע גם מובן ומזה

תורה  בלקוטי לו 54מבואר יש אבל, מהשתלשלות, למעלה שהוא אנפין, אריך בחינת הוא שנזיר
ראשו" שער פרע ("גדל דנזיר השערות ענין שזהו שם, וכמבואר להשתלשלות. הנזיר 32שייכות כי ,(

ווי"ן". כמו שהם שערות, "דרך דאריך השפע ממשיך

התורה  ענין מעין זה מהשתלשלות *והרי שלמעלה האור נמשך ידה שעל הוי', דשם הוא"ו שהוא
השתלשלות. סדר בתוך

.ÁÏ:הוספה של ענין להיות שצריך - הנזירות מענין שלמדים ההנהגה כללות  וזוהי

נשיאנו  רבינו וכדברי רבות, פעלו שכבר העובדה על הבט חסרונות 211מבלי לידע שצריך שכשם
אלא  אתמול, שפעל במה בחלקו", "שמח להיות צריך לא - עצמו מעלות גם לידע צריך כך עצמו,

מאתיים  רוצה מנה לו שיש שמי כשם ד'212אדרבה: רוצה הוא הרי מאתיים לו יש שכאשר מובן, הרי ,
ועוד. ועוד מאות,

יהי' אלקים ש"נזיר שכיון ט) (סעיף לעיל כאמור - ישראל לכלל ישועה פועלים זו הנהגה ועלֿידי
הגלות, מן אותם להוציא - ישראל" את להושיע יחל "הוא הנה הנער"

הארץ, מעמי הסכמה פלוני, בן מפלוני הסכמה לבקש - השתלשלות סדר עם הקשור באופן ולא
מהט  שלמעלה באופן דוקא אלא וכו', וכו' הטבע בדרך וה'הליכה לפניהם ש"מלכם באופן ודוקא בע,

רמה"213בראשם" ביד יוצאים ישראל ש"בני באופן ודוקא גלי"214, "בריש אויבך 215, ש"כל לאחרי ,
.216יכרתו"

שוכני  ורננו ו"הקיצו לארצנו, קוממיות שיוליכנו - דידן ובעגלא טפחים, מעשרה למטה יומשך וכך
מצרים"217עפר" מארץ "הוצאתיך כאשר שהיה כפי ד"אנכי", ובאופן והשלימה, האמיתית בגאולה ,57,

דעכשיו. ממצרים בהיציאה גם יהיה וכך

(פע"ח )* אנפין" דאריך "דיקנא - ב) כ, יתרו ופרש"י מכילתא ג. טו, בשלח (מכילתא כזקן להם נגלה תורה במתן והרי

שערות. בחינת פ"א), שכ"ב
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ובכ"מ.207) ספ"ד. אגה"ת תניא ראה
ב).208) (צד, שם אגה"ת
מד.209) כו, בחוקותי
ויל"ש.210) תו"כ
ע'211) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

(נעתק  נא ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת .42
חשון). כו יום" ב"היום

חיי 212) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
ועוד. שרה.

יג.213) ב, מיכה
ח.214) יד, בשלח
עה"פ.215) ת"א
ח.216) ה, מיכה
יט.217) כו, ישעי'

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן

פעמים  כמה הקביעות 219וכמדובר אז שהיתה והגאולה, השמחה בעל של והברית ההולדת שנת אודות
הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו

פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו

עמך". את "הושיעה הניגון וניגנו

ניקאווא"]. ניעטו "ניעטו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה כך ַָאחר
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תעניות 218) הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' יב. לא, ירמי' ראה
בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן

פעמים  כמה הקביעות 219וכמדובר אז שהיתה והגאולה, השמחה בעל של והברית ההולדת שנת אודות
הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו

פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו

עמך". את "הושיעה הניגון וניגנו

ניקאווא"]. ניעטו "ניעטו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה כך ַָאחר
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תעניות 218) הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' יב. לא, ירמי' ראה
בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם
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המשך ביאור למס' ערכין ליום ראשון  עמ' ב 



לח

.c"qa.d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy
מוגה  בלתי

"אמר,‡. לאמורי", ישראל עשה אשר כל את צפור בן בלק "וירא פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
מואב" ויגר לפיכך עלֿאחתֿכמהֿוכמה, אנו בפניהם, עמדו לא עליהם בטוחים שהיינו מלכים שני אלו

. לכן) מקודם (עוד מואב "ויגר ענינים: ב' שהם לפרש יש רש"י פירוש שלולי ונוסף - הוא", רב כי .
גו' בלק "וירא רש"י: מחדש ולכן לאמורי"; ישראל עשה אשר את בלק "וירא מואב".jkitlלזה, ויגר

"וירא שכתוב "ויראwlaומה ולא "a`en ועוג לסיחון מס מעלין היו כנען מלכי שכל העובדה כי ,"
ורק העם, לכל מפורסם הי' שלא סודי ענין היתה גייסות, עליהם יעברו שלא במפלת wlaלשמרם ראה

עם  גם ישראל בני ילחמו שעתה סבור היה ולכן לבטוח, מי על לו אין ששוב העובדה את ועוג סיחון
להלחם  רצו לא ישראל שבני חשב עתה עד כי מואב, ארץ את ישראל בני סבבו שבתחילה אף מואב,
עליהם  בטוחים שהיינו מלכים ש"שני לאחרי עתה, מהֿשאיןֿכן ועוג, מסיחון שחששו בגלל מואב עם

מואב". ויגר "לפיכך לעמו, זאת שגילה וכיון עלֿאחתֿכמהֿוכמה". "אנו הרי בפניהם", עמדו לא

תעמוד  שמא עוג עם להלחם ירא היה כאשר שגם להבדיל, רבינו, למשה בלק בין חילוק רואים וכאן
כבוד  הנהגת היתה כזה ובאופן כלל. עליו ניכר היה ולא ישראל, לבני סיפר לא אברהם, של זכותו לו

מהוריי" אדמו"ר ב'לקוטי ֿקדושת ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - המאסר  בעת צ
ואילך. 141 עמוד ח חלק שיחות'

***

גו'.·. קודש ידיכם שאו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

- הבדלה עד עלֿכלֿפנים שיסיימו או השבוע, דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד את שסיימו אלו כל
"לחיים" יחדיו .1יאמרו

ההולדת  בשנת שנאמר הפתגם יקויים - בתמוז עשר דשבעה התענית נדחה זו שנה שבקביעות וכיון
זו: כבשנה הקביעות היתה אז שגם תמוז), די"ב השמחה (בעל אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת של

באמת" נדחה שיהיה ,2"הלואי

למעליותא) (שלא ה"אף" מענין רושם שום ישאר שלא אלא בלבד, דחיה של באופן רק ויתהפך 3ולא ,
לטוב. לגמרי

***

והקיבה ‚. והלחיים "כמו ומפרש: קבתה", "אל התיבות את רש"י מעתיק הפרשה כיוון 4בסיום ,
כדאיתא  וכו', לו נעשו נסים והרבה הרגם. לחנם שלא כולם וראו שלה, ונקבות זמרי של זכרות בתוך

הנשרפין" הן (ב"אלו ).5התם"

להבין: וצריך

"אלא) מפרש הפשט) דרך על התורה ממפרשי הוא (שגם עזרא' שם",ה'אבן שהיתה "בקובה  קבתה ",
הקובה" "אל כמו הוא  קבתה " ש"אל  הכרחו היינו, ומהו האוהל", "אל רש"י מפרש זה שעל זה, שלפני

כו'"? בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י של
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וש"נ.1) .45 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
חמ"ד 2) מנחם תורת גם וראה .157 ס"ע ה'ש"ת קיץ סה"ש

וש"נ. .107 ע'
בחי'3) דקדושה, "אף" לבחי' מכללות בניגוד שלמעלה

כמשנת"ל כו', ע'ההשתלשלות חמ"ד מנחם (תורת פ"ד במאמר
.(113
ג.4) יח, שופטים פ'
ב.5) פב, סנהדרין

d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

מוכרח ב) מקרא של בפשוטו הרי - לו" נעשו נסים ש"הרבה הגמרא דברי את רש"י מביא מה לשם
כו'" בתוך  ש"כיוון הנס מהו רק אבל תנוחה), באותה נשאר לא להרגו, שרוצים האדם טבע , עלֿפי (כי

ש" לו"?daxdההכרח נעשו נסים

מפרשים  יכול 6יש פינחס היה איך הקושיא לתרץ כדי לו", נעשו נסים ש"הרבה להוסיף צריך שרש"י ,
נעשו  נסים  ש"הרבה רש"י מביא ולכן למתים? ליטמא לכהן ואסור כהן, היה פינחס הרי זמרי, את להרוג

חז"ל  במדרשי כמסופר נטמא, שלא הנס גם היה שביניהם .7לו",

כי: כן, לומר אפשר אי באמת אבל

יכול א) פינחס היה איך הקושיא את מתרצת אינה נטמא, ולא נס אירע דבר של שבסופו העובדה
הנס" על סומכין "אין שהרי שיטמא , לחשוש מבלי זמרי את .8להרוג 

מפרש ב) לזמרי".9רש"י שהרגו עד פינחס נתכהן ש"לא

גדול  חידוש שזהו (אף לדבר עבודה,10וההכרח עלֿידי כהונה שניתנה מקום בשום מצינו לא שהרי ,
ממה  (א) הכתובים: מפשטות משמע כך כי אחריהם), ולתולדותיהם ולבניו לאהרן שניתן ענין זהו אלא

גמור,9שנאמר  הכרח זה אין עדיין אבל גו'". קנא אשר תחת עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
מקודם  גם לו היתה כשלעצמה כהונה אבל עולם", ל"כהונת בנוגע  הוא כאן שהחידוש לומר אפשר שהרי

גו'" החטאת את אכלתם לא "מדוע טען רבינו משה כאשר (ב) לאכלה 11לכן. לכם ש"היה באמרו ,
אוננים" שאתם דורות"12אףֿעלֿפי בקדשי להקל לך אין שעה, בקדשי שמעת "אם אהרן: לו השיב ,13.

נתכהן  לא שעדיין לומר, צריך כן ועל  אונן? שאינו פינחס , עלֿידי להאכל יכולה החטאת היתה ולכאורה,
פינחס.

ליתא, מעיקרא - שיטמא לחשוש מבלי זמרי את להרוג יכול פינחס היה איך הקושיא ועלֿפיֿזה,
פינחס. נתכהן לא שעדיין כיון

זה „. לפני רש"י שכתב במה הביאור בהקדים הלכה,14ויובן ונזכר מעשה "ראה פינחס", "וירא ,
בפשטות  זה על  ההכרח מהו דלכאורה, - בו" פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני למשה לו אמר

הכתובים?

מובן: אינו דלכאורה - זמרי את להרוג לפינחס מותר היה מדוע לבאר רש"י שכוונת בזה, והביאור

שכתוב  מה על 15בשלמא מיתה חיוב שיש בגלל זה הרי - פעור" לבעל הנצמדים אנשיו איש "הרגו
עבודהֿזרה  גו'"16חטא המדינית את אחיו אל ויקרב בא ישראל מבני ש"איש מה אבל מצינו 17; היכן -

מיתה? חיוב זה על

. הלכה "נזכר שפינחס רש"י מפרש בו".ולכן פוגעין קנאין ארמית הבועל .

מוכרח  - בו" פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל ההלכה מצד היתה זמרי שהריגת מפרש שרש"י וכיון
כי: כו'", בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י

"אחר  בא פינחס שכאשר נמצא, עזרא'), ה'אבן (כפירוש שם" שהיתה "בקובה קבתה", "אל נפרש אם
האשה היתה האוהל", "אל הקובה", אל ישראל dlyאיש daewa כזה באופן והרי ביחד. היו שלא והיינו, ,

ולא  מעשה, בשעת רק  היא בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שההלכה כיון להורגם, לפינחס אסור היה
עליו") נהרג פינחס והרגו, זמרי פירש "אם (ואדרבה: להורגו אסור שאז שפירש, .18לאחר
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כאן.6) הזכרון וספר רא"ם שפ"ח, גם ראה
פרשתנו.7) סוף ותנחומא ספרי עה"פ. תיב"ע
ב.8) קיב, ע"ב. ריש קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
ב.9) קא, זבחים וראה יג. כה, פינחס

וש"נ.10) .167 ס"ע חל"ג לקו"ש גם ראה
יז.11) יו"ד, שמיני
יח.12) שם, פרש"י

יט.13) שם, פרש"י
ז.14) כה, פרשתנו
ה.15) שם,
ובפרש"י.16) יט כב, משפטים
ו.17) שם, פרשתנו
א.18) שם, סנהדרין
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.c"qa.d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy
מוגה  בלתי

"אמר,‡. לאמורי", ישראל עשה אשר כל את צפור בן בלק "וירא פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
מואב" ויגר לפיכך עלֿאחתֿכמהֿוכמה, אנו בפניהם, עמדו לא עליהם בטוחים שהיינו מלכים שני אלו

. לכן) מקודם (עוד מואב "ויגר ענינים: ב' שהם לפרש יש רש"י פירוש שלולי ונוסף - הוא", רב כי .
גו' בלק "וירא רש"י: מחדש ולכן לאמורי"; ישראל עשה אשר את בלק "וירא מואב".jkitlלזה, ויגר

"וירא שכתוב "ויראwlaומה ולא "a`en ועוג לסיחון מס מעלין היו כנען מלכי שכל העובדה כי ,"
ורק העם, לכל מפורסם הי' שלא סודי ענין היתה גייסות, עליהם יעברו שלא במפלת wlaלשמרם ראה

עם  גם ישראל בני ילחמו שעתה סבור היה ולכן לבטוח, מי על לו אין ששוב העובדה את ועוג סיחון
להלחם  רצו לא ישראל שבני חשב עתה עד כי מואב, ארץ את ישראל בני סבבו שבתחילה אף מואב,
עליהם  בטוחים שהיינו מלכים ש"שני לאחרי עתה, מהֿשאיןֿכן ועוג, מסיחון שחששו בגלל מואב עם

מואב". ויגר "לפיכך לעמו, זאת שגילה וכיון עלֿאחתֿכמהֿוכמה". "אנו הרי בפניהם", עמדו לא

תעמוד  שמא עוג עם להלחם ירא היה כאשר שגם להבדיל, רבינו, למשה בלק בין חילוק רואים וכאן
כבוד  הנהגת היתה כזה ובאופן כלל. עליו ניכר היה ולא ישראל, לבני סיפר לא אברהם, של זכותו לו

מהוריי" אדמו"ר ב'לקוטי ֿקדושת ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - המאסר  בעת צ
ואילך. 141 עמוד ח חלק שיחות'

***

גו'.·. קודש ידיכם שאו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

- הבדלה עד עלֿכלֿפנים שיסיימו או השבוע, דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד את שסיימו אלו כל
"לחיים" יחדיו .1יאמרו

ההולדת  בשנת שנאמר הפתגם יקויים - בתמוז עשר דשבעה התענית נדחה זו שנה שבקביעות וכיון
זו: כבשנה הקביעות היתה אז שגם תמוז), די"ב השמחה (בעל אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת של

באמת" נדחה שיהיה ,2"הלואי

למעליותא) (שלא ה"אף" מענין רושם שום ישאר שלא אלא בלבד, דחיה של באופן רק ויתהפך 3ולא ,
לטוב. לגמרי

***

והקיבה ‚. והלחיים "כמו ומפרש: קבתה", "אל התיבות את רש"י מעתיק הפרשה כיוון 4בסיום ,
כדאיתא  וכו', לו נעשו נסים והרבה הרגם. לחנם שלא כולם וראו שלה, ונקבות זמרי של זכרות בתוך

הנשרפין" הן (ב"אלו ).5התם"

להבין: וצריך

"אלא) מפרש הפשט) דרך על התורה ממפרשי הוא (שגם עזרא' שם",ה'אבן שהיתה "בקובה  קבתה ",
הקובה" "אל כמו הוא  קבתה " ש"אל  הכרחו היינו, ומהו האוהל", "אל רש"י מפרש זה שעל זה, שלפני

כו'"? בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י של
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וש"נ.1) .45 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
חמ"ד 2) מנחם תורת גם וראה .157 ס"ע ה'ש"ת קיץ סה"ש

וש"נ. .107 ע'
בחי'3) דקדושה, "אף" לבחי' מכללות בניגוד שלמעלה

כמשנת"ל כו', ע'ההשתלשלות חמ"ד מנחם (תורת פ"ד במאמר
.(113
ג.4) יח, שופטים פ'
ב.5) פב, סנהדרין

d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

מוכרח ב) מקרא של בפשוטו הרי - לו" נעשו נסים ש"הרבה הגמרא דברי את רש"י מביא מה לשם
כו'" בתוך  ש"כיוון הנס מהו רק אבל תנוחה), באותה נשאר לא להרגו, שרוצים האדם טבע , עלֿפי (כי

ש" לו"?daxdההכרח נעשו נסים

מפרשים  יכול 6יש פינחס היה איך הקושיא לתרץ כדי לו", נעשו נסים ש"הרבה להוסיף צריך שרש"י ,
נעשו  נסים  ש"הרבה רש"י מביא ולכן למתים? ליטמא לכהן ואסור כהן, היה פינחס הרי זמרי, את להרוג

חז"ל  במדרשי כמסופר נטמא, שלא הנס גם היה שביניהם .7לו",

כי: כן, לומר אפשר אי באמת אבל

יכול א) פינחס היה איך הקושיא את מתרצת אינה נטמא, ולא נס אירע דבר של שבסופו העובדה
הנס" על סומכין "אין שהרי שיטמא , לחשוש מבלי זמרי את .8להרוג 

מפרש ב) לזמרי".9רש"י שהרגו עד פינחס נתכהן ש"לא

גדול  חידוש שזהו (אף לדבר עבודה,10וההכרח עלֿידי כהונה שניתנה מקום בשום מצינו לא שהרי ,
ממה  (א) הכתובים: מפשטות משמע כך כי אחריהם), ולתולדותיהם ולבניו לאהרן שניתן ענין זהו אלא

גמור,9שנאמר  הכרח זה אין עדיין אבל גו'". קנא אשר תחת עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
מקודם  גם לו היתה כשלעצמה כהונה אבל עולם", ל"כהונת בנוגע  הוא כאן שהחידוש לומר אפשר שהרי

גו'" החטאת את אכלתם לא "מדוע טען רבינו משה כאשר (ב) לאכלה 11לכן. לכם ש"היה באמרו ,
אוננים" שאתם דורות"12אףֿעלֿפי בקדשי להקל לך אין שעה, בקדשי שמעת "אם אהרן: לו השיב ,13.

נתכהן  לא שעדיין לומר, צריך כן ועל  אונן? שאינו פינחס , עלֿידי להאכל יכולה החטאת היתה ולכאורה,
פינחס.

ליתא, מעיקרא - שיטמא לחשוש מבלי זמרי את להרוג יכול פינחס היה איך הקושיא ועלֿפיֿזה,
פינחס. נתכהן לא שעדיין כיון

זה „. לפני רש"י שכתב במה הביאור בהקדים הלכה,14ויובן ונזכר מעשה "ראה פינחס", "וירא ,
בפשטות  זה על  ההכרח מהו דלכאורה, - בו" פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני למשה לו אמר

הכתובים?

מובן: אינו דלכאורה - זמרי את להרוג לפינחס מותר היה מדוע לבאר רש"י שכוונת בזה, והביאור

שכתוב  מה על 15בשלמא מיתה חיוב שיש בגלל זה הרי - פעור" לבעל הנצמדים אנשיו איש "הרגו
עבודהֿזרה  גו'"16חטא המדינית את אחיו אל ויקרב בא ישראל מבני ש"איש מה אבל מצינו 17; היכן -

מיתה? חיוב זה על

. הלכה "נזכר שפינחס רש"י מפרש בו".ולכן פוגעין קנאין ארמית הבועל .

מוכרח  - בו" פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל ההלכה מצד היתה זמרי שהריגת מפרש שרש"י וכיון
כי: כו'", בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י

"אחר  בא פינחס שכאשר נמצא, עזרא'), ה'אבן (כפירוש שם" שהיתה "בקובה קבתה", "אל נפרש אם
האשה היתה האוהל", "אל הקובה", אל ישראל dlyאיש daewa כזה באופן והרי ביחד. היו שלא והיינו, ,

ולא  מעשה, בשעת רק  היא בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שההלכה כיון להורגם, לפינחס אסור היה
עליו") נהרג פינחס והרגו, זמרי פירש "אם (ואדרבה: להורגו אסור שאז שפירש, .18לאחר
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כאן.6) הזכרון וספר רא"ם שפ"ח, גם ראה
פרשתנו.7) סוף ותנחומא ספרי עה"פ. תיב"ע
ב.8) קיב, ע"ב. ריש קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
ב.9) קא, זבחים וראה יג. כה, פינחס

וש"נ.10) .167 ס"ע חל"ג לקו"ש גם ראה
יז.11) יו"ד, שמיני
יח.12) שם, פרש"י

יט.13) שם, פרש"י
ז.14) כה, פרשתנו
ה.15) שם,
ובפרש"י.16) יט כב, משפטים
ו.17) שם, פרשתנו
א.18) שם, סנהדרין
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היו  כו'", בתוך ש"כיוון לנס שנוסף - התם" כדאיתא וכו', לו נעשו נסים "והרבה רש"י מוסיף ולכן
ו"הרבה" משנים, פחות לא היינו רבים" "לשון כלל בדרך (כי נסים שני עוד ולכלֿהפחות נסים, עוד

משלש  פחות לא פירש.19היינו ולא להורגו) ניתן אין ושוב האשה, (מן לפרוש לזמרי לו שהיה "אחד, :(
אסור  היה פורש, זמרי היה אילו כי וכו'", דיבר ולא לסייעו) שבטו לאנשי (לזעוק לדבר לו שהיה ואחד,

להורגו. לפינחס

מוכרח ‰. כו'", בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו הוא קבתה" ש"אל רש"י שפירוש להוסיף, ויש
שלאחר  כיון בו", פוגעין ד"קנאין להלכה מתאים אינו שם" שהיתה "בקובה שהפירוש בגלל רק (לא

עצמו: מהכתוב גם אלא) להורגו, אסור  שפירש

קבתה"? אל גו' "וידקור התורה מספרת מה לשם מובן: אינו לכאורה

וגו'" בשטים ישראל "וישב הסיפור כללות להריגת20בשלמא בשביל עד זה הרי פינחס, עלֿידי זמרי
פינחס זכה כיצד להודיע (א) טעמים: המדינים כמה את "צרור הציווי טעם את להודיע (ב) לכהונה,

פוגעין 21גו'" קנאין ארמית ש "הבועל מסיני' למשה ל'הלכה שבכתב בתורה המקור הוא זה סיפור (ג) ,
קבתה"?22בו" אל גו' ד"וידקור באופן זה שהיה לספר התורה צריכה מה  לשם אבל ;

קנאין  ארמית ד"הבועל הדין כלל נודע היה לא קבתה", אל גו' "וידקור הפסוק שלולי - בזה והביאור
אחר: מטעם היתה זמרי שהריגת לומר מקום שהיה כיון בו", פוגעין

ביתֿדין  כ"שרואים אלא מיתה, מחוייב היה לא עצמו שזמרי לפרש מקום שהיה הביאור, המשך
("ויחל  בדבר העם גו'"20שפרצו לזנות להם"23העם שיראה מה כפי הדבר ולחזק לגדור להן יש ורק 24) ,
. כו' בתוך "כיוון שלאכאשר כולם ראו .mpgl"לתורה סייג "לעשות שנתחייבו 24הרגם", מפני אלא ,

עמוד  ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - דין עלֿפי מיתה
ואילך. 152

קנאין  ארמית ש"הבועל הדין את ללמדנו הוא קבתה" אל גו' "וידקור הכתוב של עיקרו שכל וכיון
נצטרך  ועלֿפיֿזה שם", שהיתה "בקובה [לא הוא קבתה" ד"אל שהפירוש לומר, צריך כן על בו", פוגעין
היפך  שזהו - שפירש לאחרי גם בו פוגעין שקנאין ללמדנו בא שהכתוב (א) האופנים: משני באחד לומר
הרי  כן, ואם מזה, ללמוד אפשר אי שאז - שעה הוראת היתה שפירש לאחרי זמרי שהריגת (ב) ההלכה,

כו'". בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו אלא] מיותר, זה

.Â גם כולל ישראל, בני שמכל היתכן - ישראל) בני כל על קטרוג (ויסור הקושיא תתורץ עלֿפיֿזה
לא  - אנשיו" איש "הרגו שנצטוו שבט ), כל של והדיינים קטנה, סנהדרין גדולה, (סנהדרין ישראל דייני

פינחס?! מלבד ה' קנאת שיקנא מי היה

לעיל: האמור עלֿפי ויובן

בודאי היו השם,, חילול של ענין אודות מדובר היה l`xyinאילו miax הריגת אבל ה'; קנאת מקנאים
ש"הבא  וכיון בו", פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל ההלכה מצד אלא) השם, חילול מצד (לא היתה זמרי

לו" מורין אין בלבד,5לימלך לאחדים כיֿאם ישראל, בני לכל ידועה היתה ולא ברבים, משה לימדה לא ,
פינחס. מלבד בו"), "פוגעין הם (שרק "קנאים" היו שלא יתכן וביניהם,
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ובמפרשים.19) כה  טו, מצורע פרש"י ראה
א.20) שם, פרשתנו
יז.21) שם, פינחס
בדרך22) שזהו בשיחה סיפור והטעם נכלל - דין ולא ,

אדמו"ר כ"ק ע"י 150שהוגהה ע' ח"ח בלקו"ש ונדפסה שליט"א,
ואילך.

שהדין ללמדנו באה שהתורה לומר אין בו ולכן פוגעין דקנאין
כי, - שפירש קודם רק תדייק הוא  שהתורה לומר מקום אין

בפירוש  נאמר לא זו הלכה עיקר שכל בשעה בה דינים, בפרטי

בלבד. סיפור בדרך אלא דין, בתור
השם עלנוסף 23) משה חילול כלפי להתריס ההעזה שבעצם

"זו  ולומר - בנ"י" עדת כל "לעיני - ובפרהסיא בפומבי רבינו
. מותרת או ו אסורה שם, (פרשתנו לך" התירה מי יתרו בת .

ובפרש"י).
- בפרהסיא בנ"י, כל במעמד מיד, פינחס הרגו שלא ומה
התחכם  ולכן שמעון, משבט שנתיירא לפי שזהו בפשטות, י"ל

כו'. הקובה אל אחריו ונכנס
ה"ד.24) פכ"ד סנהדרין הל' רמב"ם

d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

בגמרא  המבואר עלֿפי ועוד: רש"י 25זאת בפירוש לומד 26(והובא היה משה המשנה, סדר "כיצד (
. פרקו משה לו שנה אהרן, נכנס הגבורה, .מפי פרקם משה להם שנה ואיתמר), (אלעזר בניו נכנסו ..

. פרקם משה להם שנה זקנים מעשה נכנסו שבעת לומר, יש - פרקם" משה להם שנה העם כל נכנסו .
ידעו  לא ישראל בני שכל ונמצא, בלבד, אהרן בני עם אלא זו הלכה ללמוד משה הספיק לא עדיין זמרי

אביו). מאלעזר (ששמע פינחס מלבד זו, הלכה עדיין

נוספת: שאלה תתורץ ועלֿפיֿזה

בנוגע רש"י dynlבשלמא מפרש -17. הלכה ממנו הראוי ש"נתעלמה את ויטול פינחס שיבוא כדי .
הלכה נתעלמה מדוע מובן: אינו עדיין אבל l`xyiלו"; ipa lkn אחר מישהו כהן להיות יזכה לא למה -

מאומה), אצלם יתווסף לא כהנים, היו שכבר שכיון (ומשה), ואיתמר אלעזר (מלבד ישראל מבני
זו?! הלכה שיזכור עלֿידיֿזה

זו. הלכה שידע ישראל מבני אחד אף היה לא ו)פינחס, אהרן (בני שמלבד - האמור עלֿפי ויובן

.Ê מובן אינו עדיין :27אך

דוקא? פינחס כיֿאם זמרי, את הרג  לא (ואיתמר) אלעזר למה - זו הלכה ידעו אהרן שבני כיון

להטמא  לו שאסור כיון זמרי, את להרוג יכול היה לא כהן, היה שאלעזר שכיון - בפשטות - לומר ויש
הרגצ'ובי  וכדברי רק 28למתים, ולכן, קנאי, בכהן שייך אינו בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שהדין

זמרי. את להרוג יכול היה - עדיין נתכהן שלא - פינחס

.Á:עצמו רבינו למשה בנוגע להבין צריך ועדיין

הלכה, ונזכר מעשה "ראה שפינחס לאחרי הרי הלכה", ממנו "נתעלמה שבתחלה dynlאף el xn`
איהו  דאיגרתא "קריינא לפינחס לומר במקום כן, ואם בו". פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני
בעצמו  משה יכול היה - לו") מורין "אין והרי  הוראה, בדוגמת לכאורה היא זו (שאמירה פרוונקא" ליהוי

"מצוה  ואדרבה, זמרי, את מבשלוחו"?!29להרוג יותר בו

כהן  היה רבינו שמשה הדעה לפי זמרי.30אך את להרוג יכול היה לא הוא שגם מובן, הרי ,

את  זכר שמשה יתכן הרי - הלכה" ממנו ש"נתעלמה לרש"י מנאֿליה מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל
לומר  לא וגם כהן, להיותו בעצמו, להרגו לא מאומה, לעשות יכול היה לא ואףֿעלֿפיֿכן, ההלכה,

לו"?! מורין ש"אין כיון שיהרגוהו, לאחרים

שכתוב  ממה הוא לזה שההכרח - בזה ש"קנאין 17והביאור ההלכה את ידע משה אם בוכים": "והמה
כיון הרי - לו" מורין ו"אין בו" oicפוגעין itÎlry עלֿידי ולא בעצמו, (לא מאומה לעשות יכול אינו

ש"נתעלמה  לומר, צריך כן על בוכים", "והמה שנאמר וכיון לבכות. מה לו אין לעיל), כנזכר אחרים,
בבכיה". כולם "געו ולכן הלכה", ממנו

. הלכה ממנו ש"נתעלמה לומר צריך מדוע מובן: אינו עדיין qgpit.אך `eaiy ick אם גם הרי - כו'"
כהן? שהיה לפי זמרי, את להרוג יכול היה לא ההלכה, את זוכר היה

בזה  הביאור לומר :31ויש

בש"ס  דאמר' כה'מאן לפרש יש - כהן היה שמשה דאמר' כהן,32ל'מאן פינחס היה מקודם שגם
בזה 33פשטות וב  דגם פלוגתא מפשינן (ולא ארמית הבועל את הורג קנאי דכהן דסביראֿליה לומר צריך
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ב.25) נד, עירובין
לב.26) לד, תשא
(2713 ס"ע נ חוברת "רשימות" גם ראה - לקמן בהבא
ואילך.
שו"ת 28) ה"ד. פי"ב איסו"ב הל' הרמב"ם על צפע"נ ראה

סרל"ה. ח"א צפע"נ
א.29) מא, קידושין

יד 30) ד, שמות פרש"י וראה ואילך. ב קא, זבחים ראה
ועוד. כח. ח, צו הדעות). ב' (שהביא

שליט"א 31) אדמו"ר כ"ק ממענה - הסעיף סוף עד מכאן
) ).המו"ל בכתי"ק

שם.32) זבחים
הרגצ'ובי.33) דעת לתרץ משא"כ
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היו  כו'", בתוך ש"כיוון לנס שנוסף - התם" כדאיתא וכו', לו נעשו נסים "והרבה רש"י מוסיף ולכן
ו"הרבה" משנים, פחות לא היינו רבים" "לשון כלל בדרך (כי נסים שני עוד ולכלֿהפחות נסים, עוד

משלש  פחות לא פירש.19היינו ולא להורגו) ניתן אין ושוב האשה, (מן לפרוש לזמרי לו שהיה "אחד, :(
אסור  היה פורש, זמרי היה אילו כי וכו'", דיבר ולא לסייעו) שבטו לאנשי (לזעוק לדבר לו שהיה ואחד,

להורגו. לפינחס

מוכרח ‰. כו'", בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו הוא קבתה" ש"אל רש"י שפירוש להוסיף, ויש
שלאחר  כיון בו", פוגעין ד"קנאין להלכה מתאים אינו שם" שהיתה "בקובה שהפירוש בגלל רק (לא

עצמו: מהכתוב גם אלא) להורגו, אסור  שפירש

קבתה"? אל גו' "וידקור התורה מספרת מה לשם מובן: אינו לכאורה

וגו'" בשטים ישראל "וישב הסיפור כללות להריגת20בשלמא בשביל עד זה הרי פינחס, עלֿידי זמרי
פינחס זכה כיצד להודיע (א) טעמים: המדינים כמה את "צרור הציווי טעם את להודיע (ב) לכהונה,

פוגעין 21גו'" קנאין ארמית ש "הבועל מסיני' למשה ל'הלכה שבכתב בתורה המקור הוא זה סיפור (ג) ,
קבתה"?22בו" אל גו' ד"וידקור באופן זה שהיה לספר התורה צריכה מה  לשם אבל ;

קנאין  ארמית ד"הבועל הדין כלל נודע היה לא קבתה", אל גו' "וידקור הפסוק שלולי - בזה והביאור
אחר: מטעם היתה זמרי שהריגת לומר מקום שהיה כיון בו", פוגעין

ביתֿדין  כ"שרואים אלא מיתה, מחוייב היה לא עצמו שזמרי לפרש מקום שהיה הביאור, המשך
("ויחל  בדבר העם גו'"20שפרצו לזנות להם"23העם שיראה מה כפי הדבר ולחזק לגדור להן יש ורק 24) ,
. כו' בתוך "כיוון שלאכאשר כולם ראו .mpgl"לתורה סייג "לעשות שנתחייבו 24הרגם", מפני אלא ,

עמוד  ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - דין עלֿפי מיתה
ואילך. 152

קנאין  ארמית ש"הבועל הדין את ללמדנו הוא קבתה" אל גו' "וידקור הכתוב של עיקרו שכל וכיון
נצטרך  ועלֿפיֿזה שם", שהיתה "בקובה [לא הוא קבתה" ד"אל שהפירוש לומר, צריך כן על בו", פוגעין
היפך  שזהו - שפירש לאחרי גם בו פוגעין שקנאין ללמדנו בא שהכתוב (א) האופנים: משני באחד לומר
הרי  כן, ואם מזה, ללמוד אפשר אי שאז - שעה הוראת היתה שפירש לאחרי זמרי שהריגת (ב) ההלכה,

כו'". בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו אלא] מיותר, זה

.Â גם כולל ישראל, בני שמכל היתכן - ישראל) בני כל על קטרוג (ויסור הקושיא תתורץ עלֿפיֿזה
לא  - אנשיו" איש "הרגו שנצטוו שבט ), כל של והדיינים קטנה, סנהדרין גדולה, (סנהדרין ישראל דייני

פינחס?! מלבד ה' קנאת שיקנא מי היה

לעיל: האמור עלֿפי ויובן

בודאי היו השם,, חילול של ענין אודות מדובר היה l`xyinאילו miax הריגת אבל ה'; קנאת מקנאים
ש"הבא  וכיון בו", פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל ההלכה מצד אלא) השם, חילול מצד (לא היתה זמרי

לו" מורין אין בלבד,5לימלך לאחדים כיֿאם ישראל, בני לכל ידועה היתה ולא ברבים, משה לימדה לא ,
פינחס. מלבד בו"), "פוגעין הם (שרק "קנאים" היו שלא יתכן וביניהם,
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ובמפרשים.19) כה  טו, מצורע פרש"י ראה
א.20) שם, פרשתנו
יז.21) שם, פינחס
בדרך22) שזהו בשיחה סיפור והטעם נכלל - דין ולא ,

אדמו"ר כ"ק ע"י 150שהוגהה ע' ח"ח בלקו"ש ונדפסה שליט"א,
ואילך.

שהדין ללמדנו באה שהתורה לומר אין בו ולכן פוגעין דקנאין
כי, - שפירש קודם רק תדייק הוא  שהתורה לומר מקום אין

בפירוש  נאמר לא זו הלכה עיקר שכל בשעה בה דינים, בפרטי

בלבד. סיפור בדרך אלא דין, בתור
השם עלנוסף 23) משה חילול כלפי להתריס ההעזה שבעצם

"זו  ולומר - בנ"י" עדת כל "לעיני - ובפרהסיא בפומבי רבינו
. מותרת או ו אסורה שם, (פרשתנו לך" התירה מי יתרו בת .

ובפרש"י).
- בפרהסיא בנ"י, כל במעמד מיד, פינחס הרגו שלא ומה
התחכם  ולכן שמעון, משבט שנתיירא לפי שזהו בפשטות, י"ל

כו'. הקובה אל אחריו ונכנס
ה"ד.24) פכ"ד סנהדרין הל' רמב"ם

d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

בגמרא  המבואר עלֿפי ועוד: רש"י 25זאת בפירוש לומד 26(והובא היה משה המשנה, סדר "כיצד (
. פרקו משה לו שנה אהרן, נכנס הגבורה, .מפי פרקם משה להם שנה ואיתמר), (אלעזר בניו נכנסו ..

. פרקם משה להם שנה זקנים מעשה נכנסו שבעת לומר, יש - פרקם" משה להם שנה העם כל נכנסו .
ידעו  לא ישראל בני שכל ונמצא, בלבד, אהרן בני עם אלא זו הלכה ללמוד משה הספיק לא עדיין זמרי

אביו). מאלעזר (ששמע פינחס מלבד זו, הלכה עדיין

נוספת: שאלה תתורץ ועלֿפיֿזה

בנוגע רש"י dynlבשלמא מפרש -17. הלכה ממנו הראוי ש"נתעלמה את ויטול פינחס שיבוא כדי .
הלכה נתעלמה מדוע מובן: אינו עדיין אבל l`xyiלו"; ipa lkn אחר מישהו כהן להיות יזכה לא למה -

מאומה), אצלם יתווסף לא כהנים, היו שכבר שכיון (ומשה), ואיתמר אלעזר (מלבד ישראל מבני
זו?! הלכה שיזכור עלֿידיֿזה

זו. הלכה שידע ישראל מבני אחד אף היה לא ו)פינחס, אהרן (בני שמלבד - האמור עלֿפי ויובן

.Ê מובן אינו עדיין :27אך

דוקא? פינחס כיֿאם זמרי, את הרג  לא (ואיתמר) אלעזר למה - זו הלכה ידעו אהרן שבני כיון

להטמא  לו שאסור כיון זמרי, את להרוג יכול היה לא כהן, היה שאלעזר שכיון - בפשטות - לומר ויש
הרגצ'ובי  וכדברי רק 28למתים, ולכן, קנאי, בכהן שייך אינו בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שהדין

זמרי. את להרוג יכול היה - עדיין נתכהן שלא - פינחס

.Á:עצמו רבינו למשה בנוגע להבין צריך ועדיין

הלכה, ונזכר מעשה "ראה שפינחס לאחרי הרי הלכה", ממנו "נתעלמה שבתחלה dynlאף el xn`
איהו  דאיגרתא "קריינא לפינחס לומר במקום כן, ואם בו". פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני
בעצמו  משה יכול היה - לו") מורין "אין והרי  הוראה, בדוגמת לכאורה היא זו (שאמירה פרוונקא" ליהוי

"מצוה  ואדרבה, זמרי, את מבשלוחו"?!29להרוג יותר בו

כהן  היה רבינו שמשה הדעה לפי זמרי.30אך את להרוג יכול היה לא הוא שגם מובן, הרי ,

את  זכר שמשה יתכן הרי - הלכה" ממנו ש"נתעלמה לרש"י מנאֿליה מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל
לומר  לא וגם כהן, להיותו בעצמו, להרגו לא מאומה, לעשות יכול היה לא ואףֿעלֿפיֿכן, ההלכה,

לו"?! מורין ש"אין כיון שיהרגוהו, לאחרים

שכתוב  ממה הוא לזה שההכרח - בזה ש"קנאין 17והביאור ההלכה את ידע משה אם בוכים": "והמה
כיון הרי - לו" מורין ו"אין בו" oicפוגעין itÎlry עלֿידי ולא בעצמו, (לא מאומה לעשות יכול אינו

ש"נתעלמה  לומר, צריך כן על בוכים", "והמה שנאמר וכיון לבכות. מה לו אין לעיל), כנזכר אחרים,
בבכיה". כולם "געו ולכן הלכה", ממנו

. הלכה ממנו ש"נתעלמה לומר צריך מדוע מובן: אינו עדיין qgpit.אך `eaiy ick אם גם הרי - כו'"
כהן? שהיה לפי זמרי, את להרוג יכול היה לא ההלכה, את זוכר היה

בזה  הביאור לומר :31ויש

בש"ס  דאמר' כה'מאן לפרש יש - כהן היה שמשה דאמר' כהן,32ל'מאן פינחס היה מקודם שגם
בזה 33פשטות וב  דגם פלוגתא מפשינן (ולא ארמית הבועל את הורג קנאי דכהן דסביראֿליה לומר צריך
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ב.25) נד, עירובין
לב.26) לד, תשא
(2713 ס"ע נ חוברת "רשימות" גם ראה - לקמן בהבא
ואילך.
שו"ת 28) ה"ד. פי"ב איסו"ב הל' הרמב"ם על צפע"נ ראה

סרל"ה. ח"א צפע"נ
א.29) מא, קידושין

יד 30) ד, שמות פרש"י וראה ואילך. ב קא, זבחים ראה
ועוד. כח. ח, צו הדעות). ב' (שהביא

שליט"א 31) אדמו"ר כ"ק ממענה - הסעיף סוף עד מכאן
) ).המו"ל בכתי"ק

שם.32) זבחים
הרגצ'ובי.33) דעת לתרץ משא"כ



d"kyz'dמב ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

ולכן  זמרי, את להרוג יכול משה היה כן, ואם לזמרי), שהרגו עד פינחס נתכהן דלא דאמר' א'מאן פליג 
. הלכה ממנו "נתעלמה לומר כו'".צריך פינחס שיבוא כדי .

לא  שלכן הלכה", ממנו "נתעלמה לומר שצריך בפשטות מובן - כהן היה לא שמשה דאמר' ול'מאן
משה. הרגו

משה  לו אמר בו", פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך מקובלני למשה לו "אמר שפינחס ולאחרי
שכח  לא שלכן האמיתי, קנאי (פינחס) שהוא ראיה מזה כי, - פרוונקא" ליהוי איהו דאיגרתא "קריינא
דהא  - בענוותנותו - משה פירש לעצמו, בנוגע מהֿשאיןֿכן 'עצמי'); ענין על לשכוח (דאיֿאפשר

קנאי. שאינו מפני אלא) כו', פינחס שיבוא כדי (לא הוא הלכה ממנו שנתעלמה

.Ë:הקנאות לענין בנוגע הוראה גם יש  לעיל מהאמור

ישראל  בני שאר שכל מזה - כו' מעלה בה ואין טוב דבר אינה שקנאות להוכיח שרוצים כאלו יש
בירושלמי  שכתוב ממה ראיה להביא ומוסיפים כו'. לקנא לנכון מצאו לא פינחס) לפינחס,34(מלבד בנוגע

לנדותו". ש"ביקשו

ההלכה  את עדיין ידעו לא ישראל בני כל שהרי כלל, ראיה מזה אין - לעיל האמור עלֿפי אבל
מישראל  רבים בודאי היו - השם חילול אודות מדובר היה ואילו  בו"; פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל

ה'. קנאת מקנאים

(כדלקמן). היהדות נקודת התגלות עם שקשורה הקנאות, בענין גדולה מעלה יש  - ואדרבה

אליהו  זה (פינחס הנביא שאליהו שמצינו מה גם מילה 35וזהו ברית לכל בא קנאי, בן קנאי שהיה ,(36

דמיא" דמהילא כמאן ש"אשה (וכיון מישראל אחד כל והיינו,37של ישראל), לבנות גם שייך זה הרי ,
מישראל. ואחד אחד לכל הקנאות כח את שנותן

.È"קנאתי את "בקנאו שכתוב במה הביאור - השיחה ("בשביל 38המשך לאלקיו" קנא "אשר ,
.39אלקיו") כמותו העריות בכל שאין הפסד בו ש"יש ארמית" ד"בועל החומר מצד שזהו מן , (ש)הבן .

. בנו אינו ה'"הכותית אחרי מלהיות אותו מסיר עבור 40. ההולדה שבענין האיןֿסוף בכח שמשתמש ,
מעשה  בשעת רק זה הרי (ולכן מאלקות שפירש);41ההיפך קודם כי , בו", פוגעים "קנאין שדוקא הטעם

מצד היא רע מטוב לעשות העונש הבחירה נמסר ולכן מהתורה, שלמעלה יתברך, בעצמותו הנשמות שרש
להמשך  והשייכות לו"; מורין "אין תורה שעלֿפי בענין אפילו ה' קנאת על נפשם שמוסרים ל"קנאין"
שמורה  הגורל (עלֿפי הארץ חלוקת שוים), ישראל כל שלכן העצם, (מצד ישראל בני מנין בענין הסדרה

אתך" לזרים ואין לבדך לך ("יהיו עצרת בשמיני שסיומה הקרבנות ופרשת הנשמה) עצם הוגה 42על - (
ואילך. 153 עמוד ח חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי
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ספ"ט.34) סנהדרין
סע"א.35) קצ, ח"ב זהר פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע

קיד, ב"מ פרש"י פינחס. ר"פ יל"ש א. רטו, פינחס) (רע"מ ח"ג
א. יז, מלכיםֿא רלב"ג כהן). מר לאו (ד"ה ב

שם.36) זח"ב וראה ספכ"ט. פרדר"א
א.37) כז, ע"ז
יא.38) כה, פינחס
(ובפרש"י).39) יג שם,

ה"ז.40) פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם
הא"ס,41) כח אודות שמדובר כיון קצת: אחר ובסגנון

האופנים: מב' בא' זה הרי - והגבלה ממדידה שלמעלה שזהו"ע
שתהי' שייך שלא וכיון נקודה. או גבול, בלי התפשטות
- נקודה של באופן נשאר זה הרי בלעו"ז, בל"ג התפשטות

דוקא. מעשה בשעת
וש"נ.42) פב. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת וראה יז. ה, משלי

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn .c"qa
מאידית  תרגום

היהודיֿתורני ‡. בלוח השנה ימי ככל – זה יום
והיום  בשבוע, היום מנינים: משני מורכב –

יום 1בחודש  בשבוע, השביעי היום הוא היום .
בחודש  העשירי והיום קודש), שבת (יום השביעי

(תמוז).

החודש" ו"ימי השבוע" "ימי – אלו מנינים שני
הקובעים  שונים, חשבונות שני ע"פ מחושבים –
ימי  תלויים שבו – השמש מהלך התורני: הלוח את

אחד  יום בוקר ויהי ערב (ויהי וכך 2השבוע וכיו"ב,
שבוע  בכל עצמו על חוזר ראשון 3ה"ז יום היום :

ימי 4בשבת  תלויים שבו – הלבנה ומהלך וכו'),
החודש.

מכל  שכן (במכלֿ וביהדות בתורה ענין כבכל
העולם  מקריים 5מאורעות אלו מנינים שני אין ,(

ע"י  ובדיוק בכוונה כך נקבעו הם אלא ח"ו,
שבו  באופן סדרים שני משקפים הם הקב"ה.
וצריך  יכול ומזה העולם; את ומנהיג בורא הקב"ה
שני  ע"פ נקבעת היוםֿיומית (שהנהגתו יהודי כל
בעבודת  והוראה לימוד ללמוד אלו) חשבונות

.6השם 

השביעי  יום – זה ליום בנוגע גם מובן וכמו"כ
שבמספרים  [ובפרט בחודש העשירי ויום בשבוע
וימי  השבוע ימי בין החילוק במיוחד מודגש אלו

לימוד  בתוכו כולל שהוא – ס"ג] כדלקמן החודש,
אלו  מספרים משני אחד מכל הן – האדם בעבודת
חשבונות  שני (שהרי בפניֿעצמו ועשרה) (שבעה
שניהם  מחיבור והן בשני), אחד תלויים אינם אלו

ביום יחדיו באים שהם היות זהו `cgיחד. (והרי
כך  על מורה ה"ז ובדיוק), פרטיות שיש בהשגחה

שייכות  דבר7ביניהם נעשים שהם (יום `cgעד
cg`.(ועשירי שביעי מנינים: משני המורכב

ויום  חוקת, פרשת שבת הוא זה שיום וכיון
עם  שייכות לזה שיש מורה ה"ז – תמוז בחודש
הימים  עם שייכות וגם החודש; ועם הפרשה

זו  משבת חג 8המתברכים תמוז, י"בֿי"ג (א) :
תרפ"ז  (בשנת אדמו"ר מו"ח דכ"ק ו(ב)9הגאולה ,(

הבאה  (בשבת בתמוז עשר ).10שבעה

האמיתית  הגאולה עם שייכות ועיקר: וגם
גרמא, שהזמן עיקרי הכי הענין – והשלימה

לאחרונה  ובפרט כמ"פ, .11כמדובר

החודש ·. וימי השבוע ימי  בין הכללי החילוק
במעשה  תלויים אינם השבוע ימי שבעת הוא:
מעשה  סדר מצד מלמעלה, נקבעים הם אלא האדם,
שעלֿידיֿזה  הקב"ה, אותו שקבע כפי בראשית
עובר  השמש) מהלך (ע"י בוקר" ויהי ערב ש"ויהי
בא  ובמילא (היקפים), ימים ששה ועוד יום, במילא

חז"ל  כדברי – שבת וקדושת השביעי, (בנוגע 12יום
(מששת  וקיימא מקדשא ש"שבת שבת) לקדושת
תלויים  ה)חודש (ימי משא"כ בראשית)". ימי

oicÎziaב  zeriaw13. . לזמנים דקדשינהו "ישראל ,
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(1– לחמה (שמונין אוה"ע בלוח הוא שכן נשתלשל וממנו
סע"ב), רלו, זח"א ג. פ"ו, ב"ר ב. יב, בא מכילתא א. כט, סוכה
היא  זו חלוקה אבל חלקיםֿחדשים, לי"ב החמה שנת  שמחלקים
– תרנ"ד החודש (ד"ה בתולדה" כן שהוא ולא לבד הסכם "רק
– כלל" חודש לשמש "אין (כי עצמו החמה מהלך ע"י קלז) ע'
(כפי  הלבנה מהלך ע"י החדשים חלוקת כמו ולא שם), בא ראב"ע
חלקים) וע"ג שעה ידות (וב' וחצי יום כ"ט שבכל בבנ"י), שהוא
פ"ו  קדה"ח הל' רמב"ם א. כה, (ר"ה דהלבנה חדש סיבוב נעשה

ועוד). ה"ג.
ו.2) א, בראשית
רסט.3) ע' תרע"ח סה"מ סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה

פו. ע' שבועות אוה"ת גם וראה .167 ע' תש"ה .192 ע' תש"ד
ובכ"מ. א'תתצט. א'תתצא. ע' ברכה אוה"ת

יום.4) של בשיר כמ"ש
ואילך.5) סקי"ט הוספות "קה"ת") (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.
רואה 6) האדם אשר ודבר דבר שכל הבעש"ט, מתורת במכ"ש

ואילך. סקכ"ז (שם השם בעבודת הנהגה הוראת הוא שומע או
וש"נ).

ראש 7) (מוספי) שקדושת רע"א) (צא, דזבחים מהא וכמובן
.481 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה שבת". למוספי "אהני חודש

א.8) פח, ב. סג, זח"ב ראה
המתאים 9) תהלים שבמזמור ולהעיר – תפז"ר. אותיות

(יום  תמוז בי"ב לומר שמתחילים הגאולה בעל של שנותיו למספר
" ט) (בפסוק נאמר – קי"ב) (מזמור השתא נתן xftהולדתו)

לאביונים".
(10.6 הערה זו שנה צו ש"פ שיחת ראה
שלאח"ז.11) והתוועדויות ושיחות ניסן, כ"ח שיחת
סע"ג.12) סט, יתרו תו"א וראה (ובפרש"י). א יז, ביצה
שהקב"ה 13) יד) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, (שמו"ר שאחז"ל ועד

כו'". מטה של ב"ד אצל נלך ואתם "אני מעלה של לב"ד אומר
(ר"ה  כו'" מזידין אפילו אתם שוגגין אפילו ש"אתם כך, כדי ועד

שם).



מג d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

ולכן  זמרי, את להרוג יכול משה היה כן, ואם לזמרי), שהרגו עד פינחס נתכהן דלא דאמר' א'מאן פליג 
. הלכה ממנו "נתעלמה לומר כו'".צריך פינחס שיבוא כדי .

לא  שלכן הלכה", ממנו "נתעלמה לומר שצריך בפשטות מובן - כהן היה לא שמשה דאמר' ול'מאן
משה. הרגו

משה  לו אמר בו", פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך מקובלני למשה לו "אמר שפינחס ולאחרי
שכח  לא שלכן האמיתי, קנאי (פינחס) שהוא ראיה מזה כי, - פרוונקא" ליהוי איהו דאיגרתא "קריינא
דהא  - בענוותנותו - משה פירש לעצמו, בנוגע מהֿשאיןֿכן 'עצמי'); ענין על לשכוח (דאיֿאפשר

קנאי. שאינו מפני אלא) כו', פינחס שיבוא כדי (לא הוא הלכה ממנו שנתעלמה

.Ë:הקנאות לענין בנוגע הוראה גם יש  לעיל מהאמור

ישראל  בני שאר שכל מזה - כו' מעלה בה ואין טוב דבר אינה שקנאות להוכיח שרוצים כאלו יש
בירושלמי  שכתוב ממה ראיה להביא ומוסיפים כו'. לקנא לנכון מצאו לא פינחס) לפינחס,34(מלבד בנוגע

לנדותו". ש"ביקשו

ההלכה  את עדיין ידעו לא ישראל בני כל שהרי כלל, ראיה מזה אין - לעיל האמור עלֿפי אבל
מישראל  רבים בודאי היו - השם חילול אודות מדובר היה ואילו  בו"; פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל

ה'. קנאת מקנאים

(כדלקמן). היהדות נקודת התגלות עם שקשורה הקנאות, בענין גדולה מעלה יש  - ואדרבה

אליהו  זה (פינחס הנביא שאליהו שמצינו מה גם מילה 35וזהו ברית לכל בא קנאי, בן קנאי שהיה ,(36

דמיא" דמהילא כמאן ש"אשה (וכיון מישראל אחד כל והיינו,37של ישראל), לבנות גם שייך זה הרי ,
מישראל. ואחד אחד לכל הקנאות כח את שנותן

.È"קנאתי את "בקנאו שכתוב במה הביאור - השיחה ("בשביל 38המשך לאלקיו" קנא "אשר ,
.39אלקיו") כמותו העריות בכל שאין הפסד בו ש"יש ארמית" ד"בועל החומר מצד שזהו מן , (ש)הבן .

. בנו אינו ה'"הכותית אחרי מלהיות אותו מסיר עבור 40. ההולדה שבענין האיןֿסוף בכח שמשתמש ,
מעשה  בשעת רק זה הרי (ולכן מאלקות שפירש);41ההיפך קודם כי , בו", פוגעים "קנאין שדוקא הטעם

מצד היא רע מטוב לעשות העונש הבחירה נמסר ולכן מהתורה, שלמעלה יתברך, בעצמותו הנשמות שרש
להמשך  והשייכות לו"; מורין "אין תורה שעלֿפי בענין אפילו ה' קנאת על נפשם שמוסרים ל"קנאין"
שמורה  הגורל (עלֿפי הארץ חלוקת שוים), ישראל כל שלכן העצם, (מצד ישראל בני מנין בענין הסדרה

אתך" לזרים ואין לבדך לך ("יהיו עצרת בשמיני שסיומה הקרבנות ופרשת הנשמה) עצם הוגה 42על - (
ואילך. 153 עמוד ח חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי
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ספ"ט.34) סנהדרין
סע"א.35) קצ, ח"ב זהר פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע

קיד, ב"מ פרש"י פינחס. ר"פ יל"ש א. רטו, פינחס) (רע"מ ח"ג
א. יז, מלכיםֿא רלב"ג כהן). מר לאו (ד"ה ב

שם.36) זח"ב וראה ספכ"ט. פרדר"א
א.37) כז, ע"ז
יא.38) כה, פינחס
(ובפרש"י).39) יג שם,

ה"ז.40) פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם
הא"ס,41) כח אודות שמדובר כיון קצת: אחר ובסגנון

האופנים: מב' בא' זה הרי - והגבלה ממדידה שלמעלה שזהו"ע
שתהי' שייך שלא וכיון נקודה. או גבול, בלי התפשטות
- נקודה של באופן נשאר זה הרי בלעו"ז, בל"ג התפשטות

דוקא. מעשה בשעת
וש"נ.42) פב. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת וראה יז. ה, משלי

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn .c"qa
מאידית  תרגום

היהודיֿתורני ‡. בלוח השנה ימי ככל – זה יום
והיום  בשבוע, היום מנינים: משני מורכב –

יום 1בחודש  בשבוע, השביעי היום הוא היום .
בחודש  העשירי והיום קודש), שבת (יום השביעי

(תמוז).

החודש" ו"ימי השבוע" "ימי – אלו מנינים שני
הקובעים  שונים, חשבונות שני ע"פ מחושבים –
ימי  תלויים שבו – השמש מהלך התורני: הלוח את

אחד  יום בוקר ויהי ערב (ויהי וכך 2השבוע וכיו"ב,
שבוע  בכל עצמו על חוזר ראשון 3ה"ז יום היום :

ימי 4בשבת  תלויים שבו – הלבנה ומהלך וכו'),
החודש.

מכל  שכן (במכלֿ וביהדות בתורה ענין כבכל
העולם  מקריים 5מאורעות אלו מנינים שני אין ,(

ע"י  ובדיוק בכוונה כך נקבעו הם אלא ח"ו,
שבו  באופן סדרים שני משקפים הם הקב"ה.
וצריך  יכול ומזה העולם; את ומנהיג בורא הקב"ה
שני  ע"פ נקבעת היוםֿיומית (שהנהגתו יהודי כל
בעבודת  והוראה לימוד ללמוד אלו) חשבונות

.6השם 

השביעי  יום – זה ליום בנוגע גם מובן וכמו"כ
שבמספרים  [ובפרט בחודש העשירי ויום בשבוע
וימי  השבוע ימי בין החילוק במיוחד מודגש אלו

לימוד  בתוכו כולל שהוא – ס"ג] כדלקמן החודש,
אלו  מספרים משני אחד מכל הן – האדם בעבודת
חשבונות  שני (שהרי בפניֿעצמו ועשרה) (שבעה
שניהם  מחיבור והן בשני), אחד תלויים אינם אלו

ביום יחדיו באים שהם היות זהו `cgיחד. (והרי
כך  על מורה ה"ז ובדיוק), פרטיות שיש בהשגחה

שייכות  דבר7ביניהם נעשים שהם (יום `cgעד
cg`.(ועשירי שביעי מנינים: משני המורכב

ויום  חוקת, פרשת שבת הוא זה שיום וכיון
עם  שייכות לזה שיש מורה ה"ז – תמוז בחודש
הימים  עם שייכות וגם החודש; ועם הפרשה

זו  משבת חג 8המתברכים תמוז, י"בֿי"ג (א) :
תרפ"ז  (בשנת אדמו"ר מו"ח דכ"ק ו(ב)9הגאולה ,(

הבאה  (בשבת בתמוז עשר ).10שבעה

האמיתית  הגאולה עם שייכות ועיקר: וגם
גרמא, שהזמן עיקרי הכי הענין – והשלימה

לאחרונה  ובפרט כמ"פ, .11כמדובר

החודש ·. וימי השבוע ימי  בין הכללי החילוק
במעשה  תלויים אינם השבוע ימי שבעת הוא:
מעשה  סדר מצד מלמעלה, נקבעים הם אלא האדם,
שעלֿידיֿזה  הקב"ה, אותו שקבע כפי בראשית
עובר  השמש) מהלך (ע"י בוקר" ויהי ערב ש"ויהי
בא  ובמילא (היקפים), ימים ששה ועוד יום, במילא

חז"ל  כדברי – שבת וקדושת השביעי, (בנוגע 12יום
(מששת  וקיימא מקדשא ש"שבת שבת) לקדושת
תלויים  ה)חודש (ימי משא"כ בראשית)". ימי

oicÎziaב  zeriaw13. . לזמנים דקדשינהו "ישראל ,
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(1– לחמה (שמונין אוה"ע בלוח הוא שכן נשתלשל וממנו
סע"ב), רלו, זח"א ג. פ"ו, ב"ר ב. יב, בא מכילתא א. כט, סוכה
היא  זו חלוקה אבל חלקיםֿחדשים, לי"ב החמה שנת  שמחלקים
– תרנ"ד החודש (ד"ה בתולדה" כן שהוא ולא לבד הסכם "רק
– כלל" חודש לשמש "אין (כי עצמו החמה מהלך ע"י קלז) ע'
(כפי  הלבנה מהלך ע"י החדשים חלוקת כמו ולא שם), בא ראב"ע
חלקים) וע"ג שעה ידות (וב' וחצי יום כ"ט שבכל בבנ"י), שהוא
פ"ו  קדה"ח הל' רמב"ם א. כה, (ר"ה דהלבנה חדש סיבוב נעשה

ועוד). ה"ג.
ו.2) א, בראשית
רסט.3) ע' תרע"ח סה"מ סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה

פו. ע' שבועות אוה"ת גם וראה .167 ע' תש"ה .192 ע' תש"ד
ובכ"מ. א'תתצט. א'תתצא. ע' ברכה אוה"ת

יום.4) של בשיר כמ"ש
ואילך.5) סקי"ט הוספות "קה"ת") (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.
רואה 6) האדם אשר ודבר דבר שכל הבעש"ט, מתורת במכ"ש

ואילך. סקכ"ז (שם השם בעבודת הנהגה הוראת הוא שומע או
וש"נ).

ראש 7) (מוספי) שקדושת רע"א) (צא, דזבחים מהא וכמובן
.481 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה שבת". למוספי "אהני חודש

א.8) פח, ב. סג, זח"ב ראה
המתאים 9) תהלים שבמזמור ולהעיר – תפז"ר. אותיות

(יום  תמוז בי"ב לומר שמתחילים הגאולה בעל של שנותיו למספר
" ט) (בפסוק נאמר – קי"ב) (מזמור השתא נתן xftהולדתו)

לאביונים".
(10.6 הערה זו שנה צו ש"פ שיחת ראה
שלאח"ז.11) והתוועדויות ושיחות ניסן, כ"ח שיחת
סע"ג.12) סט, יתרו תו"א וראה (ובפרש"י). א יז, ביצה
שהקב"ה 13) יד) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, (שמו"ר שאחז"ל ועד

כו'". מטה של ב"ד אצל נלך ואתם "אני מעלה של לב"ד אומר
(ר"ה  כו'" מזידין אפילו אתם שוגגין אפילו ש"אתם כך, כדי ועד

שם).
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העשר  כל ינתנו והשלימה האמיתית בגאולה אבל
וקדמוני  קניזי קיני (גם תהי'34ארצות שאז כיון ,(

דג' העבודה ותהי' השלימות, בתכלית השם עבודת
(גם) תולדות envrlמוחין ד"אלה השלימות (עד

והארץ  השמים תולדות מ"אלה שלמעלה פרץ"
.35בהבראם")

ועשרה „. דשבעה הענינים דשני הפעולה
דרגות  שתי נמצאות עצמה שבהבריאה בזה קשורה

אלו:

ב  נברא שהעולם נאמר שבכתב drayבתורה
"ויכל  מלאכתו"36ימים, השביעי ביום ;37אלקים

ניתנה" בפירושה "תורה – שבעלֿפה –38בתורה
זו  בשבת שלומדים [בפרק ש"39נאמר [dxyra

מתאים  שזה לומר, ויש העולם", נברא מאמרות
 ֿ שבעל ותורה שבכתב תורה שבין שהחילוק לזה

הוא ועשרה:c"rפה שבעה בין החילוק

מהקב"ה  מלמעלה ניתנה שייך 40תושב"כ ולא ,
דהמשכת  זו דרגא מצד ח"ו. בה יוסיף שאדם
היא  הבריאה שלימות (תושב"כ) מלמעלה אלקות
שבע  בירור לעבודת כח נותן וזה דשבעה. באופן

העולם. ובגדרי בערך אלקות גילוי המדות,

ויגיעה  העבודה ע"י רובה נתגלתה תושבע"פ
ישראל  חכמי של ופלפול) עיון (בדרך עצמם בכח
מן  באחת דעתם מפי ("שלומדים הדורות במשך
שעשאום  (או) . . בהם נדרשת שהתורה המדות

לתורה" דינים 41סייג ריבוי נתחדשו שעי"ז ,(
מצוות  בהתרי"ג שם 42ופרטים ההדגשה ולכן .

עבודת dxyraש" מצד העולם", נברא מאמרות
רואים  – ובהעולם (תושבע"פ) בתורה המטה

עשר. בחי' בהבריאה

"לעשות  – עצמו בכח לעבודה כח נותן וזה
הגילוי  בהבריאה, וחידוש הוספה לפעול – לתקן"

ב  העבודה ע"י השלימות בתכלית עשר ,mlerדבחי'
(חידוש  פרץ" תולדות ד"אלה לשלימות עד

).43בהבריאה 

ועשירי ‰. (שבוע) דשביעי – אלו ענינים בשני
יש  – בזה:(חודש) שאין מה בזה

הבריאה  שלימות שזוהי – היא דשביעי המעלה
ושלימות  טוב מלכתחילה, אותה ברא שהקב"ה כפי
אלקות  ד(גילוי השלימות שזוהי – וגם מלכתחילה.

dnvrב)ה  d`ixa פנימי באופן מתלבשת שהיא כפי ,
מלכתחילה). שנברא (כפי הבריאה בגדר

עבודת  (ע"י שפועל – היא דעשירי המעלה
והגבלה  ממדידה שלמעלה אלקות גילוי האדם)

הכתוב  ובלשון יהי'44דהבריאה. "העשירי –
לגמרי  שנעלה בגרמי', מלה דקודש הדרגא קודש",
אחרים  מענינים ומובדל) מופרש ("קודש"

העולם. דגדר ועאכו"כ ("גרמי'"),

(שבת) בדרגת היא השביעי) (יום שבת גם -
ycew"'בגרמי מלה "קודש כפי 45, זהו אבל –

וקיימא), (מקדשא מלמעלה נמשכת שהקדושה
עבודת  ע"י נפעל קודש" יהי' "העשירי 46משא"כ
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52 ובפרש"י.34) יט טו, לךֿלך
(35oirne כיבוש ע"ד בפרשתנו* כמסופר – זה לפני הי' זה

מארץ חלק נכלל שבה ועוג, סיחון בארץ בנ"י oenrוהתיישבות
a`ene קניזי קיני ארצות, מהשלש שהם וש"נ), א. לח, גיטין (ראה

וי"ל  שם). (פרש"י לעתיד" ירושה להיות ש"עתידים וקדמוני,
(עשרה) לע"ל הארץ וירושת כיבוש לשלימות וההכנה שהפתיחה

– ועוג סיחון בארץ ההתיישבות ע"י (וראה epzyxtayנעשתה
שמעין  ס"ט, לקמן וראה תש"נ). חוקת ש"פ שיחת בארוכה
חוצה. המעיינות הפצת ע"י נעשה מוחין) (דג' זה דגילוי וטועמי'

ב.36) ב, בראשית
מנוחה,37) באת שבת באת מנוחה, חסר העולם הי' ד"מה

ט. פ"י, ב"ר גם וראה עה"פ. (פרש"י המלאכה" ונגמרה כלתה

א). לח, סנהדרין – חצבה תוד"ה ויכל. ד"ה א ט, מגילה פרש"י
בתחלתה.38) היד לספרו הרמב"ם הקדמת
מ"א.39) פ"ה אבות
פיה"מ 40) גם וראה עה"ת. הרמב"ן פתיחת בארוכה ראה

הח'. ביסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם

ixiyr ,(dyxtd meiq cr iriay) zayd meic yneg xeriya (*
.fenza

תשמ"ט 41) השיחות ס' וראה ה"ב. פ"א ממרים הל' רמב"ם
.725 ע' ח"ב

ע'42) ואילך. צ ע' ואילך. עח ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה
ואילך. שפג

העשרה 43) מבחי' יותר נעלה וגילוי חידוש שהוא מובן שמזה
שבהן ע"יxap`מאמרות הוא d"awdהעולם זה ענין גילוי [וגם

dxeza בעשרה שנברא העולם (בתיקון האדם עבודת ע"י שהרי ,[
מאמרות), בעשרה (שנברא בהבריאה חידוש לע"ל תהי' מאמרות)

חדשה". וארץ חדשים "שמים
א.44) רעא, זח"ב וראה לב. כז, בחוקותי
ואילך.45) סע"ג ר, דא"ח) (עם סידור וראה ב. צד, זח"ג

ועוד.
קודש"46) יהי' ד"העשירי הענין בפשטות גם שהוא כפי

ע"י  נעשית העשירית הבהמה שקדושת בהמה, במעשר שנאמר
מנין  ע"י הכלל מן (ויציאה הדיר מן הבהמה יציאת פעולה:

ואילך. 362 ע' ח"ז לקו"ש ראה האדם).
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חדשים" לראשי דקדשינהו אומרים 14ישראל (ולכן
קדושת  להקדים ש"צריך והזמנים", ישראל "מקדש
נתקדשו  ישראל קדושת ידי שעל לקדושתן, ישראל
קובעים  היו לא ישראל נתקדשו לא ואילו הם,

בביתֿדין" מועדים וקוראין ).15חדשים

ימי  שבעת הענינים: בפשטות גם שהוא וכפי
הבריאה  בתחלת מיד היו השבת) (ויום בראשית
החודש  קידוש משא"כ התורה). בהתחלת (כמסופר

גו'"("החו  לכם הזה שנאמרה 16דש מצוה הוא (
ישראל"i"paל  שנצטוו ראשונה )17("מצוה

בכ"מ  ומבואר מצרים. ביציאת שזוהי 18לראשונה ,
שלמעלה  ומצוות בתורה דבנ"י העבודה התחלת

מהבריאה.

סדר  על קאי השבוע ימי הענינים: וברוחניות
"עולם  הקב"ה, ע"י במילואה שנברא כפי הבריאה

נברא" מילואו כמ"ש 19על תולדות 20, "אלה
כתיב  מלא תולדות בהבראם", והארץ .21השמים

מלשון  (חודש וחידוש ההוספה על קאי החודש ימי
ע"י22חידוש  בהבריאה שנפעל (mc`d zcear23,

לעשות 24כמאחז"ל  אלקים ברא לתקן",25"אשר –

(אפילו  הבריאה בכל ושלימות חידוש שפועלים עד
מצ"ע), הבריאה שלימות לגבי

חדשה" וארץ חדשים שיהי'26"שמים –
תולדות  "אלה כשיהי' והשלימה, האמיתית בגאולה

דוד)" את הוליד (וישי גו' מלא 27פרץ תולדות ,28

והארץ). השמים בבריאת מלא' מ'תולדות (למעלה

משתי  הוא זה חילוק מקור הענינים, ובשורש
להבריאה, שבערך אלקות באלקות: הדרגות
שלמעלה  ואלקות (שבוע); בהבריאה ומתלבשת

(חודש). מהבריאה

בין ‚. בהחילוק במיוחד משתקף שזה לומר ויש
שני  – (בחודש ) העשירי ויום (בשבוע) השביעי יום

זה:המניני  דיום ם

– דהבריאה ההיקף שלימות על מורה שביעי
ההיקף  ימי שבעת בראשית, ימי ובשרשם 29שבעת .

הימים  שבעת העולם, נברא שבהן המדות שבע –
יום  עד גבורה, – שני יום חסד, – ראשון (יום

מלכות) – שבורא 30השביעי באלקות הדרגא .
בעולם. ומתלבש

שלמעלה  באלקות הדרגא עם (גם) קשור עשרה
שלשה  את הכוללות הספירות, עשר – מעולם

ה)עולם  מ(מקור למעלה שהם ;31המוחין

מעולם) שלמעלה (אלקות עשרה דבחי' והגילוי
ע"י  mc`dנפעל zcear על) ומחדש שמוסיף ,

דג' ההמשכה את מדות) בשבע שנבראת הבריאה
– דעשרה הגילוי שלימות שנעשה באופן מוחין,
גם  בהבריאה, (מדות) שבע דבחי' הגילוי על נוסף

מוחין. דג' הגילוי

הכתוב  על האדם: את 32ובעבודת תצר "אל
בחסידות  מבואר – ניתנו 33מואב" הזה שבזמן ,

בזמן  העבודה שעיקר כיון הארצות, שבע לבנ"י
(והעבודה  המדות שבע את ולזכך לברר הוא הזה
המדות), על לפעול בכדי הוא המוחין, בשלשה
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א.14) מט, ברכות
אטו.15) ד"ה שם ביצה פרש"י
שם.16) בא
בראשית.17) ר"פ פרש"י
עטר"ת 18) רסב. ע' אעת"ר סה"מ רסב. ע' בא אוה"ת ראה

פב  ע' ח"ג ואילך. רפג ע' ח"ב מלוקט פב. ע' תרפ"ד קצו. ע'
ואילך.
ג.19) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
ד.20) ב, בראשית
ו).21) (פי"ב, עה"פ ב"ר
ג'נאח 22) אבן יונה לר' השרשים ס' שם. ראב"ע ראה

חדש. ערך ולהרד"ק
הוא 23) חודש) (בראש הלבנה ומולד הלבנה שמהלך דאע"פ

תלוי' הזמן במנין חודש ראש וקדושת קביעת הרי מהבריאה, חלק
כנ"ל. מזידין" אפי' אתם שוגגין אפילו ש"אתם ועד בב"ד,

בעולמו  הקב"ה "משבחר יא) פט"ו, (שמו"ר שאמחז"ל ומה
בו miycgקבע iy`xע"י דוקא ה"ז (א) – zxiga(ושנים)"

החו  ענין כי מצ"ע). העולם בריאת ע"י (ולא בעולמו דש הקב"ה
דחדשי  הענין אמיתית (ב) מהבריאה. למעלה הוא חידוש) (מלשון
ב"ד), (שע"י החודש קידוש מצות ע"י דוקא נעשה השנה
השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש
ברשותכם  בידכם מסורה הרי ואילך "מכאן שם: שמו"ר (וראה
הזה  החודש יהא מ"מ לאו, לאו אמרתם אם הן הן אמרתם אם

שם). ח"ג מלוקט (סה"מ תשל"ט החודש ד"ה ראה – לכם")
(כרך 24) בראשית אוה"ת וראה ובפרש"י. ו פי"א, ב"ר ראה

ואילך. תקיד ע' ג)
ג.25) שם, בראשית

ג).26) (נא, בסופו שה"ש לקו"ת וראה כב. סו, יז. סה, ישעי'
ועוד. ואילך. תריב ע' לע"ל ערך צ"צ – דא"ח הליקוטים ספר

כב.27) יח. ד, רות
ג.28) פ"ל, שמו"ר שם. ב"ר
ס"ט.29) ח"א הרשב"א שו"ת ראה
(30.3 שבהערה ותש"ה תש"ד תרע"ח, סה"מ ראה
ובכ"מ.31) .273 ע' תש"ח סה"מ ראה
ט.32) ב, דברים
מאמרי 33) – האמצעי לאדמו"ר מואב את תצר אל ד"ה

בתחלתו. ח"א דברים אדהאמ"צ



מה `"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

העשר  כל ינתנו והשלימה האמיתית בגאולה אבל
וקדמוני  קניזי קיני (גם תהי'34ארצות שאז כיון ,(

דג' העבודה ותהי' השלימות, בתכלית השם עבודת
(גם) תולדות envrlמוחין ד"אלה השלימות (עד

והארץ  השמים תולדות מ"אלה שלמעלה פרץ"
.35בהבראם")

ועשרה „. דשבעה הענינים דשני הפעולה
דרגות  שתי נמצאות עצמה שבהבריאה בזה קשורה

אלו:

ב  נברא שהעולם נאמר שבכתב drayבתורה
"ויכל  מלאכתו"36ימים, השביעי ביום ;37אלקים

ניתנה" בפירושה "תורה – שבעלֿפה –38בתורה
זו  בשבת שלומדים [בפרק ש"39נאמר [dxyra

מתאים  שזה לומר, ויש העולם", נברא מאמרות
 ֿ שבעל ותורה שבכתב תורה שבין שהחילוק לזה

הוא ועשרה:c"rפה שבעה בין החילוק

מהקב"ה  מלמעלה ניתנה שייך 40תושב"כ ולא ,
דהמשכת  זו דרגא מצד ח"ו. בה יוסיף שאדם
היא  הבריאה שלימות (תושב"כ) מלמעלה אלקות
שבע  בירור לעבודת כח נותן וזה דשבעה. באופן

העולם. ובגדרי בערך אלקות גילוי המדות,

ויגיעה  העבודה ע"י רובה נתגלתה תושבע"פ
ישראל  חכמי של ופלפול) עיון (בדרך עצמם בכח
מן  באחת דעתם מפי ("שלומדים הדורות במשך
שעשאום  (או) . . בהם נדרשת שהתורה המדות

לתורה" דינים 41סייג ריבוי נתחדשו שעי"ז ,(
מצוות  בהתרי"ג שם 42ופרטים ההדגשה ולכן .

עבודת dxyraש" מצד העולם", נברא מאמרות
רואים  – ובהעולם (תושבע"פ) בתורה המטה

עשר. בחי' בהבריאה

"לעשות  – עצמו בכח לעבודה כח נותן וזה
הגילוי  בהבריאה, וחידוש הוספה לפעול – לתקן"

ב  העבודה ע"י השלימות בתכלית עשר ,mlerדבחי'
(חידוש  פרץ" תולדות ד"אלה לשלימות עד

).43בהבריאה 

ועשירי ‰. (שבוע) דשביעי – אלו ענינים בשני
יש  – בזה:(חודש) שאין מה בזה

הבריאה  שלימות שזוהי – היא דשביעי המעלה
ושלימות  טוב מלכתחילה, אותה ברא שהקב"ה כפי
אלקות  ד(גילוי השלימות שזוהי – וגם מלכתחילה.

dnvrב)ה  d`ixa פנימי באופן מתלבשת שהיא כפי ,
מלכתחילה). שנברא (כפי הבריאה בגדר

עבודת  (ע"י שפועל – היא דעשירי המעלה
והגבלה  ממדידה שלמעלה אלקות גילוי האדם)

הכתוב  ובלשון יהי'44דהבריאה. "העשירי –
לגמרי  שנעלה בגרמי', מלה דקודש הדרגא קודש",
אחרים  מענינים ומובדל) מופרש ("קודש"

העולם. דגדר ועאכו"כ ("גרמי'"),

(שבת) בדרגת היא השביעי) (יום שבת גם -
ycew"'בגרמי מלה "קודש כפי 45, זהו אבל –

וקיימא), (מקדשא מלמעלה נמשכת שהקדושה
עבודת  ע"י נפעל קודש" יהי' "העשירי 46משא"כ
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52 ובפרש"י.34) יט טו, לךֿלך
(35oirne כיבוש ע"ד בפרשתנו* כמסופר – זה לפני הי' זה

מארץ חלק נכלל שבה ועוג, סיחון בארץ בנ"י oenrוהתיישבות
a`ene קניזי קיני ארצות, מהשלש שהם וש"נ), א. לח, גיטין (ראה

וי"ל  שם). (פרש"י לעתיד" ירושה להיות ש"עתידים וקדמוני,
(עשרה) לע"ל הארץ וירושת כיבוש לשלימות וההכנה שהפתיחה

– ועוג סיחון בארץ ההתיישבות ע"י (וראה epzyxtayנעשתה
שמעין  ס"ט, לקמן וראה תש"נ). חוקת ש"פ שיחת בארוכה
חוצה. המעיינות הפצת ע"י נעשה מוחין) (דג' זה דגילוי וטועמי'

ב.36) ב, בראשית
מנוחה,37) באת שבת באת מנוחה, חסר העולם הי' ד"מה

ט. פ"י, ב"ר גם וראה עה"פ. (פרש"י המלאכה" ונגמרה כלתה

א). לח, סנהדרין – חצבה תוד"ה ויכל. ד"ה א ט, מגילה פרש"י
בתחלתה.38) היד לספרו הרמב"ם הקדמת
מ"א.39) פ"ה אבות
פיה"מ 40) גם וראה עה"ת. הרמב"ן פתיחת בארוכה ראה

הח'. ביסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם

ixiyr ,(dyxtd meiq cr iriay) zayd meic yneg xeriya (*
.fenza

תשמ"ט 41) השיחות ס' וראה ה"ב. פ"א ממרים הל' רמב"ם
.725 ע' ח"ב

ע'42) ואילך. צ ע' ואילך. עח ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה
ואילך. שפג

העשרה 43) מבחי' יותר נעלה וגילוי חידוש שהוא מובן שמזה
שבהן ע"יxap`מאמרות הוא d"awdהעולם זה ענין גילוי [וגם

dxeza בעשרה שנברא העולם (בתיקון האדם עבודת ע"י שהרי ,[
מאמרות), בעשרה (שנברא בהבריאה חידוש לע"ל תהי' מאמרות)

חדשה". וארץ חדשים "שמים
א.44) רעא, זח"ב וראה לב. כז, בחוקותי
ואילך.45) סע"ג ר, דא"ח) (עם סידור וראה ב. צד, זח"ג

ועוד.
קודש"46) יהי' ד"העשירי הענין בפשטות גם שהוא כפי

ע"י  נעשית העשירית הבהמה שקדושת בהמה, במעשר שנאמר
מנין  ע"י הכלל מן (ויציאה הדיר מן הבהמה יציאת פעולה:

ואילך. 362 ע' ח"ז לקו"ש ראה האדם).

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

חדשים" לראשי דקדשינהו אומרים 14ישראל (ולכן
קדושת  להקדים ש"צריך והזמנים", ישראל "מקדש
נתקדשו  ישראל קדושת ידי שעל לקדושתן, ישראל
קובעים  היו לא ישראל נתקדשו לא ואילו הם,

בביתֿדין" מועדים וקוראין ).15חדשים

ימי  שבעת הענינים: בפשטות גם שהוא וכפי
הבריאה  בתחלת מיד היו השבת) (ויום בראשית
החודש  קידוש משא"כ התורה). בהתחלת (כמסופר

גו'"("החו  לכם הזה שנאמרה 16דש מצוה הוא (
ישראל"i"paל  שנצטוו ראשונה )17("מצוה

בכ"מ  ומבואר מצרים. ביציאת שזוהי 18לראשונה ,
שלמעלה  ומצוות בתורה דבנ"י העבודה התחלת

מהבריאה.

סדר  על קאי השבוע ימי הענינים: וברוחניות
"עולם  הקב"ה, ע"י במילואה שנברא כפי הבריאה

נברא" מילואו כמ"ש 19על תולדות 20, "אלה
כתיב  מלא תולדות בהבראם", והארץ .21השמים

מלשון  (חודש וחידוש ההוספה על קאי החודש ימי
ע"י22חידוש  בהבריאה שנפעל (mc`d zcear23,

לעשות 24כמאחז"ל  אלקים ברא לתקן",25"אשר –

(אפילו  הבריאה בכל ושלימות חידוש שפועלים עד
מצ"ע), הבריאה שלימות לגבי

חדשה" וארץ חדשים שיהי'26"שמים –
תולדות  "אלה כשיהי' והשלימה, האמיתית בגאולה

דוד)" את הוליד (וישי גו' מלא 27פרץ תולדות ,28

והארץ). השמים בבריאת מלא' מ'תולדות (למעלה

משתי  הוא זה חילוק מקור הענינים, ובשורש
להבריאה, שבערך אלקות באלקות: הדרגות
שלמעלה  ואלקות (שבוע); בהבריאה ומתלבשת

(חודש). מהבריאה

בין ‚. בהחילוק במיוחד משתקף שזה לומר ויש
שני  – (בחודש ) העשירי ויום (בשבוע) השביעי יום

זה:המניני  דיום ם

– דהבריאה ההיקף שלימות על מורה שביעי
ההיקף  ימי שבעת בראשית, ימי ובשרשם 29שבעת .

הימים  שבעת העולם, נברא שבהן המדות שבע –
יום  עד גבורה, – שני יום חסד, – ראשון (יום

מלכות) – שבורא 30השביעי באלקות הדרגא .
בעולם. ומתלבש

שלמעלה  באלקות הדרגא עם (גם) קשור עשרה
שלשה  את הכוללות הספירות, עשר – מעולם

ה)עולם  מ(מקור למעלה שהם ;31המוחין

מעולם) שלמעלה (אלקות עשרה דבחי' והגילוי
ע"י  mc`dנפעל zcear על) ומחדש שמוסיף ,

דג' ההמשכה את מדות) בשבע שנבראת הבריאה
– דעשרה הגילוי שלימות שנעשה באופן מוחין,
גם  בהבריאה, (מדות) שבע דבחי' הגילוי על נוסף

מוחין. דג' הגילוי

הכתוב  על האדם: את 32ובעבודת תצר "אל
בחסידות  מבואר – ניתנו 33מואב" הזה שבזמן ,

בזמן  העבודה שעיקר כיון הארצות, שבע לבנ"י
(והעבודה  המדות שבע את ולזכך לברר הוא הזה
המדות), על לפעול בכדי הוא המוחין, בשלשה
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א.14) מט, ברכות
אטו.15) ד"ה שם ביצה פרש"י
שם.16) בא
בראשית.17) ר"פ פרש"י
עטר"ת 18) רסב. ע' אעת"ר סה"מ רסב. ע' בא אוה"ת ראה

פב  ע' ח"ג ואילך. רפג ע' ח"ב מלוקט פב. ע' תרפ"ד קצו. ע'
ואילך.
ג.19) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
ד.20) ב, בראשית
ו).21) (פי"ב, עה"פ ב"ר
ג'נאח 22) אבן יונה לר' השרשים ס' שם. ראב"ע ראה

חדש. ערך ולהרד"ק
הוא 23) חודש) (בראש הלבנה ומולד הלבנה שמהלך דאע"פ

תלוי' הזמן במנין חודש ראש וקדושת קביעת הרי מהבריאה, חלק
כנ"ל. מזידין" אפי' אתם שוגגין אפילו ש"אתם ועד בב"ד,

בעולמו  הקב"ה "משבחר יא) פט"ו, (שמו"ר שאמחז"ל ומה
בו miycgקבע iy`xע"י דוקא ה"ז (א) – zxiga(ושנים)"

החו  ענין כי מצ"ע). העולם בריאת ע"י (ולא בעולמו דש הקב"ה
דחדשי  הענין אמיתית (ב) מהבריאה. למעלה הוא חידוש) (מלשון
ב"ד), (שע"י החודש קידוש מצות ע"י דוקא נעשה השנה
השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש
ברשותכם  בידכם מסורה הרי ואילך "מכאן שם: שמו"ר (וראה
הזה  החודש יהא מ"מ לאו, לאו אמרתם אם הן הן אמרתם אם

שם). ח"ג מלוקט (סה"מ תשל"ט החודש ד"ה ראה – לכם")
(כרך 24) בראשית אוה"ת וראה ובפרש"י. ו פי"א, ב"ר ראה

ואילך. תקיד ע' ג)
ג.25) שם, בראשית

ג).26) (נא, בסופו שה"ש לקו"ת וראה כב. סו, יז. סה, ישעי'
ועוד. ואילך. תריב ע' לע"ל ערך צ"צ – דא"ח הליקוטים ספר

כב.27) יח. ד, רות
ג.28) פ"ל, שמו"ר שם. ב"ר
ס"ט.29) ח"א הרשב"א שו"ת ראה
(30.3 שבהערה ותש"ה תש"ד תרע"ח, סה"מ ראה
ובכ"מ.31) .273 ע' תש"ח סה"מ ראה
ט.32) ב, דברים
מאמרי 33) – האמצעי לאדמו"ר מואב את תצר אל ד"ה

בתחלתו. ח"א דברים אדהאמ"צ
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ובהקדים  הענינים, בפנימיות בזה הביאור וי"ל
הן  – יוהכ"פ מלבד – התעניות שכל לכך הטעם

התורה: מן ולא קבלה מדברי

לעיל  המדובר החילוק ע"פ לומר יש לזה הטעם
– התורה מן שבע"פ: ותורה שבכתב תורה בין

יוהכ"פ cqg61תורת (מלבד התענית ענין אין –62.(
מצד  הוא שהעולם כפי – התורה מן אומרת: זאת
הוא  הרי – הקב"ה) ע"י בריאתו (מצד למעלה

(כלֿכך  שם ואין ובשלימותו, ענין 63במילואו (
(שבאה  תענית עליו שיצטרכו (חטא) רצוי בלתי
הלבבות  לעורר כדי בהן שאירעו הצרות "מפני
ומעשה  הרעים "מעשינו על התשובה" דרכי לפתוח
ולנו  להם שגרם עד עתה כמעשינו שהי' אבותינו

הצרות" ).64אותן

ל"דברי  (בערך קבלה דברי מצד משא"כ
מצב  הערכת ע"פ ההלכות את שפוסקים תורה"),

(ע"דהעולם  למטה תושב"כ t"rayezבפועל לגבי
(שבו  למטה העולם שמצד כיון הרי, – כנ"ל)
ירידה  להיות יכולה בהפכו), או בטוב בחירה ניתנה
ע"י  זאת לתקן התעניות באות לכן ר"ל, החטא ע"י
בהבריאה  שנפעל וחידוש ההוספה התשובה עבודת
בהבריאה  שישנו מכפי (יותר האדם עבודת ע"י

מצ"ע).

הגלוי  הטוב (בעיקר) בגילוי נמצא התורה מן
(ועד"ז  קבלה דברי ע"י משא"כ בהבריאה;

שישנו  הנעלם הטוב גם מתגלה בכלל) תושבע"פ
עשר  דשבעה בצום הפנימי הטוב – כולל למטה,
יהפכו  כאשר לע"ל שיתגלה כפי בתמוז, (טו"ב)

ולשמחה. לששון אלו ימים

.Ê כיון תענית: לדחות דשבת הכח מובן ועפ"ז
מן היא גילוי dxezdששבת עם קשורה היא הרי

עונג" לשבת "וקראת (שביעי), מלמעלה ,65הטוב
לתענית  מקום אין שהוא 66לכן יוהכ"פ [מלבד אז

התורה]. מן

עשר  שבעה בשבת ישנה זה עם ביחד אבל
דהתענית  הפנימי טוב דגילוי המעלה גם בתמוז
לענגו  מצוה לצום שבמקום כיון עשר), (בחי'
מעין  שמחה, יום והוא ושתי', אכילה בעונג
כאשר  לע"ל, בשלימות התענית לדחיית וכהכנה

הידוע  [כפתגם ולשמחה לששון אלו ימים 67יהפכו

הלואי  בשבת: שחל בתמוז עשר לשבעה בנוגע
ולשמחה]. לששון ויהפך בשלימות נדחה שיהי'

בתמוז: עשירי שבת ע"י יותר עוד מתוסף ובזה
השבת  הרי בשבת, חל בתמוז עשר שבעה כאשר
עשר  שבעה שבת מתברך שממנו – זה שלפני
ויש  (תמוז). בחודש עשירי יום תמיד הוא – בתמוז
ועשירי  (שבת) השביעי מענין הרמז: ע"ד לומר
הנעלם  והטוב הגלוי דהטוב החיבור – (בחודש)
הברכה  נמשכת – המטה) עבודת ע"י (שמתגלה
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כו.61) לא, משלי
ש"62) מבואר ליוהכ"פ בנוגע לישראל zad`nוגם הקב"ה

עונותיהם  לכפר ולטובתם בשנה א' יום אלא להתענות ציוום שלא
מזה: ויתירה העינוי". להם יזיק שלא תחלה וישתו שיאכלו וציוום

" לב) כג, (אמור לחודש",mzipreנאמר בתשעה נפשותיכם את
בפירוש  אמר ולא עינוי בלשון האכילה את הכתוב "שהוציא
עליו  מעלה בתשיעי ושותה שהאוכל לך לומר וישתו, שיאכלו
מצות  מחמת ועשירי) (בתשיעי בו מתענה הי' כאילו הכתוב
שכרו  בתשיעי ושותה שהאוכל כו' בו להתענות שצוה הקב"ה

(שו" כו'" וי' בט' מתענה הי' כאילו מאד או"ח הרבה אדה"ז ע
הבאה. הערה וראה תרד). ר"ס

(על 63) התשובה ענין גם – הענינים שכל שמכיון אלא
באורייתא  רמיזא דלא מידי וליכא התורה, מן נמשכים – החטא)
תענית  יש לכן, – א). ט, תענית וראה א. רכא, זח"ג (ראה
(אחרי  חטאתם" מכל ישראל בני על "לכפר התורה, מן דיוהכ"פ

לד)*. טז,
רפ"ה.64) תעניות הל' רמב"ם

mikynp opaxcny zenevd iniy ,ef dpy 'ilcb mev zgiy d`xe (*
zekynpe ze`vei" opaxc zeevnd lky oeik ,(z"dny) t"kdei mevn

.(`"rq ,pw) h"kq w"db` `ipz ± (oznbec) "dxezd zeevnn

יג.65) נח, ישעי'
הרי 66) – בשבת חלום תענית להתענות חכמים שהתירו ומה

אלא  טוב), (שהוא מצ"ע הבריאה סדר מצד לא (החלום) זה
לא  בלילה וחלם ביום הרהר "אם (ולכן השמים"** מן "הוראה
השמים  מן הוראה בזה שאין ענין בכל בשבת כלל עליו יתענה
חלום  תענית כלומר: סוס"ז). סרפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע – כלל"
מן  אעביר הטומאה רוח ד"ואת המצב קודם הזה בזמן דוקא שייך
חלום  תענית להתענות חכמים לו התירו שאז ב), יג, (זכרי' הארץ"

ס"ב). שם אדה"ז (שו"ע דינו" גזר לו שיקרע "בשביל
(להיתר  שם אדה"ז) (בשו"ע  שמביא השני מטעם ולהעיר
כיון  לגמרי שבת עונג ביטול כאן שאין "לפי בשבת) חלום תענית
יתענה  ואם יתענה, לא אם חלומו בשביל עליו עגומה שנפשו

הזה התענית הרי א"כ דינו, גזר שיקרע הוא elבטוח `ed beprz,"
לו  שיש כו' לו עונג התענית אא"כ בשבת עליהם יתענה ו"לא
ס"ז). (שם וישתה" כשיאכל לו שיהי' ממה יותר מהתענית עונג

י"ז 67) בלקו"ש בארוכה נת' .157 ע' ה'ש"ת השיחות ספר
תשמ"ח  (נדחה) תמוז י"ז בלק, ש"פ שיחת תשמ"ח. (נדחה) תמוז

ואילך). 526 ע' ח"ב השיחות (ס'

.a"rq ,dp zekxa) "eal ixedxdn `l` mc`l el oi`xn oi`"y s`e (**
d`x) xacz aexd lr dxeze ,aex t"r wx f"d ± (` ,btw `"gf d`xe

.(c"lt b"g p"en

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

בעצמה)47התחתון  בגרמי' מלה (בקודש שמגיעה ,
.48מלמעלה dkynddnלמעלה

יום, דכל – [ובכלל זה דיום העילוי מובן ועפ"ז
כנ"ל, בחודש, ויום בשבוע יום שמאחד זה מצד
יום  – זה] ביום יתירה ובהדגשה בגלוי זהו אבל
החיבור  בחודש: העשירי ויום בשבוע השביעי
ובלי  גבול הנ"ל, המעלות דשתי היום) (באותו
שלמעלה  אלקות וגילוי בעולם אלקות גילוי גבול,
שלמעלה  שאלקות – יחד שניהם וחיבור מהעולם,

עצמה  העולם במציאות נמשכת .49מהעולם

שהחיבור  בכך גם מרומז זה שענין לומר ויש
(י"ז), עשר שבעה הוא (י') ועשירי (ז') דשביעי

–)aehבגימטריא והגבלה תואר בלי סתם ו(טוב –
למטה  וטוב למעלה טוב בתוכו [בלשון כולל

גלוי 50חז"ל  שהוא טוב לבריות], וטוב לשמים טוב :
למעשה  בנוגע כמ"ש – הבריאה) (מצד מלכתחילה

טוב" כי אלקים "וירא (כמו 51בראשית, עד ,
אלקים 52שכתוב  "וירא הששי) ביום הבריאה בסיום

והנה עשה אשר כל c`nאת aeh הנעלם) וטוב ,"
– ("לעשות האדם עבודת ע"י שנתגלה מצ"ע)
טוב  הן כולל "טוב" בגימטריא שי"ז ז.א. לתקן"),

(י'). מעולם שלמעלה בל"ג טוב והן (ז') שבעולם

.Â בתמוז עשר שבעה עם השייכות יובן עפ"ז
נדחה), תענית ה"ז ובמילא הבאה, (שבשבת

בחודש: עשירי זו, משבת שמתברך

בגימטריא הוא (בתמוז) עשר כיון aehשבעה ,
הטוב  גילוי גם ישנו כאשר היא הטוב ששלימות

ע"י  ומתגלה שמוסתר – גבול בלי טוב – הפנימי
האדם. עבודת

רצון  "יום – בפנימיותו תענית שיום כידוע
בהענין 53לה'" הפנימי הטוב מתגלה ועלֿידיֿזה .

האהבה  פנימיות (התגלות צמים שבגללו רצוי בלתי
בנו  בעצמו הרוחץ המלך כמשל לבנ"י, דהקב"ה

אהבתו  מרוב בגאולה 54יחידו שיתגלה כפי – (
. . האלו הצומות "כל כאשר והשלימה האמיתית
ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים

יהי'55שנאמר  . . הרביעי צום צבאות ה' אמר כה
טובים" ולמועדים ולשמחה לששון יהודה .56לבית

בא  תמוז) (בטו"ב הפנימי שהטוב לומר, ויש
– השבת ביום חל בתמוז עשר שבעה כאשר בגלוי

כיון iriaydיום צמים, לא שאז זו), שנה (כבקביעות
בה" עצב "אין "לענגו 57שבשבת מצוה – ואדרבה ,

ושתי'" אכילה עונג,58בעונג הוא שבת של ענינו ,
אז. לצום ואסור התענית, את דוחה ה"ז במילא

להיות  שחל בתמוז עשר שבשבעה אומרת, זאת
הטוב  שלימות יחדיו: המעלות שתי ישנן בשבת
טוב  דגילוי והשלימות (שבת), שביעי – למעלה

עשירי. – המטה עבודת ע"י שבא הנעלם

וצום  (שבת הענינים ששני מכפי בא לזה והכח
ב  נמצאים בתמוז) עשר האמור dxezשבעה (ע"ד

מכך  בא ועשירי דשביעי לעבודה שהכח (ס"ד) לעיל
בראשית  ימי שבעת הענינים, שני ישנם שבתורה
העולם  נברא מאמרות בעשרה בתושב"כ,

בתושבע"פ):

כיון  הוא, בשבת תענית לאיסור הפשוט הטעם
התורה  מן היא שבת) עונג (ומצות הרי 59ששבת ,
קבלה  מדברי שהן התעניות את דוחה .60היא
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בלשון47) הוא בגרמי'" ש"מלה בלשון mebxzולהעיר (ולא
תו"א  (ראה בעולם והפעולה העבודה על המורה הקודש),

ג). עח, ד. עז, משפטים
אתעדל"ת 48) ע"י הבאה דאתעדל"ע העילוי בכ"מ כמבואר

וראה  ואילך. ד כג, שה"ש (לקו"ת מצ"ע הבאה האתעדל"ע לגבי
צגֿד). ע' ח"ג מלוקט סה"מ

בהוספת 49) (מדות) השבע גם כולל מצ"ע שעשרה ואף
הם שהשבעה כפי זהו הרי (מוחין), מה(מעלה wlgשלשה

לדרגת  נתעלית (שבעה) העולם שמציאות (א) היינו שב)עשרה,
בהעולם  מתלבש אלקות שהגילוי (ולא מעולם שלמעלה עשרה

שהוא כפי ושייכת ezbxcnaעצמו, בערך היא עשרה דרגת ו(ב) ,(
הוא  זה כשיום משא"כ לגמרי). ממנו למעלה (ולא העולם לדרגת
החודש), (בימי בפ"ע עשירי ויום השבוע) (בימי בפ"ע שביעי יום
אלקות  דגילוי השלימות המעלות: ב' חיבור על מורה ה"ז

העולם אלקות dnvrבמציאות דגילוי והשלימות בפ"ע), (שביעי
יחד. שניהם וחיבור בפ"ע), (עשירי מהעולם לגמרי שלמעלה

א.50) מ, קידושין
כה.51) כא. יח. יב. יו"ד. ד. א, בראשית
לא.52) שם

ספ"ב.53) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
אוה"ת 54) בארוכה וראה סע"ב). (קלד, סכ"ב אגה"ק תניא

הצומות. ד' לענין – ואילך א'שפד ס"ע ד) (כרך מסעי
יט.55) ח, זכרי'
תעניות.56) הל' סוף רמב"ם
הובא 57) סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי כב. יו"ד, משלי

"וביום  חז"ל ואמרו – ב. כג, מו"ק – דאמר מאן בתוד"ה
יו"ד). יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות" אלו שמחתכם

רמב.58) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
(59. קבלה מדברי שבת) עונג (מצות שהוא להאומרים "ואף

או"ח  אדה"ז (שו"ע התורה" מן אסור ד"ה לגמרי להתענות מ"מ .
ס"ז). סרפ"ח

ה"ד.60) פ"ה תעניות הל' רמב"ם



מז `"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

ובהקדים  הענינים, בפנימיות בזה הביאור וי"ל
הן  – יוהכ"פ מלבד – התעניות שכל לכך הטעם

התורה: מן ולא קבלה מדברי

לעיל  המדובר החילוק ע"פ לומר יש לזה הטעם
– התורה מן שבע"פ: ותורה שבכתב תורה בין

יוהכ"פ cqg61תורת (מלבד התענית ענין אין –62.(
מצד  הוא שהעולם כפי – התורה מן אומרת: זאת
הוא  הרי – הקב"ה) ע"י בריאתו (מצד למעלה

(כלֿכך  שם ואין ובשלימותו, ענין 63במילואו (
(שבאה  תענית עליו שיצטרכו (חטא) רצוי בלתי
הלבבות  לעורר כדי בהן שאירעו הצרות "מפני
ומעשה  הרעים "מעשינו על התשובה" דרכי לפתוח
ולנו  להם שגרם עד עתה כמעשינו שהי' אבותינו

הצרות" ).64אותן

ל"דברי  (בערך קבלה דברי מצד משא"כ
מצב  הערכת ע"פ ההלכות את שפוסקים תורה"),

(ע"דהעולם  למטה תושב"כ t"rayezבפועל לגבי
(שבו  למטה העולם שמצד כיון הרי, – כנ"ל)
ירידה  להיות יכולה בהפכו), או בטוב בחירה ניתנה
ע"י  זאת לתקן התעניות באות לכן ר"ל, החטא ע"י
בהבריאה  שנפעל וחידוש ההוספה התשובה עבודת
בהבריאה  שישנו מכפי (יותר האדם עבודת ע"י

מצ"ע).

הגלוי  הטוב (בעיקר) בגילוי נמצא התורה מן
(ועד"ז  קבלה דברי ע"י משא"כ בהבריאה;

שישנו  הנעלם הטוב גם מתגלה בכלל) תושבע"פ
עשר  דשבעה בצום הפנימי הטוב – כולל למטה,
יהפכו  כאשר לע"ל שיתגלה כפי בתמוז, (טו"ב)

ולשמחה. לששון אלו ימים

.Ê כיון תענית: לדחות דשבת הכח מובן ועפ"ז
מן היא גילוי dxezdששבת עם קשורה היא הרי

עונג" לשבת "וקראת (שביעי), מלמעלה ,65הטוב
לתענית  מקום אין שהוא 66לכן יוהכ"פ [מלבד אז

התורה]. מן

עשר  שבעה בשבת ישנה זה עם ביחד אבל
דהתענית  הפנימי טוב דגילוי המעלה גם בתמוז
לענגו  מצוה לצום שבמקום כיון עשר), (בחי'
מעין  שמחה, יום והוא ושתי', אכילה בעונג
כאשר  לע"ל, בשלימות התענית לדחיית וכהכנה

הידוע  [כפתגם ולשמחה לששון אלו ימים 67יהפכו

הלואי  בשבת: שחל בתמוז עשר לשבעה בנוגע
ולשמחה]. לששון ויהפך בשלימות נדחה שיהי'

בתמוז: עשירי שבת ע"י יותר עוד מתוסף ובזה
השבת  הרי בשבת, חל בתמוז עשר שבעה כאשר
עשר  שבעה שבת מתברך שממנו – זה שלפני
ויש  (תמוז). בחודש עשירי יום תמיד הוא – בתמוז
ועשירי  (שבת) השביעי מענין הרמז: ע"ד לומר
הנעלם  והטוב הגלוי דהטוב החיבור – (בחודש)
הברכה  נמשכת – המטה) עבודת ע"י (שמתגלה
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כו.61) לא, משלי
ש"62) מבואר ליוהכ"פ בנוגע לישראל zad`nוגם הקב"ה

עונותיהם  לכפר ולטובתם בשנה א' יום אלא להתענות ציוום שלא
מזה: ויתירה העינוי". להם יזיק שלא תחלה וישתו שיאכלו וציוום

" לב) כג, (אמור לחודש",mzipreנאמר בתשעה נפשותיכם את
בפירוש  אמר ולא עינוי בלשון האכילה את הכתוב "שהוציא
עליו  מעלה בתשיעי ושותה שהאוכל לך לומר וישתו, שיאכלו
מצות  מחמת ועשירי) (בתשיעי בו מתענה הי' כאילו הכתוב
שכרו  בתשיעי ושותה שהאוכל כו' בו להתענות שצוה הקב"ה

(שו" כו'" וי' בט' מתענה הי' כאילו מאד או"ח הרבה אדה"ז ע
הבאה. הערה וראה תרד). ר"ס

(על 63) התשובה ענין גם – הענינים שכל שמכיון אלא
באורייתא  רמיזא דלא מידי וליכא התורה, מן נמשכים – החטא)
תענית  יש לכן, – א). ט, תענית וראה א. רכא, זח"ג (ראה
(אחרי  חטאתם" מכל ישראל בני על "לכפר התורה, מן דיוהכ"פ

לד)*. טז,
רפ"ה.64) תעניות הל' רמב"ם

mikynp opaxcny zenevd iniy ,ef dpy 'ilcb mev zgiy d`xe (*
zekynpe ze`vei" opaxc zeevnd lky oeik ,(z"dny) t"kdei mevn

.(`"rq ,pw) h"kq w"db` `ipz ± (oznbec) "dxezd zeevnn

יג.65) נח, ישעי'
הרי 66) – בשבת חלום תענית להתענות חכמים שהתירו ומה

אלא  טוב), (שהוא מצ"ע הבריאה סדר מצד לא (החלום) זה
לא  בלילה וחלם ביום הרהר "אם (ולכן השמים"** מן "הוראה
השמים  מן הוראה בזה שאין ענין בכל בשבת כלל עליו יתענה
חלום  תענית כלומר: סוס"ז). סרפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע – כלל"
מן  אעביר הטומאה רוח ד"ואת המצב קודם הזה בזמן דוקא שייך
חלום  תענית להתענות חכמים לו התירו שאז ב), יג, (זכרי' הארץ"

ס"ב). שם אדה"ז (שו"ע דינו" גזר לו שיקרע "בשביל
(להיתר  שם אדה"ז) (בשו"ע  שמביא השני מטעם ולהעיר
כיון  לגמרי שבת עונג ביטול כאן שאין "לפי בשבת) חלום תענית
יתענה  ואם יתענה, לא אם חלומו בשביל עליו עגומה שנפשו

הזה התענית הרי א"כ דינו, גזר שיקרע הוא elבטוח `ed beprz,"
לו  שיש כו' לו עונג התענית אא"כ בשבת עליהם יתענה ו"לא
ס"ז). (שם וישתה" כשיאכל לו שיהי' ממה יותר מהתענית עונג

י"ז 67) בלקו"ש בארוכה נת' .157 ע' ה'ש"ת השיחות ספר
תשמ"ח  (נדחה) תמוז י"ז בלק, ש"פ שיחת תשמ"ח. (נדחה) תמוז

ואילך). 526 ע' ח"ב השיחות (ס'

.a"rq ,dp zekxa) "eal ixedxdn `l` mc`l el oi`xn oi`"y s`e (**
d`x) xacz aexd lr dxeze ,aex t"r wx f"d ± (` ,btw `"gf d`xe

.(c"lt b"g p"en

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

בעצמה)47התחתון  בגרמי' מלה (בקודש שמגיעה ,
.48מלמעלה dkynddnלמעלה

יום, דכל – [ובכלל זה דיום העילוי מובן ועפ"ז
כנ"ל, בחודש, ויום בשבוע יום שמאחד זה מצד
יום  – זה] ביום יתירה ובהדגשה בגלוי זהו אבל
החיבור  בחודש: העשירי ויום בשבוע השביעי
ובלי  גבול הנ"ל, המעלות דשתי היום) (באותו
שלמעלה  אלקות וגילוי בעולם אלקות גילוי גבול,
שלמעלה  שאלקות – יחד שניהם וחיבור מהעולם,

עצמה  העולם במציאות נמשכת .49מהעולם

שהחיבור  בכך גם מרומז זה שענין לומר ויש
(י"ז), עשר שבעה הוא (י') ועשירי (ז') דשביעי

–)aehבגימטריא והגבלה תואר בלי סתם ו(טוב –
למטה  וטוב למעלה טוב בתוכו [בלשון כולל

גלוי 50חז"ל  שהוא טוב לבריות], וטוב לשמים טוב :
למעשה  בנוגע כמ"ש – הבריאה) (מצד מלכתחילה

טוב" כי אלקים "וירא (כמו 51בראשית, עד ,
אלקים 52שכתוב  "וירא הששי) ביום הבריאה בסיום

והנה עשה אשר כל c`nאת aeh הנעלם) וטוב ,"
– ("לעשות האדם עבודת ע"י שנתגלה מצ"ע)
טוב  הן כולל "טוב" בגימטריא שי"ז ז.א. לתקן"),

(י'). מעולם שלמעלה בל"ג טוב והן (ז') שבעולם

.Â בתמוז עשר שבעה עם השייכות יובן עפ"ז
נדחה), תענית ה"ז ובמילא הבאה, (שבשבת

בחודש: עשירי זו, משבת שמתברך

בגימטריא הוא (בתמוז) עשר כיון aehשבעה ,
הטוב  גילוי גם ישנו כאשר היא הטוב ששלימות

ע"י  ומתגלה שמוסתר – גבול בלי טוב – הפנימי
האדם. עבודת

רצון  "יום – בפנימיותו תענית שיום כידוע
בהענין 53לה'" הפנימי הטוב מתגלה ועלֿידיֿזה .

האהבה  פנימיות (התגלות צמים שבגללו רצוי בלתי
בנו  בעצמו הרוחץ המלך כמשל לבנ"י, דהקב"ה

אהבתו  מרוב בגאולה 54יחידו שיתגלה כפי – (
. . האלו הצומות "כל כאשר והשלימה האמיתית
ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים

יהי'55שנאמר  . . הרביעי צום צבאות ה' אמר כה
טובים" ולמועדים ולשמחה לששון יהודה .56לבית

בא  תמוז) (בטו"ב הפנימי שהטוב לומר, ויש
– השבת ביום חל בתמוז עשר שבעה כאשר בגלוי

כיון iriaydיום צמים, לא שאז זו), שנה (כבקביעות
בה" עצב "אין "לענגו 57שבשבת מצוה – ואדרבה ,

ושתי'" אכילה עונג,58בעונג הוא שבת של ענינו ,
אז. לצום ואסור התענית, את דוחה ה"ז במילא

להיות  שחל בתמוז עשר שבשבעה אומרת, זאת
הטוב  שלימות יחדיו: המעלות שתי ישנן בשבת
טוב  דגילוי והשלימות (שבת), שביעי – למעלה

עשירי. – המטה עבודת ע"י שבא הנעלם

וצום  (שבת הענינים ששני מכפי בא לזה והכח
ב  נמצאים בתמוז) עשר האמור dxezשבעה (ע"ד

מכך  בא ועשירי דשביעי לעבודה שהכח (ס"ד) לעיל
בראשית  ימי שבעת הענינים, שני ישנם שבתורה
העולם  נברא מאמרות בעשרה בתושב"כ,

בתושבע"פ):

כיון  הוא, בשבת תענית לאיסור הפשוט הטעם
התורה  מן היא שבת) עונג (ומצות הרי 59ששבת ,
קבלה  מדברי שהן התעניות את דוחה .60היא
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בלשון47) הוא בגרמי'" ש"מלה בלשון mebxzולהעיר (ולא
תו"א  (ראה בעולם והפעולה העבודה על המורה הקודש),

ג). עח, ד. עז, משפטים
אתעדל"ת 48) ע"י הבאה דאתעדל"ע העילוי בכ"מ כמבואר

וראה  ואילך. ד כג, שה"ש (לקו"ת מצ"ע הבאה האתעדל"ע לגבי
צגֿד). ע' ח"ג מלוקט סה"מ

בהוספת 49) (מדות) השבע גם כולל מצ"ע שעשרה ואף
הם שהשבעה כפי זהו הרי (מוחין), מה(מעלה wlgשלשה

לדרגת  נתעלית (שבעה) העולם שמציאות (א) היינו שב)עשרה,
בהעולם  מתלבש אלקות שהגילוי (ולא מעולם שלמעלה עשרה

שהוא כפי ושייכת ezbxcnaעצמו, בערך היא עשרה דרגת ו(ב) ,(
הוא  זה כשיום משא"כ לגמרי). ממנו למעלה (ולא העולם לדרגת
החודש), (בימי בפ"ע עשירי ויום השבוע) (בימי בפ"ע שביעי יום
אלקות  דגילוי השלימות המעלות: ב' חיבור על מורה ה"ז

העולם אלקות dnvrבמציאות דגילוי והשלימות בפ"ע), (שביעי
יחד. שניהם וחיבור בפ"ע), (עשירי מהעולם לגמרי שלמעלה

א.50) מ, קידושין
כה.51) כא. יח. יב. יו"ד. ד. א, בראשית
לא.52) שם

ספ"ב.53) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
אוה"ת 54) בארוכה וראה סע"ב). (קלד, סכ"ב אגה"ק תניא

הצומות. ד' לענין – ואילך א'שפד ס"ע ד) (כרך מסעי
יט.55) ח, זכרי'
תעניות.56) הל' סוף רמב"ם
הובא 57) סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי כב. יו"ד, משלי

"וביום  חז"ל ואמרו – ב. כג, מו"ק – דאמר מאן בתוד"ה
יו"ד). יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות" אלו שמחתכם

רמב.58) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
(59. קבלה מדברי שבת) עונג (מצות שהוא להאומרים "ואף

או"ח  אדה"ז (שו"ע התורה" מן אסור ד"ה לגמרי להתענות מ"מ .
ס"ז). סרפ"ח

ה"ד.60) פ"ה תעניות הל' רמב"ם



ypz'd"`מח fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

שוב, בבחי' – ("ונפקדת") מחדש הלבנה למולד
הארץ" על "להאיר מחדש, הלבנה אור ].83גילוי

.Ë,הגאולה חג עם השייכות גם יובן הנ"ל ע"פ
הימים  ג' בתוך ובא שמתברך תמוז י"בֿי"ג

זו  דשבת בתמוז 84הראשונים עשירי ,85:

בעו  ועשרה דשבעה הגילוי את לפעול לם הכח
כיון  בתורה, קודם זאת שעושים מזה בא
וברא  באורייתא אסתכל ש"קודשאֿבריךֿהוא
ומקיים  באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא,

:86עלמא"

דרגות: שתי ישנן שבתורה (ס"ד), לעיל דובר
קבלה  דברי [וכולל שבע"פ ותורה שבכתב ].87תורה

בגלוי  שם מדובר ולכן מלמעלה, ניתנה תושב"כ
הגלוי  הטוב את לגלות בעיקר כח נותנת והיא
(שביעי). למעלה מצד הבריאה ושלימות
ולכן  האדם, עבודת ע"י בעיקר נתחדשה ותושבע"פ
הטוב  את לגלות בעיקר כח נותנת והיא שם מדובר
עבודת  ע"י שנפעל הבריאה ושלימות הנעלם

המטה.

דתורה  נגלה בין החילוק זהו יותר בפרטיות
ונשמתא  דאורייתא גופא התורה, ופנימיות

ההלכות 88דאורייתא  את בעיקר מגלה דתורה נגלה :
קשור  בפועל, במעשה להתנהג שצריכים כפי
ושל  יהודי של – הגוף – הגלוי החלק עם בעיקר
עם  העולם) (ואת היהודי את מקשר וזה העולם,
לעולם). שבערך (אלקות דקוב"ה גליא בחי'
הפנימיות  אודות בעיקר מדברת התורה פנימיות
מתקשרים  ועלֿידיֿזה ודהעולם, דהאדם ונשמה

דקוב"ה  סתים בחי' לגמרי 89עם שלמעלה (אלקות
מעולם).

הגלוי  הטוב את לגלות שהכח מובן, ומזה
והכח  דתורה, גליא ע"י בעיקר הוא (שבעה) בעולם

הנעלם  הטוב עד (עשרה), הפנימי הטוב את לגלות
הנסתרים  ע"י 90(בחסדים הוא – וכיו"ב בתענית (

הבנת  שע"י בפועל, שרואים וכפי התורה. פנימיות
את  גם שם לראות יכול הדבר, ונשמת פנימיות
או  זאת, רואים אין שבגלוי אע"פ הנעלם, הטוב

הטוב). (היפך להיפך שרואים

בכללות  שתושבע"פ הגם לומר, יש ועפ"ז
בהדגשה  ה"ז למטה, האדם עבודת ע"י נתגלתה
שבכדי  כיון – התורה דפנימיות בהגילוי יתירה

בחי' את ה mizqלגלות (ועלֿידיֿזה mizqדאורייתא
צריכים  – למטה בגלוי ניתנה שלא דקוב"ה),

ד  ליגיעה דוקא המעלה zcearmc`dלהגיע [ע"ד
וב  ראשונות, לוחות לגבי שניות –דלוחות כלל

תושב"כ]. לגבי דתושבע"פ

דפנימיות  שהגילוי לכך הטעמים אחד וזהו
שמתוספים  וקדמוני) קניזי (קיני מוחין (הג' התורה
ב"אריכות  העבודה ע"י דוקא בא לבוא) לעתיד
מצרים  מגלות ארוך בערך (שלא הזה" הגלות

במ"ת) הנגלית דתורה לגילוי זה 91שהביא ומעין ,
זכו" חיים בדורות92("טועמי' (mipexg`d(דוקא)

בזמן  החכמה" זאת לגלות מ"מצוה החל דגלות,
מעינותיך 93האריז"ל  ד"יפוצו באופן ואח"כ ,

הבעש"ט  ע"י בהתלבשות 94חוצה" – ואח"כ ,
דיתפרנסון  (באופן ודעת בינה תורת 95בחכמה ע"י (

נשיאינו  ורבותינו הזקן דאדמו"ר חב"ד חסידות
יותר  עוד מתוסף – ודור דור ובכל מקומו, ממלאי
(– מזה ו(יתירה התורה דפנימיות בהגילוי ויותר

(כדלקמן), התורה סודות

לדור  שמדור כיון לשאול: אפשר דלכאורה,
מלאכים  בני ראשונים "אם הדורות, בירידת מתוסף
אנו  אנשים בני ראשונים ואם אנשים, בני אנו

דעקבתא 96וכו'" האחרונים בדורות ועאכו"כ ,
נתגלתה,97דמשיחא  אז שדוקא יתכן כיצד –
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יז.83) א, בראשית
סע"א).84) קו, (פסחים שבתא" "בתר
היתה85) שעברה ששבת הגאולה.b'להעיר התחלת תמוז,

– מאז השבוע ימי ז' שעברו לאחרי בא בתמוז, עשירי זה, ושבת
(דג' מוחין בג' העבודה זה עם וביחד מידות, הז' בבירור העבודה
מתברך  שמיני' (בתמוז), עשר דבחי' הגילוי נעשה – תמוז)

תמוז. י"בֿי"ג
ע"ב.86) ריש קסא, זח"ב
ס"ו.87) לעיל ראה
א.88) קנב, זח"ג
א.89) עג, שם זוהר ראה

ובכ"מ.90) פכ"ו. תניא ראה
א).91) (מט, שמות ר"פ תו"א
וש"נ.92) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ב).93) (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא
בתחלתו.94) טוב שם (כתר דהבעש"ט הידועה באגה"ק ראה

ובכ"מ).
כסא 95) לספרו. המק"מ הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'

ועוד. שם. לתקו"ז מלך
שקלים 96) ה"ג. פ"א דמאי ירושלמי גם וראה ב. קיב, שבת

.(14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש (וראה ח פ"ס, ב"ר רפ"ה.
ב.97) מט, סוטה משנה ראה

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

המשכה  ונת 68(מלשון לפעול ) הבא לשבת כח ינת
עשר  שבעה בשבת המעלות דב' החיבור את
וגילוי  מלמעלה), (הבא דשבת הטוב גילוי בתמוז:

(בגימטריא) – עשר בשבעה הפנימי –a"ehהטוב
בתמוז.

בתמוז  עשר ש"בשבעה כך עם גם זה לקשר ויש
הלוחות" ישנו 69נשתברו הלוחות דשבירת בהענין :

בלוחות  בתורה הריבוי נתוסף (שעלֿידו פנימי טוב
הראשונות, לוחות מצד שהי' מכפי יותר השניות

במדרש  למשה 70כדאיתא הקב"ה אמר ולכן .(71

ע"י  דוקא מתגלה העילוי ששברת": כחך "יישר
המעלה  ע"ד – המטה) (עבודת האדם של "כחך"
גם  אח"כ מקבלים שבזה (אלא התשובה דעבודת

כחך"). "יישר שאומר מהקב"ה, הסיוע את

הארבעים  בתוך שהיא – זה שלפני ובשבת
שבירת  קודם סיני, בהר משה שהי' הראשונים ימים
ראשונות  דלוחות המעלה בגלוי מודגש – הלוחות
את  האלקים ש"עשה זה מצד הצדיקים, עבודת –

ישר" המעלה 72האדם גם ישנה שבזה אלא ,
המטה  עבודת ע"י שבא לאתבא 73דעשירי 74(ע"ד

בתיובתא) .75צדיקיא

.Á דשבת השבוע פרשת עם השייכות ולהוסיף
חוקת: פ' – זו

חוקת "זאת שנאמר לכך על dxezdהטעם "

מצוה  רק לכאורה שהיא (אע"פ אדומה פרה מצות
בחסידות  מבואר – בתורה) שמצות 76אחת כיון ,

ושוב: דרצוא הענינים משני כלולה אדומה פרה
כלי" אל חיים מים "ונתן (רצוא), הפרה 77שריפת

מתחלקת  ושוב דרצוא אלו ענינים שבשני (שוב),
התורה  כרשפי 78כללות באהבה ו'רצוא' התשוקה :

באלקות; ולהכלל להתעלות דבנ"י ההמשכה אש
לו  דירה ולעשות למטה, אלקות להמשיך ו'שוב'

בתחתונים  .79יתברך

בין  החילוק ע"ד הם ושוב' ש'רצוא לומר ויש
'רצוא' החודש): (ימי ועשרה השבוע) (ימי שבעה
העולם, מן למעלה ועלי' התשוקה עבודת על מורה
– הגוף מהגבלת למעלה הנפש דכלות באופן עד
(שלמעלה  גבול לבלי שמגיע דעשרה, הענין ע"ד
– למטה מלמעלה העבודה הוא 'שוב' מהעולם).
כנשמה  העבודה למטה, בכלים אורות להמשיך

seba הכלים ע"פ להמשיך צריכים שלזה דוקא,
(גדר  דשבעה הענין ע"ד – והבריאה דהגוף וגדרים
שניהם  בחיבור היא העבודה ושלימות הבריאה).
להיות  צריכה הנפש וכלות הרצוא עם ביחד יחד:
להיות  צריכה וב'רצוא' בגוף, כנשמה העבודה
למטה; זאת להמשיך שצריכים הכוונה מורגשת
כרחך  ש"על מורגש להיות צריך גופא וב'שוב'

חי" הוא 80אתה נמצא בגוף נשמה שבהיותו כיון
למעלה. תמידי ב'רצוא'

דחודש  שבהענין לומר, יש יותר [ובפרטיות
– ושוב דרצוא הענינים שני בהדגשה ישנם (לבנה)

מושבך" יפקד כי הלבנה 81"ונפקדת מיעוט :
מצד  שבא ביטולה, על מורה מושבך") ("יפקד
המשפיע), אור השמש, (אור לקבל שלה ה'רצוא'

פליט  לא למיבלע דטריד אח"כ 82ואיידי מביא וזה ;
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ובכ"מ.68) ג. לז, מקץ תו"א ראה
אֿב.69) כו, תענית משנה
רפמ"ו.70) שמו"ר
ברכה.71) ס"פ עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. פז, שבת
כט.72) ז, קהלת
תש"נ.73) שלח ש"פ שיחת בארוכה ראה
נ,74) שה"ש ב. צב, שמע"צ בלקו"ת הובא הזהר, מאמר

קנג, זח"ג וראה – תקלד. ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז מאמרי סע"ב.
ב.

זו 75) בשבת ד"שבעהֿעשר" הענין בין החילוק גם וזהו
עשר  שבעה שגם אף הבאה): (בשבת בתמוז" עשר ו"שבעה
בשבעה  הרי עשרה), מספר על (נוסף שבעה המספר כולל בתמוז
במספר  רק הוא שבע, דבחי' גם עשר), (שבעה הטוב בתמוז, עשר

שבעה ycegdימי כי המטה, עבודת ע"י הבא החידוש על המורה ,
עבודת  ע"י להפכו וצריכים תענית. יום בגלוי הוא בתמוז עשר
גם  בזה יש השביעי, יום השבת, ביום שכשחל (אלא התשובה
עשירי  בשבת ואילו השבת). יום של (שביעי) גלוי דטוב הכח
בימי  (שביעי שונים מנינים בב' הם ועשירי שביעי הרי – בתמוז
עשר  דשבעה הירידה לפני זהו כי החודש), בימי ועשירי השבוע,
(הבא  דעשירי והמעלה דשביעי המעלה רק בגלוי שם ויש בתמוז.

לאתבא ע"ד – יחד וחיבורם האדם), עבודת iwicv`ע"י
ועצ"ע. בתיובתא.

ובכ"מ.76) ב). (נו, פרשתנו ריש לקו"ת
יז.77) יט, פרשתנו
בגימטריא78) ושוב" ש"רצוא בחוקותי dxezולהעיר (לקו"ת

אותיות  מ"ב), פ"א יצירה לספר הראב"ד (פי' תרי"א ג), מט,
משה  מפי ישראל ששמעו התורה מצוות התרי"א כנגד – יראת
כד, מכות – שמענום" הגבורה ש"מפי יהי' ולא אנכי (מלבד
(כללות  ושוב דרצוא שהענין מרומז שבזה לומר, ויש רע"א).

מפי ששמעו מצוות (תרי"א המטה עבודת ע"י בא ).dynהתורה)
ובכ"מ.79) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ספ"ד.80) אבות
יח.81) כ, שמואלֿב
ב.82) ח, חולין ראה



מט `"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

שוב, בבחי' – ("ונפקדת") מחדש הלבנה למולד
הארץ" על "להאיר מחדש, הלבנה אור ].83גילוי

.Ë,הגאולה חג עם השייכות גם יובן הנ"ל ע"פ
הימים  ג' בתוך ובא שמתברך תמוז י"בֿי"ג

זו  דשבת בתמוז 84הראשונים עשירי ,85:

בעו  ועשרה דשבעה הגילוי את לפעול לם הכח
כיון  בתורה, קודם זאת שעושים מזה בא
וברא  באורייתא אסתכל ש"קודשאֿבריךֿהוא
ומקיים  באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא,

:86עלמא"

דרגות: שתי ישנן שבתורה (ס"ד), לעיל דובר
קבלה  דברי [וכולל שבע"פ ותורה שבכתב ].87תורה

בגלוי  שם מדובר ולכן מלמעלה, ניתנה תושב"כ
הגלוי  הטוב את לגלות בעיקר כח נותנת והיא
(שביעי). למעלה מצד הבריאה ושלימות
ולכן  האדם, עבודת ע"י בעיקר נתחדשה ותושבע"פ
הטוב  את לגלות בעיקר כח נותנת והיא שם מדובר
עבודת  ע"י שנפעל הבריאה ושלימות הנעלם

המטה.

דתורה  נגלה בין החילוק זהו יותר בפרטיות
ונשמתא  דאורייתא גופא התורה, ופנימיות

ההלכות 88דאורייתא  את בעיקר מגלה דתורה נגלה :
קשור  בפועל, במעשה להתנהג שצריכים כפי
ושל  יהודי של – הגוף – הגלוי החלק עם בעיקר
עם  העולם) (ואת היהודי את מקשר וזה העולם,
לעולם). שבערך (אלקות דקוב"ה גליא בחי'
הפנימיות  אודות בעיקר מדברת התורה פנימיות
מתקשרים  ועלֿידיֿזה ודהעולם, דהאדם ונשמה

דקוב"ה  סתים בחי' לגמרי 89עם שלמעלה (אלקות
מעולם).

הגלוי  הטוב את לגלות שהכח מובן, ומזה
והכח  דתורה, גליא ע"י בעיקר הוא (שבעה) בעולם

הנעלם  הטוב עד (עשרה), הפנימי הטוב את לגלות
הנסתרים  ע"י 90(בחסדים הוא – וכיו"ב בתענית (

הבנת  שע"י בפועל, שרואים וכפי התורה. פנימיות
את  גם שם לראות יכול הדבר, ונשמת פנימיות
או  זאת, רואים אין שבגלוי אע"פ הנעלם, הטוב

הטוב). (היפך להיפך שרואים

בכללות  שתושבע"פ הגם לומר, יש ועפ"ז
בהדגשה  ה"ז למטה, האדם עבודת ע"י נתגלתה
שבכדי  כיון – התורה דפנימיות בהגילוי יתירה

בחי' את ה mizqלגלות (ועלֿידיֿזה mizqדאורייתא
צריכים  – למטה בגלוי ניתנה שלא דקוב"ה),

ד  ליגיעה דוקא המעלה zcearmc`dלהגיע [ע"ד
וב  ראשונות, לוחות לגבי שניות –דלוחות כלל

תושב"כ]. לגבי דתושבע"פ

דפנימיות  שהגילוי לכך הטעמים אחד וזהו
שמתוספים  וקדמוני) קניזי (קיני מוחין (הג' התורה
ב"אריכות  העבודה ע"י דוקא בא לבוא) לעתיד
מצרים  מגלות ארוך בערך (שלא הזה" הגלות

במ"ת) הנגלית דתורה לגילוי זה 91שהביא ומעין ,
זכו" חיים בדורות92("טועמי' (mipexg`d(דוקא)

בזמן  החכמה" זאת לגלות מ"מצוה החל דגלות,
מעינותיך 93האריז"ל  ד"יפוצו באופן ואח"כ ,

הבעש"ט  ע"י בהתלבשות 94חוצה" – ואח"כ ,
דיתפרנסון  (באופן ודעת בינה תורת 95בחכמה ע"י (

נשיאינו  ורבותינו הזקן דאדמו"ר חב"ד חסידות
יותר  עוד מתוסף – ודור דור ובכל מקומו, ממלאי
(– מזה ו(יתירה התורה דפנימיות בהגילוי ויותר

(כדלקמן), התורה סודות

לדור  שמדור כיון לשאול: אפשר דלכאורה,
מלאכים  בני ראשונים "אם הדורות, בירידת מתוסף
אנו  אנשים בני ראשונים ואם אנשים, בני אנו

דעקבתא 96וכו'" האחרונים בדורות ועאכו"כ ,
נתגלתה,97דמשיחא  אז שדוקא יתכן כיצד –
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יז.83) א, בראשית
סע"א).84) קו, (פסחים שבתא" "בתר
היתה85) שעברה ששבת הגאולה.b'להעיר התחלת תמוז,

– מאז השבוע ימי ז' שעברו לאחרי בא בתמוז, עשירי זה, ושבת
(דג' מוחין בג' העבודה זה עם וביחד מידות, הז' בבירור העבודה
מתברך  שמיני' (בתמוז), עשר דבחי' הגילוי נעשה – תמוז)

תמוז. י"בֿי"ג
ע"ב.86) ריש קסא, זח"ב
ס"ו.87) לעיל ראה
א.88) קנב, זח"ג
א.89) עג, שם זוהר ראה

ובכ"מ.90) פכ"ו. תניא ראה
א).91) (מט, שמות ר"פ תו"א
וש"נ.92) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ב).93) (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא
בתחלתו.94) טוב שם (כתר דהבעש"ט הידועה באגה"ק ראה

ובכ"מ).
כסא 95) לספרו. המק"מ הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'

ועוד. שם. לתקו"ז מלך
שקלים 96) ה"ג. פ"א דמאי ירושלמי גם וראה ב. קיב, שבת

.(14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש (וראה ח פ"ס, ב"ר רפ"ה.
ב.97) מט, סוטה משנה ראה

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

המשכה  ונת 68(מלשון לפעול ) הבא לשבת כח ינת
עשר  שבעה בשבת המעלות דב' החיבור את
וגילוי  מלמעלה), (הבא דשבת הטוב גילוי בתמוז:

(בגימטריא) – עשר בשבעה הפנימי –a"ehהטוב
בתמוז.

בתמוז  עשר ש"בשבעה כך עם גם זה לקשר ויש
הלוחות" ישנו 69נשתברו הלוחות דשבירת בהענין :

בלוחות  בתורה הריבוי נתוסף (שעלֿידו פנימי טוב
הראשונות, לוחות מצד שהי' מכפי יותר השניות

במדרש  למשה 70כדאיתא הקב"ה אמר ולכן .(71

ע"י  דוקא מתגלה העילוי ששברת": כחך "יישר
המעלה  ע"ד – המטה) (עבודת האדם של "כחך"
גם  אח"כ מקבלים שבזה (אלא התשובה דעבודת

כחך"). "יישר שאומר מהקב"ה, הסיוע את

הארבעים  בתוך שהיא – זה שלפני ובשבת
שבירת  קודם סיני, בהר משה שהי' הראשונים ימים
ראשונות  דלוחות המעלה בגלוי מודגש – הלוחות
את  האלקים ש"עשה זה מצד הצדיקים, עבודת –

ישר" המעלה 72האדם גם ישנה שבזה אלא ,
המטה  עבודת ע"י שבא לאתבא 73דעשירי 74(ע"ד

בתיובתא) .75צדיקיא

.Á דשבת השבוע פרשת עם השייכות ולהוסיף
חוקת: פ' – זו

חוקת "זאת שנאמר לכך על dxezdהטעם "

מצוה  רק לכאורה שהיא (אע"פ אדומה פרה מצות
בחסידות  מבואר – בתורה) שמצות 76אחת כיון ,

ושוב: דרצוא הענינים משני כלולה אדומה פרה
כלי" אל חיים מים "ונתן (רצוא), הפרה 77שריפת

מתחלקת  ושוב דרצוא אלו ענינים שבשני (שוב),
התורה  כרשפי 78כללות באהבה ו'רצוא' התשוקה :

באלקות; ולהכלל להתעלות דבנ"י ההמשכה אש
לו  דירה ולעשות למטה, אלקות להמשיך ו'שוב'

בתחתונים  .79יתברך

בין  החילוק ע"ד הם ושוב' ש'רצוא לומר ויש
'רצוא' החודש): (ימי ועשרה השבוע) (ימי שבעה
העולם, מן למעלה ועלי' התשוקה עבודת על מורה
– הגוף מהגבלת למעלה הנפש דכלות באופן עד
(שלמעלה  גבול לבלי שמגיע דעשרה, הענין ע"ד
– למטה מלמעלה העבודה הוא 'שוב' מהעולם).
כנשמה  העבודה למטה, בכלים אורות להמשיך

seba הכלים ע"פ להמשיך צריכים שלזה דוקא,
(גדר  דשבעה הענין ע"ד – והבריאה דהגוף וגדרים
שניהם  בחיבור היא העבודה ושלימות הבריאה).
להיות  צריכה הנפש וכלות הרצוא עם ביחד יחד:
להיות  צריכה וב'רצוא' בגוף, כנשמה העבודה
למטה; זאת להמשיך שצריכים הכוונה מורגשת
כרחך  ש"על מורגש להיות צריך גופא וב'שוב'

חי" הוא 80אתה נמצא בגוף נשמה שבהיותו כיון
למעלה. תמידי ב'רצוא'

דחודש  שבהענין לומר, יש יותר [ובפרטיות
– ושוב דרצוא הענינים שני בהדגשה ישנם (לבנה)

מושבך" יפקד כי הלבנה 81"ונפקדת מיעוט :
מצד  שבא ביטולה, על מורה מושבך") ("יפקד
המשפיע), אור השמש, (אור לקבל שלה ה'רצוא'

פליט  לא למיבלע דטריד אח"כ 82ואיידי מביא וזה ;
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ובכ"מ.68) ג. לז, מקץ תו"א ראה
אֿב.69) כו, תענית משנה
רפמ"ו.70) שמו"ר
ברכה.71) ס"פ עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. פז, שבת
כט.72) ז, קהלת
תש"נ.73) שלח ש"פ שיחת בארוכה ראה
נ,74) שה"ש ב. צב, שמע"צ בלקו"ת הובא הזהר, מאמר

קנג, זח"ג וראה – תקלד. ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז מאמרי סע"ב.
ב.

זו 75) בשבת ד"שבעהֿעשר" הענין בין החילוק גם וזהו
עשר  שבעה שגם אף הבאה): (בשבת בתמוז" עשר ו"שבעה
בשבעה  הרי עשרה), מספר על (נוסף שבעה המספר כולל בתמוז
במספר  רק הוא שבע, דבחי' גם עשר), (שבעה הטוב בתמוז, עשר

שבעה ycegdימי כי המטה, עבודת ע"י הבא החידוש על המורה ,
עבודת  ע"י להפכו וצריכים תענית. יום בגלוי הוא בתמוז עשר
גם  בזה יש השביעי, יום השבת, ביום שכשחל (אלא התשובה
עשירי  בשבת ואילו השבת). יום של (שביעי) גלוי דטוב הכח
בימי  (שביעי שונים מנינים בב' הם ועשירי שביעי הרי – בתמוז
עשר  דשבעה הירידה לפני זהו כי החודש), בימי ועשירי השבוע,
(הבא  דעשירי והמעלה דשביעי המעלה רק בגלוי שם ויש בתמוז.

לאתבא ע"ד – יחד וחיבורם האדם), עבודת iwicv`ע"י
ועצ"ע. בתיובתא.

ובכ"מ.76) ב). (נו, פרשתנו ריש לקו"ת
יז.77) יט, פרשתנו
בגימטריא78) ושוב" ש"רצוא בחוקותי dxezולהעיר (לקו"ת

אותיות  מ"ב), פ"א יצירה לספר הראב"ד (פי' תרי"א ג), מט,
משה  מפי ישראל ששמעו התורה מצוות התרי"א כנגד – יראת
כד, מכות – שמענום" הגבורה ש"מפי יהי' ולא אנכי (מלבד
(כללות  ושוב דרצוא שהענין מרומז שבזה לומר, ויש רע"א).

מפי ששמעו מצוות (תרי"א המטה עבודת ע"י בא ).dynהתורה)
ובכ"מ.79) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ספ"ד.80) אבות
יח.81) כ, שמואלֿב
ב.82) ח, חולין ראה
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ד"ימי  העבודה (ב) אלקות, יגלה ושם העולם,
מכפי  יותר בהבריאה, חידוש שיפעל החודש",

מצ"ע. בה שיש

של  עבודתו בסדר רואים אלו עבודות שתי
אני  ב"מודה היום: בתחלת ומיד יום, בכל יהודי

משנתו  כשניעור מיד אומר (שיהודי )104לפניך"
" (א) ענינים: שני על מודה בי zxfgdyהוא

לו  (שהיתה נשמתו לו החזיר שהקב"ה – נשמתי"
עם  קשור שזה אומרת, זאת וכו'). שלשום אתמול,
יהודי  כל עם מתנהג שהקב"ה כפי ה"טבעי" הסדר
היא  לזה ובהתאם בוקר. בכל אדם) כל עם (ועד"ז
הרגיל, ע"ד עבודתו שעושה – היהודי של עבודתו

" (ב) הטבע. `jzpenבסדר dax גילוי על מרמז "
והגבלה  ממדידה למעלה "רבה", שהוא אלקות
ביהודי  לעורר צריך וזה והרגיל). הטבעי (דהסדר
ד"רבה", באופן עבודה – מדה כנגד מדה –

שלו. מהרגילות למעלה

אלו  ענינים שני משתקפים יותר בכללות
ברכות  אומרים תחילה השחר: ברכות בהמשך
העולם  את מנהיג הקב"ה שבו האופן עם הקשורות
בין  להבחין בינה לשכוי "הנותן – הטבע) (בלבושי
אסורים", "מתיר עורים", "פוקח לילה", ובין יום

ברכת105וכו' את אומרים אח"כ .dxezd ובהמשך)
– ותושבע"פ) מתושב"כ חלקים אומרים לזה

לעולם  (במעלה) קדמה .106שתורה

אופני  שני בכללות יהודי אצל גם ישנם וכך
– האדם) זה קטן (עולם מעצמו החל עבודה,
עם  שקשור בעולם, וחלקו הגוף דבירור העבודה
דגילוי  והעבודה (שביעי), העולם דטבע ההגבלות
המצוות, וקיום התורה בלימוד ועבודה הנשמה,

(עשירי). העולם מהגבלת שלמעלה

שיש  מבין קטן ילד אפילו בפשטות: גם כמובן
חיות  מקבל גופו ונשמה. גוף – חלקים שני לו
ע"פ  בכלל ומתנהג ושתי', אכילה ע"י הטבע בדרך
(אין  מצ"ע מוסתרת ונשמתו דהעולם. הטבעי הסדר
ומבין  מרגיש הוא אבל בעיניו), אותה רואה הוא
הילד  אותו. שמחי' (רוחני) עלֿגופני כח בו שיש

הוא  אותו גשמי, דבר בהיותו – שגופו גם, מבין
מסויימת, במדה מוגבל – בעיניו בגלוי רואה
בכדי  ומשקה מאכל של מסויימת מדה ודורש
(חלק  רוחניות שהיא – נשמתו משא"כ שיחי'.
גשמיות. הגבלות לה אין – ממש) ממעל אלוקה
גופו, עם שעושה שהעבודה מבין, ה"ה ולכן
הגבלות  עם קשור – הקב"ה את יעבוד שהגוף
היא  נשמתו, עם שעושה והעבודה והעולם. הגוף

אלו. הגבלות ללא

ובכללות  דרגות, ישנן – עצמה בנשמה גם וכך
הנשמה. וחיצוניות הנשמה פנימיות דרגות: שתי –
בנפש  לו שנוגעים שבדברים מבין, ילד שגם כפי
(ורודף  נפשו בפנימיות שנוגעים דברים ישנם –
רק  שנוגעים ודברים רבה), בחזקה אחריהם
ועד  אחריהם, רודף הוא (אין נפשו בחיצוניות
בעבודתו  גם וכך אודותם). לשכוח לפעמים שיכול
עם  קשורה הנשמה חיצוניות – הנשמה חלקי בשני
הנשמה, דפנימיות להעבודה בערך והגבלה, מדידה

והגבלה. ממדידה למעלה שהיא

בתורה  יהודי של בעבודתו גם הוא עד"ז
י  – עצמם דאורייתא ומצוות גופא בין החילוק שנו

ונשמתא  והגבלה, מדידה לו שיש דתורה), (נגלה
למעלה  שהיא התורה), (פנימיות דאורייתא

והגבלה  גופא 107ממדידה התורה בפנימיות גם וכך .
דנשמתא  ונשמתא (רזין) דאורייתא נשמתא ישנה –

דרזין). (רזין דאורייתא

מעשה  – המצוה גוף ישנו במצוות ועד"ז
(ועד"ז  המצוה כוונת – המצוה ונשמת המצוה,

הדין). משורת דלפנים באופן המצוה קיום

שבכל  – הנ"ל הלימוד ישנו אלו ענינים ובכל
וחיבור  עבודה, עניני שני להיות צריכים ויום יום
עם  והן הגוף עם העבודה הן – יחד שניהם
בלימוד  והן דתורה נגלה בלימוד הן הנשמה,
כוונת  והן המצוות מעשה קיום הן התורה, פנימיות

יחדיו. שניהם את שעושים ובאופן המצוות,

.·È בסמיכות בעמדנו ובפרט – לפועל ובנוגע
הוספה  ניתוסף שבו תמוז, די"בֿי"ג הגאולה לחג
המעינות  והפצת והיהדות התורה בהרבצת וחידוש

להציע: יש – חוצה
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76 במקומו.104) אדה"ז סידור
ב.105) ס, ברכות ראה
ב.106) פ"י, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש א. נד, פסחים ראה

ס"ע  תש"ח סה"מ וראה א. מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב תנחומא
.272

וראה 107) .67 ע' ה'ש"ת סה"מ ספ"ח. ח"א תער"ב המשך
רטז. ע' ח"ג מלוקט סה"מ

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

מבדורות  יותר התורה, פנימיות ובהרחבה,
הראשונים?!

בזה  למטה 98והביאור העבודה ע"י דוקא :
שישנם  מכפי (יותר הסתומים הענינים את מגלים
ע"י  שדוקא לעיל, האמור ע"ד מצ"ע). בגילוי
(עשר  מוחין דג' הגילוי נעשה האדם עבודת
בהבריאה  בגלוי נמצאים שלא הענינים ארצות),
עד  הקב"ה), של בריאה בהיותה (אפילו מצ"ע

פרץ" תולדות ד"אלה מ"אלה 27העילוי שלמעלה ,
בהבראם" והארץ השמים .20תולדות

העבו  ע"י שדוקא מובן, בחושך ועד"ז דה
מתגלים  – האחרונים בדורות ובפרט הגלות,
בכל  בזה מתוסף ולכן התורה. דפנימיות המעינות

דור. שבכל הירידה ע"י דוקא ודור דור

.È,בתמוז עשירי זה, דשבת השייכות יובן בזה
הגאולה: חג עם

תמוז  די"בֿי"ג וגאולה המאסר שע"י ידוע
(המאסר  שזה עד חוצה, המעינות בהפצת נתוסף
ממדינה  הגאולה בעל ליציאת הביא והגאולה)
כדור  ב"חצי בואו – השתלשלות ולאחרי ההיא,
התורה, דפנימיות בהגילוי הוסיף וזה התחתון",
שלפני  בדורות ההפצה לגבי אפילו דהפצה באופן
שאין  בחוצה עד תבל, קצוי בכל מגיע שזה עד זה,

ממנו  .99חוצה

דפעולה  באופן נמשך התורה דפנימיות והגילוי
ותלמידי  התלמידים ע"י – הגאולה) (מזמן נמשכת
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק הגאולה, דבעל תלמידיו

הכל" הוא ו"הנשיא לכל 100דורנו, כח נותן הוא –
שזכו  תלמידיו ע"י ובפרט זה, דדור ("הכל") בנ"י
שאצל  לזה (נוסף פנים אל פנים בשר בעיני לראותו

חזי" "מזלייהו הרי הצדיק 101כולם פני וראיית ,(
ומשתקף  שניכר עד בהרואים, פועלת הדור ונשיא
בעבודתם  – לראש ולכל כולל ראו, שהם מה בהם

חוצה", מעינותיך ד"יפוצו

ובפרט  לשנה, משנה ומתפשט שהולך ובאופן
בפועל, שרואים כפי – אחרונות הכי בשנים
הלאה  ומדפיסים והדפיסו זכינו האחרונות שבשנים

 ֿ בכתב עדֿעתה שהיו חסידות דמאמרי גדול ריבוי
שהיו  ענינים גם עד סגולה, ליחידי רק ובגלוי יד
מדפיסים  עכשיו ודוקא מכולם, גנוזים עדֿעתה

לכל  מתפרסמים והם אותם

ושל  אלו כל של זכותם וגדול חלקם [ואשרי –
להתעסק  וממשיכים שהתעסקו שי' חלציהם יוצאי
טירחא  או בממונם, סיוע ע"י הספרים, בהדפסת

– וכיו"ב]. בגופם

נותן  – התורה וסודות התורה דפנימיות והגילוי
מגדרי  שלמעלה הענינים את גם בעולם לגלות כח

כידוע  עשר), (בחי' תורת 102העולם גילוי שע"י
בשכל  חסידות המסבירה בכלל, חב"ד חסידות
בזה  שנתוסף כפי ובפרט דנה"ב, בשכל עד האדם
לעשות  מיוחד כח מקבלים האחרונים, בדורות
יעשה  שהעולם עד לאלקות, כלים העולם מעניני
העולם  שבמציאות – בתחתונים יתברך לו דירה

מהעולם (שב  שלמעלה דאלקות הגילוי יהי' עה)
ית'. עצמותו עד (עשרה),

כשחג  זו, שנה בקביעות יותר עוד נתוסף ובזה
חוקת  וש"פ בתמוז, עשירי משבת מתברך הגאולה
ועשירי  דשביעי הענינים שני חיבור על שמרמז –
שלמעלה  ואלקות שב)עולם (אלקות ושוב), (רצוא

מעולם.

האמיתית  לגאולה מיד הכנה נעשה שזה עד
[כידוע  חוצה 94והשלימה המעינות הפצת שע"י

כשיהי' משיחא], מלכא דא מר" "אתי את מביאים
המעלה  הן ועשירי: דשביעי החיבור שלימות
(בשבעת  הבריאה מצד שהוא כפי העולם ושלימות
הבריאה  ושלימות החידוש והן בראשית), ימי

פרץ" תולדות "אלה – האדם עבודת ע"י ,27שנפעל
יחד. המעלות שתי וחיבור

.‡È והוראה לימוד ללמוד צריכים דבר מכל
הבעש"ט  (כתורת השם בעבודת פרטית

–103הידועה  תורה ע"פ מקביעות ועאכו"כ ,(
זה  ביום ובפרט בחודש, ויום בשבוע דיום החיבור

בחודש. העשירי ויום בשבוע השביעי יום –

בזה: הלימודים אחד

ÌÂÈ ÏÎ· כפולה עבודה יהודי אצל להיות צריכה
במציאות  שיפעל השבוע", ד"ימי העבודה (א) –
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76 שוה"ג 98) החסידות תורת של ענינה קונטרס עד"ז ראה
.55 להערה

ואילך.99) 37 ע' שנים" יובל – סיון כ"ח "קובץ בכ"ז ראה
כא.epzyxtפרש"י100) כא,
רע"א.101) צד, סנהדרין א. ג, מגילה ראה

פח.102) ע' תרפ"ה סה"מ ראה
(103.6 בהערה נסמן



ני `"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

ד"ימי  העבודה (ב) אלקות, יגלה ושם העולם,
מכפי  יותר בהבריאה, חידוש שיפעל החודש",

מצ"ע. בה שיש

של  עבודתו בסדר רואים אלו עבודות שתי
אני  ב"מודה היום: בתחלת ומיד יום, בכל יהודי

משנתו  כשניעור מיד אומר (שיהודי )104לפניך"
" (א) ענינים: שני על מודה בי zxfgdyהוא

לו  (שהיתה נשמתו לו החזיר שהקב"ה – נשמתי"
עם  קשור שזה אומרת, זאת וכו'). שלשום אתמול,
יהודי  כל עם מתנהג שהקב"ה כפי ה"טבעי" הסדר
היא  לזה ובהתאם בוקר. בכל אדם) כל עם (ועד"ז
הרגיל, ע"ד עבודתו שעושה – היהודי של עבודתו

" (ב) הטבע. `jzpenבסדר dax גילוי על מרמז "
והגבלה  ממדידה למעלה "רבה", שהוא אלקות
ביהודי  לעורר צריך וזה והרגיל). הטבעי (דהסדר
ד"רבה", באופן עבודה – מדה כנגד מדה –

שלו. מהרגילות למעלה

אלו  ענינים שני משתקפים יותר בכללות
ברכות  אומרים תחילה השחר: ברכות בהמשך
העולם  את מנהיג הקב"ה שבו האופן עם הקשורות
בין  להבחין בינה לשכוי "הנותן – הטבע) (בלבושי
אסורים", "מתיר עורים", "פוקח לילה", ובין יום

ברכת105וכו' את אומרים אח"כ .dxezd ובהמשך)
– ותושבע"פ) מתושב"כ חלקים אומרים לזה

לעולם  (במעלה) קדמה .106שתורה

אופני  שני בכללות יהודי אצל גם ישנם וכך
– האדם) זה קטן (עולם מעצמו החל עבודה,
עם  שקשור בעולם, וחלקו הגוף דבירור העבודה
דגילוי  והעבודה (שביעי), העולם דטבע ההגבלות
המצוות, וקיום התורה בלימוד ועבודה הנשמה,

(עשירי). העולם מהגבלת שלמעלה

שיש  מבין קטן ילד אפילו בפשטות: גם כמובן
חיות  מקבל גופו ונשמה. גוף – חלקים שני לו
ע"פ  בכלל ומתנהג ושתי', אכילה ע"י הטבע בדרך
(אין  מצ"ע מוסתרת ונשמתו דהעולם. הטבעי הסדר
ומבין  מרגיש הוא אבל בעיניו), אותה רואה הוא
הילד  אותו. שמחי' (רוחני) עלֿגופני כח בו שיש

הוא  אותו גשמי, דבר בהיותו – שגופו גם, מבין
מסויימת, במדה מוגבל – בעיניו בגלוי רואה
בכדי  ומשקה מאכל של מסויימת מדה ודורש
(חלק  רוחניות שהיא – נשמתו משא"כ שיחי'.
גשמיות. הגבלות לה אין – ממש) ממעל אלוקה
גופו, עם שעושה שהעבודה מבין, ה"ה ולכן
הגבלות  עם קשור – הקב"ה את יעבוד שהגוף
היא  נשמתו, עם שעושה והעבודה והעולם. הגוף

אלו. הגבלות ללא

ובכללות  דרגות, ישנן – עצמה בנשמה גם וכך
הנשמה. וחיצוניות הנשמה פנימיות דרגות: שתי –
בנפש  לו שנוגעים שבדברים מבין, ילד שגם כפי
(ורודף  נפשו בפנימיות שנוגעים דברים ישנם –
רק  שנוגעים ודברים רבה), בחזקה אחריהם
ועד  אחריהם, רודף הוא (אין נפשו בחיצוניות
בעבודתו  גם וכך אודותם). לשכוח לפעמים שיכול
עם  קשורה הנשמה חיצוניות – הנשמה חלקי בשני
הנשמה, דפנימיות להעבודה בערך והגבלה, מדידה

והגבלה. ממדידה למעלה שהיא

בתורה  יהודי של בעבודתו גם הוא עד"ז
י  – עצמם דאורייתא ומצוות גופא בין החילוק שנו

ונשמתא  והגבלה, מדידה לו שיש דתורה), (נגלה
למעלה  שהיא התורה), (פנימיות דאורייתא

והגבלה  גופא 107ממדידה התורה בפנימיות גם וכך .
דנשמתא  ונשמתא (רזין) דאורייתא נשמתא ישנה –

דרזין). (רזין דאורייתא

מעשה  – המצוה גוף ישנו במצוות ועד"ז
(ועד"ז  המצוה כוונת – המצוה ונשמת המצוה,

הדין). משורת דלפנים באופן המצוה קיום

שבכל  – הנ"ל הלימוד ישנו אלו ענינים ובכל
וחיבור  עבודה, עניני שני להיות צריכים ויום יום
עם  והן הגוף עם העבודה הן – יחד שניהם
בלימוד  והן דתורה נגלה בלימוד הן הנשמה,
כוונת  והן המצוות מעשה קיום הן התורה, פנימיות

יחדיו. שניהם את שעושים ובאופן המצוות,

.·È בסמיכות בעמדנו ובפרט – לפועל ובנוגע
הוספה  ניתוסף שבו תמוז, די"בֿי"ג הגאולה לחג
המעינות  והפצת והיהדות התורה בהרבצת וחידוש

להציע: יש – חוצה
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76 במקומו.104) אדה"ז סידור
ב.105) ס, ברכות ראה
ב.106) פ"י, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש א. נד, פסחים ראה

ס"ע  תש"ח סה"מ וראה א. מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב תנחומא
.272

וראה 107) .67 ע' ה'ש"ת סה"מ ספ"ח. ח"א תער"ב המשך
רטז. ע' ח"ג מלוקט סה"מ

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

מבדורות  יותר התורה, פנימיות ובהרחבה,
הראשונים?!

בזה  למטה 98והביאור העבודה ע"י דוקא :
שישנם  מכפי (יותר הסתומים הענינים את מגלים
ע"י  שדוקא לעיל, האמור ע"ד מצ"ע). בגילוי
(עשר  מוחין דג' הגילוי נעשה האדם עבודת
בהבריאה  בגלוי נמצאים שלא הענינים ארצות),
עד  הקב"ה), של בריאה בהיותה (אפילו מצ"ע

פרץ" תולדות ד"אלה מ"אלה 27העילוי שלמעלה ,
בהבראם" והארץ השמים .20תולדות

העבו  ע"י שדוקא מובן, בחושך ועד"ז דה
מתגלים  – האחרונים בדורות ובפרט הגלות,
בכל  בזה מתוסף ולכן התורה. דפנימיות המעינות

דור. שבכל הירידה ע"י דוקא ודור דור

.È,בתמוז עשירי זה, דשבת השייכות יובן בזה
הגאולה: חג עם

תמוז  די"בֿי"ג וגאולה המאסר שע"י ידוע
(המאסר  שזה עד חוצה, המעינות בהפצת נתוסף
ממדינה  הגאולה בעל ליציאת הביא והגאולה)
כדור  ב"חצי בואו – השתלשלות ולאחרי ההיא,
התורה, דפנימיות בהגילוי הוסיף וזה התחתון",
שלפני  בדורות ההפצה לגבי אפילו דהפצה באופן
שאין  בחוצה עד תבל, קצוי בכל מגיע שזה עד זה,

ממנו  .99חוצה

דפעולה  באופן נמשך התורה דפנימיות והגילוי
ותלמידי  התלמידים ע"י – הגאולה) (מזמן נמשכת
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק הגאולה, דבעל תלמידיו

הכל" הוא ו"הנשיא לכל 100דורנו, כח נותן הוא –
שזכו  תלמידיו ע"י ובפרט זה, דדור ("הכל") בנ"י
שאצל  לזה (נוסף פנים אל פנים בשר בעיני לראותו

חזי" "מזלייהו הרי הצדיק 101כולם פני וראיית ,(
ומשתקף  שניכר עד בהרואים, פועלת הדור ונשיא
בעבודתם  – לראש ולכל כולל ראו, שהם מה בהם

חוצה", מעינותיך ד"יפוצו

ובפרט  לשנה, משנה ומתפשט שהולך ובאופן
בפועל, שרואים כפי – אחרונות הכי בשנים
הלאה  ומדפיסים והדפיסו זכינו האחרונות שבשנים

 ֿ בכתב עדֿעתה שהיו חסידות דמאמרי גדול ריבוי
שהיו  ענינים גם עד סגולה, ליחידי רק ובגלוי יד
מדפיסים  עכשיו ודוקא מכולם, גנוזים עדֿעתה

לכל  מתפרסמים והם אותם

ושל  אלו כל של זכותם וגדול חלקם [ואשרי –
להתעסק  וממשיכים שהתעסקו שי' חלציהם יוצאי
טירחא  או בממונם, סיוע ע"י הספרים, בהדפסת

– וכיו"ב]. בגופם

נותן  – התורה וסודות התורה דפנימיות והגילוי
מגדרי  שלמעלה הענינים את גם בעולם לגלות כח

כידוע  עשר), (בחי' תורת 102העולם גילוי שע"י
בשכל  חסידות המסבירה בכלל, חב"ד חסידות
בזה  שנתוסף כפי ובפרט דנה"ב, בשכל עד האדם
לעשות  מיוחד כח מקבלים האחרונים, בדורות
יעשה  שהעולם עד לאלקות, כלים העולם מעניני
העולם  שבמציאות – בתחתונים יתברך לו דירה

מהעולם (שב  שלמעלה דאלקות הגילוי יהי' עה)
ית'. עצמותו עד (עשרה),

כשחג  זו, שנה בקביעות יותר עוד נתוסף ובזה
חוקת  וש"פ בתמוז, עשירי משבת מתברך הגאולה
ועשירי  דשביעי הענינים שני חיבור על שמרמז –
שלמעלה  ואלקות שב)עולם (אלקות ושוב), (רצוא

מעולם.

האמיתית  לגאולה מיד הכנה נעשה שזה עד
[כידוע  חוצה 94והשלימה המעינות הפצת שע"י

כשיהי' משיחא], מלכא דא מר" "אתי את מביאים
המעלה  הן ועשירי: דשביעי החיבור שלימות
(בשבעת  הבריאה מצד שהוא כפי העולם ושלימות
הבריאה  ושלימות החידוש והן בראשית), ימי

פרץ" תולדות "אלה – האדם עבודת ע"י ,27שנפעל
יחד. המעלות שתי וחיבור

.‡È והוראה לימוד ללמוד צריכים דבר מכל
הבעש"ט  (כתורת השם בעבודת פרטית

–103הידועה  תורה ע"פ מקביעות ועאכו"כ ,(
זה  ביום ובפרט בחודש, ויום בשבוע דיום החיבור

בחודש. העשירי ויום בשבוע השביעי יום –

בזה: הלימודים אחד

ÌÂÈ ÏÎ· כפולה עבודה יהודי אצל להיות צריכה
במציאות  שיפעל השבוע", ד"ימי העבודה (א) –
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76 שוה"ג 98) החסידות תורת של ענינה קונטרס עד"ז ראה
.55 להערה

ואילך.99) 37 ע' שנים" יובל – סיון כ"ח "קובץ בכ"ז ראה
כא.epzyxtפרש"י100) כא,
רע"א.101) צד, סנהדרין א. ג, מגילה ראה

פח.102) ע' תרפ"ה סה"מ ראה
(103.6 בהערה נסמן



נב

wla zyxt zegiyÎihewlgi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÌÚÏ· È¯·„ ÏÚ È"˘¯ ‡È·Ó˘ ÌÈ˘¯„Ó‰ Ì‚
Ë˘ÙÏ ÌÈ¯Â˘˜

מפרש  שרש"י שלמרות כך, על בהרחבה דובר כבר
הוא  וכאשר מקרא, של פשוטו את התורה על בפירושו

הפשט zeyxcמצטט לפי הכרח בהן יש חז"ל 1מדברי

בלעם, לדברי בקשר שבפרשתנו, רואים, זאת בכל –
רש"י הרגיל zeyxcמביא כפי שלא מחז"ל, רבות

בפירושו.

מקרא, של בפשוטו התורה, הוא: לכך ההסבר
משלו" "וישא בפירוש שלפי2אומרת ומובן, ,jxc

hytd לפי רק מוגבל אלו פסוקים של פירושם אין
המילים  של הפשוטה נמשל,3המשמעות בהם יש אלא ,

כתובים  שאינם ומדרשים רמזים גם בהם נמצאים
הפסוק. במילות בפירוש

לדרשות שגם מובן, זאת עם הכרח `elיחד  יש ,
הבנת hytלפי לצורך וחשובות קשורות והן הפסוקים,

.4הפסוק 

רש"י  בפירוש השני הקטע את להבין יש זה, לפי
הפסוק  קסם 5על ולא ביעקב נחש לא "כי בלק) (בדברי

אֿל". פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת בישראל
וגו'", ליעקב יאמר "כעת המילים את מצטט רש"י
תגלה  אשר הזאת כעת עת להיות עתיד עוד ומפרש:

לפ  יושבין שהן כל, לעין מפיו חיבתן תורה ולומדים ניו
מה  להם ישאלו והם השרת, ממלאכי לפנים ומחיצתן

שנאמר  וזהו אֿל, מוריך.6פעל את רואות עיניך והיו :
לשון  אלא עתיד לשון אינו ליעקב יאמר אחר, דבר
שצריך  עת בכל כי וקוסם למנחש צריכים אינן הווה,
ומה  הקדושֿברוךֿהוא פעל מה וישראל ליעקב להאמר
נמסר  אלא וקוסמים, מנחשים אינן במרום, גזירותיו
אורים  או המקום, גזירת היא מה נביאיהם פי על להם

כן. תרגם לא ואונקלוס להם. מגידים ותומים

ולכאורה:

חשובה  ומדוע הפסוק, במילות רמוזה היכן א)
ובמיוחד  רש"י, בפירוש האריכות כל הפשט, לצורך

הראשון? בפירוש

שבגללו  הפירושים, מן אחד בכל הקושי מהו ב)
הפירושים? לשני רש"י נזקק

דבר  השני, לפני הראשון הפירוש את מקדים רש"י ג)
במה  – לפשט. יותר קרוב זה שפירוש כך על המורה
מהשני? יותר מקרא של לפשוטו הראשון הפירוש קרוב

לא  "ואונקלוס דבריו בסיום רש"י כוונת מהי ד)
כן" במקומות7תרגם –miax אונקלוס תרגום שונה

זאת. מציין אינו ורש"י רש"י, מפירוש

.·

ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘ ÏÚ È"˘¯ È˘¯ÙÓ È¯·„

של 8מפרשים  הראשון לפירושו שההכרח אומרים,
הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי מן נובע שמכך 9רש"י ,

לא  הזאת": כעת עת להיות עתיד ש"עוד רש"י לומד
"ותרועת  קודם האמור לזמן ובדומה ממש, הזה בזמן

בו" ורעות",10מלך חיבה "לשון רש"י מפרש שעליו ,
לעין  חיבתן "תגלה שבה "כעת", כזו תקופה מיד תבוא

חיבתן". ב"תגלה הכוונה מהי מסביר והוא כל...",

יאמר  "כעת המילים באות השני, הפירוש ולפי
ביעקב  נחש לא "כי הפסוק לתחילת בהמשך ליעקב"
לדעת  ישראל צריכים כאשר בישראל": קסם ולא
או  הנביאים באמצעות המידע אליהם מועבר משהו,

ותומים. אורים

מהו  מובן, לא הראשון הפירוש לפי הרי זה, ולפי
הפסו  התחלת לבין יאמר...", "כעת בין .11ק הקשר

פשוט  באופן א) קשה: השני, הפירוש לפי ואילו
הווה  לשון ולא עתיד, לשון הוא בלתי 12"יאמר" ב) ,

הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי .11מובן
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שם.1) ובהערות 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – בראשית בפ' כפירושו
כג).2) כא. כ. טו. (ג. כד יח). (ז. כג
יג.3) כא, משפטים פרש"י ראה – ברמז מדבר הפשט שע"ד

(ראה  ובלילה נבואה של ענין ה"ה אלה בלעם דברי כל יותר: ובכללות
בחלום  היא ישראל) לנביאי (גם נבואה והרי ח), כב, ה. כב, פרשתנו רש"י

ו" שם) ובפרש"י ו. יב, (בהעלותך מובן zecigaוחזיון וא"כ ח) (שם, "
הפשט דרך .ipyxcאומרaezkdשע"פ

שם.4) משפטים פרש"י ראה

כג.5) כג,
כ.6) ל, ישעי'
ליתא.7) רש"י כת"י בכמה
גו"א.8) וראה שפ"ח, רא"ם,
לפרש"י.9) טוב ודבק חיים מים באר גם ראה

כא.10) כג,
עה"פ.11) לדוד ומשכיל רא"ם ראה
שם.12) לדוד משכיל ראה

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

התורה  בלימוד הקבועים השיעורים על נוסף
חד  (כל יום בכל יוסיפו – יום בכל לכלֿאחד שיש

לימוד דילי') שיעורא ענין cgeinלפום ללמוד
התורה  בפנימיות וענין דתורה עכ"פ 108בנגלה –

ענין  – ובמיוחד מהם, אחד בכל לעיונא אחד ענין
וחסידות דנגלה החיבור את הן cgiaשכולל ז.א. ,

הביאור  עם ביחד נגלה ע"פ בזה הפשוט הפירוש
במיוחד  שמצינו וכפי הענינים. בפנימיות בזה
בפרט  שנדפסים נשיאינו רבותינו תורת בדברי

לאחרונה.

בהידור, המצוות בקיום להוסיף גם וכן
לתת  המצוה, בכוונת הוספה ע"י – ובהדגשה
בפועל  המצוה קיום עם שביחד במיוחד הדגשה
הכוונה  אין בהן למצוות בנוגע [אפילו גם בזה יהי'
לפום  חד (כל בשלימות המצוה כוונת לעיכובא]
באופן  המצוות בקיום – וגם דילי'), שיעורא

הד  משורת ין.דלפנים

שבצדקה  הגם – הצדקה במצות ובמיוחד כולל
היא  שהמצוה ידוע הרי אבל הנותן, כוונת נוגע לא
פנים  בסבר אותה עושים כאשר יתירה בשלימות
בפועל  הצדקה בנתינת הן להוסיף וכו'. יפות
זו  דמצוה בה"נשמה" הוספה עם ביחד (בכמות),

יפות. פנים ובסבר הכוונה, –

עצה  נתינת ע"י – בדיבור בצדקה גם ועד"ז
וצדקה  הזולת, על טוב לדבר לזולת, טובה

הזולת. על טובה מחשבה ע"י – במחשבה

להשפיע  בזה, עצמו פעולת על נוסף – זה ובכל
שגם  כמוך", לרעך "ואהבת עד אחרים, על גם בזה

הנ"ל. הפרטים בכל כך יעשו הם

.‚È גם לעשות – עצמו הגאולה חג עם ובקשר
התוועדויות  לסדר המתאימות ההכנות כל את
ביום  ומקום מקום בכל הגאולה חג עם בקשר
או  תמוז, די"ב ביום – המקום תנאי לפי המתאים
שלאחרי  בימים – גם או הימים, בשני או תמוז, י"ג

השבת. ביום ובפרט זה,

מתאספים  מישראל כו"כ שבהן והתוועדויות

חזק  יאמר ולאחיו יעזורו רעהו את ואיש 109יחדיו,

עניני  בכל והוספה טובות החלטות בקבלת –
התורה  בהפצת – ובפרט ומצוותי', תורה יהדות,

חוצה. המעינות והפצת והיהדות,

חג  קודם עוד ממש, ומיד שתיכף רצון, ויהי
בתמוז  עשר דשבעה היום לפני ועאכו"כ הגאולה,
ההתחלה  שלפני באופן הגאולה, כבר תבוא –
לששון  אלו ימים "יהפכו יהי' המצרים" ד"בין
האמיתית  בגאולה טובים", ולמועדים ולשמחה
ביאת  בפשטות תהי' – צדקנו משיח ע"י והשלימה
הוגה  דוד מבית "מלך המשיח, והתפשטות המשיח
כל  ויכוף כו', אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה
ה'" מלחמת וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל
נדחי  ויקבץ במקומו מקדש ויבנה ויצליח ויעשה

הרמב"ם  כפס"ד – ,110ישראל

"רבות  ר"ת) ד(רמב"ם – באופן נעשה זה וכל
במיצרים  בהיותנו שעוד מצרים", בארץ מופתי

מופתי". "רבות מתגלים הגלות, של וגבולים

" שכאשר zeaxונעשה שבאופן מופתי",
שראה? האחרון המופת הי' מה יהודי: שואלים
עוד  ויהיו ישנם האחרון?! פתאום מה משיב: הוא

"zeax פירושו התורה בלשון ו"רבות" מופתי",
ויותר, הגבלה.יותר בלי עד

כמ"ש  והשלימה, האמיתית הגאולה תיכף עד
אראנו מצרים מארץ צאתך נפלאות ze`ltp"כימי "

הנפלאות  באיכות הן – במצרים לנפלאות בערך גם
הנפלאות. בכמות והן

בתוכם  הגאולה ובעל עפר, שוכני ורננו והקיצו
בריאות  נשמות – בנ"י כל עם ביחד ובראשם,
ובבנינו  ובזקנינו ובנערינו – בריאים בגופים
הקודש, בארץ שמיא ענני עם עפים ובבנותינו,
המקדש  ולבית הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים

ידיך. כוננו אדנֿי מקדש השלישי,
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המצוות 108) וטעמי המצוות (שער האריז"ל מהנהגת להעיר
ו' מעיין ש"הי' פ"א), הלימוד הנהגת שער פע"ח ואתחנן. פ'
הסוד  דרך על ואחד החול, ימי ו' נגד (בהלכה) הפשוט ע"ד דרכים

השבת". יום כנגד
ו.109) מא, ישעי'
ספי"א.110) מלכים הל'
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מפרש  שרש"י שלמרות כך, על בהרחבה דובר כבר
הוא  וכאשר מקרא, של פשוטו את התורה על בפירושו

הפשט zeyxcמצטט לפי הכרח בהן יש חז"ל 1מדברי

בלעם, לדברי בקשר שבפרשתנו, רואים, זאת בכל –
רש"י הרגיל zeyxcמביא כפי שלא מחז"ל, רבות

בפירושו.

מקרא, של בפשוטו התורה, הוא: לכך ההסבר
משלו" "וישא בפירוש שלפי2אומרת ומובן, ,jxc

hytd לפי רק מוגבל אלו פסוקים של פירושם אין
המילים  של הפשוטה נמשל,3המשמעות בהם יש אלא ,

כתובים  שאינם ומדרשים רמזים גם בהם נמצאים
הפסוק. במילות בפירוש

לדרשות שגם מובן, זאת עם הכרח `elיחד  יש ,
הבנת hytלפי לצורך וחשובות קשורות והן הפסוקים,

.4הפסוק 

רש"י  בפירוש השני הקטע את להבין יש זה, לפי
הפסוק  קסם 5על ולא ביעקב נחש לא "כי בלק) (בדברי

אֿל". פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת בישראל
וגו'", ליעקב יאמר "כעת המילים את מצטט רש"י
תגלה  אשר הזאת כעת עת להיות עתיד עוד ומפרש:

לפ  יושבין שהן כל, לעין מפיו חיבתן תורה ולומדים ניו
מה  להם ישאלו והם השרת, ממלאכי לפנים ומחיצתן

שנאמר  וזהו אֿל, מוריך.6פעל את רואות עיניך והיו :
לשון  אלא עתיד לשון אינו ליעקב יאמר אחר, דבר
שצריך  עת בכל כי וקוסם למנחש צריכים אינן הווה,
ומה  הקדושֿברוךֿהוא פעל מה וישראל ליעקב להאמר
נמסר  אלא וקוסמים, מנחשים אינן במרום, גזירותיו
אורים  או המקום, גזירת היא מה נביאיהם פי על להם

כן. תרגם לא ואונקלוס להם. מגידים ותומים

ולכאורה:

חשובה  ומדוע הפסוק, במילות רמוזה היכן א)
ובמיוחד  רש"י, בפירוש האריכות כל הפשט, לצורך

הראשון? בפירוש

שבגללו  הפירושים, מן אחד בכל הקושי מהו ב)
הפירושים? לשני רש"י נזקק

דבר  השני, לפני הראשון הפירוש את מקדים רש"י ג)
במה  – לפשט. יותר קרוב זה שפירוש כך על המורה
מהשני? יותר מקרא של לפשוטו הראשון הפירוש קרוב

לא  "ואונקלוס דבריו בסיום רש"י כוונת מהי ד)
כן" במקומות7תרגם –miax אונקלוס תרגום שונה

זאת. מציין אינו ורש"י רש"י, מפירוש
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של 8מפרשים  הראשון לפירושו שההכרח אומרים,
הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי מן נובע שמכך 9רש"י ,

לא  הזאת": כעת עת להיות עתיד ש"עוד רש"י לומד
"ותרועת  קודם האמור לזמן ובדומה ממש, הזה בזמן

בו" ורעות",10מלך חיבה "לשון רש"י מפרש שעליו ,
לעין  חיבתן "תגלה שבה "כעת", כזו תקופה מיד תבוא

חיבתן". ב"תגלה הכוונה מהי מסביר והוא כל...",

יאמר  "כעת המילים באות השני, הפירוש ולפי
ביעקב  נחש לא "כי הפסוק לתחילת בהמשך ליעקב"
לדעת  ישראל צריכים כאשר בישראל": קסם ולא
או  הנביאים באמצעות המידע אליהם מועבר משהו,

ותומים. אורים

מהו  מובן, לא הראשון הפירוש לפי הרי זה, ולפי
הפסו  התחלת לבין יאמר...", "כעת בין .11ק הקשר

פשוט  באופן א) קשה: השני, הפירוש לפי ואילו
הווה  לשון ולא עתיד, לשון הוא בלתי 12"יאמר" ב) ,

הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי .11מובן
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שם.1) ובהערות 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – בראשית בפ' כפירושו
כג).2) כא. כ. טו. (ג. כד יח). (ז. כג
יג.3) כא, משפטים פרש"י ראה – ברמז מדבר הפשט שע"ד

(ראה  ובלילה נבואה של ענין ה"ה אלה בלעם דברי כל יותר: ובכללות
בחלום  היא ישראל) לנביאי (גם נבואה והרי ח), כב, ה. כב, פרשתנו רש"י

ו" שם) ובפרש"י ו. יב, (בהעלותך מובן zecigaוחזיון וא"כ ח) (שם, "
הפשט דרך .ipyxcאומרaezkdשע"פ

שם.4) משפטים פרש"י ראה

כג.5) כג,
כ.6) ל, ישעי'
ליתא.7) רש"י כת"י בכמה
גו"א.8) וראה שפ"ח, רא"ם,
לפרש"י.9) טוב ודבק חיים מים באר גם ראה

כא.10) כג,
עה"פ.11) לדוד ומשכיל רא"ם ראה
שם.12) לדוד משכיל ראה

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zgiyn

התורה  בלימוד הקבועים השיעורים על נוסף
חד  (כל יום בכל יוסיפו – יום בכל לכלֿאחד שיש

לימוד דילי') שיעורא ענין cgeinלפום ללמוד
התורה  בפנימיות וענין דתורה עכ"פ 108בנגלה –

ענין  – ובמיוחד מהם, אחד בכל לעיונא אחד ענין
וחסידות דנגלה החיבור את הן cgiaשכולל ז.א. ,

הביאור  עם ביחד נגלה ע"פ בזה הפשוט הפירוש
במיוחד  שמצינו וכפי הענינים. בפנימיות בזה
בפרט  שנדפסים נשיאינו רבותינו תורת בדברי

לאחרונה.

בהידור, המצוות בקיום להוסיף גם וכן
לתת  המצוה, בכוונת הוספה ע"י – ובהדגשה
בפועל  המצוה קיום עם שביחד במיוחד הדגשה
הכוונה  אין בהן למצוות בנוגע [אפילו גם בזה יהי'
לפום  חד (כל בשלימות המצוה כוונת לעיכובא]
באופן  המצוות בקיום – וגם דילי'), שיעורא

הד  משורת ין.דלפנים

שבצדקה  הגם – הצדקה במצות ובמיוחד כולל
היא  שהמצוה ידוע הרי אבל הנותן, כוונת נוגע לא
פנים  בסבר אותה עושים כאשר יתירה בשלימות
בפועל  הצדקה בנתינת הן להוסיף וכו'. יפות
זו  דמצוה בה"נשמה" הוספה עם ביחד (בכמות),

יפות. פנים ובסבר הכוונה, –

עצה  נתינת ע"י – בדיבור בצדקה גם ועד"ז
וצדקה  הזולת, על טוב לדבר לזולת, טובה

הזולת. על טובה מחשבה ע"י – במחשבה

להשפיע  בזה, עצמו פעולת על נוסף – זה ובכל
שגם  כמוך", לרעך "ואהבת עד אחרים, על גם בזה

הנ"ל. הפרטים בכל כך יעשו הם

.‚È גם לעשות – עצמו הגאולה חג עם ובקשר
התוועדויות  לסדר המתאימות ההכנות כל את
ביום  ומקום מקום בכל הגאולה חג עם בקשר
או  תמוז, די"ב ביום – המקום תנאי לפי המתאים
שלאחרי  בימים – גם או הימים, בשני או תמוז, י"ג

השבת. ביום ובפרט זה,

מתאספים  מישראל כו"כ שבהן והתוועדויות

חזק  יאמר ולאחיו יעזורו רעהו את ואיש 109יחדיו,

עניני  בכל והוספה טובות החלטות בקבלת –
התורה  בהפצת – ובפרט ומצוותי', תורה יהדות,

חוצה. המעינות והפצת והיהדות,

חג  קודם עוד ממש, ומיד שתיכף רצון, ויהי
בתמוז  עשר דשבעה היום לפני ועאכו"כ הגאולה,
ההתחלה  שלפני באופן הגאולה, כבר תבוא –
לששון  אלו ימים "יהפכו יהי' המצרים" ד"בין
האמיתית  בגאולה טובים", ולמועדים ולשמחה
ביאת  בפשטות תהי' – צדקנו משיח ע"י והשלימה
הוגה  דוד מבית "מלך המשיח, והתפשטות המשיח
כל  ויכוף כו', אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה
ה'" מלחמת וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל
נדחי  ויקבץ במקומו מקדש ויבנה ויצליח ויעשה

הרמב"ם  כפס"ד – ,110ישראל

"רבות  ר"ת) ד(רמב"ם – באופן נעשה זה וכל
במיצרים  בהיותנו שעוד מצרים", בארץ מופתי

מופתי". "רבות מתגלים הגלות, של וגבולים

" שכאשר zeaxונעשה שבאופן מופתי",
שראה? האחרון המופת הי' מה יהודי: שואלים
עוד  ויהיו ישנם האחרון?! פתאום מה משיב: הוא

"zeax פירושו התורה בלשון ו"רבות" מופתי",
ויותר, הגבלה.יותר בלי עד

כמ"ש  והשלימה, האמיתית הגאולה תיכף עד
אראנו מצרים מארץ צאתך נפלאות ze`ltp"כימי "

הנפלאות  באיכות הן – במצרים לנפלאות בערך גם
הנפלאות. בכמות והן

בתוכם  הגאולה ובעל עפר, שוכני ורננו והקיצו
בריאות  נשמות – בנ"י כל עם ביחד ובראשם,
ובבנינו  ובזקנינו ובנערינו – בריאים בגופים
הקודש, בארץ שמיא ענני עם עפים ובבנותינו,
המקדש  ולבית הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים

ידיך. כוננו אדנֿי מקדש השלישי,
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המצוות 108) וטעמי המצוות (שער האריז"ל מהנהגת להעיר
ו' מעיין ש"הי' פ"א), הלימוד הנהגת שער פע"ח ואתחנן. פ'
הסוד  דרך על ואחד החול, ימי ו' נגד (בהלכה) הפשוט ע"ד דרכים

השבת". יום כנגד
ו.109) מא, ישעי'
ספי"א.110) מלכים הל'



wlaנד zyxt - zegiyÎihewl

.‰

˙ÚÎ" Â¯Ó‡· Ï‡¯˘È ˙ÏÚÓÏ ÊÂÓ¯Ï ‰ˆ¯ ÌÚÏ·
"...¯Ó‡È

הוא: לכך ההסבר

לי  ארה נא לכה – לצורך בלעם את "שכר" בלק
הזה  העם "וישא 24את התשובה היתה לכך ובקשר .

לעשות  יכול הוא אין מדוע הראשונה, בפעם משלו"
אראנו..." צורים מראש "כי – אקוב..." "מה – 25זאת

שמפרש  כפי ישראל, של המיוחדות המעלות עקב –
אלו. פסוקים על בפירושו רש"י

הוא  משלו" "וישא של השניה בפעם לכך בדומה
את  לבצע אפשר שאי ויכזב", אֿל איש ב"לא מתחיל

במדבר" "להמיתם בלק מציין 26רצון הוא ובהמשך ,
שהקדושֿברוךֿהוא  וחיבתם, ישראל מעלות את
– בו מלך "תרועת ואדרבה ישראל, מעבירות מתעלם

ורעות..." חיבה .27לשון

שלא  בלבד זו שלא כך, אחר מוסיף הוא זה ועל
ההיפך  בדיוק אלא העם", את לי "ארה את לבצע ייתכן

הם ראויים "כי – ביעקב" נחש לא "כי –dkxal מצד)
וקוסמים" מנחשים בהם שאין .28מעלתם)

מנחשים  בהם ש"אין שכיון שהעובדה כיון אך
בהיותו znxebוקוסמים" בבלעם, פגם על מורה ברכה,

ישראל 29קוסם  מעלת אודות בלעם ממשיך לכן –
yibcne את לי "ארה לבצע לאיֿיכולתו שהסיבה בכך,

ישראל, במעלת אלא בו, בחסרון נעוצה אינה העם"
ליעקב  יאמר "כעת במילים ב"משלו" רמז שאליה

אֿל". פעל מה ולישראל

.Â

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙‡Ë·˙Ó Ï‡¯˘ÈÏ '‰ ˙·ÈÁ
ÌÈÎ‡ÏÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰·

על  מורה קמוצה בכ"ף "כעת" הוא: הדברים הסבר

מסויימת  חיבת 30תקופה על כאן שמדובר וכיון –
את  בה ראו שכבר תקופה על שמדובר מובן ישראל,

לישראל. ה' חיבת

לישראל  ה' שחיבת למקרא, חמש בן גם יודע וזאת
נאמר  שאז תורה, מתן בזמן גלויה "והייתם 31היתה :

שמפרש  וכפי הארץ", כל לי כי העמים מכל סגולה לי
"אוצר משאר aiagרש"י: סגולה לי תהיו אתם כן ...

אחרים  לי ואין שלי לבדכם אתם תאמרו ולא אומות
שתהא עוד לי יש ומה כל mzaigעמכם, לי כי ניכרת,

לכלום". ולפני בעיני והם הארץ

" הנאמר שלעתיד zrkוהן שה"עת" ליעקב", יאמר
שבדיוק  מובן, – תורה מתן כזמן הידועה, כעת תהיה
 ֿ מהקדושֿברוך תורה ישראל למדו תורה שבמתן כשם
"עתיד  כך הדברות, עשרת את ממנו ושמעו בעצמו, הוא

הקדושֿברוךֿהוא  של מפיו" "תורה שילמדו .32להיות",

בהשוואה מתבטאת בגלוי שחיבה ,mixg`lוכיון
על  שכשמדובר מובן, ניכרת", "חיבתן לגביהם שדוקא
לכך, קשר שום אין העולם שלאומות התורה, לימוד
בהשוואה  הוא זה בענין החיבה שגילוי לומר צריך

שענינם zxyd"33ל"מלאכי למלאכים בהשוואה אפילו ,
הקדושֿברוךֿהוא. את כביכול "לשרת"

שליחות  ביצוע בדרגת למלאכים בהשוואה רק (לא
שבאו  המלאכים על למדנו שכבר כפי למטה, ה'

שליחויות  למלא כדי שרה 34לאברהם את לבשר אחד –
אברהם, את לרפאות ואחד סדום את להפוך ואחד
ובדומה  – שליחויות שתי עושה אחד מלאך שאין

למלאכים 36וכדומה 35להגר  בהשוואה גם אלא ,
הקדושֿברוךֿהוא).ה  את כביכול, למעלה, משרתים

למלאכי ביחס גם החיבה zxydכלומר, תהא
ניכרת  ֿ 37לישראל הקדוש של מפיו תורה בלומדם ,

אֿל  פעל מה להם ישאלו "והם – .38ברוךֿהוא
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ואו.24) כב,
ובפרש"י.25) ואילך ח כג,
בפרש"י.26) יט שם,
ובפרש"י.27) כא שם,
(כג).28) כאן הכתוב בתחלת פרש"י
(הובא29) כב יג, יהושע ז. כב, פרש"י הבא i"yxtaראה פסוק כאן

שופטים  רמב"ן ו. לא, מטות פרש"י שם. יהושע רד"ק וראה כד)). (כג,
ט. יח,

בפרש"י.30) דכיא מירא ראה
צ"ע, – להשני א' זמן שמדמה הדמיון כ"ף שהוא ברא"ם ומ"ש
אבל  יוד. יח, לוירא בפירושו אזיל לשיטתו והרא"ם בקמ"ץ, נאמר שהרי
כ"ף  הוא שהכ"ף שכתב כאן עה"פ בגו"א וגם שם. דכיא מירא ראה

שנאמר `epiהדמיון הזמן על אלא להשני, א' דזמן הדמיון מצד כן מפרש
הכתוב. בהמשך

ה.31) יט, יתרו
פל"ו.32) מהתניא להעיר
תולדות 33) ט. יח, וירא בפרש"י גם הובא השרת" "מלאכי הלשון

ועוד. ויקרא. ר"פ ז. לג, תשא טו. ח, יתרו א. כז,
ב.34) יח, וירא
ואילך.35) ז טז, לך
(36– לשטן" בדרך ה' ואילך.mrlal"מלאך כב כב, דפרשתנו –

ועוד. וישלח. דר"פ ממש מלאכים
מלאכי 37) אפילו ה' מבקש כל "והי' שם תשא בפרש"י עפמ"ש

של  באהלו הוא הרי להם אומרים כו' שכינה מקום שואלים כשהיו השרת
"כעת בפרש"י הלשון יומתק – מ"ת z`fdמשה" זמן על רק קאי שלא ,"

הזאת  כעת עת להיות עתיד ו"עוד במדבר, ישראל היות זמן כל על אלא
זו. חיבתן ויבינו ידעו אוה"ע שגם כל", לעין חיבתן תתגלה אשר

"כעת38) בכתוב נאמר למה להקשות יש ולאxn`iלכאורה "el`yi

wla zyxt - zegiyÎihewl

להבין: צריך עדיין זה לפי אך

בדומה  תקופה שתהיה הפסוק מן מובן אמנם א)

פעל efלתקופה מה ולישראל "ליעקב יקויים שאז ,
פשטות  לצורך החשיבות ומהי ההוכחה, מנין אך אֿל".

ולומדים  לפניו יושבין "שהן הפרטים בכל הפסוקים,

השרת", ממלאכי לפנים ומחיצתן מפיו תורה
אֿל". פעל "מה ישאלו ושהמלאכים

לשני  הראשון הפירוש את רש"י מקדים מדוע ב)
של  לפשוטו יותר קרוב השני הפירוש אדרבה, –

שחלקו 13מקרא  בכך שבו, הלשוניים הקשיים למרות ,

שאינו  דבר לתחילתו, בהמשך בא הפסוק של השני
הראשון? הפירוש לפי מובן

שבמדרש  רואים, של 14ואכן השני הפירוש נאמר
מביא  הרמב"ן מכך, ויותר הראשון. הפירוש לפני רש"י

רש"י  של השני פירושו את רק הפסוק על .15בפירושו

לשון  אינו ליעקב יאמר אחר, "דבר רש"י מדברי ג)

את  לפרש שאפשר מובן, הווה" לשון אלא עתיד

רש"י  שמסביר כפי הווה, בלשון גם "יאמר" המילה
כן  לפני "בכל 16כבר – תמיד" ההווה "דבר שזהו כיון ,

הפירוש  לפי לבאר אפשר "כעת" הביטוי את גם עת".

המפרשים  שמסבירים כפי המילה 17השני, שמשמעות ,
אז  משהו, לדעת שצריך הזמן מגיע כאשר היא: "כעת"

נביאיהם...". עלֿפי להם "נמסר

.‚

,‡¯Ó‚‰ ÈÙÏ ˜ÂÒÙ‰ È˜ÏÁ È˘ ÔÈ· ¯˘˜‰
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חלקי  שני בין שהקשר לתרץ, היה ניתן לכאורה

הגמרא  כדברי הוא הראשון, הפירוש לפי "כל 18הפסוק
שאפילו  במחיצה אותו מכניסין מנחש, שאינו אדם

לא  כי שנאמר בתוכה, ליכנס יכולין אין השרת מלאכי

כעת  בישראל, קסם ולא ביעקב ליעקב 19נחש יאמר
אֿל" פעל מה –20ולישראל

רש"י, בפירוש הכוונה שזוהי לומר אפשר אי אך
כי:

לפנים  ש"מחיצתן לכך רמז אף אין רש"י בדברי א)
נחש...". "לא של תוצאה היא השרת" ממלאכי

לעתיד  רק להיות צריך הדבר היה לא זה, לפי ב)
"עוד – ש"לא cizrלבוא כיון הזאת": כעת עת להיות

כפירוש  בהווה, הוא בישראל" קסם ולא ביעקב נחש
– ליעקב..." "יאמר – התוצאה גם היתה צריכה רש"י,
תורה, מתן בשעת שהיה כפי זמן, באותו להיות
 ֿ הקדושֿברוך מפי הדברות עשרת את למדו שישראל

.21הוא 

לפניו  יושבין "שהן הענין לכאן שייך כיצד ג)
מפיו" תורה ?22ולומדים

.„

È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÈ„

ומהם: רש"י. בפירוש נוספים דיוקים להבין יש כן

הביטוי  חשיבות מהי – הראשון בפירוש א)
סתם?zxyd"מלאכי מלאכים ולא ,"

" xn`pyב) edfe וכי – מוריך" את רואות עיניך והיו
פסוקים  להסביר התורה על בפירושו רש"י של ענינו

מהנ"ך?

השני  בפירוש המילים 23ג) לאחר רש"י מוסיף
– במרום" גזרותיו "ומה המילים את אֿל" פעל "ומה
דבריו  בהמשך מכך: יותר הדברים? בין הקשר מהו

מזכיר עלֿפי wxהוא להם נמסר "אלא הענין את
המקום", גזירת היא מה פעל epi`eנביאיהם "מה מזכיר

אֿל".
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עה"פ.13) כאן רע"ב ראה
כ).14) (פ"כ, ובמדב"ר יד) (פרשתנו תנחומא

שמתחלה  כ"א במחלוקת, אינם הנ"ל מדרשים ב' – שבפשטות אלא
והפי' בישראל", קסם ולא ביעקב נחש לא "כי הכתוב תחלת מפרש
הכתוב  המשך על הוא כו'" הקב"ה לפני יושבין ישראל את עינו "ראתה
דראתה  מפרש שם) (למד"ר מהרז"ו בפי' אבל גו'". ליעקב יאמר "כעת
את  "הרי הפי' וגם הפסוק. על אחר ופירוש ד"א הוא ישראל את עינו
ליעקב". יאמר "כעת הכתוב המשך על הוא בהקב"ה" ונשאל כו' מחזר

בעתיד.15) ולא בהווה שמדבר ג"כ הוא עצמו הרמב"ן ופי'
א.16) טו, בשלח
עה"פ.17) שפ"ח ראה
הקה"ע 18) ופי' (כגי' ספ"ו שבת ירושלמי – ועד"ז א. לב, נדרים

עה"פ. אוה"ת וראה בירוש'). שם להלן וראה שם. .p"yeופ"מ

רבוע),19) בחצאי הן וגו' ביעקב נחש לא כי (והתיבות בע"י הוא כן
לפנינו  ובגמרא הכתוב). סיום רק – שם (ובירושלמי שם הר"ן בפי' וכ"ה
פרש"י  ראה אבל וגו'". בישראל "קסם עד ורק הכתוב סיום הובא לא

שם. וחדא"ג
שם.20) לירושלמי מפרשים שם. לע"י יעקב עיון שם. ר"ן וראה

ועוד.
א.21) כ, יתרו פרש"י
"מה22) הלשון מהו שהמדובר lrtגם: מכיון דלכאורה – אֿל"

"מה הול"ל שם.dxedבתורה בירושלמי ועד"ז הנ"ל, כבמדרשים אֿל",
"נחש"23) לנגד שהם י"ל ותומים, ואורים דנביאים הענינים ב'

שייך  ש"נחש" יוד יח, שופטים מפרש"י שמשמע כפי ובפרט ו"קוסם".
חי"ד  לקו"ש וראה יד. שם, מפרש"י ולהעיר "קוסם". משא"כ לפעולה

.16 הערה 66 ע'
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הוא: לכך ההסבר

לי  ארה נא לכה – לצורך בלעם את "שכר" בלק
הזה  העם "וישא 24את התשובה היתה לכך ובקשר .

לעשות  יכול הוא אין מדוע הראשונה, בפעם משלו"
אראנו..." צורים מראש "כי – אקוב..." "מה – 25זאת

שמפרש  כפי ישראל, של המיוחדות המעלות עקב –
אלו. פסוקים על בפירושו רש"י

הוא  משלו" "וישא של השניה בפעם לכך בדומה
את  לבצע אפשר שאי ויכזב", אֿל איש ב"לא מתחיל

במדבר" "להמיתם בלק מציין 26רצון הוא ובהמשך ,
שהקדושֿברוךֿהוא  וחיבתם, ישראל מעלות את
– בו מלך "תרועת ואדרבה ישראל, מעבירות מתעלם

ורעות..." חיבה .27לשון

שלא  בלבד זו שלא כך, אחר מוסיף הוא זה ועל
ההיפך  בדיוק אלא העם", את לי "ארה את לבצע ייתכן

הם ראויים "כי – ביעקב" נחש לא "כי –dkxal מצד)
וקוסמים" מנחשים בהם שאין .28מעלתם)

מנחשים  בהם ש"אין שכיון שהעובדה כיון אך
בהיותו znxebוקוסמים" בבלעם, פגם על מורה ברכה,

ישראל 29קוסם  מעלת אודות בלעם ממשיך לכן –
yibcne את לי "ארה לבצע לאיֿיכולתו שהסיבה בכך,

ישראל, במעלת אלא בו, בחסרון נעוצה אינה העם"
ליעקב  יאמר "כעת במילים ב"משלו" רמז שאליה

אֿל". פעל מה ולישראל

.Â

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙‡Ë·˙Ó Ï‡¯˘ÈÏ '‰ ˙·ÈÁ
ÌÈÎ‡ÏÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰·

על  מורה קמוצה בכ"ף "כעת" הוא: הדברים הסבר

מסויימת  חיבת 30תקופה על כאן שמדובר וכיון –
את  בה ראו שכבר תקופה על שמדובר מובן ישראל,

לישראל. ה' חיבת

לישראל  ה' שחיבת למקרא, חמש בן גם יודע וזאת
נאמר  שאז תורה, מתן בזמן גלויה "והייתם 31היתה :

שמפרש  וכפי הארץ", כל לי כי העמים מכל סגולה לי
"אוצר משאר aiagרש"י: סגולה לי תהיו אתם כן ...

אחרים  לי ואין שלי לבדכם אתם תאמרו ולא אומות
שתהא עוד לי יש ומה כל mzaigעמכם, לי כי ניכרת,

לכלום". ולפני בעיני והם הארץ

" הנאמר שלעתיד zrkוהן שה"עת" ליעקב", יאמר
שבדיוק  מובן, – תורה מתן כזמן הידועה, כעת תהיה
 ֿ מהקדושֿברוך תורה ישראל למדו תורה שבמתן כשם
"עתיד  כך הדברות, עשרת את ממנו ושמעו בעצמו, הוא

הקדושֿברוךֿהוא  של מפיו" "תורה שילמדו .32להיות",

בהשוואה מתבטאת בגלוי שחיבה ,mixg`lוכיון
על  שכשמדובר מובן, ניכרת", "חיבתן לגביהם שדוקא
לכך, קשר שום אין העולם שלאומות התורה, לימוד
בהשוואה  הוא זה בענין החיבה שגילוי לומר צריך

שענינם zxyd"33ל"מלאכי למלאכים בהשוואה אפילו ,
הקדושֿברוךֿהוא. את כביכול "לשרת"

שליחות  ביצוע בדרגת למלאכים בהשוואה רק (לא
שבאו  המלאכים על למדנו שכבר כפי למטה, ה'

שליחויות  למלא כדי שרה 34לאברהם את לבשר אחד –
אברהם, את לרפאות ואחד סדום את להפוך ואחד
ובדומה  – שליחויות שתי עושה אחד מלאך שאין

למלאכים 36וכדומה 35להגר  בהשוואה גם אלא ,
הקדושֿברוךֿהוא).ה  את כביכול, למעלה, משרתים

למלאכי ביחס גם החיבה zxydכלומר, תהא
ניכרת  ֿ 37לישראל הקדוש של מפיו תורה בלומדם ,

אֿל  פעל מה להם ישאלו "והם – .38ברוךֿהוא
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ואו.24) כב,
ובפרש"י.25) ואילך ח כג,
בפרש"י.26) יט שם,
ובפרש"י.27) כא שם,
(כג).28) כאן הכתוב בתחלת פרש"י
(הובא29) כב יג, יהושע ז. כב, פרש"י הבא i"yxtaראה פסוק כאן

שופטים  רמב"ן ו. לא, מטות פרש"י שם. יהושע רד"ק וראה כד)). (כג,
ט. יח,

בפרש"י.30) דכיא מירא ראה
צ"ע, – להשני א' זמן שמדמה הדמיון כ"ף שהוא ברא"ם ומ"ש
אבל  יוד. יח, לוירא בפירושו אזיל לשיטתו והרא"ם בקמ"ץ, נאמר שהרי
כ"ף  הוא שהכ"ף שכתב כאן עה"פ בגו"א וגם שם. דכיא מירא ראה

שנאמר `epiהדמיון הזמן על אלא להשני, א' דזמן הדמיון מצד כן מפרש
הכתוב. בהמשך

ה.31) יט, יתרו
פל"ו.32) מהתניא להעיר
תולדות 33) ט. יח, וירא בפרש"י גם הובא השרת" "מלאכי הלשון

ועוד. ויקרא. ר"פ ז. לג, תשא טו. ח, יתרו א. כז,
ב.34) יח, וירא
ואילך.35) ז טז, לך
(36– לשטן" בדרך ה' ואילך.mrlal"מלאך כב כב, דפרשתנו –

ועוד. וישלח. דר"פ ממש מלאכים
מלאכי 37) אפילו ה' מבקש כל "והי' שם תשא בפרש"י עפמ"ש

של  באהלו הוא הרי להם אומרים כו' שכינה מקום שואלים כשהיו השרת
"כעת בפרש"י הלשון יומתק – מ"ת z`fdמשה" זמן על רק קאי שלא ,"

הזאת  כעת עת להיות עתיד ו"עוד במדבר, ישראל היות זמן כל על אלא
זו. חיבתן ויבינו ידעו אוה"ע שגם כל", לעין חיבתן תתגלה אשר

"כעת38) בכתוב נאמר למה להקשות יש ולאxn`iלכאורה "el`yi

wla zyxt - zegiyÎihewl

להבין: צריך עדיין זה לפי אך

בדומה  תקופה שתהיה הפסוק מן מובן אמנם א)

פעל efלתקופה מה ולישראל "ליעקב יקויים שאז ,
פשטות  לצורך החשיבות ומהי ההוכחה, מנין אך אֿל".

ולומדים  לפניו יושבין "שהן הפרטים בכל הפסוקים,

השרת", ממלאכי לפנים ומחיצתן מפיו תורה
אֿל". פעל "מה ישאלו ושהמלאכים

לשני  הראשון הפירוש את רש"י מקדים מדוע ב)
של  לפשוטו יותר קרוב השני הפירוש אדרבה, –

שחלקו 13מקרא  בכך שבו, הלשוניים הקשיים למרות ,

שאינו  דבר לתחילתו, בהמשך בא הפסוק של השני
הראשון? הפירוש לפי מובן

שבמדרש  רואים, של 14ואכן השני הפירוש נאמר
מביא  הרמב"ן מכך, ויותר הראשון. הפירוש לפני רש"י

רש"י  של השני פירושו את רק הפסוק על .15בפירושו

לשון  אינו ליעקב יאמר אחר, "דבר רש"י מדברי ג)

את  לפרש שאפשר מובן, הווה" לשון אלא עתיד

רש"י  שמסביר כפי הווה, בלשון גם "יאמר" המילה
כן  לפני "בכל 16כבר – תמיד" ההווה "דבר שזהו כיון ,

הפירוש  לפי לבאר אפשר "כעת" הביטוי את גם עת".

המפרשים  שמסבירים כפי המילה 17השני, שמשמעות ,
אז  משהו, לדעת שצריך הזמן מגיע כאשר היא: "כעת"

נביאיהם...". עלֿפי להם "נמסר

.‚
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חלקי  שני בין שהקשר לתרץ, היה ניתן לכאורה

הגמרא  כדברי הוא הראשון, הפירוש לפי "כל 18הפסוק
שאפילו  במחיצה אותו מכניסין מנחש, שאינו אדם

לא  כי שנאמר בתוכה, ליכנס יכולין אין השרת מלאכי

כעת  בישראל, קסם ולא ביעקב ליעקב 19נחש יאמר
אֿל" פעל מה –20ולישראל

רש"י, בפירוש הכוונה שזוהי לומר אפשר אי אך
כי:

לפנים  ש"מחיצתן לכך רמז אף אין רש"י בדברי א)
נחש...". "לא של תוצאה היא השרת" ממלאכי

לעתיד  רק להיות צריך הדבר היה לא זה, לפי ב)
"עוד – ש"לא cizrלבוא כיון הזאת": כעת עת להיות

כפירוש  בהווה, הוא בישראל" קסם ולא ביעקב נחש
– ליעקב..." "יאמר – התוצאה גם היתה צריכה רש"י,
תורה, מתן בשעת שהיה כפי זמן, באותו להיות
 ֿ הקדושֿברוך מפי הדברות עשרת את למדו שישראל

.21הוא 

לפניו  יושבין "שהן הענין לכאן שייך כיצד ג)
מפיו" תורה ?22ולומדים

.„
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ומהם: רש"י. בפירוש נוספים דיוקים להבין יש כן

הביטוי  חשיבות מהי – הראשון בפירוש א)
סתם?zxyd"מלאכי מלאכים ולא ,"

" xn`pyב) edfe וכי – מוריך" את רואות עיניך והיו
פסוקים  להסביר התורה על בפירושו רש"י של ענינו

מהנ"ך?

השני  בפירוש המילים 23ג) לאחר רש"י מוסיף
– במרום" גזרותיו "ומה המילים את אֿל" פעל "ומה
דבריו  בהמשך מכך: יותר הדברים? בין הקשר מהו

מזכיר עלֿפי wxהוא להם נמסר "אלא הענין את
המקום", גזירת היא מה פעל epi`eנביאיהם "מה מזכיר

אֿל".
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עה"פ.13) כאן רע"ב ראה
כ).14) (פ"כ, ובמדב"ר יד) (פרשתנו תנחומא

שמתחלה  כ"א במחלוקת, אינם הנ"ל מדרשים ב' – שבפשטות אלא
והפי' בישראל", קסם ולא ביעקב נחש לא "כי הכתוב תחלת מפרש
הכתוב  המשך על הוא כו'" הקב"ה לפני יושבין ישראל את עינו "ראתה
דראתה  מפרש שם) (למד"ר מהרז"ו בפי' אבל גו'". ליעקב יאמר "כעת
את  "הרי הפי' וגם הפסוק. על אחר ופירוש ד"א הוא ישראל את עינו
ליעקב". יאמר "כעת הכתוב המשך על הוא בהקב"ה" ונשאל כו' מחזר

בעתיד.15) ולא בהווה שמדבר ג"כ הוא עצמו הרמב"ן ופי'
א.16) טו, בשלח
עה"פ.17) שפ"ח ראה
הקה"ע 18) ופי' (כגי' ספ"ו שבת ירושלמי – ועד"ז א. לב, נדרים

עה"פ. אוה"ת וראה בירוש'). שם להלן וראה שם. .p"yeופ"מ

רבוע),19) בחצאי הן וגו' ביעקב נחש לא כי (והתיבות בע"י הוא כן
לפנינו  ובגמרא הכתוב). סיום רק – שם (ובירושלמי שם הר"ן בפי' וכ"ה
פרש"י  ראה אבל וגו'". בישראל "קסם עד ורק הכתוב סיום הובא לא

שם. וחדא"ג
שם.20) לירושלמי מפרשים שם. לע"י יעקב עיון שם. ר"ן וראה

ועוד.
א.21) כ, יתרו פרש"י
"מה22) הלשון מהו שהמדובר lrtגם: מכיון דלכאורה – אֿל"

"מה הול"ל שם.dxedבתורה בירושלמי ועד"ז הנ"ל, כבמדרשים אֿל",
"נחש"23) לנגד שהם י"ל ותומים, ואורים דנביאים הענינים ב'

שייך  ש"נחש" יוד יח, שופטים מפרש"י שמשמע כפי ובפרט ו"קוסם".
חי"ד  לקו"ש וראה יד. שם, מפרש"י ולהעיר "קוסם". משא"כ לפעולה

.16 הערה 66 ע'
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ותומים, אורים ידי ועל נביאיהם ידי על לישראל ידועה
וכו' תשובה ידי על הגזירה את מסירים .47והם

.È

‰ÏÚÓ Â‡ „È˙Ú· ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ Y ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘
‰ÂÂ‰· ‰Ë˜

שני  בין שההבדל לומר, יש לעיל האמור לפי
גם  כללית, בשאלה בשקלאֿוטריא תלוי הפירושים

יותר 48בהלכה  גדולה מעלה – מה על גובר מה :
כבר cizraשתהיה שקיימת יותר קטנה מעלה או ,
deeda49.

ליעקב  יאמר שב"כעת יוצא, הראשון הפירוש לפי
וקללה  לברכה", הם ש"ראויים היא הכוונה ולישראל"

llk"ש הגדולה המעלה עקב אפשרית, dlbzאינה
לע  אך חיבתן השרת", ממלאכי לפנים ו"מחיצתן כל" ין

להיות". ש"עתיד יתרון זהו

אינה  שמעלתם יוצא, השני הפירוש לפי ואילו
שהקדושֿברוךֿהוא  לכך אפשרת ויש כלֿכך, גדולה
עלֿפי  להם ש"נמסר כיוון אך קללה, ותיתכן כועס
שהיא  נזהרים הם המקום" גזירת היא מה נביאיהם
מעלה  זוהי שני מצד אך למעשה. תתבצע ולא תתבטל

– עת בכל .deedaהקיימת

ברש"י  הפירושים שמסדר לכאורה, יוצא, זה לפי
בדרך דעתו שלפי להכריע יותר hytdניתן חשובה ,

גדולה בהווה.cizraמעלה יותר קטנה מעלה מאשר

מפירוש  זאת ללמוד איֿאפשר דבר של לאמיתו אך
נביא  בלעם, דברי על זאת מפרש רש"י א) כי: רש"י,

ישראל  נביאי בדוגמת העולם המעלה 50באומות ולכן ,
כלֿכך  גדולה אינה נביאיהם" עלֿפי להם ש"נמסר
לפי  ועיקר: ב) הקדושֿברוךֿהוא. של "מפיו" כלימוד

שתהיה מעלה רק זו אין הראשון אלא cizrlהפירוש ,
ש" יתווסף בעתיד אך בהווה, גם חיבתן dlbzמעלה

כל". לעין

המעלה  שבו שענין לזה הוכחה מכאן אין  לפיכך
ההווה.dyrizרק את מכריע בעתיד

.‡È

"ÔÎ Ì‚¯˙ ‡Ï ÒÂÏ˜Â‡Â" ‰‰ÈÓ˙‰

כל  של העיקרי שהתוכן רואים לעיל האמור כל לפי
ישראל. של המופלאות המעלות הוא בלעם דברי

כדי  ושוב שוב להדגיש מוכרח היה הוא זאת את
של  ונישנות החוזרות להפצרות סירובו את להצדיק

וכו'. לי" "וקבנו לי" "ארה בלק

"משלו" והרמז, הדרוש לפי וגם הפשט לפי גם לכן
של  מעלתם על כאן שמדובר הוא הפסוקים פירוש –

ישראל.

רבים  במקומות התמיהה: את רש"י מביע לפיכך
בפרשתנו  הפסוקים "וכן 51בכל "כתרגומו" הוא פירושו

אונקלוס  נוסף),תרגם פירוש בצירוף (או "

היא  התמיהה שבו זה, פסוק הכלל מן יוצא
משני  כאחד תרגם לא כן", תרגם לא ש"ואונקלוס

ממש. מקרא של פשוטו את בחר אלא הפירושים,

וכל  "משלו" זהו כי אחרת, סובר שרש"י ולמרות
ישראל, חשיבות על מדברים הפסוקים

פירושו, את לגמרי לשלול רוצה הוא אין זאת בכל
מקרא  של פשוטו לפי המסביר ש"ואונקלוס", ומסביר
אלא  אומר הזה המקרא "אין אומר רש"י כאשר אפילו

לשיטתו,52דרשני" בהתאם כן", תרגם "לא וכדומה,
בתורה. האחרים בפסוקים רש"י שיטת שהיא

.·È

˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ‚ÈÚÏÓÏ ·Ï ÌÈ˘Ï ‡Ï

היא: לעיל האמור מן הנלמדות ההוראות מן אחת

פעולה  הוא הנביאים שעלֿידי שהגילוי בלבד זו לא
שה' ברורות, הוראות עת בכל ויש בהווה, הנמשכת
"עיני  ישראל, אלפי ראשי עבדיו עלֿידי דבריו גילה
של  מפיו התורה לימוד גם אלא ודור, דור בכל העדה"
במדבר, תורה מתן בזמן רק היה לא הקדושֿברוךֿהוא
תורה  לומד יהודי שכאשר עת, בכל ישנו הוא גם אלא

לשוני "תען אז הרי לומד jzxn`"53כראוי, הוא –
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דלכאורה:47) – כו'" נביאיהם ע"פ להם "נמסר הלשון יובן עפ"ז
הול"ל  וא"כ ואו"ת, לנביאים שואלים דהם היא, וקוסם דמנחש השלילה

mil`eyc ישראל מעלת בזה גם מודגשת עפ"ז כי – ואו"ת לנביאיהם
גזירותיו  מה להם שנמסר אלא לשאול צריכים שאינם הא'), בפי' (ע"ד

או"ת "או ואומר רש"י מפריד ולכן שאלה. בלי mdlבמרום micibn ולא ,"
באופן  הוא או"ת הגדת כי ואו"ת"*, נביאיהם ע"פ להם "נמסר כללו

לשאלה. דמענה
י.48) ס"ק ס"א יוהכ"פ מע' דינים אסיפת חמד שדי וראה p"ye.ראה

ג. כלל ז' מע' שם כללים גם
חט"ז 49) ואילך. 494 ע' [המתורגם] חט"ו לקו"ש – בכ"ז ראה

ועוד. ואילך. 73 ע' חי"ט ואילך. ס"ז 424 ע' [המתורגם]
ה.50) כב, רש"י
מפתור51) הי ' הרי בלעם כי הטעם  י"ל ה.`mxאולי כג, (דברים

ה). כב, בפרשתנו אונקלוס
א.52) א, בראשית
ב.53) מד, שה"ש ג. פא, סוכות לקו"ת ראה

.a"eike "mdl mixne`" azk `l ixdy ,mipta x`eandl mi`zn k"be i"yx i"zk k"ekae 'ae '` qetca d"ke "'ek mdl xn`p" oeyld i"yxtn `iad o"anxa (*
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ש"ראויים  בלעם שאמר לאחר מדוע מובן זה, לפי
והדגיש, הוסיף הוא ביעקב", נחש לא "כי לברכה" הם

מפני לא בישראל, לשלוט יכולה אינה edy`שהקללה
בדרגה נחש",dkenp(בלעם) "לא והם וקוסם, מנחש ,

כאשר  תתגלה שחיבתם ישראל, מעלת עצם מצד אלא
ממלאכי לפנים .zxyd"39"מחיצתן

.Ê

È"˘¯ È¯·„ÏÂ "ÍÈÈÚ ÂÈ‰Â" ËÂËÈˆÏ ¯·Ò‰‰
"...ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰˘"

השאלה: מתעוררת אך

למשה  אמרו שישראל מוצאים אנו תורה במתן א)
אלקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה ot"דבר

zenp"מרחוק העם "ויעמוד היה, כך ואכן וכיצד 40", .
של zrkייתכן מפיו" "תורה ללמוד ירצו שישראל ,

הקדושֿברוךֿהוא?

– תורה כבמתן נוספת עת תהיה אכן אם אף ב)
תורה? מתן מזמן יותר לי" "ארה את שוללת היא מדוע

שנאמר  "וזהו א) רש"י: אומר עיניך 41לפיכך והיו
ze`exאתjixen ֿ שהקדוש בתורה במפורש נאמר – "

"והיו  של באופן ישראל, של "מוריך" יהיה ברוךֿהוא
"שהןze`ex"42עיניך ב) .oiayei זו תהיה לא – לפניו"

של  באופן אלא קצר, ולזמן חדֿפעמית, תופעה
בקביעות  – רש"י 43"יושבין" פירש שכבר כפי "אין 44,

`l` ayzלשוןdakr"45.

.Á

Ì‰ÈÈ· ¯„Ò‰Â ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘· Í¯Âˆ‰

שיהיה  ענין זהו זאת בכל השאלה: מתעוררת אך
cizrlלכך גורם הוא וכיצד ,dzry לבצע אפשר אי

לי"? "ארה את

ליעקב  "יאמר שלפיו אחר", "דבר רש"י מביא לכן
שצריך  עת בכל כי הווה... לשון אלא עתיד לשון אינו

הקדושֿברוךֿהוא... פעל מה ולישראל ליעקב להאמר
עלֿפי  להם נמסר אלא וקוסמים מנחשים אינן

– נביאיהם..."

העתיד. על ולא ההווה, על כאן מדובר זה ולפי

המילים  אין מדוע קשה, השני הפירוש לפי אך
ולישראל..." ליעקב יאמר על zetiqen"כעת דבר

לבצע  יכול אינו שבלעם כך ועל לברכה" הם "ראויים
הפסוק  לתחילת והמשך סיום רק זהו לי". "ארה את

שמה ביעקב", נחש לא הם mdy"כי לדעת, צריכים
נביאיהם. ידי על יודעים

הפירוש  את רש"י קובע מדוע מובן עלֿפיֿזה
כיון  מקרא: של בפשוטו העיקרי כפירוש הראשון
ישראל  את בירך שבהם בלעם, דברי על כאן שמדובר

מ  מעלתם, אודות יותר ודיבר המדגיש שהפירוש ובן,
לפשט  הקרוב הפירוש הוא ישראל, מעלת את

הפסוקים.

.Ë

˙‡ ÌÚÏ· ˘È‚„Ó ,È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÈÙÏ Ì‚
Ï‡¯˘È ˙ÏÏ˜·˘ ‰ÏÈÏ˘‰

מוסיפים  השני הפירוש לפי שגם לומר, סביר אך
הוא  אין מדוע הראשון, ההסבר על בהמשך בלעם דברי

לי": "ארה לקיים יכול

אך  זאת, רוצה אינו שהקדושֿברוךֿהוא ידע, בלעם
"שהקדושֿברוךֿהוא  לשעה לכוון שיוכל חשב הוא

לקללם.46כועס" יוכל ואז ,

גזירותיו  "ומה השני בפירוש רש"י מוסיף לכן
גזירת  היא מה נביאיהם עלֿפי להם "נמסר – במרום"

– המקום"

השני הפירוש לפי "כעת zetiqenשגם המילים
הקללה  שלילת לגבי עניין, ולישראל..." ליעקב יאמר
בה" ש"כועס ה"שעה" שאפילו כיון בלעם: ידי על
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האלה  הכתובים שכל להפירוש הכרח מזה שגם וי"ל וכיו"ב? (כבפרש"י)
אינו  "יאמר" לשון כי – סי"א) בפנים (ראה ישראל של במעלתם מדברים

הנפעל: כ"א המדבר, הפועל, לישראל.xn`iמדגיש
שבנ"י 39) בזה מיוחדת מעלה הי' בלעם שאצל בזה להוסיף ויש

(אפילו) לפנים "לשון ik`lnnzxyd"מחיצתן ויקרא ר"פ פרש"י ע"פ – "
(הם האומות לנביאי אבל בו. משתמשין השרת ממלאכי dhnlשמלאכי

בלעם". אל אלקים ויקר שנאמר וטומאה, ארעי בלשון כו' השרת)
יח.40) שם, טז. כ, יתרו
במקום 41) "שנאמר" רש"י כת"י וכו"כ וב' א' כבדפוס שצ"ל ונראה

שנאמר". "וזהו
שהובא 42) הראשון הפסוק ולא זה פסוק רק רש"י הביא ולכן

– בשר" כל וראו ה' כבוד "ונגלה ה) מ, (ישעי' הכתוב לא וגם במדרש

"מוריך". יהי' שהקב"ה מפורש זה בפסוק דוקא כי
מה43) להם ישאלו "והם הלשון גם יובן מה lrtועפ"ז ולא אֿל"

באמירת  מספיקה אינה למעלה מעלתם כי – 22 הערה כנ"ל וכיו"ב הורה
למעלה  שמעלתם עי"ז דוקא כ"א לקללם, אא"פ שמשו"ז לבלק בלעם

מהdhnlפועלת ישאלו מלאכים שלכן ,lrt גם ולהעיר למטה. הקב"ה
להם). ואומרין (ד"ה שם לירושלמי מפ"מ

עכבה".44) "לשון וישבו ח: כב, פרשתנו ובפרש"י ד. יב, תזריע
ש"45) "שהן oiayeiובפרט אפ"ל (שהי' לשון יתור רק לא הוא לפניו"

" צ"ל "לפניו" דלכאורה תמוה, שגם אלא מפיו") תורה micnerלומדים
"עמדו  ח ט, מבהעלותך (ולהעיר הקב"ה של מפיו" תורה ולומדים

כבפנים. בקביעות שיהי' להדגיש שהכוונה ועכצ"ל ואשמעה").
ח.46) כג, פרש"י ראה
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ותומים, אורים ידי ועל נביאיהם ידי על לישראל ידועה
וכו' תשובה ידי על הגזירה את מסירים .47והם

.È

‰ÏÚÓ Â‡ „È˙Ú· ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ Y ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘
‰ÂÂ‰· ‰Ë˜

שני  בין שההבדל לומר, יש לעיל האמור לפי
גם  כללית, בשאלה בשקלאֿוטריא תלוי הפירושים

יותר 48בהלכה  גדולה מעלה – מה על גובר מה :
כבר cizraשתהיה שקיימת יותר קטנה מעלה או ,
deeda49.

ליעקב  יאמר שב"כעת יוצא, הראשון הפירוש לפי
וקללה  לברכה", הם ש"ראויים היא הכוונה ולישראל"

llk"ש הגדולה המעלה עקב אפשרית, dlbzאינה
לע  אך חיבתן השרת", ממלאכי לפנים ו"מחיצתן כל" ין

להיות". ש"עתיד יתרון זהו

אינה  שמעלתם יוצא, השני הפירוש לפי ואילו
שהקדושֿברוךֿהוא  לכך אפשרת ויש כלֿכך, גדולה
עלֿפי  להם ש"נמסר כיוון אך קללה, ותיתכן כועס
שהיא  נזהרים הם המקום" גזירת היא מה נביאיהם
מעלה  זוהי שני מצד אך למעשה. תתבצע ולא תתבטל

– עת בכל .deedaהקיימת

ברש"י  הפירושים שמסדר לכאורה, יוצא, זה לפי
בדרך דעתו שלפי להכריע יותר hytdניתן חשובה ,

גדולה בהווה.cizraמעלה יותר קטנה מעלה מאשר

מפירוש  זאת ללמוד איֿאפשר דבר של לאמיתו אך
נביא  בלעם, דברי על זאת מפרש רש"י א) כי: רש"י,

ישראל  נביאי בדוגמת העולם המעלה 50באומות ולכן ,
כלֿכך  גדולה אינה נביאיהם" עלֿפי להם ש"נמסר
לפי  ועיקר: ב) הקדושֿברוךֿהוא. של "מפיו" כלימוד

שתהיה מעלה רק זו אין הראשון אלא cizrlהפירוש ,
ש" יתווסף בעתיד אך בהווה, גם חיבתן dlbzמעלה

כל". לעין

המעלה  שבו שענין לזה הוכחה מכאן אין  לפיכך
ההווה.dyrizרק את מכריע בעתיד

.‡È

"ÔÎ Ì‚¯˙ ‡Ï ÒÂÏ˜Â‡Â" ‰‰ÈÓ˙‰

כל  של העיקרי שהתוכן רואים לעיל האמור כל לפי
ישראל. של המופלאות המעלות הוא בלעם דברי

כדי  ושוב שוב להדגיש מוכרח היה הוא זאת את
של  ונישנות החוזרות להפצרות סירובו את להצדיק

וכו'. לי" "וקבנו לי" "ארה בלק

"משלו" והרמז, הדרוש לפי וגם הפשט לפי גם לכן
של  מעלתם על כאן שמדובר הוא הפסוקים פירוש –

ישראל.

רבים  במקומות התמיהה: את רש"י מביע לפיכך
בפרשתנו  הפסוקים "וכן 51בכל "כתרגומו" הוא פירושו

אונקלוס  נוסף),תרגם פירוש בצירוף (או "

היא  התמיהה שבו זה, פסוק הכלל מן יוצא
משני  כאחד תרגם לא כן", תרגם לא ש"ואונקלוס

ממש. מקרא של פשוטו את בחר אלא הפירושים,

וכל  "משלו" זהו כי אחרת, סובר שרש"י ולמרות
ישראל, חשיבות על מדברים הפסוקים

פירושו, את לגמרי לשלול רוצה הוא אין זאת בכל
מקרא  של פשוטו לפי המסביר ש"ואונקלוס", ומסביר
אלא  אומר הזה המקרא "אין אומר רש"י כאשר אפילו

לשיטתו,52דרשני" בהתאם כן", תרגם "לא וכדומה,
בתורה. האחרים בפסוקים רש"י שיטת שהיא

.·È

˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ‚ÈÚÏÓÏ ·Ï ÌÈ˘Ï ‡Ï

היא: לעיל האמור מן הנלמדות ההוראות מן אחת

פעולה  הוא הנביאים שעלֿידי שהגילוי בלבד זו לא
שה' ברורות, הוראות עת בכל ויש בהווה, הנמשכת
"עיני  ישראל, אלפי ראשי עבדיו עלֿידי דבריו גילה
של  מפיו התורה לימוד גם אלא ודור, דור בכל העדה"
במדבר, תורה מתן בזמן רק היה לא הקדושֿברוךֿהוא
תורה  לומד יהודי שכאשר עת, בכל ישנו הוא גם אלא

לשוני "תען אז הרי לומד jzxn`"53כראוי, הוא –
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דלכאורה:47) – כו'" נביאיהם ע"פ להם "נמסר הלשון יובן עפ"ז
הול"ל  וא"כ ואו"ת, לנביאים שואלים דהם היא, וקוסם דמנחש השלילה

mil`eyc ישראל מעלת בזה גם מודגשת עפ"ז כי – ואו"ת לנביאיהם
גזירותיו  מה להם שנמסר אלא לשאול צריכים שאינם הא'), בפי' (ע"ד

או"ת "או ואומר רש"י מפריד ולכן שאלה. בלי mdlבמרום micibn ולא ,"
באופן  הוא או"ת הגדת כי ואו"ת"*, נביאיהם ע"פ להם "נמסר כללו

לשאלה. דמענה
י.48) ס"ק ס"א יוהכ"פ מע' דינים אסיפת חמד שדי וראה p"ye.ראה

ג. כלל ז' מע' שם כללים גם
חט"ז 49) ואילך. 494 ע' [המתורגם] חט"ו לקו"ש – בכ"ז ראה

ועוד. ואילך. 73 ע' חי"ט ואילך. ס"ז 424 ע' [המתורגם]
ה.50) כב, רש"י
מפתור51) הי ' הרי בלעם כי הטעם  י"ל ה.`mxאולי כג, (דברים

ה). כב, בפרשתנו אונקלוס
א.52) א, בראשית
ב.53) מד, שה"ש ג. פא, סוכות לקו"ת ראה

.a"eike "mdl mixne`" azk `l ixdy ,mipta x`eandl mi`zn k"be i"yx i"zk k"ekae 'ae '` qetca d"ke "'ek mdl xn`p" oeyld i"yxtn `iad o"anxa (*
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ש"ראויים  בלעם שאמר לאחר מדוע מובן זה, לפי
והדגיש, הוסיף הוא ביעקב", נחש לא "כי לברכה" הם

מפני לא בישראל, לשלוט יכולה אינה edy`שהקללה
בדרגה נחש",dkenp(בלעם) "לא והם וקוסם, מנחש ,

כאשר  תתגלה שחיבתם ישראל, מעלת עצם מצד אלא
ממלאכי לפנים .zxyd"39"מחיצתן

.Ê

È"˘¯ È¯·„ÏÂ "ÍÈÈÚ ÂÈ‰Â" ËÂËÈˆÏ ¯·Ò‰‰
"...ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰˘"

השאלה: מתעוררת אך

למשה  אמרו שישראל מוצאים אנו תורה במתן א)
אלקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה ot"דבר

zenp"מרחוק העם "ויעמוד היה, כך ואכן וכיצד 40", .
של zrkייתכן מפיו" "תורה ללמוד ירצו שישראל ,

הקדושֿברוךֿהוא?

– תורה כבמתן נוספת עת תהיה אכן אם אף ב)
תורה? מתן מזמן יותר לי" "ארה את שוללת היא מדוע

שנאמר  "וזהו א) רש"י: אומר עיניך 41לפיכך והיו
ze`exאתjixen ֿ שהקדוש בתורה במפורש נאמר – "

"והיו  של באופן ישראל, של "מוריך" יהיה ברוךֿהוא
"שהןze`ex"42עיניך ב) .oiayei זו תהיה לא – לפניו"

של  באופן אלא קצר, ולזמן חדֿפעמית, תופעה
בקביעות  – רש"י 43"יושבין" פירש שכבר כפי "אין 44,

`l` ayzלשוןdakr"45.

.Á

Ì‰ÈÈ· ¯„Ò‰Â ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘· Í¯Âˆ‰

שיהיה  ענין זהו זאת בכל השאלה: מתעוררת אך
cizrlלכך גורם הוא וכיצד ,dzry לבצע אפשר אי

לי"? "ארה את

ליעקב  "יאמר שלפיו אחר", "דבר רש"י מביא לכן
שצריך  עת בכל כי הווה... לשון אלא עתיד לשון אינו

הקדושֿברוךֿהוא... פעל מה ולישראל ליעקב להאמר
עלֿפי  להם נמסר אלא וקוסמים מנחשים אינן

– נביאיהם..."

העתיד. על ולא ההווה, על כאן מדובר זה ולפי

המילים  אין מדוע קשה, השני הפירוש לפי אך
ולישראל..." ליעקב יאמר על zetiqen"כעת דבר

לבצע  יכול אינו שבלעם כך ועל לברכה" הם "ראויים
הפסוק  לתחילת והמשך סיום רק זהו לי". "ארה את

שמה ביעקב", נחש לא הם mdy"כי לדעת, צריכים
נביאיהם. ידי על יודעים

הפירוש  את רש"י קובע מדוע מובן עלֿפיֿזה
כיון  מקרא: של בפשוטו העיקרי כפירוש הראשון
ישראל  את בירך שבהם בלעם, דברי על כאן שמדובר

מ  מעלתם, אודות יותר ודיבר המדגיש שהפירוש ובן,
לפשט  הקרוב הפירוש הוא ישראל, מעלת את

הפסוקים.

.Ë

˙‡ ÌÚÏ· ˘È‚„Ó ,È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÈÙÏ Ì‚
Ï‡¯˘È ˙ÏÏ˜·˘ ‰ÏÈÏ˘‰

מוסיפים  השני הפירוש לפי שגם לומר, סביר אך
הוא  אין מדוע הראשון, ההסבר על בהמשך בלעם דברי

לי": "ארה לקיים יכול

אך  זאת, רוצה אינו שהקדושֿברוךֿהוא ידע, בלעם
"שהקדושֿברוךֿהוא  לשעה לכוון שיוכל חשב הוא

לקללם.46כועס" יוכל ואז ,

גזירותיו  "ומה השני בפירוש רש"י מוסיף לכן
גזירת  היא מה נביאיהם עלֿפי להם "נמסר – במרום"

– המקום"

השני הפירוש לפי "כעת zetiqenשגם המילים
הקללה  שלילת לגבי עניין, ולישראל..." ליעקב יאמר
בה" ש"כועס ה"שעה" שאפילו כיון בלעם: ידי על
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האלה  הכתובים שכל להפירוש הכרח מזה שגם וי"ל וכיו"ב? (כבפרש"י)
אינו  "יאמר" לשון כי – סי"א) בפנים (ראה ישראל של במעלתם מדברים

הנפעל: כ"א המדבר, הפועל, לישראל.xn`iמדגיש
שבנ"י 39) בזה מיוחדת מעלה הי' בלעם שאצל בזה להוסיף ויש

(אפילו) לפנים "לשון ik`lnnzxyd"מחיצתן ויקרא ר"פ פרש"י ע"פ – "
(הם האומות לנביאי אבל בו. משתמשין השרת ממלאכי dhnlשמלאכי

בלעם". אל אלקים ויקר שנאמר וטומאה, ארעי בלשון כו' השרת)
יח.40) שם, טז. כ, יתרו
במקום 41) "שנאמר" רש"י כת"י וכו"כ וב' א' כבדפוס שצ"ל ונראה

שנאמר". "וזהו
שהובא 42) הראשון הפסוק ולא זה פסוק רק רש"י הביא ולכן

– בשר" כל וראו ה' כבוד "ונגלה ה) מ, (ישעי' הכתוב לא וגם במדרש

"מוריך". יהי' שהקב"ה מפורש זה בפסוק דוקא כי
מה43) להם ישאלו "והם הלשון גם יובן מה lrtועפ"ז ולא אֿל"

באמירת  מספיקה אינה למעלה מעלתם כי – 22 הערה כנ"ל וכיו"ב הורה
למעלה  שמעלתם עי"ז דוקא כ"א לקללם, אא"פ שמשו"ז לבלק בלעם

מהdhnlפועלת ישאלו מלאכים שלכן ,lrt גם ולהעיר למטה. הקב"ה
להם). ואומרין (ד"ה שם לירושלמי מפ"מ

עכבה".44) "לשון וישבו ח: כב, פרשתנו ובפרש"י ד. יב, תזריע
ש"45) "שהן oiayeiובפרט אפ"ל (שהי' לשון יתור רק לא הוא לפניו"

" צ"ל "לפניו" דלכאורה תמוה, שגם אלא מפיו") תורה micnerלומדים
"עמדו  ח ט, מבהעלותך (ולהעיר הקב"ה של מפיו" תורה ולומדים

כבפנים. בקביעות שיהי' להדגיש שהכוונה ועכצ"ל ואשמעה").
ח.46) כג, פרש"י ראה
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זה  שעתה אלא הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו תורה
" ולעתיד lkחיבתןdlbzבהעלם, oirl."

לימוד  על המלעיגים מן להתרגש שאין מובן, מזה
התורה  בהפצת ובמיוחד המצוות, וקיום התורה

שגילה  ממי ברורות הוראות ליהודי יש כי והיהדות,

של  מפיו לומד הוא – מכך ויותר עבדיו, עלֿידי דבריו
 ֿ הקדוש – עמו נמצא שהוא וברור הקדושֿברוךֿהוא

כנגדו  ושונה קורא להלן 54ברוךֿהוא ש"מה כדי עד ,

אף  – ובזיע וברתת וביראה באימה תורה) מתן (בשעת
כך.55כאן"

תהיה "תמים שהוא אלקיך"mrוכיוון ביחד 56ה' –
גויים" ש"רגשו מזה גם להתרגש לו אל ה', עם

יהגו" אם 57ו"לאומים אף "ריק". שזהו יודע הוא כי ,

או  מואב, מלך כבלק משר, או ממלך באים הדברים
גם  כי לבלעם, בדומה העולם, אומות מנביאי מאחד

ש"מחיצתן  ישראל של הנפלאה המעלה את יודעים הם

"ומזלייהו ואף השרת", ממלאכי (=מזלם ifgלפנים "
d`ex.(זאת

להודות  חייבות העולם אומות כל אשר עד
מנחשים  בהם "אין כי לברכה", הם "ראויים שישראל
והנהגות  בחוקות מתחשבים הם אין כלומר, וקוסמים".

בתורה. באמונתם איתנים והם הגויים

הם  לישראל, חסֿושלום להפריע במקום ואז,
דבר, יחסרו שלא להם, ומסייעים אותם מברכים
הגלות  ממדבר ממש בקרוב ביציאתם ובמיוחד ולהיפך,
ההיפך  הקודש, בארץ האמיתית לגאולה ובכניסתם

בלק  ,58מכוונת

"והיו  כל", לעין חיבתן ש"תגלה לכך ומגיעים
מיניקותיך" ושרותיהם אומניך זרים 59מלכים "ועמדו ,

צאנכם" בקרוב 60ורעו והשלימה האמיתית בגאולה
ממש.

(f"lyz wla t"y zgiyn)
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רפי"ח.54) תדבא"ר תתרלד. רמז איכה יל"ש
א.55) כב, ברכות
שלאח"ז 56) להכתוב הקדמה והיא שם). (ובפרש"י יג יח, שופטים

ראה  אבל שם. רמב"ן ראה וגו'", קוסמים ואל מעוננים אל גו' "הגוים שם
ואילך. 64 ע' חי"ד לקו"ש

א.57) ב, תהלים
יט.58) כג, פרש"י ראה
כג.59) מט, ישעי'
ה.60) סא, שם

•

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

llka dpi` dnvr laeid zpy la` ,laeid xg`ly dpyn
,ycwddàîéìy ,xn`p m`d -déì àøéáñ ïðaøk éaø ¥¨©¦§©¨¨§¦¨¥

,`ad laeid zepy oeayga dpi` dxary laeid zpyy mixne`d
laeid cr mipy ryze mirax` cer yi dnvr laeid zpy calne

,`adéàcxaeq iaxy xn`z m`y -äãeäé éaøkxne`d §¦§©¦§¨
dpenye mirax` `l` laeia oi` dxary laeid zpy calny

laFId zpWn m`' (my) weqtd iax itly oeik ,mipy'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
dpi` dnvr laeid zpy la` ,laeid xg`ly dpyd lr xacn
xear mirlq miyng ycwdl ozepy `vnp ,ycwdd llka

ok m`e ,mipy dpenye mirax`déì éòaéî úBðBécðeô ézLe òìñ¤©§¥§§¦¨¥¥
oeicpete rlq wx `le ,[dpy lk xear ycwdl zzl jxvp `ed-]
,mipy dpenye mirax`l mirlq miyng wlgzyk ixdy ,cg`

.dpy lkl zepeicpet izye rlq oeaygd `vei
ok`y :`xnbd zxne`ì Cçøk ìòitïðaøk éaø ,ìàeîL ©¨§¨§§¥©¦§©¨¨

déì àøéáñzepy oeayga dpi` dxary laeid zpyy mixne`d §¦¨¥
.`ad laeid

:(`"r) epzpynn ax lr dywn `xnbdòîL àz,ax lr `iyew ¨§©
,dpyna epipyïéìàBb àìåcy micet oi`e -dúBçt ìáBiä øçà §Ÿ£¦©©©¥¨

äðMî.zg`àîìLazpaen dpynd -ììàeîLxaeqd ¦¨¨¦§¨¨§§¥
y epipyy epiid ,lg ycwdd oi` laeid zpya yicwndyàìŸ

øçàì ïéìàBbd,äðMî úBçt ìáBém`y ,dpynd zpeeke £¦§©©¥¨¦¨¨
`ly meyn ,l`bil dkixv dpi` dnvr laeid zpya dyicwd

.llk dycwáøì àlàycwdd laeid zpya yicwndy xne`d ¤¨§©
,dpeicta mirlq miyng ycwdl ozil jixv dzectl `ade ,lg

éàîl dcy micet oi`y dxn`a dpynd zpeekìáBé øçàzegt ©©©¥
n,äðLdzectl xyt` dnvr laeid zpya dyicwd m` ixd ¨¨

.cin
:`xnbd zvxznúøáñ éîzpeek ax itly ,jl d`xp ike - ¦¨§©
l `id dpyndøçàdLnî ìáBé`ae ,laeil dkenqd dpy - ©©¥©¨

`l` ,jk yexitd oi` ,da micet oi`y dnvr laeid zpy hrnl
éàîla dpynd zpeek edn -,ìáBé øçà ©©©¥
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המשך ביאור למס' ערכין ליום רביעי עמ' ב 



נט wla zyxt - zegiyÎihewl

זה  שעתה אלא הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו תורה
" ולעתיד lkחיבתןdlbzבהעלם, oirl."

לימוד  על המלעיגים מן להתרגש שאין מובן, מזה
התורה  בהפצת ובמיוחד המצוות, וקיום התורה

שגילה  ממי ברורות הוראות ליהודי יש כי והיהדות,

של  מפיו לומד הוא – מכך ויותר עבדיו, עלֿידי דבריו
 ֿ הקדוש – עמו נמצא שהוא וברור הקדושֿברוךֿהוא

כנגדו  ושונה קורא להלן 54ברוךֿהוא ש"מה כדי עד ,

אף  – ובזיע וברתת וביראה באימה תורה) מתן (בשעת
כך.55כאן"

תהיה "תמים שהוא אלקיך"mrוכיוון ביחד 56ה' –
גויים" ש"רגשו מזה גם להתרגש לו אל ה', עם

יהגו" אם 57ו"לאומים אף "ריק". שזהו יודע הוא כי ,

או  מואב, מלך כבלק משר, או ממלך באים הדברים
גם  כי לבלעם, בדומה העולם, אומות מנביאי מאחד

ש"מחיצתן  ישראל של הנפלאה המעלה את יודעים הם

"ומזלייהו ואף השרת", ממלאכי (=מזלם ifgלפנים "
d`ex.(זאת

להודות  חייבות העולם אומות כל אשר עד
מנחשים  בהם "אין כי לברכה", הם "ראויים שישראל
והנהגות  בחוקות מתחשבים הם אין כלומר, וקוסמים".

בתורה. באמונתם איתנים והם הגויים

הם  לישראל, חסֿושלום להפריע במקום ואז,
דבר, יחסרו שלא להם, ומסייעים אותם מברכים
הגלות  ממדבר ממש בקרוב ביציאתם ובמיוחד ולהיפך,
ההיפך  הקודש, בארץ האמיתית לגאולה ובכניסתם

בלק  ,58מכוונת

"והיו  כל", לעין חיבתן ש"תגלה לכך ומגיעים
מיניקותיך" ושרותיהם אומניך זרים 59מלכים "ועמדו ,

צאנכם" בקרוב 60ורעו והשלימה האמיתית בגאולה
ממש.
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רפי"ח.54) תדבא"ר תתרלד. רמז איכה יל"ש
א.55) כב, ברכות
שלאח"ז 56) להכתוב הקדמה והיא שם). (ובפרש"י יג יח, שופטים

ראה  אבל שם. רמב"ן ראה וגו'", קוסמים ואל מעוננים אל גו' "הגוים שם
ואילך. 64 ע' חי"ד לקו"ש

א.57) ב, תהלים
יט.58) כג, פרש"י ראה
כג.59) מט, ישעי'
ה.60) סא, שם

•

ופרעה  ימים  שנתים  מקץ  ויהי   – א  מא,  בראשית 
חלם והנה עמד על היאר

מד

רמז ב"שנתים ימים" לענין ה"שכחה", ב' פעמים שס"ה 
בגי' "תשלו" )רות ב, טז( דהו"ע השכחה

פעמים  וב'  ימים,  שס"ה  יש  בשנה  ימים.  שנתים 

ובמלואו  פשוט  אדנ"י3  מספר2  תשל"ו,  הוא  שס"ה1 

תרע"א, ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל4 ר"פ מקץ.

ופירוש תשל"ו הוא שכחה כמ"ש5 ברות של תשלו 

ימים  בהשנתים  וכן  ע"ש,  תשכחו  שכח  ופרש"י  לה 

הי' שכחה, כי הרי כל משך השנתים ימים לא זכר שר 

המשקים את יוסף וישכחהו, ועיין בזה"ק פ' מקץ6 דף 

1( הכוונה ב' פעמים שס"ה הוא מספר תש"ל )365 × 2 = 730( + 

הששה אותיות דב' פעמים והוא: "שסה-שסה", סך הכל 736, תשלו. 

ראה הערה 4.

2( פירוש: אדנ"י פשוט בגי' ס"ה )65( + אדנ"י במילואו, והוא, אל"ף 

)111( + דל"ת )434( + נו"ן )106( + יו"ד )20( = 671 – תרע"א.

אחוריים  בחי'  הוא  אדנ"י  )ושם  תשל"ו.   ,736  =  671  +  65 ביחד 

וקטנות, וממנו בחי' שכחה כדלקמן(.

היחוד  שער   – )תניא  במלכות  הוא  אדנ"י  ם  ׁשֵ אדנ"י,  מספר   )3

מלשון  עם  עם,  בלא  מלך  אין  הנבראים  שורש   – ז(  פרק  והאמונה 

המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  ראה  מלכות,  מצד  ושכחה  עוממות, 

מלוקט חלק ד' עמוד קמב.

תש"ל,  גימ'  ימים  שנתים  הנה  ימים",  שנתים  מקץ  “ויהי  וז"ל   )4

ו'  וכללות  הוא תש"ל  פעמים שס"ה  וב'  ימים,  בכל שנה שס"ה  כי 

עולה  ומלואו  כמנין אדנ"י פשוט  גי' תשל"ו,  אותיות שס"ה שס"ה 

תרע"א, וסך הכל גי' תשל"ו, והוא נקרא קץ הימין למעלה.

5( רות ב, טו-טז. “ויצו בועז את נעריו לאמר, גם בין העמרים תלקט 

ׁשלּו לה מן הצבתים". ופרש"י: וגם  ולא תכלימוה" )לרות( “גם ׁשל ּתָ

של תשלו, שכח תשכחו, עשו עצמכם כאלו אתם שוכחים, תרגום של 

שגגה שלותא, וכו'.

6( וז"ל: ויהי מקץ )שואל( מאי מקץ, רבי שמעון אמר, אתר דלית 

ודא הוא קץ דשמאלא  ביה זכירה )קץ הוא מקום שאין בו זכירה(, 

)וזהו הקץ של השמאל שהוא הסטרא אחרא שהוא מקום השכחה, 

ואמר כאשר ויהי מקץ, פי' אחר שעבר קץ השמאל המשכיח שהשכיח 

משר המשקים מלהזכיר את יוסף לפני פרעה אז נזכר יוסף ע"י חלום 

פרעה(, מאי טעמא )מה הטעם שנתעכבה כל כך זכירת יוסף(, בגין 

דכתיב כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך )וקשה( וכי הכי אתחזי 

דאיהו אמר כי אם  ליה ליוסף צדיקא )וכי כך ראוי ליוסף הצדיק( 

ולא שם  זכרתני אתך )שבקש משר המשקים שיזכירהו לפני פרעה 

כיון  )אלא  בחלמיה  יוסף  דאסתכל  כיון  אלא  בהקב"ה(,  בטחונו 

שהסתכל יוסף בחלומו(, אמר ודאי חלמא דזכירה איהו )אמר ודאי 

הוא חלום של קדושה המורה על זכירה, ר"ל שנזכר לטובה למעלה 

לכן ביקש משר המשקים שיזכירהו לפני פרעה(, ואיהו טעה בהאי 

בקדשא  ביה  דהא  המשקים(,  משר  שביקש  בזה  טעה  הוא  )אבל 

בריך הוא הוי כלא )כי הכל תלוי בהקב"ה לבדו ולא הי' לו לעשות 

השתדלות(, ועל דא, אתר דהוה בי' נשיו קם קמי' )ועל כן הקליפה 

שבה ענין השכחה עמדה כנגד שר המשקים מלהזכיר את יוסף, וראי' 

קצ"ג ע"ב וברמ"ז7 שם.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רצג

* * *
יום  מלבד  השט"ן8  כמספר  ימים  שס"ד  יש  בשנה 

הכפורים. א"כ בב' שנים הוא תשכ"ח9 ימים, שתשכ"ח10 

וישכחהו,  יוסף  את  שר המשקים  זכר  ולא  כתיב  מה  כי  כי(  לדבר 

כיון דאמר ולא זכר שר המשקים )הרי פירושו ששכחו, אם כן( מהו 

להורות(  )בא  וישכחהו  אלא  וישכחהו(,  עוד  נאמר  )למה  וישכחהו 

קץ  הוא  ודא  שכחה(,  בו  שיש  המקום  )על  שכחה  בי'  דאית  אתר 

)וזהו הקץ של צד החשך שהוא הסטרא אחרא, הוא  דסטרא דחשך 

המשך  וזהו  פרעה.  לפני  יוסף  את  מלהזכיר  המשקים  משר  השכיח 

הפסוק ויהי מקץ שרצה לומר אחר שעבר קץ השמאל שהשכיח משר 

המשקים, אז( מאי שנתים ימים, דתב דרגא לדרגא דאית בי' זכירה 

לעיל  ראה  ע"ש.  הזכירה(  ענין  למדרגת  השכחה,  מדרגת  )שחזרה 

סימן מב.

7( וז"ל: כתיב ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, להקדים מ"ש 

בסוד )דברים כה, יז-יט( "זכור... ואל תשכח", כי זכור הוא סוד* ע"ב 

ם  קסא אור הפנים, ותשכ"ח סוד פק"ד קדמ"ת סוד האחוריים שמׁשָ

השכחה מאחורי אב וֵאם, והנה יוסף סוד הזכר והיסוד, וכן יוסף מלא 

כזה יו"ד ו"ו סמ"ך פ"א גי' זכו"ר, ועכשיו על שאמר זכרתני נתעוררו 

נגדו זכר ונקבה דקליפה וזהו "ולא זכר וישכחהו" וכו'.

זכרתני**  ירצה שבעבור שאמר  וכו',  ימים  שנתיים  ויהי מקץ  וזהו 

שהוא סוד שתי בחינות דע"ב קס"א, לכן נתעוררו נגדו ב' דאחוריים 

הם  השנה  שימות  ידוע  והנה  תשכ"ח,  שסודם  קדמ"ת  פק"ד  מסוד 

מיום  חוץ  צד הרע  א( שבכולם שולט  כ,  )יומא  רז"ל  ואמרו  שס"ה 

ם בגי' של השט"ן, וב' פעמים השט"ן***  הכיפורים, וכמו שכתב ׁשָ

הרי חשכ"ת ותשכ"ח, וזהו שנתיים ימים פי' בבחינת הימים, ואח"כ 

נתעלה למדרגתו לדרגא דאית בי' זכירה, כי בשנה הראשונה ניצול 

מדינים המשתלשים מן קדמ"ת, ובשני' פלט לי' מן האחרים ע"ש.

*( בהבא לקמן ראה הביאור בהערה 10.

**( זכרתני הוא בגי' 687, בגי' שמות הוי' אהי' עם מלואיהן )רמ"ז 

שם(. ראה הביאור לקמן סימן קיח הערה 18.

***( השטן בגי' 364, וב' פעמים )2 × 364( = 728, בגי' חשכ"ת 

)מלשון חשך( וכן תשכ"ח )שכחה(.

יומא כ, א “אמר רמי בר חמא השטן בגימטריא תלת מאה  8( ראה 

ושיתין וארבעה, הוי תלת מאה ושיתין וארבעה ימי אית לי רשותא 

לסטוני, בימא דכיפורי לית לי רשותא לאסטוני".

ו"מספר"  × 364( = 728, תשכ"ח.   2( ב' פעמים שס"ד  פירוש:   )9

תשכח הוא רמז על ביטול אחוריים דבחי' חכמה ובינה )ראה הערה 

10(, והוא ג"כ בגימטריא “קרע שטן" עם הכולל. )ראה הערה 11(.

להעיר מאור התורה בשלח עמוד תקמו וז"ל: פרעה במלוי כזה פ"א 

)81 + 510 + 130 + 6 = 727, ועם הכולל 728(  רי"ש עי"ן ה"א 

גימטריא תשכ"ח בסוד ויהי מקץ ימים ופרעה ע"ש.

מבואר  פירוש:  חו"ב.  אחורי  ביטול  הוא  תשכ"ח  בגימטריא   )10

בחסידות ובקבלה דכל בחי' אחוריים הוא בחי' דינין וגבורה, ומהם 

נמשך "שכחה". )תניא אגרת הקודש סימן כב, קונטרס אחרון ד"ה 

דוד זמירות קסא, א. לקוטי תורה פרשת במדבר יח, ג. ועוד(. מוחין 

נק' אב ואם )חכמה ובינה(, וכידוע יו"ד הוא בחי' חכמה ושם "הוי'" 

ם  וׁשֵ  ,)72( ע"ב  שם  הוא  ה"י(,  וי"ו,  ה"י,  )יו"ד,   – יודי"ן  במילוי 

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

llka dpi` dnvr laeid zpy la` ,laeid xg`ly dpyn
,ycwddàîéìy ,xn`p m`d -déì àøéáñ ïðaøk éaø ¥¨©¦§©¨¨§¦¨¥

,`ad laeid zepy oeayga dpi` dxary laeid zpyy mixne`d
laeid cr mipy ryze mirax` cer yi dnvr laeid zpy calne

,`adéàcxaeq iaxy xn`z m`y -äãeäé éaøkxne`d §¦§©¦§¨
dpenye mirax` `l` laeia oi` dxary laeid zpy calny

laFId zpWn m`' (my) weqtd iax itly oeik ,mipy'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
dpi` dnvr laeid zpy la` ,laeid xg`ly dpyd lr xacn
xear mirlq miyng ycwdl ozepy `vnp ,ycwdd llka

ok m`e ,mipy dpenye mirax`déì éòaéî úBðBécðeô ézLe òìñ¤©§¥§§¦¨¥¥
oeicpete rlq wx `le ,[dpy lk xear ycwdl zzl jxvp `ed-]
,mipy dpenye mirax`l mirlq miyng wlgzyk ixdy ,cg`

.dpy lkl zepeicpet izye rlq oeaygd `vei
ok`y :`xnbd zxne`ì Cçøk ìòitïðaøk éaø ,ìàeîL ©¨§¨§§¥©¦§©¨¨

déì àøéáñzepy oeayga dpi` dxary laeid zpyy mixne`d §¦¨¥
.`ad laeid

:(`"r) epzpynn ax lr dywn `xnbdòîL àz,ax lr `iyew ¨§©
,dpyna epipyïéìàBb àìåcy micet oi`e -dúBçt ìáBiä øçà §Ÿ£¦©©©¥¨

äðMî.zg`àîìLazpaen dpynd -ììàeîLxaeqd ¦¨¨¦§¨¨§§¥
y epipyy epiid ,lg ycwdd oi` laeid zpya yicwndyàìŸ

øçàì ïéìàBbd,äðMî úBçt ìáBém`y ,dpynd zpeeke £¦§©©¥¨¦¨¨
`ly meyn ,l`bil dkixv dpi` dnvr laeid zpya dyicwd

.llk dycwáøì àlàycwdd laeid zpya yicwndy xne`d ¤¨§©
,dpeicta mirlq miyng ycwdl ozil jixv dzectl `ade ,lg

éàîl dcy micet oi`y dxn`a dpynd zpeekìáBé øçàzegt ©©©¥
n,äðLdzectl xyt` dnvr laeid zpya dyicwd m` ixd ¨¨

.cin
:`xnbd zvxznúøáñ éîzpeek ax itly ,jl d`xp ike - ¦¨§©
l `id dpyndøçàdLnî ìáBé`ae ,laeil dkenqd dpy - ©©¥©¨

`l` ,jk yexitd oi` ,da micet oi`y dnvr laeid zpy hrnl
éàîla dpynd zpeek edn -,ìáBé øçà ©©©¥
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ס

"אהי'"* הוא בבינה, ומילוי שם אהי' )אל"ף, ה"י, יו"ד, ה"י(, הוא 

מספר קס"א )161(.

ביחד 72 × 161 = 233, שהוא בגי' זכו"ר.

נמצא דה"פנים" )דהיינו המילוי( דאב ואם "עב-קסא" שהוא חכמה 

ובינה – הוא בגימטריא "זכור".

וה"אחוריים" דשם "עב-קסא" הוא מספר "תשכח", וזהו רמז מ"ש 

)דברים כה, יט( "זכור . . לא תשכ"ח".

ם ע"ב הוא: יו"ד )20( , + יו"ד, ה"י )35(, +  והיינו, "אחוריים" דׁשֵ

יו"ד, ה"י, וי"ו )57(. + יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )72( = 184 – בגי' פק"ד.

והאחוריים דמילוי שם אהי' הוא: אל"ף )111( , + אל"ף, ה"י )126(, 

+ אל"ף, ה"י, יו"ד )146( , + אל"ף, ה"י, יו"ד, ה"י )161( = 544 

בגי' קדמ"ת.

נמצא דבחי' מוחין  בגי' תשכ"ח.   ,728  = 544  + 184 היינו  ביחד, 

דקטנות שהוא בחי' אחוריים דַאב וֵאם הוא מספר תשכ"ח.

א'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  בילקוט  ד"תשכח"  בגימטריא  עוד  ]וראה 

סימן קכט. רטו. רלט. חלק ב סימן סג[

*( שם אהי' בבינה, הביאור:

מהקב"ה  דמשה שאל  יג-יד(  ג,  )שמות  בתורה  נזכר  "אהיה"  הֵׁשם 

משה  אל  אלקים  "ויאמר  אליהם",  אומר  מה  שמו  מה  לי  "ואמרו 

אהיה אשר אהיה".

ומבואר בזהר )פ' אחרי דף סה, ב. ויקרא יא, א( ד"אהי'" לשון עתיד 

מזומנת  "אהי'"   )דהֵׁשם  כלא"  ולאולדא  לאמשכא  "זמין  ופירושו 

להמשיך את השפע ולהוליד את זו"ן – המדות(.

ומבואר בחסידות )ראה אור התורה ענינים עמוד קצז ואילך. ספר 

הערכים חלק א' עמוד תרמז. ועוד(, דהשם אהי' הראשון הוא בחי' 

בחי'  ע"י  דדוקא  "בינה",  בחי'  הוא  השני'  ואהי'  )תענוג(,  "כתר" 

בינה יש התגלות התענוג, וכמו שרואים בשכל האדם, דדוקא ע"י 

הבנה והשגה )"בינה"( אז דוקא יש התגלות ה"תענוג" )כתר(.

וכשיש "בינה" )השכל( אז נולד המדות )זו"ן( כמבואר בתניא פ"ג. 

נמצא דֵׁשם "אהי'" – בינה, יש שני ענינים: א( ע"י בינה יש התגלות 

שט"ן.  קר"ע11  בכלל  ובינה  חכמה  אחורי  ביטול  הוא 

ועיין ברמ"ז12 ר"פ מקץ בענין מקץ שנתים ימים.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שסח

ה"כתר" – תענוג, ב( ע"י בינה יש הולדת המדות. וזהו אהי' לשון 

עתיד, דע"י בינה יהי' התגלות )הכתר( – התענוג, והולדת המדות 

)זו"נ(.

ראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על מאחז"ל עמוד קיד )מובא בילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן לב( שמביא ראי' מגמ' קידושין ע, ב 

"כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות 

ה' אהי' לאלקים  נאם  ל, כה( בעת ההיא  )ירמי'  שבישראל שנא' 

לכל משפחות ישראל, הוי' אהי' הוא חכמה ובינה שהוא אב ואם" 

המאמרים  ספר  מנחם  תורת  ד.  קנח  עמוד  דא"ח  עם  סידור  ע"ש. 

ה'תשט"ז עמוד ר.

וראה לקוטי תורה פרשת פקודי ז, ד וז"ל: "שם אהי' במילוי יודי"ן 

שהוא פנימיות בינה, והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחי' 

לכל האברים והוא מבחי' בינה, וגם שם אהי' בריבוע גימטריא דם 

כמ"ש בע"ח" )שער הארת המוחין פ"ז(.

אהי' ברבוע בגי' ד"ם, כזה: א', א"ה, אה"י, אהי"ה = 44. והדם הוא 

וכן כמו  זהר בהקדמה – פתח אליהו(,  )תיקוני  ובינה ליבא  בלב, 

שה"דם" הוא חיות הגוף, כן "בינה" הוא חיות המדות.

11( קר"ע שט"ן: פירוש, קר"ע שט"ן הוא הר"ת משורה שני' מתפלת 

אנא בכח "קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא. ראה עץ חיים שער )ט( 

שבירת הכלים פרק ב ד"קרע" פירושו דהי' קריעה ושבירה – שבירת 

הכלים, ועי"ז יצא הקליפה הנקרא "שטן". וקר"ע שט"ן בגי' תשכ"ח 

עם הכולל, קר"ע )370( + שט"ן )359( = 729. וכנ"ל בהערה 10, 

ענין  הוא  )בינה(  וֵאם  )חכמה(  אב  שהוא  המוחין,  פנימיות  דמבחי' 

הזכרון, ומבחי' אחוריים דחכמה ובינה )או"א( הוא ענין השכחה.

)וראה לקוטי תורה פרשת מסעי צב, ב, אור התורה פרשת חוקת עמוד 

ם מ"ב ע"ש(. תשס ואילך, בענין תפלת אנא בכח ׁשֵ

12( כנ"ל הערה 7.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc oikxr(iyiy meil)

dcy el `id ixdy ,deyicwdy mipey`xd dilral dcyd
jkl ,dfeg`àðîçø áúkdcyd zxfegy,'eäð÷ øLàì'epiide ¨©©£¨¨©£¤¨¨

.dcyd z` oexg`d gweld dpw epnny odkl
:zx`ane `xnbd dkiynnàðîçø áúk éàåwx,'eäð÷ øLàì' §¦¨©©£¨¨©£¤¨¨

dfeg` dcy yicwnd mc`y cnlle] dipyd `ziixaa xen`k
,odkl laeia d`vie ,xg` mc` dl`be ,laeid cr dl`b `le
dpi`y ,xg` mc` dl`be gweld dyicwde ,xg`l odkd dxkne
,[odkl `l` ,deyicwdy mipey`xd milral `ad laeia zxfeg

oeik `ed mrhdy mixeaq epiidéîc íéìòa éáäé à÷ àìc- §Ÿ¨¨£¦§¨¦§¥
zxfeg dpi` okle ,dcyd zxenz minc epzp `l milrady

,mzeyxl,àëä ìáà,dpey`xd `ziixad ly ote`aéáäé à÷c £¨¨¨§¨¨£¦
éîccv did ,rwxwd xear ycwdl minc milrad mipzepy - §¥

c xneleäééãéa íe÷ézdcy zeidl mcia dcyd cenrzy - ¥¦©§
,dligzak ,dfeg`,'ìàbé àì' àðîçø áúkzxfeg dpi`y cnll ¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥

.dfeg` dcyk zeidl
d`aedy ztqepd dyxcd z` zx`ane `xnbd dtiqen

:dpey`xd `ziixaaàðîçø áúk éàåwxáúk àìå ,'ìàbé àì' §¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¨©
àðéîà äåä ,'ãBò'c xnel mixeaq epiid -ììk ÷Bøôéz àì- £¨¨¦¨Ÿ¦§§¨

dcyk `l s` ,llk dzectl mileki mipey`xd milrad oi`y
,dpwn,'ãBò' àðîçø áúkwxy cnlldðéà äúéäL úBîëì ¨©©£¨¨¦§¤¨§¨¥¨
,úìàâð,dfeg` dcyk eiptl zeidlúìàâð ìáàdf oiprl `id ¦§¤¤£¨¦§¤¤

,äð÷î äãNk åéðôì àäzLzwlgzne ,laeia ezeyxn z`veie ¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤
.mipdkl

iax ly enrh xe`iaa ,lirl ea dligzdy oecipl zxfeg `xnbd
:`xnbd zxxan .xfril`dìò éåä éàîdl`ya dlr dn - ©¨¥£¨

ril` iax ly enrh dn ,lirl dl`ypy`l m`y xne`d xf
z` epigce xg`n ,laeia mipdkl zpzip dpi` dcyd dl`bp

:`xnbd zx`an .iia`e dax dfa exn`y mixe`iad,àáø øîà̈©¨¨
àø÷ øîà(`k fk my)ìáBiá Búàöa äãOä äéäå''dl Wcw ¨©§¨§¨¨©¨¤§¥©¥Ÿ¤©

oeyln rnyne ,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM'Búàöa'wxy ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨§¥
dcyd z`veiyk,øçà ãiî`le ,mipdkl dcyd zpzip ,e`cty ¦©©¥

.ycwd cia oiicr dcyd z`vnpyk
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סי מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלק

כב, ב – וירא בלק בן ציפור את כל אשר 
עשה ישראל לאמורי

א. טעם שהפרשה נק' בשם "בלק" דמשיח ומלכות בית 
דוד בא מרות המואבי', שיצתה מבלק מלך מואב )סוטה 
בתכלית  לנהורא  חשוכא  אתהפכא  על  דמורה  וכו',  מז( 

העילוי וכו'.
בתורה הנקראת  לכאורה אינו מובן היתכן שיש פרשה 

בשם "בלק", היפך הענין ד"שם1 רשעים ירקב"?!
בשלמא בנוגע לקורח – שנקראת פרשה בתורה בשם 
מישראל )ובהם – בן  "'קרח" – הרי נוסף על העיקר שהי' 
יצהר וכו'(, וברא מזכי אבא2, בני קורח וכו', יש לומר שעשה 
תשובה כו'. ובפרט ע"פ המבואר בפנימיות התורה3 אודות 

גודל מעלתו של קורח כו'.
משא"כ בנוגע לבלק – מאומות העולם, ושונא ישראל 

"יותר מכל שונאים"4.
ה'צמח  בדרושי  המובא  ע"פ   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
חכמים  היו  שניהם  ובלעם  ש"בלק  השל"ה6  מדברי  צדק'5 
הגדול7  שלשלת  וידע  חכם,  יותר  הי'  ובלק   .  . גדולים 
וידע  יחוס מלכות ישראל, שהוא מלכות בית דוד ומשיח, 
משיח  וכן  המלך,  דוד  שהרי  כו'",  ממנו  יבא  העצום  זה  כי 
שהוא מבית דוד, יצא מרות המואבי', הנקראת "אמה של 

מלכות"8, שיצתה מבלק מלך מואב9.
בלעם  בפרשת  "אף  הרמב"ם10:  מדברי  גם  ולהעיר 
)שבפרשת בלק( נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח 
מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח   .  . דוד  שהוא  הראשון 
שמושיע את ישראל ]באחרונה[, ושם הוא אומר11 אראנו 
זה דוד,  זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב –  ולא עתה – 
בנוגע  ועד"ז  המשיח",  מלך  זה   – מישראל  שבט  וקם 

להמשך הפסוקים שבפרשה.
חשוכא  דאתהפכא  הענין  על  מורה  ש"בלק"  ונמצא, 

1( משלי י, ז. וראה יומא לח, ב.

2( סנהדרין קד, א. וראה קונטרס "חנוך לנער" ע' 29 ואילך.

3( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 187. ושם נסמן.

4( תנחומא פרשתנו )בלק( ב. במדב"ר פ"כ, ב )כגירסת הרד"ל(.

5( אור התורה פרשתינו )בלק( עמוד תתקב.

6( פרשתנו )בלק( שסג, ב ואילך. )עיין לקמן סימן ס(.

ראה  מה  הי'  שפיקח  "קורח   – לקורח  בנוגע  שמצינו  ע"ד  שהוא  לכאורה  וי"ל   )7

ז  כו'" )פרש"י קורח טז,  יוצאה ממנו  גדולה  זו, עינו הטעתו, ראה שלשלת  לשטות 

– מתנחומא שם ה(.

בשלמא בנוגע לקרח – שנקראת פרשת בתורה בשם "קרח": עיין בזה ילקוט משיח 

וגאולה על התורה פרשת קרח סימן טו. טז. יז. יז.

8( בבא בתרא צא, ב. הובא בפירוש רש"י מלכים-א ב, יט.

"אכלה  הכתוב  בפירוש  ג(  סו,  )חוקת  פרשתנו  תורה  לקוטי  וראה  א.  מז,  סוטה   )9

ער מואב".

10( הלכות מלכים ריש פרק יא. )עיין לקמן סימן שע. שעא. שעב( – ולהעיר שבכמה 

דפוסים )וינציאה רפד, שי( נקראים הלכות אלו בשם "הלכות מלכים ומלחמות ומלך 

המשיח".

11( פרשתנו )בלק( כד, יז.

לנהורא ומרירו למיתקא בתכלית העילוי12, היינו, שמהפכים 
את ענינו של "בלק מלך מואב" שממנו תצא "מלכות בית 

דוד ומשיח".
לקוטי שיחות חלק כח עמוד 274 סעיף ח

הנה  פתורה.  בעור  בן  בלעם  אל  מלאכים  וישלח  ב. 
של  בדעתו  שעלה  מה  כי  לרמוז:  פתורא,  תרגומו  שלחן, 
לפי  משה13,  עם  שחלק  כקרח  הי'  בישראל,  להלחם  בלק 
שעינו הטעתו, שראה שמואל עומד מזרעו. וכן בלק ראה 
מרות  לצאת  עתידים  וזרעו,  ישראל  מלך  דוד  כי  בקסמיו, 
המואבי', בת מלך עגלון, שהוא מבני בניו של בלק, כנזכר 
בס"ה14. והנה מלכות בית דוד זכו ליטול כתר מלכות, שהוא 
רמז אל זר זהב שעל השלחן שבמקדש15, הנקרא פתורה. 
וזהו מה שרמז בלק לבלעם, לבל יתפחד מלהתקוטט עם 
יד(  טו,  )שמות  כמש"ה  האומות,  לכל  המנצחים  ישראל 
יפול  ולא  לנצחם  הוא  יכול  אבל  וגו'.  ירגזון  עמים  שמעו 

בידם, כי הרי עתידים כל זרע מלכי בית דוד לצאת ממנו.
שער הפסוקים מהאריז"ל

ויעמוד  עבור  ה'  מלאך  ויוסף   – כו  כב, 
במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל

ג' פעמים,  אמר במדרש )תנחומא( מה ראה לקדמו  ג. 
עמד לו בראשונה והי' ריוח מכאן ומכאן, בקש לקלל בניו 
קטורה  ובני  מכאן  ישמעאל  בני  מצא  אבינו,  אברהם  של 
יצחק,  של  בניו  לקלל  בקש  הדרך,  מן  האתון  ותט  מכאן, 
מצא ריוח לצד אחד, הם בני עשו, ותלחץ אל הקיר, בקש 
לקלל בני יעקב, לא מצא בהם פסולת ליגע בהם, לכך כתיב 
ושמאל,  ימין  לנטות  דרך  אין  אשר  צר  במקום  בשלישית 

ע"כ.
כוונת האתון בנטותה הדרך, לפי שראתה בני ישמעאל 
מכאן ובני קטורה מכאן, רמזה לו שאלו אינם נקראים זרע, 
והן  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  יב(  כא,  )בראשית  שנאמר 
עתידין לירש את כל העולם, שכן נאמר לאברהם )בראשית 
יג, יד( שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה 
ונגבה וקדמה וימה כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה 
זרעו  על  לו  לרמוז  בשדה  הלכה  לזה  עולם,  עד  ולזרעך 

העיקרי שיש להם נחלה בלי מצרים.
ובשני' רמזה לו שיראה זרעו של יצחק הזקן שהם בני 
של  בניו  ידי  על  העולם  מן  וליאבד  לילחץ  שעתיד  עשו 

יעקב, וגם הוא עתיד לילחץ על ידיהם.
פסולת,  בו  שאין  יעקב  של  זכותו  לו  רמזה  בשלישית 
וזרעו לבד יירש ארץ, כמו שעתיד לומר הן עם לבדד ישכון 

וגו'.
שפתי כהן

12( ראה גם שיחת ש"פ חו"ב תשמ"ב. )עיין לקמן סימן עג(.

13( במדבר רבה פרשה יח סימן יז. תנחומא קרח ה.

14( זהר חדש עח ע"ב. מדרש רבה רות פרשה ב סימן ט.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שבמקדש:  השלחן  שעל  זהב  זר  אל  רמז  שהוא   )15

התורה פרשת תרומה במפתחות ערך "כלי המקדש – השולחן" עמוד 782.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc oikxr(iyiy meil)
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ß fenz 'c oey`x mei ß

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»
È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ƒ¿»≈»¡…ƒְְִִֵֵֶַָָָ

 ֿ עלֿאחת אנּו ּבפניהם, עמדּו לא עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבטּוחים
מֹואב" "וּיגר :לפיכ .ּכּמהֿוכּמה! ְְִַַַָָָָָָ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם והלא ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְֲִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר זה, לו)את ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּלא  למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְִִֶֶַָָָָָָָמֹואב",
ראה  ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּיראתן
יׂשראל  את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה לּטל ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמֹואב
אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוצחים

להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמדין
עליהם  נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹאין

ּבפיו  ׁשּכחֹו ‰BM¯.ּבאדם CÁÏk∑(רבה מה (במדבר ּכל ְְִֶָָֹƒ¿…«ַָ
ּברכה  סימן ּבֹו אין ,מלח ‰‰Â‡.ּׁשהּׁשֹור ˙Úa∑ ְְִֵֵֶַַַָָ»≈«ƒ

וכיון  היה, מדין מּנסיכי למלכּות; ראּוי היה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹלא
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, .ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑,מעֹות לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּכּׁשלחני ¿»ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

אּגרֹותיהם. לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּפׁשּוטֹוּכ ּולפי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑ ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«

לֹו:(שם) ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשל

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

mixehd lra

áë)(a.÷ìa àøiålW onC wFll `A ©©§¨¨¨¨¨¨¤
.l`xUi¦§¨¥

.øBtö ïa.mllwl xFRvM mdilr srW ¤¦¤¨£¥¤§¦§©§¨
oM sErl xFxCM cEpl xFRSM" Edfe§¤©¦¨©§¨¥

"`az `l mPg zllw(a ,ek ilWn). ¦§©¦¨Ÿ¨Ÿ¦§¥

.àøiå.dWnl dOg Fl dcnrW d`xW ©©§¤¨¨¤¨§¨©¨§¤
àøiå:`IxhnibA.dOgd dcwpEpivn ©©§§¦©§¦¨¨§¨©©¨¨¦

rnW iM" FnM ,dpad oFWl drinW§¦¨§£¨¨§¦Ÿ¥©
"sqFi(bk ,an ziW`xA),dI`x oFWl oke , ¥§¥¦§¥§§¦¨

M"mi`x mrd lke" Fn(eh ,k zeny).b dxez §§¨¨¨Ÿ¦

)(b.øâiå,"a`Fn xbIe" .dxFqOA 'a ©¨¨©§¨©¨¨¨
liMUn `Ed xW` lE`W `xIe" :Kci`e§¦¨©©§¨£¤©§¦

"eipRn xbIe c`n(eh ,gi '` l`EnW)s` . §Ÿ©¨¨¦¨¨§¥©
l`xUIW d`xW liaWA ,o`M̈¦§¦¤¨¨¤¦§¨¥
`xi ,lMA miliMUnE migilvn©§¦¦©§¦¦©Ÿ¨¥

.mdipRn¦§¥¤
.áàBî øâiåaizkC Epiid(eh ,eh zFnW) ©¨¨¨©§¦§¦§

."crx Fnfg`i a`Fn ili`"c dxez ¥¥¨Ÿ£¥¨©
)(c.eëçìéEkgli dYr" .dxFqOA 'a §©£©§¨©¨§©£

ixzA "WgPM xtr Ekgli" ,"ldTd©¨¨§©£¨¨©¨¨¦§¥

xUr(fi ,f dkin)LOr drx" zWxtA ¨¨¦¨§¨¨©§¥©§
.dNE`Bd oiprA xAcOW ,"LhaWA§¦§¤¤§©¥§¦§©©§¨

aizkC Epiide(d ,bk dirWi)rnW xW`M" §©§¦§¦§©§¨©£¤¥©
,xnFl ."xv rnWM Eligi mixvnl§¦§¨¦¨¦§¥©Ÿ©
oM zFOE`d lM lr mCgR ltp xW`M©£¤¨©©§¨©¨¨¥
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)(d.äøBút øBòa ïa íòìa ìà¤¦§¨¤§§¨
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.àöéäpädlFr.'qzF`FAx 'q ,xnFl ¨¨¦¥¤©¦
.`vï¨
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הׁשרה  מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹעתיד
רׁשע? עֹובדּֿכֹוכבים על ׁשכינתֹו ְִִֵַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
היה  אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּכדי
והם  נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָלנּו
ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, ּגדר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּפרצּו

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן ∑BÏŒ‡¯˜Ï.וזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿…

לֹו(שם) ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָהּקריאה
הרּבה  ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑ מה ּתאמר: ואם ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְִַַֹ

?מּזיק.ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑,ועֹוג סיחֹון ְִַƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִ
והרגּום  עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים e‰Â‡.ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָ¿

ÈÏnÓ ·LÈ∑ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, חסר …≈ƒÀƒְְְְְִִִִֵֵֵַָ
קיח) אמילם"(תהילים "ּכי :. ֲִִַ

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑ לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי אני «∆ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הּוא ב)מׁשנה קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים, מן לֹו מנּכה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑,סיחֹון מלחמת עלֿידי ְַƒ»«¿ƒ¿ְְִִֵֶֶַ
מֹואב  את להּכֹות .ׁשעזרּתֹו ְְֲֶֶַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם) ׁשּלא קסמים, מיני ּכל ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶָָֹ
אחר: ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין קסם (שם)יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם נטלּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹזה
ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ְְִִֵֵֵַַַַַָֹּבּפעם

הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹועלת.
ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאמרּו:
הלכּו מדין זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ"וּיׁשבּו

.להם  ֶָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ֵֶַַָָָֹ

לבן  וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום אלהים (בראשית "וּיבא : ְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

אל  ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאלֿלבן

ּבהחבא  ‡ÈÏ.ּפילגׁשֹו '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י מליכני אם ְְִֵֵַָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵַ
אין  ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָללכת
מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל לתּתי .ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ

e·LiÂ∑ עּכבה .לׁשֹון «≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»
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.FzF`
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ß fenz 'c oey`x mei ß

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»
È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ƒ¿»≈»¡…ƒְְִִֵֵֶַָָָ

 ֿ עלֿאחת אנּו ּבפניהם, עמדּו לא עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבטּוחים
מֹואב" "וּיגר :לפיכ .ּכּמהֿוכּמה! ְְִַַַָָָָָָ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם והלא ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְֲִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר זה, לו)את ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּלא  למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְִִֶֶַָָָָָָָמֹואב",
ראה  ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּיראתן
יׂשראל  את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה לּטל ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמֹואב
אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוצחים

להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמדין
עליהם  נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹאין

ּבפיו  ׁשּכחֹו ‰BM¯.ּבאדם CÁÏk∑(רבה מה (במדבר ּכל ְְִֶָָֹƒ¿…«ַָ
ּברכה  סימן ּבֹו אין ,מלח ‰‰Â‡.ּׁשהּׁשֹור ˙Úa∑ ְְִֵֵֶַַַָָ»≈«ƒ

וכיון  היה, מדין מּנסיכי למלכּות; ראּוי היה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹלא
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, .ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑,מעֹות לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּכּׁשלחני ¿»ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

אּגרֹותיהם. לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּפׁשּוטֹוּכ ּולפי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑ ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«

לֹו:(שם) ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשל

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ
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wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
הׁשרה  מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹעתיד
רׁשע? עֹובדּֿכֹוכבים על ׁשכינתֹו ְִִֵַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
היה  אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּכדי
והם  נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָלנּו
ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, ּגדר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּפרצּו

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן ∑BÏŒ‡¯˜Ï.וזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿…

לֹו(שם) ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָהּקריאה
הרּבה  ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑ מה ּתאמר: ואם ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְִַַֹ

?מּזיק.ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑,ועֹוג סיחֹון ְִַƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִ
והרגּום  עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים e‰Â‡.ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָ¿

ÈÏnÓ ·LÈ∑ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, חסר …≈ƒÀƒְְְְְִִִִֵֵֵַָ
קיח) אמילם"(תהילים "ּכי :. ֲִִַ

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑ לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי אני «∆ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הּוא ב)מׁשנה קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים, מן לֹו מנּכה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑,סיחֹון מלחמת עלֿידי ְַƒ»«¿ƒ¿ְְִִֵֶֶַ
מֹואב  את להּכֹות .ׁשעזרּתֹו ְְֲֶֶַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם) ׁשּלא קסמים, מיני ּכל ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶָָֹ
אחר: ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין קסם (שם)יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם נטלּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹזה
ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ְְִִֵֵֵַַַַַָֹּבּפעם

הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹועלת.
ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאמרּו:
הלכּו מדין זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ"וּיׁשבּו

.להם  ֶָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ֵֶַַָָָֹ

לבן  וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום אלהים (בראשית "וּיבא : ְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

אל  ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאלֿלבן

ּבהחבא  ‡ÈÏ.ּפילגׁשֹו '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י מליכני אם ְְִֵֵַָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵַ
אין  ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָללכת
מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל לתּתי .ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ

e·LiÂ∑ עּכבה .לׁשֹון «≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

mixehd lra

.éìnî áLé,izF` d`Fxe iCbpM aWFIW ¥§ª¦¤¥§¤§¦§¤¦
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wlaסד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑ ר"ל) ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְַָ

יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיׁשרים
לטֹובה, היתה האנׁשים" "מי ׁשאמר רּׁש"י, ּכּונת ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָבם.
ּבפרׁשת  רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלּכנס

ּכי  לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ּבתבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבראׁשית
אין  לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לקּלל  ׁשאּוכל עת אראה אני אף עליו, ׁשוה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדעּתֹו

יבין  .ולא ְִָֹ

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ׁשהּוא (במדבר מ"ארהּֿלי" קׁשה זֹו »»ƒִֵֶָָָָ

ּומפרׁש לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.נֹוקב ּובלק העֹולם. מן ְֵֵָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ
אּלא  מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; .להּסיעם ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

ּבֹו להּלחם אּוכל אּולי . . מּמצרים הּיצא העם ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּנה
ְְִֵַֽֽוגרׁשּתיו:

מן  ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוגרׁשּתיו
ׂשֹונאם  היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהארץ,

מּבלק ובפרש"י)יֹותר יא. הסּבירּו.(כב, הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבּקללה  למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהיפ
התּכּון  הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, מּמקֹום רק -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

העֹולם. מּכל ְְִַָָָָלגרׁשם
יֹותר  ׂשֹונאם ׁשּבלעם לזה רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָויׁש
יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמּבלק,
- מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על רׁש"י ּוכּפירּוׁש ְְִִִֵֵַַַָּבֹו
ּבלק  נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ"קרֹובים
ּוכפי  וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל נצטּוּו והלא יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּבני

ּבעצמֹו ּבלק ּבאּוׁשראה ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבארצם, לעבר רׁשּות יׂשראל לבני נּתן לא וכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלגבּולם,

מלחמה? עּמהם עׂשּו ְִִֶָָָָֹלא
הּצּוּוי  את ידעּו ׁשּלא ּבפׁשטּות, י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבנֹוגע
יׂשראל  ׁשּבני לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב", את ּתצר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּד"אל
ּבטּוחים  ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם לֹוחמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָאינם
יׂשראל  עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעליהם",
עיּון, צרי עדין אּולם מאד. נתיראּו אֹותם, ׁשּנּצחּו ְְְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָֹלאמֹורי"
נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
ׁשאין  לבלק ענה לא מּדּוע ּכן ואם ה ּצּוּוי, מּפני הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמהם

לפחד? מּמה ְִִַֹלֹו
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב היינּוולכן מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּתֹוצאה  היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׂשנאתֹו
ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָמּיראתֹו
ׂשנאה  היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמה־ׁשאין־ּכן
מּמה  לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן טעם, ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמית

ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹלפחד,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם) אקּללם ּכן, אם לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ
לֹו: אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר ְִִֶַַָָָָָֹֹּבמקֹומי.
,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם. ּכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאם

(ס"א  לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו ְְִִִַָָָָ"ּכי
"מעקצ ולא מּדבׁש "לא .לּדבֹורה): ְְְְִֵֵֵַָֹֹֻֻ

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ
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ß fenz 'd ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦ µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק" עֹוד "וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְֶַַָָָ

ּכסף  ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחּמד
ספק  רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהב

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק ‡ÏÎe.נֹוצח ‡Ï ֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָ…«

¯·ÚÏ∑ ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה עלּֿכרחֹו «¬…ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
האבֹות  ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכאן,

הּׁשכינה  .מּפי ְִִִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּפיו ««∆ְְִִִֵֵֶֶַַ
ּכראׁשֹונים  נפׁש ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּבפחי יׁשּנה לא ְִִֵֶֶַָ«…≈ְְֶַָָֹ

ּכאן  !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּברכה
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד .נתנּבא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ
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סה wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑ ר"ל) ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְַָ

יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיׁשרים
לטֹובה, היתה האנׁשים" "מי ׁשאמר רּׁש"י, ּכּונת ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָבם.
ּבפרׁשת  רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלּכנס

ּכי  לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ּבתבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבראׁשית
אין  לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לקּלל  ׁשאּוכל עת אראה אני אף עליו, ׁשוה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדעּתֹו

יבין  .ולא ְִָֹ

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ׁשהּוא (במדבר מ"ארהּֿלי" קׁשה זֹו »»ƒִֵֶָָָָ

ּומפרׁש לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.נֹוקב ּובלק העֹולם. מן ְֵֵָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ
אּלא  מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; .להּסיעם ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

ּבֹו להּלחם אּוכל אּולי . . מּמצרים הּיצא העם ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּנה
ְְִֵַֽֽוגרׁשּתיו:

מן  ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוגרׁשּתיו
ׂשֹונאם  היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהארץ,

מּבלק ובפרש"י)יֹותר יא. הסּבירּו.(כב, הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבּקללה  למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהיפ
התּכּון  הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, מּמקֹום רק -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

העֹולם. מּכל ְְִַָָָָלגרׁשם
יֹותר  ׂשֹונאם ׁשּבלעם לזה רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָויׁש
יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמּבלק,
- מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על רׁש"י ּוכּפירּוׁש ְְִִִֵֵַַַָּבֹו
ּבלק  נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ"קרֹובים
ּוכפי  וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל נצטּוּו והלא יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּבני

ּבעצמֹו ּבלק ּבאּוׁשראה ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבארצם, לעבר רׁשּות יׂשראל לבני נּתן לא וכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלגבּולם,

מלחמה? עּמהם עׂשּו ְִִֶָָָָֹלא
הּצּוּוי  את ידעּו ׁשּלא ּבפׁשטּות, י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבנֹוגע
יׂשראל  ׁשּבני לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב", את ּתצר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּד"אל
ּבטּוחים  ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם לֹוחמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָאינם
יׂשראל  עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעליהם",
עיּון, צרי עדין אּולם מאד. נתיראּו אֹותם, ׁשּנּצחּו ְְְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָֹלאמֹורי"
נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
ׁשאין  לבלק ענה לא מּדּוע ּכן ואם ה ּצּוּוי, מּפני הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמהם

לפחד? מּמה ְִִַֹלֹו
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב היינּוולכן מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּתֹוצאה  היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׂשנאתֹו
ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָמּיראתֹו
ׂשנאה  היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמה־ׁשאין־ּכן
מּמה  לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן טעם, ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמית

ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹלפחד,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם) אקּללם ּכן, אם לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ
לֹו: אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר ְִִֶַַָָָָָֹֹּבמקֹומי.
,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם. ּכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאם

(ס"א  לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו ְְִִִַָָָָ"ּכי
"מעקצ ולא מּדבׁש "לא .לּדבֹורה): ְְְְִֵֵֵַָֹֹֻֻ

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

mixehd lra
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ß fenz 'd ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦ µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק" עֹוד "וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְֶַַָָָ

ּכסף  ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחּמד
ספק  רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהב

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק ‡ÏÎe.נֹוצח ‡Ï ֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָ…«

¯·ÚÏ∑ ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה עלּֿכרחֹו «¬…ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
האבֹות  ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכאן,

הּׁשכינה  .מּפי ְִִִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּפיו ««∆ְְִִִֵֵֶֶַַ
ּכראׁשֹונים  נפׁש ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּבפחי יׁשּנה לא ְִִֵֶֶַָ«…≈ְְֶַָָֹ

ּכאן  !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּברכה
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד .נתנּבא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ
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wlaסו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה אם ƒƒ¿…¿ְְְִִֶַַָָָ

אּתם  ל קּום ׂשכר, עליה את ∑C‡Â.לּטל עלּֿכרח ִִֵֶָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ
ואףֿעלּֿפיֿכן  ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדבר

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל". ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ß fenz 'e iyily mei ß

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³̈¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑ מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְִִֶֶֶַַָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, ְְֶֶַַַַַָָָָָאת

ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר רׁשע, (בראשית הּוא: ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ

אתֿחמרֹו"כב) וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :. ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
·‡BÓ È¯NŒÌÚ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו ƒ»≈»ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

את־אתנֹו וּיחבׁש ּבּבקר ּבלעם ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹֽוּיקם
הּׁשּורה  את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיחבׁש
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה: אמר ּבעצמֹו, הּוא ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשחבׁש
חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאביהם,

ובפרש"י) כא. (כב,

לבני  הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלכאֹורה
לקּים  רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם ּולעּמתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיׂשראל,
אברהם  קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ה', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָצּוּוי

ֲִֶאביהם"?
את  לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָויׁש
לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל,
אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף־על־ּפי־כן
ּבני  על לקטרג אֹו יׂשראל, את חס־וׁשלֹום לקּלל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָויתרּצה"

להּלן פרש"י ועל־דר א)יׂשראל, "אזּכיר (כד, ּבלעם ׁשאמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתחּול". עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָעוֹונֹותיהם,

ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון חביׁשת ּבּפעּולת טעם ועל־דר־זה ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכי  יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנסּתר
ּכל  את ּתזּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהנהגתֹו
"קלקּול  - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהנהגֹות
חס־וׁשלֹום  האהבה להפ יגרם ועל־ידי־זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּורה",

ליׂשראל. ְְְִֵַָָָּדהּקּב"ה
אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָועל
יכֹול  אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּקטרּוג
ׁשּלא  - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ּכי ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּול,
מקלקלת  ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את מֹונעת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּׁשּורה"),

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה כא)מּכאן, כב, מּכאן (רש"י ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבפרעה ּׁשּנאמר מּמה ולא ו)- יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ

אליו  להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּכי

אתנהג  "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולרּדף
ׁשּבמעׂשה  הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ּכׁשאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמכם

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

mixehd lra

)(k.øácä úà Càådvxi m` lFki §©¤©¨¨¨¦¦§¤
F` ,mdOr l`xUi lNwi zFOE`d lNwl§©¥¨§©¥¦§¨¥¦¨¤

zFOE`d Kxai l`xUi Kxal dvxi m ¦̀¦§¤§¨¥¦§¨¥§¨¥¨
xnFl cEnlY ,mdOrK`.wNg ,`k dxez ¦¨¤©§©©¦¥

)(ak.ïèNì CøcamikxCd lMW o`Mn ©¤¤§¨¨¦¨¤¨©§¨¦
.dpMq zwfgAbk dxez §¤§©©¨¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר ראה ƒ≈ְֵֵֶַַַָָָָָ

ליל BÏ.ונתאּוה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ְְִֵֵַָ¿»»ְֲִֶַַָ
ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה .היה, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

BnÚ ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
ּומׁשּמׁשים  וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָיֹולי

זה  את .זה ֶֶֶ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ ֿ הּקדֹוׁש ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ

האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות ְְְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא
מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

B„Èa ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑ ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָ

והּוא  ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ׁשּכלי ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאּמנּותֹו,
אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבא

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו (במדבר את ְְְֵֶֶָָָָָָֹֻ
ּבחרב"לא) הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְִֵֶֶֶָָָ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: :(מ"א ¿ƒ¿ְְְְִִֵַ
הּנדּבק  עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹ"אם

וכן ּבהּלּוכן. הרגלים מ)ּבכּפֹות ּבׁשעלֹו(ישעיה מדד "מי : ְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָ

ּובהּלּוכֹו ּברגליו - fÓ‰.מים" ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ ְְְִִַַָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆
הּוא  אבנים ׁשל "ּגדר" .סתם ְֲִֵֶָָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑,להל לפניו עֹוד לעבר «∆«¿«¬ְְֲֵַַָָֹ
ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו לג)להיֹות עבר (בראשית "והּוא : ְְְְְִֵַַָָָָ

לעמד  ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפניהם".
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? .ּבׁשלׁשה ְְְִִֵֶָָָָֹ

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

mixehd lra

)(bk.èzå`piipr i`dA .dxFqOA 'b ©¥©§¨§©¦§¨¨
ixY(bl wEqtaE `kd)iPn EpxW` hYe" cge , §¥¨¨§¨§©©¥£ª¥¦¦
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EW` hYe' liaWA - ?"oFz`d,'ix ¨¨¦§¦©¥£©

utg didW ,"Lgx` iPn" dhp mrlAW¤¦§¨¨¨¦¦¨§¤¤¨¨¨¥

dvx `Ed KExA WFcTde ,mllwl§©§¨§©¨¨¨¨
.mkxal§¨§¨

iå.ïBúàä úà íòìa ClNw `le ©©¦§¨¤¨¨§Ÿ¦¥
z` lNwl FYrC didW itl ,DzF`¨§¦¤¨¨©§§©¥¤
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aizkC(`k ,g ziW`xA)lNwl sq` `l" ¦§¦§¥¦ŸŸ¦§©¥
i` ."zFMdl cFr sq` `le ['ebe] cFr§ŸŸ¦§©¦
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סז wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה אם ƒƒ¿…¿ְְְִִֶַַָָָ

אּתם  ל קּום ׂשכר, עליה את ∑C‡Â.לּטל עלּֿכרח ִִֵֶָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ
ואףֿעלּֿפיֿכן  ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדבר

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל". ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ß fenz 'e iyily mei ß

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑ מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְִִֶֶֶַַָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, ְְֶֶַַַַַָָָָָאת

ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר רׁשע, (בראשית הּוא: ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ

אתֿחמרֹו"כב) וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :. ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
·‡BÓ È¯NŒÌÚ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו ƒ»≈»ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

את־אתנֹו וּיחבׁש ּבּבקר ּבלעם ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹֽוּיקם
הּׁשּורה  את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיחבׁש
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה: אמר ּבעצמֹו, הּוא ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשחבׁש
חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאביהם,

ובפרש"י) כא. (כב,

לבני  הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלכאֹורה
לקּים  רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם ּולעּמתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיׂשראל,
אברהם  קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ה', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָצּוּוי

ֲִֶאביהם"?
את  לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָויׁש
לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל,
אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף־על־ּפי־כן
ּבני  על לקטרג אֹו יׂשראל, את חס־וׁשלֹום לקּלל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָויתרּצה"

להּלן פרש"י ועל־דר א)יׂשראל, "אזּכיר (כד, ּבלעם ׁשאמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתחּול". עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָעוֹונֹותיהם,

ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון חביׁשת ּבּפעּולת טעם ועל־דר־זה ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכי  יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנסּתר
ּכל  את ּתזּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהנהגתֹו
"קלקּול  - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהנהגֹות
חס־וׁשלֹום  האהבה להפ יגרם ועל־ידי־זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּורה",

ליׂשראל. ְְְִֵַָָָּדהּקּב"ה
אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָועל
יכֹול  אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּקטרּוג
ׁשּלא  - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ּכי ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּול,
מקלקלת  ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את מֹונעת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּׁשּורה"),

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה כא)מּכאן, כב, מּכאן (רש"י ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבפרעה ּׁשּנאמר מּמה ולא ו)- יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ

אליו  להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּכי

אתנהג  "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולרּדף
ׁשּבמעׂשה  הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ּכׁשאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמכם

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

mixehd lra

)(k.øácä úà Càådvxi m` lFki §©¤©¨¨¨¦¦§¤
F` ,mdOr l`xUi lNwi zFOE`d lNwl§©¥¨§©¥¦§¨¥¦¨¤

zFOE`d Kxai l`xUi Kxal dvxi m ¦̀¦§¤§¨¥¦§¨¥§¨¥¨
xnFl cEnlY ,mdOrK`.wNg ,`k dxez ¦¨¤©§©©¦¥

)(ak.ïèNì CøcamikxCd lMW o`Mn ©¤¤§¨¨¦¨¤¨©§¨¦
.dpMq zwfgAbk dxez §¤§©©¨¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר ראה ƒ≈ְֵֵֶַַַָָָָָ

ליל BÏ.ונתאּוה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ְְִֵֵַָ¿»»ְֲִֶַַָ
ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה .היה, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

BnÚ ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
ּומׁשּמׁשים  וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָיֹולי

זה  את .זה ֶֶֶ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ ֿ הּקדֹוׁש ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ

האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות ְְְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא
מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

B„Èa ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑ ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָ

והּוא  ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ׁשּכלי ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאּמנּותֹו,
אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבא

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו (במדבר את ְְְֵֶֶָָָָָָֹֻ
ּבחרב"לא) הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְִֵֶֶֶָָָ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: :(מ"א ¿ƒ¿ְְְְִִֵַ
הּנדּבק  עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹ"אם

וכן ּבהּלּוכן. הרגלים מ)ּבכּפֹות ּבׁשעלֹו(ישעיה מדד "מי : ְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָ

ּובהּלּוכֹו ּברגליו - fÓ‰.מים" ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ ְְְִִַַָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆
הּוא  אבנים ׁשל "ּגדר" .סתם ְֲִֵֶָָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑,להל לפניו עֹוד לעבר «∆«¿«¬ְְֲֵַַָָֹ
ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו לג)להיֹות עבר (בראשית "והּוא : ְְְְְִֵַַָָָָ

לעמד  ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפניהם".
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? .ּבׁשלׁשה ְְְִִֵֶָָָָֹ

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

mixehd lra

)(bk.èzå`piipr i`dA .dxFqOA 'b ©¥©§¨§©¦§¨¨
ixY(bl wEqtaE `kd)iPn EpxW` hYe" cge , §¥¨¨§¨§©©¥£ª¥¦¦

"Lgx`(hi ,cn miNdY)hYe" dOl . ¨§¤§¦¦¨¨©¥
EW` hYe' liaWA - ?"oFz`d,'ix ¨¨¦§¦©¥£©

utg didW ,"Lgx` iPn" dhp mrlAW¤¦§¨¨¨¦¦¨§¤¤¨¨¨¥
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.mrGdck dxez ©©©



wlaסח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון eÏ.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ
È„Èa ·¯ÁŒLÈ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ

ּולאתֹון  - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻהּׂשרים:
זין  לכלי צרי .זה ְִִִֵֶַָ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, "הלאל (איוב : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְֵֵַַ

אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיסּכןּֿגבר".
להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי ְְְֲֲֵַַַַָָָָָָליּה:

ׁשד  עבֹודהֿזרה ּברטיבא ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה אי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ד) .(דף

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑ הּמׁשנה חכמי רּבֹותינּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְִֵֵַַַָ

קה) ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ְְְְֲִִִָָָָָָָָּדרׁשּוהּו
ּולפי  ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּדר
ּכי  - "רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָמׁשמעֹו:
לכעסי  ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר ּבעל ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָראיתי

ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא יג)ּולהמרֹותי, ּדוד".(ש"ב "וּתכל : ְְְְְִִִַַַָָָָ
וכן רצֹון, לׁשֹון "ירט" אחרינא: טז)ליׁשנא ֿ (איוב "ועל ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

עלֿידי  אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָידי
מקניטים  אּלא ׁשאינן .רׁשעים, ְְִִִֵֶֶַָָָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"ׁש"אּולי ּפעמים "לּולא", ּכמֹו «»¿»ְְִֵֶַָ

"לּולא" ּבלׁשֹון ‰¯‚Èz.מׁשּמׁש ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי ְְִֵֵַ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ
ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, ְְְְְְְִִַַַָָָֹמקרא

ההריגה  ּגם ּכי עלֿידי, קראת ּבלבד העּכבה .לא ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר)והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְִִִֵֶַַָָ

"וּיאמר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולא

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«
:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

mixehd lra

)(lðúà éëðà àBìä.E'e .e"ie `ln £¨Ÿ¦£Ÿ§¨¥¨
,'`nlrA dpirhl' .Fl dxn` mixaC§¨¦¨§¨¦§¦¨§¨§¨
`Ow wxtA `zi`cM ,'`nlrA i`xw`'©§©§¨§¨¦§¦¨§¤¤©¨

dxf dcFarC(a ,c)..éìò záëø ©£¨¨¨¨©§¨¨©
:`IxhnibA.ipYrax`l dxez §¦©§¦¨§©§©¦

)(alÎ`l.ïèNì éúàöé éëðà äpä¦¥¨Ÿ¦¨¨¦§¨¨
K`lOW ,mingx zCOn ,izCOn iz`vï¨¦¦¦¨¦¦¦©©£¦¤©§©

.did mingx©£¦¨¨
'ä Càìî.KxCA:`IxhnibAl`ixaB ©§©©¤¤§¦©§¦¨©§¦¥
.K`lOdbl dxez ©©§¨

)(bl.äëúàmixaC 'dA ,`"dA aizM Ÿ§¨§¦§¥§§¨¦
.z`hg̈¨¨

.éúééçä dúBàådaiWdW .e"ie `ln §¨¤¡¥¦¨¥¨¤¥¦¨
oiA 'e mFiA z`xape ,mixaC 'e FzF`§¨¦§¦§¥§¥

.zFWnXdcl dxez ©§¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy
את  ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא"
הּמקֹום  ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבלעם

וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד כ)על ּתהרגּו",(ויקרא הּבהמה "ואת : ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ
הּבהמה"(שם)וכן ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑;הֹודה ועלּֿכרחֹו ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְֶַַָָ

העיד  ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְִַ

ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום ְְְִֶֶַַַָָָנגד

למּוד  ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצּוני
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָהּוא

כב) ּבּטל (בראשית מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
לׁשּוב  אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, .את ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚCÏ∑(במ"ר),ליל רֹוצה ׁשאדם ּבדר ≈ƒ»¬»ƒֵֵֶֶֶֶַָָ

מֹוליכין אׁשר ∑ÒÙ‡Â.אֹותֹוּבּה הּדבר את  ּכרח על ִִָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ
וגֹו' ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אדּבר CÏ∑וסֹופ עּמהם חלק ּכי ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְִִֶֶָ

העֹולם  מן ·Ï˜.להאבד È¯NŒÌÚ∑ לקּללם ׂשמח ְִֵֵָָָƒ»≈»»ְְֵַַָָ
.ּכמֹותם  ְָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«

ß fenz 'f iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ



סט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון eÏ.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ
È„Èa ·¯ÁŒLÈ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ

ּולאתֹון  - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻהּׂשרים:
זין  לכלי צרי .זה ְִִִֵֶַָ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, "הלאל (איוב : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְֵֵַַ

אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיסּכןּֿגבר".
להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי ְְְֲֲֵַַַַָָָָָָליּה:

ׁשד  עבֹודהֿזרה ּברטיבא ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה אי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ד) .(דף

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑ הּמׁשנה חכמי רּבֹותינּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְִֵֵַַַָ

קה) ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ְְְְֲִִִָָָָָָָָּדרׁשּוהּו
ּולפי  ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּדר
ּכי  - "רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָמׁשמעֹו:
לכעסי  ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר ּבעל ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָראיתי

ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא יג)ּולהמרֹותי, ּדוד".(ש"ב "וּתכל : ְְְְְִִִַַַָָָָ
וכן רצֹון, לׁשֹון "ירט" אחרינא: טז)ליׁשנא ֿ (איוב "ועל ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

עלֿידי  אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָידי
מקניטים  אּלא ׁשאינן .רׁשעים, ְְִִִֵֶֶַָָָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"ׁש"אּולי ּפעמים "לּולא", ּכמֹו «»¿»ְְִֵֶַָ

"לּולא" ּבלׁשֹון ‰¯‚Èz.מׁשּמׁש ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי ְְִֵֵַ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ
ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, ְְְְְְְִִַַַָָָֹמקרא

ההריגה  ּגם ּכי עלֿידי, קראת ּבלבד העּכבה .לא ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר)והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְִִִֵֶַַָָ

"וּיאמר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולא

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«
:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

mixehd lra

)(lðúà éëðà àBìä.E'e .e"ie `ln £¨Ÿ¦£Ÿ§¨¥¨
,'`nlrA dpirhl' .Fl dxn` mixaC§¨¦¨§¨¦§¦¨§¨§¨
`Ow wxtA `zi`cM ,'`nlrA i`xw`'©§©§¨§¨¦§¦¨§¤¤©¨

dxf dcFarC(a ,c)..éìò záëø ©£¨¨¨¨©§¨¨©
:`IxhnibA.ipYrax`l dxez §¦©§¦¨§©§©¦

)(alÎ`l.ïèNì éúàöé éëðà äpä¦¥¨Ÿ¦¨¨¦§¨¨
K`lOW ,mingx zCOn ,izCOn iz`vï¨¦¦¦¨¦¦¦©©£¦¤©§©

.did mingx©£¦¨¨
'ä Càìî.KxCA:`IxhnibAl`ixaB ©§©©¤¤§¦©§¦¨©§¦¥
.K`lOdbl dxez ©©§¨

)(bl.äëúàmixaC 'dA ,`"dA aizM Ÿ§¨§¦§¥§§¨¦
.z`hg̈¨¨

.éúééçä dúBàådaiWdW .e"ie `ln §¨¤¡¥¦¨¥¨¤¥¦¨
oiA 'e mFiA z`xape ,mixaC 'e FzF`§¨¦§¦§¥§¥

.zFWnXdcl dxez ©§¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy
את  ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא"
הּמקֹום  ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבלעם

וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד כ)על ּתהרגּו",(ויקרא הּבהמה "ואת : ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ
הּבהמה"(שם)וכן ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑;הֹודה ועלּֿכרחֹו ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְֶַַָָ

העיד  ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְִַ

ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום ְְְִֶֶַַַָָָנגד

למּוד  ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצּוני
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָהּוא

כב) ּבּטל (בראשית מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
לׁשּוב  אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, .את ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚCÏ∑(במ"ר),ליל רֹוצה ׁשאדם ּבדר ≈ƒ»¬»ƒֵֵֶֶֶֶַָָ

מֹוליכין אׁשר ∑ÒÙ‡Â.אֹותֹוּבּה הּדבר את  ּכרח על ִִָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ
וגֹו' ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אדּבר CÏ∑וסֹופ עּמהם חלק ּכי ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְִִֶֶָ

העֹולם  מן ·Ï˜.להאבד È¯NŒÌÚ∑ לקּללם ׂשמח ְִֵֵָָָƒ»≈»»ְְֵַַָָ
.ּכמֹותם  ְָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«

ß fenz 'f iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ



wlaע zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְֲַַַֻ
אליו  נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹקרי,
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל אּלא .ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

˙ÁaÊn‰ ˙Ú·LŒ˙‡∑ אין ערכּתי" מזּבחת "ׁשבעה ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְִִִֵַָָֹ

לפניו: אמר הּמזּבחת". "אתֿׁשבעת אּלא ּכאן, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכתיב
ואני  מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנּו אּלּו ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאבֹותיהם

אר ּבעה ּבנה אברהם ּכּלן. ּכנגד יב)ערכּתי :(בראשית ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
אליו" הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיעּתק (שם)"וּיבן : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

mixehd lra

âë)(`.íéìéà äòáLå íéøô äòáL¦§¨¨¦§¦§¨¥¦
gp ipA bdpn ok iM ,aFI` dUr oke§¥¨¨¦¦¥¦§©§¥Ÿ©
zFvn 'f cbpM 'f 'f aixwdl§©§¦§¤¤¦§

.mdNWa dxez ¤¨¤
)(b.Eúìò ìòutg `l iM .e"ie xqg ©Ÿ¨¤¨¥¨¦Ÿ¨¥

iM Fl xn`W ,`Ed KExA WFcTd DÄ©¨¨¤¨©¦
DA delWe daxg zR aFh'nziA'n`l ©£¥¨§©§¨¨¦©¦¨¥

'figa'xai(` ,fi ilWn):zFaiY iW`x ¦§¥¦¦§¥¨¥¥
xfnnmili` 'f mixR 'fn WExiR . ©§¥¥¦¨¦¥¦

.zExfnOn E`AW mia`FOd EaixwdW¤¦§¦©¨¦¤¨¦©§¥

.éðàøé,"ip`xI dn xacE" .dxFqOA 'a ©§¥¦©§¨§©©©§¥¦
"ixxWa ip`xi midl`" :Kci`emiNdY) §¦¨¡Ÿ¦©§¥¦§Ÿ§¨§¦¦

(`i ,hpmzF` `pFU mrlA didW cOln .§©¥¤¨¨¦§¨¥¨
dide ,wlAn xzFi mllwl utge§¨¥§©§¨¥¦¨¨§¨¨
ip`xi midl`" mdilr lNRzn¦§©¥£¥¤¡Ÿ¦©§¥¦

."ixxWa§Ÿ§¨
.éôL Cìiå:`IxhnibA(.lbxA xBig ©¥¤¤¦§¦©§¦¨¦¥¨¤¤
:øçà øác̈¨©¥

xn`PW mEXn ,DiYkECn sW oFWNn¦§¨¦§¥¦¤¤¡©
(dk ,ak lirl)l` mrlA lbx z` uglYe" §¥©¦§©¤¤¤¦§¨¤

."xiTd©¦
.éôLURge WRWRW ,dlEtM `"R ¤¦¥§¨¤¦§¥§¦¥

z` lNwl aFh drW dfi`A§¥Ÿ¨¨§©¥¤
.l`xUic dxez ¦§¨¥

)(c.ézëøòzraW z`" .dxFqOA 'a ¨©§¦©§¨¤¦§©
`p dPd" :Kci`e ,"iYkxr zgAfOd©¦§§Ÿ¨©§¦§¦¨¦¥¨

"hRWn iYkxr(gi ,bi aFI`),xnFlM . ¨©§¦¦§¨¦§©
KFxrl icM zFgAfOd z` KxrW¤¨©¤©¦§§§¥©£

.l`xUi mr hRWnd dxez ¦§¨¦¦§¨¥

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy
וגֹו'" ההרה יג)מּׁשם ואחד (שם וגֹו'", אברם "וּיאהל : ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָ

הּמֹורּיה כב)ּבהר אחד(שם ּבנה ויצחק כו). "וּיבן (שם : ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ויעקב  ּבאר". יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹׁשם

ּבׁשכם אחד ׁשּתים: לג)ּבנה אל(שם ּבבית (שם ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÁaÊna.לה) ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑העלה ואברהם לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶַָָָֹ

אחד  איל .אּלא ִֶֶַָָ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא - לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְִֶָ
עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹלהתקּלל
ׁשּנאמר  אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו באּפם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי

מט) ּבמרמה (בראשית אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור :ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי היה אביו (שם אצל ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

נאמרכז) ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): "אּלה (דברים : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

mixehd lra

)(d.éôa:`IxhnibAK`ln. §¦§¦©§¦¨©§¨
.éôa:`IxhnibA.mnGdozp K`lOW §¦§¦©§¦¨©¨¨¤©§¨¨©

.wlA l` Fxifgdl eiR KFzl mnff dxez ¨¨§¦§©£¦¤¨¨
)(f.BìLî àOiåFlFw mixdW ©¦¨§¨¤¥¦

icM zFOE` miraW lM EdErnWIW¤¦§§¨¦§¦§¥
Edrx Kxan" Edfe .l`xUiA E`PwIW¤§©§§¦§¨¥§¤§¨¥¥¥

"Fl aWgY dllw 'ebe lFcB lFwAilWn) §¨§¨¨¥¨¤¦§¥

(ci ,fk.
.íøà ïîmi`A Ep` K`id xnFlM ¦£¨§©¥¨¨¨¦

`vi mx`nE ,mllwl mx`n mdilr£¥¤¥£©§©§¨¥£©¨¨
xn`PW ,zFkxaA oErh mdia` mdxa ©̀§¨¨£¦¤¨¦§¨¤¤¡©

(` ,ai ziW`xA)aizkE ,"Lvx`n Ll Kl" §¥¦¤§¥©§§§¦
(a ,mW mW)Kld awri oke .'ebe "Lkxa`e" ¨¨©£¨¤§§¥©£Ÿ¨©

,zFkxAd mzF` lM oErh mx`l©£¨¨¨¨©§¨
xn`PW(eh ,gk mW)KOr ikp` dPde" ¤¤¡©¨§¦¥¨Ÿ¦¦¨

.'ebe "LiYxnWE§©§¦
.íøà ïî :øçà øác`l md ilEN`W ¨¨©¥¦£¨¤¦¥¥Ÿ

cwrPWkE ,mx`n Ep`W ,mlFrA Epiid̈¦¨¨¤¨¥£©§¤¤¡©
xn`PW ,xFgPn dMln mB dcwtp wgvi¦§¨¦§§¨©¦§¨¦¨¤¤¡©

(k ,ak mW)."`ed mB dMln dcli dPd" ¨¦¥¨§¨¦§¨©¦
ilEN`W ,daFh iEtM oM mB dY`e§©¨©¥§¨¤¦¥
FzEkfAW ,mlFrl z`A `l mdxa ©̀§¨¨Ÿ¨¨¨¨¤¦§
iEtM oM mB ip`e .mFcQn hFl lFSip¦¦§©£¦©¥§
`l oal l` awri `A ilEN`W ,daFh¨¤¦¥¨©£Ÿ¤¨¨Ÿ
.mllwl mx`n mi`A Ep`e ,mipA Fl Eid̈¨¦§¨¨¦¥£©§©§¨

.íøà ïî:`IxhnibAlW`,WExiR . ¦£¨§¦©§¦¨¥¤¥
lW` rhPW mdxa` zEkfA mi`Ä¦¦§©§¨¨¤¨©¥¤

.raW x`aA¦§¥¤©
.éðçðéipgpi" ,"wla ipgpi" .dxFqOA 'a ©§¥¦©§¨©§¥¦¨¨©§¥¦

"wcv ilBrna(b ,bk miNdY)opixn`cM , §©§§¥¤¤§¦¦¦§¨§¦©
(a ,dw oixcdpq)mkOr iziUr zFwcv dOM ©§¤§¦©¨§¨¨¦¦¦¨¤

ipgpi" Epiide .mrlA iniA iYqrM `NW¤Ÿ¨©§¦¦¥¦§¨§©§©§¥¦
rWx FzF` WTAWM ,"wcv ilBrna§©§§¥¤¤§¤¦¥¨¨
.qrM `NW ,wcv ilBrnA ipgpd ipllwl§©§¥¦¦§©¦§©§§¥¤¤¤Ÿ¨©

.éðçðé:`IxhnibA.mPdBl ©§¥¦§¦©§¦¨©¥¦¨
.íã÷ éøøäî,mipFncw EcinrdW xdn ¥©§¥¤¤¥©¤¤¡¦©§¦

,zixA eilr Ezxke lB dfe lB df¤©§¤©§¨§¨¨§¦
aizkcM(ap ,`l ziW`xA)`l ip` m`" §¦§¦§¥¦¦¨¦Ÿ

`Ede .'eke "dGd lBd z` Lil` xar ¤̀¡Ÿ¥¤¤©©©¤§
.mllwl zixAd xFarl il` glẄ©¥©©£©§¦§©§¨

.íã÷ éøøäî :øçà øácd`Fx ip` ¨¨©¥¥©§¥¤¤£¦¤
Ebdp mixdd iM mllwl `NWmdA ¤Ÿ§©§¨¦¤¨¦¨£¨¤

aizkC ,cFaM(c ,ciw miNdY)Ecwx mixdd" ¨¦§¦§¦¦¤¨¦¨§
.mllw` ip`e ,mcFakl "mili`k§¥¦¦§¨©£¦£©§¥

.mcw ixxdn:`IxhnibAzFa`n ¥©§¥¤¤§¦©§¦¨¥£
mlFrd. ¨¨

.ìàøNé äîòæ äëìe á÷òé él äøà̈¨¦©£Ÿ§¨Ÿ£¨¦§¨¥
dfi`A :xn` .mdizFnW ipWA mxiMfd¦§¦¨¦§¥§¥¤¨©§¥¤
FkxA `Ed KExA WFcTd ,mllw` mW¥£©§¥©¨¨¥§
mWA FkxA aEWe awri FnW didWM§¤¨¨§©£Ÿ§¥§§¥
.mllw` mW dfi`A oM m` ,l`xUi¦§¨¥¦¥§¥¤¥£©§¥
cgiil dvx `l `Ed KExA WFcTde§©¨¨Ÿ¨¨§©¥
aizM zFllTAW ,mzllw lr FnW§©¦§¨¨¤©§¨§¦

(eh ,gk mixaC),"zFllTd lM Lilr E`aE" §¨¦¨¨¤¨©§¨
aizM zFkxAaE(g ,mW mW)LY` 'd evi" ©§¨§¦¨¨§©¦§

glWn lkaE Linq`A dkxAd z ¤̀©§¨¨©£¨¤§Ÿ¦§©
!?mllw` Ki`de ,"Lcig dxez ¨¤§¨¥£©§¥



עי wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְֲַַַֻ
אליו  נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹקרי,
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל אּלא .ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

˙ÁaÊn‰ ˙Ú·LŒ˙‡∑ אין ערכּתי" מזּבחת "ׁשבעה ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְִִִֵַָָֹ

לפניו: אמר הּמזּבחת". "אתֿׁשבעת אּלא ּכאן, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכתיב
ואני  מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנּו אּלּו ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאבֹותיהם

אר ּבעה ּבנה אברהם ּכּלן. ּכנגד יב)ערכּתי :(בראשית ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
אליו" הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיעּתק (שם)"וּיבן : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»
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'figa'xai(` ,fi ilWn):zFaiY iW`x ¦§¥¦¦§¥¨¥¥
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(`i ,hpmzF` `pFU mrlA didW cOln .§©¥¤¨¨¦§¨¥¨
dide ,wlAn xzFi mllwl utge§¨¥§©§¨¥¦¨¨§¨¨
ip`xi midl`" mdilr lNRzn¦§©¥£¥¤¡Ÿ¦©§¥¦

."ixxWa§Ÿ§¨
.éôL Cìiå:`IxhnibA(.lbxA xBig ©¥¤¤¦§¦©§¦¨¦¥¨¤¤
:øçà øác̈¨©¥

xn`PW mEXn ,DiYkECn sW oFWNn¦§¨¦§¥¦¤¤¡©
(dk ,ak lirl)l` mrlA lbx z` uglYe" §¥©¦§©¤¤¤¦§¨¤

."xiTd©¦
.éôLURge WRWRW ,dlEtM `"R ¤¦¥§¨¤¦§¥§¦¥

z` lNwl aFh drW dfi`A§¥Ÿ¨¨§©¥¤
.l`xUic dxez ¦§¨¥

)(c.ézëøòzraW z`" .dxFqOA 'a ¨©§¦©§¨¤¦§©
`p dPd" :Kci`e ,"iYkxr zgAfOd©¦§§Ÿ¨©§¦§¦¨¦¥¨

"hRWn iYkxr(gi ,bi aFI`),xnFlM . ¨©§¦¦§¨¦§©
KFxrl icM zFgAfOd z` KxrW¤¨©¤©¦§§§¥©£

.l`xUi mr hRWnd dxez ¦§¨¦¦§¨¥

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy
וגֹו'" ההרה יג)מּׁשם ואחד (שם וגֹו'", אברם "וּיאהל : ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָ

הּמֹורּיה כב)ּבהר אחד(שם ּבנה ויצחק כו). "וּיבן (שם : ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ויעקב  ּבאר". יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹׁשם

ּבׁשכם אחד ׁשּתים: לג)ּבנה אל(שם ּבבית (שם ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÁaÊna.לה) ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑העלה ואברהם לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶַָָָֹ

אחד  איל .אּלא ִֶֶַָָ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא - לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְִֶָ
עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹלהתקּלל
ׁשּנאמר  אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו באּפם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי

מט) ּבמרמה (בראשית אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור :ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי היה אביו (שם אצל ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

נאמרכז) ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): "אּלה (דברים : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»
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(k ,ak mW)."`ed mB dMln dcli dPd" ¨¦¥¨§¨¦§¨©¦
ilEN`W ,daFh iEtM oM mB dY`e§©¨©¥§¨¤¦¥
FzEkfAW ,mlFrl z`A `l mdxa ©̀§¨¨Ÿ¨¨¨¨¤¦§
iEtM oM mB ip`e .mFcQn hFl lFSip¦¦§©£¦©¥§
`l oal l` awri `A ilEN`W ,daFh¨¤¦¥¨©£Ÿ¤¨¨Ÿ
.mllwl mx`n mi`A Ep`e ,mipA Fl Eid̈¨¦§¨¨¦¥£©§©§¨

.íøà ïî:`IxhnibAlW`,WExiR . ¦£¨§¦©§¦¨¥¤¥
lW` rhPW mdxa` zEkfA mi`Ä¦¦§©§¨¨¤¨©¥¤
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"ואּלה  נאמר לא ּבמקּללים אתֿהעם". לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעמדּו

אּלא העם", את לקּלל על (שם)יעמדּו יעמדּו "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קללה  ׁשם עליהם להזּכיר רצה לא - Ï‡.הּקללה" ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ…

'‰ ÌÚÊ∑(ו לכּון (ברכות יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני »«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּכעס  לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשעה
ׁשּנאמר וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ו)ּכל :(מיכה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבלעם  אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא ְְְִִֶַַַָָָָָָ"עּמי
ה'" צדקֹות ּדעת למען .וגֹו' ְְְִַַַַ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ
אֹותם  רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיתם
אבֹות  עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ּכצּורים וחזקים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻמיּסדים

ÔkLÈ.ואּמהֹות  „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְִָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתרּגּומֹו ּבדד, לׁשּכן - Ï‡.אבֹותיו ÌÈBb·e ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…

·MÁ˙È∑ ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ƒ¿«»ְְְְֲִִִַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי ל)האּמֹות אעׂשה (ירמיה "ּכי : ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָֻ
ּדבר  הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָכלה
ׁשּנאמר  עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ׂשמחין ּכׁשהן ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאחר:

לב) ּגילּולים (דברים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְִִֵֶֶַָָָֻ
עֹולה  ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבטֹובה,

יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן .להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ט)אני כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
עמד  ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹיׁש
לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאז

מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשהקׁשה
הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן מׁשל. ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבדבריו

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"צּורים"

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְַַַָ
ּדגלים. ארּבעה מּׁשריתא, מארּבע וכּו' יעקב ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹדבית
ׁשהם  ּבּמצֹות חׁשּבֹון אין - יעקב" "עפר אחר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדבר

ּבעפר כב)מקּימין ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא : ְְְֲֲִֶַַַָָֹ

יט) סֹוטה (ויקרא ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבהם  Ï‡¯NÈ,.וכּיֹוצא Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe,רביעֹותיהן ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶ

ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא BÓ˙.זרע ÈLÙ ˙Óz ְִִֵֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ
ÌÈ¯LÈ∑ ׁשּבהם. ¿»ƒֶֶָ

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

mixehd lra

)(h.epàøà íéøö Làøî ékd`Fx ip` ¦¥Ÿª¦¤§¤£¦¤
.mixESde mlFrd `xAW mcFw E`xaPW¤¦§§¤¤¨¨¨¨§©¦

.Làøî ék:`IxhnibAdIxFOd xd lr. ¦¥Ÿ§¦©§¦¨©©©¦¨
.íéøeö Làøî:`IxhnibAzEkGn ¥Ÿ¦§¦©§¦¨¦§

.zFa`d̈¨
.úBòábîe:`IxhnbA.zFdO`d od ¦§¨§¦©§¦¨¥¨¦¨

.ããáìccal mr od" .dxFqOA 'b §¨¨©§¨¥¨§¨¨
xUr ixzA "ccal ipkW" ,"oMWi,f dkin) ¦§ŸŸ§¦§¨¨¦§¥¨¨¦¨

(cioiprA "LhaWA LOr drx" zWxtA§¨¨©§¥©§§¦§¤§¦§©
lr `Apzn did mrlAW ,dNE`Bd©§¨¤¦§¨¨¨¦§©¥©
ghal ccal 'd dz` iM" ,dNE`Bd©§¨¦§¨¨¨¤©

"ipaiWFY(h ,c miNdY)lM qrM `NW . ¦¥¦§¦¦¤Ÿ¨©¨
."ipaiWFY ghal" oM lr ,minId ozF`¨©¨¦©¥¨¤©¦¥¦

.ïkLé ããáìo"iXd lr oiBY 'f §¨¨¦§Ÿ©¦©©¦
'f ux`A oMWIW Ll xnFl ,"oMWi"C§¦§Ÿ©§¤¦§Ÿ§¤¤

.minnr£¨¦
.ããáìoFAWgl dlFr'nLl xnFl . §¨¨¤§¤§©§

'n Kldn `idW l`xUi ux`A oMWIW¤¦§Ÿ§¤¤¦§¨¥¤¦©£©
.mFi

.ïkLé ããáìoFAWgl dlFrk"z, §¨¨¦§Ÿ¤§¤§
.ipW ziA inil fnxW¤¨©¦¥©¦¥¦

.ïkLé ããáì:`IxhnibAiniA §¨¨¦§Ÿ§¦©§¦¨¦¥
.giWni dxez ¨¦©

)(i.á÷òé øôò äðî éîxtr" FnM ¦¨¨£©©£Ÿ§Ÿ¤
"milI`d(h ,a mixiXd xiW)iM" mW lr . ¨©¨¦¦©¦¦©¥¦

'ebe "Edad`e l`xUi xrp(` ,`i rWFd). ©©¦§¨¥¨Ÿ£¥¥©

xtr dpn in" :qFlwpE` mBxY oke§¥¦§¥§§¦¨¨£©
ziaC `IwCrC ipnnl lFMi on - "awri©£Ÿ©¦§¦§¥©§§©¨§¥

.awri©£Ÿ
.øôò:`IxhnibA.lFgA dlxrfnx £©§¦©§¦¨¨§¨©¤¤

.lFgA dlxrd mipzFPX dnl§©¤§¦¨¨§¨©
.úîzzFn iWtp znY" .dxFqOA 'b ¨Ÿ©§¨¨Ÿ©§¦

mr iWtp zFnY" :Kci`e ,"mixWi§¨¦§¦¨¨©§¦¦
"miYWlR(l ,fh mihtFW)znY" :Kci`e , §¦§¦§¦§¦¨¨Ÿ

"mWtp xrPA(ci ,el aFI`)WTA `Ed . ©Ÿ©©§¨¦¦¥
did `le ,mixWid mr FWtp zFnYW¤¨©§¦©§¨¦§Ÿ¨¨
,miYWlR zFn dzn dAxC` `N` ,ok¥¤¨©§©¨¥¨§¦§¦
`zi`cM ,xrPaE .mirWx zFn xnFlM§©§¨¦©Ÿ©¦§¦¨

(a ,ew oixcdpq)`l dnxnE minc iWp`" : ©§¤§¦©§¥¨¦¦§¨Ÿ
did dpW c"l oAW ,"mdini Evgi¤¡§¥¤¤¥¨¨¨¨

.qgpR FbxdWM§¤£¨¦§¨
.íéøLé:`IxhnibA.mlFrd zFa`itFq §¨¦§¦©§¦¨£¨¨¥

dxa` ,zFa`d zFnW lW zFaiY'm ¥¤§¨¨©§¨¨
gvi'wwrie- 'a:`IxhnibAmrlAEdfe . ¦§¨§©£Ÿ§¦©§¦¨¦§¨§¤

."EdnM izixg` idzE"`i dxez §¦©£¦¦¨Ÿ

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבהם י)וכּיֹוצא כג, מתּכּון (רש"י אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבׁשּבת  חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע ְְְְֲִִִִַַַַָָָרׁש"י
ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה אּסּור ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּובׁשמּטה,

את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"ועפר
רק  יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת יׂשראל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻמעלתם

ּבלבד.ׁשבע  ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz 'g iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה מקֹום ¿≈…ƒֶֶַַָָָָָֹ
העיר  על חיל יבא אם לׁשמר ‰bÒt‰.עֹומד L‡¯∑ ְִִִִֵַַָָֹֹ…«ƒ¿»

ׁשעתידה  ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָָֹּבלעם

ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּפרצה
ׁשאני  הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשם

.רֹואה  ֶ

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?הּזאת הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒִִַַַָֹ
וכה  אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּומה

ּכׁשה  אּלא לקּלל,תדּבר"? נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע יה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לצערֹו? ּבלק אצל חֹוזר אני מה ק"ה)אמר: ונתן (סנהדרין ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הּפֹוקס  ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָלֹו
לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהמה

ּבלק  אל ּתׁשּוב עלּֿכרח. ְֲֶַָָָָ

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

mixehd lra

)bi(.Blëå`l FNke" .dxFqOA 'a §ª©§¨§ªŸ
"miCngn FNke" :Kci`e ,"d`xzxiW) ¦§¤§¦¨§ª©£©¦¦

(fh ,d mixiXdzkQnA opixn`C Epiide . ©¦¦§©§§¨§¦©§©¤¤
dCp(` ,`l)xRqnE awri xtr dpn in" : ¦¨¦¨¨£©©£Ÿ¦§©

zinqp df xaC lr ,"l`xUi rax z ¤̀Ÿ©¦§¨¥©¨¨¤¦§¥
KExA WFcTd' :xn`W ,mrlA lW Fpir¥¤¦§¨¤¨©©¨¨
,miWFcw eizxWnE WFcw `EdW ,`Ed¤¨§¨§¨§¦
`l FNke" Epiide !?df xacA lMYqi¦§©¥§¨¨¤§©§§ªŸ

WFcTd cbp xACW liaWA ,"d`xz¦§¤¦§¦¤¦¤¤¤©¨
zinqp "miCngn FNM"W `Ed KExÄ¤ª©£©¦¦§¥

."d`xz `l FNke" Fpirci dxez ¥§ªŸ¦§¤



עג wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy
"ואּלה  נאמר לא ּבמקּללים אתֿהעם". לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעמדּו

אּלא העם", את לקּלל על (שם)יעמדּו יעמדּו "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קללה  ׁשם עליהם להזּכיר רצה לא - Ï‡.הּקללה" ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ…

'‰ ÌÚÊ∑(ו לכּון (ברכות יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני »«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּכעס  לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשעה
ׁשּנאמר וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ו)ּכל :(מיכה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבלעם  אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא ְְְִִֶַַַָָָָָָ"עּמי
ה'" צדקֹות ּדעת למען .וגֹו' ְְְִַַַַ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ
אֹותם  רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיתם
אבֹות  עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ּכצּורים וחזקים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻמיּסדים

ÔkLÈ.ואּמהֹות  „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְִָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתרּגּומֹו ּבדד, לׁשּכן - Ï‡.אבֹותיו ÌÈBb·e ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…

·MÁ˙È∑ ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ƒ¿«»ְְְְֲִִִַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי ל)האּמֹות אעׂשה (ירמיה "ּכי : ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָֻ
ּדבר  הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָכלה
ׁשּנאמר  עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ׂשמחין ּכׁשהן ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאחר:

לב) ּגילּולים (דברים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְִִֵֶֶַָָָֻ
עֹולה  ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבטֹובה,

יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן .להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ט)אני כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
עמד  ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹיׁש
לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאז

מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשהקׁשה
הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן מׁשל. ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבדבריו

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"צּורים"

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְַַַָ
ּדגלים. ארּבעה מּׁשריתא, מארּבע וכּו' יעקב ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹדבית
ׁשהם  ּבּמצֹות חׁשּבֹון אין - יעקב" "עפר אחר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדבר

ּבעפר כב)מקּימין ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא : ְְְֲֲִֶַַַָָֹ

יט) סֹוטה (ויקרא ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבהם  Ï‡¯NÈ,.וכּיֹוצא Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe,רביעֹותיהן ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶ

ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא BÓ˙.זרע ÈLÙ ˙Óz ְִִֵֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ
ÌÈ¯LÈ∑ ׁשּבהם. ¿»ƒֶֶָ

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

mixehd lra

)(h.epàøà íéøö Làøî ékd`Fx ip` ¦¥Ÿª¦¤§¤£¦¤
.mixESde mlFrd `xAW mcFw E`xaPW¤¦§§¤¤¨¨¨¨§©¦

.Làøî ék:`IxhnibAdIxFOd xd lr. ¦¥Ÿ§¦©§¦¨©©©¦¨
.íéøeö Làøî:`IxhnibAzEkGn ¥Ÿ¦§¦©§¦¨¦§

.zFa`d̈¨
.úBòábîe:`IxhnbA.zFdO`d od ¦§¨§¦©§¦¨¥¨¦¨

.ããáìccal mr od" .dxFqOA 'b §¨¨©§¨¥¨§¨¨
xUr ixzA "ccal ipkW" ,"oMWi,f dkin) ¦§ŸŸ§¦§¨¨¦§¥¨¨¦¨

(cioiprA "LhaWA LOr drx" zWxtA§¨¨©§¥©§§¦§¤§¦§©
lr `Apzn did mrlAW ,dNE`Bd©§¨¤¦§¨¨¨¦§©¥©
ghal ccal 'd dz` iM" ,dNE`Bd©§¨¦§¨¨¨¤©

"ipaiWFY(h ,c miNdY)lM qrM `NW . ¦¥¦§¦¦¤Ÿ¨©¨
."ipaiWFY ghal" oM lr ,minId ozF`¨©¨¦©¥¨¤©¦¥¦

.ïkLé ããáìo"iXd lr oiBY 'f §¨¨¦§Ÿ©¦©©¦
'f ux`A oMWIW Ll xnFl ,"oMWi"C§¦§Ÿ©§¤¦§Ÿ§¤¤

.minnr£¨¦
.ããáìoFAWgl dlFr'nLl xnFl . §¨¨¤§¤§©§

'n Kldn `idW l`xUi ux`A oMWIW¤¦§Ÿ§¤¤¦§¨¥¤¦©£©
.mFi

.ïkLé ããáìoFAWgl dlFrk"z, §¨¨¦§Ÿ¤§¤§
.ipW ziA inil fnxW¤¨©¦¥©¦¥¦

.ïkLé ããáì:`IxhnibAiniA §¨¨¦§Ÿ§¦©§¦¨¦¥
.giWni dxez ¨¦©

)(i.á÷òé øôò äðî éîxtr" FnM ¦¨¨£©©£Ÿ§Ÿ¤
"milI`d(h ,a mixiXd xiW)iM" mW lr . ¨©¨¦¦©¦¦©¥¦

'ebe "Edad`e l`xUi xrp(` ,`i rWFd). ©©¦§¨¥¨Ÿ£¥¥©

xtr dpn in" :qFlwpE` mBxY oke§¥¦§¥§§¦¨¨£©
ziaC `IwCrC ipnnl lFMi on - "awri©£Ÿ©¦§¦§¥©§§©¨§¥

.awri©£Ÿ
.øôò:`IxhnibA.lFgA dlxrfnx £©§¦©§¦¨¨§¨©¤¤

.lFgA dlxrd mipzFPX dnl§©¤§¦¨¨§¨©
.úîzzFn iWtp znY" .dxFqOA 'b ¨Ÿ©§¨¨Ÿ©§¦

mr iWtp zFnY" :Kci`e ,"mixWi§¨¦§¦¨¨©§¦¦
"miYWlR(l ,fh mihtFW)znY" :Kci`e , §¦§¦§¦§¦¨¨Ÿ

"mWtp xrPA(ci ,el aFI`)WTA `Ed . ©Ÿ©©§¨¦¦¥
did `le ,mixWid mr FWtp zFnYW¤¨©§¦©§¨¦§Ÿ¨¨
,miYWlR zFn dzn dAxC` `N` ,ok¥¤¨©§©¨¥¨§¦§¦
`zi`cM ,xrPaE .mirWx zFn xnFlM§©§¨¦©Ÿ©¦§¦¨

(a ,ew oixcdpq)`l dnxnE minc iWp`" : ©§¤§¦©§¥¨¦¦§¨Ÿ
did dpW c"l oAW ,"mdini Evgi¤¡§¥¤¤¥¨¨¨¨

.qgpR FbxdWM§¤£¨¦§¨
.íéøLé:`IxhnibA.mlFrd zFa`itFq §¨¦§¦©§¦¨£¨¨¥

dxa` ,zFa`d zFnW lW zFaiY'm ¥¤§¨¨©§¨¨
gvi'wwrie- 'a:`IxhnibAmrlAEdfe . ¦§¨§©£Ÿ§¦©§¦¨¦§¨§¤

."EdnM izixg` idzE"`i dxez §¦©£¦¦¨Ÿ

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבהם י)וכּיֹוצא כג, מתּכּון (רש"י אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבׁשּבת  חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע ְְְְֲִִִִַַַַָָָרׁש"י
ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה אּסּור ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּובׁשמּטה,

את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"ועפר
רק  יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת יׂשראל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻמעלתם

ּבלבד.ׁשבע  ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz 'g iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה מקֹום ¿≈…ƒֶֶַַָָָָָֹ
העיר  על חיל יבא אם לׁשמר ‰bÒt‰.עֹומד L‡¯∑ ְִִִִֵַַָָֹֹ…«ƒ¿»

ׁשעתידה  ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָָֹּבלעם

ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּפרצה
ׁשאני  הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשם

.רֹואה  ֶ

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?הּזאת הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒִִַַַָֹ
וכה  אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּומה

ּכׁשה  אּלא לקּלל,תדּבר"? נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע יה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לצערֹו? ּבלק אצל חֹוזר אני מה ק"ה)אמר: ונתן (סנהדרין ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הּפֹוקס  ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָלֹו
לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהמה

ּבלק  אל ּתׁשּוב עלּֿכרח. ְֲֶַָָָָ

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

mixehd lra

)bi(.Blëå`l FNke" .dxFqOA 'a §ª©§¨§ªŸ
"miCngn FNke" :Kci`e ,"d`xzxiW) ¦§¤§¦¨§ª©£©¦¦

(fh ,d mixiXdzkQnA opixn`C Epiide . ©¦¦§©§§¨§¦©§©¤¤
dCp(` ,`l)xRqnE awri xtr dpn in" : ¦¨¦¨¨£©©£Ÿ¦§©

zinqp df xaC lr ,"l`xUi rax z ¤̀Ÿ©¦§¨¥©¨¨¤¦§¥
KExA WFcTd' :xn`W ,mrlA lW Fpir¥¤¦§¨¤¨©©¨¨
,miWFcw eizxWnE WFcw `EdW ,`Ed¤¨§¨§¨§¦
`l FNke" Epiide !?df xacA lMYqi¦§©¥§¨¨¤§©§§ªŸ

WFcTd cbp xACW liaWA ,"d`xz¦§¤¦§¦¤¦¤¤¤©¨
zinqp "miCngn FNM"W `Ed KExÄ¤ª©£©¦¦§¥

."d`xz `l FNke" Fpirci dxez ¥§ªŸ¦§¤



wlaעד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ ֿ "וכל אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְֵַָָ
להם  הלכּו ּתקוה, ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָׂשרי

מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑ ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆
ּברׁשּות(במ"ר) אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְִֵֵֵֶַַָָָ
ואני  ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַֹלצערֹו:

מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי ˆt¯.ׁשלּוח Ba∑ לׁשֹון ְִִֵֶֶַָָ¿ƒ…ְ

ּכמֹו זה, הּוא קד)מקרא יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְְְִֶַַָָ
קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְֲִִֶַַָָָ
להמיתם  סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻּולהֹוריׁשם

B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑:ותרּגּומֹו ּתמּה, ּבלׁשֹון ְִַָ«»«¿ְְְִֵַַ
ּבהם  לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" ."ותּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ מהּֿדּבר" ׁשֹואלני אּתה ƒ≈»≈»»¿ƒֲִִֵֶַַָ
ּכמֹוה  "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"'ְְְִִִֵֵֶַָָָ

("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑,אֹותם ּבר הּוא ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ֵֵָ
ּברּכתֹו את אׁשיב לא וכן ∑C¯·e.ואני ,ּובּר ּכמֹו ְֲִִִֶַָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, ּגזרת עד)הּוא ּכמֹו(תהלים חרף", "אֹויב : ְְְִֵֵֵֵַ
וכן י)חּרף. את (שם ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יהיה  ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ואֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּגֹוזל
ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ְְְְִֵֵֵַַַָָל
סּגֹול  (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשם
ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָּתחת

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד .הּוא ְְֲֵֵַַָָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ּפׁשּוטֹו אחרי Ï‡.אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…

ËÈa‰∑ ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, "און" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להתּבֹונן  אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוברין

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ∑ÏÓÚ.ּבאונּיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ»»
ּכמֹו עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה י): אּתה (שם "ּכי : ְְֲִֵַָָָָָָ

ו  לפני עמל עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
BnÚ.הּמקֹום  ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים ∑‰' מכעיסין אפּלּו ַָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

מּתֹוכן  זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ חּבה לׁשֹון ְִֵָָָָ¿«∆∆ְִָ
ּכמֹו טו)ורעּות, ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה (שופטים : ְְִִֵֵֵֵָָ

ּוׁשכינת טו) אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה :ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּביניהֹון  .מלּכהֹון ְְֵֵַ

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

mixehd lra

)(`k.á÷òéa ïåà èéaä àìzFIzF` oi`Wh"g.mihaW lW odizFnWAak dxez Ÿ¦¦¨¤§©£Ÿ¤¥¦¥¦§¥¤¤§¨¦

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ עם "הּנה אמרּת: אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַַָָָ
האלהים  אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיצא

BÏ.הֹוציאם  Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑.ׁשּלֹו וגבּה רּום ּכתקף ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ
כב)וכן הּמה.(איוב מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ְְְֵֵֶֶָָָ

לׁשֹון ׁשהּוא אני א)ואֹומר יעֹופף",(בראשית "ועֹוף : ְְְְֲִֵֵֶ
זה  הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום ˙ÙÚB˙.המעֹופף ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…

Ì‡¯∑ ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. עפיפת ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו סח)ראמים. הּׁשדים (גיטין .אּלּו ְְְִִֵֵֵֵַַָ

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑,לברכה הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ
וקֹוסמים  מנחׁשים ּבהם ÚÈÏ˜·.ׁשאין ¯Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…

'B‚Â∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד ּתּגלה עֹוד אׁשר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה  ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ּכל, לעין ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹחּבתן
יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּפיו

ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה ל)להם: עיני(ישעיה "והיּו : ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹראֹות

למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלׁשֹון
ּוליׂשראל  ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוסם,
ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל ְֵַַַַַָָָָָמה

אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים עלּֿפי נמסר אינן להם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ותּמים  אּורים אֹו הּמקֹום, ּגזרת היא מה ְְְִִִִֵֵֶַַַָֻנביאיהם

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. .מּגידים ְְְְִִִֵֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

הּׁשרת מלאכי מּמחיצת לפנים כג)ּומחיצתן כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
לעיל ּפרׁש א)ר ׁש"י א, מׁשּתּמׁשין (ויקרא הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

"וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו "וּיקרא", ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבלׁשֹון

היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי מּמלאכי למּטה לׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו אפֹוא, מּובן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשרת.

הם הּׁשרת.למעלה ׁשּיׂשראל מּמלאכי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְִֵֶ
את  לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמׁשינתם
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע לקראאת ללּבׁשציצית, .הּמצוֹות: ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ

·kLÈ ‡Ï∑ ּומחּבל אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה …ƒ¿«ְְִֵֵֶַַַַַָָ
מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכל
- להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּומפקיד

מלחמֹותיהם  ונלחם ׁשֹומרם ְְְְֲִִֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
וגֹו', יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּפילם

zLÈ‰.ּכתרּגּומֹו ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ׁשאין נתנּבא ְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֵֵֶַ
הּוא  ויהרג חללים, מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

ׁשּנאמר יג)ע ּמהם, הּקֹוסם (יהושע ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל .הרגּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑ על מּוסף ראׁשֹון "ּגם" «……ƒ√∆ִַַָ
וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, ג)"ּגם" :(מ"א ְְִִִֵֵֵַַַַַ

וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבחּור (דברים "ּגם : ְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבתּולה" .ּגם ְַָ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

mixehd lra
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(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ ֿ "וכל אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְֵַָָ
להם  הלכּו ּתקוה, ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָׂשרי

מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑ ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆
ּברׁשּות(במ"ר) אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְִֵֵֵֶַַָָָ
ואני  ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַֹלצערֹו:

מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי ˆt¯.ׁשלּוח Ba∑ לׁשֹון ְִִֵֶֶַָָ¿ƒ…ְ

ּכמֹו זה, הּוא קד)מקרא יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְְְִֶַַָָ
קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְֲִִֶַַָָָ
להמיתם  סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻּולהֹוריׁשם

B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑:ותרּגּומֹו ּתמּה, ּבלׁשֹון ְִַָ«»«¿ְְְִֵַַ
ּבהם  לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" ."ותּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ מהּֿדּבר" ׁשֹואלני אּתה ƒ≈»≈»»¿ƒֲִִֵֶַַָ
ּכמֹוה  "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"'ְְְִִִֵֵֶַָָָ

("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑,אֹותם ּבר הּוא ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ֵֵָ
ּברּכתֹו את אׁשיב לא וכן ∑C¯·e.ואני ,ּובּר ּכמֹו ְֲִִִֶַָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, ּגזרת עד)הּוא ּכמֹו(תהלים חרף", "אֹויב : ְְְִֵֵֵֵַ
וכן י)חּרף. את (שם ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יהיה  ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ואֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּגֹוזל
ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ְְְְִֵֵֵַַַָָל
סּגֹול  (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשם
ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָּתחת

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד .הּוא ְְֲֵֵַַָָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ּפׁשּוטֹו אחרי Ï‡.אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…

ËÈa‰∑ ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, "און" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להתּבֹונן  אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוברין

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ∑ÏÓÚ.ּבאונּיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ»»
ּכמֹו עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה י): אּתה (שם "ּכי : ְְֲִֵַָָָָָָ

ו  לפני עמל עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
BnÚ.הּמקֹום  ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים ∑‰' מכעיסין אפּלּו ַָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

מּתֹוכן  זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ חּבה לׁשֹון ְִֵָָָָ¿«∆∆ְִָ
ּכמֹו טו)ורעּות, ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה (שופטים : ְְִִֵֵֵֵָָ

ּוׁשכינת טו) אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה :ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּביניהֹון  .מלּכהֹון ְְֵֵַ

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

mixehd lra
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(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ עם "הּנה אמרּת: אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַַָָָ
האלהים  אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיצא

BÏ.הֹוציאם  Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑.ׁשּלֹו וגבּה רּום ּכתקף ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ
כב)וכן הּמה.(איוב מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ְְְֵֵֶֶָָָ

לׁשֹון ׁשהּוא אני א)ואֹומר יעֹופף",(בראשית "ועֹוף : ְְְְֲִֵֵֶ
זה  הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום ˙ÙÚB˙.המעֹופף ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…

Ì‡¯∑ ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. עפיפת ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו סח)ראמים. הּׁשדים (גיטין .אּלּו ְְְִִֵֵֵֵַַָ

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑,לברכה הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ
וקֹוסמים  מנחׁשים ּבהם ÚÈÏ˜·.ׁשאין ¯Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…

'B‚Â∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד ּתּגלה עֹוד אׁשר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה  ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ּכל, לעין ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹחּבתן
יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּפיו

ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה ל)להם: עיני(ישעיה "והיּו : ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹראֹות

למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלׁשֹון
ּוליׂשראל  ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוסם,
ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל ְֵַַַַַָָָָָמה

אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים עלּֿפי נמסר אינן להם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ותּמים  אּורים אֹו הּמקֹום, ּגזרת היא מה ְְְִִִִֵֵֶַַַָֻנביאיהם

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. .מּגידים ְְְְִִִֵֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

הּׁשרת מלאכי מּמחיצת לפנים כג)ּומחיצתן כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
לעיל ּפרׁש א)ר ׁש"י א, מׁשּתּמׁשין (ויקרא הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

"וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו "וּיקרא", ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבלׁשֹון

היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי מּמלאכי למּטה לׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו אפֹוא, מּובן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשרת.

הם הּׁשרת.למעלה ׁשּיׂשראל מּמלאכי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְִֵֶ
את  לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמׁשינתם
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע לקראאת ללּבׁשציצית, .הּמצוֹות: ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ

·kLÈ ‡Ï∑ ּומחּבל אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה …ƒ¿«ְְִֵֵֶַַַַַָָ
מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכל
- להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּומפקיד

מלחמֹותיהם  ונלחם ׁשֹומרם ְְְְֲִִֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
וגֹו', יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּפילם

zLÈ‰.ּכתרּגּומֹו ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ׁשאין נתנּבא ְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֵֵֶַ
הּוא  ויהרג חללים, מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

ׁשּנאמר יג)ע ּמהם, הּקֹוסם (יהושע ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל .הרגּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑ על מּוסף ראׁשֹון "ּגם" «……ƒ√∆ִַַָ
וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, ג)"ּגם" :(מ"א ְְִִִֵֵֵַַַַַ

וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבחּור (דברים "ּגם : ְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבתּולה" .ּגם ְַָ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

mixehd lra

)(ck.íò ïä.oicn ikln 'dl bFxdIW cr dWn zEni `NW ,'dA miIqnE 'dA ligzn wEqRddk dxez ¤¨©¨©§¦§§©¥§¤Ÿ¨¤©¤©£§©§¥¦§¨
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ß fenz 'h iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑ וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְֵָָָָָָָ
יֹודע  היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהן

וכן  מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא אמר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה.
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים - ּבּכֹוכבים החֹוזים .ּכל ְְִִִִִֵַַָָָ

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑צרי איני אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

לקּללם  יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד .לבּדק ְְְְְִִַַַָָָֹֹֹ
ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה .ּכאׁשר ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָ

ÌÈLÁ ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ

רֹוצה  אמר: אזּכיר ּכרצֹונֹו. לקּללם. רֹוצה ולא ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
ּתחּול  עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה .עוֹונֹותיהם, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡ ˙LiÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ
ורּוח  רעה עין מּדֹותיו: ׁשלׁש ל יׁש והרי רעה, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹעין

למעלה האמּורים רחבה ונפׁש פ"ה)ּגבֹוהה ÔÎL.(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ…≈
ÂÈË·LÏ∑ ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ƒ¿»»ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמערבין,
חברֹו אהל לתֹו יציץ ¯Áe.ׁשּלא ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡∑ יקּללם ׁשּלא ּבלּבֹו .עלה ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, (רׁש"י ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

להקּפיד  עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּגם
ּבעניני  הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל

מחּוץ  עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֻצניעּות
העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", "אחטא ּבאמרם: ְְְְְִִֶֶָָָָָָָָלעיר,

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»
e„È·Ú„ ‡Ï‚Ú Ï·˜Ï] ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒƒ»≈∆¿»«¬ƒ

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ [Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»
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(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו ּומדרׁש(תהילים מים". "למעינֹו : ¿¿…ְְְְְִִַַָ
ק"ה)אּגדה: ּבלק (סנהדרין מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ׁשניהם ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּגדֹול  ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ְְְְְִִִַָָָּבנֹו
היה  ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות ‰ÔÈÚ.מאביו Ì˙L∑ ְְִִִֵֶֶָָָָָ¿À»»ƒ

ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה ְְְִֵֵֶַַָָָָעינֹו
ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה סט)ּולׁשֹון .(ע"ז ְְְְְְְִִִִֵֶָֹֹֹ

יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹורּבֹותינּו

ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ְִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אמר  מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיׂשראל,
יסּתּכל  קדֹוׁשים, ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ְְְְְִִִִֵֶַָָָּבלּבֹו:
ּבלעם  ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּדברים

לא) ּכמֹו(נדה העין, ּפתּוח - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש .ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
אמר  ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתרּגם

היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", ."ׁשתם ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְֵֶַ
ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנראה
רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו נגלה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹּכׁשהיה

נגלה  להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָונֹופל
לפניו  זקּופה ּבקֹומה .עליו ְְְָָָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה על «……»∆ְִֵֵֶֶֶַָָָ
זה  מּול זה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.מכּונין ,חניֹותי ְִֶֶָֻƒ¿¿…∆ְְֲִֶַ

ׁשילה  אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּדבר
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובית

ׁשהן ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  לפי חרבין, ּכׁשהן אף ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַ
הּנ על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, ׁשּנאמר מׁשּכֹון פׁשֹות, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ד) "וּיּצתֿאׁש(איכה ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :ֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.ּבצּיֹון" ְִ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ
רׁשע  אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרחֹוק.
להׁשית  ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנּו
ּברכם  ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמעין

קה) לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: "מר (תהלים : «¬»ƒְְְַֹ

‰'.ואהלֹות" ÚË∑ ּכאהלים אחר: לׁשֹון ּבגןֿעדן. ֲַָ»«ְֲִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנאמר ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' מ)נטע :(ישעיה ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדאםּֿכן  אינֹו, זה ולׁשֹון לׁשבת". ּכאהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וּימּתחם
קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו ÚË.היה ְֲֳִִֵַַָָָָָָָ»«

ׁשּנאמר∑‰' ּבאהלים, מצינּו "נטיעה" יא)לׁשֹון :(דניאל ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
אּפדנֹו" אהלי ."וּיּטע ְֳִֵַַַַָ

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

mixehd lra

ãë)(b.øábä íàðexn` Y`C dnM §ª©¤¤§©§©§¨©
,lFbpxzl dnFC mrlAW .'xaB `xw'¨¨¨¤¤¦§¨¤§©§§
oM ,lMn s`Fp `Ed lFbpxYdW FnM§¤©©§§¥¦Ÿ¥
lFbpxYdW FnkE .FpFz` rax mrlA¦§¨¨©£§¤©©§§
oiEkl rcFi mrlA oM ,miYrd rcFi¥©¨¦¦¥¦§¨¥©§©¥
FnkE .qrFM `Ed KExA WFcTdW drXd©¨¨¤©¨¨¥§
,cg` lbx lr cFnrl FMxC lFbpxYdW¤©©§§©§©£©¤¤¤¨

.Flbxn cg`A xBg mrlA oMc dxez ¥¦§¨¦¥§¤¨¥©§
)(c.ìôð`idW dlxrd liaWA Ÿ¥¦§¦¨¨§¨¤¦

.`Ed KExA WFcTd iptl dqE`n§¨¦§¥©¨¨
.íéðéò éeìâe ìôð äæçé:zFaiY itFq ¤¡¤Ÿ¥§¥¨¦¥¥

.dlind dxez ¦¨
)(déìäà eáh äî.EawrIW itl ©ŸŸ¨¤§¦¤©£Ÿ

dlrn lW ld`aE dHn lW ld`A§Ÿ¤¤©¨§Ÿ¤¤©§¨

'e cbpM wEqRA zFaiY 'e .cFaMd `QkA§¦¥©¨¥©¨§¤¤
ziA ,dliW ,lBlB ,oFrabe aFp :mildŸ̀¨¦§¦§¦§¨¦Ÿ¥

.mipW minlFre dxez ¨¦§©¦
)(e.'ä òèð íéìäàk'rhp' lW 'r ©£¨¦¨©¤¨©

l`xUil oi` dGd mlFrA iM ,dOEwr£¨¦¨¨©¤¥§¦§¨¥
.`al cizrl wx ,znIw drihpf dxez §¦¨©¤¤©¤¨¦¨Ÿ
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ß fenz 'h iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑ וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְֵָָָָָָָ
יֹודע  היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהן

וכן  מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא אמר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה.
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים - ּבּכֹוכבים החֹוזים .ּכל ְְִִִִִֵַַָָָ

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑צרי איני אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

לקּללם  יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד .לבּדק ְְְְְִִַַַָָָֹֹֹ
ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה .ּכאׁשר ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָ

ÌÈLÁ ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ

רֹוצה  אמר: אזּכיר ּכרצֹונֹו. לקּללם. רֹוצה ולא ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
ּתחּול  עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה .עוֹונֹותיהם, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡ ˙LiÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ
ורּוח  רעה עין מּדֹותיו: ׁשלׁש ל יׁש והרי רעה, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹעין

למעלה האמּורים רחבה ונפׁש פ"ה)ּגבֹוהה ÔÎL.(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ…≈
ÂÈË·LÏ∑ ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ƒ¿»»ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמערבין,
חברֹו אהל לתֹו יציץ ¯Áe.ׁשּלא ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡∑ יקּללם ׁשּלא ּבלּבֹו .עלה ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, (רׁש"י ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

להקּפיד  עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּגם
ּבעניני  הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל

מחּוץ  עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֻצניעּות
העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", "אחטא ּבאמרם: ְְְְְִִֶֶָָָָָָָָלעיר,

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»
e„È·Ú„ ‡Ï‚Ú Ï·˜Ï] ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒƒ»≈∆¿»«¬ƒ

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ [Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»
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(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו ּומדרׁש(תהילים מים". "למעינֹו : ¿¿…ְְְְְִִַַָ
ק"ה)אּגדה: ּבלק (סנהדרין מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ׁשניהם ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּגדֹול  ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ְְְְְִִִַָָָּבנֹו
היה  ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות ‰ÔÈÚ.מאביו Ì˙L∑ ְְִִִֵֶֶָָָָָ¿À»»ƒ

ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה ְְְִֵֵֶַַָָָָעינֹו
ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה סט)ּולׁשֹון .(ע"ז ְְְְְְְִִִִֵֶָֹֹֹ

יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹורּבֹותינּו

ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ְִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אמר  מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיׂשראל,
יסּתּכל  קדֹוׁשים, ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ְְְְְִִִִֵֶַָָָּבלּבֹו:
ּבלעם  ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּדברים

לא) ּכמֹו(נדה העין, ּפתּוח - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש .ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
אמר  ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתרּגם

היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", ."ׁשתם ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְֵֶַ
ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנראה
רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו נגלה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹּכׁשהיה

נגלה  להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָונֹופל
לפניו  זקּופה ּבקֹומה .עליו ְְְָָָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה על «……»∆ְִֵֵֶֶֶַָָָ
זה  מּול זה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.מכּונין ,חניֹותי ְִֶֶָֻƒ¿¿…∆ְְֲִֶַ

ׁשילה  אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּדבר
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובית

ׁשהן ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  לפי חרבין, ּכׁשהן אף ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַ
הּנ על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, ׁשּנאמר מׁשּכֹון פׁשֹות, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ד) "וּיּצתֿאׁש(איכה ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :ֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.ּבצּיֹון" ְִ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ
רׁשע  אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרחֹוק.
להׁשית  ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנּו
ּברכם  ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמעין

קה) לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: "מר (תהלים : «¬»ƒְְְַֹ

‰'.ואהלֹות" ÚË∑ ּכאהלים אחר: לׁשֹון ּבגןֿעדן. ֲַָ»«ְֲִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנאמר ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' מ)נטע :(ישעיה ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדאםּֿכן  אינֹו, זה ולׁשֹון לׁשבת". ּכאהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וּימּתחם
קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו ÚË.היה ְֲֳִִֵַַָָָָָָָ»«

ׁשּנאמר∑‰' ּבאהלים, מצינּו "נטיעה" יא)לׁשֹון :(דניאל ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
אּפדנֹו" אהלי ."וּיּטע ְֳִֵַַַַָ

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

mixehd lra

ãë)(b.øábä íàðexn` Y`C dnM §ª©¤¤§©§©§¨©
,lFbpxzl dnFC mrlAW .'xaB `xw'¨¨¨¤¤¦§¨¤§©§§
oM ,lMn s`Fp `Ed lFbpxYdW FnM§¤©©§§¥¦Ÿ¥
lFbpxYdW FnkE .FpFz` rax mrlA¦§¨¨©£§¤©©§§
oiEkl rcFi mrlA oM ,miYrd rcFi¥©¨¦¦¥¦§¨¥©§©¥
FnkE .qrFM `Ed KExA WFcTdW drXd©¨¨¤©¨¨¥§
,cg` lbx lr cFnrl FMxC lFbpxYdW¤©©§§©§©£©¤¤¤¨

.Flbxn cg`A xBg mrlA oMc dxez ¥¦§¨¦¥§¤¨¥©§
)(c.ìôð`idW dlxrd liaWA Ÿ¥¦§¦¨¨§¨¤¦

.`Ed KExA WFcTd iptl dqE`n§¨¦§¥©¨¨
.íéðéò éeìâe ìôð äæçé:zFaiY itFq ¤¡¤Ÿ¥§¥¨¦¥¥

.dlind dxez ¦¨
)(déìäà eáh äî.EawrIW itl ©ŸŸ¨¤§¦¤©£Ÿ

dlrn lW ld`aE dHn lW ld`A§Ÿ¤¤©¨§Ÿ¤¤©§¨

'e cbpM wEqRA zFaiY 'e .cFaMd `QkA§¦¥©¨¥©¨§¤¤
ziA ,dliW ,lBlB ,oFrabe aFp :mildŸ̀¨¦§¦§¦§¨¦Ÿ¥

.mipW minlFre dxez ¨¦§©¦
)(e.'ä òèð íéìäàk'rhp' lW 'r ©£¨¦¨©¤¨©

l`xUil oi` dGd mlFrA iM ,dOEwr£¨¦¨¨©¤¥§¦§¨¥
.`al cizrl wx ,znIw drihpf dxez §¦¨©¤¤©¤¨¦¨Ÿ



wlaעח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו BÚ¯ÊÂ.מּבארֹותיו. ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿
ÌÈa¯ ÌÈÓa∑ זר - זה הּוא הצלחה ּכּזרע לׁשֹון עֹו ¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַָָ

הּמים  ּפני על BkÏÓ.הּזרּוע ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑מל ְִֵַַַַַָ¿»…≈¬««¿ֶֶ

עמלק  מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם Op˙Â‡.ראׁשֹון ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈
B˙ÎÏÓ∑ ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר יעקב ׁשל «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

.ּוׁשלמה  ְֹֹ

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִֵֶַָָֻ
ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּזאת?

צריו  ׁשהם הּגֹויים את ׁשל ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.יאכל ִֵֶֶַַָָֹ¿«¿…≈∆ֶ
וכן∑Ì¯‚È.צרים  ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר (צפניה מנחם ִָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָ

וכןג) לּבקר", גרמּו "לא כג): "ואתֿחרׂשיה (יחזקאל : ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּבׂשר  ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתגרמי".
על  העצם ּומעמיד ׁשּבפנים, והּמח מּסביב ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשּניו

ıÁÓÈ.ערמימּותֹו ÂÈvÁÂ∑ חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְִַ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵָ

מרי  חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשל
לׁשֹון  ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָֻּפלּוגּתא.

ה) ארצם.(שופטים את ׁשּיחצּו רּקתֹו". וחלפה "ּומחצה :ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשל חּציו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָֹויׁש
ויצטּבע  יטּבל צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא

ּכמֹו סח)ּבדמם, ואינֹו(תהלים ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְִֵַַַַָָָ
נראה  ּבדם ׁשהּצבּוע "מחצּתי", ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָזז

ונגּוע  מחּוץ .ּכאּלּו ְְִַָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

mixehd lra

)(f.íéî ìfé:`IxhnibA.Kln lCbi ¦©©¦§¦©§¦¨§©¥¤¤
lr `N` miklOd oigWFn oi`W¤¥§¦©§¨¦¤¨©

.xdPdg dxez ©¨¨
)(g.íéøönî BàéöBî ìà'a df xn` ¥¦¦¦§©¦¨©¤

minrR(ak ,bk lirlE `kd)mWM ,xnFl . §¨¦¨¨§¥©§¥
cizrl m`ivFi oM ,mixvOn m`ivFdW¤¦¨¦¦§©¦¥¦¥¤¨¦

.zFOE`d oiAn `Fal̈¦¥¨
.íäéúîöòåiM xnFl .diElY o"ir §©§Ÿ¥¤©¦§¨©¦

`Fal cizrle ,minnr draW xFwri©£¦§¨£¨¦§¤¨¦¨
"Egl`p eCgi bq FNM" Edfe .zFOE` b"q§¤ª¨©§¨¤¡¨

(c ,bp miNdY).h dxez §¦¦

)(héî àéáìëe éøàk áëL òøk̈©¨©©£¦§¨¦¦
.epîé÷édlrnlE(ck ,bk),`ial miCwd §¦¤§©§¨¦§¦¨¦

hrn xABzi dNigYn KxC ok iM¦¥¤¤¦§¦¨¦§©¥§©
FnM KlFde `Vpzi KM xg`e `ialM§¨¦§©©¨¦§©¥§¥§
o`ke .KlFde xABzn `EdW ix`d̈£¦¤¦§©¥§¥§¨
akW" oM mB fnxW ,`iall ix` miCwd¦§¦£¦§¨¦¤¨©©¥¨©
iniA "`ialkE" dWn iniA "ix`M©£¦¦¥¤§¨¦¦¥
iptE dOg iptM dWn ipRW ,rWFdi§ª©¤§¥¤¦§¥©¨§¥

.dpal iptM rWFdi§ª©¦§¥§¨¨

éëøáîéøøàå Ceøá E.øeøà EmrlA §¨£¤¨§Ÿ£¤¨¦§¨
miIq Kkl ,mllwl FAlA didW¤¨¨§¦§©§¨§¨¦¥
oYie" lW eizFkxA miIq wgvie .dllwA¦§¨¨§¦§¨¦¥¦§¨¤§¦¤
LikxanE xEx` Lixx`" ,"KExa"A "Ll§§¨Ÿ§¤¨§¨£¤

"KExA(hk ,fk ziW`xA): ¨§¥¦

éøøàå.øeøà EwlA Fl xn` `l oM lr §Ÿ£¤¨©¥Ÿ¨©¨¨
Ll gxA" Fl xn` `N` ,xzFi mllwl§©§¨¥¤¨¨©§©§

."LnFwn l`i dxez ¤§¤
)`i(.Eòðî'd Lrpn dPde" .dxFqOA 'a §¨£©§¨§¦¥§¨£

"minca `FAn 'd Lrpn xW`" ,"cFaMn¦¨£¤§¨£¦§¨¦

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz 'i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני מעּתה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מעלי  ‡EˆÚÈ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ‰ÎÏ∑ּל מה ֵַַָָָ¿»ƒ»¿ְַ

ׂשֹונא  אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלעׂשֹות.
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא קה)זּמה ּתדע (סנהדרין . ְְִִִֵֵֶַָָ

נאמר  ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה הׁשיא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבלעם

לא) ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :. ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּוא קצר מקרא ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִָָָ

עתידין  ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם, איעצ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹזה:
" הּימים, ּבאחרית למֹואב מֹואב".להרע ּפאתי ּומחץ ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ

וכּו' ויקטֹול העברי, קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְִִִִֵַַָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑,ּוגדּלתֹו יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני רֹואה ∆¿∆ְְֲֲִִֶֶַָֹֻ

זמן  לאחר אּלא הּוא עּתה לא א.·ÎBk C¯c∑ ְְֶַַַַַָָֹ»«»
לׁשֹון ב)ּכתרּגּומֹו, עֹובר (איכה ׁשהּכֹוכב  קׁשּתֹו";  ּדר" : ְְְְֵֶַַַַָָ

מּזל  יק ּום ּכלֹומר , דישטינ"ט, ּובלע"ז Ì˜Â.ּכחץ. ְְְֵַַַַָָ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

mixehd lra

(ek ,dk '` l`EnW)`FAn LrpnW liaWA . §¥¦§¦¤§¨£¦
Lrpn oM lr ,mllwl `NW minca§¨¦¤Ÿ§©§¨©¥§¨£

.cFaMnai dxez ¦¨
)(eh.øòá Bða,e"ie xqg ,aizM "xrA" §§Ÿ§Ÿ§¦¨¥¨

FOr dxAC `l f`OW ,zrCn xrap iM¦¦§©¦©©¤¥¨Ÿ¦§¨¦
.dpikWfh dxez §¦¨

)(fh.ïBéìò úòc òãéårcie" o`M xn` §Ÿ¥©©©¤§¨©¨§Ÿ¥©
zFni zFNbl dvxW itl ,"oFilr zrC©©¤§§¦¤¨¨§©§

.giWOdfi dxez ©¨¦©
)(fi.ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîe¨©©£¥¨§©§©

y"a z"`A 'xwxw'bc bc:`IxhnibA , ©§©§§¦©§¦¨
.ceCgi dxez ¨¦



עט wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו BÚ¯ÊÂ.מּבארֹותיו. ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿
ÌÈa¯ ÌÈÓa∑ זר - זה הּוא הצלחה ּכּזרע לׁשֹון עֹו ¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַָָ

הּמים  ּפני על BkÏÓ.הּזרּוע ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑מל ְִֵַַַַַָ¿»…≈¬««¿ֶֶ

עמלק  מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם Op˙Â‡.ראׁשֹון ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈
B˙ÎÏÓ∑ ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר יעקב ׁשל «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

.ּוׁשלמה  ְֹֹ

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִֵֶַָָֻ
ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּזאת?

צריו  ׁשהם הּגֹויים את ׁשל ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.יאכל ִֵֶֶַַָָֹ¿«¿…≈∆ֶ
וכן∑Ì¯‚È.צרים  ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר (צפניה מנחם ִָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָ

וכןג) לּבקר", גרמּו "לא כג): "ואתֿחרׂשיה (יחזקאל : ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּבׂשר  ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתגרמי".
על  העצם ּומעמיד ׁשּבפנים, והּמח מּסביב ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשּניו

ıÁÓÈ.ערמימּותֹו ÂÈvÁÂ∑ חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְִַ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵָ

מרי  חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשל
לׁשֹון  ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָֻּפלּוגּתא.

ה) ארצם.(שופטים את ׁשּיחצּו רּקתֹו". וחלפה "ּומחצה :ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשל חּציו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָֹויׁש
ויצטּבע  יטּבל צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא

ּכמֹו סח)ּבדמם, ואינֹו(תהלים ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְִֵַַַַָָָ
נראה  ּבדם ׁשהּצבּוע "מחצּתי", ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָזז

ונגּוע  מחּוץ .ּכאּלּו ְְִַָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

mixehd lra

)(f.íéî ìfé:`IxhnibA.Kln lCbi ¦©©¦§¦©§¦¨§©¥¤¤
lr `N` miklOd oigWFn oi`W¤¥§¦©§¨¦¤¨©

.xdPdg dxez ©¨¨
)(g.íéøönî BàéöBî ìà'a df xn` ¥¦¦¦§©¦¨©¤

minrR(ak ,bk lirlE `kd)mWM ,xnFl . §¨¦¨¨§¥©§¥
cizrl m`ivFi oM ,mixvOn m`ivFdW¤¦¨¦¦§©¦¥¦¥¤¨¦

.zFOE`d oiAn `Fal̈¦¥¨
.íäéúîöòåiM xnFl .diElY o"ir §©§Ÿ¥¤©¦§¨©¦

`Fal cizrle ,minnr draW xFwri©£¦§¨£¨¦§¤¨¦¨
"Egl`p eCgi bq FNM" Edfe .zFOE` b"q§¤ª¨©§¨¤¡¨

(c ,bp miNdY).h dxez §¦¦

)(héî àéáìëe éøàk áëL òøk̈©¨©©£¦§¨¦¦
.epîé÷édlrnlE(ck ,bk),`ial miCwd §¦¤§©§¨¦§¦¨¦

hrn xABzi dNigYn KxC ok iM¦¥¤¤¦§¦¨¦§©¥§©
FnM KlFde `Vpzi KM xg`e `ialM§¨¦§©©¨¦§©¥§¥§
o`ke .KlFde xABzn `EdW ix`d̈£¦¤¦§©¥§¥§¨
akW" oM mB fnxW ,`iall ix` miCwd¦§¦£¦§¨¦¤¨©©¥¨©
iniA "`ialkE" dWn iniA "ix`M©£¦¦¥¤§¨¦¦¥
iptE dOg iptM dWn ipRW ,rWFdi§ª©¤§¥¤¦§¥©¨§¥

.dpal iptM rWFdi§ª©¦§¥§¨¨

éëøáîéøøàå Ceøá E.øeøà EmrlA §¨£¤¨§Ÿ£¤¨¦§¨
miIq Kkl ,mllwl FAlA didW¤¨¨§¦§©§¨§¨¦¥
oYie" lW eizFkxA miIq wgvie .dllwA¦§¨¨§¦§¨¦¥¦§¨¤§¦¤
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"KExA(hk ,fk ziW`xA): ¨§¥¦

éøøàå.øeøà EwlA Fl xn` `l oM lr §Ÿ£¤¨©¥Ÿ¨©¨¨
Ll gxA" Fl xn` `N` ,xzFi mllwl§©§¨¥¤¨¨©§©§

."LnFwn l`i dxez ¤§¤
)`i(.Eòðî'd Lrpn dPde" .dxFqOA 'a §¨£©§¨§¦¥§¨£

"minca `FAn 'd Lrpn xW`" ,"cFaMn¦¨£¤§¨£¦§¨¦

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz 'i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני מעּתה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מעלי  ‡EˆÚÈ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ‰ÎÏ∑ּל מה ֵַַָָָ¿»ƒ»¿ְַ

ׂשֹונא  אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלעׂשֹות.
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא קה)זּמה ּתדע (סנהדרין . ְְִִִֵֵֶַָָ

נאמר  ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה הׁשיא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבלעם

לא) ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :. ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּוא קצר מקרא ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִָָָ

עתידין  ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם, איעצ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹזה:
" הּימים, ּבאחרית למֹואב מֹואב".להרע ּפאתי ּומחץ ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ

וכּו' ויקטֹול העברי, קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְִִִִֵַַָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑,ּוגדּלתֹו יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני רֹואה ∆¿∆ְְֲֲִִֶֶַָֹֻ

זמן  לאחר אּלא הּוא עּתה לא א.·ÎBk C¯c∑ ְְֶַַַַַָָֹ»«»
לׁשֹון ב)ּכתרּגּומֹו, עֹובר (איכה ׁשהּכֹוכב  קׁשּתֹו";  ּדר" : ְְְְֵֶַַַַָָ

מּזל  יק ּום ּכלֹומר , דישטינ"ט, ּובלע"ז Ì˜Â.ּכחץ. ְְְֵַַַַָָ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

mixehd lra

(ek ,dk '` l`EnW)`FAn LrpnW liaWA . §¥¦§¦¤§¨£¦
Lrpn oM lr ,mllwl `NW minca§¨¦¤Ÿ§©§¨©¥§¨£

.cFaMnai dxez ¦¨
)(eh.øòá Bða,e"ie xqg ,aizM "xrA" §§Ÿ§Ÿ§¦¨¥¨

FOr dxAC `l f`OW ,zrCn xrap iM¦¦§©¦©©¤¥¨Ÿ¦§¨¦
.dpikWfh dxez §¦¨

)(fh.ïBéìò úòc òãéårcie" o`M xn` §Ÿ¥©©©¤§¨©¨§Ÿ¥©
zFni zFNbl dvxW itl ,"oFilr zrC©©¤§§¦¤¨¨§©§

.giWOdfi dxez ©¨¦©
)(fi.ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîe¨©©£¥¨§©§©

y"a z"`A 'xwxw'bc bc:`IxhnibA , ©§©§§¦©§¦¨
.ceCgi dxez ¨¦



wlaפ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
Ë·L∑ ּומֹוׁשל רֹודה מל.·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ זה ≈∆ֵֶֶֶ»««¬≈»ֶ

ּבֹו ׁשּנאמר ח)ּדוד, ב וימּדד (שמואל ארצה אֹותם "הׁשּכב : ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וגֹו'" להמית ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.ׁשניֿחבלים קֹורה, לׁשֹון ְְְֲִִֵָָ¿«¿«ְְֶ

יט) קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור "ּומּקבת ְְֲִִֶֶֶַַַֻ

ל) ּבלע"ז (משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְִֵַַַַָ
˙LŒÈaŒÏk∑ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, ּכל »¿≈≈ְְִֵֶָָָָֻֻ

הראׁשֹון  אדם .ׁשל ִֶָָָ

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל .לאֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה .מּיעקב ועֹוד ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ
¯ÈÚÓ „È¯N „È·‡‰Â∑ אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֱֲִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל רֹומי. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהיא

עב) עדֿים",(תהילים מּים "וירּד "ולאֿיהיה (עובדיה): : ְְְְְִִֵֶַָָֹ
עׂשו" לבית .ׂשריד ְִֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכן אֹומר הּמׁשיח מל יט)ועל כד, אמרּו,(רש"י רז"ל ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
אדֹום  מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעֹובדיה
הר  את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו הּימים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבאחרית
יער  = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי ְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָעׂשו",

ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס יער ׁשל מעצמֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מתנּבא  העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער ). את ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבֹו

עליהם. הּמׁשיח מל ּוׁשליטת האּמֹות מּפלת ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻעל

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו .נסּתּכל ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ

ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם וכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָּביׂשראל,
כה)ׁשּנאמר עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה לפי ««¿∆«≈ƒְִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר ּכענין טו)עמלק, א ׁשאּול (שמואל "וּיאמר : ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבגדּלתם  נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - וגֹו'" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאלֿהּקיני
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ב)ׁשל ׁשמעתים (דה"א "ּתרעתים : ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

E·LBÓ.ׂשּוכתים" Ô˙È‡∑ זכית מהיכן אני ּתמּה ִָ≈»»∆ֲִִֵֵֵָָָָ
ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?א)לכ "הבה (שמות : ְֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּומעֹוז ּבאיתן נתיּׁשבּת ועּתה לֹו", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָנתחּכמה
.יׂשראל  ְִֵָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

mixehd lra

)(hi.á÷òiî cøéå,`kd .dxFqOA 'a §¥§§¦©£Ÿ©§¨¨¨
"mi cr mIn Cxie" :Kci`e(g ,ar miNdY). §¦¨§¥§§¦¨©¨§¦¦

Kln lr `ApzdW .giWOd Kln EpiidC§©§¤¤©¨¦©¤¦§©¥©¤¤
.giWOdk dxez ©¨¦©

)(k.íéBb úéLàø:`IxhnibAmglPW ¥¦¦§¦©§¦¨¤¦§©
.l`xUiA`k dxez §¦§¨¥

)(`k.EáLBîozi`" .dxFqOA 'b ¨¤©§¨¥¨

"LaWFn didi ux`d iPnWn" ,"LaWFn¨¤¦§©¥¨¨¤¦§¤¨¤
(hl ,fk ziW`xA)wtpe" ,cwRi iM Yc §¥¦§¦§©§¨¦¦¨¥

"LaWFn(gi ,k '` l`EnW)iR lr s` . ¨¤§¥©©¦
- LaWFn ux` iPnWnE ,LaWFn ozi`W¤¥¨¨¤¦§©¥¤¤¨¤
xEX` `ai iM ,LaWFn cwRi¦¨¥¨¤¦¨Ÿ©

.JAWieak dxez §¦§¤¨
)(ak.äî ãòdn cr" .dxFqOA 'c ©¨©§¨©¨

"gvpl sp`Y 'd dn cr" ,"JAWY xEX ©̀¦§¤¨©¨¤¡©¨¤©
(d ,hr miNdY)"gvpl xzQY 'd dn cr" , §¦¦©¨¦¨¥¨¤©

(fn ,ht mW)"dn cr rci EpY` `le" ,mW) ¨§Ÿ¦¨Ÿ¥©©¨¨

(h ,crsp`Y 'd dn cr .xEX` zElB lr ,©¨©©¨¤¡©
oi` iM ,EPOn LipR z` xiYqze gvpl̈¤©§©§¦¤¨¤¦¤¦¥
dn il xn`IW dn cr rcFi EpY ¦̀¨¥©©¨¤Ÿ©¦©
ExfgXn s` iM .xEX` zElBn EaEWÏ¦¨©¦©¦¤¨§

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְִֶֶַַָ

אם  אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹלתקף
לבער  ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּתה

?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת ‡eM¯.מּמקֹום ‰ÓŒ„Ú ְְְִִֶַַַָָָָ«»«

jaLz∑ לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְֲֵֶֶַַַַָָ
מּמקֹום  טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין ְְִִִֵֵֶֶָָָָָוחבֹור?

הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ ׁשבית את ׁשהזּכיר ּכיון «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַָ
אמר  ‡Ï.אׁשּור, BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ יכֹול מי ַַָƒƒ¿∆ƒÀ≈ִָ

עליו  יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלהחיֹות

ּכל  את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּגֹוזר
ּכּתּיים  ויעברּו - ּכּתים מּיד צים יבֹואּו ועֹוד ְְְִִִִִִִַַַָָֻהאּמֹות,

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים .ׁשהן ְְִִִִֵֶַַָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ ׁשּבעבר אֹותם ועּנּו ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶָ
‡B·„.הּנהר  È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן "עד (דניאל : ַָָ¿«¬≈≈ְִֵֵַ

ּגׁשמּה" והּובד חיותא קטילת ספינֹות ∑ÌÈˆÂ.ּדי ְְְְִִִֵַַַָ¿ƒְִ

ּכדכתיב לג)ּגדֹולֹות, ּתרגּומֹו(ישעיה - אּדיר" "וצי ְְְְְִִִִַַ
רּבתא  .יּובּורני ְְִַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת .עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם .ׁשלח ֵֶַַָָָ

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

mixehd lra

zxUr Exfg `l ,oinipaE dcEdi zElB̈§¨¦§¨¦Ÿ¨§£¤¤
.mihaXdbk dxez ©§¨¦

)(dk.Bî÷îì áLiåKld' xn` `le ©¨¨¦§Ÿ§Ÿ¨©¨©
cxie FMxCn cxhPW ,'FMxcl§©§¤¦§©¦©§§¨©

.mPdiBl` dxez ©¥¦¨

äë)(`.íéhMadhUz iM" oFWl ©¦¦§¦¦§¤
"FYW`(ai ,d lirl). ¦§§¥

.íòä ìçiåEllgzPW cOln ©¨¤¨¨§©¥¤¦§©§
.mzXEcTnmillg miAx(ek ,f ilWn) ¦§¨¨©¦£¨¦¦§¥

:`IxhnibAdf.íéhLa dxez §¦©§¦¨¤¦¦
)(bìòa .øBòt ìòáì`IxhnibA §©©§©©§¦©§¦¨

d`Fv`IxhnibaE ,ElAdIe ladddinxi) ¨§¦©§¦¨©¤¤©¤§¨¦§§¨

(d ,a.c dxez



פי wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
Ë·L∑ ּומֹוׁשל רֹודה מל.·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ זה ≈∆ֵֶֶֶ»««¬≈»ֶ

ּבֹו ׁשּנאמר ח)ּדוד, ב וימּדד (שמואל ארצה אֹותם "הׁשּכב : ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וגֹו'" להמית ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.ׁשניֿחבלים קֹורה, לׁשֹון ְְְֲִִֵָָ¿«¿«ְְֶ

יט) קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור "ּומּקבת ְְֲִִֶֶֶַַַֻ

ל) ּבלע"ז (משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְִֵַַַַָ
˙LŒÈaŒÏk∑ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, ּכל »¿≈≈ְְִֵֶָָָָֻֻ

הראׁשֹון  אדם .ׁשל ִֶָָָ

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל .לאֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה .מּיעקב ועֹוד ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ
¯ÈÚÓ „È¯N „È·‡‰Â∑ אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֱֲִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל רֹומי. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהיא

עב) עדֿים",(תהילים מּים "וירּד "ולאֿיהיה (עובדיה): : ְְְְְִִֵֶַָָֹ
עׂשו" לבית .ׂשריד ְִֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכן אֹומר הּמׁשיח מל יט)ועל כד, אמרּו,(רש"י רז"ל ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
אדֹום  מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעֹובדיה
הר  את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו הּימים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבאחרית
יער  = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי ְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָעׂשו",

ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס יער ׁשל מעצמֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מתנּבא  העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער ). את ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבֹו

עליהם. הּמׁשיח מל ּוׁשליטת האּמֹות מּפלת ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻעל

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו .נסּתּכל ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ

ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם וכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָּביׂשראל,
כה)ׁשּנאמר עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה לפי ««¿∆«≈ƒְִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר ּכענין טו)עמלק, א ׁשאּול (שמואל "וּיאמר : ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבגדּלתם  נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - וגֹו'" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאלֿהּקיני
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ב)ׁשל ׁשמעתים (דה"א "ּתרעתים : ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

E·LBÓ.ׂשּוכתים" Ô˙È‡∑ זכית מהיכן אני ּתמּה ִָ≈»»∆ֲִִֵֵֵָָָָ
ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?א)לכ "הבה (שמות : ְֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּומעֹוז ּבאיתן נתיּׁשבּת ועּתה לֹו", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָנתחּכמה
.יׂשראל  ְִֵָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

mixehd lra

)(hi.á÷òiî cøéå,`kd .dxFqOA 'a §¥§§¦©£Ÿ©§¨¨¨
"mi cr mIn Cxie" :Kci`e(g ,ar miNdY). §¦¨§¥§§¦¨©¨§¦¦

Kln lr `ApzdW .giWOd Kln EpiidC§©§¤¤©¨¦©¤¦§©¥©¤¤
.giWOdk dxez ©¨¦©

)(k.íéBb úéLàø:`IxhnibAmglPW ¥¦¦§¦©§¦¨¤¦§©
.l`xUiA`k dxez §¦§¨¥

)(`k.EáLBîozi`" .dxFqOA 'b ¨¤©§¨¥¨

"LaWFn didi ux`d iPnWn" ,"LaWFn¨¤¦§©¥¨¨¤¦§¤¨¤
(hl ,fk ziW`xA)wtpe" ,cwRi iM Yc §¥¦§¦§©§¨¦¦¨¥

"LaWFn(gi ,k '` l`EnW)iR lr s` . ¨¤§¥©©¦
- LaWFn ux` iPnWnE ,LaWFn ozi`W¤¥¨¨¤¦§©¥¤¤¨¤
xEX` `ai iM ,LaWFn cwRi¦¨¥¨¤¦¨Ÿ©

.JAWieak dxez §¦§¤¨
)(ak.äî ãòdn cr" .dxFqOA 'c ©¨©§¨©¨

"gvpl sp`Y 'd dn cr" ,"JAWY xEX ©̀¦§¤¨©¨¤¡©¨¤©
(d ,hr miNdY)"gvpl xzQY 'd dn cr" , §¦¦©¨¦¨¥¨¤©

(fn ,ht mW)"dn cr rci EpY` `le" ,mW) ¨§Ÿ¦¨Ÿ¥©©¨¨

(h ,crsp`Y 'd dn cr .xEX` zElB lr ,©¨©©¨¤¡©
oi` iM ,EPOn LipR z` xiYqze gvpl̈¤©§©§¦¤¨¤¦¤¦¥
dn il xn`IW dn cr rcFi EpY ¦̀¨¥©©¨¤Ÿ©¦©
ExfgXn s` iM .xEX` zElBn EaEWÏ¦¨©¦©¦¤¨§

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְִֶֶַַָ

אם  אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹלתקף
לבער  ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּתה

?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת ‡eM¯.מּמקֹום ‰ÓŒ„Ú ְְְִִֶַַַָָָָ«»«

jaLz∑ לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְֲֵֶֶַַַַָָ
מּמקֹום  טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין ְְִִִֵֵֶֶָָָָָוחבֹור?

הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ ׁשבית את ׁשהזּכיר ּכיון «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַָ
אמר  ‡Ï.אׁשּור, BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ יכֹול מי ַַָƒƒ¿∆ƒÀ≈ִָ

עליו  יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלהחיֹות

ּכל  את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּגֹוזר
ּכּתּיים  ויעברּו - ּכּתים מּיד צים יבֹואּו ועֹוד ְְְִִִִִִִַַַָָֻהאּמֹות,

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים .ׁשהן ְְִִִִֵֶַַָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ ׁשּבעבר אֹותם ועּנּו ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶָ
‡B·„.הּנהר  È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן "עד (דניאל : ַָָ¿«¬≈≈ְִֵֵַ

ּגׁשמּה" והּובד חיותא קטילת ספינֹות ∑ÌÈˆÂ.ּדי ְְְְִִִֵַַַָ¿ƒְִ

ּכדכתיב לג)ּגדֹולֹות, ּתרגּומֹו(ישעיה - אּדיר" "וצי ְְְְְִִִִַַ
רּבתא  .יּובּורני ְְִַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת .עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם .ׁשלח ֵֶַַָָָ

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈
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(d ,a.c dxez
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(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א את (שם לׁשּפט «∆»»≈»»ְִֶֹ

לּפעֹור  ‡Ì˙B.העֹובדים Ú˜B‰Â∑,העֹובדים את ְְִַָ¿«»ְִֶָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא - (שמואל והֹוקע ְְְְִִִִֵֶַָָָ

כא) ּבעֹובדי ב מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום :ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסקילה. אלילים, ב)עבֹודת מה הּנסקלים (סנהדרין וכל ְְְֱֲִִִִִִַַָָָ
‰LÓM.נתלין  „‚∑הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְִִ∆∆«»∆ְְִֵֶֶַַַָָֹ

והחּמה  מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָמֹודיע
עליו  .זֹורחת ַַָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְִֵֶֶַָָָָ
רּבֹוא  (ז') [ח'] יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות], [וׁשׁש אלפים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשמֹונת
.(י"ח)

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְִִִֶַ

נּדֹונין  אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאצל
הן  ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבמיתה

פב)הּנׂשרפין' צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת .ּכזּבי ְִִַָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ
‰LÓ ÈÈÚÏ∑?מּתרת אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו ¿≈≈…∆ְֲֶֶֶָָֹֻ

וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: ְְְֲִִִִִַַָָֹאם

התם  ·ÌÈÎ.ּכדאיתא ‰n‰Â∑ הלכה מּמּנּו נתעּלמה ְִִָָָ¿≈»…ƒְְֲִִֶַָָָ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל ּלם (ּכל ְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּנאמר  רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבבכיה.
לב) ידיו?(שמות רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן :ְְְֲִֶַַַָָָָָ

לֹו. הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי (סנהדרין אּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
.שם)

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)
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מׁשה  לעיני את־הּמדינית אל־אחיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוּיקרב
אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: ְֲֲִֶֶֶַָָָֹֹֻאמרּו

וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ובפרש"י)ּבת ו. (כה, ְְִִִִַָָ
ּבזבחים א)נחלקּו ודעת (קב, לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה אי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשל ה  מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻועל־ּפי־זה
נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין בת למׁשה ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְִִִִִֶַָָֹ

"ּבת יתרו) הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
הּתֹורה מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, רמב"ם יתרֹו" (ראה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ה"ג) פי"ח ביאה איסורי ׁשֹונים.הל' ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ

ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש את (סא, "ארס ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מהּפסּוק  ּדילפינן יכנס". ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹהאלמנה

אּׁשה" יד)"יּקח כא, ּבהּתר,(אמור היתה האּׁשה לקיחת ּדאם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו. נאסרה אחר־ּכ אם ּגם לכנֹוס, לֹו ְְִִֶֶַַַָָָָָֻמּתר

אטו)ּוב'ּתֹוספֹות' ד"ה ב כ, "נׂשאּה(יבמות יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְֵָָָ
מּׁשּום  לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקדם

ּבהּתר". ְְִֵֶָָּדנׂשאּה
זה, ּכל למׁשה,ועל־ּפי יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ּבהּתר  הּנּׂשּואין ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
יכֹול  היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיּו,

היתה. ּגּירת אם ּגם ְְְִִֶַַָָָֹלקּימּה,

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

mixehd lra

)(f.çîø çwiåzFIzF`.mxg.mxg o`UrWg dxez ©¦©Ÿ©¦¥¤¤£¨¨¥¤

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם).הלכה ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְֲֲִֶַָָָָָ

קּנאין  ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻאמר
ליהוי  איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָּפֹוגעין

וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: .ּפרונקא. ְְְְִִַַַַַָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ּכמֹו∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְ

ונקבּות  זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ"הּלחיים
נּסים  והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם וראּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלּה,

התם ּכדאיתא כּו', לֹו שם):נעׂשּו (סנהדרין ְֲִִַָָָ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)
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בכים  והּמה . . ּבא יׂשראל מּבני איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹוהּנה
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

והּוא  רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמצינּו
הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, פנחס ּבבנֹות (רש"י ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

ה) הלכֹות כז, ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור וצרי .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵַָָאּלּו,

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש חכם (עז, ּתלמיד "ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ואם  לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמֹורה

הּתֹוספֹות וכתבּו לֹו". ׁשֹומעין אין אם)לאו ד"ה "ּדהינּו(ׁשם ְְְְְְִֵַַָָָ
לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּדוקא

הּמעׂשה. קדם אמרּה לא ֲֲִֶֶַַָָֹֹאם
אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם לֹומר, יׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָועל־ּפי־זה

ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּמׁשה
אם  מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: "אמרּו זמרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֻּבמעׂשה

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, שם)ּתאמר בלק ,(רש"י ְֲִִִִַַָָָֹ
לֹומר  לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ּנעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואם־ּכן

ּבֹו". ּפֹוגעין ְִִֶַָׁש"קּנאים
קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹּובבנֹות

ג) כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשחלקּו
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

מּמילא  מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹונמצא,
מּמּנּו נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמּמׁשה
מׁשה  ׁשהקריב על־ידי אֹו ּפנחס, על־ידי ונתּגּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹההלכֹות,

ה'". לפני מׁשּפטן ְְִִֵֶָָ"את

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

âîø ¯ àîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

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

[ecia mixi`yn-]ïBæîlìLúeñëe ,íBé íéLl,Lãç øNò íéðL ¨§Ÿ¦§§¥¨¨Ÿ¤
el migipn okeåélôúe åéìcðñå úòveî ähî,[ely oilitzd-] ¦¨©©§©§¨¨§¦¨

mixacd el` lk .mzepwl sqk el migipn ,el`n cg` el oi` m`e
wx migipnBì,[exear-].åéðáìe BzLàì àì ìáà£¨Ÿ§¦§§¨¨

:dpynd dkiynnäéä íàdf jixrnBì ïéðúBð ,ïneàmixafbd ¦¨¨¨§¦
,ïéîå ïéî ìkî úeðneà éìk éðLrax`l zekxvpd zeipne` yiy §¥§¥¨¦¨¦¨¦

oebk .milk ipin yngeLøç,[xbp-]ïéãöòî éðL Bì ïéðúBð ¨¨§¦§¥©£¨¦
,[mixqpd ea miwilgny ohw ofxb oirn-]úBøéâî éðLexeqn-] §¥§¥

.[xdn jzegy zenibt `ln,økéà äéä íà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¨¨¦¨
Bãîö Bì ïéðúBðdid m`e .ezepne` ilk mdy ,[zenda bef-]ønç §¦¦§©¨

[xeng lr ze`yn jilen-]BøBîç Bì ïéðúBð. §¦£
m`äaeøî ãçà ïéî Bì äéä,ekxv ickn xzeièòeî ãçà ïéîe ¨¨¦¤¨§¤¦¤¨¨

,zg` dxibne oicvrn dyly yxgl eidy oebk ,ekxv icknïéà¥

íéøîBàelúà øBkîìoina xzeind ilkdçwéìå äaeøîä §¦¦§¤©§¤§¦©
sqep ilk eincaïîoindïéðéî éðL Bì ïéðúBð àlà ,èòenä ¦©¨¤¨§¦§¥¦¦

[milk ipy-],äaeøîä ïî,ycwdl milhep ziyilyd z`e ¦©§¤
eel migipnìkdnïî Bì LiLoind,èòenäcg` el mipew oi`e Ÿ¤¤¦©¨

o`kn el ic didi jk ,cg`a dzr cr el ic didy myky ,sqep
.jli`e

,sqep oic,åéñëð Léc÷näokle ,eiqkp llka oilitzd s`ïéìòî ©©§¦§¨¨©£¦
[minW-],åéléôz Bì.mze` dcete zern dele §¦¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyàîòè éàîmixacd z` oikxr iaiigl migipn ©©£¨

d daiyn .dpynay:`xnbàø÷ øîàc,oikxr oiprl §¨©§¨
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(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א את (שם לׁשּפט «∆»»≈»»ְִֶֹ

לּפעֹור  ‡Ì˙B.העֹובדים Ú˜B‰Â∑,העֹובדים את ְְִַָ¿«»ְִֶָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא - (שמואל והֹוקע ְְְְִִִִֵֶַָָָ

כא) ּבעֹובדי ב מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום :ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסקילה. אלילים, ב)עבֹודת מה הּנסקלים (סנהדרין וכל ְְְֱֲִִִִִִַַָָָ
‰LÓM.נתלין  „‚∑הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְִִ∆∆«»∆ְְִֵֶֶַַַָָֹ

והחּמה  מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָמֹודיע
עליו  .זֹורחת ַַָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְִֵֶֶַָָָָ
רּבֹוא  (ז') [ח'] יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות], [וׁשׁש אלפים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשמֹונת
.(י"ח)

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְִִִֶַ

נּדֹונין  אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאצל
הן  ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבמיתה

פב)הּנׂשרפין' צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת .ּכזּבי ְִִַָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ
‰LÓ ÈÈÚÏ∑?מּתרת אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו ¿≈≈…∆ְֲֶֶֶָָֹֻ

וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: ְְְֲִִִִִַַָָֹאם

התם  ·ÌÈÎ.ּכדאיתא ‰n‰Â∑ הלכה מּמּנּו נתעּלמה ְִִָָָ¿≈»…ƒְְֲִִֶַָָָ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל ּלם (ּכל ְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּנאמר  רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבבכיה.
לב) ידיו?(שמות רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן :ְְְֲִֶַַַָָָָָ

לֹו. הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי (סנהדרין אּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
.שם)

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)
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מׁשה  לעיני את־הּמדינית אל־אחיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוּיקרב
אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: ְֲֲִֶֶֶַָָָֹֹֻאמרּו

וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ובפרש"י)ּבת ו. (כה, ְְִִִִַָָ
ּבזבחים א)נחלקּו ודעת (קב, לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה אי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשל ה  מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻועל־ּפי־זה
נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין בת למׁשה ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְִִִִִֶַָָֹ

"ּבת יתרו) הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
הּתֹורה מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, רמב"ם יתרֹו" (ראה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ה"ג) פי"ח ביאה איסורי ׁשֹונים.הל' ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ

ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש את (סא, "ארס ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מהּפסּוק  ּדילפינן יכנס". ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹהאלמנה

אּׁשה" יד)"יּקח כא, ּבהּתר,(אמור היתה האּׁשה לקיחת ּדאם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו. נאסרה אחר־ּכ אם ּגם לכנֹוס, לֹו ְְִִֶֶַַַָָָָָֻמּתר

אטו)ּוב'ּתֹוספֹות' ד"ה ב כ, "נׂשאּה(יבמות יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְֵָָָ
מּׁשּום  לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקדם

ּבהּתר". ְְִֵֶָָּדנׂשאּה
זה, ּכל למׁשה,ועל־ּפי יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ּבהּתר  הּנּׂשּואין ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
יכֹול  היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיּו,

היתה. ּגּירת אם ּגם ְְְִִֶַַָָָֹלקּימּה,

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
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nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

mixehd lra

)(f.çîø çwiåzFIzF`.mxg.mxg o`UrWg dxez ©¦©Ÿ©¦¥¤¤£¨¨¥¤

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם).הלכה ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְֲֲִֶַָָָָָ

קּנאין  ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻאמר
ליהוי  איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָּפֹוגעין

וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: .ּפרונקא. ְְְְִִַַַַַָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®
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i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ּכמֹו∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְ

ונקבּות  זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ"הּלחיים
נּסים  והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם וראּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלּה,

התם ּכדאיתא כּו', לֹו שם):נעׂשּו (סנהדרין ְֲִִַָָָ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

EPOn dkld dnNrzp¦§©§¨£¨¨¦¤

בכים  והּמה . . ּבא יׂשראל מּבני איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹוהּנה
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

והּוא  רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמצינּו
הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, פנחס ּבבנֹות (רש"י ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

ה) הלכֹות כז, ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור וצרי .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵַָָאּלּו,

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש חכם (עז, ּתלמיד "ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ואם  לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמֹורה

הּתֹוספֹות וכתבּו לֹו". ׁשֹומעין אין אם)לאו ד"ה "ּדהינּו(ׁשם ְְְְְְִֵַַָָָ
לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּדוקא

הּמעׂשה. קדם אמרּה לא ֲֲִֶֶַַָָֹֹאם
אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם לֹומר, יׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָועל־ּפי־זה

ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּמׁשה
אם  מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: "אמרּו זמרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֻּבמעׂשה

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, שם)ּתאמר בלק ,(רש"י ְֲִִִִַַָָָֹ
לֹומר  לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ּנעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואם־ּכן

ּבֹו". ּפֹוגעין ְִִֶַָׁש"קּנאים
קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹּובבנֹות

ג) כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשחלקּו
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

מּמילא  מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹונמצא,
מּמּנּו נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמּמׁשה
מׁשה  ׁשהקריב על־ידי אֹו ּפנחס, על־ידי ונתּגּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹההלכֹות,

ה'". לפני מׁשּפטן ְְִִֵֶָָ"את

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
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÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fî:ézøöð Eà÷çøà-ìkî ¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

:Eøác øîLà ïòîì éìâø éúàìk òøá÷éètLnîE −¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬
:éðúøBä äzà-ék ézøñ-àìâ÷ékçì eöìîp-äî Ÿ¨®§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦

:éôì Lácî Eúøîàã÷éãewtîïk-ìò ïðBaúà E ¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À
:ø÷L çøà-ìk | éúàðNðä÷øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨¥³¦¨ÄŸ©¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À

:éúáéúðìå÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷ét úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´−¦

éètLîe ýåýé àð-äöø:éðãnì Eè÷ãéîú étëá éLôð §¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®
:ézçëL àì EúøBúåé÷éì çt íéòLø eðúð §¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®

éãewtîe:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðíìBòì E ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®
:änä éaì ïBNN-ékáé÷éwç úBNòì éaì éúéèðE ¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À

המשך מזמור קיט מעמופ ג

mildz

:á÷ò íìBòìñâé÷:ézáäà EúøBúå éúàðN íéôòñ §¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦
ãé÷:ézìçé Eøáãì äzà épâîe éøúñåè÷épnî-eøeñ ¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦«¦¤¬¦

:éäìà úåöî äøvàå íéòøîæè÷Eúøîàë éðëîñ §¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´
:éøáOî éðLéáz-ìàå äéçàåæé÷äòLeàå éðãòñ §¤«§¤®§©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨

éwçá äòLàå:ãéîú Eçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñE §¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®
:íúéîøz ø÷L-ékèé÷õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤

éúãò ézáäà ïëì:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®
éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤

:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷éð÷Lòé-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦
:íéãæâë÷:E÷ãö úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬¦§¤«

ãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNò:éðãnì Eäë÷-Ecáò £¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬©§¥«¦©§§
éúãò äòãàå éððéáä éðà:Eåë÷ýåýéì úBNòì úò ¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«−¥©«£´©«Ÿ̈®

:EúøBz eøôäæë÷éúåöî ézáäà ïk-ìò:ætîe áäfî E ¥¹¥À«¨¤«©−¥¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«
çë÷ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk | ïk-ìò©¥³¨¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤

:éúàðNôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E ¨¥«¦§¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§¨®¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå Eèì÷éðúúnö −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ¦§©¬§¦
éøáã eçëL-ék éúàð÷:éøö Eî÷ãàî Eúøîà äôeøö ¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ

:dáäà Ecáòåàî÷éãwt äæáðå éëðà øéòöàì E §«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ
:ézçëLáî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãö ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«

âî÷éúåöî éðeàöî ÷Böîe-øö:éòLòL Eãî÷÷ãö ©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷äòeLàå óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤¨«£©¥®¨

:ézìçé Eøáãìçî÷çéNì úBøîLà éðéò eîc÷ ¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®¹̈¦À©
:Eúøîàaèî÷EètLîk äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ §¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬

:éðiçð÷:e÷çø EúøBzî änæ éôãø eáø÷àð÷áBø÷ ©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«¨´
éúåöî-ìëå ýåýé äzà:úîà Eáð÷ézòãé íã÷ ©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«¤´¤−¨©§¦

éúãòî:ízãñé íìBòì ék Eøâð÷éðölçå ééðò-äàø ¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦
:ézçëL àì EúøBú-ékãð÷éðìàâe éáéø äáéø ¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦

:éðiç Eúøîàìäð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷BçøE §¦§¨«§¬©¥«¦¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À
:eLøã àìåð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç E ´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦

æð÷éúåãòî éøöå éôãø íéaø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø −©¦«Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâáèð÷äàø −«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«−§¥

éãewô-ékEcñçk äåäé ézáäà E:éðiçñ÷Eøác-Làø ¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬
ù :E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîààñ÷éðeôãø íéøN ¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«−¨¦§¨´¦

:éaì ãçt Eøácîe ípçáñ÷Eúøîà-ìò éëðà NN ¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®
:áø ììL àöBîkâñ÷EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L ¹§¥À¨¨¬¨«¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬

:ézáäàãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå Eçñ÷ézøîL ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦

éãewôéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék Eúèñ÷áø÷z −¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³
éðôì éúpø:éððéáä Eøáãk ýåýé Eò÷éúpçú àBáz ¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦¨´§¦¨¦´

éðôì:éðìévä Eúøîàk Eàò÷ék äläz éúôN äðòaz §¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−
éwç éðãnìú:Eáò÷ì ïòz-ìë ék Eúøîà éðBL §©§¥´¦ª¤«©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨

éúåöî:÷ãv Eâò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E ¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàzäò÷-éçz ¨©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§«¦

:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôðåò÷ãáà äNk éúéòz −©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦§¤´−Ÿ¥
éúåöî ék Ecáò Lwa:ézçëL àì E ©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oikxr(oey`x meil)

úòc,epevxn dp`iaiy ,milraøîàpL(my).'BðBöøì'ddnz ©©¤¤¡©¦§
:`xnbdïì òîLî à÷ éàîixd ,df oica l`eny ycig dn - ©¨©§©¨
àðéðz,dler oaxw iabl epzpyna okøtkúî ïéàL ét ìò óà' §¦¨©©¦¤¥¦§©¥

.'BðBöøì øîàpL ,ävøúiL ãò Bì©¤¦§©¤¤¤¡©¦§
:`xnbd zvxznàëéøö àìoic eprinydl l`eny jxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,dfdéøáç déì Léøôcexear exiag yixtdy - §¨¦¥©§¥

,dler oaxwàîéúc eäîc ,xnel mixeaq epiid -úòc ïðéòa éë ©§¥¨¦¨¦©©©
edf ,xtkznd ly epevxa jxev yiy dpynd dycigy dn -

oaxwd z` mi`ianykdéãécî,elyn -déøáçcî ìáàj` - ¦¦¥£¨¦§©§¥

,exiag lyn `a oaxwdykàìly epevxe ezrca jxev oi` - Ÿ
.xtkzndïì òîLî à÷riceiy jxev yi dfa mby l`eny ¨©§©¨

oeik ,jkl mrhde ,xaca dvxzie jk lr xtkznl yixtnd
cdéãéc àìc éãéîa øtëéìc déì àçéð àìc ïéðîéæminrtl - ¦§¦§Ÿ¦¨¥§¦©¥§¦¦§Ÿ¦¥

exiagy dvex epi`e ,ely epi`y oaxwa xtkzdl mc`l el gp oi`
.epennn e`iadl epevx `l` ,oaxw exear aixwi
:l`eny ixac lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

xne`d mc` ,`ziixaa'éìò éðBìt ìL BîLàå åúàhç'aeig - ©¨Ÿ©£¨¤§¦¨©
,ilr lhen `di ipelt mc` ly my` e` z`hg oaxw z`ad
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פה mildz

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa:Eãëéúãò-íbéòLòL E ¦´¦§¨®©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈
:éúöò éLðàãäë:Eøáãk éðiç éLôð øôòì ä÷ác ©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«

åëéwç éðãnì éððòzå ézøtñ éëøc:Eæëéãewt-CøcE §¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬
éúBàìôða äçéNàå éððéáä:Eçëäâezî éLôð äôìc £¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®

Eøáãk éðîi÷:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦
ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦

éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-Cøcék õeøà E §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−
:éaì áéçøúäâìéwç Cøc ýåýé éðøBääpøvàå E ©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨

:á÷òãì:áì-ìëá äpøîLàå EúøBú äøvàå éððéáä ¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«
äìéúåöî áéúða éðëéøãä:ézöôç Bá-ék Eåìéaì-èä −©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®¦¬¨¨«§¦©−¦¦

éúåãò-ìà:òöa-ìà ìàå EæìàåL úBàøî éðéò øáòä ¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§
:éðiç Eëøãaçì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòä:íéáBè E ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«
îéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa Eåàîéðàáéå −¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦

:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñçáîòàåéôøç äð £¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´
:Eøáãa ézçèá-ék øáãâîúîà-øáã étî ìvz-ìàå ¨¨®¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´

:ézìçé EètLîì ék ãàî-ãòãîEúøBú äøîLàå ©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬
:ãòå íìBòì ãéîúäîéãwô ék äáçøá äëläúàåE ¹̈¦À§¨¬¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´

:ézLøãåîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ¨¨«§¦©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçîétë-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨©©À

éúåöî-ìàéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:Eæèî-øëæ ¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«§¨
:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øácðééðòá éúîçð úàæ ¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ¤¨«¨¦´§¨§¦®

:éðúiç Eúøîà ékàðEúøBzî ãàî-ãò éðöéìä íéãæ ¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦©§®Ÿ¦¹¨«§À
:éúéèð àìáðéètLî ézøëæäåäé | íìBòî E ´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À
:íçðúàåâð:EúøBz éáæò íéòLøî éðúæçà äôòìæ ¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«

ãðéwç éì-eéä úBøîæ:éøeâî úéáa Eäðäìélá ézøëæ −§¦¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨
:EúøBz äøîLàå ýåýé EîLåðék él-äúéä úàæ ¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−

éãwô:ézøöð Eçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçøîL ¦ª¤´¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ
éøác:Eçðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E §¨¤«¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«

èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:EñézLç ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«−©§¦
ì ézäîäîúä àìåéúåöî øîL:EàñíéòLø éìáç §´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«¤§¥´§¨¦´

:ézçëL àì EúøBz éðãeòáñíe÷à äìéì-úBöç ¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨
:E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäìâñøLà-ìëì éðà øáç §´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´

ìe Eeàøééãewt éøîL:Eãñõøàä äàìî ýåýé Ecñç §¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤
éwç:éðãnì Eèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ª¤¬©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À

:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:Eèñeìôè ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«¨«§Ä

éãewt øvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò:EòLôè ¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ¦¤«¨©´
:ézòLòL EúøBz éðà íaì áìçkàòéì-áBè ©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬
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éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
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äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà
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יום ראשון - ד' תמוז
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' תמוז
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' תמוז
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' תמוז
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' תמוז
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' תמוז
מפרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' תמוז
פרק כ

מפרק נה עד סוף פרק נט

לשבוע פרשת בלק תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פז fenz 'c oey`x mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ד' ראשון יום
,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êà .é ÷øô,174 'nr cr.åðéëøãî åéëøã

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cge`n

seqÎoi` xe` mr zecge`n z`f lka od - cqgd zcne dnkgd zcn

- ("cg" ly ote`a `edÎjexa

.yep` zbydn dlrnl `ed

,yecwd xdfa ze`xwp okle

ody ,d"awd ly eizecn

`fx" mya ,"zexitq"d

,dpen`d ceq ,"`zepnidnc

xeyw "zexitq"d oipr ixdy

dlrnl `idy ,dpen`a

.dbyde lkyn

,íB÷î-ìkî êà- ©¦¨¨
od "zexitq"dy zexnl
,dbyde lkyn dlrnl
äøBz äøaãå ìéàBä¦§¦§¨¨

ìkì ,íãà éða ïBLCkL ¦§§¥¨¨§©¥
àéäM äî ïæàä úà¤¨Ÿ¤©¤¦

ì äìBëéCëì ,òîL± §¨¦§Ÿ©§¨
,okléîëçì úeLø ïzð¦¨§§©§¥

úîàäzxez inkg ± ¨¡¤
,dlawdúBøéôña øaãì§©¥©§¦

,ìLî Cøãa-w"k xe`ia §¤¤¨¨
`"hily x"enc`:
ixd "lyn" mixne`yk"

dfmpi`y yibcneze`
`nbec yiy m`Îik ,(lynpd) oiprdzekiiyalynd ihxtc

- mdipiazekiiydllynd ihxtc s` ,lynpd ihxt oia
lk oi` lynpdeocic oecipa dfÎjxcÎlr) mdipia zekiiye jxr

lynd m`Îik - mxewne zexitqd mr ynye xe`l llk jxr oi`
lr `edmcegidpadd liwny ynyde xe`dc (mzekiiy)
cegida."('ek mxewna zexitqdceàø÷å,milaewnd ±ïúBà± §¨§¨

mya ,"zexitq"d z`,"úBøBà",ielibe xe` oiprn lyn -éãk§¥
äfä ìLnä éãé-ìòL,xe`n ±ïéðò úö÷ eðì ïáeé,ote`e ± ¤©§¥©¨¨©¤¨¨§¨¦§©

,åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä,"zexitq"a -àeäL ©¦¤©¨¨¦¨¤
øeck óeb CBúaL LîMä øBà ãeçé ïéòk ìLî-Cøãa§¤¤¨¨§¥¦©¤¤¤§©

LîMäynyd xeck seb jeza `vnpd ynyd xe`y enk ± ©¤¤
cg`zn,'øBàî' àø÷pL LîMä óeb íò,"yny" wx `l - ¦©¤¤¤¦§¨¨

.xe` dkezn dpixwn `id ± "xe`n" mb `l`áeúkL Bîk1: §¤¨
,"'Bâå ìãbä øBànä úà",ynyd z` `xa d"awd :xnelk - ¤©¨©¨Ÿ§

,dpnn `ad xe`l zekiiyde xewnd `idy ,"xe`n" z`xwpd
epnî øéàîe èMtúnä õBöépäå åéfäå,"yny"dn ±àø÷ð §©¦§©¦©¦§©¥¥¦¦¤¦§¨

áeúkL Bîk ,"øBà"2,"íBé øBàì íéäìà àø÷iå" : §¤¨©¦§¨¡Ÿ¦¨
Bnò ãçéî àeä ¯ LîMä óeâa BøB÷îa àeä øBàäLëe± §¤¨¦§§©¤¤§ª¨¦

,ynyd mríL ïéà ék ,ãeçiä úéìëúa,ynyd seba ±÷ø §©§¦©¦¦¥¨©
,øéànä øBànä óeb àeäL ãçà íöò,xnel mewn oi` - ¤¤¤¨¤©¨©¥¦

± mixac ipy my mpyiy
"xe`"de ,envr "xe`n"d

`l` ,xe`nd on `admy
± cala cg` xac miiw

,"xe`n"d `edeåéfä ék¦©¦
øBàäå,md ±íLseba ± §¨¨
,ynydLnî ãçà íöò¤¤¤¨©¨

,øéànä øBànä óeb íò¦©¨©¥¦
Bì ïéàå,eifl ±íeL §¥

éðôa ììk úeàéöî§¦§¨¦§¥
.Bîöò,dxe`kl :xnelk ± ©§

,`ed xexa xacy zexnl
i`cea epyi ynyd sebay
oeeik ixdy ± ynyd xe`
hytzn ynyd xe`y
`edy cr dfk ax wgxnl
i`ce ,dnc`d z` xi`n
mb `vnp `edy xacd
,`l` ± dnvr ynya
ote`a `ed my ecegi
mr cge`n elek `edy
i`e ,envr "xe`n"d
my eze` oiivl xyt`
my ± llk envrl ze`ivn `ed oi` my ik ,"eif"e "xe`" mya

xe`d ly xewnde "xe`n"d wx ze`ivna miiw3.íéøácëå§©§¨¦
,Lnî älàä`vnp `edyk ynyd xe` ly ecegi` lr - ¨¥¤©¨
,envr xe`na,äfî øúBéåxywa xaqed xy`n xzei :xnelk - §¥¦¤

,"xe`n"d mr ynyd xe` cegi`e cegilìL åéúBcî ïä¥¦¨¤
úeìéöàä íìBòa Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä± ©¨¨§§¨§¨§¨¨£¦

,mcegia zeliv`d mler "zexitq"Búeîöòå Búeäî íòly ± ¦¨§©§
,d"awdíëBúa Laìúnä ,ìBëéákezenvre ezedn ± ¦§¨©¦§©¥§¨

,"zexitq"d jeza yalznd lekiakúéìëúa íänò ãçéúîe¦§©¥¦¨¤§©§¦
,ãeçiäynyd xe` ly ecegi` lynl `ed ± ,dfn xzeie jky - ©¦

,ynyd seba `vnp xe`dy drya ,ynyd mreëLîpL øçàî¥©©¤¦§§
eìöàðå,"zexitq"d ±Cøãk ìLî-Cøc-ìò ,Cøaúé Bzàî §¤¤§¥¦¦§¨¥©¤¤¨¨§¤¤

Cà .LîMäî øBàä úeèMtúäoliv`nle "zexitq"l qgia ± ¦§©§¨¥©¤¤©
df ixd ,`edÎjexa,äæ Cøãa Lnî àì`ed xacdy itk - Ÿ©¨§¤¤¤

,ynydn hytznd xe`aäàìôðå ä÷Bçø Cøãa ÷ø©§¤¤§¨§¦§¨¨
åéëøc eäáb ék ,eðúâOäî,d"awd ly ±eðékøcî4. ¥©¨¨¥¦¨§§¨¨¦©§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî

àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä
êåúáù ùîùä øåà ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîå
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ
åðîî øéàîå èùôúîä õåöéðäå åéæäå 'åâå ìåãâä øåàîä úà
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà

åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
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טז.1. א, ה.2.בראשית א, ˘ËÈÏ"‡3.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצד ואפס" "אין "אאפ"ל :¯Â‡Ó‰– מאור ענין מציאות שהרי –
·È˘ÁÓנקרא (שעש"ז דאור ט.Â‡Ó."(.4¯הענין נה, ישעיה ראה



fenzפח 'eÎ'd iyilyÎipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ה' שני יום
,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êëùì î"îå,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

תמוז  ו' שלישי יום
יום שני ֿ שלישי ה 'ֿ ו 'תמוז  ,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

,íB÷î-ìkîelv` xy`n xzeia dlrp ote`a dfy zexnl - ¦¨¨
ick ,z`f lka ,mc`dììLnî ïðBaúðå òîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©§¦§¥¦§©

äìBò Bðéàå ,BøB÷îa ìèáe ãçéîä ,LîMä øBàxe`d ± ©¤¤©§ª¨¨¥¦§§¥¤
,dnvr ynya ezeidaøB÷nä íL ÷ø Bîöò-éðôa ììk íLa§¥§¨¦§¥©§©¥©¨

Ck ¯ Bcáì,mb ±ìk §©¨¨
-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
BðBöøe àeä-Ceøä§
úBìBò ïðéà ,Búîëçå§¨§¨¥¨

úBàø÷ðå,d"awd iabl ± §¦§¨
elà úBîLa,zecn ly ± §¥¥
,dnkge oevxàlà ììk§¨¤¨

íéàøápä éaâì,cala ± §©¥©¦§¨¦
x"enc` w"k zxrd

`"hilydhnl mdy" :
dxivi d`ixaa ± 'iv`n

,"epiide ± 'iyreíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦

mi`xapde mipeilrd
,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨

,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

àeä ,íâéäðîe íúBà äiçîe äeäî,iciÎlr ±BðBöøa §©¤§©¤¨©§¦¨¦§
Bzòãå Búðéáe Búîëçå,d"awd ly ±úBLaìúnä,epevx ± §¨§¨¦¨§©§©¦§©§

zeyalzn ,d"awd ly ezrce ezpia ,eznkgåéúBcîa§¦¨
,úBLBãwäiabl ixd ,'eke zx`tz ,dxeab ,cqg -mi`xapd, ©§

iciÎlr d"awdn mibdpene mzeig milawn ,mieedznd
cna ± ezrce ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzdze`xwp ,eize

.zecne zrc ,dpia ,dnkg zenya zecnde zexitqdàúéàãk¦§¦¨
epivny enk ±Løãna5:íìBòä àøáð íéøác äøNòa" : ©¦§¨©£¨¨§¨¦¦§¨¨¨

:áéúëc ,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëçaaezkk -6:'ä §¨§¨¦§¨§©©§¦§¦
úBîBäz Bzòãa ,äðeáúa íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨§©§§

."'Bâå eò÷áðixd aezk ± ¦§¨§
yxcna7zeedzdy ,

dxyr"a `id mlerd
xyr mdy ,"mixac

,"zexitq"døîàîëe§©£©
:eäiìà"edil` gzt"a - ¥¦¨

:'xdef ipewiz' zncwday
,ïéðewz øNò ú÷étàc"§©¦©£©¦¦
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å§¨¦¨§£©§¦¨
(mler ly epeaix) dz` -
"oipewiz" dxyr z`ved
xyr" mi`xwp mde

,"zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
àìc ïéîéúñ ïéîìò̈§¦§¦¦§¨
ïéîìòå ïéìbúà¦§©§¨§¨§¦

,ïéìbúàcbidpdl ick - §¦§©§¨
z` (zexitqd xyra) oda
z`e ,(dbydn dlrnly zenlerd) "minezqd zenler"d

,(mc`d zbydl miielb mdy) "miielbd zenler"dïBäáe§
."'eë úàéñkúàxzzqne dqkzn dz` (mci lre) mdae ± ¦§§¦©

deednd ziwl`d zeigd z` ielba e`xi `ly ,mi`xapdn
eedzp cvik `nbec oldl `ian owfd epax .mze` digne

:zexitqde zecndn mi`xapd

úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥
,ãñçä úcî,`idy itk -,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ¦©©¤¤§¨¦¨¦¨©§

Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨
Bzòãå,d"awd ly ± §©§

,da ïéLaìîzcna - §ª¨¦¨
,cqgdda àøáezcna ± ¨¨¨
,cqgdøBàä úà¤¨

,"øBà éäé" øîàîaik - §©£©§¦
zeedzd `ed xe`d oipr
zcn zelbzdn d`ad
oiay zekiiyde ,cqgd

:jka `id ,"cqg"l "xe`"úëLîäå úeèMtúä úðéça àéäL¤¦§¦©¦§©§§©§¨©
BúeèMtúäå ,äìòîlî íìBòì øBàä,xe`d ly ±íìBòa ¨¨¨¦§©§¨§¦§©§¨¨

,BôBñ ãò íìBòä óBqî¦¨¨©
;ãñç úcî úðéça àéäL¤¦§¦©¦©¤¤
cqg ly dpipr ixdy -

.ielibe zehytzd :`ed÷ø©
äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨
zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïæàä êëùì î"îå
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð
ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
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"מדרש".5. נקראות שבגמרא ה"אגדות" גם כידוע, – א. יב, כ.6.חגיגה – יט ג, ˘ËÈÏ"‡7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה" :
המל'·Ú˘¯‰המפורשת˘Ó‰הול"ל מצד מדבר שבמשנה אלא – נבה"ע הראי'ÈÂÏÈ‚‰Âמאמרות וכאן ספירה, שבכל כנ"ל) – (מאמר

כו'". בינה חכ' על צ"ל

fenz 'f iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ז' רביעי יום
eriy dxen,gt 'nrn :zxaern dpyl x...íâ äðäå .àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

,dxeabd zcn mb da zllek cqgd zcneäéä àì ïëìxe`d ± ¨¥Ÿ¨¨
,cqgd zcnn xvepyøBàk éðçeøíâå ,Lnî äìòî ìL ¨¦§¤©§¨©¨§©

Laìúð,df xe` ±,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäL äfä íìBòa ¦§©¥¨¨©¤¤¦§¦©§§©§¦
÷"ú Cìäî àeäL,ze`n yng ±òé÷øì õøàäî äðL ¤©£©¨¨¥¨¨¤¨¨¦©
áøòîì çøænîe8lk ± . ¦¦§¨§©£¨

eid `l elld zelabdd
zeedzd eli` zeniiw
cqgd zcnn dzid mlerd
`ed cqg ixdy ,dnvr
;dlabd ila zehytzd
zeedzddy iptn ,`l`
`idy itk cqgn `id
cvne ± dxeabn mb dlelk
zcn ly mevnvd
zelabdd ze`a ,dxeabd
oeeik ,j` ± .zexen`d
zyy ly oey`x meiay
dzlbzp ziy`xa ini
eedzp ,cqgd zcn dlrte
mdl yiy mi`xapd f`
,cqgd zcnl zekiiy
.'eke xe` ly ze`ivnd

éðL íBéa ïëå,ziy`xa ini zyy ly ±äøeáb úcî úéìâð± §¥§¥¦¦§¥¦©§¨
`idy itk,'eë BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk,oevx oke - §¨¦§¨¦§

,da miyaeln ,zrc ,dpia ,dnkgda àøáe`xa d"awde ± ¨¨¨
z` dxeabd zcna,íénä CBúa òé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©§©¨¦

,"íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå`xapde xn`ndy ,jk - ¦¦©§¦¥©¦¨¨¦
,dxeabd zcnl zekiiy mdl yi ± riwxd ± epnn deedzpyàéäL¤¦

,riwxay dlcadd ±íéî íéìòäì úBøeáâe íeöîö úðéça§¦©¦§§§©§¦©¦
eîMbúð äæ-éãé-ìòå ,íéðBzçzä íénî íéiðçeøä íéðBéìòä̈¤§¦¨¨¦¦¦©¦©©§¦§©§¥¤¦§©§

mind ±î íìãaäa íéðBzçzämind ±;íéðBéìòädzyrp - ©©§¦§¦¨§¨¥¨¤§¦
dxeabd zcnn mi`ad ,mlrde mevnv iciÎlr dnybdd ok m`

,ziy`xa ini zyyn ipy meia dlrte dzlbzpyãñç úcîe¦©¤¤
,da äìeìk,dxeabd zcna -"äðaé ãñç íìBò" ék9- ,zxrd §¨¨¦¨¤¤¦¨¤

`"hily x"enc` w"kly "dpai"d mvr :xnelk ."cqg ly oipr" :
zlrety mewna mby ,ixd .ielibe cqg ly iehia `ed mlerd

,cqgd zcn mb my zlret ,dxeabd zcnìkäLxen`d lk ± ¤©Ÿ
`ed.'ä ãáòì äéìò íãàå äLaiä äàøzL éãkoipr df ixd ± §¥¤¥¨¤©©¨¨§¨¨¨¤¨©£Ÿ

,cqg ly.ïlk ïëålk ± §¥ª¨
ociÎlry ,zecnd x`y
zg` lk ,mi`xapd e`xap

.dly meiaøîàL eäæå§¤¤¨©
'íéðewz'a eäiìà± ¥¦¨©¦¦
,"xdef ipewiz"a:íL̈

éà äàæçàì"âéäðúà C §©£¨¨¥¦§©¥
ètLîe ÷ãöa àîìò̈§¨§¤¤¦§¨

,'eëcvik ze`xdl -
wcva mlerd bdpen
"zexitq"dy ± 'eke htyne
zbdpd oipr liaya elv`p
,'eke htyne wcva mlerd

,ïéc eäéà ÷ãö"wcv" - ¤¤¦¦
,dxeabde oicd zcn `ed
,'eë éîçø eäéà ètLî¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn" -,'ek m
éà äàæçàì àlkC Ÿ¨§©£¨¨¥

,àîìò âéäðúàick od ,zexitqde zecnd lk ,z`f lk - ¦§©¥¨§¨
,mlerd bdpen cvik ze`xdlàòéãé ÷ãö Cì úéàc åàì ìáà£¨¨§¦¨¤¤§¦¨

,ïéc eäéàcrecid "wcv" jl yi ,d"awd ,dz`y `l la` - §¦¦
,oic edfy ,mi`xapl,éîçø eäéàc àòéãé ètLî àìå,`le - §¨¦§¨§¦¨§¦©£¥

,mingx `edy ,mi`xapl recid "htyn"d oipr ,jl yiyåàìå§¨
:"ììk úBcî ïeðéà ìkî,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦¨¦¦§¨

zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e "wcv"
elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e .mi`xapde

wcv jiiy `l jxazidfhtynedfxac el` zecn oi` eiabl ik ,
ynyd xe` enk ,envr d"awda lilk zecge`n od ,llk mnvrl
`l` ,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd xe`na ezeida

dnvr ynya cge`ne ixnbl lha `ed.

.àé ÷øt,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly eizecn)

yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,cala

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi` ,`ed jexa

mya oze` `exwl jiiy `l okl xy` ,jxazi ez` zilkza zecge`n

ynyd xe`n - mxewna mzeida ynyd eife xe`a xacdy enk - onvrl

mr my micge`n mdy iptn ,"xe`" `xwidl mya miler mpi`y -

zexitqde zecnd wx `ly ,owfd epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta .xe`nd

,"zexn`n dxyr" mb `l` ,cala mi`xapd iabl odizenya ze`xwp

z` bidpdle zeigdl ,zeedl zexitqde zecnd zelbzn mci lry

`l la` ,cala mi`xapd iabl "zexn`n" mi`xwp md mb - mi`xapd

zecge`nd zexitqde zecnd mr micge`n mdy oeeik ,dlrnl iabl

.`edÎjexaÎyecwd mr zilkza

"úBøîàî" íLa eàø÷ð ïk-íb ,úBøîàî äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨©£¨©¥¦§§§¥©£¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø
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א.8. יג, חגיגה ג.9.ראה פט, תהלים



פט fenz 'eÎ'd iyilyÎipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ה' שני יום
,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êëùì î"îå,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

תמוז  ו' שלישי יום
יום שני ֿ שלישי ה 'ֿ ו 'תמוז  ,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

,íB÷î-ìkîelv` xy`n xzeia dlrp ote`a dfy zexnl - ¦¨¨
ick ,z`f lka ,mc`dììLnî ïðBaúðå òîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©§¦§¥¦§©

äìBò Bðéàå ,BøB÷îa ìèáe ãçéîä ,LîMä øBàxe`d ± ©¤¤©§ª¨¨¥¦§§¥¤
,dnvr ynya ezeidaøB÷nä íL ÷ø Bîöò-éðôa ììk íLa§¥§¨¦§¥©§©¥©¨

Ck ¯ Bcáì,mb ±ìk §©¨¨
-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
BðBöøe àeä-Ceøä§
úBìBò ïðéà ,Búîëçå§¨§¨¥¨

úBàø÷ðå,d"awd iabl ± §¦§¨
elà úBîLa,zecn ly ± §¥¥
,dnkge oevxàlà ììk§¨¤¨

íéàøápä éaâì,cala ± §©¥©¦§¨¦
x"enc` w"k zxrd

`"hilydhnl mdy" :
dxivi d`ixaa ± 'iv`n

,"epiide ± 'iyreíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦

mi`xapde mipeilrd
,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨

,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

àeä ,íâéäðîe íúBà äiçîe äeäî,iciÎlr ±BðBöøa §©¤§©¤¨©§¦¨¦§
Bzòãå Búðéáe Búîëçå,d"awd ly ±úBLaìúnä,epevx ± §¨§¨¦¨§©§©¦§©§

zeyalzn ,d"awd ly ezrce ezpia ,eznkgåéúBcîa§¦¨
,úBLBãwäiabl ixd ,'eke zx`tz ,dxeab ,cqg -mi`xapd, ©§

iciÎlr d"awdn mibdpene mzeig milawn ,mieedznd
cna ± ezrce ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzdze`xwp ,eize

.zecne zrc ,dpia ,dnkg zenya zecnde zexitqdàúéàãk¦§¦¨
epivny enk ±Løãna5:íìBòä àøáð íéøác äøNòa" : ©¦§¨©£¨¨§¨¦¦§¨¨¨

:áéúëc ,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëçaaezkk -6:'ä §¨§¨¦§¨§©©§¦§¦
úBîBäz Bzòãa ,äðeáúa íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨§©§§

."'Bâå eò÷áðixd aezk ± ¦§¨§
yxcna7zeedzdy ,

dxyr"a `id mlerd
xyr mdy ,"mixac

,"zexitq"døîàîëe§©£©
:eäiìà"edil` gzt"a - ¥¦¨

:'xdef ipewiz' zncwday
,ïéðewz øNò ú÷étàc"§©¦©£©¦¦
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å§¨¦¨§£©§¦¨
(mler ly epeaix) dz` -
"oipewiz" dxyr z`ved
xyr" mi`xwp mde

,"zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
àìc ïéîéúñ ïéîìò̈§¦§¦¦§¨
ïéîìòå ïéìbúà¦§©§¨§¨§¦

,ïéìbúàcbidpdl ick - §¦§©§¨
z` (zexitqd xyra) oda
z`e ,(dbydn dlrnly zenlerd) "minezqd zenler"d

,(mc`d zbydl miielb mdy) "miielbd zenler"dïBäáe§
."'eë úàéñkúàxzzqne dqkzn dz` (mci lre) mdae ± ¦§§¦©

deednd ziwl`d zeigd z` ielba e`xi `ly ,mi`xapdn
eedzp cvik `nbec oldl `ian owfd epax .mze` digne

:zexitqde zecndn mi`xapd

úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥
,ãñçä úcî,`idy itk -,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ¦©©¤¤§¨¦¨¦¨©§

Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨
Bzòãå,d"awd ly ± §©§

,da ïéLaìîzcna - §ª¨¦¨
,cqgdda àøáezcna ± ¨¨¨
,cqgdøBàä úà¤¨

,"øBà éäé" øîàîaik - §©£©§¦
zeedzd `ed xe`d oipr
zcn zelbzdn d`ad
oiay zekiiyde ,cqgd

:jka `id ,"cqg"l "xe`"úëLîäå úeèMtúä úðéça àéäL¤¦§¦©¦§©§§©§¨©
BúeèMtúäå ,äìòîlî íìBòì øBàä,xe`d ly ±íìBòa ¨¨¨¦§©§¨§¦§©§¨¨

,BôBñ ãò íìBòä óBqî¦¨¨©
;ãñç úcî úðéça àéäL¤¦§¦©¦©¤¤
cqg ly dpipr ixdy -

.ielibe zehytzd :`ed÷ø©
äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨
zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda

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

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïæàä êëùì î"îå
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð
ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
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"מדרש".5. נקראות שבגמרא ה"אגדות" גם כידוע, – א. יב, כ.6.חגיגה – יט ג, ˘ËÈÏ"‡7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה" :
המל'·Ú˘¯‰המפורשת˘Ó‰הול"ל מצד מדבר שבמשנה אלא – נבה"ע הראי'ÈÂÏÈ‚‰Âמאמרות וכאן ספירה, שבכל כנ"ל) – (מאמר

כו'". בינה חכ' על צ"ל

fenz 'f iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ז' רביעי יום
eriy dxen,gt 'nrn :zxaern dpyl x...íâ äðäå .àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

,dxeabd zcn mb da zllek cqgd zcneäéä àì ïëìxe`d ± ¨¥Ÿ¨¨
,cqgd zcnn xvepyøBàk éðçeøíâå ,Lnî äìòî ìL ¨¦§¤©§¨©¨§©

Laìúð,df xe` ±,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäL äfä íìBòa ¦§©¥¨¨©¤¤¦§¦©§§©§¦
÷"ú Cìäî àeäL,ze`n yng ±òé÷øì õøàäî äðL ¤©£©¨¨¥¨¨¤¨¨¦©
áøòîì çøænîe8lk ± . ¦¦§¨§©£¨

eid `l elld zelabdd
zeedzd eli` zeniiw
cqgd zcnn dzid mlerd
`ed cqg ixdy ,dnvr
;dlabd ila zehytzd
zeedzddy iptn ,`l`
`idy itk cqgn `id
cvne ± dxeabn mb dlelk
zcn ly mevnvd
zelabdd ze`a ,dxeabd
oeeik ,j` ± .zexen`d
zyy ly oey`x meiay
dzlbzp ziy`xa ini
eedzp ,cqgd zcn dlrte
mdl yiy mi`xapd f`
,cqgd zcnl zekiiy
.'eke xe` ly ze`ivnd

éðL íBéa ïëå,ziy`xa ini zyy ly ±äøeáb úcî úéìâð± §¥§¥¦¦§¥¦©§¨
`idy itk,'eë BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk,oevx oke - §¨¦§¨¦§

,da miyaeln ,zrc ,dpia ,dnkgda àøáe`xa d"awde ± ¨¨¨
z` dxeabd zcna,íénä CBúa òé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©§©¨¦

,"íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå`xapde xn`ndy ,jk - ¦¦©§¦¥©¦¨¨¦
,dxeabd zcnl zekiiy mdl yi ± riwxd ± epnn deedzpyàéäL¤¦

,riwxay dlcadd ±íéî íéìòäì úBøeáâe íeöîö úðéça§¦©¦§§§©§¦©¦
eîMbúð äæ-éãé-ìòå ,íéðBzçzä íénî íéiðçeøä íéðBéìòä̈¤§¦¨¨¦¦¦©¦©©§¦§©§¥¤¦§©§

mind ±î íìãaäa íéðBzçzämind ±;íéðBéìòädzyrp - ©©§¦§¦¨§¨¥¨¤§¦
dxeabd zcnn mi`ad ,mlrde mevnv iciÎlr dnybdd ok m`

,ziy`xa ini zyyn ipy meia dlrte dzlbzpyãñç úcîe¦©¤¤
,da äìeìk,dxeabd zcna -"äðaé ãñç íìBò" ék9- ,zxrd §¨¨¦¨¤¤¦¨¤

`"hily x"enc` w"kly "dpai"d mvr :xnelk ."cqg ly oipr" :
zlrety mewna mby ,ixd .ielibe cqg ly iehia `ed mlerd

,cqgd zcn mb my zlret ,dxeabd zcnìkäLxen`d lk ± ¤©Ÿ
`ed.'ä ãáòì äéìò íãàå äLaiä äàøzL éãkoipr df ixd ± §¥¤¥¨¤©©¨¨§¨¨¨¤¨©£Ÿ

,cqg ly.ïlk ïëålk ± §¥ª¨
ociÎlry ,zecnd x`y
zg` lk ,mi`xapd e`xap

.dly meiaøîàL eäæå§¤¤¨©
'íéðewz'a eäiìà± ¥¦¨©¦¦
,"xdef ipewiz"a:íL̈

éà äàæçàì"âéäðúà C §©£¨¨¥¦§©¥
ètLîe ÷ãöa àîìò̈§¨§¤¤¦§¨

,'eëcvik ze`xdl -
wcva mlerd bdpen
"zexitq"dy ± 'eke htyne
zbdpd oipr liaya elv`p
,'eke htyne wcva mlerd

,ïéc eäéà ÷ãö"wcv" - ¤¤¦¦
,dxeabde oicd zcn `ed
,'eë éîçø eäéà ètLî¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn" -,'ek m
éà äàæçàì àlkC Ÿ¨§©£¨¨¥

,àîìò âéäðúàick od ,zexitqde zecnd lk ,z`f lk - ¦§©¥¨§¨
,mlerd bdpen cvik ze`xdlàòéãé ÷ãö Cì úéàc åàì ìáà£¨¨§¦¨¤¤§¦¨

,ïéc eäéàcrecid "wcv" jl yi ,d"awd ,dz`y `l la` - §¦¦
,oic edfy ,mi`xapl,éîçø eäéàc àòéãé ètLî àìå,`le - §¨¦§¨§¦¨§¦©£¥

,mingx `edy ,mi`xapl recid "htyn"d oipr ,jl yiyåàìå§¨
:"ììk úBcî ïeðéà ìkî,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦¨¦¦§¨

zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e "wcv"
elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e .mi`xapde

wcv jiiy `l jxazidfhtynedfxac el` zecn oi` eiabl ik ,
ynyd xe` enk ,envr d"awda lilk zecge`n od ,llk mnvrl
`l` ,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd xe`na ezeida

dnvr ynya cge`ne ixnbl lha `ed.

.àé ÷øt,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly eizecn)

yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,cala

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi` ,`ed jexa

mya oze` `exwl jiiy `l okl xy` ,jxazi ez` zilkza zecge`n

ynyd xe`n - mxewna mzeida ynyd eife xe`a xacdy enk - onvrl

mr my micge`n mdy iptn ,"xe`" `xwidl mya miler mpi`y -

zexitqde zecnd wx `ly ,owfd epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta .xe`nd

,"zexn`n dxyr" mb `l` ,cala mi`xapd iabl odizenya ze`xwp

z` bidpdle zeigdl ,zeedl zexitqde zecnd zelbzn mci lry

`l la` ,cala mi`xapd iabl "zexn`n" mi`xwp md mb - mi`xapd

zecge`nd zexitqde zecnd mr micge`n mdy oeeik ,dlrnl iabl

.`edÎjexaÎyecwd mr zilkza

"úBøîàî" íLa eàø÷ð ïk-íb ,úBøîàî äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨©£¨©¥¦§§§¥©£¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø
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âì.ãáìa íéàøápä éaitk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n" ± §©¥©¦§¨¦¦§©
,oldl cin yxtn owfd epaxyúîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©

,äNòîa úelbúäì úBàaLk ,íãàädlerta -zxvepd ¨¨¨§¤¨§¦§©§©£¤
,dcn dze`n,äáLçnä úBiúBàa úBLaìî úBàa ïäiptl - ¥¨§ª¨§¦©©£¨¨

,dyrna d`a dcndy
zeyalzda d`a `id

.daygnd zeize`aïBâk§
íéîçøå ãñç úcî¦©¤¤§©£¦
øLôà éà ,äîLpaL¤©§¨¨¦¤§¨
ìòta úelbúä éãéì àáì̈Ÿ¦¥¦§©§Ÿ©

,Lnîdlert zeyrl - ©¨
,mingxe cqg lyíà-ék¦¦

áMçnL éãé-ìò± ©§¥¤§©¥
,dligzaBzòãa§©§

ä÷ãvä äNòî øäøäîe§©§¥©£¥©§¨¨
ìòôa dúBNòì ãñçå̈¤¤©£¨§Ÿ©
øLôà-éà ék ,Lnî©¨¦¦¤§¨

úBNòì,dlert mey ± ©£
,äáLçî éìaepyie - §¦©£¨¨

zelbzd iptly ,ote`
dilr ,dyrna dcnd
wx `l yalzdl
xeaica mb `l` ,daygna

.oldl xaqeiy itk ±íàå§¦
,úBNòì íéøçàì äeöî§©¤©£¥¦©£

,Cìnä Bîkdeevnd - §©¤¤
,zeyrl mixg`léæà£©

ãñçä úcî úLaìúî¦§©¤¤¦©©¤¤
äáLçnä úBiúBà íâå§©¦©©£¨¨
ïëå] øeacä úBiúBàa§¦©¦§¥
ãñç éøác øaãnLk§¤§©¥¦§¥¤¤

[eäòøì íéîçøåmby ± §©£¦§¥¥
cqg zecn zeyalzn f`
zeize` mr cgi mingxe
zeize`a ,daygnd
zelbzdy ixd .xeaicd
ly zecnde zegekd

zeize` e` daygnd zeize` ± zeize` iciÎlr `wec `id ,ytpd
.xeaicd,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ,ìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨¦¨¤©¨¨

éelb àø÷ð ,íéðBzçza ïúlòt úelbúä úðéçáì úBàaLk§¤¨¦§¦©¦§©§ª¨¨©©§¦¦§¨¦
,"úBiúBà óeøö"å "øîàî" íLa Bæ älòt úëLîäå äæ¤§©§¨©§ª¨§¥©£¨§¥¦
åéúBcnî úëLîð älòt íeL äéäzL øLôà-éà éøäL¤£¥¦¤§¨¤¦§¤§ª¨¦§¤¤¦¦¨

."úBiúBà" íLa íéàø÷pä íéôeøö éìa úBLBãwäick ± ©§§¦¥¦©¦§¨¦§¥¦
df ixd ,zeyecwd eizecnn d`ad "dlert" ly zelbzd didzy

zelbzd ly ote`a `wec`ed makxdy ,miihxt zegek
."dlert"d d`a dpnny zelbzddúcnî øBàä úàéøáì ïBâk§¦§¦©¨¦¦©

äpnî CLîð ¯ ãñçä,cqgd zcnn ±çëå älòt úëLîä ©¤¤¦§¨¦¤¨©§¨©§ª¨§Ÿ©
Ba àøáìå ìòôì,gek eze`a ±,øBàä úàxiaqiy itk ,oky - ¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨

ibeqe zepey zelert cqgd zcnn zeidl zeleki ,oldl
,xg` xac `le xe` dpnn deedziy ick ixd ,zepey zeieedzd
akxend ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did

,xe` `xaii epnny dfk ote`aBæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©
øîàî íLa úàø÷ð¦§¥§¥©£©
ék ."øBà éäé" úBiúBàå§¦§¦¦

ïðéàL óàly oipr ± ©¤¥¨
,ynn zeize`úBiúBàk§¦

-ñç eðlL äáLçî©£¨¨¤¨©
,íBìLålynd e`iada - §¨

zelbzdy myky ,xen`d
`wec `id mc`a ytpd
,daygnd zeize` iciÎlr
zelbzdy ,dlrnl mb jk
Îlr `id zeyecwd eizecn
± zeize` ly oipr ici
zexnly :o`k ybcen
,ynn zeize` od ytpay
yiy zelabdd lk mr
oi` dlrnl ixd ,zeize`l
,melyeÎqg jk xacd

íä íB÷î-ìkîdneca ± ¦¨¨¥
,ody zeize`lïéðò¦§¨

úeeäúä ìò äøBnä©¤©¦§©
,Léì ïéàî øBàädfy - ¨¥©¦§¥

z`ixal ihxtd gekd
,xe`døBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨

àìå ,äæ çk úëLîäî¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ
íéøác epnî eàøáð¦§§¦¤§¨¦
ïk-íb eàøápL íéøçà£¥¦¤¦§§©¥
íéî Bîk ,ãñç úcnî¦¦©¤¤§©¦

,íäa àöBiëå,ixd - §©¥¨¤
`ed gek eze` akxdy
z` `xea `edy ote`a
dpekn okle ,`wec xe`d
."xe` idi xn`n"k df gek
zcn dze`ny dcaerd

,df ixd ,xe` `le ± mda `veike min mieedzn cqgéðtî¦§¥
ìò íéøBnä ,íéøçà íéôeøö úBðéçáa úBçk íäa eLaìúpL¤¦§©§¨¤Ÿ¦§¦¥¦£¥¦©¦©
úBçëå úeiç ìk ék ,àöîðå .àöBiëå íénä úeeäúä¦§©©©¦§©¥§¦§¨¦¨©§Ÿ

íàøáì íéðBzçzì úBLBãwä åéúBcnî úBëLîpäLéì ïéàî ©¦§¨¦¦¨©§©©§¦§¨§¨¥©¦§¥
úBàø÷ð ¯ íîi÷ìe íúBéçäìezegeke zeig ly zekyndd ± §©£¨§©§¨¦§¨

úeiçä úëLîä úðéça ïäL ,"úBLBãwä úBiúBà" íLa§¥¦©§¤¥§¦©©§¨©©©
.íúBéçäìe úBîìBò úeeäúäì åéúBcîe Búîëçå BðBöøî¥§§¨§¨¦¨§¦§©¨§©£¨

íäå,zeize`dn mixvepd zenlerd ±:úBîìBò éðéî éðL §¥§¥¦¥¨
,ïééìbúà àìc ïéîéúñ ïéîìòmpi`y minezq zenler - ¨§¦§¦¦§¨¦§©§¨

,milbznúBëLîäå úBçkî íéîi÷å íéiçå íéeäúnä íä¥©¦§©¦§©¦§©¨¦¦Ÿ§©§¨
-Cøc-ìò íãàä úîLðaL äáLçnä úBiúBà Bîk ,úBîìòð¤§¨§¦©©£¨¨¤§¦§©¨¨¨©¤¤

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ

åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì

åéúåà íâåøáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä ú
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã
äæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì úåàáùë
à"à éøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòô úëùîäå
éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
úãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá 'éàø÷ðä íéôåøéö
àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
'åéúåà íùá 'åàø÷ð íîéé÷ìå 'úåéçäìå ùéì ïéàî íàøáì
åúîëçå åðåöøî úåéçä úëùîä 'éçá ïäù úåùåã÷ä
éðéî éðù íäå íúåéçäìå úåîìåò úååäúäì åéúåãîå
íééçå íéåäúîä íä ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò úåîìåò
äáùçîä 'åéúåà åîë úåîìòð úåëùîäå úåçëî íéîéé÷å
íééçå åàøáð ïééìâúàã ïéîìòå î"ãò íãàä úîùðáù
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תמוז  ח' חמישי יום
,176 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë

,ìLîjk ,zlefdn zeienq daygnd zeize`y myky - ¨¨
miienq zegekd
mdne ,mi`xapdn
zenlerd mieedzn

,minezqdïéîìòå§¨§¦
,ïééìbúàczenler - §¦§©§¨

,miielbíéiçå eàøáð¦§§§©¦
elbúpL úelbúäî¥¦§©¤¦§©
úBëLîäå úBçkŸ§©§¨

ïäLëe ,"äáLçnä úBiúBà" íLa úBàø÷pä ,úBîìòpä± ©¤§¨©¦§¨§¥¦©©£¨¨§¤¥
,daygnd zeize` ,mifepbd zegekdúBéçäì úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©§©£

ïééìbúàc ïéîìò,miielbd zenlerd ±íLa úBàø÷ð ¨§¦§¦§©§¨¦§¨§¥
"'ä øáã"e "úBøîàî"©£¨§©

Bîk ,"åét çeø"å± §©¦§
,lynløeacä úBiúBà¦©¦

,ìLî-Cøc-ìò íãàä¨¨©¤¤¨¨
íéòîBMì úBlâî ïäL¤¥§©©§¦
íeúñå ïeôö äéäM äî©¤¨¨¨§¨

.Baìazeize`d jk ± §¦
zelbzd od zekyndde
oinlr" zpigaay mi`xapl zeig ritydl ,mi`xapl

."oiilbz`c

àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòî äìòîì- §©§¨©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`d zeize`k `ly
éøäLdaxda dlrnl od dlrnly xeaicd zeize`y di`x ± ¤£¥

dn `id mi`xapd lkyn
yúBiúBàå øîàîa§©£©§¦

eðîìöa íãà äNòð"©£¤¨¨§©§¥
ìòa íãàä àøáð ¯ "'Bâå§¦§¨¨¨¨©©

,ìëNå äîëçoeeike - ¨§¨¨¥¤
mi`a xeaicd zeize`ny
ody ixd ,lkye dnkg
dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bà± £¦
lkye dnkge mc`dy

eedzpïBéìòä ìáäa©¤¤¨¤§
:áéúëãk ,ãáìenk - §©§¦§¦

aezky1:åétàa çtiå"©¦©§©¨
"íéiç úîLð2- , ¦§©©¦

gtepy ,df "lad"ne
lra xevi deedzp ,mc`a

.dnkge lkyïk íàå± §¦¥
deedzp ladde xeaicdny
,lkye dnkg lra mc`

,ixdìáäå øeacä©¦§¤¤
íãà úîLðaL ìëOäå äîëçä øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§©¨§¨§©¥¤¤§¦§©¨¨

úììBkä ,ïBLàøäzllek oey`xd mc` ly eznyp ±ìk ¨¦©¤¤¨
.úøMä éëàìnî íéìBãb íäL ,íé÷écvä úBîLð`linne ± ¦§©©¦¦¤¥§¦¦©§£¥©¨¥

± mik`lnd lkyn mb xzei dpeilr dbixcn `ed mdly lkyd
,oeilrd ladde xeaicdn deedzd df lkeúBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦

åéúBcnî úeiçå úBçk úBëLîä úBðéça ïä Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥¥§¦©§¨Ÿ§©¦¦¨
,ãeçiä úéìëúa Búeîöòå Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé¦§¨¥©§ª¨§¨§©§§©§¦©¦

àeäL,jxazi ±äîëç úâøãnî õ÷ ïéàì äìòî äìòîì ¤§©§¨©§¨§¥¥¦©§¥©¨§¨
.íéàøápaLdnkgd oipra zekynpd zeize`d mb okle ± ¤©¦§¨¦

,mi`xap ly lkydeàìå§Ÿ
"úBiúBà" íLa eàø÷ð¦§§§¥¦

,íéàøápä éaâìdn - §©¥©¦§¨¦
,"zeize`" odl mi`xewy
,lkye dnkgn dhnly
,oky .mi`xap iabl df oi`
dlrn dlrnl od ,xen`k
,lkyde dnkgd oiprn
åéúBcî éaâì àlà¤¨§©¥¦¨
.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé¦§¨¥¦§¨§©§¨
mya ze`xwp od ±
`l ody itk ,"zeize`"
zeize` xy`n xzei
mikynpd miielibe

.zecnn,äpäåd -zeize` §¦¥
,dlrnlyéðéî á"ë ïä¥¦¥

úBçëå úeiç úBëLîä©§¨©§Ÿ
ïäaL ,äfî äæ íéðBL¦¤¦¤¤¨¤
úBîìBòä ìk eàøáð¦§§¨¨¨
ìëå íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦§¨
Cøaúé Búîëçå BðBöøa äìò CkL ,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨¤¨¨¨¦§§¨§¨¦§¨¥

úBëLîä éðéî á"ëa íìBòä àøáì,zegek ±,à÷åc úBðBL ¦§Ÿ¨¨§¦¥©§¨©§¨
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äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ

åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì

åéúåà íâåøáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä ú
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã
äæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì úåàáùë
à"à éøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòô úëùîäå
éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
úãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá 'éàø÷ðä íéôåøéö
àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
'åéúåà íùá 'åàø÷ð íîéé÷ìå 'úåéçäìå ùéì ïéàî íàøáì
åúîëçå åðåöøî úåéçä úëùîä 'éçá ïäù úåùåã÷ä
éðéî éðù íäå íúåéçäìå úåîìåò úååäúäì åéúåãîå
íééçå íéåäúîä íä ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò úåîìåò
äáùçîä 'åéúåà åîë úåîìòð úåëùîäå úåçëî íéîéé÷å
íééçå åàøáð ïééìâúàã ïéîìòå î"ãò íãàä úîùðáù
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תמוז  ח' חמישי יום
,176 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë
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lkye dnkge mc`dy
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deedzp ladde xeaicdny
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.zecnn,äpäåd -zeize` §¦¥
,dlrnlyéðéî á"ë ïä¥¦¥

úBçëå úeiç úBëLîä©§¨©§Ÿ
ïäaL ,äfî äæ íéðBL¦¤¦¤¤¨¤
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.øúBé àìå úBçt àì,a"k xy`n ±ïä ïäå3úBiúBà á"ë Ÿ¨§Ÿ¥§¥¥¦

ìå äôa úBòeáwä,ïBL,mc`d ly epeylae eita -ïðúãk± ©§§¤§¨§¦§©
epcnly enk'äøéöé øôñ'adta zeize`d z` raw d"awdy ± §¥¤§¦¨

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

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåàø÷ðä úåîìòðä úåëùîäå úåçë åìâúðù úåìâúäî
ïéîìò 'åéçäì úåìâúä 'éçáá ïäùëå 'áùçîä 'åéúåà íùá
åîë åéô çåøå 'ä øáãå úåøîàî íùá úåàø÷ð ïééìâúàã
äî íéòîåùì úåìâî ïäù î"ãò íãàá øåáãä úåéúåà

åáìá íåúñå ïåôö äéäù

øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù
åðéîìöá íãà äùòð 'åéúåàå øîàîá éøäù 'éàøáðä ìëùå
ïåéìòä ìáäá 'éôà åà ìëùå äîëç ìòá íãàä àøáð 'åâå
ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
íéìåãâ íäù íé÷éãöä úåîùð ìë úììåëä ïåùàøä
'éçá ïä 'úé åøåáéã úåéúåàù éôì åðééäå úøùä éëàìîî
åúåäîá úåãçåéîä 'úé åéúåãîî úåéçå úåçë úåëùîä

òåõ÷ ïéàì äìòî äìòîì àåäù ãåçéä úéìëúá åúåîö
úåéúåà íùá åàø÷ð àìå íéàøáðáù äîëç úâøãîî
ïîöòáå ïãåáëá 'úé åéúåãî éáâì àìà íéàøáðä éáâì
äæî äæ íéðåù úåçëå úåéç úåëùîä éðéî á"ë ïä äðäå
ìëå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáð ïäáù
àåøáì 'úé åúîëçå åðåöøá äìò êëù íëåúáù íéàåøáä
àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
ïðúãë ïåùìå äôá úåòåá÷ä úåéúåà á"ë ïä ïäå øúåé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :
פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' דויפח פנימי'˘˙ÏÁ‰רפ"ב מבחי' Î"Á‡Âנמשכת

‰„¯È.'כו"˘"ÈÈÚ..3.להלן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה



fenzצב 'h iyiy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט' שישי יום
,ht 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ø .áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ

.oeyleáúëa ïúðeîúe]ody itk ,azka zeize`d zpenz ± §¨¨¦§¨
dxeza zeriten
ozxeva (xn`na)
`id "e" :oebk ± zlaewnd
ewe dlrnln "c"ei"

,"c"ei"dn jynpdàéä¦
øeiö ìò äøBî¨©¦

,äëLîäädfi`a - ©©§¨¨

,dkyndd ote`úBiúBà íbL ¯ [ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨¤©¦
äáLçnäå øeacä©¦§©©£¨¨
ïä ,íãàä LôðaL¤§¤¤¨¨¨¥
ìëOäî úBëLîä©§¨¥©¥¤
,LôpaL úBcnäå§©¦¤©¤¤

,ïúeîöòå ïúeänî- ¦¨¨§©§¨
,zecnde lkyd lyBîk§

:øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
`edÎjexaÎyecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

ze`xwp ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza zecgeind

zeize` ,xnelk .mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn ,zeize`

dlrnl od "zexn`n dxyr"

lkyde dnkgd oiprn dlrn

ze`xwp od ;mi`xap ly

zecnd iabl wx "zeize`"

,zekynp od odn zeyecwd

mde (mi`xapd iabl `l j`

`l) zekynd ibeq a"k `wec

a"k od el`e (xzei `le zegt

dlr jk ,oky .zeize`d

d"awd ly eznkge epevxa

ibeq a"ka mlerd z` `exal

.zekynd

i ,jkl m`zda ,mxadlek

oeeik :dl`y xxerzdl

zekynd ibeq a"k wx mpyiy

mdn deedzn cvik ,cala

mi`xap ly jk lk mevr ieaix

xiaqi - ipydn cg` mipey

.a"i wxt ,df wxta owfd epax z`f

`"hily x"enc` w"k zxrd) cere" :f"treoaezzekix`dfa onwl 'iad

'lzydd 'qa mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy dxe`klc -dpte`e`le -

oipr 'ial ycwend xryacegid(`l` -xzei cer cegid oipr yibcny

lretaewx md mi`xapd lkc :a"k."'eke zekynd

÷ø,dn ±íäéðéîì íé÷lçúî íéàeøaäL,mipeyd ± ©¤©§¦¦§©§¦§¦¥¤
úeììëaillkd lcadd ± "ig"d oin e` "xacn"d oin oebk ± ¦§¨

,dfd mlerd i`xapa,úeèøôáeillk oina .miihxt mipinae - ¦§¨
,zeige zenda - mipin ibeq lk mpyi envr igd oina :enk ,cg`
daxd jk lk ly dl` ,xetqn miax milcad - ,dnecke zeter

:dyrp ,mipiníéôeøvä ééepL éãé-ìòdrya .zeize` ly ± ©§¥¦¥©¥¦
odyke ,dfk oin deedzn ± miieqn sexivl zetxhvn zeize`dy

,xg` oin deedzn ± xg` sexivl zetxhvníéôelçå§¦¦
.ìéòì økæpk ,úBøeîúely oiprd epyiy ,'` wxta xkfpk ± §©¦§¨§¥

,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y ,zexenze mitelig
jynp ,"zexn`n dxyr"a mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde
zexn`n dxyrn mzeig
dxyr zeize`y iciÎlr
zetlgzn zexn`nd

,zexg` zeize`aìk ék¦¨
úeiç úëLîä àéä úBà¦©§¨©©

,éèøt ãçéî çëå]zxrd §Ÿ©§ª¨§¨¦
`"hily x"enc` w"k:
oeik ± dyw dxe`kle"

f"nf milcaencin
ji`e ,mxagnegka

:["uxzne ?mxagl
úBiúBà eôøèöpLëe§¤¦§¨§¦

äáz úBéäì äaøä± ©§¥¦§¥¨
mipey zegek ,xnelk

,cgia miaxãálî éæà£©¦§©
úeiçå úBçk éðéî éeaø¦¦¥Ÿ§©
øtñî éôk íéëLîpä©¦§¨¦§¦¦§©
ãBò ,äázaL úBiúBàä̈¦¤©¥¨

úàæ,gek cer epyi ±äðlk ìò äìBòälk lr dlerd ± Ÿ¨¨©ª¨¨
:`ede ,miihxtd zegekdúéììk úeiçå ïBéìò çk úëLîä©§¨©Ÿ©¤§§©§¨¦

úBièøt úeiçäå úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ§©©§¨¦
,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL,miihxtd zegekd ly -àéäå ¤¨¦§¨©©¥¤§¦

,illkd zeigde gekdn ef dkynd ±ïzôøöîe ïzøaçî± §©¤§¨§¨¤§¨
,miihxtd zegekd z` ztxvne zxagnãçé1çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©
Bììëì ,Bæ äáúa àøápä íìBòì úeiçå,illk ote`a mlerl ± §©¨¨©¦§¨§¥¨¦§¨

.åéèøôìå.mleray miihxtd mi`xapl ±ìkL éôìe) ääâä §¦§¨¨§¦¤¨
çëå úeiç úëLîä àéä ,äøBzä úBiúBà á"ëî úBàå úBà¨¦¦©¨¦©§¨©©§Ÿ©
ïúðeîz íb Cëì ,úøçà úBàa CLîð BðéàL éèøt ãçéî§ª¨§¨¦¤¥¦§¨§©¤¤§¨©§¨¨

,úéèøt úãçéî äðeîúa àéä úBà ìk ¯ áúëaxeiva - ¦§¨¨¦¦§¨§ª¤¤§¨¦
,cgein ihxtäøBnäd`xn xe`d zpenz ±äëLîää øeiö ìò ©¨©¦©©§¨¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äëùîää øåéö ìò äøåî àéä áúëá ïúðåîúå] äøéöé 'ñá
ùôðáù äáùçîäå øåáãä úåéúåà íâù [ïî÷ì ù"îë
ïúåäîî ùôðáù 'åãîäå ìëùäî úåëùîä ïä íãàä
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ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù
úåéçäå 'åçëä éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå 'ììåëä úéììë úåéçå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

åéèøôìå åììëì åæ äáéúá*
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
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fenz 'h iyiy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî
çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

,dkyndd ote`e xeiv dfi`a ±çkäå úeiçäå øBàä úelbúäå§¦§©¨§©©§©Ÿ©
éà ,Bæ úBàa CLîðå äìâpäåéúBcnî älbúðå CLîð àeä C ©¦§¤§¦§¨§¥¦§¨§¦§©¤¦¦¨

:('eëå Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL`ian oldl - ¤©¨¨§§¨§¨§
idi") cg` xn`nn mi`xap ji` dnbec ,xtqd mipta ,owfd epax

"riwx2mi`xapd (lynl
ly miillkde miihxtd

.zenlerdw"k zxrd
`"hily x"enc`" :lcebe

enk mb cegid oipr
md mipiprdy,f"dera

`av lke miriwxd 'f lkc
minyd'ek zeig ±

riwx idic cg`d xn`nn
."!!'ebe,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨

éäé" :øîàîaL úBáúa§¥¤§©£©§¦
ïäa eàøápL ,"'Bâå òé÷ø̈¦©§¤¦§§¨¤

,"riwx idi" milna ±'æ
íéòé÷ø3àáö ìëå §¦¦§¨§¨
íéîMämi`xapd ± ©¨©¦

,minyay,íäa øLà£¤¨¤
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ4: ¦§¨¦§¨¨
,íé÷çL"riwxd - §¨¦

,"miwgy" `xwpyBaL¤
úBðçBèå úBãîBò íéçø¥©¦§§£
,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì ïî̈©©¦¦§§
,"leaf" `xwpy riwxd -
úéáe íéìLeøé BaL¤§¨©¦¥
,'eëå çaæîe Lc÷nä©¦§¨¦§¥©§

,ïBëî,"oekn" `xwpy riwxd -úBøöBàå âìL úBøöBà BaL ¨¤§¤¤§§
,"'eëå ãøaepipr ,miriwxd zrayn cg` lkl yi ixd -illkd ¨¨§

,riwx `edy dnmipiprdemiihxtd± "miwgy"a :ea mi`vnpd
.d`ld jke "'eke milyexi" ± "leaf"a ,"'eke miigx"úeììkL¤§¨

íéòé÷øä,miriwx xeza illkd mzedn ±íéiçå eàøáð ¨§¦¦¦§§§©¦
"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaL ,elà úBáz úeììëa íéîi÷å§©¨¦¦§¨¥¥¤§©£©§¦¨¦©§
zray eedzp ,'ebe "riwx idi" milna melbd illkd xe`a ±

xeza miriwxdllkmiriwx ly5;éèøôe'æaL íéàeøaä §¨¥©§¦¤§
íéòé÷ø6,óeøö äæéàî íi÷å éçå íäî èøt ìk àøáð §¦¦¦§¨¨§¨¥¤§©§©¨¥¥¤¥

ïäL ,ïäéúBøeîúe ïäéôelç Bà ,elà úBázî úBiúBà± ¦¦¥¥¦¥¤§¥¤¤¥
,mdizexenze mditelige mitexivdàøápä úeiç úðéça éôk§¦§¦©©©¦§¨

.àeää éèøtäwiiecna deedzn miieqn sexiv eze`ay ± ©§¨¦©
.`xap eze` ly ezeigl miyxcpe mini`znd zeigde gekdék¦

úeiçäå úBçkä úâéøàå úákøä àeä ,óeøö éepL ìk̈¦¥©§¨©©£¦©©Ÿ§©©
,éepLa"oa`" dlnl zetxhvnd ,oÎaÎ` zeize`d ,lynl - §¦

ly gekde zeigd ,myd)
`wec df ixd ± (oa`
xcq itl `ed sexivdyk
drya j` ;oÎaÎ` :df
,dpzyn zeize`d xcqy
ly xg` sexiv lawzn
zexnl ± zeize` yly
,zeize` oze` ody oeeiky
mb ,dxe`kl ,`linne
oeeik j` ± zegek oze`
xg` dakxd ote`a dfy
dfn deedzn ,zegek ly
,zeige gek ly xg` beq
úîãBwä úBà ìkL¤¨©¤¤

óeøöadlna :dnbecl ± ©¥
`id "`"dy ,"oa`"
,ef dln sexiva dpey`xd
àéäå úøáBbä àéä¦©¤¤§¦

,Bæ äàéøáa øwòä- ¨¦¨¦§¦¨
ze`d ly gekd
gek `ed ,dpey`xd
zakxda iy`xde ixwird
m` ± zegekd zbix`e
cqgd ,cqg ly gek `ed
gek m`e ;zexabzda `ed

,zexabzda `ed gek eze` ixd ,xg`øàMäåx`y ± §©§¨
,ze`han ody zegekde ,zeize`däéìà úBìôèze`l ± §¥¥¤¨

,dpey`xd (gekl),døBàa úBììëðåze` dze` ly -7, §¦§¨§¨
äæ-éãé-ìòådpey`xd ze`de ,xg` `ed zeize`d sexivy ± §©§¥¤

,zxg` `id df sexiva.äLãç äiøa úàøáðxacd jky ± ¦§¥§¦¨£¨¨
.zeize` ly xg` sexivaBà úBiúBà éôelça ïëå§¥§¦¥¦

,ïäéúBøeîz"r" ze`a ztlgzn dnbecl "`" ze`yk -, §¥¤
`l` ,zeize` oze` ly otexiv dpeyy wx `l o`ky ,dnecke
zetilgnd ,ixnbl zexg` zeize` xak opyi ycgd sexivay

,zencewd zeize`d z`éúeçt úBLãç úBàéøa úBàøáð¦§¨§¦£¨§¥
.ïîöò úBiúBàäî íéàøápä Cøòa äìònä©©£¨§¤¤©¦§¨¦¥¨¦©§¨
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* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåììëù 'åëå ãøá úåøöåàå âìù úåøöåà åáù ïåëî 'åëå
åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
úåéúåà óåøéö äæéàî íéé÷å éçå íäî èøô ìë àøáð
'éçá éôë ïäù ïäéúåøåîúå ïäéôåìéç åà åìà úåáéúî
àåä óåøéö éåðéù ìë éë àåää éèøôä àøáðä úåéç
úåà ìëù éåðéùá úåéçäå 'åçåëä úâéøàå úáëøä
äàéøáá ø÷éòä àéäå úøáåâä àéä óåøéöá úîãå÷ä
úàøáð æ"éòå äøåàá úåììëðå äéìà úåìéôè øàùäå åæ
ïäéúåøåîú åà úåéúåà éôåìéçá ïëå äùãç äéøá
íéàøáðä êøòá äìòîä éúåçô 'åùãç úåàéøá úåàøáð
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ו.2. א, ˘ËÈÏ"‡3.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לב) ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ) ב. (י, הזוהר "כפסק :
הל' לרמב"ם  מפרש וראה  כו'. חדא אמר  ומר פליגי דלא בחגיגה להמפרשים סיוע ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב)

רפ"ג'. הפרק.4.יסוה"ת לסוף שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ראה ב. יב, ˘ËÈÏ"‡:5.חגיגה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,בזה הדיוק "וי"ל
ספ"א".Ë¯Ùכי לעיל עיין וכו'). (שחקים בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים ‡„ÂÓ"¯6.הרקיע ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘."כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל :.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שבת) התורה מן שהוא שאחז"ל ועד הר"ת ענין יובן "עפ"ז :
א)". קה,



צג fenz 'h iyiy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט' שישי יום
,ht 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ø .áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî
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,zecnde lkyd lyBîk§
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dlr jk ,oky .zeize`d

d"awd ly eznkge epevxa

ibeq a"ka mlerd z` `exal

.zekynd

i ,jkl m`zda ,mxadlek

oeeik :dl`y xxerzdl

zekynd ibeq a"k wx mpyiy

mdn deedzn cvik ,cala

mi`xap ly jk lk mevr ieaix

xiaqi - ipydn cg` mipey

.a"i wxt ,df wxta owfd epax z`f

`"hily x"enc` w"k zxrd) cere" :f"treoaezzekix`dfa onwl 'iad

'lzydd 'qa mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy dxe`klc -dpte`e`le -

oipr 'ial ycwend xryacegid(`l` -xzei cer cegid oipr yibcny

lretaewx md mi`xapd lkc :a"k."'eke zekynd

÷ø,dn ±íäéðéîì íé÷lçúî íéàeøaäL,mipeyd ± ©¤©§¦¦§©§¦§¦¥¤
úeììëaillkd lcadd ± "ig"d oin e` "xacn"d oin oebk ± ¦§¨

,dfd mlerd i`xapa,úeèøôáeillk oina .miihxt mipinae - ¦§¨
,zeige zenda - mipin ibeq lk mpyi envr igd oina :enk ,cg`
daxd jk lk ly dl` ,xetqn miax milcad - ,dnecke zeter

:dyrp ,mipiníéôeøvä ééepL éãé-ìòdrya .zeize` ly ± ©§¥¦¥©¥¦
odyke ,dfk oin deedzn ± miieqn sexivl zetxhvn zeize`dy

,xg` oin deedzn ± xg` sexivl zetxhvníéôelçå§¦¦
.ìéòì økæpk ,úBøeîúely oiprd epyiy ,'` wxta xkfpk ± §©¦§¨§¥

,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y ,zexenze mitelig
jynp ,"zexn`n dxyr"a mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde
zexn`n dxyrn mzeig
dxyr zeize`y iciÎlr
zetlgzn zexn`nd

,zexg` zeize`aìk ék¦¨
úeiç úëLîä àéä úBà¦©§¨©©
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,cgia miaxãálî éæà£©¦§©
úeiçå úBçk éðéî éeaø¦¦¥Ÿ§©
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,miihxtd zegekd z` ztxvne zxagnãçé1çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©
Bììëì ,Bæ äáúa àøápä íìBòì úeiçå,illk ote`a mlerl ± §©¨¨©¦§¨§¥¨¦§¨

.åéèøôìå.mleray miihxtd mi`xapl ±ìkL éôìe) ääâä §¦§¨¨§¦¤¨
çëå úeiç úëLîä àéä ,äøBzä úBiúBà á"ëî úBàå úBà¨¦¦©¨¦©§¨©©§Ÿ©
ïúðeîz íb Cëì ,úøçà úBàa CLîð BðéàL éèøt ãçéî§ª¨§¨¦¤¥¦§¨§©¤¤§¨©§¨¨

,úéèøt úãçéî äðeîúa àéä úBà ìk ¯ áúëaxeiva - ¦§¨¨¦¦§¨§ª¤¤§¨¦
,cgein ihxtäøBnäd`xn xe`d zpenz ±äëLîää øeiö ìò ©¨©¦©©§¨¨
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ב. כ, חגיגה אחת חתיכה – מצרף ‰„ÔÂÈÓרש"י ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ .
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eðéúBaø øîàîk§©£©©¥
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ïäL ,ïäéúBøeîúe ïäéôelç Bà ,elà úBázî úBiúBà± ¦¦¥¥¦¥¤§¥¤¤¥
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.àeää éèøtäwiiecna deedzn miieqn sexiv eze`ay ± ©§¨¦©
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mb ,dxe`kl ,`linne
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.ynydnLnî äëëå§¨¨©¨
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øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ïéàî úBîìBòä àøáì¦§Ÿ¨¨¥©¦
ïîi÷ìe ïúBéçäìe ,Léì§¥§©£¨§©§¨
BðBöø CLî ïîæ ìk̈§©¤¤§

.Cøaúéeigi mdy ± ¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie
"zexn`n"dn d`a

.mnvrúeììkîe¦§¨
äìBãb äøàäå äëLîä©§¨¨§¤¨¨§¨

,Bfä"zexn`n"dny - ©
,mnvréLîäå 'ä øéàäC ¥¦§¦§¦

àöBik äéúBãìBz äpnî¦¤¨§¤¨©¥
,da,ef dkynd ly - ¨

,äéôðòådkyndd ly - ©£¨¤¨
,zillkdúBãìBz ïäL¤¥§

øBàä úëLîäå§©§¨©¨
,úBiúBàäî- ¥¨¦

,"zexn`n"ayïä ïäå,zeclez zpigaay zex`dd ±éôelç §¥¥¦¥
ïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBàmdy ,"zeclez"a ± ¦§¥¤¨¨¨¤
,zeize`d ly zexenzde miteligdìëaL íéèøt íéàeøa§¦§¨¦¤§¨

,ãBò 'ä øéàä ïëå .íìBò(zeize`dn) sqep ote`a -éLîäåC ¨§¥¥¦§¦§¦

äøàäc äøàäc äøàä ãéøBäåxe` lynk dfy ,xaec lirl ± §¦¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
,ynydn dx`dn dx`d `edy xe` ,ux`d lr xi`nd dpald
cer mikenp minevnvle dbixcnl cxei dfy xaecn o`k eli`e

,ziyily dx`d ± dx`dc dx`dc dx`d `ede ,xzeiúBøàäî¥¤¨
.úBiúBàäxe`dn ± ¨¦

edf ± zeize`dn xi`nd
.dx`dc dx`dc dx`d

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd
ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨

ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§
zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpãò©
Lnî íîBcä àøápL± ¤¦§¨©¥©¨

`ly minnecd mixacd
,zeig lk mda d`xp
,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨
"ïáà" ïäéúBîLe§¥¤¤¤

"øôò"å`ed mydy ± §¨¨
xkfpk ,utgd ly ezeig

,oey`xd wxtaíä¥
'eë íéôelçc íéôelç¦¦§¦¦
,'eë úBøeîúc úBøeîúe§¦§
zeize`dy ,xnelk -
dipy mrt zetlgzn

,xzeie:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
,"'d xac" ly zeize`d od ,`xap lk ly eze`ivne ezeigy ,ixd
dlha d`ixad lky jk ,"'ied xac"l ze`ivna lha `xapde

.jxazi ez` zcge`ne
älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî
íéôåìéçã íéôåìéç íä øôòå ïáà ïäéúåîùå øôòå íéðáàë

:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oikxr(ycew zay meil)

milradïéôéñBîlld zia eli`e ,xg`d ly eielr lr yneg ¦¦
zia ixack md `cqg ax ixacy `vnpe ,yneg siqeny mixaeq

.lld
oica elwd i`ny ziay `vnp df xe`ia itl ixd :`xnbd zl`ey

,lld zian xzei dfåok m`éøîeçå éànL úéa éle÷ éab déðúéì §¦§§¥©¥¥¥©©§§¥
ìlä úéazia mda mipicd iabl df oic zepyl `pzl did - ¥¦¥

:`xnbd dwiqn .lld zian xzei miliwn i`nyíìBòì àlàyi ¤¨§¨
ote`a zwqer `ziixady ,oey`xd xe`iak xnelíBMéð àìc§Ÿ¦

,dylya dcydîçî éànL úéáeïéøélr df ote`a s`y ¥©©©§¦¦
.df ly eielr cbpk yneg siqedl milrad

:dpyna epipy,'åë LLå íéøNòa élL àéä éøä ãçà øîàm` ¨©¤¨£¥¦¤¦§¤§¦¨¥
.oeicta oincew milrad ,xpice cg`e miyly ozil milrad evx

m`y rnyn :`xnbd zwiicn .jzribd el xne` e`l m`eeöø̈

,cg`e miylya zectl milradïéàmekqa zectl mikixv md - ¦
m` mle` ,df,àì ,eöø àì.dyye mixyra dcti xg`de Ÿ¨Ÿ

`ed ,siqedl milrad z` oitek oi`y mrhd :`xnbd zx`an
c meynéøîà,milradïé÷éøça àøáb àúàxg` mc` ribd - ¨§¦£¨©§¨©£¦¦

didy dnn xzei deab mekqa zectl ,epnewna envr cinrde
.ynegd ztqez mr zzl epilr

eielr lr yneg mitiqen oi`y lirl epipy ixd :`xnbd zl`ey
,df lyå,ok m`dézãéáò éàî øðéãsiqedl milrad lr recn - §¦¨©£¦§¥

:`xnbd daiyn .xpicøîà÷ éëä ,úLL áø øîà,`pzdíà ¨©©¥¤¨¦¨¨©¦
eöødàøwéòî íéìòa,dcyd zneya egztyk ,dligzn - ¨§¨¦¥¦¨¨
ïzéì`edy mekqìLe ãçàì òébnä ïBaLçíéLmirlq,øðéãå ¦¥¤§©©¦©§¤¨§Ÿ¦§¦¨

,dcyd z` zectl mincew milrad f`
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המשך מעמופ ריז



צה היום יום . . .  fenz 'i ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י' קודש שבת יום
,178 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé
ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî-Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàå ,çøiä± ©¨¥©§©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald on xi`nd.LîMä ìL øBàä øBà àeäly xe`d `l ± ¨¤©¤¤
exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvr ynyd

.ynydnLnî äëëå§¨¨©¨
úBiúBàä ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ïéàî úBîìBòä àøáì¦§Ÿ¨¨¥©¦
ïîi÷ìe ïúBéçäìe ,Léì§¥§©£¨§©§¨
BðBöø CLî ïîæ ìk̈§©¤¤§

.Cøaúéeigi mdy ± ¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie
"zexn`n"dn d`a

.mnvrúeììkîe¦§¨
äìBãb äøàäå äëLîä©§¨¨§¤¨¨§¨

,Bfä"zexn`n"dny - ©
,mnvréLîäå 'ä øéàäC ¥¦§¦§¦

àöBik äéúBãìBz äpnî¦¤¨§¤¨©¥
,da,ef dkynd ly - ¨

,äéôðòådkyndd ly - ©£¨¤¨
,zillkdúBãìBz ïäL¤¥§

øBàä úëLîäå§©§¨©¨
,úBiúBàäî- ¥¨¦

,"zexn`n"ayïä ïäå,zeclez zpigaay zex`dd ±éôelç §¥¥¦¥
ïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBàmdy ,"zeclez"a ± ¦§¥¤¨¨¨¤
,zeize`d ly zexenzde miteligdìëaL íéèøt íéàeøa§¦§¨¦¤§¨

,ãBò 'ä øéàä ïëå .íìBò(zeize`dn) sqep ote`a -éLîäåC ¨§¥¥¦§¦§¦

äøàäc äøàäc äøàä ãéøBäåxe` lynk dfy ,xaec lirl ± §¦¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
,ynydn dx`dn dx`d `edy xe` ,ux`d lr xi`nd dpald
cer mikenp minevnvle dbixcnl cxei dfy xaecn o`k eli`e

,ziyily dx`d ± dx`dc dx`dc dx`d `ede ,xzeiúBøàäî¥¤¨
.úBiúBàäxe`dn ± ¨¦

edf ± zeize`dn xi`nd
.dx`dc dx`dc dx`d

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd
ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨

ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§
zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpãò©
Lnî íîBcä àøápL± ¤¦§¨©¥©¨

`ly minnecd mixacd
,zeig lk mda d`xp
,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨
"ïáà" ïäéúBîLe§¥¤¤¤

"øôò"å`ed mydy ± §¨¨
xkfpk ,utgd ly ezeig

,oey`xd wxtaíä¥
'eë íéôelçc íéôelç¦¦§¦¦
,'eë úBøeîúc úBøeîúe§¦§
zeize`dy ,xnelk -
dipy mrt zetlgzn

,xzeie:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
,"'d xac" ly zeize`d od ,`xap lk ly eze`ivne ezeigy ,ixd
dlha d`ixad lky jk ,"'ied xac"l ze`ivna lha `xapde

.jxazi ez` zcge`ne
älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî
íéôåìéçã íéôåìéç íä øôòå ïáà ïäéúåîùå øôòå íéðáàë

:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá
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ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

בֹו.  יִחידּות, ְלַמּצָ ְהיֹותֹו ֶאְצלֹו ּבִ יֹוֵתר, ּבִ דֹוִלים ַהְמֹקָרִבים ּבְ ַאל ֶאת ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ַהּגְ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבְ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ַוּיַ ָכָסיו ְוכּו'.  י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ ַוּיִ
ה ָצִריְך,  ַאּתָ ֶ ה ַמה ּשׁ רּוְך־הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש־ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ֶ ְרָנָסה ּוַמה ּשׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֶ ֵרְך ֶאת ַמה ּשׁ ה ה' ִיְתּבָ ַיֲעׂשֶ

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ִמְצָוה  ִהיא  ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ַעְצָמם.  ְצֹות  ּמִ ּבַ ׁשֶ יף  ּקִ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  כֹות  ִנְמׁשָ ְצֹות  ַהּמִ
ֹקֶדם  ָלֵתת  ְמֹאד  ּבִ ָנכֹון  זֹו[  ה  יּבָ ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ְצָדָקה.  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָראֹות  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹוֶלֶלת, 
רֹוב, ַמה־  יף ַהּקָ ל־ָמקֹום ֲהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין־ּכֵ ֶ ּשׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף 
סדר, און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין 
מסודרים, דָאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען 
געהַאט א זמן קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט 
קיין רשות בייטען דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען 

געדארפט זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל 
ובראשו  יונגעלייט  חסידישע  מיט  ָאנפירען  אויף  ועד  באזונדער  א  און  רבינו,  אחי 

אדמו"ר האמצעי.
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היום יום . . . צו

ָתן,  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא רֹאׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם־טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִנּגּוָניו.  ָביו,  ִמְכּתָ ַמֲאָמָריו,  ּבְ רֹוִאים  ֹזאת  ִרים.  ְמֻסּדָ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ֶאת 
יֹון  ַמן ְללֹא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר־ּכָ

ק. יֹון ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְברֹאׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְברֹאׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ "ְלַמַען  ָהָיה  לֹום  ָ ָעָליו־ַהּשׁ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ּבְ ֵאינֹו  ְסיֹונֹות,  ַהּנִ ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ּגֶֹדל  ָכל  ּדְ ַהְינּו,  יתֹו".  ּבֵ ְוֶאת  ָניו  ּבָ "ֶאת   – ר  ְיַחּבֵ ֵפרּוׁשֹו  ּכְ  – ה"  ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ֶ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה 
פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

יֹוֵתר ְלָכְך  טּוַח ְבּ יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. הּוא ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט 
אין א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן 
א מצוה שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז 
ער דער כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות 

איז דָאס על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ְוֵהן  קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ֵהן  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָנה  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ְלָמקֹום, 
ֲעָלה  ִיְתרֹון ַהּמַ ַח.  ּלֵ ל ַהְמׁשַ ּכֹחֹו ׁשֶ ְמָצא, הּוא  ּנִ ׁשֶ ִליַח ֵהיָכן  ׁשָ ל ַמְעָלה.  ִליַח ׁשֶ ׁשָ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא 

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  תמוז ד' ראשון יום בשבח' שנים פי נוטל הבכור 'אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ét ìèBð øBëaä ïéà¥©§¥¦
äìòî àlà ,åéáà úúéî øçàì íéñëð eçáML çáMa íéðL§©¦©¤©¤¨§§¨¦§©©¦©¨¦¤¨©£¤

.èeLtì øúiä ïúBðå ,íéîãa çáMä BúBà©¤©§¨¦§¥©¨¥©¨
שירש הנכסים ששבחו  בשבח שנים פי  נוטל  אינו הבכור 

יכיר  הבכור ... את  "כי שנאמר  האב, מיתת  elלאחר  zzlפי

ז).שנים " כא, הבכורה(דברים לחלק  קוראת שהתורה  ומזה 

לו')'מתנה ' לאחר('לתת רק היא  שמתנה כשם כי  למדים

לתת יכול האב  בבכורה חלק  גם  הנותן, ביד נמצא  שהחפץ 

הנכסים ששבחו השבח ואילו לידיו , שיגיע  לאחר רק  לבכור

זה בכלל אינו  מותו א)לאחר  קכד, בתרא .(בבא

בזה : באורים  ושני 

עד)הרשב "ם ד"ה לתתozepdמפרש :(שם יכול  לחברו מתנה 

כנותן הוא  הרי  לכן קודם  כי  לידיו , שתגיע לאחר רק  אותה 

מיתת לאחר  הנכס  של שהשבח  וכיון לעולם ', בא שלא  'דבר

פי בו נוטל הבכור  אין  ה 'נותן', האב  ברשות  היה  לא  האב

שנים .

מפרשים')והריטב "א  'יש בשם מה, ד"ה לדעה(שם גם מבאר:

לעולם ' בא  שלא 'דבר  מקנה  א)שאדם  צג, ממתנה(יבמות למדים 

ש כשם  כי  בשבח, שנים  פי נוטל אינו  מתנהlawnשהבכור 

הבכור  כך  לידיו , שתבוא  עד בה  זוכה  זוכה(ה'מקבל')אינו

השתבח  שהנכס  וכיון לידיו , כשיבוא  רק  הבכורה  בחלק 

פי נוטל אינו  היורשים , כל ברשות  אלא  שלו  אינו כשעדיין

בשבח. שנים 

נוסף  לימוד 'נכסים ויש  לענין ה"א לעיל הרמב"ם הביאו ב, שם, (ב"ב

שנים הראויין') פי לו  "לתת elמהכתוב  `vni xy` lkaהיינו ,"

בשעת בהם מוחזק היה שהאב  בנכסים  רק  שנים  פי שנוטל 

לו'),מיתה  מיתת('ימצא לאחר  יורשין  שהשביחו  לשבח "פרט 

אביהן".

לאחר הנכסים  ששבחו  שהשבח הרמב "ם  שכתב  ומה 

לפשוט ", היתר  ונותן  בדמים  השבח  אותו  "מעלה  האב מיתת 

עצמו  בנכס  השבח שאת הבכורה)היינו ורק(בחלק הבכור, נוטל 

itqkdאת  ieeyd לאחים הבכור  נותן  השבח (ה'פשוטים')של

הסמ"ע אך חלקם . סק"י)עבור  רע"ח סי' שהשבח (חו"מ כתב 

envr qkpay והש "ך בשווה, האחים  בין סק"ג)מתחלק (שם

קרקע חלק לי  תן לומר  יכול הפשוט "ואין וכתב: עליו חולק 

בש "ס... מוכח כן  חלוקה , שיעור  בו יש  אפילו  השבח, בעד 

כסמ"ע". ודלא  הרמב "ם ... כוונת  וכן 

ה'תשע"ט  תמוז ה' שני יום לבן  מבן נחלה העברת

:‡È ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰åéñëð ïúBpä ìk̈©¥§¨¨
...epîéä äçBð íéîëç çeø ïéà ...ïéLøBiä úà çépäå ,íéøçàì©£¥¦§¦¦©¤©§¦¥©£¨¦¨¥¤
da ïéøéáònL äàeöa ãéñç íãà ãéòé àlL ,àéä úeãéñç úcîe¦©£¦¦¤Ÿ¨¦¨¨¨¦§©¨¨¤©£¦¦¨

LøBiä ïî äMøéäàeäL åéçàì ,äøeMk âäBð BðéàL ïaî elôà , ©§ª¨¦©¥£¦¦¥¤¥¥©¨§¨¦¤
.äøeMk âäBðå íëç̈¨§¥©¨

מהיורש . ירושה  בהעברת  איסור  יש  שאף הרא "ש  וכתב 

אחרונים  כתבו  ג)וכן  כלל ל מע' כללים חמד, בשדי .(הובאו

מזרחי אליהו  רבי ו)והקשה  כד, :(בראשית

רש "י וכתב  ליצחק, לו אשר  כל את  נתן  אבינו  (שם)אברהם 

לו " אשר כל על ליצחק כתב  מתנה ליצחק "שטר נכסיו את (וזיכה

ראה  - ערטילאי הוא וישאר בחיים שיתנם מסתבר לא כי מיתה, ולאחר מעכשיו

ו) ס"ק שם מישמעאל שד"ח הירושה את אברהם  העביר ואיך  ,

שאינו מבן  "אפילו  ירושה  להעביר  אין והרי  ליצחק , ונתנה 

כשורה "? ונוהג חכם שהוא  לאחיו כשורה  נוהג

לך  יקרא  ביצחק "כי לאברהם  ה ' שאמר כיון  ותירץ :

יב),זרע " כא, וכדברי(בראשית ירושה, מכל שונה  יצחק  ירושת 

יצחק". עם בני  עם  הזאת  האמה  בן יירש  לא  "כי שרה

שבע ' ב)וה 'באר  צא, מבאר :(סנהדרין

בגמרא א)אמרו  נג, מבן(כתובות אפילו נחלה  להעביר  שאין

מהם , ייצא  זרע  איזה  לדעת  שאין משום  הגון לבן הגון שאינו

יותר וראויים  צדיקים  יהיו  הגון שאינו הבן שצאצאי  ויתכן 

של  שזרעו קדשו ברוח ידע  אבינו  שאברהם  וכיון  לירושה ,

ליצחק . רק הוריש  כשורה , ינהגו לא  ישמעאל 

סופר ' ה 'חתם כתב  הוא)וכן  גם ד"ה ויחי משה, שיעקב(תורת

מנשה לפני אפרים  את  בברכתו  יד)הקדים  מח, אף(בראשית ,

הבכורה  נחלת ובהעברת  הבכור, הוא  יגדל שמנשה  הקטן ("אחיו

רעממנו") היה  כך ומשום  לבן , מבן נחלה  העברת  משום יש 

כי אפרים , ראש  על  יעקב  של ימינו  יד  השתת יוסף  בעיני 

שלא קדשו ברוח  יעקב  שצפה משום היא הסיבה  שמא  חשש 

אלא חלילה ! יעקב: השיב  כך ועל ממנשה . הגונים בנים יצאו

מזרע הצדיקים  ואת  משניהם  שייצאו  הצדיקים  את  יעקב  ראה 

על  רש "י  כפירוש מנשה , שמזרע לאלה  להקדים  יש  אפרים

יגדל" הוא  "גם  יט)הפסוק  שם לצאת(שם, גדעון  "שעתיד –

לצאת יהושע  שעתיד  ממנו, יגדל  הקטן אחיו ואולם ממנו ,

אפרים את  הקדים ולכן לישראל", תורה וילמד ממנו ...

למנשה .

ה'תשע"ט  תמוז ו' שלישי יום יתומים  מנכסי צדקה

:È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ïéNBò ïétBøèétàä̈¤¦§¦¦
ïäéìò ïé÷ñBt ïéà ìáà ...øôBLå ,úéöéöå ,áìeìå ,äkñ íépèwì©§©¦ª¨§¨§¦¦§¨£¨¥§¦£¥¤
ïäì ïéà elà úBåönL éðtî ,íééeáL ïBéãôì elôàå ,ä÷ãö§¨¨©£¦§¦§§¦¦§¥¤¦§¥¥¨¤

.äáö÷¦§¨

מינץ  א)המהר "י סי' שהיו(שו"ת קטנים  יתומים  אודות  נשאל

שנה מידי  להם  להעניק  נוהג היה  ואביהם  עניים , קרובים  להם

להם לתת  להמשיך האפוטרופוס רשאי  האם  – קבועה  קצבה 

היתומים ? מנכסי הקצבה  את 
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ה'תשע"ט  תמוז ד' ראשון יום בשבח' שנים פי נוטל הבכור 'אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ét ìèBð øBëaä ïéà¥©§¥¦
äìòî àlà ,åéáà úúéî øçàì íéñëð eçáML çáMa íéðL§©¦©¤©¤¨§§¨¦§©©¦©¨¦¤¨©£¤

.èeLtì øúiä ïúBðå ,íéîãa çáMä BúBà©¤©§¨¦§¥©¨¥©¨
שירש הנכסים ששבחו  בשבח שנים פי  נוטל  אינו הבכור 

יכיר  הבכור ... את  "כי שנאמר  האב, מיתת  elלאחר  zzlפי

ז).שנים " כא, הבכורה(דברים לחלק  קוראת שהתורה  ומזה 

לו')'מתנה ' לאחר('לתת רק היא  שמתנה כשם כי  למדים

לתת יכול האב  בבכורה חלק  גם  הנותן, ביד נמצא  שהחפץ 

הנכסים ששבחו השבח ואילו לידיו , שיגיע  לאחר רק  לבכור

זה בכלל אינו  מותו א)לאחר  קכד, בתרא .(בבא

בזה : באורים  ושני 

עד)הרשב "ם ד"ה לתתozepdמפרש :(שם יכול  לחברו מתנה 

כנותן הוא  הרי  לכן קודם  כי  לידיו , שתגיע לאחר רק  אותה 

מיתת לאחר  הנכס  של שהשבח  וכיון לעולם ', בא שלא  'דבר

פי בו נוטל הבכור  אין  ה 'נותן', האב  ברשות  היה  לא  האב

שנים .

מפרשים')והריטב "א  'יש בשם מה, ד"ה לדעה(שם גם מבאר:

לעולם ' בא  שלא 'דבר  מקנה  א)שאדם  צג, ממתנה(יבמות למדים 

ש כשם  כי  בשבח, שנים  פי נוטל אינו  מתנהlawnשהבכור 

הבכור  כך  לידיו , שתבוא  עד בה  זוכה  זוכה(ה'מקבל')אינו

השתבח  שהנכס  וכיון לידיו , כשיבוא  רק  הבכורה  בחלק 

פי נוטל אינו  היורשים , כל ברשות  אלא  שלו  אינו כשעדיין

בשבח. שנים 

נוסף  לימוד 'נכסים ויש  לענין ה"א לעיל הרמב"ם הביאו ב, שם, (ב"ב

שנים הראויין') פי לו  "לתת elמהכתוב  `vni xy` lkaהיינו ,"

בשעת בהם מוחזק היה שהאב  בנכסים  רק  שנים  פי שנוטל 

לו'),מיתה  מיתת('ימצא לאחר  יורשין  שהשביחו  לשבח "פרט 

אביהן".

לאחר הנכסים  ששבחו  שהשבח הרמב "ם  שכתב  ומה 

לפשוט ", היתר  ונותן  בדמים  השבח  אותו  "מעלה  האב מיתת 

עצמו  בנכס  השבח שאת הבכורה)היינו ורק(בחלק הבכור, נוטל 

itqkdאת  ieeyd לאחים הבכור  נותן  השבח (ה'פשוטים')של

הסמ"ע אך חלקם . סק"י)עבור  רע"ח סי' שהשבח (חו"מ כתב 

envr qkpay והש "ך בשווה, האחים  בין סק"ג)מתחלק (שם

קרקע חלק לי  תן לומר  יכול הפשוט "ואין וכתב: עליו חולק 

בש "ס... מוכח כן  חלוקה , שיעור  בו יש  אפילו  השבח, בעד 

כסמ"ע". ודלא  הרמב "ם ... כוונת  וכן 

ה'תשע"ט  תמוז ה' שני יום לבן  מבן נחלה העברת

:‡È ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰åéñëð ïúBpä ìk̈©¥§¨¨
...epîéä äçBð íéîëç çeø ïéà ...ïéLøBiä úà çépäå ,íéøçàì©£¥¦§¦¦©¤©§¦¥©£¨¦¨¥¤
da ïéøéáònL äàeöa ãéñç íãà ãéòé àlL ,àéä úeãéñç úcîe¦©£¦¦¤Ÿ¨¦¨¨¨¦§©¨¨¤©£¦¦¨

LøBiä ïî äMøéäàeäL åéçàì ,äøeMk âäBð BðéàL ïaî elôà , ©§ª¨¦©¥£¦¦¥¤¥¥©¨§¨¦¤
.äøeMk âäBðå íëç̈¨§¥©¨

מהיורש . ירושה  בהעברת  איסור  יש  שאף הרא "ש  וכתב 

אחרונים  כתבו  ג)וכן  כלל ל מע' כללים חמד, בשדי .(הובאו

מזרחי אליהו  רבי ו)והקשה  כד, :(בראשית

רש "י וכתב  ליצחק, לו אשר  כל את  נתן  אבינו  (שם)אברהם 

לו " אשר כל על ליצחק כתב  מתנה ליצחק "שטר נכסיו את (וזיכה

ראה  - ערטילאי הוא וישאר בחיים שיתנם מסתבר לא כי מיתה, ולאחר מעכשיו

ו) ס"ק שם מישמעאל שד"ח הירושה את אברהם  העביר ואיך  ,

שאינו מבן  "אפילו  ירושה  להעביר  אין והרי  ליצחק , ונתנה 

כשורה "? ונוהג חכם שהוא  לאחיו כשורה  נוהג

לך  יקרא  ביצחק "כי לאברהם  ה ' שאמר כיון  ותירץ :

יב),זרע " כא, וכדברי(בראשית ירושה, מכל שונה  יצחק  ירושת 

יצחק". עם בני  עם  הזאת  האמה  בן יירש  לא  "כי שרה

שבע ' ב)וה 'באר  צא, מבאר :(סנהדרין

בגמרא א)אמרו  נג, מבן(כתובות אפילו נחלה  להעביר  שאין

מהם , ייצא  זרע  איזה  לדעת  שאין משום  הגון לבן הגון שאינו

יותר וראויים  צדיקים  יהיו  הגון שאינו הבן שצאצאי  ויתכן 

של  שזרעו קדשו ברוח ידע  אבינו  שאברהם  וכיון  לירושה ,

ליצחק . רק הוריש  כשורה , ינהגו לא  ישמעאל 

סופר ' ה 'חתם כתב  הוא)וכן  גם ד"ה ויחי משה, שיעקב(תורת

מנשה לפני אפרים  את  בברכתו  יד)הקדים  מח, אף(בראשית ,

הבכורה  נחלת ובהעברת  הבכור, הוא  יגדל שמנשה  הקטן ("אחיו

רעממנו") היה  כך ומשום  לבן , מבן נחלה  העברת  משום יש 

כי אפרים , ראש  על  יעקב  של ימינו  יד  השתת יוסף  בעיני 

שלא קדשו ברוח  יעקב  שצפה משום היא הסיבה  שמא  חשש 

אלא חלילה ! יעקב: השיב  כך ועל ממנשה . הגונים בנים יצאו

מזרע הצדיקים  ואת  משניהם  שייצאו  הצדיקים  את  יעקב  ראה 

על  רש "י  כפירוש מנשה , שמזרע לאלה  להקדים  יש  אפרים

יגדל" הוא  "גם  יט)הפסוק  שם לצאת(שם, גדעון  "שעתיד –

לצאת יהושע  שעתיד  ממנו, יגדל  הקטן אחיו ואולם ממנו ,

אפרים את  הקדים ולכן לישראל", תורה וילמד ממנו ...

למנשה .

ה'תשע"ט  תמוז ו' שלישי יום יתומים  מנכסי צדקה

:È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ïéNBò ïétBøèétàä̈¤¦§¦¦
ïäéìò ïé÷ñBt ïéà ìáà ...øôBLå ,úéöéöå ,áìeìå ,äkñ íépèwì©§©¦ª¨§¨§¦¦§¨£¨¥§¦£¥¤
ïäì ïéà elà úBåönL éðtî ,íééeáL ïBéãôì elôàå ,ä÷ãö§¨¨©£¦§¦§§¦¦§¥¤¦§¥¥¨¤

.äáö÷¦§¨

מינץ  א)המהר "י סי' שהיו(שו"ת קטנים  יתומים  אודות  נשאל

שנה מידי  להם  להעניק  נוהג היה  ואביהם  עניים , קרובים  להם

להם לתת  להמשיך האפוטרופוס רשאי  האם  – קבועה  קצבה 

היתומים ? מנכסי הקצבה  את 
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אך  היתומים , מנכסי  צדקה  נותנים אין אמנם  והשיב :

זאת לתת  אין  ולכן  קצבה  לה  שאין  משום  הוא  הטעם 

בסכום מנכסיהם  צדקה  לתת  ניתן אך יכלו, שמא  מנכסיהם 

מצוות . לשאר  מהם  שלוקחים  כשם קצוב,

צבי' ועיקר)וה 'חכם  ד"ה א סי' ח"א יעבץ שאילת בשו"ת הקשה(הובא

והרי קצבה , לו שאין דבר צדקה  נקראת  בכלל  מדוע כך: על 

מהנכסים ? מעשר  – צדקה  למצות  קצבה  נתנו  חכמים

אלא היתומים  מנכסי לוקחים  אין כי לבאר  בהכרח אלא 

מצוה אך בזמנן, לעשותן וחובה  קבוע שזמנן למצוות 

בעצמם , ויקיימוה  היתומים  שיגדלו עד  להשהותה  שאפשר

(האפוטרופוס ). מבשלוחו  יותר  בו  מצוה  כי  להשהותה  עדיף 

מדר מצווים הם  שעכשיו  וכשיגדלוועוד, 'חינוך', מדין בנן,

מצווה שאינו ממי  ועושה  המצווה וגדול מדאורייתא , יתחייבו

ויוכלו מאחר  יתומים, מנכסי צדקה  נותנים אין ולכן  ועושה.

כשיגדלו. להשלים

אפילו היתומים  מנכסי צדקה  לתת  אין אופן בכל  כי  נמצא

כשיגדלו. בעצמם זאת לקיים  יוכלו  שהרי  קבוע , בסכום 

כך על השיב  הקודש ' ב)וה 'נזר  סי' שם יעבץ מה(שאילת :

לכשיגדלו לדחותה  וניתן קבוע  זמן  אין  שלצדקה שכתב

ועוד, תחמיצנה '. אל  לידך הבאה 'מצוה הרי – היתומים

אלא קצבה לצדקה  שאין משום הטעם  עיקר  אין שלדבריו 

לדחותה . שניתן  משום

קצבה , לה  שאין משום הוא  הטעם  שאמנם  לפרש  יש  ולכן 

מן למצוה  אלא אינו מעשר, שיעור  לצדקה  שקבעו  ומה 

היתומים , מנכסי  צדקה  נותנים  אין  ולכן חובה , ולא  המובחר

הרבה . או  מעט  לתת, ירצו  כמה  לאמוד בידינו אין כי 

ה'תשע"ט  תמוז ז' רביעי יום לעצמו? דין לעשות אדם יכול מתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰úBNòì íãàì Lé¥§¨¨©£
,äNBò àeä äëìäëå úcëå ìéàBä ;çk Bãéa Lé íà ,Bîöòì ïéc¦§©§¦¥§¨Ÿ©¦§©¨§©£¨¨¤

.ïéc úéáì àBáìå çøèì áiç Bðéà¥©¨¦§Ÿ©§¨§¥¦
אפשרות לידו ובאה  כדין  שלא ממון  ממנו שנלקח מי 

כן לעשות לו  מותר  האם  – מרמה  בדרך בחזרה  אותו  לקחת 

בדין ? כספו את  ולתבוע דין לבית לפנות שעליו או 

לעצמו. דין לעשות  לאדם  שמותר  נפסק  זו  בהלכה  הנה ,

בגמרא  ב)מאידך, ה, שהפועל (ברכות נודע הונא  לרב  כי מסופר

סירב ולכן רשות , ללא מהפירות לקחת  נהג בשדהו  שהעסיק

לו. המגיע  את  נטל  שכבר בטענה  משכורתו את לו  לשלם 

לשלם עליו היה  כי  כדין  שלא נהג  הונא  רב כי חכמים  ואמרו

עליו היה  הפירות , גניבת ולגבי  כמוסכם . הפועל  שכר את 

דין. בבית אותו לתבוע 

דמי קיזוז  ֿ ידי על לעצמו  דין לעשות  לו הותר  שלא ומזה 

ראשונים  הסיקו  הפועל, של ממשכורתו יוסף הגניבה  בית (ראה

המרדכי) בשם ס"ד אלאחו"מ לעצמו  דין  לעשות  לאדם  אין כי ,

אך  בחזרה , אותו  נוטל והוא  מסוים  חפץ  ממנו  נלקח כאשר 

אינו לקחתו, אפשרות לו שאין  או בנמצא  איננו החפץ  אם 

דין. לבית לפנות עליו אלא במקומו  אחר  דבר  ליטול רשאי

הדבר : בטעם  הפוסקים ונחלקו 

אחר , חפץ  בלקיחת  איסור אין  הדין מעיקר כי אומרים יש 

במדויק שוויו את  יעריך לא  שמא  זאת  אסרו  שחכמים אלא

כסף לקחת מותר כי  כתבו, זה  ולפי לו . מהמגיע  יותר  וייטול 

ממנו שנלקח הסכום  את  שנוטל  מאחר כי  כספי  חוב עבור 

השווי בהערכת לטעות  חשש  כאן אמרי אין וראה ה. ג, פעלים (רב

קלב) עמ' חו"מ .יעקב

הזקן אדמו"ר  לדעת כזֿכח)אך  סע' וגנבה גזלה הלכות חו"מ (שו"ע

כשלוקח רק הוא  elההיתר jiiyd utgמאחר גזילה  זו  ואין ,

אסורה ממון  או  אחר  חפץ לקיחת  אך שלו , את  ולוקח

מן לגזול "אסור ממנו, גזל חברו  אם  ואף  גזילה . ונחשבת 

להוציא רשאים  ֿ דין  בית ורק  ממנו", שגזל מה כנגד הגזלן

לו שחייב  החוב  עבור  מחברו שם)ממון יעקב אמרי .(וראה

ה'תשע"ט  תמוז ח' חמישי יום לארץ? בחוצה גזילות דיני דנים האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïBâk ¯ úBñð÷ éðéc¦¥§¨§
ìL àlà ïúBà ïéðc ïéà ...úBìaçå úBìæbíäå ,íéçîî äL §¥§©¨¥¨¦¨¤¨§Ÿ¨ª§¦§¥

ïéëéøö ïéà ...úBðBîî éðéc øàL ìáà .ìàøNé õøàa ïéëeîqä©§¦§¤¤¦§¨¥£¨§¨¦¥¨¥§¦¦
äöeça ïäa àöBiëå úBàåìäå úBàãBäa ïéðc ,Cëéôì ...äçîîª§¤§¦¨¨¦§¨§©§¨§©¥¨¤§¨

.ïéNBò ìàøNé õøà ìL ïéc úéa úeçéìL ...õøàì̈¨¤§¦¥¦¤¤¤¦§¨¥¦
הגמרא מדברי  היא  זו ב)הלכה  פח, אחרונים(גיטין והקשו .

ועוד) לח"מ ס"ה, פ"ח ב"ק שלמה של :(ים

או(הי"ג)להלן שגנב  "מי הרמב "ם , ממנוlfbכתב  גובים 

ויש אותה ". גובים  אין התוספת אבל לארץ , חוצה  דייני הקרן 

סמוכים דיינים לדון  יכולים וחבלות  גזילות בדיני  להבין:

בגמרא כמפורש  חו"ל , דייני ולא  ישראל  שם)בארץ (גיטין

כיון קעבדינן' 'שליחותייהו אומרים  אין וחבלות  שבגזילות 

כגון המצויים , בדברים  ורק  מצויים , שאינם  דברים  שהם 

של  בשליחותם  לדון רשות  חו"ל לדייני יש  והלוואות , הודאות 

ישראל! ארץ  דייני 

יוסף ' ה 'נמוקי דברי  פי  על משנה ' ה'כסף  פד,ומבאר (ב"ק

הרא"ה) בשם הרמב "םב, כדברי  גמורה , בגזילה בחו"ל  דנים  אין :

ה"ג) פ"א ואבדה גזלה האדם(הל' ממון  הלוקח זה גזלן, "איזהו

המצרי מיד החנית  את  ויגזול שנאמר  כענין כג,בחזקה ... (ש"ב

בפקדוןכא) יד שולח כגון גזילות  אבל  מצוי , שאינו דבר  וזה  "

מצויים דברים  הם לשמירה, לו שניתן  ממה  שגזל שומר או

בחו "ל. בהם  ודנים 

סק"ט)והש "ך  א סי' כתב :(חו"מ

בשלושה , אלא  גזילות  כגון  קנסות  דיני דנים שאין זו הלכה

וחמשה , וארבעה  כפל תשלומי  כגון  גזילות , של  בקנס  נאמרה 

הרמב "ם  שכתב  יג)ומה מהגזלן,(בהל' גובים  חו"ל  שדייני

מקום . בכל גובים  אותה בקרן, מדובר 

סק"ב)וה 'תומים ' ביאר :(שם
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שלושה אלא  גזילות  דיני  דנים  שאין  הרמב "ם  דברי

בזמן ישראל בארץ  נאמרו ישראל, בארץ  סמוכים מומחים 

שבית שאפשר וכיון סמוכים . דין  בית  שם  היה  כאשר  המשנה ,

מבלי לדון  רשות  ניתנה  לא  הגזילה , בדין ידונו סמוכים  דין 

סמוכים  אין כאשר  אבל סמוכים. הזה)שיהיו  בזמן או לארץ ,(בחוצה

הדיינים של  בשליחותם  גזילות  דיני לארץ  חוצה  דייני גם

ישראל. שבארץ הסמוכים 

ה'תשע"ט  תמוז ט' שישי יום אימתי? – להטות רבים אחרי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìL äNò úåöî Bæ¦§©£¥¤
øàLáe ,úBðBîî éðéãa ..."úBhäì ¯ íéaø éøçà" :øîàpL ,äøBz¨¤¤¡©©£¥©¦§©§¦¥¨¦§¨

.íäa àöBiëå ,øBäèå àîèå ,øzäå øeqà éðéc¦¥¦§¤¥§¨¥§¨§©¥¨¤
לדעת משקל נתינת גם  בהלכה  מצינו זה , כלל למרות 

ממונות מדיני בדין  ולדוגמא : הרוב. דעת  כנגד המיעוט

מספק , המוחזק  מידי מוציאים  אין  הפוסקים , בו שנחלקו

ברכות בדיני וכן לשלם . עליו  הפוסקים רוב שלדעת למרות

אין המיעוט ולדעת  לברך צריך  הפוסקים  רוב  לדעת  כאשר

כדין מלברך , ולהימנע  המיעוט לדעת לחשוש  יש  – לברך

להקל'. ברכות  'ספק 

להטות ' רבים  'אחרי דין  כי  הרוב כדעת  בזה  מכריעים  ואין 

זה ונותנים  ונושאים יחד מכונסים  החולקים  כאשר רק  נאמר 

את קיבלו ולא  המיעוט דברי את  שמעו והרוב  ומאחר  זה , עם 

ראו שלא  הפוסקים  בספרי אך  הרוב . כדעת  הלכה  דעתם ,

יתכן כי הדעות, רוב  לפי להכריע  אין  רעהו את איש  ושמעו

מוכיחים המועטים היו ביחד , ונותנים  נושאים היו  שאם 

להם  מודים והיו  צדקתם  את  גט למרובים  רז, סי' אמת תורת (שו"ת

יד) או"ח ג משה דבר א, כללים .פשוט

קארו יוסף  רבי של  פסיקתו  שיטת  את גם  לבאר  יש  ובכך

על  הנשענת  יוסף ', 'בית  לחיבורו בהקדמתו שתיאר  כפי

כאשר והרא "ש , הרמב "ם  הרי"ף – ההוראה ' עמודי  'שלושת

אחת , לדעה  מסכימים מהם  שניים  או ששלושתם  במקום 

בכך  ואין להיפך , הראשונים  רוב  שדעת  למרות כמותם  הלכה 

ונתנו נשאו שלא  משום להטות' רבים  'אחרי  לכלל סתירה

פנים  אל פנים  ע'(שו"תביניהם  ה, דעת יחוה רלח, א, ישרים משפטים

.שה)

הזקן אדמו"ר של בשמו מובא  זה  בעניין נוסף  ועקרון

לח) יו"ד יהודה שארית שאמוראים(שו"ת מצאנו מקומות  בכמה  :

סתירה זו ואין  היחיד, כדעת  תנאים  במחלוקת  הלכה פסקו 

רק היא הרוב  כדעת  ההלכה פסיקת  כי  להטות' רבים  ל'אחרי 

לדורות , כך שתיקבע  הכרח  אין אך נחלקו , שבו דור לאותו

זמן, אותו  חכמי  בידי מסורה  דור  בכל ההלכה קביעת  שכן

בעמדת הייתה  הקודם  שבדור  כשיטה  גם לפסוק ובאפשרותם

מיעוט.

ה'תשע"ט  תמוז י' קודש שבת בהנאה? מותרות המת שערות

:„ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,âøäzL äMà ìëå§¨¦¨¤¥¨¥
.døòNa úBðäì øzîª¨¥¨¦§¨¨

במשנה  ב):שנינו ז, בשערה".(ערכין נהנין שנהרגה  "האשה 

שמתה אשה משער  ליהנות  שמותר יצחק  בר נחמן רב  ומבאר

הרשב "א  וכתב  אוסרתה ". ש "מיתתה של),כיון סי' ח"א (שו"ת

הדין גזר ובין  ליהרג, דינה  שנגמר  באשה  אמורים  שהדברים 

אינו כשלעצמו  הדין שגזר  ומכיון  שערה, ממנה  נגזז למיתה 

השער לכן אוסרתה " "מיתתה אלא  בהנאה , גופה  את אוסר 

שנגזז השער אבל בהנאה , מותר  מיתתה  קודם  ממנה  שנגזז

אסור המת  כי גופה , שאר כמו בהנאה  אסור מיתה  לאחר 

הרמב "ן דעת  וכן האדם)בהנאה . .(תורת

רש "י אלא)אבל  ד"ה שם יצחק(ערכין בר  נחמן רב לדעת  פירש 

רק כי  בהנאה , מותר  מיתה לאחר  נגזז  אם  גם  המת ששער

"dzzinשהשיער הוא ", מיתה  בר "לאו  והשער אוסרתה ",

לא כאילו  הוא  הרי  ולכן המוות , ידי על  להשתנות  עשוי אינו

אבל בהלכות גם כך וכתב  כאן , הרמב"ם  דעת וכן (פ"ד 'מת '.

מותרהכ"א) שהוא  משערו חוץ כולו בהנאה אסור  "המת  ,

גופו". שאינו משום  בהנאה

ערוך ' וה'שולחן ס"ב)הטור שמט סי' כדעת(יו"ד פסקו 

הרמ"א והוסיף  בהנאה . אסור  המת  ששער  והרמב "ן, הרשב "א 

הרשב"א) בחייה(כדברי נגזז  ושערה  ליהרג דינה  שנגזר שאשה 

אין – דינה  שנגמר  פי  על "אף  כי משערותיה , ליהנות  מותר 

הכסף ' וה'נקודות  שתיקטל". עד נאסרים  כתב(שם)שערותיה 

היטב "המדקדק הרמב"ם  על חולק  שהרשב"א  אף  זה : על 

הרמב "ם". עם  דהדין יראה  דערכין  פ"ק  בסוף בסוגיא

שיק  מהר "ם שמט)ובשו"ת  סי' נכרית(יו"ד פאה  לבישת התיר 

מתים  של משערות  בידינו(גויים)העשויה  כח ש "אין אף  כי ,

והטור דהרשב "א  כיון  בהנאה , המת  שער  להתיר להכריע 

כיון ֿ מקום מכל – אסור  [המת ] דשער פסקו ערוך' וה'שולחן

בישראל  אפילו מותר המת  דשער  סוברים  והסמ"ג  דהרמב "ם 

אסור , גוי מת  אי אפילו דהרי גוי , של בשער  להקל יש  –

להקל ". שומעין בדרבנן ֿ כן ואם מדרבנן דהיינו נראה 
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אך  היתומים , מנכסי  צדקה  נותנים אין אמנם  והשיב :

זאת לתת  אין  ולכן  קצבה  לה  שאין  משום  הוא  הטעם 

בסכום מנכסיהם  צדקה  לתת  ניתן אך יכלו, שמא  מנכסיהם 

מצוות . לשאר  מהם  שלוקחים  כשם קצוב,

צבי' ועיקר)וה 'חכם  ד"ה א סי' ח"א יעבץ שאילת בשו"ת הקשה(הובא

והרי קצבה , לו שאין דבר צדקה  נקראת  בכלל  מדוע כך: על 

מהנכסים ? מעשר  – צדקה  למצות  קצבה  נתנו  חכמים

אלא היתומים  מנכסי לוקחים  אין כי לבאר  בהכרח אלא 

מצוה אך בזמנן, לעשותן וחובה  קבוע שזמנן למצוות 

בעצמם , ויקיימוה  היתומים  שיגדלו עד  להשהותה  שאפשר

(האפוטרופוס ). מבשלוחו  יותר  בו  מצוה  כי  להשהותה  עדיף 

מדר מצווים הם  שעכשיו  וכשיגדלוועוד, 'חינוך', מדין בנן,

מצווה שאינו ממי  ועושה  המצווה וגדול מדאורייתא , יתחייבו

ויוכלו מאחר  יתומים, מנכסי צדקה  נותנים אין ולכן  ועושה.

כשיגדלו. להשלים

אפילו היתומים  מנכסי צדקה  לתת  אין אופן בכל  כי  נמצא

כשיגדלו. בעצמם זאת לקיים  יוכלו  שהרי  קבוע , בסכום 

כך על השיב  הקודש ' ב)וה 'נזר  סי' שם יעבץ מה(שאילת :

לכשיגדלו לדחותה  וניתן קבוע  זמן  אין  שלצדקה שכתב

ועוד, תחמיצנה '. אל  לידך הבאה 'מצוה הרי – היתומים

אלא קצבה לצדקה  שאין משום הטעם  עיקר  אין שלדבריו 

לדחותה . שניתן  משום

קצבה , לה  שאין משום הוא  הטעם  שאמנם  לפרש  יש  ולכן 

מן למצוה  אלא אינו מעשר, שיעור  לצדקה  שקבעו  ומה 

היתומים , מנכסי  צדקה  נותנים  אין  ולכן חובה , ולא  המובחר

הרבה . או  מעט  לתת, ירצו  כמה  לאמוד בידינו אין כי 

ה'תשע"ט  תמוז ז' רביעי יום לעצמו? דין לעשות אדם יכול מתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰úBNòì íãàì Lé¥§¨¨©£
,äNBò àeä äëìäëå úcëå ìéàBä ;çk Bãéa Lé íà ,Bîöòì ïéc¦§©§¦¥§¨Ÿ©¦§©¨§©£¨¨¤

.ïéc úéáì àBáìå çøèì áiç Bðéà¥©¨¦§Ÿ©§¨§¥¦
אפשרות לידו ובאה  כדין  שלא ממון  ממנו שנלקח מי 

כן לעשות לו  מותר  האם  – מרמה  בדרך בחזרה  אותו  לקחת 

בדין ? כספו את  ולתבוע דין לבית לפנות שעליו או 

לעצמו. דין לעשות  לאדם  שמותר  נפסק  זו  בהלכה  הנה ,

בגמרא  ב)מאידך, ה, שהפועל (ברכות נודע הונא  לרב  כי מסופר

סירב ולכן רשות , ללא מהפירות לקחת  נהג בשדהו  שהעסיק

לו. המגיע  את  נטל  שכבר בטענה  משכורתו את לו  לשלם 

לשלם עליו היה  כי  כדין  שלא נהג  הונא  רב כי חכמים  ואמרו

עליו היה  הפירות , גניבת ולגבי  כמוסכם . הפועל  שכר את 

דין. בבית אותו לתבוע 

דמי קיזוז  ֿ ידי על לעצמו  דין לעשות  לו הותר  שלא ומזה 

ראשונים  הסיקו  הפועל, של ממשכורתו יוסף הגניבה  בית (ראה

המרדכי) בשם ס"ד אלאחו"מ לעצמו  דין  לעשות  לאדם  אין כי ,

אך  בחזרה , אותו  נוטל והוא  מסוים  חפץ  ממנו  נלקח כאשר 

אינו לקחתו, אפשרות לו שאין  או בנמצא  איננו החפץ  אם 

דין. לבית לפנות עליו אלא במקומו  אחר  דבר  ליטול רשאי

הדבר : בטעם  הפוסקים ונחלקו 

אחר , חפץ  בלקיחת  איסור אין  הדין מעיקר כי אומרים יש 

במדויק שוויו את  יעריך לא  שמא  זאת  אסרו  שחכמים אלא

כסף לקחת מותר כי  כתבו, זה  ולפי לו . מהמגיע  יותר  וייטול 

ממנו שנלקח הסכום  את  שנוטל  מאחר כי  כספי  חוב עבור 

השווי בהערכת לטעות  חשש  כאן אמרי אין וראה ה. ג, פעלים (רב

קלב) עמ' חו"מ .יעקב

הזקן אדמו"ר  לדעת כזֿכח)אך  סע' וגנבה גזלה הלכות חו"מ (שו"ע

כשלוקח רק הוא  elההיתר jiiyd utgמאחר גזילה  זו  ואין ,

אסורה ממון  או  אחר  חפץ לקיחת  אך שלו , את  ולוקח

מן לגזול "אסור ממנו, גזל חברו  אם  ואף  גזילה . ונחשבת 

להוציא רשאים  ֿ דין  בית ורק  ממנו", שגזל מה כנגד הגזלן

לו שחייב  החוב  עבור  מחברו שם)ממון יעקב אמרי .(וראה

ה'תשע"ט  תמוז ח' חמישי יום לארץ? בחוצה גזילות דיני דנים האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïBâk ¯ úBñð÷ éðéc¦¥§¨§
ìL àlà ïúBà ïéðc ïéà ...úBìaçå úBìæbíäå ,íéçîî äL §¥§©¨¥¨¦¨¤¨§Ÿ¨ª§¦§¥

ïéëéøö ïéà ...úBðBîî éðéc øàL ìáà .ìàøNé õøàa ïéëeîqä©§¦§¤¤¦§¨¥£¨§¨¦¥¨¥§¦¦
äöeça ïäa àöBiëå úBàåìäå úBàãBäa ïéðc ,Cëéôì ...äçîîª§¤§¦¨¨¦§¨§©§¨§©¥¨¤§¨

.ïéNBò ìàøNé õøà ìL ïéc úéa úeçéìL ...õøàì̈¨¤§¦¥¦¤¤¤¦§¨¥¦
הגמרא מדברי  היא  זו ב)הלכה  פח, אחרונים(גיטין והקשו .

ועוד) לח"מ ס"ה, פ"ח ב"ק שלמה של :(ים

או(הי"ג)להלן שגנב  "מי הרמב "ם , ממנוlfbכתב  גובים 

ויש אותה ". גובים  אין התוספת אבל לארץ , חוצה  דייני הקרן 

סמוכים דיינים לדון  יכולים וחבלות  גזילות בדיני  להבין:

בגמרא כמפורש  חו"ל , דייני ולא  ישראל  שם)בארץ (גיטין

כיון קעבדינן' 'שליחותייהו אומרים  אין וחבלות  שבגזילות 

כגון המצויים , בדברים  ורק  מצויים , שאינם  דברים  שהם 

של  בשליחותם  לדון רשות  חו"ל לדייני יש  והלוואות , הודאות 

ישראל! ארץ  דייני 

יוסף ' ה 'נמוקי דברי  פי  על משנה ' ה'כסף  פד,ומבאר (ב"ק

הרא"ה) בשם הרמב "םב, כדברי  גמורה , בגזילה בחו"ל  דנים  אין :

ה"ג) פ"א ואבדה גזלה האדם(הל' ממון  הלוקח זה גזלן, "איזהו

המצרי מיד החנית  את  ויגזול שנאמר  כענין כג,בחזקה ... (ש"ב

בפקדוןכא) יד שולח כגון גזילות  אבל  מצוי , שאינו דבר  וזה  "

מצויים דברים  הם לשמירה, לו שניתן  ממה  שגזל שומר או

בחו "ל. בהם  ודנים 

סק"ט)והש "ך  א סי' כתב :(חו"מ

בשלושה , אלא  גזילות  כגון  קנסות  דיני דנים שאין זו הלכה

וחמשה , וארבעה  כפל תשלומי  כגון  גזילות , של  בקנס  נאמרה 

הרמב "ם  שכתב  יג)ומה מהגזלן,(בהל' גובים  חו"ל  שדייני

מקום . בכל גובים  אותה בקרן, מדובר 

סק"ב)וה 'תומים ' ביאר :(שם

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שלושה אלא  גזילות  דיני  דנים  שאין  הרמב "ם  דברי

בזמן ישראל בארץ  נאמרו ישראל, בארץ  סמוכים מומחים 

שבית שאפשר וכיון סמוכים . דין  בית  שם  היה  כאשר  המשנה ,

מבלי לדון  רשות  ניתנה  לא  הגזילה , בדין ידונו סמוכים  דין 

סמוכים  אין כאשר  אבל סמוכים. הזה)שיהיו  בזמן או לארץ ,(בחוצה

הדיינים של  בשליחותם  גזילות  דיני לארץ  חוצה  דייני גם

ישראל. שבארץ הסמוכים 

ה'תשע"ט  תמוז ט' שישי יום אימתי? – להטות רבים אחרי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìL äNò úåöî Bæ¦§©£¥¤
øàLáe ,úBðBîî éðéãa ..."úBhäì ¯ íéaø éøçà" :øîàpL ,äøBz¨¤¤¡©©£¥©¦§©§¦¥¨¦§¨

.íäa àöBiëå ,øBäèå àîèå ,øzäå øeqà éðéc¦¥¦§¤¥§¨¥§¨§©¥¨¤
לדעת משקל נתינת גם  בהלכה  מצינו זה , כלל למרות 

ממונות מדיני בדין  ולדוגמא : הרוב. דעת  כנגד המיעוט

מספק , המוחזק  מידי מוציאים  אין  הפוסקים , בו שנחלקו

ברכות בדיני וכן לשלם . עליו  הפוסקים רוב שלדעת למרות

אין המיעוט ולדעת  לברך צריך  הפוסקים  רוב  לדעת  כאשר

כדין מלברך , ולהימנע  המיעוט לדעת לחשוש  יש  – לברך

להקל'. ברכות  'ספק 

להטות ' רבים  'אחרי דין  כי  הרוב כדעת  בזה  מכריעים  ואין 

זה ונותנים  ונושאים יחד מכונסים  החולקים  כאשר רק  נאמר 

את קיבלו ולא  המיעוט דברי את  שמעו והרוב  ומאחר  זה , עם 

ראו שלא  הפוסקים  בספרי אך  הרוב . כדעת  הלכה  דעתם ,

יתכן כי הדעות, רוב  לפי להכריע  אין  רעהו את איש  ושמעו

מוכיחים המועטים היו ביחד , ונותנים  נושאים היו  שאם 

להם  מודים והיו  צדקתם  את  גט למרובים  רז, סי' אמת תורת (שו"ת

יד) או"ח ג משה דבר א, כללים .פשוט

קארו יוסף  רבי של  פסיקתו  שיטת  את גם  לבאר  יש  ובכך

על  הנשענת  יוסף ', 'בית  לחיבורו בהקדמתו שתיאר  כפי

כאשר והרא "ש , הרמב "ם  הרי"ף – ההוראה ' עמודי  'שלושת

אחת , לדעה  מסכימים מהם  שניים  או ששלושתם  במקום 

בכך  ואין להיפך , הראשונים  רוב  שדעת  למרות כמותם  הלכה 

ונתנו נשאו שלא  משום להטות' רבים  'אחרי  לכלל סתירה

פנים  אל פנים  ע'(שו"תביניהם  ה, דעת יחוה רלח, א, ישרים משפטים

.שה)

הזקן אדמו"ר של בשמו מובא  זה  בעניין נוסף  ועקרון

לח) יו"ד יהודה שארית שאמוראים(שו"ת מצאנו מקומות  בכמה  :

סתירה זו ואין  היחיד, כדעת  תנאים  במחלוקת  הלכה פסקו 

רק היא הרוב  כדעת  ההלכה פסיקת  כי  להטות' רבים  ל'אחרי 

לדורות , כך שתיקבע  הכרח  אין אך נחלקו , שבו דור לאותו

זמן, אותו  חכמי  בידי מסורה  דור  בכל ההלכה קביעת  שכן

בעמדת הייתה  הקודם  שבדור  כשיטה  גם לפסוק ובאפשרותם

מיעוט.

ה'תשע"ט  תמוז י' קודש שבת בהנאה? מותרות המת שערות

:„ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,âøäzL äMà ìëå§¨¦¨¤¥¨¥
.døòNa úBðäì øzîª¨¥¨¦§¨¨

במשנה  ב):שנינו ז, בשערה".(ערכין נהנין שנהרגה  "האשה 

שמתה אשה משער  ליהנות  שמותר יצחק  בר נחמן רב  ומבאר

הרשב "א  וכתב  אוסרתה ". ש "מיתתה של),כיון סי' ח"א (שו"ת

הדין גזר ובין  ליהרג, דינה  שנגמר  באשה  אמורים  שהדברים 

אינו כשלעצמו  הדין שגזר  ומכיון  שערה, ממנה  נגזז למיתה 

השער לכן אוסרתה " "מיתתה אלא  בהנאה , גופה  את אוסר 

שנגזז השער אבל בהנאה , מותר  מיתתה  קודם  ממנה  שנגזז

אסור המת  כי גופה , שאר כמו בהנאה  אסור מיתה  לאחר 

הרמב "ן דעת  וכן האדם)בהנאה . .(תורת

רש "י אלא)אבל  ד"ה שם יצחק(ערכין בר  נחמן רב לדעת  פירש 

רק כי  בהנאה , מותר  מיתה לאחר  נגזז  אם  גם  המת ששער

"dzzinשהשיער הוא ", מיתה  בר "לאו  והשער אוסרתה ",

לא כאילו  הוא  הרי  ולכן המוות , ידי על  להשתנות  עשוי אינו

אבל בהלכות גם כך וכתב  כאן , הרמב"ם  דעת וכן (פ"ד 'מת '.

מותרהכ"א) שהוא  משערו חוץ כולו בהנאה אסור  "המת  ,

גופו". שאינו משום  בהנאה

ערוך ' וה'שולחן ס"ב)הטור שמט סי' כדעת(יו"ד פסקו 

הרמ"א והוסיף  בהנאה . אסור  המת  ששער  והרמב "ן, הרשב "א 

הרשב"א) בחייה(כדברי נגזז  ושערה  ליהרג דינה  שנגזר שאשה 

אין – דינה  שנגמר  פי  על "אף  כי משערותיה , ליהנות  מותר 

הכסף ' וה'נקודות  שתיקטל". עד נאסרים  כתב(שם)שערותיה 

היטב "המדקדק הרמב"ם  על חולק  שהרשב"א  אף  זה : על 

הרמב "ם". עם  דהדין יראה  דערכין  פ"ק  בסוף בסוגיא

שיק  מהר "ם שמט)ובשו"ת  סי' נכרית(יו"ד פאה  לבישת התיר 

מתים  של משערות  בידינו(גויים)העשויה  כח ש "אין אף  כי ,

והטור דהרשב "א  כיון  בהנאה , המת  שער  להתיר להכריע 

כיון ֿ מקום מכל – אסור  [המת ] דשער פסקו ערוך' וה'שולחן

בישראל  אפילו מותר המת  דשער  סוברים  והסמ"ג  דהרמב "ם 

אסור , גוי מת  אי אפילו דהרי גוי , של בשער  להקל יש  –

להקל ". שומעין בדרבנן ֿ כן ואם מדרבנן דהיינו נראה 

אנחה של יהודי הבאה חס־ושלום בסיבת לא טוב גשמי – גם היא תשובה גדולה, אנחה בעקבות לא טוב רוחני – היא וודאי וודאי 
תשובה מעולה.

היום יום ג' תמוז
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ה'תשע"ט  תמוז ד' ראשון יום
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ׁ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«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול
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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,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyfenz 'iÎ'c -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז ד' ראשון יום

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

ׁ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«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול
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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,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא
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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
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
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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∆
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¿¿∆»
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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
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
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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∆
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¿¿∆»
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˜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:
 ֿ במגיד ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
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

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
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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 ֿ 16)ואינם  בבא 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
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
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˜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:
 ֿ במגיד ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
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

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
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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 ֿ 16)ואינם  בבא 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
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
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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

 ֿ כבית בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,

שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או
וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל
רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,

זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים
הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
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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

ה'תשע"ט  תמוז ה' שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«
ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««

È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»
ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»

Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««
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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

 ֿ כבית בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,

שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או
וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל
רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,

זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים
הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
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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

ה'תשע"ט  תמוז ה' שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«
ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««

È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»
ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»

Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««
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- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»

˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈
ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»

ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»
ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
רבי  על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
רשאי  אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי
כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי:
דעת  היא וכן כולה. בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני
וסגנונה  ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י
הר"י  רבו דעת את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של

מיגאש.

.Â·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.Ê„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ
‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
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˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.ÁÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות שלא 36)מדברי התנה אם
אותה.37)יירשנה. יורש ב 38)והוא הלכה כ"ג פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה

.ËL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא
ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב
תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.È¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…
Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»

˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«
ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈

L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«

Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«

Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ
ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל

.·ÈÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות ֿ 3)משנה, בית להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
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- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»

˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈
ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»

ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»
ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
רבי  על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
רשאי  אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי
כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי:
דעת  היא וכן כולה. בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני
וסגנונה  ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י
הר"י  רבו דעת את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של

מיגאש.

.Â·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.Ê„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ
‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
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˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.ÁÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות שלא 36)מדברי התנה אם
אותה.37)יירשנה. יורש ב 38)והוא הלכה כ"ג פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה

.ËL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא
ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב
תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.È¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…
Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»

˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«
ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈

L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«

Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«

Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ
ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל

.·ÈÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות ֿ 3)משנה, בית להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
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מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות
הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא

שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
.ÔLÈ¯BÓƒ»

ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.‰Èe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿
e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
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המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.Â‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»
Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»

˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»

˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈
˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÏÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈
ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…
.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«
ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»

„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆
ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈

ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ
.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ֿ 40)בלתי ואף
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
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מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות
הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא

שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
.ÔLÈ¯BÓƒ»

ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.‰Èe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿
e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
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המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.Â‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»
Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»

˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»

˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈
˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÏÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈
ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…
.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«
ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»

„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆
ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈

ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ
.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ֿ 40)בלתי ואף
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
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‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»
ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈

‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:
קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
 ֿ לחם בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ
ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»

‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««
˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««

„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈
‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»

‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל
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בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י לקמן

ה'תשע"ט  תמוז ו' שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד
אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן
מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי
פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי  הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.‡ÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È·‡ ˙M¯È e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È¯‰ - ÔÈL¯Bi‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈ¯BÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ -4. ¿»∆«»»»∆¿«

ãycew zegiyn zecewpã

נעים  ומה חלקנו טוב מה "אשרינו נאמר התפילה, בנוסח
חלק, - מישראל אחד שבכל עניינים שלושה והם גורלנו"
לקונו. האדם בעבודת עניינים שלושה והם וירושה. גורל

מישראל  ואחד אחד לכל שיש העניינים הם "ירושה" א.
"אהבה  (פי"ח) התניא ובלשון והאמהות, מהאבות בירושה
מצד  מגיע זה ואין מאבותינו", לנו ירושה שהיא מסותרת
במעמדו  להתחשב שמבלי מירושה, אלא האדם יגיעת

הכל". "יורש הוא - ומצבו
העבודה  היינו עצמו, בכח האדם עבודת היא "חלק" ב.

ומדות. שכל - שלו הפנימיים בכוחות
בחינת  - המקיפים הכוחות על־ידי העבודה היא "גורל" ג.

שבנפש. 'יחידה'
בכל  הכל" "יורש ויהודי יהודי שכל זו, מהלכה ההוראה
בכל  אצלו חדורה הירושה שתהיה וצריך האופנים, שלושת

והמקיפים. הגלויים - הנפש כוחות
זו: מהלכה פרטית הוראה גם ישנה לזה בהמשך

ו  שנשא וכל אביהן... ירושת חלקו לא שעדיין נתן "האחין
לאמצע". השכר זה, בממון מהן אחד כל

מישראל  אחד כל שמקבל שהירושה היא, בכלל העבודה

העיקר", הוא "המעשה - בפועל בעבודה ותומשך תתגלה
יש  ובזה בירושה. שבא בממון ומתן משא ניהול על־דרך
שאז  הירושה, את שמחלקים לפני האחד אופנים, שני
שכל  והשני, לאמצע. השכר ולכן שותפים, עדיין כולם

חלקו. את ומקבל לעצמו ונותן נושא ואחד אחד
את  עובד ואחד אחד שכל הוא הרגיל הסדר ובעבודה,
עניינים  ישנם אבל שכרו, את ומקבל לעצמו עבודתו

עד"מ. בציבור תפילה כגון ביחד, להעשות שחייבים
שהיורש  הירושה עניין ישנו אלו, עניינים משני ולמעלה
בן  בבחינת אינה עבודתו ואז המוריש, במקום עומד
בכל  שייכת זו ועבודה ממש. המוריש שהוא אלא שיורש,

הקווין: ג'
"תען  הביטול בתכלית הוא שלו התורה שלימוד - בתורה
ממש, ה' דבר האומר אחר כעונה שהוא אמרתך" לשוני

מסיני. למשה שנאמר מה
ש"יגיד" תהילתך", יגיד ופי תפתח שפתי "ה' - בתפילה
ויתגלה  שיומשך כלי רק הוא שהפה המשכה, לשון הוא

ית'. דיבורו על־ידו
אלא  שאינו שנותן, ובגמ"ח בצדקה שמרגיש - ובגמ"ח
שהוא  ית' משלו היא שנותן הצדקה וכל הקב"ה, של שליח

וברחמים". בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן
(hi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.·ÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡¯8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL Á·M‰ -9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח. יכולים לפני 7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
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‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»
ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈

‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:
קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
 ֿ לחם בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ
ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»

‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««
˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««

„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈
‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»

‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל
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בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י לקמן

ה'תשע"ט  תמוז ו' שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד
אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן
מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי
פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי  הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.‡ÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È·‡ ˙M¯È e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È¯‰ - ÔÈL¯Bi‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈ¯BÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ -4. ¿»∆«»»»∆¿«

ãycew zegiyn zecewpã

נעים  ומה חלקנו טוב מה "אשרינו נאמר התפילה, בנוסח
חלק, - מישראל אחד שבכל עניינים שלושה והם גורלנו"
לקונו. האדם בעבודת עניינים שלושה והם וירושה. גורל

מישראל  ואחד אחד לכל שיש העניינים הם "ירושה" א.
"אהבה  (פי"ח) התניא ובלשון והאמהות, מהאבות בירושה
מצד  מגיע זה ואין מאבותינו", לנו ירושה שהיא מסותרת
במעמדו  להתחשב שמבלי מירושה, אלא האדם יגיעת

הכל". "יורש הוא - ומצבו
העבודה  היינו עצמו, בכח האדם עבודת היא "חלק" ב.

ומדות. שכל - שלו הפנימיים בכוחות
בחינת  - המקיפים הכוחות על־ידי העבודה היא "גורל" ג.

שבנפש. 'יחידה'
בכל  הכל" "יורש ויהודי יהודי שכל זו, מהלכה ההוראה
בכל  אצלו חדורה הירושה שתהיה וצריך האופנים, שלושת

והמקיפים. הגלויים - הנפש כוחות
זו: מהלכה פרטית הוראה גם ישנה לזה בהמשך

ו  שנשא וכל אביהן... ירושת חלקו לא שעדיין נתן "האחין
לאמצע". השכר זה, בממון מהן אחד כל

מישראל  אחד כל שמקבל שהירושה היא, בכלל העבודה

העיקר", הוא "המעשה - בפועל בעבודה ותומשך תתגלה
יש  ובזה בירושה. שבא בממון ומתן משא ניהול על־דרך
שאז  הירושה, את שמחלקים לפני האחד אופנים, שני
שכל  והשני, לאמצע. השכר ולכן שותפים, עדיין כולם

חלקו. את ומקבל לעצמו ונותן נושא ואחד אחד
את  עובד ואחד אחד שכל הוא הרגיל הסדר ובעבודה,
עניינים  ישנם אבל שכרו, את ומקבל לעצמו עבודתו

עד"מ. בציבור תפילה כגון ביחד, להעשות שחייבים
שהיורש  הירושה עניין ישנו אלו, עניינים משני ולמעלה
בן  בבחינת אינה עבודתו ואז המוריש, במקום עומד
בכל  שייכת זו ועבודה ממש. המוריש שהוא אלא שיורש,

הקווין: ג'
"תען  הביטול בתכלית הוא שלו התורה שלימוד - בתורה
ממש, ה' דבר האומר אחר כעונה שהוא אמרתך" לשוני

מסיני. למשה שנאמר מה
ש"יגיד" תהילתך", יגיד ופי תפתח שפתי "ה' - בתפילה
ויתגלה  שיומשך כלי רק הוא שהפה המשכה, לשון הוא

ית'. דיבורו על־ידו
אלא  שאינו שנותן, ובגמ"ח בצדקה שמרגיש - ובגמ"ח
שהוא  ית' משלו היא שנותן הצדקה וכל הקב"ה, של שליח

וברחמים". בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן
(hi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.·ÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡¯8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL Á·M‰ -9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח. יכולים לפני 7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
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הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«
ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«

.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.„L¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה

קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו
והרי  אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו,
שרב  לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא
זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה
הפוסקים  בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם

כסף. בהשקעות שהמדובר

.ÂÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22¯ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆

ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È·‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿
¯Ó‡Â ,‰Ê ¯·„a Úe„È Ô‰È·‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»

ÏhiL Ò¯t‰ - ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„B·Úa ¯kzOiL ¯ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡¯Â ¯˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È¯‰ - e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק או קצוב שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם
(מובא  מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור
לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך

.ÊÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿
˙Èa‰28Bc·Ï BÓLa ÌÈ„·Ú ‰˜Â ,29ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÂÏ‰ , ««ƒ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ
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el‡ ˙BÚÓ :¯Ó‡Â ,Bc·Ï BÓLa ·BÁ‰ ¯ËL ‰È‰Â¿»»¿««ƒ¿¿«¿»«»≈
,Ô‰ Èc·Ï ÈlL el‡ ÌÈ„·Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡ È˙ÈÂÏ‰L∆ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈

Èn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL30B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ∆»¿ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ÈÏ ‰z ‰zÓ31BÏ ‰ÏÙpL «»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙¯Á‡ ‰M¯È32. ¿À»«∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»
ÔÎÂ33‰M‡‰34,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L ¿≈»ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ

,˙B·BÁ È¯ËLÂ ÌÈ„·Ú ¯kÓÓ È¯ËL Ô‰L ,˙BB‡ eÈ‰Â¿»∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈
‰M¯ÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - È˙B·‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»

Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ
:‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙B¯ËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰M¯ÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»
dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Ó‡ - ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»

‰È‡¯ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«
.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

נב.27) שם ושמואל רב ענייני 28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי כתוב הקניין בשטר

הירושה. בכספי שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי על אף כרב.
ששנינו  משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש
בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין

כרבה. רבינו ופסק נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי שלא שם הגמרא מדברי ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן
ובמגיד  לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל
ואין  ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי  יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.ÁÔÈ‡L ‰ÓÏ‡·e ÌÈÁ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;40- ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ - ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה
היכא  כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
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הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«
ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«

.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.„L¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה

קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו
והרי  אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו,
שרב  לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא
זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה
הפוסקים  בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם

כסף. בהשקעות שהמדובר

.ÂÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22¯ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆

ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È·‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿
¯Ó‡Â ,‰Ê ¯·„a Úe„È Ô‰È·‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»

ÏhiL Ò¯t‰ - ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„B·Úa ¯kzOiL ¯ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡¯Â ¯˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È¯‰ - e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק או קצוב שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם
(מובא  מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור
לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך

.ÊÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿
˙Èa‰28Bc·Ï BÓLa ÌÈ„·Ú ‰˜Â ,29ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÂÏ‰ , ««ƒ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ
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el‡ ˙BÚÓ :¯Ó‡Â ,Bc·Ï BÓLa ·BÁ‰ ¯ËL ‰È‰Â¿»»¿««ƒ¿¿«¿»«»≈
,Ô‰ Èc·Ï ÈlL el‡ ÌÈ„·Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡ È˙ÈÂÏ‰L∆ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈

Èn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL30B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ∆»¿ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ÈÏ ‰z ‰zÓ31BÏ ‰ÏÙpL «»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙¯Á‡ ‰M¯È32. ¿À»«∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»
ÔÎÂ33‰M‡‰34,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L ¿≈»ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ

,˙B·BÁ È¯ËLÂ ÌÈ„·Ú ¯kÓÓ È¯ËL Ô‰L ,˙BB‡ eÈ‰Â¿»∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈
‰M¯ÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - È˙B·‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»

Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ
:‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙B¯ËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰M¯ÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»
dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Ó‡ - ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»

‰È‡¯ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«
.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

נב.27) שם ושמואל רב ענייני 28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי כתוב הקניין בשטר

הירושה. בכספי שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי על אף כרב.
ששנינו  משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש
בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין

כרבה. רבינו ופסק נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי שלא שם הגמרא מדברי ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן
ובמגיד  לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל
ואין  ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי  יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.ÁÔÈ‡L ‰ÓÏ‡·e ÌÈÁ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;40- ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ - ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה
היכא  כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
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ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈
˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ

ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»
.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.·È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.‚È·‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
לאלה  החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות

בשמחת 75)שנשאו]. השתתף והוא האחים מקצת
נישואיהם.

.ÂËÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe L·BÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ L·BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט.76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי
המשותפים.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה
מינוי  ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס

.‡ÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡·e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ ·BÁ ÏÚa ‡·e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜¯˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5- ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ¯‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב אין כן, לא שאם לבעלֿחוב. אפותיקי
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק"ה  שם ובסמ"ע קעה. סי' חו"מ ('טור' בירושה חלקו כפי
לגבות  החוב בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני מבאר
מדמי  יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי אחת שדה
חצי  ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ"א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי מזה שדה
במקום  הוא השני של כשחלקו ב. קטן; קרקע שטח לחלק
שדות  בשתי רוצה אינני לומר החוב בעל יכול אחר,

כא). ס"ק קז סי' סמ"ע ראה מזו. זו ֿ 5)מרוחקות בבא
ט. אמרו:6)קמא שם) (ב"ב שבמסקנא משום כרב,

כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:
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ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים
שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני קרקע אחד [בלקח
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע גבה שאם אחרון, בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי וקיבלתי כספים נטלתי אני
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי, רבי דברי בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי רק נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב, דעת לפי אבל לגמרי. מחלוקת

וכספים]. קרקע לבין וקרקע קרקע בין הבדל אין

.·‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿
‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È¯‰ -¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÔLÈ¯BÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט:8) כתובות

.‚e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL -10Ï·‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙B·e Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11¯·kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡ - ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL - „ÚBÓe ˙aL È„‚·a Ï·‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים
החלוקה. לפני הירושה מנכסי אותם וקנו לובשים,

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף. הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע כדי לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף
(קידושין 13) בירושלמי מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי"ף

ה"ד). פ"א

.„ÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆ¯Â , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
- eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï ¯¯B·e ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È¯‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18- »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב.14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי גדולים כולם
לידי  יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס. נחמן, מדייק 17)כרב זה, מלשונו
דעת  על לחלוק רשאי אינו שאפוטרופוס המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע מששה שום 19)אחד צט: בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י). מכירה מהל' פי"ג

.‰CÈ¯ˆ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÔÈL¯BÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»
„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ - ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב. גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס.

בחייו,21) להם שחלק "והוא מוסיף: בהשגותיו הראב"ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח - חלק לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב לאמצע
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח, מן שייהנו כדי בידיהם, הקטנים חלק את מניחים
רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.ÂLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי,

וה"ב.26)קט: ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈
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קיז zelgp zekld - mihtyn xtq - fenz 'e iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈
˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ

ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»
.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.·È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.‚È·‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
לאלה  החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות

בשמחת 75)שנשאו]. השתתף והוא האחים מקצת
נישואיהם.

.ÂËÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe L·BÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ L·BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט.76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי
המשותפים.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה
מינוי  ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס

.‡ÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡·e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ ·BÁ ÏÚa ‡·e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜¯˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5- ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ¯‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב אין כן, לא שאם לבעלֿחוב. אפותיקי
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק"ה  שם ובסמ"ע קעה. סי' חו"מ ('טור' בירושה חלקו כפי
לגבות  החוב בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני מבאר
מדמי  יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי אחת שדה
חצי  ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ"א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי מזה שדה
במקום  הוא השני של כשחלקו ב. קטן; קרקע שטח לחלק
שדות  בשתי רוצה אינני לומר החוב בעל יכול אחר,

כא). ס"ק קז סי' סמ"ע ראה מזו. זו ֿ 5)מרוחקות בבא
ט. אמרו:6)קמא שם) (ב"ב שבמסקנא משום כרב,

כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:
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ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים
שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני קרקע אחד [בלקח
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע גבה שאם אחרון, בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי וקיבלתי כספים נטלתי אני
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי, רבי דברי בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי רק נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב, דעת לפי אבל לגמרי. מחלוקת

וכספים]. קרקע לבין וקרקע קרקע בין הבדל אין

.·‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿
‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È¯‰ -¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÔLÈ¯BÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט:8) כתובות

.‚e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL -10Ï·‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙B·e Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11¯·kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡ - ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL - „ÚBÓe ˙aL È„‚·a Ï·‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים
החלוקה. לפני הירושה מנכסי אותם וקנו לובשים,

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף. הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע כדי לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף
(קידושין 13) בירושלמי מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי"ף

ה"ד). פ"א

.„ÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆ¯Â , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
- eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï ¯¯B·e ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È¯‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18- »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב.14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי גדולים כולם
לידי  יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס. נחמן, מדייק 17)כרב זה, מלשונו
דעת  על לחלוק רשאי אינו שאפוטרופוס המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע מששה שום 19)אחד צט: בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י). מכירה מהל' פי"ג

.‰CÈ¯ˆ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÔÈL¯BÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»
„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ - ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב. גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס.

בחייו,21) להם שחלק "והוא מוסיף: בהשגותיו הראב"ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח - חלק לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב לאמצע
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח, מן שייהנו כדי בידיהם, הקטנים חלק את מניחים
רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.ÂLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי,

וה"ב.26)קט: ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈
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B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈
ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
 ֿ (מגיד הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",

נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»

ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ

Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆
¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ

˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו
(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'
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המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.·ÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
 ֿ בית מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.‚B„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.„ÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.‰,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי"ף כתב וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,

של  אביו הוא (רשב"ג, אביו על חולק שהוא במקום נאמר
עמהם 22)רבי). לחשב "וצריך כתוב: שם בברייתא

ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב" צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי והשניה לאפוטרופוס מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי. יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח במגידֿמשנה) (מובא הרמב"ן
אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.ÂÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים  אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.ÊÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.
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B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈
ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
 ֿ (מגיד הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",

נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»

ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ

Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆
¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ

˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו
(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'
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המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.·ÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
 ֿ בית מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.‚B„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.„ÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.‰,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי"ף כתב וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,

של  אביו הוא (רשב"ג, אביו על חולק שהוא במקום נאמר
עמהם 22)רבי). לחשב "וצריך כתוב: שם בברייתא

ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב" צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי והשניה לאפוטרופוס מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי. יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח במגידֿמשנה) (מובא הרמב"ן
אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.ÂÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים  אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.ÊÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.
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קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.ËÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.ÈÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

iptn miieay oeictl elit`e dwcv mdilr oiwqet oi` la`..."
."davw odl oi` el` zeevny

שעתא  בכל "דהא גיטין מסכת ברש"י הטעם ונתבאר
כלים" נכסיהם נמצאו עניים, קיימי

להבין: וצריך
ולא  אחד בכל שייך קצבה) להן (שאין זה טעם הלא א.
ממצות  היתומים את דווקא לפטור ומדוע ביתומים, רק

צדקה.
ומדוע  חומש, או מעשר שיעור לה יש צדקה מצות הלא ב.

שיעור". לה ש"אין מצוה שהיא כתב
עליהם  פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.
שיכלה  חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה צדקה,

ממונם.
הרמב"ם  שכתב כמו הוא הנ"ל ההלכה יסוד בזה: והביאור
המצוות, אלו בכל חייבים שאינן הגם במצוות", לחנכן "כדי
זה  שדבר חשש שאין במקום רק הוא החינוך שחיוב ומובן
וכד'. תמיהה כדי עד ובהבנתו בשכלו להתקבל יוכל לא
הקטן  בפרט, שבויים ובפדיון בכלל הצדקה במצות והנה,
מצות  לשם וחומש ממעשר יותר יתן שלא מדוע מבין אינו
להוציאו  בכדי כסף מספיק בידו יש והלא שבויים, פדיון
אינו  במצוות" לחנכן "כדי של העניין כל וא"כ לפדותו,
שיעור", לה שאין "מצוה שהיא שכתב ומה זה. בעניין קיים
לה  יש באמת אבל שיעור, לה אין הקטן שבעיני היינו
החיוב  כי ושוטה חרש על צדקה פוסקין ולכן שיעור,
שייך  אין ולכן חינוך, מצד ולא אדם כל  על כמו הוא עליהם

האמור. החשש כאן
(k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.‡È‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
והקשה  אחר". ודבר ובנותיו ובניו אשתו את ומפרנסין
תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא
אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
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זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.·È˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

`edy minezid el` ly odia`n daxd xdfdle wcwcl.."
minezi ia` 'ebe zeaxra akexl eleq xn`py ,zeaxr akex

."'ek

להבין: וצריך
הוא  בערבות" שה"רוכב ראיה יש אמנם הנ"ל מהפסוק א.
הקשר  מה ביאור, צריך גופא בפסוק אבל יתומים", "אבי

יתומים". ל"אבי בערבות" "רוכב בין
בחו  אחרים מפסוקים ראיה הרמב"ם הביא לא מדוע מש ב.

בשמות  הקב"ה נקרא ובהם בתהילים, הפסוק שלפני ובנ"ך
הביא  ומדוע נמחקים, שאינן שמות מז' שהם אחרים
בכללי  וכידוע כו'". בערבות "רוכב הפסוק את דווקא
להביא  הרמב"ם של שדרכו ס"ד) מלאכי (יד הרמב"ם
הראיה  לו נראית אם בגמרא, הוזכרו שלא מפסוקים ראיות

יותר. בפשטות האחרת
המיוחד  העניין נתבאר חגיגה מסכת בגמרא בזה: והביאור
ששמו  לרקיע ובנוגע הרקיעים, משבעת אחד שבכל
ומשפט  צדק שבו "ערבות הגמרא אומרת "ערבות"

המתים". את בו להחיות הקב"ה שעתיד וטל וצדקה...
תוכנו  כי זה, בפסוק הרמב"ם בחר מדוע מובן ועל־פי־זה
ולהזהר  ביותר ולדקדק לחשב ש"צריך לעניין מתאים
גודל  את מדגיש ובזה כו'", היתומים אלו של מאביהן
היתומים, של בענייניהם מהאפוטרופוס הנדרשת הזהירות
"טל  וכן ומשפט, צדק ובו "ערבות" ששמו הרקיע מפני
של  הוריהם ובכללם המתים" את בו להחיות שעתיד

אלו. יתומים
תחילת  את גם הרמב"ם שציטט הטעם ולבאר להוסיף ויש
מ"רוכב  לראיה כל־כך נוגע שאינו הגם "סולו", הפסוק
הפסוק  על לתהילים הצ"צ ברשימות יתומים". אבי ערבות
מסילה  לו "לעשות מסילה מלשון הוא ש"סולו" כתב הנ"ל
"ואמר  שנאמר מה על־דרך למטה, ולהתגלות לירד כביכול
האפוטרופוס  של תפקידו זהו כי כו'" דרך פנו סולו סולו

להנהגה  בחינוך היתומים של בלבבם מסילות לעשות
ימי  כל למשך סלולה דרך אצלם שתעשה תורה על־פי

חייהם.
(`k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

בשמים.57) יושב

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙¯ÊÚa ,¯OÚ ‰LÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
- ˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
- ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

ה'תשע"ט  תמוז ז' רביעי יום

ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««
(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
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קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.ËÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.ÈÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

iptn miieay oeictl elit`e dwcv mdilr oiwqet oi` la`..."
."davw odl oi` el` zeevny

שעתא  בכל "דהא גיטין מסכת ברש"י הטעם ונתבאר
כלים" נכסיהם נמצאו עניים, קיימי

להבין: וצריך
ולא  אחד בכל שייך קצבה) להן (שאין זה טעם הלא א.
ממצות  היתומים את דווקא לפטור ומדוע ביתומים, רק

צדקה.
ומדוע  חומש, או מעשר שיעור לה יש צדקה מצות הלא ב.

שיעור". לה ש"אין מצוה שהיא כתב
עליהם  פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.
שיכלה  חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה צדקה,

ממונם.
הרמב"ם  שכתב כמו הוא הנ"ל ההלכה יסוד בזה: והביאור
המצוות, אלו בכל חייבים שאינן הגם במצוות", לחנכן "כדי
זה  שדבר חשש שאין במקום רק הוא החינוך שחיוב ומובן
וכד'. תמיהה כדי עד ובהבנתו בשכלו להתקבל יוכל לא
הקטן  בפרט, שבויים ובפדיון בכלל הצדקה במצות והנה,
מצות  לשם וחומש ממעשר יותר יתן שלא מדוע מבין אינו
להוציאו  בכדי כסף מספיק בידו יש והלא שבויים, פדיון
אינו  במצוות" לחנכן "כדי של העניין כל וא"כ לפדותו,
שיעור", לה שאין "מצוה שהיא שכתב ומה זה. בעניין קיים
לה  יש באמת אבל שיעור, לה אין הקטן שבעיני היינו
החיוב  כי ושוטה חרש על צדקה פוסקין ולכן שיעור,
שייך  אין ולכן חינוך, מצד ולא אדם כל  על כמו הוא עליהם

האמור. החשש כאן
(k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.‡È‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
והקשה  אחר". ודבר ובנותיו ובניו אשתו את ומפרנסין
תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא
אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
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זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.·È˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

`edy minezid el` ly odia`n daxd xdfdle wcwcl.."
minezi ia` 'ebe zeaxra akexl eleq xn`py ,zeaxr akex

."'ek

להבין: וצריך
הוא  בערבות" שה"רוכב ראיה יש אמנם הנ"ל מהפסוק א.
הקשר  מה ביאור, צריך גופא בפסוק אבל יתומים", "אבי

יתומים". ל"אבי בערבות" "רוכב בין
בחו  אחרים מפסוקים ראיה הרמב"ם הביא לא מדוע מש ב.

בשמות  הקב"ה נקרא ובהם בתהילים, הפסוק שלפני ובנ"ך
הביא  ומדוע נמחקים, שאינן שמות מז' שהם אחרים
בכללי  וכידוע כו'". בערבות "רוכב הפסוק את דווקא
להביא  הרמב"ם של שדרכו ס"ד) מלאכי (יד הרמב"ם
הראיה  לו נראית אם בגמרא, הוזכרו שלא מפסוקים ראיות

יותר. בפשטות האחרת
המיוחד  העניין נתבאר חגיגה מסכת בגמרא בזה: והביאור
ששמו  לרקיע ובנוגע הרקיעים, משבעת אחד שבכל
ומשפט  צדק שבו "ערבות הגמרא אומרת "ערבות"

המתים". את בו להחיות הקב"ה שעתיד וטל וצדקה...
תוכנו  כי זה, בפסוק הרמב"ם בחר מדוע מובן ועל־פי־זה
ולהזהר  ביותר ולדקדק לחשב ש"צריך לעניין מתאים
גודל  את מדגיש ובזה כו'", היתומים אלו של מאביהן
היתומים, של בענייניהם מהאפוטרופוס הנדרשת הזהירות
"טל  וכן ומשפט, צדק ובו "ערבות" ששמו הרקיע מפני
של  הוריהם ובכללם המתים" את בו להחיות שעתיד

אלו. יתומים
תחילת  את גם הרמב"ם שציטט הטעם ולבאר להוסיף ויש
מ"רוכב  לראיה כל־כך נוגע שאינו הגם "סולו", הפסוק
הפסוק  על לתהילים הצ"צ ברשימות יתומים". אבי ערבות
מסילה  לו "לעשות מסילה מלשון הוא ש"סולו" כתב הנ"ל
"ואמר  שנאמר מה על־דרך למטה, ולהתגלות לירד כביכול
האפוטרופוס  של תפקידו זהו כי כו'" דרך פנו סולו סולו

להנהגה  בחינוך היתומים של בלבבם מסילות לעשות
ימי  כל למשך סלולה דרך אצלם שתעשה תורה על־פי

חייהם.
(`k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

בשמים.57) יושב

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙¯ÊÚa ,¯OÚ ‰LÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
- ˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
- ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

ה'תשע"ט  תמוז ז' רביעי יום

ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««
(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
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ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.‡ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ
ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ

ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿

ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»
˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿

˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek mixheye mihtey zepnl dxez ly dyrÎzevn"

אחת, מצוה היא ושוטרים שופטים שמינוי משמע מדבריו
סנהדרין בגמרא כדמשמע שלא ב.)ופסק שתי (טז, שהן

כו' ת"ל לישראל שופטים שמעמידין ("מנין מצוות
הלימוד  ב'ספרי' ר"א ולדעת כו'") ת"ל כו' שוטרים
כו' שוטר אין - שופט אין שאם הוא ושוטרים משופטים

אחת. מצוה שהן לא אבל
(my dxrda 489 'r h"i wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."oicÎziaa mireawd mipiicd el` mihteyd"

שיראה  כפי ולקנסו כחו כפי להכותו רשות להם "...יש
כו'" הדבר.. לחזק בית־דין

הדיינין  לפני "...העומדים שהם השוטרים של עניינם
השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו", כפי

שרואים". עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצוות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן על־פי־זה
שופטים  מינוי מצוות עם אלא עצמה, בפני שוטרים
את  לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו כי כאחת.
שונות, מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים, דין
הדיינים, על־ידי הדין פסק לשתים: נחלקת הדין ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל השוטרים. על־ידי וביצועו

משה  שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה הוא בתורה
כו" אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ה.)"אל כה, וכן (במדבר

מלקות עונש ב.)לגבי כה, השופט (דברים "והפילו נאמר
לשופטים  המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא וגו'" והכהו
מנה  לא ולכן לפועל, הדין את להוציא יכולים כשאינם
פרט  זהו כי א. עצמה: בפני כמצווה מינויים את הרמב"ם
עניין  אינו ב. השופטים. על־ידי לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם
ש"שופטים  שופטים) פרשת (ריש הש"ך דברי ידועים
הגוף" "שערי על גם מדבר שעריך" בכל לך תתן ושוטרים
מאברים  אחד כל על מושל ושיהיה והאוזניים, העיניים

אלה.
לימוד  על־ידי מתקיים באדם השופטים עניין ובפשטות,
ומינוי  יעשון, אשר המעשה את לדעת התורה הלכות

על־  מתקיים מה השוטרים ולפי בפועל. ההלכות קיום ידי
את  לפועל להוציא הוא השופט שתפקיד לעיל שנתבאר
והשוטרים  השופטים של עניינם גם מובן משפטו,
ואם  טובים" ומעשים תשובה חכמה "תכלית כי שבאדם,
חסר  (השוטר) מעשה לידי מביא אינו (השופט) התלמוד
אדם  של יצרו כאשר הוא השוטר אבל עצמו. בתלמוד גם
הטוב  היצר את עליו ולהרגיז לבטשו וצריך עליו מתגבר

בדברים. ולהכותו
אז  כי כבראשונה" שופטיך "ואשיבה הלשון יובן ועל־פי־זה
רק  אלא בשוטר צורך עוד יהיה ולא הרע, כל יתבטל

בשופט.
(37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl t"r)

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א
"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
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- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש
על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.·CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e CÏÙÂ»∆∆¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆

ãycew zegiyn zecewpã

jlt lka oicÎzia cinrdl oiaiig opi` ux`l dvega la`"
."jlte

גמרא  נגד הוא שלכאורה לרמב"ם 'נושאי־הכלים' ותמהו
א.)מפורשת ז, לסנהדרין (מכות למדנו גו' לכם אלה "והיו

תלמוד־לומר  מה א"כ לארץ, ובחוצה בארץ שנוהגת
ופלך  פלך בכל דינין בתי מושיב אתה בשעריך בשעריך?
ואי  ופלך פלך בכל מושיב אתה ובחו"ל ועיר, עיר ובכל
אין  שבחו"ל פסק ואיך ועיר", עיר בכל מושיב אתה

ופלך. פלך בכל מושיבין
להעמיד  חייבין אינן בחו"ל "אבל ברמב"ם הגורסים יש
ויש  ועיר", עיר בכל לא אבל ופלך פלך בכל אלא בית־דין
אין  ופלך פלך בכל שרק היא הרמב"ם שכוונת מפרשים

חייבים. ועיר עיר בכל אבל להעמיד, חייבים
על  בפירושו הרמב"ם) לזמן בסמיכות (שחי הרמב"ן אבל
ב"ד, להם להעמיד חייבים אינם שבחוץ־לארץ כתב התורה
לשפוט  הראויין עליו יעמדו המעוות, יצעק "כאשר ורק
ושם  בזמנה לארץ יעלה או ישפטוהו ובמשפטיהם

dyn".ישפטוהו.... axd azk oke ידו תחת שהיה וברור
בחו"ל. דיינים להושיב חייבים אין הרמב"ם שלדעת כתב־יד
בסיפור  גדולה תמיהה תתורץ הרמב"ם, של חידושו על־פי
מסעודתו  "שנהנו ישראל של לחטאם בקשר הפורים. חג

הגמרא אומרת רשע" אותו א.)של יב, עשו (מגילה לא "הם
(כמו  לפנים" אלא עמהן עשה לא הקב"ה אף לפנים, אלא
העמיד  הקב"ה כך באמת, כיוונו ולא עצמם עשו שישראל
הרי  השאלה, ונשאלת להפחידם). רק המן את עליהם

של מרדכי בסעודתו לאכול תלכו "לא הזהירם
הסנהדרין, מראשי אחד היה שמרדכי ומכיון אחשוורוש",
עושה  שאינו מי ו"כל בית־דין, הוראת על שעברו נמצא
עשו  ש"לא לומר אפשר ואיך בלא־תעשה", עובר כהוראתן

לפנים". אלא
כי  ליתא, מעיקרא הקושיא הרמב"ם דעת שעל־פי אלא

הוראת  על עברו לא וא"כ בית־דין היה לא הבירה בשושן
הדיינים.

(b oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

סנהדרין 12) א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא
"והיו  כט) לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם ובחוץ 13)אלה
שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ
ופלך  פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא
משנה  הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי
דין  בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא
בכל  ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר

.‚‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»
ÔÈÓ ‰È‰È14ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ? ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»

Lc˜na15È¯„‰Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,16ÌÈÓe .‰ÏB„‚ «ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»
LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒ
e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈ È˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÔlÎaL18L‡¯ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â .‰·ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚ·MaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÔÈ ¿«ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk ÂÈÙÏ22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«
˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»
¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««

ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ
ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ

Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆
.ÔlkÀ»

ãycew zegiyn zecewpã

."mewn lka `iyp eze` oixewy `ede

במשיח  הוא וכן תורה, שמלמד שם על הוא 'נשיא'
כי  להם" ו"נשיא עליהם" "מלך העניינים שני בו שנאמרו
חידוש  לפעול הוא המשיח כמלך עניינו שניהם. יתקיימו בו
אחד" שכם "לעבדו העמים כל את להפוך בעולם, אמיתי
כיון  'נשיא' יהיה בנוסף אבל העולם, בהנהגת חידוש והוא

ביחס ש"ילמד חידוש אינו זה ועניין העם", כל את תורה
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ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.‡ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ
ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ

ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿

ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»
˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿

˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek mixheye mihtey zepnl dxez ly dyrÎzevn"

אחת, מצוה היא ושוטרים שופטים שמינוי משמע מדבריו
סנהדרין בגמרא כדמשמע שלא ב.)ופסק שתי (טז, שהן

כו' ת"ל לישראל שופטים שמעמידין ("מנין מצוות
הלימוד  ב'ספרי' ר"א ולדעת כו'") ת"ל כו' שוטרים
כו' שוטר אין - שופט אין שאם הוא ושוטרים משופטים

אחת. מצוה שהן לא אבל
(my dxrda 489 'r h"i wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."oicÎziaa mireawd mipiicd el` mihteyd"

שיראה  כפי ולקנסו כחו כפי להכותו רשות להם "...יש
כו'" הדבר.. לחזק בית־דין

הדיינין  לפני "...העומדים שהם השוטרים של עניינם
השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו", כפי

שרואים". עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצוות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן על־פי־זה
שופטים  מינוי מצוות עם אלא עצמה, בפני שוטרים
את  לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו כי כאחת.
שונות, מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים, דין
הדיינים, על־ידי הדין פסק לשתים: נחלקת הדין ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל השוטרים. על־ידי וביצועו

משה  שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה הוא בתורה
כו" אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ה.)"אל כה, וכן (במדבר

מלקות עונש ב.)לגבי כה, השופט (דברים "והפילו נאמר
לשופטים  המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא וגו'" והכהו
מנה  לא ולכן לפועל, הדין את להוציא יכולים כשאינם
פרט  זהו כי א. עצמה: בפני כמצווה מינויים את הרמב"ם
עניין  אינו ב. השופטים. על־ידי לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם
ש"שופטים  שופטים) פרשת (ריש הש"ך דברי ידועים
הגוף" "שערי על גם מדבר שעריך" בכל לך תתן ושוטרים
מאברים  אחד כל על מושל ושיהיה והאוזניים, העיניים

אלה.
לימוד  על־ידי מתקיים באדם השופטים עניין ובפשטות,
ומינוי  יעשון, אשר המעשה את לדעת התורה הלכות

על־  מתקיים מה השוטרים ולפי בפועל. ההלכות קיום ידי
את  לפועל להוציא הוא השופט שתפקיד לעיל שנתבאר
והשוטרים  השופטים של עניינם גם מובן משפטו,
ואם  טובים" ומעשים תשובה חכמה "תכלית כי שבאדם,
חסר  (השוטר) מעשה לידי מביא אינו (השופט) התלמוד
אדם  של יצרו כאשר הוא השוטר אבל עצמו. בתלמוד גם
הטוב  היצר את עליו ולהרגיז לבטשו וצריך עליו מתגבר

בדברים. ולהכותו
אז  כי כבראשונה" שופטיך "ואשיבה הלשון יובן ועל־פי־זה
רק  אלא בשוטר צורך עוד יהיה ולא הרע, כל יתבטל

בשופט.
(37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl t"r)

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א
"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
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- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש
על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.·CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e CÏÙÂ»∆∆¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆

ãycew zegiyn zecewpã

jlt lka oicÎzia cinrdl oiaiig opi` ux`l dvega la`"
."jlte

גמרא  נגד הוא שלכאורה לרמב"ם 'נושאי־הכלים' ותמהו
א.)מפורשת ז, לסנהדרין (מכות למדנו גו' לכם אלה "והיו

תלמוד־לומר  מה א"כ לארץ, ובחוצה בארץ שנוהגת
ופלך  פלך בכל דינין בתי מושיב אתה בשעריך בשעריך?
ואי  ופלך פלך בכל מושיב אתה ובחו"ל ועיר, עיר ובכל
אין  שבחו"ל פסק ואיך ועיר", עיר בכל מושיב אתה

ופלך. פלך בכל מושיבין
להעמיד  חייבין אינן בחו"ל "אבל ברמב"ם הגורסים יש
ויש  ועיר", עיר בכל לא אבל ופלך פלך בכל אלא בית־דין
אין  ופלך פלך בכל שרק היא הרמב"ם שכוונת מפרשים

חייבים. ועיר עיר בכל אבל להעמיד, חייבים
על  בפירושו הרמב"ם) לזמן בסמיכות (שחי הרמב"ן אבל
ב"ד, להם להעמיד חייבים אינם שבחוץ־לארץ כתב התורה
לשפוט  הראויין עליו יעמדו המעוות, יצעק "כאשר ורק
ושם  בזמנה לארץ יעלה או ישפטוהו ובמשפטיהם

dyn".ישפטוהו.... axd azk oke ידו תחת שהיה וברור
בחו"ל. דיינים להושיב חייבים אין הרמב"ם שלדעת כתב־יד
בסיפור  גדולה תמיהה תתורץ הרמב"ם, של חידושו על־פי
מסעודתו  "שנהנו ישראל של לחטאם בקשר הפורים. חג

הגמרא אומרת רשע" אותו א.)של יב, עשו (מגילה לא "הם
(כמו  לפנים" אלא עמהן עשה לא הקב"ה אף לפנים, אלא
העמיד  הקב"ה כך באמת, כיוונו ולא עצמם עשו שישראל
הרי  השאלה, ונשאלת להפחידם). רק המן את עליהם

של מרדכי בסעודתו לאכול תלכו "לא הזהירם
הסנהדרין, מראשי אחד היה שמרדכי ומכיון אחשוורוש",
עושה  שאינו מי ו"כל בית־דין, הוראת על שעברו נמצא
עשו  ש"לא לומר אפשר ואיך בלא־תעשה", עובר כהוראתן

לפנים". אלא
כי  ליתא, מעיקרא הקושיא הרמב"ם דעת שעל־פי אלא

הוראת  על עברו לא וא"כ בית־דין היה לא הבירה בשושן
הדיינים.

(b oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

סנהדרין 12) א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא
"והיו  כט) לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם ובחוץ 13)אלה
שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ
ופלך  פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא
משנה  הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי
דין  בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא
בכל  ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר

.‚‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»
ÔÈÓ ‰È‰È14ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ? ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»

Lc˜na15È¯„‰Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,16ÌÈÓe .‰ÏB„‚ «ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»
LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒ
e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈ È˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÔlÎaL18L‡¯ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â .‰·ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚ·MaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÔÈ ¿«ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk ÂÈÙÏ22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«
˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»
¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««

ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ
ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ

Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆
.ÔlkÀ»

ãycew zegiyn zecewpã

."mewn lka `iyp eze` oixewy `ede

במשיח  הוא וכן תורה, שמלמד שם על הוא 'נשיא'
כי  להם" ו"נשיא עליהם" "מלך העניינים שני בו שנאמרו
חידוש  לפעול הוא המשיח כמלך עניינו שניהם. יתקיימו בו
אחד" שכם "לעבדו העמים כל את להפוך בעולם, אמיתי
כיון  'נשיא' יהיה בנוסף אבל העולם, בהנהגת חידוש והוא

ביחס ש"ילמד חידוש אינו זה ועניין העם", כל את תורה
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שינוי  להיות יכול לא הכל אחרי שהרי כמלך, לעניינו
מוחלפת". תהיה לא הזאת התורה - בתורה

(209 'r d"l wlg y"ewl t"r)

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:
ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו

(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא
זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין
ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,

וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.„da ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈

˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆
ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה

אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«
ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»

Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.ÂÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.Ê˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»
Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»

‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.ÁÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ
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ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון
השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.ËÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.È‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»

˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ
ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈

ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»
‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈

Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»
ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
אחרים  שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור
העדים  להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים,
כשהם  הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי

הראשונים  זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם
א). עח, לסנהדרין בשניים 54)(רש"י נגבית שהצדקה

לכל  שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד

במובן 55) יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע
משנה). (כסף ספרים.56)הטכני יז,57)כותב סנהדרין

מקיז  - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב.
מונה  שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם.
לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה
בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן

שם. משנה" ה"לחם כדברי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מידותיהם,1) וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי

של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.‡a ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות
יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;
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שינוי  להיות יכול לא הכל אחרי שהרי כמלך, לעניינו
מוחלפת". תהיה לא הזאת התורה - בתורה

(209 'r d"l wlg y"ewl t"r)

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:
ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו

(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא
זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין
ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,

וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.„da ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈

˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆
ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה

אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«
ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»

Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.ÂÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.Ê˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»
Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»

‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.ÁÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ
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ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון
השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.ËÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.È‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»

˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ
ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈

ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»
‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈

Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»
ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
אחרים  שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור
העדים  להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים,
כשהם  הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי

הראשונים  זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם
א). עח, לסנהדרין בשניים 54)(רש"י נגבית שהצדקה

לכל  שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד

במובן 55) יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע
משנה). (כסף ספרים.56)הטכני יז,57)כותב סנהדרין

מקיז  - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב.
מונה  שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם.
לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה
בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן

שם. משנה" ה"לחם כדברי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מידותיהם,1) וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי

של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.‡a ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות
יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;
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בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א
ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.·,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.‚‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

oda yiy in mipya blten owf `le ...oicinrn oi`"
."zeixfk`

א', להלכה המשך היא זו הלכה פט,ב. מצותיך" "דרך ראה
שגם  ללמדך דיין, להיות שראוי למי התנאים נאמרו בה
ונבונים  חכמים "אנשים המעלות כל בעלי הדיינים היו  אם
אין  וכו'" מרובה דעה בעלי התורה, בחכמת מופלאין
אכזריות  של טבע בהם שיש כיון בסנהדרין, אותם להושיב

לחוב. הדין את להטות ועלולים
(25 dxrd 163 cenr 'g wlg y"ewl t"r)

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»

ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈
‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול

.‰„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך ירבעם 25)"קשט מימי
עשרה  לו וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך,
אלא  מלך לא שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים

כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי כמסופר 26)על
(ממלכי  המלך ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין
בפני  ולעמוד לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל)
עמוד! שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין,
שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.Â˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים
תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא

רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין
פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא

צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה
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באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל
ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא

וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים
(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
 ֿ (לחם שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.ÊÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆
‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»

,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆
·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈

- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ
ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈

Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ
LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆

‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«

Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»
ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
(40- חיל "אנשי ג אות שופטים פרשת תנחומא מדרש

ובגבורה". טובים ובמעשים שם,41)בתורה, ירושלמי
טוב". יצר טוב בשופט 42)"לב יהא "שלא שם, תנחומא

פסולת". של שם 43)דבר עליהם יצא שלא יפה, בגרותם
ב. טז, בתענית כמפורש בילדותם, אפילו פסיקתא 44)רע

אני  הדין, את דן שהייתי כיון איוב... "אמר פל"ד: רבתא
את  מתוכן להוציא שניו את ומשבר הגזלן על הייתי עומד
עול  מתלעות "ואשברה יז) (כט, איוב שאמר זהו הגזל".

טרף". אשליך בירושלמי 45)ומשניו וכן ב. פח, סנהדרין
זה:46)ה"ד.פ"א, לפסוק במכילתא אמרו וכן חרדים.

ממון  וכלֿשכן בדין, עצמם ממון ששונאים - בצע "שונאי
לדין  שנתבע דיין כל אמרו: ב נח, ובבבאֿבתרא אחרים".
הרשב"ם: ומפרש דיין. אינו - בדין ממון ממנו ומוציאים

שוחד". בשביל הדין במשלי 47)"שיעוות הכתוב מלשון
כב. אחרים 48)כח, שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם

עושק  יראו "כי כא יח, לשמות הרמב"ן פירש וכן כך, על
נאמרו  שלא הרדב"ז, וכתב אותו". סובלת דעתם אין וחמס,
שלשה  נמצאו לא אם אבל לכתחילה, אלא אלו מידות
אחד. יבקשו נמצאו, לא ואם שנים. יבקשו כאלה, דיינים
האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.ËÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»
¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,
אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
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בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א
ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.·,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.‚‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

oda yiy in mipya blten owf `le ...oicinrn oi`"
."zeixfk`

א', להלכה המשך היא זו הלכה פט,ב. מצותיך" "דרך ראה
שגם  ללמדך דיין, להיות שראוי למי התנאים נאמרו בה
ונבונים  חכמים "אנשים המעלות כל בעלי הדיינים היו  אם
אין  וכו'" מרובה דעה בעלי התורה, בחכמת מופלאין
אכזריות  של טבע בהם שיש כיון בסנהדרין, אותם להושיב

לחוב. הדין את להטות ועלולים
(25 dxrd 163 cenr 'g wlg y"ewl t"r)

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»

ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈
‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול

.‰„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך ירבעם 25)"קשט מימי
עשרה  לו וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך,
אלא  מלך לא שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים

כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי כמסופר 26)על
(ממלכי  המלך ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין
בפני  ולעמוד לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל)
עמוד! שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין,
שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.Â˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים
תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא

רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין
פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא

צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה
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באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל
ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא

וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים
(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
 ֿ (לחם שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.ÊÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆
‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»

,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆
·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈

- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ
ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈

Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ
LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆

‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«

Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»
ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
(40- חיל "אנשי ג אות שופטים פרשת תנחומא מדרש

ובגבורה". טובים ובמעשים שם,41)בתורה, ירושלמי
טוב". יצר טוב בשופט 42)"לב יהא "שלא שם, תנחומא

פסולת". של שם 43)דבר עליהם יצא שלא יפה, בגרותם
ב. טז, בתענית כמפורש בילדותם, אפילו פסיקתא 44)רע

אני  הדין, את דן שהייתי כיון איוב... "אמר פל"ד: רבתא
את  מתוכן להוציא שניו את ומשבר הגזלן על הייתי עומד
עול  מתלעות "ואשברה יז) (כט, איוב שאמר זהו הגזל".

טרף". אשליך בירושלמי 45)ומשניו וכן ב. פח, סנהדרין
זה:46)ה"ד.פ"א, לפסוק במכילתא אמרו וכן חרדים.

ממון  וכלֿשכן בדין, עצמם ממון ששונאים - בצע "שונאי
לדין  שנתבע דיין כל אמרו: ב נח, ובבבאֿבתרא אחרים".
הרשב"ם: ומפרש דיין. אינו - בדין ממון ממנו ומוציאים

שוחד". בשביל הדין במשלי 47)"שיעוות הכתוב מלשון
כב. אחרים 48)כח, שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם

עושק  יראו "כי כא יח, לשמות הרמב"ן פירש וכן כך, על
נאמרו  שלא הרדב"ז, וכתב אותו". סובלת דעתם אין וחמס,
שלשה  נמצאו לא אם אבל לכתחילה, אלא אלו מידות
אחד. יבקשו נמצאו, לא ואם שנים. יבקשו כאלה, דיינים
האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.ËÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»
¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,
אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
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"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו
בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו
עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.È‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…

E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין

ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«

e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין

בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא
אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.·ÈBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל
כו)74) כב, (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,

קדמי. יקבל ארי אונקלוס: שלא 75)מתרגם נתברר ואם
(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה

È.‚ÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»
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ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.„ÈÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו
לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן

הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.‡‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈

˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא

י. ס"ק שם לחו"מ בסמ"ע וראה פ"א. של 5)בסנהדרין
ה"ג). פ"א, (לעיל ואחד הגזית 6)שבעים בלשכת

ומחצה,7)שבביתֿהמקדש. שעות בתשע יום בכל הקרב
ה"ב). ס"ג, תפלה (הל' מנחה תפילת זמן וזהו

שינוי 8) וטעם שבעזרה. הגזית מלשכת קלה שקדושתו

אסור  (ובשבת בדין כיושבים נראים יהיו "שלא זה, מקום
וברש"י) ב פח, (סנהדרין דנים" היו הגזית שבלשכת לדון),
בתוספתא  אולם בחיל", "יושבים הנוסח: ששם אלא
וראה  הבית. שבהר בביתֿהמדרש כתוב: מ"א, פ"ז סנהדרין
בשבת  דין לענין ה"ט פכ"ה ולקמן הי"ד, פכ"ג שבת הל'

ה"בֿג. פי"א, לקמן והשווה שבת. ובערב

.·eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈ·LBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‰iL9¯‡L·e ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó - ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk - ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈ·LBÈ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙·ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10- ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ C¯ˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e¯‡MÈ Ì‡ :ÌÈ¯‡Lp‰ ÂÈ¯·Áa ÏkzÒÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ - ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
¯Á‡ ‡B·iL12. ∆»«≈

אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.‚‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13ÈtÓ . ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ «¿»»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó ;Ú‚ ÏÎÂ15ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia ¿»»«»¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ
„·Ïa ÌBia16. «ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר

.„˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„·e .20¯zÓ - ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ ¯Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת
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"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו
בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו
עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.È‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…

E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין

ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«

e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין

בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא
אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.·ÈBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל
כו)74) כב, (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,

קדמי. יקבל ארי אונקלוס: שלא 75)מתרגם נתברר ואם
(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה

È.‚ÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»
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ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.„ÈÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו
לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן

הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.‡‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈

˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא

י. ס"ק שם לחו"מ בסמ"ע וראה פ"א. של 5)בסנהדרין
ה"ג). פ"א, (לעיל ואחד הגזית 6)שבעים בלשכת

ומחצה,7)שבביתֿהמקדש. שעות בתשע יום בכל הקרב
ה"ב). ס"ג, תפלה (הל' מנחה תפילת זמן וזהו

שינוי 8) וטעם שבעזרה. הגזית מלשכת קלה שקדושתו

אסור  (ובשבת בדין כיושבים נראים יהיו "שלא זה, מקום
וברש"י) ב פח, (סנהדרין דנים" היו הגזית שבלשכת לדון),
בתוספתא  אולם בחיל", "יושבים הנוסח: ששם אלא
וראה  הבית. שבהר בביתֿהמדרש כתוב: מ"א, פ"ז סנהדרין
בשבת  דין לענין ה"ט פכ"ה ולקמן הי"ד, פכ"ג שבת הל'

ה"בֿג. פי"א, לקמן והשווה שבת. ובערב

.·eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈ·LBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‰iL9¯‡L·e ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó - ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk - ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈ·LBÈ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙·ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10- ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ C¯ˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e¯‡MÈ Ì‡ :ÌÈ¯‡Lp‰ ÂÈ¯·Áa ÏkzÒÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ - ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
¯Á‡ ‡B·iL12. ∆»«≈

אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.‚‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13ÈtÓ . ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ «¿»»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó ;Ú‚ ÏÎÂ15ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia ¿»»«»¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ
„·Ïa ÌBia16. «ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר

.„˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„·e .20¯zÓ - ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ ¯Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת
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יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)
דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור

ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה
דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום

אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה
שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא
בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע
כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע
איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים

בלילה. גם שמותרת והיתר,

.‰˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה

.ÂÌ‰ÈÙa ‰eˆÂ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï eÒÎpL ÌÈL27 ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿«≈∆«∆¿ƒ»ƒ¿≈∆
ÌÈ·˙Bk -28ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â29eˆ¯ - ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈ·˙Bk30ÔÈc ÔÈOBÚ eˆ¯ ,31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌBia32‰ÏÈla Ï·‡ ;33ÔÈ·˙Bk -34ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â35. «¬»««¿»¿ƒ¿≈ƒƒ

מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ֿ 28)נכסיו. ובית לביתֿדין, יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה מוסמכים 29)דין אינם עצמם השנים
ושנים  הואיל לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק
בלבד. עדים אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם

כז.30) באות וכנ"ל עדות, רשאים 31)בלשון עצמם הם
עוד  ואין ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים
וכתב  וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך
במה  אחד כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א
מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה

הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת
דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון

אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם
כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין

.ÊÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL - »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡¯ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡¯ „·ÎÂ40L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…

‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין

הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,
ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני

(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת
וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה

ה"ח. פכ"ג, לקמן

.ÁCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,¯Ba‚ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆
.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆
‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»

ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈
Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»

„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל
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יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.Ë„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו
עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את
רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן

בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,
חמור. של לאוכף שמתחת

.ÈÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.

ה'תשע"ט  תמוז ח' חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלקית 1) לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת

ההבדל  הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת.
ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות ראשי בין
הגולה  ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין

ראוי. שאינו למרות לדון והרשהו

.‡‰ ÔÈc ˙Èa „Á‡ÏB„b2‰pË˜ ÔÈ¯„‰Ò „Á‡Â3B‡ ∆»≈ƒ«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿«»
„Á‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:¯Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea¯ ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
- ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·M‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea¯ ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙¯LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï eÎÓÒ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ»¿«¬≈ƒ«¬≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿¿
ÚLB‰È ÏL BÈc ˙Èa „Ú ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÔÈÎeÓq‰«¿ƒƒƒƒƒ«≈ƒ∆¿À«

ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc ˙Èa „ÚÂ8ÈtÓ CÓÒp‰ „Á‡Â . ¿«≈ƒ∆∆«≈¿∆»«ƒ¿»ƒƒ
‡ÈOp‰9‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÎeÓq‰ ÔÓ „Á‡ ÈtÓ B‡ «»ƒƒƒ∆»ƒ«¿ƒ¬ƒ…»»

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ B˙B‡10. »¿«¿∆¿ƒ¿»

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלושה, עשרים של
ג. הלכה א, פרק צריכים 4)לעיל התימנים: יד בכתב

לסנהדרין  טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד כל שיהיה
לפי  שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק

סמוך. מהם אחד כל שיהיה סומך 5)שנצטרך ידי על נסמך
פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,

רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה
אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.·eÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.‚˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו
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יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)
דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור

ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה
דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום

אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה
שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא
בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע
כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע
איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים

בלילה. גם שמותרת והיתר,

.‰˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה

.ÂÌ‰ÈÙa ‰eˆÂ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï eÒÎpL ÌÈL27 ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿«≈∆«∆¿ƒ»ƒ¿≈∆
ÌÈ·˙Bk -28ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â29eˆ¯ - ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈ·˙Bk30ÔÈc ÔÈOBÚ eˆ¯ ,31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌBia32‰ÏÈla Ï·‡ ;33ÔÈ·˙Bk -34ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â35. «¬»««¿»¿ƒ¿≈ƒƒ

מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ֿ 28)נכסיו. ובית לביתֿדין, יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה מוסמכים 29)דין אינם עצמם השנים
ושנים  הואיל לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק
בלבד. עדים אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם

כז.30) באות וכנ"ל עדות, רשאים 31)בלשון עצמם הם
עוד  ואין ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים
וכתב  וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך
במה  אחד כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א
מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה

הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת
דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון

אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם
כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין

.ÊÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL - »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡¯ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡¯ „·ÎÂ40L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…

‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין

הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,
ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני

(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת
וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה

ה"ח. פכ"ג, לקמן

.ÁCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,¯Ba‚ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆
.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆
‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»

ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈
Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»

„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל
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יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.Ë„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו
עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את
רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן

בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,
חמור. של לאוכף שמתחת

.ÈÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.

ה'תשע"ט  תמוז ח' חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלקית 1) לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת

ההבדל  הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת.
ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות ראשי בין
הגולה  ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין

ראוי. שאינו למרות לדון והרשהו

.‡‰ ÔÈc ˙Èa „Á‡ÏB„b2‰pË˜ ÔÈ¯„‰Ò „Á‡Â3B‡ ∆»≈ƒ«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿«»
„Á‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:¯Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea¯ ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
- ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·M‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea¯ ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙¯LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï eÎÓÒ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ»¿«¬≈ƒ«¬≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿¿
ÚLB‰È ÏL BÈc ˙Èa „Ú ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÔÈÎeÓq‰«¿ƒƒƒƒƒ«≈ƒ∆¿À«

ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc ˙Èa „ÚÂ8ÈtÓ CÓÒp‰ „Á‡Â . ¿«≈ƒ∆∆«≈¿∆»«ƒ¿»ƒƒ
‡ÈOp‰9‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÎeÓq‰ ÔÓ „Á‡ ÈtÓ B‡ «»ƒƒƒ∆»ƒ«¿ƒ¬ƒ…»»

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ B˙B‡10. »¿«¿∆¿ƒ¿»

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלושה, עשרים של
ג. הלכה א, פרק צריכים 4)לעיל התימנים: יד בכתב

לסנהדרין  טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד כל שיהיה
לפי  שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק

סמוך. מהם אחד כל שיהיה סומך 5)שנצטרך ידי על נסמך
פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,

רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה
אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.·eÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.‚˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

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



oixcdpqקלב zekld - mihtey xtq - fenz 'g iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.„ÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות
מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב

ובקיאים.

.‰ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…
˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈

BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב

לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך
על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין

(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים
שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר

וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על
לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף

הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו

.Ê˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35. ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰ „Â„Â36. ¿»ƒ«∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.Á.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…
Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין
ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא

הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים
כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם
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אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה
ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.Ë¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.‡ÈCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»

l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
Ú¯Î‰ CÈ¯ˆ ¯·c‰Â .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ CÓÒ È¯‰L59. ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿«»»»ƒ∆¿≈«

סמוך.48) התימנים: יד דיינים 49)ובכתב סמיכת שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה פי 50)אלא על אף

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, הסמוכים אלא

ח. חכמי 52)הלכה כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
ישראל. משנה 53)ארץ א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

בית  שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג)
מהם  אחד כל שיהיה שנצטרך לפי לעולם, הגדול דין
שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך...
כשיכין  ספק בלא יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה
בוא  לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא
עשר  כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח".
שבארץ  ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים
ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל
עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו קצת סמך והוא

אמן". ליושנה, העטרה תיבטל.54)להחזיר שלא

בבא 55) בן יהודה ברבי א) יד, (סנהדרין שמצינו כמו
בו  וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן
שלא  גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים
לחדש  אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך,

הארץ.56)הסמיכה? כולם 57)ברחבי שיתקבצו
אחד. מעמד וסומכם,58)למקום בצידו שניים כשמושיב

לקמן  כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין
ח. הלכה ה בזה,59)פרק מדגיש רבינו ברורה. החלטה

"נראים  המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין
ידי  על דיינים מינוי בדבר החידוש שכל וכו'. הדברים" לי
בירור  אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת
כתב  בנעוריו שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי.
שאותה  רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו
ידוע  שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה
בכתובים  כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו
כמבואר  השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי
לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת

שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.·È‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆
ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.‚ÈÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
"כי 65)מלכותי. ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט
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(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.„ÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות
מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב

ובקיאים.

.‰ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…
˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈

BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב

לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך
על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין

(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים
שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר

וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על
לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף

הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו

.Ê˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35. ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰ „Â„Â36. ¿»ƒ«∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.Á.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…
Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין
ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא

הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים
כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם
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אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה
ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.Ë¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.‡ÈCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»

l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
Ú¯Î‰ CÈ¯ˆ ¯·c‰Â .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ CÓÒ È¯‰L59. ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿«»»»ƒ∆¿≈«

סמוך.48) התימנים: יד דיינים 49)ובכתב סמיכת שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה פי 50)אלא על אף

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, הסמוכים אלא

ח. חכמי 52)הלכה כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
ישראל. משנה 53)ארץ א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

בית  שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג)
מהם  אחד כל שיהיה שנצטרך לפי לעולם, הגדול דין
שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך...
כשיכין  ספק בלא יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה
בוא  לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא
עשר  כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח".
שבארץ  ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים
ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל
עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו קצת סמך והוא

אמן". ליושנה, העטרה תיבטל.54)להחזיר שלא

בבא 55) בן יהודה ברבי א) יד, (סנהדרין שמצינו כמו
בו  וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן
שלא  גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים
לחדש  אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך,

הארץ.56)הסמיכה? כולם 57)ברחבי שיתקבצו
אחד. מעמד וסומכם,58)למקום בצידו שניים כשמושיב

לקמן  כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין
ח. הלכה ה בזה,59)פרק מדגיש רבינו ברורה. החלטה

"נראים  המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין
ידי  על דיינים מינוי בדבר החידוש שכל וכו'. הדברים" לי
בירור  אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת
כתב  בנעוריו שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי.
שאותה  רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו
ידוע  שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה
בכתובים  כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו
כמבואר  השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי
לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת

שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.·È‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆
ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.‚ÈÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
"כי 65)מלכותי. ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט
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הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) א.66)הוא ה, סנהדרין
שהפקר  ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין רגליו בית מבין קק
כלומר, ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו -
וחכמיה  ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד
אבל  ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים,
והטעם  עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין
הגולה  שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר
דוד  מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם
דהכא  המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות,
משנה  ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט.
חוששים  אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד)
מקומו  אנשי בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו

בלבד".

.„ÈÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני

.‡ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L2‰pË˜ È¯„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
Ë·LÂ Ë·L4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL5Ác‰L Ë·M‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈc ÔÈ‡Â .6 ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈»ƒ…∆«≈∆∆À«
Blk7¯˜M‰ ‡È· ˙‡ ‡ÏÂ8ÈÈ„a ÏB„b Ô‰k ˙‡ ‡ÏÂ À¿…∆¿ƒ«∆∆¿…∆…≈»¿ƒ≈

˙BLÙ9ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡10˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ ; ¿»∆»¿≈ƒ«»¬»ƒ≈»
‰LÏLa - [ÏB„b Ô‰k ÏL]11ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ .12Ô˜Ê ∆…≈»ƒ¿»¿≈≈ƒ»≈

‡¯ÓÓ13˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,14˙‡ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ , «¿≈¿…ƒƒ«ƒ««¿…«¿ƒ∆
‰ËBq‰15ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ , «»∆»¿≈ƒ«»¿≈ƒƒ«
¯ÈÚ‰16˙B¯ÊÚ‰ ÏÚÂ17˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡ÏÂ , »ƒ¿«»¬»¿…ƒƒ¿ƒ¿∆∆
˙eL¯‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ

EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת
ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:

שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד
עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון

שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת
כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה
נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י

ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
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על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),
שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות
ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה

עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,
החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים

ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו
דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
רוצח  בהל' אולם (רדב"ז). סנהדרין זו זקניך - זקניך ויצאו
מביתֿדין  זקנים חמשה "ויוצאים רבינו: כותב ה"א פ"ט
שסביבות  הערים אל ממנו ומודדים שבירושלים... הגדול
שהם  מהם, חמשה אלא יוצאים כולם שלא הרי החלל".
פ"ט  בסוטה המשנה מלשון נראה וכך הגדול. ביתֿדין חברי
הגדול. ביתֿדין חברי שהם חמשה, אלא יצאו שלא מ"א,
ביתֿדין  ברשות יצאו החמשה שאלה בלחםֿמשנה, וראה
בהל' שכתב מה כאן רבינו שהשמיט להעיר, ויש הגדול.
אלא  גדול כהן מעמידים "אין הט"ו: פ"ד המקדש כלי
פ"ג, סנהדרין בתוספתא ומקורו ושבעים", אחד של ביתֿדין

מ"ב.

.·‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È¯„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22¯BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úa¯p‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24Ú·B¯‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a26·„Â È¯‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏc¯·e27˙ea¯z Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï·‡ .‰LÏLe ÌÈ¯OÚa Ô˙˙ÈÓ - e˙ÈÓ‰L∆≈ƒƒ»»¿∆¿ƒ¿»¬»»»
B˙B‡ ‚¯B‰ „Á‡ - ˙ÈÓ‰L29. ∆≈ƒ∆»≈

ה"ג.21) בסמוך מבואר שנאמר 22)הטעם א ב, סנהדרין
כמיתת  - יומת" בעליו וגם יסקל "השור כט) כא, (שמות

השור. מיתת כך ודינו 23)בעלים, ומת, אדם שנגח
לאדם.24)להסקל. אשה.25)שנבעלה שבעל שור

הבהמה 26) ואת יומת, "מות טו) כ, (ויקרא שנאמר שם,
בעשרים  הבהמה מיתת כך האדם, כמיתת - תהרוגו"
את  "והרגת טז): (שם, נאמר הרובעת בבהמה ובן ושלשה.
בהמה  אף בכ"ג, אשה מה יומתו". מות הבהמה ואת האשה

ביוונית 27)בכ"ג. - ברדלס ובורדלוס. התימנים: ובכת"י
הרע"ב  ולדעת לנמר, דומה טורפת חיה והיא פרדלית.
ויתכן  אלצב"ע. בערבית לה קוראים מ"ה, פ"א בבאֿקמא

ב. טו, סנהדרין ב'תוספות' ראה הצבוע, אדם 28)שזהו
בעלים  שם לגדלם, ומותר והואיל יזיקו, שלא לגדלם יכול

ואינם  עליהם לא נקרא אם להרגם אסור ולפיכך כהפקר,
שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין

מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה
ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".

.‚Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ
˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
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הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) א.66)הוא ה, סנהדרין
שהפקר  ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין רגליו בית מבין קק
כלומר, ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו -
וחכמיה  ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד
אבל  ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים,
והטעם  עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין
הגולה  שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר
דוד  מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם
דהכא  המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות,
משנה  ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט.
חוששים  אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד)
מקומו  אנשי בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו

בלבד".

.„ÈÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני

.‡ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L2‰pË˜ È¯„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
Ë·LÂ Ë·L4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL5Ác‰L Ë·M‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈc ÔÈ‡Â .6 ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈»ƒ…∆«≈∆∆À«
Blk7¯˜M‰ ‡È· ˙‡ ‡ÏÂ8ÈÈ„a ÏB„b Ô‰k ˙‡ ‡ÏÂ À¿…∆¿ƒ«∆∆¿…∆…≈»¿ƒ≈

˙BLÙ9ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡10˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ ; ¿»∆»¿≈ƒ«»¬»ƒ≈»
‰LÏLa - [ÏB„b Ô‰k ÏL]11ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ .12Ô˜Ê ∆…≈»ƒ¿»¿≈≈ƒ»≈

‡¯ÓÓ13˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,14˙‡ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ , «¿≈¿…ƒƒ«ƒ««¿…«¿ƒ∆
‰ËBq‰15ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ , «»∆»¿≈ƒ«»¿≈ƒƒ«
¯ÈÚ‰16˙B¯ÊÚ‰ ÏÚÂ17˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡ÏÂ , »ƒ¿«»¬»¿…ƒƒ¿ƒ¿∆∆
˙eL¯‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ

EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת
ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:

שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד
עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון

שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת
כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה
נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י

ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
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על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),
שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות
ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה

עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,
החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים

ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו
דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
רוצח  בהל' אולם (רדב"ז). סנהדרין זו זקניך - זקניך ויצאו
מביתֿדין  זקנים חמשה "ויוצאים רבינו: כותב ה"א פ"ט
שסביבות  הערים אל ממנו ומודדים שבירושלים... הגדול
שהם  מהם, חמשה אלא יוצאים כולם שלא הרי החלל".
פ"ט  בסוטה המשנה מלשון נראה וכך הגדול. ביתֿדין חברי
הגדול. ביתֿדין חברי שהם חמשה, אלא יצאו שלא מ"א,
ביתֿדין  ברשות יצאו החמשה שאלה בלחםֿמשנה, וראה
בהל' שכתב מה כאן רבינו שהשמיט להעיר, ויש הגדול.
אלא  גדול כהן מעמידים "אין הט"ו: פ"ד המקדש כלי
פ"ג, סנהדרין בתוספתא ומקורו ושבעים", אחד של ביתֿדין

מ"ב.

.·‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È¯„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22¯BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úa¯p‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24Ú·B¯‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a26·„Â È¯‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏc¯·e27˙ea¯z Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï·‡ .‰LÏLe ÌÈ¯OÚa Ô˙˙ÈÓ - e˙ÈÓ‰L∆≈ƒƒ»»¿∆¿ƒ¿»¬»»»
B˙B‡ ‚¯B‰ „Á‡ - ˙ÈÓ‰L29. ∆≈ƒ∆»≈

ה"ג.21) בסמוך מבואר שנאמר 22)הטעם א ב, סנהדרין
כמיתת  - יומת" בעליו וגם יסקל "השור כט) כא, (שמות

השור. מיתת כך ודינו 23)בעלים, ומת, אדם שנגח
לאדם.24)להסקל. אשה.25)שנבעלה שבעל שור

הבהמה 26) ואת יומת, "מות טו) כ, (ויקרא שנאמר שם,
בעשרים  הבהמה מיתת כך האדם, כמיתת - תהרוגו"
את  "והרגת טז): (שם, נאמר הרובעת בבהמה ובן ושלשה.
בהמה  אף בכ"ג, אשה מה יומתו". מות הבהמה ואת האשה

ביוונית 27)בכ"ג. - ברדלס ובורדלוס. התימנים: ובכת"י
הרע"ב  ולדעת לנמר, דומה טורפת חיה והיא פרדלית.
ויתכן  אלצב"ע. בערבית לה קוראים מ"ה, פ"א בבאֿקמא

ב. טו, סנהדרין ב'תוספות' ראה הצבוע, אדם 28)שזהו
בעלים  שם לגדלם, ומותר והואיל יזיקו, שלא לגדלם יכול

ואינם  עליהם לא נקרא אם להרגם אסור ולפיכך כהפקר,
שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין

מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה
ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".

.‚Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ
˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
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דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.„kÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.‰‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין
היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.ÂL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",

אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים

בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק
סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.ËÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆
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ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,

כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא
הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו

א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,
וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא
פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור

לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין
ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' על 74)א הבהמה שדרכה
רגליה  מתחת מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות

ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את שזוהי 75)ושברו
ממון  בתורת משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה
לשלם  שחייב מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא

ה"ז). שם רבינו (לשון

.È„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ . »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
נמכר  עבד הוא כאילו אותו רואים ידו, את קיטע כיצד?
הוא  וכמה החבלה) (=לפני יפה היה כמה ושמים בשוק,
עברי  בעבד עצמו מוכר היה נצרך היה שאם עכשיו, יפה

וברש"י). ב פג, ודבר 77)(בבאֿקמא הואיל א, פד, שם
מוסמכים  חו"ל דייני אין לשומו, צורך ויש הוא, קצוב שאין
מצוי, זה שאין מפני הטעם, ועיקר שם). (רש"י לשומו

ב. עמ' שם (שם),78)כמבואר כיס חסרון בהם שאין
ה"א. ופ"ג ה"י, פ"ב ומזיק חובל הל' שיושב 79)וראה

הי"ב. פ"ב שם ראה חליו, ימי כל ממלאכתו ומתבטל
פעמים 80) שהרבה נזק, מדמי יותר שכיחים=מצויים והם

ונופל  נחלה אלא אבר מחסרו ואינו בחבירו חובל אדם
(רדב"ז). ישנם ובושת וריפוי כאן, אין נזק נמצא למשכב,

בשם 81) ב אות פ"ח ב"ק אשרי בהגהות דבריהם הובאו
יד. ס"ק א סימן חו"מ הגר"א באור וראה חננאל, רבינו

.‡ÈÈic B˜Ê ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ82Ï·‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»

ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - B¯·Á ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»
ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk ¯aL B‡ B˙eÒk Ú¯wL ÈÓk , »¿ƒ∆»«¿ƒ≈≈»ƒ≈

ÔLa ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚÈË84Ï‚¯Â85ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈»∆∆ƒ
˙„ÚeÓ ‡È‰Â86d˙lÁzÓ Ô‰Ï87,ÈeˆÓ ¯·„ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆∆»∆ƒ¿ƒ»»¬≈∆»»»

‰Ó‰a ‰˜Èf‰L ÔÈa .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·B‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»
da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙¯Á‡88˙B¯t ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈

ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ
ÌÈÏÎÂ89ÔÈ·Bb Ïk‰ - ÌÏL ˜Ê Ô‰ÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ¿≈ƒ∆ƒ«∆∆¬≈∆∆∆»≈«…ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic90‰nz ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .91‰„Úe‰Â92 «»≈»»»∆¬»ƒ»¿»«»¿¬»
‰ÎLpL ÔB‚k ,‰˜Èf‰Â93‰Ù‚ B‡94B‡ ‰ˆ·¯ B‡ ¿ƒƒ»¿∆»¿»»¿»»¿»

‰Á‚ B‡ ‰ËÚa95Èic ÌÏM‰ ‰f‰ ˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ

ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ˜Èf‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆÈÂ ı¯‡a „Úe‰«»»∆¿»»¿»»»∆¿ƒƒ≈ƒ
ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L ÈtÓ ,B˜Ê97. ƒ¿ƒ¿≈∆≈»»»

א.82) פד, פועל 83)ב"ק דין ובית יותר, מצוי שזה
ה"ח, לעיל כמבואר ישראל, ארץ של בי"ד בשליחות
שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון

אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה
דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה

להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו
שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד

ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,
א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי

מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה
"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה

אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו
כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה

ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)
בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,

הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא
שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.·ÈCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.‚È‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה

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



קלז oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz 'g iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.„kÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.‰‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין
היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.ÂL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",

אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים

בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק
סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.ËÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆
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ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,

כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא
הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו

א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,
וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא
פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור

לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין
ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' על 74)א הבהמה שדרכה
רגליה  מתחת מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות

ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את שזוהי 75)ושברו
ממון  בתורת משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה
לשלם  שחייב מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא

ה"ז). שם רבינו (לשון

.È„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ . »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
נמכר  עבד הוא כאילו אותו רואים ידו, את קיטע כיצד?
הוא  וכמה החבלה) (=לפני יפה היה כמה ושמים בשוק,
עברי  בעבד עצמו מוכר היה נצרך היה שאם עכשיו, יפה

וברש"י). ב פג, ודבר 77)(בבאֿקמא הואיל א, פד, שם
מוסמכים  חו"ל דייני אין לשומו, צורך ויש הוא, קצוב שאין
מצוי, זה שאין מפני הטעם, ועיקר שם). (רש"י לשומו

ב. עמ' שם (שם),78)כמבואר כיס חסרון בהם שאין
ה"א. ופ"ג ה"י, פ"ב ומזיק חובל הל' שיושב 79)וראה

הי"ב. פ"ב שם ראה חליו, ימי כל ממלאכתו ומתבטל
פעמים 80) שהרבה נזק, מדמי יותר שכיחים=מצויים והם

ונופל  נחלה אלא אבר מחסרו ואינו בחבירו חובל אדם
(רדב"ז). ישנם ובושת וריפוי כאן, אין נזק נמצא למשכב,

בשם 81) ב אות פ"ח ב"ק אשרי בהגהות דבריהם הובאו
יד. ס"ק א סימן חו"מ הגר"א באור וראה חננאל, רבינו

.‡ÈÈic B˜Ê ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ82Ï·‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»

ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - B¯·Á ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»
ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk ¯aL B‡ B˙eÒk Ú¯wL ÈÓk , »¿ƒ∆»«¿ƒ≈≈»ƒ≈

ÔLa ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚÈË84Ï‚¯Â85ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈»∆∆ƒ
˙„ÚeÓ ‡È‰Â86d˙lÁzÓ Ô‰Ï87,ÈeˆÓ ¯·„ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆∆»∆ƒ¿ƒ»»¬≈∆»»»

‰Ó‰a ‰˜Èf‰L ÔÈa .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·B‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»
da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙¯Á‡88˙B¯t ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈

ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ
ÌÈÏÎÂ89ÔÈ·Bb Ïk‰ - ÌÏL ˜Ê Ô‰ÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ¿≈ƒ∆ƒ«∆∆¬≈∆∆∆»≈«…ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic90‰nz ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .91‰„Úe‰Â92 «»≈»»»∆¬»ƒ»¿»«»¿¬»
‰ÎLpL ÔB‚k ,‰˜Èf‰Â93‰Ù‚ B‡94B‡ ‰ˆ·¯ B‡ ¿ƒƒ»¿∆»¿»»¿»»¿»

‰Á‚ B‡ ‰ËÚa95Èic ÌÏM‰ ‰f‰ ˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ

ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ˜Èf‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆÈÂ ı¯‡a „Úe‰«»»∆¿»»¿»»»∆¿ƒƒ≈ƒ
ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L ÈtÓ ,B˜Ê97. ƒ¿ƒ¿≈∆≈»»»

א.82) פד, פועל 83)ב"ק דין ובית יותר, מצוי שזה
ה"ח, לעיל כמבואר ישראל, ארץ של בי"ד בשליחות
שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון

אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה
דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה

להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו
שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד

ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,
א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי

מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה
"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה

אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו
כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה

ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)
בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,

הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא
שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.·ÈCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.‚È‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
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ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.„ÈÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת
קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,

הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ
שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם

הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים
ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי

א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם
(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין

פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין
ה"זֿח.

.ÂË˙BÓ¯‚ ÈÈc112Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ÔÈ„Â113. ¿»ƒ»∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו

חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר
הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…
Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש

צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף
פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך ֿ 125)יודע בבא
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.ÁÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈
‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»

e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈
ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ

ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה
א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
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מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין

לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.‡Ôic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»
‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«
Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»

ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין

כגון  רבינו: שכתב וזהו התלמוד, תקופת שאחרי בפסוקים
בפסקי  שטעה מי כל ו, אות שם הרא"ש וכתב (כסףֿמשנה).
ישרו  דבריהם וכששמע שאחריהם, החכמים או הגאונים
אם  אבל משנה, בדבר כטועה זה הרי שטעה, והודה בעיניו
לאנשי  המקובלות לדבריו, ראיות ומביא בעיניו ישרו לא
דבריהם  לסתור ויכול בדורו", כשמואל בדורו "יפתח דורו,
לסתור  יכול אדם בש"ס, מבוארים שאינם הדברים כל כי

הגאונים. דברי על לחלוק אפילו תקיף 6)ולבנות, איש
זרוע. עוד 7)ובעל דקדקו לא טמא, שהוא שהורה לאחר

כה, לחו"מ (סמ"ע בשרץ שנית להטמא והניחוהו בטהרתו
ג). טריפה 8)ס"ק כל כדין לכלבים האכילה שהשואל

לשלם, חייב בידיו הדיין האכילה אבל ל), כב, שמות (ראה
ה'תוספות' דעת וכן (כסףֿמשנה). ממש מזיק זה שהרי
ה'טור' ולדעת נמי. השתא דיבורֿהמתחיל: א לג, בסנהדרין
הדיין  האכילה אפילו רבינו, דברי בהבנת כה סימן חו"מ
היתה  שכוונתו כיון להזיק, גורם אלא שאינו פטור, בידיו

שם). (סמ"ע להזיק ולא למעשה הלכה כגון 9)להורות

של  הטהורים הפירות שאר עם ועירבם חבירו פירות שטיהר
ב). לג, (סנהדרין טמא הכל והרי שטעה ונמצא הנשאל,

ה"ז.10) פ"ז, ומזיק חובל בהל' כמבואר חייב, להזיק וגורם
שלה,11) האם שניטלה בפרה "מעשה א: לג, שם אמרו וכך

חכמים  לפני מעשה ובא לכלבים, טרפון רבי והאכילה
שם, ואמרו אתה". פטור עקיבא: רבי לו ...אמר והתירוה
לא  אם אפילו טרפון, רבי פטור משנה, בדבר וטעה שהואיל

ה"גֿד. לקמן וראה לרבים. מומחה היה

.·˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚË12˙˜ÏÁÓ ‡e‰L ¯·c ÔB‚k , »»¿ƒ«««¿»»∆«¬…∆
ÌÈ‡¯BÓ‡ B‡ ÌÈ‡pz13Ô‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ ‡ÏÂ , «»ƒ»»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆

ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó „Á‡k ‰OÚÂ ,Le¯Ùa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :¯Á‡‰ È¯·„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆

‰ÁÓÓ Ôic‰15˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏËÂ16‡lL B‡ , ««»À¿∆¿»«¿≈…»∆…
ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ˙eL¯ ÏËB ‰È‰»»≈¿¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ17‰ÁÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,18ÔÈc‰ ¯ÊBÁ -19Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿À¿∆≈«ƒ¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆
e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל

התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה
הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן

א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,
ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש

אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,
ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים

הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון
הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל

כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
 ֿ דיבור וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.‚eÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»
ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ

„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«
ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«

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



קלט oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz 'g iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.„ÈÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת
קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,

הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ
שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם

הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים
ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי

א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם
(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין

פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין
ה"זֿח.

.ÂË˙BÓ¯‚ ÈÈc112Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ÔÈ„Â113. ¿»ƒ»∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו

חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר
הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…
Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש

צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף
פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך ֿ 125)יודע בבא
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.ÁÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈
‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»

e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈
ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ

ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה
א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
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מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין

לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.‡Ôic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»
‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«
Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»

ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין

כגון  רבינו: שכתב וזהו התלמוד, תקופת שאחרי בפסוקים
בפסקי  שטעה מי כל ו, אות שם הרא"ש וכתב (כסףֿמשנה).
ישרו  דבריהם וכששמע שאחריהם, החכמים או הגאונים
אם  אבל משנה, בדבר כטועה זה הרי שטעה, והודה בעיניו
לאנשי  המקובלות לדבריו, ראיות ומביא בעיניו ישרו לא
דבריהם  לסתור ויכול בדורו", כשמואל בדורו "יפתח דורו,
לסתור  יכול אדם בש"ס, מבוארים שאינם הדברים כל כי

הגאונים. דברי על לחלוק אפילו תקיף 6)ולבנות, איש
זרוע. עוד 7)ובעל דקדקו לא טמא, שהוא שהורה לאחר

כה, לחו"מ (סמ"ע בשרץ שנית להטמא והניחוהו בטהרתו
ג). טריפה 8)ס"ק כל כדין לכלבים האכילה שהשואל

לשלם, חייב בידיו הדיין האכילה אבל ל), כב, שמות (ראה
ה'תוספות' דעת וכן (כסףֿמשנה). ממש מזיק זה שהרי
ה'טור' ולדעת נמי. השתא דיבורֿהמתחיל: א לג, בסנהדרין
הדיין  האכילה אפילו רבינו, דברי בהבנת כה סימן חו"מ
היתה  שכוונתו כיון להזיק, גורם אלא שאינו פטור, בידיו

שם). (סמ"ע להזיק ולא למעשה הלכה כגון 9)להורות

של  הטהורים הפירות שאר עם ועירבם חבירו פירות שטיהר
ב). לג, (סנהדרין טמא הכל והרי שטעה ונמצא הנשאל,

ה"ז.10) פ"ז, ומזיק חובל בהל' כמבואר חייב, להזיק וגורם
שלה,11) האם שניטלה בפרה "מעשה א: לג, שם אמרו וכך

חכמים  לפני מעשה ובא לכלבים, טרפון רבי והאכילה
שם, ואמרו אתה". פטור עקיבא: רבי לו ...אמר והתירוה
לא  אם אפילו טרפון, רבי פטור משנה, בדבר וטעה שהואיל

ה"גֿד. לקמן וראה לרבים. מומחה היה

.·˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚË12˙˜ÏÁÓ ‡e‰L ¯·c ÔB‚k , »»¿ƒ«««¿»»∆«¬…∆
ÌÈ‡¯BÓ‡ B‡ ÌÈ‡pz13Ô‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ ‡ÏÂ , «»ƒ»»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆

ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó „Á‡k ‰OÚÂ ,Le¯Ùa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :¯Á‡‰ È¯·„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆

‰ÁÓÓ Ôic‰15˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏËÂ16‡lL B‡ , ««»À¿∆¿»«¿≈…»∆…
ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ˙eL¯ ÏËB ‰È‰»»≈¿¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ17‰ÁÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,18ÔÈc‰ ¯ÊBÁ -19Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿À¿∆≈«ƒ¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆
e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל

התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה
הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן

א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,
ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש

אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,
ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים

הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון
הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל

כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
 ֿ דיבור וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.‚eÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»
ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ

„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«
ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«
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ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈
B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.
למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו

(לחםֿמשנה). וחייב ֿ 28)להזיק הבעל נטל שלא עוד כל
כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,

כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה
וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול

בלחםֿמשנה).

.„Ó Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»

‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«
‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»

B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»
BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»

¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה

ה"ב. פט"ו

.ÂeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: ֿ 52)ביתֿהדין שבית לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין
איך  יודע אינו שבעיר שביתֿהדין שאע"פ רבינו, ומשמיענו
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.ÊÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
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,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ
„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆

B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈
BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון
שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם

א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י
שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה
דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'

"לווה".

.ÁB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.ËÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«

במומחיותם 61)בירושלים.60) לרבים ידועים
שבארצו 62)ובבקיאותם. פלוני "למקום התימנים: בכת"י

פ"ג. סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי וכן הגדול", פלוני לפני
הלך 63) - תרדוף צדק "צדק ב): לב, (סנהדרין אמרו שהרי

מתיא  רבי ...אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה, ביתֿדין אחר
הגדול, ביתֿדין נקרא ברומי שאפילו הרי לרומי", חרש בן

(כסףֿמשנה). ממנו למעלה שאין חו"מ 64)כל ובשו"ע
הוא  אם הנתבע אחר לילך צריך "התובע א: סעיף יד, סימן
יותר". גדול הביתֿדין התובע, שבעיר אע"פ אחרת, בעיר
אותו  מוציאים בעירו, ואלם מוחזק "עשיר שם: אמרו וכן

גדול". יותר שבעירו שהביתֿדין אע"פ אחרת, בעיר לדון

ה'תשע"ט  תמוז ט' שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחד,1) בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים

הסכמת  בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם

עדים  הבאת להעיד. או לדון פסול או קרוב לקבלת הצדדים
שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או

.‡,ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡L ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ∆»«ƒ¿ƒ»ƒ
BÈc ÏÚa ¯Ó‡Â2ÈL el‡ È¯‰ - ÈÏ Ôe„È ÈBÏt : ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ¬≈≈¿≈

Ì‰ ,„Á‡ ‰ÊÂ „Á‡ ‰Ê ¯¯aL ,ÌÈic‰3Ô‰Ï ÌÈ¯¯Ba ««»ƒ∆≈≈∆∆»¿∆∆»≈¿ƒ»∆
ÈLÈÏL Ôic4‡ˆÈ Ck CBznL ;Ô‰ÈLÏ ÔÈc ÔzLÏLe , «»¿ƒƒ¿»¿»»ƒƒ¿≈∆∆ƒ»≈≈
BzÓ‡Ï ÔÈc‰5ÔÈc‰ ÈÏÚa e¯¯aL „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .6 «ƒ«¬ƒ¬ƒ»»»∆»∆≈¿«¬≈«ƒ

CeÓÒÂ ÏB„b ÌÎÁ7BÈc ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ , »»»¿»≈»»…∆««ƒ
‰ˆ¯iL ÈÓ ¯¯Ba ‡e‰ Ì‚ ‡l‡ ,‰Ê Ïˆ‡ Ôe„iL8. ∆»≈∆∆∆»«≈ƒ∆ƒ¿∆

שכנגד.2) וכן 3)הצד איננה זו תיבה התימנים יד בכתב
א. יג, סימן משפט חושן ערוך צורך 4)בשולחן אין אבל

אלא  כאן קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי
(סנהדרין  עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת

א). החייב 5)כג, שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,
בזכותי  להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני הרי
אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה
יש  ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף שביררו "מתוך
ועומד  שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים
אנשים  כמה ונהגו כדין, לא אשר דברים לחפות במקומו
עצמו  הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב
שם. משפט בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק פפא: רב כדברי שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי
(רדב"ז). בו לבחור השני הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב
גר  כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם
חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין
וכן  (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט בחושן

.·ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ÂÈÏÚ ÏawL ÈÓ9Ôi„ B˙BÈ‰Ï ÔÈa , ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»
ÌÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ Ïa˜ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï ÔÈa≈ƒ¿≈»»¬ƒƒ≈∆»ƒ«¿ƒ

‰¯·Úa10ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk11B‡ «¬≈»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»
ÏÚ ÏawL ÔÈa ,BÏ Ôe„Ï ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‰LÏLkƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»≈∆ƒ≈«

ÔÚBË ‰È‰M ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BiÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ12ÏÚ «¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»≈«
ÏawL ÔÈa ,Ô‰Èt13B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÔziL ƒ∆≈∆ƒ≈∆ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¬≈

BÈ„a B‡ ÏeÒt‰ BÊ ˙e„Úa14B„iÓ e˜ Ì‡ :15‰Ê ÏÚ ¿≈«»¿ƒƒ»ƒ»«∆
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -16ÏBÎÈ - B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ .ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ17‡ÈˆB‰Â , «¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ
ÏeÒt‰ ‰Ê ÔÈ„a ÔBÓn‰18ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e„Úa B‡ «»¿ƒ∆«»¿≈≈»

¯ÊÁÏ19. «¬…
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ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈
B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.
למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו

(לחםֿמשנה). וחייב ֿ 28)להזיק הבעל נטל שלא עוד כל
כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,

כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה
וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול

בלחםֿמשנה).

.„Ó Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»

‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«
‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»

B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»
BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»

¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה

ה"ב. פט"ו

.ÂeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: ֿ 52)ביתֿהדין שבית לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין
איך  יודע אינו שבעיר שביתֿהדין שאע"פ רבינו, ומשמיענו
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.ÊÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
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,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ
„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆

B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈
BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון
שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם

א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י
שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה
דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'

"לווה".

.ÁB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.ËÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«

במומחיותם 61)בירושלים.60) לרבים ידועים
שבארצו 62)ובבקיאותם. פלוני "למקום התימנים: בכת"י

פ"ג. סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי וכן הגדול", פלוני לפני
הלך 63) - תרדוף צדק "צדק ב): לב, (סנהדרין אמרו שהרי

מתיא  רבי ...אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה, ביתֿדין אחר
הגדול, ביתֿדין נקרא ברומי שאפילו הרי לרומי", חרש בן

(כסףֿמשנה). ממנו למעלה שאין חו"מ 64)כל ובשו"ע
הוא  אם הנתבע אחר לילך צריך "התובע א: סעיף יד, סימן
יותר". גדול הביתֿדין התובע, שבעיר אע"פ אחרת, בעיר
אותו  מוציאים בעירו, ואלם מוחזק "עשיר שם: אמרו וכן

גדול". יותר שבעירו שהביתֿדין אע"פ אחרת, בעיר לדון

ה'תשע"ט  תמוז ט' שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחד,1) בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים

הסכמת  בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם

עדים  הבאת להעיד. או לדון פסול או קרוב לקבלת הצדדים
שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או

.‡,ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡L ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ∆»«ƒ¿ƒ»ƒ
BÈc ÏÚa ¯Ó‡Â2ÈL el‡ È¯‰ - ÈÏ Ôe„È ÈBÏt : ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ¬≈≈¿≈

Ì‰ ,„Á‡ ‰ÊÂ „Á‡ ‰Ê ¯¯aL ,ÌÈic‰3Ô‰Ï ÌÈ¯¯Ba ««»ƒ∆≈≈∆∆»¿∆∆»≈¿ƒ»∆
ÈLÈÏL Ôic4‡ˆÈ Ck CBznL ;Ô‰ÈLÏ ÔÈc ÔzLÏLe , «»¿ƒƒ¿»¿»»ƒƒ¿≈∆∆ƒ»≈≈
BzÓ‡Ï ÔÈc‰5ÔÈc‰ ÈÏÚa e¯¯aL „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .6 «ƒ«¬ƒ¬ƒ»»»∆»∆≈¿«¬≈«ƒ

CeÓÒÂ ÏB„b ÌÎÁ7BÈc ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ , »»»¿»≈»»…∆««ƒ
‰ˆ¯iL ÈÓ ¯¯Ba ‡e‰ Ì‚ ‡l‡ ,‰Ê Ïˆ‡ Ôe„iL8. ∆»≈∆∆∆»«≈ƒ∆ƒ¿∆

שכנגד.2) וכן 3)הצד איננה זו תיבה התימנים יד בכתב
א. יג, סימן משפט חושן ערוך צורך 4)בשולחן אין אבל

אלא  כאן קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי
(סנהדרין  עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת

א). החייב 5)כג, שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,
בזכותי  להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני הרי
אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה
יש  ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף שביררו "מתוך
ועומד  שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים
אנשים  כמה ונהגו כדין, לא אשר דברים לחפות במקומו
עצמו  הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב
שם. משפט בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק פפא: רב כדברי שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי
(רדב"ז). בו לבחור השני הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב
גר  כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם
חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין
וכן  (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט בחושן

.·ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ÂÈÏÚ ÏawL ÈÓ9Ôi„ B˙BÈ‰Ï ÔÈa , ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»
ÌÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ Ïa˜ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï ÔÈa≈ƒ¿≈»»¬ƒƒ≈∆»ƒ«¿ƒ

‰¯·Úa10ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk11B‡ «¬≈»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»
ÏÚ ÏawL ÔÈa ,BÏ Ôe„Ï ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‰LÏLkƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»≈∆ƒ≈«

ÔÚBË ‰È‰M ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BiÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ12ÏÚ «¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»≈«
ÏawL ÔÈa ,Ô‰Èt13B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÔziL ƒ∆≈∆ƒ≈∆ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¬≈

BÈ„a B‡ ÏeÒt‰ BÊ ˙e„Úa14B„iÓ e˜ Ì‡ :15‰Ê ÏÚ ¿≈«»¿ƒƒ»ƒ»«∆
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -16ÏBÎÈ - B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ .ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ17‡ÈˆB‰Â , «¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ
ÏeÒt‰ ‰Ê ÔÈ„a ÔBÓn‰18ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e„Úa B‡ «»¿ƒ∆«»¿≈≈»

¯ÊÁÏ19. «¬…
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בקוביא.9) ומשחק בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, שפסולים
כשני 11) אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים

א). כג, (סנהדרין כשרים הנתבע.12)עדים חבירו כלפי
או 14)הנתבע.13) הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שהוא 15)בדיניו". סודר קניין בקבלת ממנו שקבלו
ובביאורנו  ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב

"אין 16)שם. ב) כד, (סנהדרין דין גמר לפני ואפילו
כלום". קניין לו.17)לאחר תן צא הדין: בית שאמר

ב"הוצאת 19)לדון.18) תלוי זה ואין רבא. וכדעת שם.
אלא  לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון"
יכול  עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק שאפילו
רבינו  כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר:
וראוי  גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה הלכות והשווה
מחליט  פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר,
הממון" להוציא הדין "נגמר להיות: וצריך טעות כאן שיש

וכו'.

.‚ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«
BÏ21EL‡¯ ÈiÁa ÈÏ Ú·M‰ :22ÈÏ Ú·M‰ B‡ ,¯Ët‰Â ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈ƒ»«ƒ

ÔÚËzM ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈiÁa23e˜ Ì‡ : ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿«ƒ»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ24- B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»

ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ25ÚaLÂ ÔÈc‰ ¯Ó‚ . »«¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«
.ÌlLÏ ·iÁÂ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני 20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י"א, פרק שבועות (הלכות ישראל אלוקי בה' נשבע

לנתבע.21)חֿט). קלה,22)התובע שבועה שזוהי
שמים. שם בה מזכיר לתובע 23)שאינו הנתבע שאמר

קבלת  הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב
מקצתו  אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר
המלווה  ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה הלכות (ראה

א. מה, בשבועות כמבואר א 24)להישבע, כד, סנהדרין
ב. שאמרו 25)ועמוד כמו דין הגמר היאֿהיא השבועה

יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור

ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.„˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע

הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן
משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.‰¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.Â‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈

‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב.32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
וברש"י). א לא, (סנהדרין שכנגדו את שטר 34)ומחייבים

דין.35)זכותו. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
אם  "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן

כבר". גמליאל.36)פרע בן שמעון וכרבן שם, סנהדרין

.ÊÌ˙Ò Ì‡ Ï·‡37?„ˆÈk .¯˙BÒ BÈ‡ - ÂÈ˙BÚË ˙‡ ¬»ƒ»«∆«¬»≈≈≈«
EÏ LÈ .ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?ÌÈ„Ú EÏ LÈ :BÏ e¯Ó‡»¿≈¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ≈¿
ÔÂÈk .e‰e·iÁÂ B˙B‡ e„Â .‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?‰È‡¿̄»»»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»
ÈBÏÙe ÈBÏt e·¯˜ :¯Ó‡ ,·iÁ˙pL ‰‡¯L∆»»∆ƒ¿«≈»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ

B˙cÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ !Èe„ÈÚ‰Â38ÔÈ‡ - ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ¬À¿»≈
B˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈ„Ú ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰Ê39. ∆¿¿≈«¿ƒƒ«≈»¿«¿»»

כיסים.38)סגר.37) כעין תפירות מלאה חגורתו,
שטרותיו.39) וזייף שקר להעיד שכרם שמא חוששים כי

ולאחר  לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא
שרבינו  אלא שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן
אם  דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו,
עד  שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר
והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב
בחושן  להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו,
שם  משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ משפט
הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף
ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון: הנוסח הוא וכך
אם  לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף
והמדפיס  וחייבוהו". אותו ודנו ראייה לי אין אמר אמרו...

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן ראייה"השמיט
נמשך  הוא שכידוע ערוך, השולחן לשון הוא וכן השנייה.

רבינו. לשון אחרי

.Á‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40BÏˆ‡41 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„na BnÚ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ«¿ƒ»¬»ƒ»«≈ƒ≈ƒ
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙È„nÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a ÔkÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«
˙ÓÁ‰ ‰˙È‰L B‡ ,Ìi‰42ÌL LiL ÂÈ·‡ ÏL «»∆»¿»«≈∆∆»ƒ∆≈»

ÔB„wt‰L ‰Ê ‡·e ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ˙„˜ÙÓ ˙B¯ËM‰«¿»À¿∆∆¿«¬≈ƒ»∆∆«ƒ»
¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙È‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡43. ∆¿¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ¿≈

‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓ ?¯˙BÒ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»¿«∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡ CÎÂ Ck ÈtÓ B‡ ,ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈«¿«»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ
Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«

,ÂÈ˙BÚËÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒÂ «¬»¿≈¿ƒ»ƒ≈≈¿»«≈ƒ
‰È‡¯ ‡ÏÂ ,Ìi‰ ˙È„Óa ‡ÏÂ ‰p‰ ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ„Ú≈ƒ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»
¯zÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï ,ÏÏk44. ¿»…¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ≈»ƒ¿…

זכותו.40) עור.42)ברשותו.41)שטר שק
ב.43) לא, וכן 44)סנהדרין ו. משנה ו פרק שם תוספתא

ומפרש  בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי
ביד  ולא בידי לא כלל ראייה לי אין שאמר: משה' ה'פני

לסתור. יכול אינו שוב אחרים,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45·iÁ˙pL ÏB„‚a ?46‡È·‰Â , «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿≈ƒ
L¯BÈ Ï·‡ ;ÂÈ˙BÚË Ì˙qL ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿≈ƒ≈ƒ««∆»««¬»¬»≈
˙ÓÁÓ ˙BÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ˙nLk ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿∆≈ƒ»»»¿»≈¬«

BLÈ¯BÓ47ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ƒ««∆ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ¿≈
BÏ e¯Ó‡ ·iÁ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
ÔÈc da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ BÏ ¯Ó‡ B‡ ,‰Ê48- BÊ ‰È‡¯ ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
Ú„BÈ ÔË˜ L¯Bi‰ ÔÈ‡L ,¯˙BÒÂ „iÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒƒ»¿≈∆≈«≈»»≈«

BLÈ¯BÓ ˙BÈ‡¯ Ïk49. »¿»ƒ

לסתור.45) יכול עצמו.46)שאינו נגד 47)מחמת
ממורישו. שירש אצלי 48)הנכסים הפקיד תימן: יד בכתב

זו. על 49)ראייה ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
רבינו  סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב: ששם פי
לא  גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע
עדות  מקבל כאילו זה שהרי כלל, לדונו נזקק נחמן רב היה
לפיכך  מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא

משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים

.ÈB„iÓ ewL ÈÓ50ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L , ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒ
Ú·MÈÂ51ÏhÈÂ B˙ÚËa ÔÓ‡ B¯·Á ‰È‰È -52‰Ó Ïk ¿ƒ»«ƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«

ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰Úe·L ‡Ïa ÔÚhM∆»«¿…¿»∆ƒ…»¿¿ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ÏhÈÂ Ú·MÈÂ53¯ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â ¿ƒ»«¿ƒ…ƒ≈∆¿¿≈¿¿ƒ»≈

B¯·Á54,ÌÈ‡z‰ eÓi˜˙ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ , ¬≈¿»««¿…»ƒ¿«¿«¿»ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡Â55Òe‡ ‰È‰L ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈∆¿¿ƒ≈ƒ¿»»∆»»»

ÌBi‰ B˙B‡a56Ú·MÈÂ ,‰Ê ÔÈwÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬≈∆»ƒƒ¿»∆¿ƒ»«
Ì„wÓ ‰È‰Lk ,B¯·Á epÚa˙iLk57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿»∆¬≈¿∆»»ƒ…∆¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת שהתחייב
מלשלם.51) ולהיפטר התובע טענת את להכחיש

מהתובע.53)התובע.52) כשקנו מדובר כאן
על 55)הנתבע.54) וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

ומקור  ב). קטן סעיף כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי
הקניין  שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה
"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה
וכל  פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך
להקנותו", בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה "אסמכתא"
שם  ואמנם ב, הלכה י"א, פרק מכירה בהלכות כמבואר
בבית  עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה
דבריו  על כאן סמך שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין

משנה). לחם פי (על מכירה בא.56)בהלכות לא ולפיכך
א)57) כז, (נדרים בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני

עשה  מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס
פרק  קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז,
כך  יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: הלכה ְֶַַג,
עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע

ג. קטן סעיף שם בש"ך מכירה 58)וראה הלכות השווה
י"ד. הלכה י"א, פרק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המחייבים 1) שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין

שניים  שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים על יתר
דיין  יודע. איני אומר: והשלישי חייב, או זכאי אומרים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך אם יודע, איני האומר:

.‡,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ¯‡L·e ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈

¯zÓe ¯eÒ‡3Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B‰ËÂ ‡ÓËÂ4ÈÈ„a Ï·‡ ; »À»¿»≈¿»¿«≈»∆¬»¿ƒ≈
˙BLÙ5‡Ï B‡ ‚¯‰È Ì‡ ‡ËBÁ‰ ‰Êa e˜ÏÁ Ì‡ , ¿»ƒ∆¿¿¿∆«≈ƒ≈»≈…

·¯‰ eÈ‰ Ì‡Â ,È‡kÊ - ÌÈkÊÓ ·¯‰ eÈ‰ Ì‡ :‚¯‰È≈»≈ƒ»»…¿«ƒ««¿ƒ»»…
ÏÚ ¯˙È ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚¯‰ BÈ‡ - ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰¯Ó‡Â ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰8.˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ·¯‰ Ì‡ :¯ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï - ‚¯‰Ï ‰Ú¯Ï ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆
ÔÈ·iÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙h‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙ËÏ :¯Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿
ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ - ‰Ú¯Ï ,„Á‡ Èt ÏÚ - ‰·BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»

Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈ¯·c‰ el‡11. ≈«¿»ƒ«»»≈

א.2) כט, בסנהדרין א.3)משנה יא, כשר 4)חולין כגון
קטנה,5)ופסול. סנהדרין - ושלשה בעשרים שהם

ה"ב. פ"ה, לעיל א.6)כמבואר ב, בסנהדרין משנה
מסיני.7) למשה עד איש מפי איש בכת"י 8)ששמעו

ואמר. בתורה, הזהיר זה שעל בלבד.9)תימן: אחד עלֿפי
הטייה 10) אחרי אלא אינה לרעה, לנטות רוצה אתה אם

שנים. של שהיא ובמשנה 11)מרובה, מסיני, משה שקיבל
שאהיה  אני שומע לרעות, רבים אחרי תהיה "לא אמרו: שם
- להטות? רבים אחרי נאמר: למה אםֿכן לטובה, עמהם
– לטובה הטייתך לרעה, הטייתך לטובה כהטייתך לא
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בקוביא.9) ומשחק בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, שפסולים
כשני 11) אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים

א). כג, (סנהדרין כשרים הנתבע.12)עדים חבירו כלפי
או 14)הנתבע.13) הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שהוא 15)בדיניו". סודר קניין בקבלת ממנו שקבלו
ובביאורנו  ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב

"אין 16)שם. ב) כד, (סנהדרין דין גמר לפני ואפילו
כלום". קניין לו.17)לאחר תן צא הדין: בית שאמר

ב"הוצאת 19)לדון.18) תלוי זה ואין רבא. וכדעת שם.
אלא  לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון"
יכול  עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק שאפילו
רבינו  כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר:
וראוי  גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה הלכות והשווה
מחליט  פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר,
הממון" להוציא הדין "נגמר להיות: וצריך טעות כאן שיש

וכו'.

.‚ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«
BÏ21EL‡¯ ÈiÁa ÈÏ Ú·M‰ :22ÈÏ Ú·M‰ B‡ ,¯Ët‰Â ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈ƒ»«ƒ

ÔÚËzM ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈiÁa23e˜ Ì‡ : ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿«ƒ»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ24- B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»

ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ25ÚaLÂ ÔÈc‰ ¯Ó‚ . »«¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«
.ÌlLÏ ·iÁÂ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני 20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י"א, פרק שבועות (הלכות ישראל אלוקי בה' נשבע

לנתבע.21)חֿט). קלה,22)התובע שבועה שזוהי
שמים. שם בה מזכיר לתובע 23)שאינו הנתבע שאמר

קבלת  הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב
מקצתו  אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר
המלווה  ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה הלכות (ראה

א. מה, בשבועות כמבואר א 24)להישבע, כד, סנהדרין
ב. שאמרו 25)ועמוד כמו דין הגמר היאֿהיא השבועה

יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור

ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.„˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע

הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן
משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.‰¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.Â‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈

‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב.32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
וברש"י). א לא, (סנהדרין שכנגדו את שטר 34)ומחייבים

דין.35)זכותו. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
אם  "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן

כבר". גמליאל.36)פרע בן שמעון וכרבן שם, סנהדרין

.ÊÌ˙Ò Ì‡ Ï·‡37?„ˆÈk .¯˙BÒ BÈ‡ - ÂÈ˙BÚË ˙‡ ¬»ƒ»«∆«¬»≈≈≈«
EÏ LÈ .ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?ÌÈ„Ú EÏ LÈ :BÏ e¯Ó‡»¿≈¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ≈¿
ÔÂÈk .e‰e·iÁÂ B˙B‡ e„Â .‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?‰È‡¿̄»»»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»
ÈBÏÙe ÈBÏt e·¯˜ :¯Ó‡ ,·iÁ˙pL ‰‡¯L∆»»∆ƒ¿«≈»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ

B˙cÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ !Èe„ÈÚ‰Â38ÔÈ‡ - ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ¬À¿»≈
B˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈ„Ú ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰Ê39. ∆¿¿≈«¿ƒƒ«≈»¿«¿»»

כיסים.38)סגר.37) כעין תפירות מלאה חגורתו,
שטרותיו.39) וזייף שקר להעיד שכרם שמא חוששים כי

ולאחר  לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא
שרבינו  אלא שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן
אם  דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו,
עד  שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר
והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב
בחושן  להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו,
שם  משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ משפט
הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף
ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון: הנוסח הוא וכך
אם  לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף
והמדפיס  וחייבוהו". אותו ודנו ראייה לי אין אמר אמרו...

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן ראייה"השמיט
נמשך  הוא שכידוע ערוך, השולחן לשון הוא וכן השנייה.

רבינו. לשון אחרי

.Á‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40BÏˆ‡41 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„na BnÚ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ«¿ƒ»¬»ƒ»«≈ƒ≈ƒ
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˙È„nÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a ÔkÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«
˙ÓÁ‰ ‰˙È‰L B‡ ,Ìi‰42ÌL LiL ÂÈ·‡ ÏL «»∆»¿»«≈∆∆»ƒ∆≈»

ÔB„wt‰L ‰Ê ‡·e ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ˙„˜ÙÓ ˙B¯ËM‰«¿»À¿∆∆¿«¬≈ƒ»∆∆«ƒ»
¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙È‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡43. ∆¿¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ¿≈

‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓ ?¯˙BÒ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»¿«∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡ CÎÂ Ck ÈtÓ B‡ ,ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈«¿«»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ
Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«

,ÂÈ˙BÚËÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒÂ «¬»¿≈¿ƒ»ƒ≈≈¿»«≈ƒ
‰È‡¯ ‡ÏÂ ,Ìi‰ ˙È„Óa ‡ÏÂ ‰p‰ ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ„Ú≈ƒ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»
¯zÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï ,ÏÏk44. ¿»…¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ≈»ƒ¿…

זכותו.40) עור.42)ברשותו.41)שטר שק
ב.43) לא, וכן 44)סנהדרין ו. משנה ו פרק שם תוספתא

ומפרש  בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי
ביד  ולא בידי לא כלל ראייה לי אין שאמר: משה' ה'פני

לסתור. יכול אינו שוב אחרים,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45·iÁ˙pL ÏB„‚a ?46‡È·‰Â , «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿≈ƒ
L¯BÈ Ï·‡ ;ÂÈ˙BÚË Ì˙qL ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿≈ƒ≈ƒ««∆»««¬»¬»≈
˙ÓÁÓ ˙BÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ˙nLk ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿∆≈ƒ»»»¿»≈¬«

BLÈ¯BÓ47ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ƒ««∆ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ¿≈
BÏ e¯Ó‡ ·iÁ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
ÔÈc da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ BÏ ¯Ó‡ B‡ ,‰Ê48- BÊ ‰È‡¯ ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
Ú„BÈ ÔË˜ L¯Bi‰ ÔÈ‡L ,¯˙BÒÂ „iÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒƒ»¿≈∆≈«≈»»≈«

BLÈ¯BÓ ˙BÈ‡¯ Ïk49. »¿»ƒ

לסתור.45) יכול עצמו.46)שאינו נגד 47)מחמת
ממורישו. שירש אצלי 48)הנכסים הפקיד תימן: יד בכתב

זו. על 49)ראייה ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
רבינו  סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב: ששם פי
לא  גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע
עדות  מקבל כאילו זה שהרי כלל, לדונו נזקק נחמן רב היה
לפיכך  מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא

משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים

.ÈB„iÓ ewL ÈÓ50ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L , ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒ
Ú·MÈÂ51ÏhÈÂ B˙ÚËa ÔÓ‡ B¯·Á ‰È‰È -52‰Ó Ïk ¿ƒ»«ƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«

ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰Úe·L ‡Ïa ÔÚhM∆»«¿…¿»∆ƒ…»¿¿ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ÏhÈÂ Ú·MÈÂ53¯ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â ¿ƒ»«¿ƒ…ƒ≈∆¿¿≈¿¿ƒ»≈

B¯·Á54,ÌÈ‡z‰ eÓi˜˙ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ , ¬≈¿»««¿…»ƒ¿«¿«¿»ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡Â55Òe‡ ‰È‰L ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈∆¿¿ƒ≈ƒ¿»»∆»»»

ÌBi‰ B˙B‡a56Ú·MÈÂ ,‰Ê ÔÈwÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬≈∆»ƒƒ¿»∆¿ƒ»«
Ì„wÓ ‰È‰Lk ,B¯·Á epÚa˙iLk57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿»∆¬≈¿∆»»ƒ…∆¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת שהתחייב
מלשלם.51) ולהיפטר התובע טענת את להכחיש

מהתובע.53)התובע.52) כשקנו מדובר כאן
על 55)הנתבע.54) וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

ומקור  ב). קטן סעיף כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי
הקניין  שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה
"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה
וכל  פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך
להקנותו", בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה "אסמכתא"
שם  ואמנם ב, הלכה י"א, פרק מכירה בהלכות כמבואר
בבית  עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה
דבריו  על כאן סמך שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין

משנה). לחם פי (על מכירה בא.56)בהלכות לא ולפיכך
א)57) כז, (נדרים בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני

עשה  מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס
פרק  קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז,
כך  יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: הלכה ְֶַַג,
עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע

ג. קטן סעיף שם בש"ך מכירה 58)וראה הלכות השווה
י"ד. הלכה י"א, פרק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המחייבים 1) שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין

שניים  שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים על יתר
דיין  יודע. איני אומר: והשלישי חייב, או זכאי אומרים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך אם יודע, איני האומר:

.‡,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ¯‡L·e ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈

¯zÓe ¯eÒ‡3Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B‰ËÂ ‡ÓËÂ4ÈÈ„a Ï·‡ ; »À»¿»≈¿»¿«≈»∆¬»¿ƒ≈
˙BLÙ5‡Ï B‡ ‚¯‰È Ì‡ ‡ËBÁ‰ ‰Êa e˜ÏÁ Ì‡ , ¿»ƒ∆¿¿¿∆«≈ƒ≈»≈…

·¯‰ eÈ‰ Ì‡Â ,È‡kÊ - ÌÈkÊÓ ·¯‰ eÈ‰ Ì‡ :‚¯‰È≈»≈ƒ»»…¿«ƒ««¿ƒ»»…
ÏÚ ¯˙È ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚¯‰ BÈ‡ - ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰¯Ó‡Â ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰8.˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ·¯‰ Ì‡ :¯ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï - ‚¯‰Ï ‰Ú¯Ï ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆
ÔÈ·iÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙h‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙ËÏ :¯Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿
ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ - ‰Ú¯Ï ,„Á‡ Èt ÏÚ - ‰·BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»

Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈ¯·c‰ el‡11. ≈«¿»ƒ«»»≈

א.2) כט, בסנהדרין א.3)משנה יא, כשר 4)חולין כגון
קטנה,5)ופסול. סנהדרין - ושלשה בעשרים שהם

ה"ב. פ"ה, לעיל א.6)כמבואר ב, בסנהדרין משנה
מסיני.7) למשה עד איש מפי איש בכת"י 8)ששמעו

ואמר. בתורה, הזהיר זה שעל בלבד.9)תימן: אחד עלֿפי
הטייה 10) אחרי אלא אינה לרעה, לנטות רוצה אתה אם

שנים. של שהיא ובמשנה 11)מרובה, מסיני, משה שקיבל
שאהיה  אני שומע לרעות, רבים אחרי תהיה "לא אמרו: שם
- להטות? רבים אחרי נאמר: למה אםֿכן לטובה, עמהם
– לטובה הטייתך לרעה, הטייתך לטובה כהטייתך לא

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



oixcdpqקמד zekld - mihtey xtq - fenz 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לעיל  והשווה שנים". עלֿפי לרעה הטייתך אחד, עלֿפי
ה"ג. פ"ה,

.·‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa12ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

·iÁ ÌÈ¯ÓB‡13.·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ«»¿∆»≈««¬≈∆«»
ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ
ÈLÈÏM‰Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ ÌÈL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»¿¿«ƒ«««»¿«¿ƒƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡14ÌÈL ÌÈic‰ eÙÈÒBÈ -15e‡ˆÓ . ≈≈ƒ≈«ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿¿
¯·ca ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ‰MÓÁ16Ì‰Ó ‰LÏL e¯Ó‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

e¯Ó‡ .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,·iÁ ‰LÏLÌÈL e¯Ó‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¿»«»¿«ƒ««¬≈∆«»»¿¿«ƒ

ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,È‡kÊ Ì‰Ó≈∆««¿«ƒ≈∆«»¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -18‰Úa¯‡ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ19e¯Ó‡L B‡ , «««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿
ÔÈa ,Ú„BÈ ÈÈ‡ „Á‡ ¯Ó‡Â ,·iÁ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰LÏL¿»««¿∆»«»¿»«∆»≈ƒ≈«≈

‰Ê ‰È‰L20Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‡e‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ∆»»∆∆»«≈ƒ≈«∆»«≈ƒ≈«
·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰lÁza21eÈ‰ . «¿ƒ»≈∆»««≈¿ƒ««»…»

el‡ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿∆»≈≈ƒ≈«¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22¯·c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23- ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ
,·iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿ƒ«¬ƒ»«»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ»««¿∆»≈≈ƒ≈«
,„Á‡‰ „v‰ È¯·„Ï ¯ÊÁiL „Ú BnÚ ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB¿ƒ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿ƒ¿≈««»∆»

ÔÈ·iÁÓ B‡ ÌÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÏL e‡ˆÓÂ25‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ»«…¿…∆»≈∆¬≈«»»»≈

ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe26. «¬ƒƒ∆«»¿∆¿«¿»»

ממונות.12) דיני להטות 13)הדן רבים אחרי שנאמר,
וברש"י). א כט, יודע,14)(סנהדרין איני שאמר: זה נמצא

יתכן, לא וזה בשנים. הדיון ונשאר זה, במושב איננו כאילו
וברש"י). (שם, דיינים שלשה צריכים תוספתא 15)שהרי

משנים". פחות אין - מוסיפים כמה "עד מ"ד: פ"ו, שם
ולדון 16) לחזור יכול יודע" "איני תחילה: שאמר זה שאף

ולדון, לחזור לו שאסור א) יז, (סנהדרין אמרו ולא עמהם.
בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא
מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא

דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"

.‚ÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆»«≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««
˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ¯·„Ï27C¯„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆

È‡Ó ·iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈
·iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע איני שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
 ֿ (לחם אמר ואי ד"ה: שם ברש"י וראה ספיקו, טעמי את

ה"אֿד.28)משנה). פ"י, לקמן ראה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קטנה 1) סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין

גדולה  סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו
ושלושים  מזכים, וחמישה שלושים נפשות, בדיני שנחלקו

הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה

.‡‰lÁz ˙BLÙ ÈÈ„a Ìlk eÁ˙tL ÔÈ¯„‰Ò2, «¿∆¿ƒ∆»¿À»¿ƒ≈¿»¿ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ·iÁ Ôlk e¯Ó‡Â3ÌL eÈ‰iL „Ú , ¿»¿À»«»¬≈∆»«∆ƒ¿»

¯Á‡Â ,ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ÈÂ ,B˙eÎÊa eÎÙ‰iL ÔÈkÊÓ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿«ƒ∆««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿««
‚¯‰È Ck4. »≈»≈

הדיון.2) בהתחלת שראו 3)מיד "סנהדרי א יז, סנהדרין
להלין  שצריך כיון והטעם, אותו". פוטרים - לחובה כולם
לקמן  (ראה זכות אחריו לחפש כדי למחר, עד דינו את
ימצאו  לא שוב אחד, פה כולם שחייבוהו אלה ה"א), פי"א,
מאיר  רבי של פירושו ומעניין ג. אות בסמוך וראה זכות. לו
אלגזי, לר"י יעקב בקהלת הובא הרמב"ם) של דורו (בן הלוי
פוטרים  לומר, אותו" "פוטרים דבריהם: שכוונת פטור, ערך
כבשאר  למחר עד דינו את מענים ואין למיתה, מיד אותו
(זה  אמר "אם א) לט, (שבועות שנינו בזה וכיוצא הנידונים.
איני  השבועה) עונש חומר על עליו ואיימו שבועה שנתחייב
משהים  אין רש"י: ומפרש מיד", אותו פוטרים - נשבע
ב). כג, שמות תמימה, (תורה מיד ישלם כרחו ועל אותו,

כגון 4) רחוקים, אופנים ע"פ לזכות צדדים יש מקרה בכל כי
היום  שמקובל כמו וכדומה, בדעתו, שפוי היה לא אולי
סניגור  ורוצח פושע לכל שמעמידים הנאורות, באומות
לא  זה שביתֿדין וכיון בזכותו, ולהפוך בהצלתו להשתדל
ביותר, הרחוקה בדרק אפילו להצילו, זכות שום לו נודעה
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במהירות  המשפט שהחליט או בדינים, בקי שאינו מוכח
שם). לסנהדרין בהגהותיו חיות (מהר"ץ מספיק עיון בלי

.·‰pË˜ È¯„‰Ò5ÌÈL ,˙BLÙ ÈÈ„a e˜ÏÁpL «¿∆¿≈¿«»∆∆¿¿¿ƒ≈¿»¿≈
È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ««¿««»»¿ƒ«»¬≈

È‡kÊ ‰Ê6¯OÚ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ ÌÈL . ∆««¿≈»»¿ƒ«»¿««»»
È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡7„Á‡Â ,È‡kÊ ¯OÚ „Á‡ e¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ««∆»¿««»»««¿««
‡Â ,·iÁ ¯OÚÌÈ¯OÚ elÙ‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«¬ƒ∆¿ƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,ÔÈ·iÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ ÌÈLe8 ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»∆»≈≈ƒ≈«
ÌÈL eÙÈÒBÈ -9‡e‰ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‰Ê . ƒ¿«ƒ∆∆»«≈ƒ≈«¬≈

‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ È¯‰L ,BÈ‡L ÈÓk10. ¿ƒ∆≈∆¬≈≈≈¿«≈»
‰fÓ ıeÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ˙ÙÒBz‰ ¯Á‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«««∆∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ∆
·iÁ ¯OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .˜tzÒn‰«ƒ¿«≈»¿¿≈»»««¿≈»»«»

È‡kÊ ‰Ê È¯‰ -11‰LÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡ . ¬≈∆««««»»¿ƒ««¿»
ÔÓ „Á‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ«»««ƒ∆»∆»ƒ

ÌÈBL‡¯‰12È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ »ƒƒ≈≈ƒ≈«¬≈∆«»∆¬≈
ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .ÌÈLa ea¯ ÔÈ·iÁÓ‰«¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿¿≈»»««¿≈

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯OÚ13ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡14ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .15ÔÈkÊÓ‰ ea¯iL „Ú ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿«ƒ

¯˙BÈ B‡ ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯È B‡ ,È‡kÊ ‡‰ÈÂ „Á‡∆»ƒ≈««ƒ¿«¿«¿ƒ¿«ƒ≈
·iÁ ‡‰ÈÂ16ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â el‡ „‚k el‡ eÈ‰ . ƒ≈«»»≈¿∆∆≈¿∆»≈≈ƒ

Ú„BÈ17„·Ïa „Á‡ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰L B‡ ,18- ≈«∆»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿«
ÌÈÚ·LÏ eÚÈb‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MLÂ ÌÈLÏL ,„Á‡Â¿∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
‰MLÂ ÌÈLÏL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ«»¬≈∆««¿ƒ¿ƒ»

È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡19- ¿ƒ«»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ««
È¯·c Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯iL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÌÈc»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆∆»≈∆ƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈkÊÓe B¯·Á20B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ B‡21‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
ÔÈc‰ ÔwcÊ :¯ÓB‡ ÌÈicaL ÏB„b - ‰‡¯22ÔÈ¯ËBÙe ! »»»∆««»ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ

ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL .B˙B‡¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«»¿ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ««¿∆»≈≈ƒ≈«

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt23,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ . ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ««
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ È¯‰L ,·iÁ -24. «»∆¬≈««¿«¿ƒ¿«ƒ

ושלשה.5) עשרים של לטובה 6)שהיא שהטייתך
ה"א). פ"ח, (לעיל אחד עלֿפי לרעה 7)מספיקה והטייה

(שם). שנים עלֿפי אלא איני 8)אינה שאמר: זה נמצא
מכ"ג  בפחות נפשות דיני דנים ואין שאינו, כמי יודע,

וברש"י). א מ, עשרים 9)(סנהדרין כולם נמצאו שם,
עלֿפי  לרעה הטייה הרי יחייבו, וי"ג יזכו מהם י"א וארבעה,

וברש"י). א יז, (שם דיני 10)שנים חומר משום שם,
ירצה  אם ודאי אבל חובה, וללמד לחזור לו אין נפשות
חוזר  חובה שלימד מי אפילו שהרי רשאי, - זכות ללמד
ה'תוספות' דעת וכן ה"א. פי"א, לקמן כמבואר זכות, ומלמד
פ"ח, לעיל רבינו פסק זה ומטעם אחד. ד"ה ב לג, שם,
יודע  איני שאמר הדיין שאפילו ממונות, בדיני העוסק ה"ב:
ממונות  בדיני שהרי טו), אות שם בביאורנו (ראה ודן חוזר -
 ֿ (כסף השני לבעלֿדין זכות הוא - לזה חובה שהוא מה

עושים 11)משנה). שאין ואע"פ להקל. נפשות שספק
אפילו  עושים במוסיפים, – (=זוגי) שקול ביתֿדין בתחילה
של  בהטייה צורך כאן אין וכן א). יז, (סנהדרין לכתחילה
אלא  היה לא כשביתֿהדין אלא נאמר לא זה כי אחד,
נמצא  יודע, איני אמר מהם וכשאחד ושלשה, עשרים
כאן  אבל נפשות, דיני בו גומרים ואין הוא, חסר זה ביתֿדין
ולהקל  נפשות ספק מכח הנהרג את מזכים שלם, ביתֿדין יש
מגיה  מ"ה, פ"ה לסנהדרין יו"ט' וב'תוספות (לחםֿמשנה).
הדיינים  כ"ה שכל וכו', זכאי י"ג אמרו כאן: רבינו בדברי
איני  תחילה שאמר זה כי זכאי, אמרו וי"ג בדיון, השתתפו
לטובה  הטייה כאן שיש באופן זכות, ולימד חזר יודע,

אחד. שהוא 12)עלֿפי בין הקודם, המסתפק שהוא בין
זכות. ולימד חזר והמסתפק מדובר,13)אחר, כאן

להוסיף  והוצרכו מזכים, וי"א מחייבים י"ב היו שמתחילה
איני  אמר: הנוספים השנים מן ואחד כ"ה, הם והרי שנים

הרי 14)יודע. יודע", "איני אמר הנוספים מן שאחד כיון
ששנינו  כמו שנים, שיוסיפו צריך ולעולם כאינו, הוא
אלא  הוסיפו לא עכשיו "שעד מ"ד: פ"ו, סנהדרין בתוספתא
מפני  שנים, אלא מוסיפים שאין והטעם (לחםֿמשנה). אחד"
וכשיוסיפו  מחדש, וליתן לישא להוסיף צריך שמעכשיו
בידעו  ומתנו, במשאו יעמיק מהקודמים דיין כל ָשנים,
דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח). (אור כמוהו" לב לי "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע. איני יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי

פ"י, לקמן כמבואר חייב, לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע, איני יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב.

משג  אין רוב, שיש כל כי אחרים, שנים להוסיף יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק

מזכים 17) י"א כנגד מחייבים י"ב היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע, איני אמר: והשני האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח). (אור יודע אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י"א, כנגד י"א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע, איני אמר: והשני האחד,
בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב, - והשני האחד,

עלֿפי 19) לרעה הטייה שאין ה"א) פ"ח (לעיל נתבאר וכבר
לו 20)אחד. ויהיה למזכים, יעבור המחייבים מן שאחד

מזכים. ויהיו 21)רוב למחייבים, יעבור המזכים מן שאחד
הטייה  כאן ויש מזכים, ול"ד מחייבים, ושבעה שלשים

וברש"י). א מ, (סנהדרין שלשה עלֿפי דין 22)לרעה "זקן
וברש"י). א מב, (שם, בו" להמתין וצריך וקשה, ועמוק זה

הגדול 23) בביתֿדין כאן ומדובר להקל, נפשות שספק
בהרכב  מתחילה הדעות ונחלקו ואחד, שבעים של שהוא

שאינו.24)כזה. כמי הוא הרי יודע, איני שאמר: וזה

.‚‡aL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa25ÈÈ„a ÔÈa ,˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ≈ƒ«»∆»»∆«¬…∆≈¿ƒ≈
‰¯Bz ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa ˙BLÙ26ÔÈ‡ - ¿»≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈»≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ27ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ„ ‡l‡ , ƒƒ¬≈∆∆»»ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ
ÔÈ‚¯‰p‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ„a Ì‡Â .Ô‰lL ·¯‰ ¯Á‡««»…∆»∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ«∆¡»ƒ

e˜ÏÁ28B‡ e‰e¯ËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc - ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
·iÁ˙È29. ƒ¿«≈
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קמה oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לעיל  והשווה שנים". עלֿפי לרעה הטייתך אחד, עלֿפי
ה"ג. פ"ה,

.·‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa12ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

·iÁ ÌÈ¯ÓB‡13.·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ«»¿∆»≈««¬≈∆«»
ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ
ÈLÈÏM‰Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ ÌÈL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»¿¿«ƒ«««»¿«¿ƒƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡14ÌÈL ÌÈic‰ eÙÈÒBÈ -15e‡ˆÓ . ≈≈ƒ≈«ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿¿
¯·ca ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ‰MÓÁ16Ì‰Ó ‰LÏL e¯Ó‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

e¯Ó‡ .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,·iÁ ‰LÏLÌÈL e¯Ó‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¿»«»¿«ƒ««¬≈∆«»»¿¿«ƒ

ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,È‡kÊ Ì‰Ó≈∆««¿«ƒ≈∆«»¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -18‰Úa¯‡ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ19e¯Ó‡L B‡ , «««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿
ÔÈa ,Ú„BÈ ÈÈ‡ „Á‡ ¯Ó‡Â ,·iÁ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰LÏL¿»««¿∆»«»¿»«∆»≈ƒ≈«≈

‰Ê ‰È‰L20Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‡e‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ∆»»∆∆»«≈ƒ≈«∆»«≈ƒ≈«
·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰lÁza21eÈ‰ . «¿ƒ»≈∆»««≈¿ƒ««»…»

el‡ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿∆»≈≈ƒ≈«¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22¯·c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23- ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ
,·iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿ƒ«¬ƒ»«»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ»««¿∆»≈≈ƒ≈«
,„Á‡‰ „v‰ È¯·„Ï ¯ÊÁiL „Ú BnÚ ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB¿ƒ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿ƒ¿≈««»∆»

ÔÈ·iÁÓ B‡ ÌÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÏL e‡ˆÓÂ25‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ»«…¿…∆»≈∆¬≈«»»»≈

ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe26. «¬ƒƒ∆«»¿∆¿«¿»»

ממונות.12) דיני להטות 13)הדן רבים אחרי שנאמר,
וברש"י). א כט, יודע,14)(סנהדרין איני שאמר: זה נמצא

יתכן, לא וזה בשנים. הדיון ונשאר זה, במושב איננו כאילו
וברש"י). (שם, דיינים שלשה צריכים תוספתא 15)שהרי

משנים". פחות אין - מוסיפים כמה "עד מ"ד: פ"ו, שם
ולדון 16) לחזור יכול יודע" "איני תחילה: שאמר זה שאף

ולדון, לחזור לו שאסור א) יז, (סנהדרין אמרו ולא עמהם.
בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא
מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא

דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"

.‚ÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆»«≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««
˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ¯·„Ï27C¯„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆

È‡Ó ·iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈
·iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע איני שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
 ֿ (לחם אמר ואי ד"ה: שם ברש"י וראה ספיקו, טעמי את

ה"אֿד.28)משנה). פ"י, לקמן ראה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קטנה 1) סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין

גדולה  סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו
ושלושים  מזכים, וחמישה שלושים נפשות, בדיני שנחלקו

הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה

.‡‰lÁz ˙BLÙ ÈÈ„a Ìlk eÁ˙tL ÔÈ¯„‰Ò2, «¿∆¿ƒ∆»¿À»¿ƒ≈¿»¿ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ·iÁ Ôlk e¯Ó‡Â3ÌL eÈ‰iL „Ú , ¿»¿À»«»¬≈∆»«∆ƒ¿»

¯Á‡Â ,ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ÈÂ ,B˙eÎÊa eÎÙ‰iL ÔÈkÊÓ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿«ƒ∆««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿««
‚¯‰È Ck4. »≈»≈

הדיון.2) בהתחלת שראו 3)מיד "סנהדרי א יז, סנהדרין
להלין  שצריך כיון והטעם, אותו". פוטרים - לחובה כולם
לקמן  (ראה זכות אחריו לחפש כדי למחר, עד דינו את
ימצאו  לא שוב אחד, פה כולם שחייבוהו אלה ה"א), פי"א,
מאיר  רבי של פירושו ומעניין ג. אות בסמוך וראה זכות. לו
אלגזי, לר"י יעקב בקהלת הובא הרמב"ם) של דורו (בן הלוי
פוטרים  לומר, אותו" "פוטרים דבריהם: שכוונת פטור, ערך
כבשאר  למחר עד דינו את מענים ואין למיתה, מיד אותו
(זה  אמר "אם א) לט, (שבועות שנינו בזה וכיוצא הנידונים.
איני  השבועה) עונש חומר על עליו ואיימו שבועה שנתחייב
משהים  אין רש"י: ומפרש מיד", אותו פוטרים - נשבע
ב). כג, שמות תמימה, (תורה מיד ישלם כרחו ועל אותו,

כגון 4) רחוקים, אופנים ע"פ לזכות צדדים יש מקרה בכל כי
היום  שמקובל כמו וכדומה, בדעתו, שפוי היה לא אולי
סניגור  ורוצח פושע לכל שמעמידים הנאורות, באומות
לא  זה שביתֿדין וכיון בזכותו, ולהפוך בהצלתו להשתדל
ביותר, הרחוקה בדרק אפילו להצילו, זכות שום לו נודעה
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במהירות  המשפט שהחליט או בדינים, בקי שאינו מוכח
שם). לסנהדרין בהגהותיו חיות (מהר"ץ מספיק עיון בלי

.·‰pË˜ È¯„‰Ò5ÌÈL ,˙BLÙ ÈÈ„a e˜ÏÁpL «¿∆¿≈¿«»∆∆¿¿¿ƒ≈¿»¿≈
È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ««¿««»»¿ƒ«»¬≈

È‡kÊ ‰Ê6¯OÚ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ ÌÈL . ∆««¿≈»»¿ƒ«»¿««»»
È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡7„Á‡Â ,È‡kÊ ¯OÚ „Á‡ e¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ««∆»¿««»»««¿««
‡Â ,·iÁ ¯OÚÌÈ¯OÚ elÙ‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«¬ƒ∆¿ƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,ÔÈ·iÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ ÌÈLe8 ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»∆»≈≈ƒ≈«
ÌÈL eÙÈÒBÈ -9‡e‰ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‰Ê . ƒ¿«ƒ∆∆»«≈ƒ≈«¬≈

‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ È¯‰L ,BÈ‡L ÈÓk10. ¿ƒ∆≈∆¬≈≈≈¿«≈»
‰fÓ ıeÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ˙ÙÒBz‰ ¯Á‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«««∆∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ∆
·iÁ ¯OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .˜tzÒn‰«ƒ¿«≈»¿¿≈»»««¿≈»»«»

È‡kÊ ‰Ê È¯‰ -11‰LÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡ . ¬≈∆««««»»¿ƒ««¿»
ÔÓ „Á‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ«»««ƒ∆»∆»ƒ

ÌÈBL‡¯‰12È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ »ƒƒ≈≈ƒ≈«¬≈∆«»∆¬≈
ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .ÌÈLa ea¯ ÔÈ·iÁÓ‰«¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿¿≈»»««¿≈

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯OÚ13ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡14ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .15ÔÈkÊÓ‰ ea¯iL „Ú ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿«ƒ

¯˙BÈ B‡ ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯È B‡ ,È‡kÊ ‡‰ÈÂ „Á‡∆»ƒ≈««ƒ¿«¿«¿ƒ¿«ƒ≈
·iÁ ‡‰ÈÂ16ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â el‡ „‚k el‡ eÈ‰ . ƒ≈«»»≈¿∆∆≈¿∆»≈≈ƒ

Ú„BÈ17„·Ïa „Á‡ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰L B‡ ,18- ≈«∆»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿«
ÌÈÚ·LÏ eÚÈb‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MLÂ ÌÈLÏL ,„Á‡Â¿∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
‰MLÂ ÌÈLÏL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ«»¬≈∆««¿ƒ¿ƒ»

È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡19- ¿ƒ«»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ««
È¯·c Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯iL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÌÈc»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆∆»≈∆ƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈkÊÓe B¯·Á20B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ B‡21‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
ÔÈc‰ ÔwcÊ :¯ÓB‡ ÌÈicaL ÏB„b - ‰‡¯22ÔÈ¯ËBÙe ! »»»∆««»ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ

ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL .B˙B‡¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«»¿ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ««¿∆»≈≈ƒ≈«

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt23,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ . ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ««
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ È¯‰L ,·iÁ -24. «»∆¬≈««¿«¿ƒ¿«ƒ

ושלשה.5) עשרים של לטובה 6)שהיא שהטייתך
ה"א). פ"ח, (לעיל אחד עלֿפי לרעה 7)מספיקה והטייה

(שם). שנים עלֿפי אלא איני 8)אינה שאמר: זה נמצא
מכ"ג  בפחות נפשות דיני דנים ואין שאינו, כמי יודע,

וברש"י). א מ, עשרים 9)(סנהדרין כולם נמצאו שם,
עלֿפי  לרעה הטייה הרי יחייבו, וי"ג יזכו מהם י"א וארבעה,

וברש"י). א יז, (שם דיני 10)שנים חומר משום שם,
ירצה  אם ודאי אבל חובה, וללמד לחזור לו אין נפשות
חוזר  חובה שלימד מי אפילו שהרי רשאי, - זכות ללמד
ה'תוספות' דעת וכן ה"א. פי"א, לקמן כמבואר זכות, ומלמד
פ"ח, לעיל רבינו פסק זה ומטעם אחד. ד"ה ב לג, שם,
יודע  איני שאמר הדיין שאפילו ממונות, בדיני העוסק ה"ב:
ממונות  בדיני שהרי טו), אות שם בביאורנו (ראה ודן חוזר -
 ֿ (כסף השני לבעלֿדין זכות הוא - לזה חובה שהוא מה

עושים 11)משנה). שאין ואע"פ להקל. נפשות שספק
אפילו  עושים במוסיפים, – (=זוגי) שקול ביתֿדין בתחילה
של  בהטייה צורך כאן אין וכן א). יז, (סנהדרין לכתחילה
אלא  היה לא כשביתֿהדין אלא נאמר לא זה כי אחד,
נמצא  יודע, איני אמר מהם וכשאחד ושלשה, עשרים
כאן  אבל נפשות, דיני בו גומרים ואין הוא, חסר זה ביתֿדין
ולהקל  נפשות ספק מכח הנהרג את מזכים שלם, ביתֿדין יש
מגיה  מ"ה, פ"ה לסנהדרין יו"ט' וב'תוספות (לחםֿמשנה).
הדיינים  כ"ה שכל וכו', זכאי י"ג אמרו כאן: רבינו בדברי
איני  תחילה שאמר זה כי זכאי, אמרו וי"ג בדיון, השתתפו
לטובה  הטייה כאן שיש באופן זכות, ולימד חזר יודע,

אחד. שהוא 12)עלֿפי בין הקודם, המסתפק שהוא בין
זכות. ולימד חזר והמסתפק מדובר,13)אחר, כאן

להוסיף  והוצרכו מזכים, וי"א מחייבים י"ב היו שמתחילה
איני  אמר: הנוספים השנים מן ואחד כ"ה, הם והרי שנים

הרי 14)יודע. יודע", "איני אמר הנוספים מן שאחד כיון
ששנינו  כמו שנים, שיוסיפו צריך ולעולם כאינו, הוא
אלא  הוסיפו לא עכשיו "שעד מ"ד: פ"ו, סנהדרין בתוספתא
מפני  שנים, אלא מוסיפים שאין והטעם (לחםֿמשנה). אחד"
וכשיוסיפו  מחדש, וליתן לישא להוסיף צריך שמעכשיו
בידעו  ומתנו, במשאו יעמיק מהקודמים דיין כל ָשנים,
דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח). (אור כמוהו" לב לי "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע. איני יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי

פ"י, לקמן כמבואר חייב, לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע, איני יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב.

משג  אין רוב, שיש כל כי אחרים, שנים להוסיף יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק

מזכים 17) י"א כנגד מחייבים י"ב היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע, איני אמר: והשני האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח). (אור יודע אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י"א, כנגד י"א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע, איני אמר: והשני האחד,
בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב, - והשני האחד,

עלֿפי 19) לרעה הטייה שאין ה"א) פ"ח (לעיל נתבאר וכבר
לו 20)אחד. ויהיה למזכים, יעבור המחייבים מן שאחד

מזכים. ויהיו 21)רוב למחייבים, יעבור המזכים מן שאחד
הטייה  כאן ויש מזכים, ול"ד מחייבים, ושבעה שלשים

וברש"י). א מ, (סנהדרין שלשה עלֿפי דין 22)לרעה "זקן
וברש"י). א מב, (שם, בו" להמתין וצריך וקשה, ועמוק זה

הגדול 23) בביתֿדין כאן ומדובר להקל, נפשות שספק
בהרכב  מתחילה הדעות ונחלקו ואחד, שבעים של שהוא

שאינו.24)כזה. כמי הוא הרי יודע, איני שאמר: וזה

.‚‡aL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa25ÈÈ„a ÔÈa ,˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ≈ƒ«»∆»»∆«¬…∆≈¿ƒ≈
‰¯Bz ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa ˙BLÙ26ÔÈ‡ - ¿»≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈»≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ27ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ„ ‡l‡ , ƒƒ¬≈∆∆»»ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ
ÔÈ‚¯‰p‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ„a Ì‡Â .Ô‰lL ·¯‰ ¯Á‡««»…∆»∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ«∆¡»ƒ

e˜ÏÁ28B‡ e‰e¯ËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc - ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
·iÁ˙È29. ƒ¿«≈
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שבאה.25) תימן: מדיני 26)בכת"י בדין הנ"ל: בכת"י
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ, (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב, (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י
נאשם  כלפי נוגע שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב מספיק לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ), אלף ח"ה בתשובותיו (רדב"ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ"ח, לעיל והשווה
כלפי  בעיקר נדרש שנים, עלֿפי שרוב הרי יהרג" לא או
הלכתי  דיון אלא שאינו נפשות" ב"דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי מהם אחד "שיראה
ה"ב. סוף לעיל

ה'תשע"ט  תמוז י' ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עצמו.1) טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין

זכות  שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור
דין  בית נפשות. בדיני לענות לתלמיד מותר מה מתחילה.

דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה

.‡ÔÈkÊÓ‰ ÔÓ ‰È‰L ˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ««»ƒ¿ƒ≈¿»∆»»ƒ«¿«ƒ
BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c ¯Ó‡L ÈtÓ ‡Ï ,ÔÈ·iÁÓ‰ ÔÓ B‡ƒ«¿«¿ƒ…ƒ¿≈∆»«»»«ƒ¿∆
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á È¯·c ¯Á‡ ‰Ë ‡l‡ ,BzÚ„a¿«¿∆»»»««ƒ¿≈¬≈¬≈∆≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆¿«∆∆¡«¿…«¬∆«ƒ

˙ËÏ2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3˙ÚLa ¯Ó‡z ‡lL ,e„ÓÏ ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆……«ƒ¿«
ÔÈÓ4‰Ó ¯Ó‡ ‡l‡ !ÈBÏt LÈ‡k ‰È‰‡L Èc : ƒ¿»«∆∆¿∆¿ƒ¿ƒ∆»¡…«

EÈÙlM5. ∆¿»∆

אחרים.2) דעת אחר מפי 3)לנטות איש חכמינו שקיבלו
הרוב.4)איש. נוטה לאן הדיעות תוספתא 5)מניין

תאמר  שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין
שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין בשעת
אחר  אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
ורבינו  שם. הפנים" ב"מראה כמבואר כנ"ל והכוונה מאה"
והוא  המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר

זה. לפסוק יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא

.·ÈÈ„a ˙eÎÊ „nÏÓ‰ ¯ÊÁÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰·BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
¯ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙BpÓ˙‰Ïe8. ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ

במכילתא 6) הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת
חובה  ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש
והשווה  ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה
היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר
העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי

ראיות 7) אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך

שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד
א 8) לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש

וברש"י).

.‚„ÈÓÏz9‰kÊÓ ‰È‰L10˙ÓÂ11el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¿ƒ∆»»¿«∆»≈ƒ¿ƒ
BÓB˜Óa ‰kÊÓ ‡e‰12. ¿«∆ƒ¿

פרק 9) לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה היושב
ז. הלכה לאור.10)א, וטעמו דבריו טרם 11)שהוציא

למניין. חי 12)שעמדו הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם
כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד
אינו  המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף

.„˜zzLÂ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡13 »«∆»≈ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿«≈
‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ¯Ó‡ÈÂ ˙eÎÊ „nÏiL Ì„˜ ˙Ó B‡≈…∆∆¿«≈¿¿…«≈≈∆««¿«∆

BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -14. ¬≈¿ƒ∆≈

שם.14)נאלם.13) סנהדרין

.‰˙B‡¯˜Ó ÈMÓ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÚË e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡ -15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»

אלוקים,15) דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם
טעם  ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים
שני  נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא  אחד
טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות
שאין  אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין
כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים
והגירסה  שלפנינו בנוסח טעות שיש סובר יט, קטן סעיף
וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה
טעמים  ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת
חייב  פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל
יאמר  השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה,
שרובם  למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,
שאם  לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו
מהם  אחד וודאי מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה,

.ÂÈÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆≈«¿ƒƒ¿ƒ≈
ÏB„b‰ ÔÓ ˙BLÙ16,BzÚc ÏÚ ¯‡M‰ eÎÓÒÈ ‡nL . ¿»ƒ«»∆»ƒ¿¿«¿»««¿

ÔÈ‡„k ÔÓˆÚ e‡¯È ‡ÏÂ17ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ18¯Ó‡È ‡l‡ . ¿…ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…»»∆»…«
„Á‡ Ïk19.BzÚ„a BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c »∆»»»«ƒ¿∆¿«¿

שבהם.16) הקטנים מן כדאי.17)אלא התימנים: יד בכתב
יו"ד 18) חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

על  תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב),
שאסור  הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של  המופלא
כמבואר  לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות
בסדר  לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך
ממנו  יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה,
לא  המצוות בספר וראה משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, שיפתח 19)תעשה לפני
ו. הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול.

.ÊÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ÔÎÂ20‡l‡ ,‰·BÁÏ ˙BLÙ ÈÈ„a ¿≈≈¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»∆»
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz 'i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÈOÚ ‡Ï Ì‡ :‡ËÁL ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙eÎÊÏƒ¿≈«¿ƒ»∆∆»»ƒ…»ƒ»
Ì‰È¯·cÓ ‡¯Èz Ï‡ - EÈÏÚ Ba e„ÈÚ‰L ‰Ê ¯·„21. »»∆∆≈ƒ»∆«ƒ»ƒƒ¿≈∆

ומתן.20) במשא מצינו 21)מתחילים שכן ב, לב, שם
לא  אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה
התנאי  (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות)

.ÁÈÏ LÈ :˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ22ÈÏ LÈ :¯Ó‡ . ¿«≈»»»¿«¿ƒ»«≈ƒ

ÔÈ¯„‰qÏ Ô‰nÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ23. ¿«≈»»¿«¬ƒƒ»∆««¿∆¿ƒ
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL - ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ƒ≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿≈≈ƒ»
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ≈«»ƒ¿»»≈≈ƒ»

Blk ÌBi‰ Ïk24ÈÏ LÈ :BÓˆÚ ÔBcp‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . »«À¬ƒ»««ƒ«¿≈ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL - ˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ25ÔÈnÏ ‰ÏBÚÂ26; ¿«≈««¿ƒ¿¿ƒ¿∆«ƒ¿»

.ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»ƒ¿»»

בנפש 22) יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שנאמר א, מ, שם
פרק  לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות"

א. הלכה אינו 23)י"א, "למות שם: שדרשו וכמו שם,
עונה". לזכות אבל תהא 24)עונה שלא "כדי א, מב, שם

לעין  היום יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו
לו. היא בושה א.25)כל, מ, קשה 26)שם זה דבר

למניין  יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו,
כאן  שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות הדיינים,
מן  באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות
למניין" ועולה לו "שומעים להיות: צריך ושם התלמידים,
י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'.
חובה, ולא זכות לא ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי
לקמן  זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר

שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות

.Ë¯eËt‰ ˙‡ e·iÁÂ ˙BLÙ ÈÈ„a eÚhL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆«»
Ba e¯zÒiL ÌÚh‰ Ì‰Ï ‰‡¯Â ,‰·BÁÏ BÈ„ e¯Ó‚Â¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«««∆ƒ¿¿
B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ¯˙BÒ - B˙BkÊÏ È„k BÈc ˙‡27. ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - ‰‚È¯‰ ·iÁÓ‰ ˙‡ e¯ËÙe eÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿∆«¿À»¬ƒ»≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,BÈc ˙‡28ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈«¬ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡29ÔÈ˜B„ˆ‰ ÔÈ‡L ¯·„a eÚhLa ?30ÔÈ„BÓ ¬ƒ¿∆»¿»»∆≈«¿ƒƒ
Ba31Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ˜B„ˆ‰L ¯·„a eÚË Ì‡ Ï·‡ ;32- ¬»ƒ»¿»»∆«¿ƒƒ

‰·BÁÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ33ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡ ?„ˆÈk . «¬ƒƒ¿»≈«»¿«»«
‰Â¯Ú‰34dk¯„k ‡lL35ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - »∆¿»∆…¿«¿»»¿»«¬ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓe B˙B‡36‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;37 ¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿»∆
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - dk¯„k ‡lL∆…¿«¿»»¿»≈«¬ƒƒ

B˙B‡38.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

תהרוג"27) ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שם
בדין. שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש

שנצטדק 28) רש"י: ומפרש תהרוג" אל "וצדיק שנאמר: שם,
נקי. שאינו פי על אף אותו.29)בדין מחזירים שאין

פה.30) שבעל בתורה בדבר 31)הכופרים שטעו כגון,
האמוראים. בדברי או במשנה המפורש 32)המפורש

-33)בתורה. והוראתם טעות, שזוהי יודע, אדם כל שהרי

הוראה. (ויקרא 34)אינה הכתוב כלשון לו, האסורה אשה
ערווה". לגלות תקרבו "לא ו) במקום 35)יח, שלא

"משכבי 36)בתוליה. יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר
(סנהדרין  באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה"
בהוריות  כמבואר בו, מודים הצדוקים גם זה ודבר א). עד,

א. את 37)ד, הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת
א, פרק ביאה איסורי הלכות רבינו (מלשון הערה מקורה

י). והם 38)הלכה בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
אינו  - כדרכה שלא בהעראה: אפילו חייב - כדרכה סוברים:
כמבואר  האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב
דיבור  התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות

שטעה). המתחיל

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דרכי 1) נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים

הדיון. במהלך בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים
לדיינות. הגר כשרות

.‡˙BBÓÓ ÈÈc ?˙BLÙ ÈÈ„Ï ˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈa ‰Ó«≈ƒ≈»¿ƒ≈¿»ƒ≈»
‰LÏLa -2‰LÏLe ÌÈ¯OÚa - ˙BLÙ ÈÈc ;3ÈÈc . ƒ¿»ƒ≈¿»¿∆¿ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÁ˙Bt - ˙BBÓÓ4ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa »¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
e¯‡aL BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ˙BLÙ5ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

„Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .‰·BÁÏ6˙eÎÊÏ ÔÈa ¿»ƒ≈»«ƒ«ƒ∆»≈ƒ¿
,˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa≈¿»ƒ≈¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

‰·BÁÏ ÌÈL Èt ÏÚÂ7ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .8ÔÈa ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»«¬ƒƒ≈
,˙eÎÊÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏƒ¿≈¿»¿ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿

e¯‡aL BÓk ,‰·BÁÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â9- ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿≈«¬ƒƒ¿»¿∆≈«¿ƒ≈»
ÔÈa ÌÈic‰ ÔÈa ,‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÔÈÈe‡¯ Ïk‰«…¿ƒ¿«≈¿»≈««»ƒ≈

ÌÈ„ÈÓÏz‰10,˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ; ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»«…¿«¿ƒ¿
ÌÈic‰ ‡l‡ ‰·BÁ „nÏÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ elÙ‡Â11. «¬ƒ««¿ƒƒ¿≈¿«≈»∆»««»ƒ

„nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ Ôic‰ - ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««»«¿«≈»≈¿«≈
ÈÈc ;‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ ˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ¿¿«¿«≈¿≈¿«≈»ƒ≈
Ï·‡ ,˙eÎÊ „nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ - ˙BLÙ¿»«¿«≈»≈¿«≈¿¬»

‰·BÁ „nÏÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰12‡l‡ , «¿«≈¿≈»«¬…¿«≈»∆»
,ÔÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙Bn‰Ïe ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ÔÈc ¯Ób ˙ÚLaƒ¿«¿«ƒ≈«¬…¿ƒ»ƒ«¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk13ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿∆≈«¿ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ
‰ÏÈla14ÌBia ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BLÙ ÈÈc ;15. ««¿»ƒ≈¿»»ƒ«¿¿ƒ«

ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BBÓÓ ÈÈc16ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿≈
ÌBi·e ,˙eÎÊÏ ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ¿»ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«

‰·BÁÏ ÂÈ¯Á‡lL17. ∆¿«¬»¿»

כמבואר 2) אחד, אפילו דן תורה מדין אבל סופרים, מדברי
ה"י. פ"ב, ה"ג.3)לעיל פ"ה, לעיל משאו 4)מבואר

דין. של שחטא,5)ומתנו לזה "אומרים ה"ז: פ"י, לעיל
מדבריהם". תירא אל זה... דבר עשית לא אחד 6)אם דיין

הרוב. אחר והולכים אחר, או זה לצד מבואר 7)המכריע
ה"א. פ"ח, סותרו 8)לעיל - בדין שטעה ביתֿדין ראה אם

ודן. ה"ט.9)וחוזר שורות 10)פ"י, בשלש היושבים
ה"ז. פ"א, לעיל כמבואר הדיינים, לעיל 11)לפני מבואר

ה"ח. לנטות",12)פ"י, ריב על תענה "לא שנאמר
ה"ב. פ "י, לעיל לגמור,14)שם.13)וכמבואר מותר

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
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שבאה.25) תימן: מדיני 26)בכת"י בדין הנ"ל: בכת"י
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ, (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב, (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י
נאשם  כלפי נוגע שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב מספיק לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ), אלף ח"ה בתשובותיו (רדב"ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ"ח, לעיל והשווה
כלפי  בעיקר נדרש שנים, עלֿפי שרוב הרי יהרג" לא או
הלכתי  דיון אלא שאינו נפשות" ב"דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי מהם אחד "שיראה
ה"ב. סוף לעיל

ה'תשע"ט  תמוז י' ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עצמו.1) טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין

זכות  שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור
דין  בית נפשות. בדיני לענות לתלמיד מותר מה מתחילה.

דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה

.‡ÔÈkÊÓ‰ ÔÓ ‰È‰L ˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ««»ƒ¿ƒ≈¿»∆»»ƒ«¿«ƒ
BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c ¯Ó‡L ÈtÓ ‡Ï ,ÔÈ·iÁÓ‰ ÔÓ B‡ƒ«¿«¿ƒ…ƒ¿≈∆»«»»«ƒ¿∆
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á È¯·c ¯Á‡ ‰Ë ‡l‡ ,BzÚ„a¿«¿∆»»»««ƒ¿≈¬≈¬≈∆≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆¿«∆∆¡«¿…«¬∆«ƒ

˙ËÏ2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3˙ÚLa ¯Ó‡z ‡lL ,e„ÓÏ ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆……«ƒ¿«
ÔÈÓ4‰Ó ¯Ó‡ ‡l‡ !ÈBÏt LÈ‡k ‰È‰‡L Èc : ƒ¿»«∆∆¿∆¿ƒ¿ƒ∆»¡…«

EÈÙlM5. ∆¿»∆

אחרים.2) דעת אחר מפי 3)לנטות איש חכמינו שקיבלו
הרוב.4)איש. נוטה לאן הדיעות תוספתא 5)מניין

תאמר  שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין
שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין בשעת
אחר  אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
ורבינו  שם. הפנים" ב"מראה כמבואר כנ"ל והכוונה מאה"
והוא  המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר

זה. לפסוק יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא

.·ÈÈ„a ˙eÎÊ „nÏÓ‰ ¯ÊÁÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰·BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
¯ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙BpÓ˙‰Ïe8. ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ

במכילתא 6) הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת
חובה  ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש
והשווה  ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה
היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר
העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי

ראיות 7) אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך

שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד
א 8) לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש

וברש"י).

.‚„ÈÓÏz9‰kÊÓ ‰È‰L10˙ÓÂ11el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¿ƒ∆»»¿«∆»≈ƒ¿ƒ
BÓB˜Óa ‰kÊÓ ‡e‰12. ¿«∆ƒ¿

פרק 9) לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה היושב
ז. הלכה לאור.10)א, וטעמו דבריו טרם 11)שהוציא

למניין. חי 12)שעמדו הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם
כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד
אינו  המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף

.„˜zzLÂ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡13 »«∆»≈ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿«≈
‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ¯Ó‡ÈÂ ˙eÎÊ „nÏiL Ì„˜ ˙Ó B‡≈…∆∆¿«≈¿¿…«≈≈∆««¿«∆

BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -14. ¬≈¿ƒ∆≈

שם.14)נאלם.13) סנהדרין

.‰˙B‡¯˜Ó ÈMÓ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÚË e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡ -15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»

אלוקים,15) דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם
טעם  ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים
שני  נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא  אחד
טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות
שאין  אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין
כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים
והגירסה  שלפנינו בנוסח טעות שיש סובר יט, קטן סעיף
וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה
טעמים  ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת
חייב  פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל
יאמר  השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה,
שרובם  למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,
שאם  לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו
מהם  אחד וודאי מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה,

.ÂÈÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆≈«¿ƒƒ¿ƒ≈
ÏB„b‰ ÔÓ ˙BLÙ16,BzÚc ÏÚ ¯‡M‰ eÎÓÒÈ ‡nL . ¿»ƒ«»∆»ƒ¿¿«¿»««¿

ÔÈ‡„k ÔÓˆÚ e‡¯È ‡ÏÂ17ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ18¯Ó‡È ‡l‡ . ¿…ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…»»∆»…«
„Á‡ Ïk19.BzÚ„a BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c »∆»»»«ƒ¿∆¿«¿

שבהם.16) הקטנים מן כדאי.17)אלא התימנים: יד בכתב
יו"ד 18) חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

על  תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב),
שאסור  הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של  המופלא
כמבואר  לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות
בסדר  לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך
ממנו  יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה,
לא  המצוות בספר וראה משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, שיפתח 19)תעשה לפני
ו. הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול.

.ÊÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ÔÎÂ20‡l‡ ,‰·BÁÏ ˙BLÙ ÈÈ„a ¿≈≈¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»∆»
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˙ÈOÚ ‡Ï Ì‡ :‡ËÁL ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙eÎÊÏƒ¿≈«¿ƒ»∆∆»»ƒ…»ƒ»
Ì‰È¯·cÓ ‡¯Èz Ï‡ - EÈÏÚ Ba e„ÈÚ‰L ‰Ê ¯·„21. »»∆∆≈ƒ»∆«ƒ»ƒƒ¿≈∆

ומתן.20) במשא מצינו 21)מתחילים שכן ב, לב, שם
לא  אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה
התנאי  (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות)

.ÁÈÏ LÈ :˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ22ÈÏ LÈ :¯Ó‡ . ¿«≈»»»¿«¿ƒ»«≈ƒ

ÔÈ¯„‰qÏ Ô‰nÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ23. ¿«≈»»¿«¬ƒƒ»∆««¿∆¿ƒ
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL - ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ƒ≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿≈≈ƒ»
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ≈«»ƒ¿»»≈≈ƒ»

Blk ÌBi‰ Ïk24ÈÏ LÈ :BÓˆÚ ÔBcp‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . »«À¬ƒ»««ƒ«¿≈ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL - ˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ25ÔÈnÏ ‰ÏBÚÂ26; ¿«≈««¿ƒ¿¿ƒ¿∆«ƒ¿»

.ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»ƒ¿»»

בנפש 22) יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שנאמר א, מ, שם
פרק  לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות"

א. הלכה אינו 23)י"א, "למות שם: שדרשו וכמו שם,
עונה". לזכות אבל תהא 24)עונה שלא "כדי א, מב, שם

לעין  היום יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו
לו. היא בושה א.25)כל, מ, קשה 26)שם זה דבר

למניין  יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו,
כאן  שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות הדיינים,
מן  באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות
למניין" ועולה לו "שומעים להיות: צריך ושם התלמידים,
י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'.
חובה, ולא זכות לא ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי
לקמן  זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר

שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות

.Ë¯eËt‰ ˙‡ e·iÁÂ ˙BLÙ ÈÈ„a eÚhL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆«»
Ba e¯zÒiL ÌÚh‰ Ì‰Ï ‰‡¯Â ,‰·BÁÏ BÈ„ e¯Ó‚Â¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«««∆ƒ¿¿
B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ¯˙BÒ - B˙BkÊÏ È„k BÈc ˙‡27. ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - ‰‚È¯‰ ·iÁÓ‰ ˙‡ e¯ËÙe eÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿∆«¿À»¬ƒ»≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,BÈc ˙‡28ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈«¬ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡29ÔÈ˜B„ˆ‰ ÔÈ‡L ¯·„a eÚhLa ?30ÔÈ„BÓ ¬ƒ¿∆»¿»»∆≈«¿ƒƒ
Ba31Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ˜B„ˆ‰L ¯·„a eÚË Ì‡ Ï·‡ ;32- ¬»ƒ»¿»»∆«¿ƒƒ

‰·BÁÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ33ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡ ?„ˆÈk . «¬ƒƒ¿»≈«»¿«»«
‰Â¯Ú‰34dk¯„k ‡lL35ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - »∆¿»∆…¿«¿»»¿»«¬ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓe B˙B‡36‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;37 ¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿»∆
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - dk¯„k ‡lL∆…¿«¿»»¿»≈«¬ƒƒ

B˙B‡38.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

תהרוג"27) ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שם
בדין. שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש

שנצטדק 28) רש"י: ומפרש תהרוג" אל "וצדיק שנאמר: שם,
נקי. שאינו פי על אף אותו.29)בדין מחזירים שאין

פה.30) שבעל בתורה בדבר 31)הכופרים שטעו כגון,
האמוראים. בדברי או במשנה המפורש 32)המפורש

-33)בתורה. והוראתם טעות, שזוהי יודע, אדם כל שהרי

הוראה. (ויקרא 34)אינה הכתוב כלשון לו, האסורה אשה
ערווה". לגלות תקרבו "לא ו) במקום 35)יח, שלא

"משכבי 36)בתוליה. יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר
(סנהדרין  באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה"
בהוריות  כמבואר בו, מודים הצדוקים גם זה ודבר א). עד,

א. את 37)ד, הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת
א, פרק ביאה איסורי הלכות רבינו (מלשון הערה מקורה

י). והם 38)הלכה בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
אינו  - כדרכה שלא בהעראה: אפילו חייב - כדרכה סוברים:
כמבואר  האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב
דיבור  התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות

שטעה). המתחיל

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דרכי 1) נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים

הדיון. במהלך בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים
לדיינות. הגר כשרות

.‡˙BBÓÓ ÈÈc ?˙BLÙ ÈÈ„Ï ˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈa ‰Ó«≈ƒ≈»¿ƒ≈¿»ƒ≈»
‰LÏLa -2‰LÏLe ÌÈ¯OÚa - ˙BLÙ ÈÈc ;3ÈÈc . ƒ¿»ƒ≈¿»¿∆¿ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÁ˙Bt - ˙BBÓÓ4ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa »¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
e¯‡aL BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ˙BLÙ5ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

„Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .‰·BÁÏ6˙eÎÊÏ ÔÈa ¿»ƒ≈»«ƒ«ƒ∆»≈ƒ¿
,˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa≈¿»ƒ≈¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

‰·BÁÏ ÌÈL Èt ÏÚÂ7ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .8ÔÈa ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»«¬ƒƒ≈
,˙eÎÊÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏƒ¿≈¿»¿ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿

e¯‡aL BÓk ,‰·BÁÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â9- ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿≈«¬ƒƒ¿»¿∆≈«¿ƒ≈»
ÔÈa ÌÈic‰ ÔÈa ,‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÔÈÈe‡¯ Ïk‰«…¿ƒ¿«≈¿»≈««»ƒ≈

ÌÈ„ÈÓÏz‰10,˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ; ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»«…¿«¿ƒ¿
ÌÈic‰ ‡l‡ ‰·BÁ „nÏÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ elÙ‡Â11. «¬ƒ««¿ƒƒ¿≈¿«≈»∆»««»ƒ

„nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ Ôic‰ - ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««»«¿«≈»≈¿«≈
ÈÈc ;‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ ˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ¿¿«¿«≈¿≈¿«≈»ƒ≈
Ï·‡ ,˙eÎÊ „nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ - ˙BLÙ¿»«¿«≈»≈¿«≈¿¬»

‰·BÁ „nÏÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰12‡l‡ , «¿«≈¿≈»«¬…¿«≈»∆»
,ÔÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙Bn‰Ïe ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ÔÈc ¯Ób ˙ÚLaƒ¿«¿«ƒ≈«¬…¿ƒ»ƒ«¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk13ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿∆≈«¿ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ
‰ÏÈla14ÌBia ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BLÙ ÈÈc ;15. ««¿»ƒ≈¿»»ƒ«¿¿ƒ«

ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BBÓÓ ÈÈc16ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿≈
ÌBi·e ,˙eÎÊÏ ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ¿»ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«

‰·BÁÏ ÂÈ¯Á‡lL17. ∆¿«¬»¿»

כמבואר 2) אחד, אפילו דן תורה מדין אבל סופרים, מדברי
ה"י. פ"ב, ה"ג.3)לעיל פ"ה, לעיל משאו 4)מבואר

דין. של שחטא,5)ומתנו לזה "אומרים ה"ז: פ"י, לעיל
מדבריהם". תירא אל זה... דבר עשית לא אחד 6)אם דיין

הרוב. אחר והולכים אחר, או זה לצד מבואר 7)המכריע
ה"א. פ"ח, סותרו 8)לעיל - בדין שטעה ביתֿדין ראה אם

ודן. ה"ט.9)וחוזר שורות 10)פ"י, בשלש היושבים
ה"ז. פ"א, לעיל כמבואר הדיינים, לעיל 11)לפני מבואר

ה"ח. לנטות",12)פ"י, ריב על תענה "לא שנאמר
ה"ב. פ "י, לעיל לגמור,14)שם.13)וכמבואר מותר
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oixcdpqקמח zekld - mihtey xtq - fenz 'i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גמר  זה - משפט ועיקר עת", בכל העם את "ושפטו שנאמר:
ובביאורנו). ה"ד פ"ג, לעיל (ראה לד,15)הדין סנהדרין

השמש". נגד לה' אותם "והוקע ד) כה, (במדבר שנאמר ב,
רצו.16) אין 17)אם - ראשון ביום לזכותו יכלו לא אם

למחר, עד דינו את מלינים אלא לחובה, דינו את פוסקין
לה, ושם וברש"י). א לב, (סנהדרין זכות בלילה ימצאו שמא
ומפרש  בה", ילין "צדק כא) א, (ישעיה מהפסוק דרשוהו א
דרשו: וכן לצדקו. כדי הדין את להלין היו רגילים רש"י:
דינו. את שמחמץ דיין אשרו - יז) (שם חמוץ" "אשרו

ומלינו  שמשהה רש"י: לאמיתו.ומפרש להוציאו כדי

.·‡ÏÂ ˙aL ·¯Ú ‡Ï ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒƒ≈¿»…∆∆«»¿…
B‚¯‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,·iÁ˙È ‡nL ;·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆∆»ƒ¿«≈¿ƒ∆¿»¿»¿

¯ÁÓÏ18˙BpÚÏ ¯eÒ‡Â ,19¯Á‡ BÁÈp‰Ïe BÈc ˙‡ ¿»»¿»¿«∆ƒ¿«ƒ««
˙aM‰20B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ‡l‡ .21,˙aMa „Á‡ „Ú ««»∆»¿ƒ«∆»««»

.BÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ

בהל'18) כמבואר ויו"ט, שבת דוחה ביתֿדין מיתת שאין
מושבותיכם  בכל אש תבערו לא "שנאמר, ה"ז: פכ"ד, שבת
מי  בשבת, ישרפו שלא לביתֿדין אזהרה זו - השבת ביום
עונשים". לשאר והואֿהדין שריפה, שנתחייב

שעה 20)להשהות.19) כל שמצפה לו, צער שזהו
ושם  וברש"י). א לה, (סנהדרין דינו שנגמר אחרי למיתה,
בראשון  דינו ולגמור שבת בערב לדונו יתכן שלא אמרו,
בהם  ודקדקו ונתנו שנשאו טעמיהם את ישכחו שמא בשבת,

ששי. רוצח 21)ביום בהל' רבינו כדברי הסוהר, בבית
ה"ג. פ"ד,

.‚ÔÓ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««ƒ∆»ƒ»¿»ƒ
,˙Ú ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰«»∆∆¡«¿»¿∆»»¿»≈

Ì‰È¯·cÓe„ÓÏ22˙aL ·¯Úa ÔÈc ÔÈ‡L23. ƒƒ¿≈∆»¿∆≈»ƒ¿∆∆«»

הכסףֿמשנה 22) מצא וכן איננה, זו תיבה התימנים בכת"י
ישן. כבוד 23)בכת"י משום ה"ו, פ"ד, סנהדרין ירושלמי

וגם  משה). (פני שבת צרכי להכין בו שטרודים השבת,
הם  שבת ובערב בדין, מתונים להיות צריכים עצמם הדיינים
דיני  לדיון ובנוגע ג). ס"ק ה, סי' לחו"מ (סמ"ע טרודים
הי"ד, פכ"ג שבת בהל' רבינו כתב כבר השבת, ביום ממונות

יכתוב. שמא גזירה דנים, שאין

.„ÈÈc „Á‡Â ˙Bi˜ÏÓ ÈÈc „Á‡Â ˙BLÙ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈¿»¿∆»ƒ≈«¿À¿∆»ƒ≈
˙eÏ‚24el‡‰ ÌÈÈc‰ -25Ô‰a ÌÈÂL26‡l‡ , »«ƒƒ»≈»ƒ»∆∆»

‰LÏLa ˙e˜Ïn‰L27Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .28¯BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈ¯OÚa BÈcL :„Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ,Ï˜Òp‰29. «ƒ¿»ƒ»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

מקלט.24) לערי שגולה בשגגה נפש שבין 25)לרוצח
ה"א. לעיל המנויים ממונות, לדיני נפשות דיני

ב.26) לג, שהם 27)סנהדרין נפשות לדיני בניגוד
ה"ד. פ"ה, לעיל וראה ושלשה, הדינים 28)בעשרים מכל
נפשות. בדיני הנוהגים למעלה בו:29)המנויים שאמרו

והטעם, ה"ב. שם כמבואר השור" מיתת כך בעלים, "כמיתת
על  לחוס לנו ומה הנפש, להצלת מכוונים הדינים אלו שכל
(לשון  מקרבך הרע ובערת בו לקיים מוטב המועד, שור

ב). לו. לסנהדרין רש"י

.‰˙ÈÒn‰30:˙BLÙ ÈÈc ¯‡Lk ÂÈÈc ÔÈ‡ - «≈ƒ≈ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»
ÔÈnÎÓ31‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ BÏ32¯‡Lk ¿«¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚¯‰p‰33:„Á‡ ¯Ó‡Â ,È‡kÊ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡Â . «∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ««¿»«∆»

,·iÁ ‡ˆÈ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ

B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈ·ÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈
ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈ¯ÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁ¯È ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»

Ï·‰‰ È¯Á‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆
‡e‰ ÌÈÓÁ¯ -39ÈÈ ·eLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»

ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔB¯ÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט, (דברים לו" "וארב דבריו. לשמוע הגדר אחורי מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס מתרגם יא)
עדיו  הם הרי לשנים, הסית אילו כי לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ"ה, ע"ז (הל' בהכמנה צורך פח,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי דלא "מסית אותם 33)ב ממיתים שאין

מכמינים  אין וכן ה"ב, פי"ב לקמן כמבואר התראה, בלא
א). סז, (שם יג,34)עליהם (דברים שנאמר ב. לג, שם,

עליו". תכסה ולא תחמול "ולא מצא 35)ט) לא אם
דיני  לשאר בניגוד לו, טוענין ביתֿהדין אין - זכות לעצמו
מעלים  - זכות לו מצא התלמידים מן אחד שאפילו נפשות
הל' והשווה א), כט, (שם ה"ח פ"י, לעיל כמבואר אותו,

ה"ח. פ"ו, ונטען בנים 36)טוען גידול צער כבר ששכח
ב). לו, שם (רש"י רחמני דיני 37)ואינו לשאר בניגוד

ה"ג. פ"ב, לעיל כמבואר בהן, לדון פסולים שאלה נפשות,
וגו'.38) תחמול לא ככתוב: ב, לו, בכת"י 39)שם

היא. הנדחת,40)התימנים: עיר באנשי מדבר זה פסוק
חרון  - בעולם שהרשעים זמן "כל ב קיא, בסנהדרין ואמרו
העולם" מן אף חרון נסתלק רשעים... אבדו בעולם, אף
פל"ט  ח"ג, ובמו"נ הט"ז). פ"ד, ע"ז הל' (השווה
הברואים". כל על היא אכזרית העבריינים על "שהרחמנות

.Â˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,˙BBÓÓ ÈÈc41ÔÈÏÈÁ˙Ó - ƒ≈»¿≈«À¿¿«¿»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ˙‡ ÔÈÚÓBLÂ ,ÌÈicaL ÏB„b‰ ÔÓ42ÈÈ„Â ; ƒ«»∆««»ƒ¿¿ƒ∆¿»»¿ƒ≈

„v‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó - ˙BLÙ43È¯·c ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â , ¿»«¿ƒƒƒ««¿≈¿ƒƒ¿≈
‰B¯Á‡a ‡l‡ ÏB„b‰44. «»∆»»«¬»

או 41) טמא אם לידע טהרות דבר על לשאול אדם בא אם
הוא. ענוה 42)טהור מדת משום זאת, ובכל כבודו. משום

לו, (סנהדרין רב שהעיד כמו הצד, מן להתחיל כדאי יותר -
הנשיא) יהודה (=רבינו רבי של במניינו הייתי אני א):
שרב  א נט, לגיטין ברש"י וראה בראש. מתחילים היו וממני

לחםֿמשנה). (עלֿפי שבהם הקטן הקטנים.43)היה מן
ה"ו,44) פ"י לעיל מבואר והטעם, א. לב, שם משנה,

שם. ובביאורנו

.Ê˙BBÓÓ ÈÈc45˙B¯‰h‰ ÔÎÂ ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,46- ƒ≈»¿≈«À¿¿≈«¿»
ÌÈLa Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B·e ·‡‰47ÈÈ„Â ; »»¿»«¿«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‰M‰ ¯eaÚÂ L„Á‰ Lec˜Â ,˙BkÓe ˙BLÙ48·‡ - ¿»«¿ƒ«…∆¿ƒ«»»»
„Á‡a Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B‡ B·e49. ¿»«¿«¿ƒƒ»¿∆»

דיין 45) אפילו בהם דן התורה ומן מומחים, צריכים שאינם
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ה"י). פ"ב, (לעיל הטמאות 46)אחד וכן התימנים: בכת"י
אלאֿאםֿכן  מנין, בהן ואין ביחיד, שהוראתן והטהרות.
או  המטמאים רבו אם למנין לעמוד וצריך ביניהם, חולקים

א). לו, שם (רש"י זה 47)המטהרים קרובים שהם אע"פ
לו, (סנהדרין דיעות לשתי ונמנות סברותיהם מתקבלות לזה,
וטהרות, טומאות עם יחד ממונות דיני גורס: ורבינו  א).
לדיני  ממונות דיני הושוו שלפנינו התלמוד בנוסח ואולם
הראב"ד  גירסת וכן באחד, אלא אותם מונים שאין נפשות

התורה,48)שם. מן - הדין בתחילת אף שלהם שמנין
ה"דֿז. פ"ה, לעיל ראה פנים, בשום בהם דן היחיד ואין

מחכמת 49) היא התלמיד שסברת מאחר כי א, לו, סנהדרין
"היתה  אילו כי אחד, והם רבו כלב ושכלו לבו הרי רבו,
שם  (רש"י אחר" טעם אומר היה אחר, רב מפי חכמתו

ה"י. בסמוך וראה ע"ב).

.ÁÔÈa „Á‡a ÔÈa Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈBÓ e‡L ‰Ê∆∆»ƒ»»ƒ«≈≈¿∆»≈
ÌÈLa50ÈM‰Â ,ÔÈ¯„‰qa Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«ƒ¿∆»»»∆»≈∆««¿∆¿ƒ¿«≈ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ ‰È‰51B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡L »»ƒ««¿ƒƒ∆»«≈ƒ¿«≈¿
‰·BÁ52,BnÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL . »¿ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒƒ

BnÚ ÔÈÓÂ53. ¿ƒ¿ƒƒ

לדון?!50) פסולים הקרובים בסנהדרין 51)והלא כי
כאחד. קרובים שישבו כי 52)איֿאפשר ממונות, בדיני

ה"ח, פ"י (לעיל חובה מלמד התלמיד אין נפשות בדיני
ה"א). המחייבים,53)ולעיל או המזכים רבו אם לראות

– נפשות ובדיני ממונות, בדיני עצמה בפני נמנית ודעתו
עמו, ונותנים נושאים עכ"פ עצמה, בפני נמנית שאינה אע"פ
הקודמת, מדעתם הדיינים יחזרו ההגיוני שכנועו ע"י אולי
דין  גמר בשעת ולא בלבד, הוויכוח בשעת הוא זה כל אולם

כסףֿמשנה). (עלֿפי

.ËÔÈc ¯Ób ˙ÚL·e54ÔÈc‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡ - ƒ¿«¿«ƒ≈¿ƒ∆«ƒ
ÌÈ·B¯w‰ ÔÈic‰L ;ÌÈ·B¯˜a55BÓk ,ÔÈ„Ï ÔÈÏeÒt ƒ¿ƒ∆««»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈

פלוני 54) איש זכאי, אתה פלוני איש אומר: כשביתֿהדין
חייב. אמרו 55)אתה וכן אחד, במושב והבן האב שיהיו

בצד  יושב יהא "ולא ה"ב: פ"ז, שם הוא בתוספתא ואפילו ו
אלא  זה אין - רבינו ולדעת לו". והולך עומד אלא שותק,

דין. גמר סומכין 56)בשעת "אין ה"ה: פט"ז, עדות בהל'
לזה". זה הקרובים שנים בסנהדרין

.ÈÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰L „ÈÓÏz57‰Ïa˜ ¯qÁÓ ‰È‰Â ,58 «¿ƒ∆»»»»≈ƒ¿»»¿À««»»
dÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰Ïaw‰ BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ È¯‰ -59ÔÈ„a ¬≈«≈««»»∆»ƒ»¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„a BnÚ Ô„ ‡e‰Â ,‰Ê60. ∆¿»ƒ¿ƒ≈¿»

מלבו.57) הטעמים וליישב ראיות השמועה 58)למצוא
מרבו. הוא אף מקום 59)שקיבל יש הקבלה, יסוד שעל

לקבלה  בפרטיו דומה הנידון המקרא אם וליתן לישא
ביניהם. חילוק שיש או כגון 60)המסורה, ב, לו, סנהדרין

שהוא  זקוקים, הם לקבלתו רב, תלמידי אסי ורב כהנא רב
לשכל  - לסברתו אבל מהם, יותר בידיעות ועשיר מהם בקי
הרי  רש"י: ומפרש צריכים, אינם - ההשוואה וכח ההגיוני
הידיעות  לקבלת תחוש אם כי נפרדים, כאנשים נמנים הם

לעיל  וראה ממשה. קיבלו ישראל כל הרי ממנו, ששמעו
מז. אות

.‡È‰¯‚ elÙ‡ ,˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ÌÈ¯Lk Ïk61; «…¿≈ƒ»ƒ≈»¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL ‡e‰Â62,¯b‰ B¯·Á ˙‡ Ôc ¯‚Â . ¿∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈¿≈»∆¬≈«≈

Ï‡¯OiÓ Bn‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡63¯ÊÓn‰ ÔÎÂ .64 ««ƒ∆≈ƒƒƒ¿»≈¿≈««¿≈
˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â65. ¿«»¿««≈≈»»≈»ƒ≈»

ÌiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈¿»≈»ƒ»∆»…¬ƒ¿ƒƒ
‰p‰ÎÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ66Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒƒ¿À»¿…ƒ¿∆∆»≈∆

e¯‡aL BÓk ,ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a elÙ‡ ‡ÓeÒ67. »¬ƒ¿««≈≈»¿∆≈«¿

ב).61) לו, (שם כשרה מטיפה בא שאינו אע"פ
אמרו 62) הרי מישראל, אמו אין אם כי שם. הרי"ף כפירוש

שאתה  משימות כל - מלך עליך תשים "שום ב) מד, (יבמות
הוא  מישראל וכשאמו אחיך", מקרב אלא יהיו לא משים,
אביו  אם והואֿהדין שם. כמבואר אחיך" "מקרב נחשב
א  קב, יבמות ב'תוספות' כמבואר לדון, כשר הוא מישראל

א. סעיף ז, סימן בחו"מ וכן לענין. קב,63)ד"ה יבמות
ולא  אחיך" מקרב מלך, "עליך אלא: תורה אמרה לא כי א,

חבירו. הגר בקהל 64)על לבוא כשר שאינו אע"פ
ה"ט. פ"ב, לעיל והשווה ב), לו, לד,65)(סנהדרין שם

ראיה  זמן אינו ולילה בלילה, גומרים ממונות דיני שהרי ב,
לעיל  כמבואר לכל, פסול עיניו בשתי הסומא אבל כסומא.

שם. ובביאורנו ה"ט, להשיא 66)פ"ב הכשרים מיוחסים
לכהונה, פסולה בתו גיורת שנשא והגר לכהנים, בנותיהם
והטעם  א). לב, (סנהדרין א עז, קידושין במשנה כמפורש
- אתך "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר ב לו, שם מפורש

לך". ה"ו 67)בדומים שם והשווה ה"ט, פ"ב לעיל
שם. ובביאורנו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
איומי 1) בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד

אם  למות דינה שנגמר מעוברת אשה העדים. על דין בית
הקריבו  לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים

שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ„Ú e‡B·iLk ?˙BLÙ ÈÈc ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒƒ≈¿»¿∆»≈ƒ¿≈ƒ
- ˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ‰Ê ÈBÏt eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆»«¬≈»¿ƒ

?B˙B‡ Ìz‡ ÔÈ¯ÈkÓ :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡2?Ba Ì˙È¯˙‰3Ì‡ ¿ƒ»∆«ƒƒ«∆ƒ¿≈∆ƒ
e¯Ó‡4eÏ ˜tzÒ B‡ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ :5B‡ , »¿≈»«ƒƒƒ¿«≈»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL6. ∆…ƒ¿¬≈∆»

ב)2) (מ, ובסנהדרין באחר. לכם נתחלף שמא העבריין, את
הרג" ישראל הרג, גוי אותו, אתם "מכירים בברייתא: כתוב
אותו  אתם מכירים רש"י: מפרש א, עמ' שם ובמשנה וכו'.
הכרה  מפרש כנראה ורבינו וכו'. הוא" גוי שמא ההרוג את -
שרבינו  ודאי - ההרוג הכרת ולענין גופו. העבריין לענין זו
פ"א, עדות בהל' וכדבריו העדים, בדיקת בכלל שזוהי יודה,
 ֿ (לחם משובח" זה הרי - בבדיקות המרבה "כל ה"ו:

ה"ב.3)משנה). בסמוך וכמבואר מהעבירה, שיפרוש
אמרו.4) תימן: בכת"י וכן רומי, זהו 5)בדפוס אם

כך  הם שסימניו פלוני אמרו, א: צו, בחולין וראה העבריין.
אין  רש"י: ומפרש אותו, הורגים אין - הנפש את הרג וכך
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גמר  זה - משפט ועיקר עת", בכל העם את "ושפטו שנאמר:
ובביאורנו). ה"ד פ"ג, לעיל (ראה לד,15)הדין סנהדרין

השמש". נגד לה' אותם "והוקע ד) כה, (במדבר שנאמר ב,
רצו.16) אין 17)אם - ראשון ביום לזכותו יכלו לא אם

למחר, עד דינו את מלינים אלא לחובה, דינו את פוסקין
לה, ושם וברש"י). א לב, (סנהדרין זכות בלילה ימצאו שמא
ומפרש  בה", ילין "צדק כא) א, (ישעיה מהפסוק דרשוהו א
דרשו: וכן לצדקו. כדי הדין את להלין היו רגילים רש"י:
דינו. את שמחמץ דיין אשרו - יז) (שם חמוץ" "אשרו

ומלינו  שמשהה רש"י: לאמיתו.ומפרש להוציאו כדי

.·‡ÏÂ ˙aL ·¯Ú ‡Ï ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒƒ≈¿»…∆∆«»¿…
B‚¯‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,·iÁ˙È ‡nL ;·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆∆»ƒ¿«≈¿ƒ∆¿»¿»¿

¯ÁÓÏ18˙BpÚÏ ¯eÒ‡Â ,19¯Á‡ BÁÈp‰Ïe BÈc ˙‡ ¿»»¿»¿«∆ƒ¿«ƒ««
˙aM‰20B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ‡l‡ .21,˙aMa „Á‡ „Ú ««»∆»¿ƒ«∆»««»

.BÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ

בהל'18) כמבואר ויו"ט, שבת דוחה ביתֿדין מיתת שאין
מושבותיכם  בכל אש תבערו לא "שנאמר, ה"ז: פכ"ד, שבת
מי  בשבת, ישרפו שלא לביתֿדין אזהרה זו - השבת ביום
עונשים". לשאר והואֿהדין שריפה, שנתחייב

שעה 20)להשהות.19) כל שמצפה לו, צער שזהו
ושם  וברש"י). א לה, (סנהדרין דינו שנגמר אחרי למיתה,
בראשון  דינו ולגמור שבת בערב לדונו יתכן שלא אמרו,
בהם  ודקדקו ונתנו שנשאו טעמיהם את ישכחו שמא בשבת,

ששי. רוצח 21)ביום בהל' רבינו כדברי הסוהר, בבית
ה"ג. פ"ד,

.‚ÔÓ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««ƒ∆»ƒ»¿»ƒ
,˙Ú ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰«»∆∆¡«¿»¿∆»»¿»≈

Ì‰È¯·cÓe„ÓÏ22˙aL ·¯Úa ÔÈc ÔÈ‡L23. ƒƒ¿≈∆»¿∆≈»ƒ¿∆∆«»

הכסףֿמשנה 22) מצא וכן איננה, זו תיבה התימנים בכת"י
ישן. כבוד 23)בכת"י משום ה"ו, פ"ד, סנהדרין ירושלמי

וגם  משה). (פני שבת צרכי להכין בו שטרודים השבת,
הם  שבת ובערב בדין, מתונים להיות צריכים עצמם הדיינים
דיני  לדיון ובנוגע ג). ס"ק ה, סי' לחו"מ (סמ"ע טרודים
הי"ד, פכ"ג שבת בהל' רבינו כתב כבר השבת, ביום ממונות

יכתוב. שמא גזירה דנים, שאין

.„ÈÈc „Á‡Â ˙Bi˜ÏÓ ÈÈc „Á‡Â ˙BLÙ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈¿»¿∆»ƒ≈«¿À¿∆»ƒ≈
˙eÏ‚24el‡‰ ÌÈÈc‰ -25Ô‰a ÌÈÂL26‡l‡ , »«ƒƒ»≈»ƒ»∆∆»

‰LÏLa ˙e˜Ïn‰L27Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .28¯BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈ¯OÚa BÈcL :„Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ,Ï˜Òp‰29. «ƒ¿»ƒ»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

מקלט.24) לערי שגולה בשגגה נפש שבין 25)לרוצח
ה"א. לעיל המנויים ממונות, לדיני נפשות דיני

ב.26) לג, שהם 27)סנהדרין נפשות לדיני בניגוד
ה"ד. פ"ה, לעיל וראה ושלשה, הדינים 28)בעשרים מכל
נפשות. בדיני הנוהגים למעלה בו:29)המנויים שאמרו

והטעם, ה"ב. שם כמבואר השור" מיתת כך בעלים, "כמיתת
על  לחוס לנו ומה הנפש, להצלת מכוונים הדינים אלו שכל
(לשון  מקרבך הרע ובערת בו לקיים מוטב המועד, שור

ב). לו. לסנהדרין רש"י

.‰˙ÈÒn‰30:˙BLÙ ÈÈc ¯‡Lk ÂÈÈc ÔÈ‡ - «≈ƒ≈ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»
ÔÈnÎÓ31‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ BÏ32¯‡Lk ¿«¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚¯‰p‰33:„Á‡ ¯Ó‡Â ,È‡kÊ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡Â . «∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ««¿»«∆»

,·iÁ ‡ˆÈ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ

B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈ·ÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈
ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈ¯ÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁ¯È ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»

Ï·‰‰ È¯Á‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆
‡e‰ ÌÈÓÁ¯ -39ÈÈ ·eLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»

ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔB¯ÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט, (דברים לו" "וארב דבריו. לשמוע הגדר אחורי מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס מתרגם יא)
עדיו  הם הרי לשנים, הסית אילו כי לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ"ה, ע"ז (הל' בהכמנה צורך פח,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי דלא "מסית אותם 33)ב ממיתים שאין

מכמינים  אין וכן ה"ב, פי"ב לקמן כמבואר התראה, בלא
א). סז, (שם יג,34)עליהם (דברים שנאמר ב. לג, שם,

עליו". תכסה ולא תחמול "ולא מצא 35)ט) לא אם
דיני  לשאר בניגוד לו, טוענין ביתֿהדין אין - זכות לעצמו
מעלים  - זכות לו מצא התלמידים מן אחד שאפילו נפשות
הל' והשווה א), כט, (שם ה"ח פ"י, לעיל כמבואר אותו,

ה"ח. פ"ו, ונטען בנים 36)טוען גידול צער כבר ששכח
ב). לו, שם (רש"י רחמני דיני 37)ואינו לשאר בניגוד

ה"ג. פ"ב, לעיל כמבואר בהן, לדון פסולים שאלה נפשות,
וגו'.38) תחמול לא ככתוב: ב, לו, בכת"י 39)שם

היא. הנדחת,40)התימנים: עיר באנשי מדבר זה פסוק
חרון  - בעולם שהרשעים זמן "כל ב קיא, בסנהדרין ואמרו
העולם" מן אף חרון נסתלק רשעים... אבדו בעולם, אף
פל"ט  ח"ג, ובמו"נ הט"ז). פ"ד, ע"ז הל' (השווה
הברואים". כל על היא אכזרית העבריינים על "שהרחמנות

.Â˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,˙BBÓÓ ÈÈc41ÔÈÏÈÁ˙Ó - ƒ≈»¿≈«À¿¿«¿»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ˙‡ ÔÈÚÓBLÂ ,ÌÈicaL ÏB„b‰ ÔÓ42ÈÈ„Â ; ƒ«»∆««»ƒ¿¿ƒ∆¿»»¿ƒ≈

„v‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó - ˙BLÙ43È¯·c ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â , ¿»«¿ƒƒƒ««¿≈¿ƒƒ¿≈
‰B¯Á‡a ‡l‡ ÏB„b‰44. «»∆»»«¬»

או 41) טמא אם לידע טהרות דבר על לשאול אדם בא אם
הוא. ענוה 42)טהור מדת משום זאת, ובכל כבודו. משום

לו, (סנהדרין רב שהעיד כמו הצד, מן להתחיל כדאי יותר -
הנשיא) יהודה (=רבינו רבי של במניינו הייתי אני א):
שרב  א נט, לגיטין ברש"י וראה בראש. מתחילים היו וממני

לחםֿמשנה). (עלֿפי שבהם הקטן הקטנים.43)היה מן
ה"ו,44) פ"י לעיל מבואר והטעם, א. לב, שם משנה,

שם. ובביאורנו

.Ê˙BBÓÓ ÈÈc45˙B¯‰h‰ ÔÎÂ ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,46- ƒ≈»¿≈«À¿¿≈«¿»
ÌÈLa Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B·e ·‡‰47ÈÈ„Â ; »»¿»«¿«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‰M‰ ¯eaÚÂ L„Á‰ Lec˜Â ,˙BkÓe ˙BLÙ48·‡ - ¿»«¿ƒ«…∆¿ƒ«»»»
„Á‡a Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B‡ B·e49. ¿»«¿«¿ƒƒ»¿∆»

דיין 45) אפילו בהם דן התורה ומן מומחים, צריכים שאינם
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ה"י). פ"ב, (לעיל הטמאות 46)אחד וכן התימנים: בכת"י
אלאֿאםֿכן  מנין, בהן ואין ביחיד, שהוראתן והטהרות.
או  המטמאים רבו אם למנין לעמוד וצריך ביניהם, חולקים

א). לו, שם (רש"י זה 47)המטהרים קרובים שהם אע"פ
לו, (סנהדרין דיעות לשתי ונמנות סברותיהם מתקבלות לזה,
וטהרות, טומאות עם יחד ממונות דיני גורס: ורבינו  א).
לדיני  ממונות דיני הושוו שלפנינו התלמוד בנוסח ואולם
הראב"ד  גירסת וכן באחד, אלא אותם מונים שאין נפשות

התורה,48)שם. מן - הדין בתחילת אף שלהם שמנין
ה"דֿז. פ"ה, לעיל ראה פנים, בשום בהם דן היחיד ואין

מחכמת 49) היא התלמיד שסברת מאחר כי א, לו, סנהדרין
"היתה  אילו כי אחד, והם רבו כלב ושכלו לבו הרי רבו,
שם  (רש"י אחר" טעם אומר היה אחר, רב מפי חכמתו

ה"י. בסמוך וראה ע"ב).

.ÁÔÈa „Á‡a ÔÈa Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈBÓ e‡L ‰Ê∆∆»ƒ»»ƒ«≈≈¿∆»≈
ÌÈLa50ÈM‰Â ,ÔÈ¯„‰qa Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«ƒ¿∆»»»∆»≈∆««¿∆¿ƒ¿«≈ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ ‰È‰51B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡L »»ƒ««¿ƒƒ∆»«≈ƒ¿«≈¿
‰·BÁ52,BnÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL . »¿ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒƒ

BnÚ ÔÈÓÂ53. ¿ƒ¿ƒƒ

לדון?!50) פסולים הקרובים בסנהדרין 51)והלא כי
כאחד. קרובים שישבו כי 52)איֿאפשר ממונות, בדיני

ה"ח, פ"י (לעיל חובה מלמד התלמיד אין נפשות בדיני
ה"א). המחייבים,53)ולעיל או המזכים רבו אם לראות

– נפשות ובדיני ממונות, בדיני עצמה בפני נמנית ודעתו
עמו, ונותנים נושאים עכ"פ עצמה, בפני נמנית שאינה אע"פ
הקודמת, מדעתם הדיינים יחזרו ההגיוני שכנועו ע"י אולי
דין  גמר בשעת ולא בלבד, הוויכוח בשעת הוא זה כל אולם

כסףֿמשנה). (עלֿפי

.ËÔÈc ¯Ób ˙ÚL·e54ÔÈc‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡ - ƒ¿«¿«ƒ≈¿ƒ∆«ƒ
ÌÈ·B¯w‰ ÔÈic‰L ;ÌÈ·B¯˜a55BÓk ,ÔÈ„Ï ÔÈÏeÒt ƒ¿ƒ∆««»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈

פלוני 54) איש זכאי, אתה פלוני איש אומר: כשביתֿהדין
חייב. אמרו 55)אתה וכן אחד, במושב והבן האב שיהיו

בצד  יושב יהא "ולא ה"ב: פ"ז, שם הוא בתוספתא ואפילו ו
אלא  זה אין - רבינו ולדעת לו". והולך עומד אלא שותק,

דין. גמר סומכין 56)בשעת "אין ה"ה: פט"ז, עדות בהל'
לזה". זה הקרובים שנים בסנהדרין

.ÈÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰L „ÈÓÏz57‰Ïa˜ ¯qÁÓ ‰È‰Â ,58 «¿ƒ∆»»»»≈ƒ¿»»¿À««»»
dÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰Ïaw‰ BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ È¯‰ -59ÔÈ„a ¬≈«≈««»»∆»ƒ»¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„a BnÚ Ô„ ‡e‰Â ,‰Ê60. ∆¿»ƒ¿ƒ≈¿»

מלבו.57) הטעמים וליישב ראיות השמועה 58)למצוא
מרבו. הוא אף מקום 59)שקיבל יש הקבלה, יסוד שעל

לקבלה  בפרטיו דומה הנידון המקרא אם וליתן לישא
ביניהם. חילוק שיש או כגון 60)המסורה, ב, לו, סנהדרין

שהוא  זקוקים, הם לקבלתו רב, תלמידי אסי ורב כהנא רב
לשכל  - לסברתו אבל מהם, יותר בידיעות ועשיר מהם בקי
הרי  רש"י: ומפרש צריכים, אינם - ההשוואה וכח ההגיוני
הידיעות  לקבלת תחוש אם כי נפרדים, כאנשים נמנים הם

לעיל  וראה ממשה. קיבלו ישראל כל הרי ממנו, ששמעו
מז. אות

.‡È‰¯‚ elÙ‡ ,˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ÌÈ¯Lk Ïk61; «…¿≈ƒ»ƒ≈»¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL ‡e‰Â62,¯b‰ B¯·Á ˙‡ Ôc ¯‚Â . ¿∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈¿≈»∆¬≈«≈

Ï‡¯OiÓ Bn‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡63¯ÊÓn‰ ÔÎÂ .64 ««ƒ∆≈ƒƒƒ¿»≈¿≈««¿≈
˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â65. ¿«»¿««≈≈»»≈»ƒ≈»

ÌiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈¿»≈»ƒ»∆»…¬ƒ¿ƒƒ
‰p‰ÎÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ66Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒƒ¿À»¿…ƒ¿∆∆»≈∆

e¯‡aL BÓk ,ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a elÙ‡ ‡ÓeÒ67. »¬ƒ¿««≈≈»¿∆≈«¿

ב).61) לו, (שם כשרה מטיפה בא שאינו אע"פ
אמרו 62) הרי מישראל, אמו אין אם כי שם. הרי"ף כפירוש

שאתה  משימות כל - מלך עליך תשים "שום ב) מד, (יבמות
הוא  מישראל וכשאמו אחיך", מקרב אלא יהיו לא משים,
אביו  אם והואֿהדין שם. כמבואר אחיך" "מקרב נחשב
א  קב, יבמות ב'תוספות' כמבואר לדון, כשר הוא מישראל

א. סעיף ז, סימן בחו"מ וכן לענין. קב,63)ד"ה יבמות
ולא  אחיך" מקרב מלך, "עליך אלא: תורה אמרה לא כי א,

חבירו. הגר בקהל 64)על לבוא כשר שאינו אע"פ
ה"ט. פ"ב, לעיל והשווה ב), לו, לד,65)(סנהדרין שם

ראיה  זמן אינו ולילה בלילה, גומרים ממונות דיני שהרי ב,
לעיל  כמבואר לכל, פסול עיניו בשתי הסומא אבל כסומא.

שם. ובביאורנו ה"ט, להשיא 66)פ"ב הכשרים מיוחסים
לכהונה, פסולה בתו גיורת שנשא והגר לכהנים, בנותיהם
והטעם  א). לב, (סנהדרין א עז, קידושין במשנה כמפורש
- אתך "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר ב לו, שם מפורש

לך". ה"ו 67)בדומים שם והשווה ה"ט, פ"ב לעיל
שם. ובביאורנו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
איומי 1) בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד

אם  למות דינה שנגמר מעוברת אשה העדים. על דין בית
הקריבו  לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים

שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ„Ú e‡B·iLk ?˙BLÙ ÈÈc ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒƒ≈¿»¿∆»≈ƒ¿≈ƒ
- ˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ‰Ê ÈBÏt eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆»«¬≈»¿ƒ

?B˙B‡ Ìz‡ ÔÈ¯ÈkÓ :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡2?Ba Ì˙È¯˙‰3Ì‡ ¿ƒ»∆«ƒƒ«∆ƒ¿≈∆ƒ
e¯Ó‡4eÏ ˜tzÒ B‡ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ :5B‡ , »¿≈»«ƒƒƒ¿«≈»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL6. ∆…ƒ¿¬≈∆»

ב)2) (מ, ובסנהדרין באחר. לכם נתחלף שמא העבריין, את
הרג" ישראל הרג, גוי אותו, אתם "מכירים בברייתא: כתוב
אותו  אתם מכירים רש"י: מפרש א, עמ' שם ובמשנה וכו'.
הכרה  מפרש כנראה ורבינו וכו'. הוא" גוי שמא ההרוג את -
שרבינו  ודאי - ההרוג הכרת ולענין גופו. העבריין לענין זו
פ"א, עדות בהל' וכדבריו העדים, בדיקת בכלל שזוהי יודה,
 ֿ (לחם משובח" זה הרי - בבדיקות המרבה "כל ה"ו:

ה"ב.3)משנה). בסמוך וכמבואר מהעבירה, שיפרוש
אמרו.4) תימן: בכת"י וכן רומי, זהו 5)בדפוס אם

כך  הם שסימניו פלוני אמרו, א: צו, בחולין וראה העבריין.
אין  רש"י: ומפרש אותו, הורגים אין - הנפש את הרג וכך
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בגופו  היו, וכך כך סימניו אלא מעולם, בו מכירים אנו
הורג. של ט.6)ובכליו אות בסמוך ראה

.·;‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ÌÚ „Á‡Â ÌÎÁ „ÈÓÏz „Á‡∆»«¿ƒ»»¿∆»«»»∆»ƒ«¿»»
z ‡lL,„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ‰‡¯˙‰ ‰ ∆…ƒ¿»«¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

‰È‰ ‚‚BL ‡nL7:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?Ba ÔÈ¯˙Ó „ˆÈÎÂ . ∆»≈»»¿≈««¿ƒ¿ƒ
‰z‡ ·iÁÂ ,‡È‰ ‰¯·Ú BfL ,‰OÚz Ï‡ B‡ ,L¯t¿««¬∆∆¬≈»ƒ¿«»«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ8.¯eËt - L¯t Ì‡ .˙e˜ÏÓ B‡ »∆»ƒ«≈ƒ«¿ƒ≈«»
BL‡¯a ÔÈk¯‰ B‡ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ9elÙ‡Â .¯eËt - ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿…»«¬ƒ

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯ÈziL „Ú .¯eËt - È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«¬ƒ»«∆«ƒ«¿¿ƒ»
‚¯‰È Ck ¯Á‡Â ,‰OBÚ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ÈÂ10. ¿…««¿»≈¬ƒ∆¿««»≈»≈

È„k CB˙a ‰‡¯˙‰Ï ÛÎz ‰OÚÈÂ ¯·ÚiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆«¬…¿«¬∆≈∆««¿»»¿¿≈
¯ea„11.˙¯Á‡ ‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ï·‡ ; ƒ¬»««¿≈ƒ»ƒ«¿»»«∆∆

Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e≈∆ƒ¿»∆»ƒ»≈ƒ≈∆ƒ¿»
¯Á‡12ÚÓL elÙ‡ ,„·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa «≈ƒ¿≈≈ƒ¬ƒƒ»∆∆¬ƒ»«

e‰‡¯ ‡ÏÂ ‰¯˙n‰ ÏB˜13BÓˆÚa ‰¯˙‰ elÙ‡Â ,14- ««¿∆¿…»»«¬ƒƒ¿»¿«¿
.‚¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡»

זו 7) שחתיכה ידע שלא לשגות, יכול תלמידֿחכם ואפילו
הוא  וכן במלאכה, ואסור שבת שהיום או היא, חלב של
וטעיתי  שנעשה המעשה ייעשה שלא חשבתי לומר יכול
"אלא  ה"ג: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה (רדב"ז).
שם: המגידֿמשנה ומפרש למזיד". שוגג בין להבחין
שוגג  הוא אם כוונה, בשלימות נעשה אם המעשה להבחין

וכו'. ערוה שזוהי ידע שלא כגון דבר, אין 8)בשום אבל
וכדעת  ב) ח, (סנהדרין יהרג מיתה באיזו שיודיעוהו צורך

הסכמה.9)החכמים. לאות בראש תוספתא 10)נענע
ובסנהדרין  ה"א. פ"ה, בירושלמי וכן מ"א) פי"א, (סנהדרין
כא, (שמות שנאמר התורה? מן להתראה מנין אמרו: א מא,
הוא  ועדיין בו שהתרו - להרגו" רעהו על איש יזיד "וכי יד)
ומניין  בזדונו. הוא תמיד משמע, – יזיד רש"י: ומפרש מזיד,
ו) יז, (דברים שנאמר למיתה? עצמו שיתיר עד נהרג שאינו
קודם  מת הוא כבר משמע, רש"י: ומפרש המת", "יומת
לקמן  והשווה בפיו. מיתה עצמו שחייב לביתֿדין, שבא

מלקות. עונש לענין ה"ה, כדי 11)פי"ח שהה שאם
וברש"י). ב מ, (שם ההתראה שכח שכבר לומר יש דיבור,

אחד.12) בו שהתרה או תימן: ב.13)בכת"י ו, מכות
"לסיבה  השמיטו, ורבינו השד", מן "ואפילו אמרו: ושם
כלל  השדים את מזכיר שאינו הרדב"ז), (לשון אצלו" ידועה
ראהו, ולא המתרה קול שמע זה: במקום וכתב בחיבורו,

נראים. אינם השדים גם מפי 14)שכן רש"י: ומפרש שם,
בזה  מוסיף והכסףֿמשנה בהורג. התרה עצמו ההרוג - עצמו
ראוי  ואומר: בעצמו, מתרה היה עצמו שההורג פירוש: עוד
ואח"כ  ביתֿדין, יהרגוני שאםֿכן זאת, מלעשות להמנע לי

ועבר. עליו יצרו גבר

.‚e‡ ÔÈ¯ÈkÓe ‰‡¯˙‰ BÏ ‰˙È‰ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿»«¿»»«ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi‡Ó - B˙B‡15ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ . ¿«¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ«

?˙BLÙ È˜ÒÚ16„Ó‡Ó e¯Ó‡z ‡nL :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡17 ƒ¿≈¿»¿ƒ»∆∆»…¿≈…∆
‰ÚeÓMÓe18„Ú ÈtÓ „Ú ,19ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓ , ƒ¿»≈ƒƒ≈ƒƒ»»∆¡»

˜c·Ï eÙBqL ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÔÈ‡ ‡nL B‡ ?ÌzÚÓL¿«¿∆∆»≈«∆¿ƒ∆≈ƒ¿…

?‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ÌÎ˙‡20ÈÈ„k ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ∆…¿ƒ≈
BBÓÓ Ô˙B Ì„‡ - ˙BBÓÓ ÈÈc .˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈»

BÏ ¯tk˙Óe21BÚ¯Ê Ì„Â BÓc - ˙BLÙ ÈÈc ;22ÔÈÈeÏz ƒ¿«≈ƒ≈¿»»¿««¿¿ƒ
¯Ó‡ ÔÈ˜a È¯‰L .ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba23ÈÓc ÏB˜ : «»»»∆¬≈¿«ƒ∆¡«¿≈

ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡24CÎÈÙÏ .BÚ¯Ê Ì„Â BÓc -25Ì„‡ ‡¯· »ƒ…¬ƒ»¿««¿¿ƒ»ƒ¿»»»
ÔÓ ˙Á‡ LÙ „a‡Ó‰ ÏkL :„nÏÏ ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ»»¿«≈∆»«¿«≈∆∆««ƒ
ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚ‰»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚa ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚ È‡a Ïk È¯‰ .‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈¬≈»»≈»¿«»»»ƒ

ÌÈ‡¯· Ì‰26ÈÙÏ ÔÈÓBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk Èt ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»∆»≈∆ƒƒ¿≈
a :¯ÓBÏ ÏBÎÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,CÎÈÙÏ .B¯·ÁÈÏÈ·L ¬≈¿ƒ»»∆»¿∆»»«ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰ ‡¯·27?BÊ ‰¯ˆÏe el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡ ¯·k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»
?‰Ê ÏL BÓ„a ·eÁÏ el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬

‰p¯ ÌÈÚL¯ „·‡·e :¯Ó‡ ¯·k31e„ÓÚ Ì‡ . ¿»∆¡««¬…¿»ƒƒ»ƒ»¿
Ô‰È¯·„a32ÌÈ˜„B·e ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ∆«»∆»≈ƒ¿ƒ

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a B˙B‡ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
˙e„Ú33˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓ Ì‡ .34˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ≈ƒƒ¿≈≈¿À∆∆«¿ƒƒ∆

ÌÈ„Ú ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ .ÔBL‡¯k B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰«≈ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ»≈»≈ƒ
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ˜„Ba -35e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆»¿∆»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿¿

BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ÌÈeÎÓ ÌÈ„Ú‰ Ïk È¯·„ƒ¿≈»»≈ƒ¿À»ƒ¿ƒƒ¿¿
e¯‡aL36‡¯Èz Ï‡ - ˙‡ËÁ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆≈«¿¿¿ƒƒ…»»»«ƒ»

- ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ„Â .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿»ƒƒ»¿¿
„Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;e‰e¯Ët¿»¿ƒ…»¿¿¿ƒ«

¯ÁÓÏ37˙B‚eÊ ˙B‚eÊ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÈ‚ecÊÓ ÌBia B·e .38 ¿»»«ƒ¿«¿ƒ««¿∆¿ƒ
ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe .BÈ„a ÔiÚÏÏk ÔÈÈ ¿«≈¿ƒ¿«¬ƒ¿«¬»¿≈ƒ«ƒ»

ÌBi‰ B˙B‡39„Á‡ Ïk ‰ÏÈl‰ Ïk ¯·ca ÔÈ‡OBÂ . «¿¿ƒ«»»»««¿»»∆»
˙¯ÁnÏÂ .B˙È·a BÓˆÚ ÌÚ B‡ BlL ‚eÊ ÌÚ „Á‡Â¿∆»ƒ∆ƒ«¿¿≈¿«»√»
,‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰kÊÓ‰ .ÔÈc ˙È·Ï ÔÈÓÈkLÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«∆≈¬ƒ«¿«∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ·iÁÓ‰Â ;ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe¿«∆¬ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈≈¬ƒ
È‡Â Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈÓB˜Óa È‡ ·iÁÓe ,·iÁÓ‰«¿«≈¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ«¬ƒ
B‡ e·iÁL Ì‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ¯·ca eÚË Ì‡Â .‰kÊÓ¿«∆¿ƒ»«»»¿…»¿ƒ≈∆ƒ¿
BÓk „Á‡k ‡l‡ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L ,„Á‡ ÌÚhÓ ekÊƒƒ««∆»∆≈»∆¿»ƒ∆»¿∆»¿

e¯‡aL40Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈic‰ È¯ÙBÒ È¯‰ -41, ∆≈«¿¬≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÌÚË ÔÈ·˙Bk È¯‰L42ÔÈÏÈÁ˙Óe . ∆¬≈¿ƒ««∆»∆»¿∆»«¿ƒƒ

eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â ;e‰e¯Ët - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .BÈ„a¿ƒƒ»¿¿¿»¿ƒÀ¿¿
ÔÈÙÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï43- ·iÁ˙Â ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ . ¿ƒƒƒ««¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈

ÔÈc ˙Èa Ba ÔÈ‚¯B‰L ÌB˜Óe .B‚¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿»¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÔÈc ˙ÈaÓ ˜BÁ¯Â ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰È‰44:¯Ó‡pL , »»¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆∆¡«

,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰≈∆«¿«≈∆ƒ««¬∆¿≈»∆ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰ML BÓk ˜BÁ¯ ‰È‰iL45˙Èa ÔÈa ‰È‰L BÓk , ∆ƒ¿∆»¿ƒ»ƒƒ¿∆»»≈≈

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ÈÙÏ ‰È‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc46, ƒ∆∆«≈∆»»ƒ¿≈∆«…∆≈
Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ÔÈ·e47. ≈«¬≈ƒ¿»≈

שקר.15) יעידו שלא אותם, תימן:16)מייראים בכת"י
א. לז, בסנהדרין המשנה לשון וכן נפשות. מתוך 17)עידי

הדעת. ואומד ואינכם 18)השערה אומרים, שמעתם
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האומר. הוא מי ֿ 19)יודעים בבית שהעיד אחר עד מפי
אחר. וחקרת",20)דין "ודרשת טו) יג, (דברים ככתוב

בודקים  חקירות שבשבע יבואר ה"ד פ"א, עדות בהל' ולקמן
על 21)אותם. שהפסיד לזה ממון נותן שקר, העיד אם

ומתכפר. ודם 22)ידו תימן: ובכת"י להוליד. היה שעתיד
נאמר.23)זרעותיו. לקין הנ"ל: אומר 24)בכת"י "אינו

א). לז, בסנהדרין (משנה אחיך" דמי אלא אחיך דם
שם).25) (רש"י האיום מדברי זה להראותך 26)כל

(שם). עולם של מלואו נברא אחד כלומר,27)שמאדם
בעבירה  העולם מן עצמי אטרד לא מלא, כעולם אני חשוב
של  גדולתו "להגיד שם: המשנה ולשון שם). (רש"י אחת
כולן  אחד, בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה,
אדם  כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה. זה דומין
לחבירו". דומה מהם אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו

האמת.28) על ואפילו זו בדאגה ראשנו להכניס
כאן 29) יש עוונו", ונשא יגיד לא "אם מסיים: והפסוק

תעידו. לא אם עוון בדמיו,30)נשיאות מתחייבים להיות
שם). (רש"י יגיד" לא ב"אם לעמוד לנו רשע 31)נוח אם

עונש. כאן אין למרות 32)הוא, להעיד, הם שמוכנים
ה"ד.33)האיום. הזמן 34)פ"א , את לכוון שיודע

ה"ה. שם כמבואר המעשה, ופרטי שאם 35)והמקום
בטלה, העדות כל הרי - הקודמים דברי את בדבריו יכחיש
מהם  אחד נמצא אם וכן ב. ה, במכות עקיבא רבי וכדברי
והשווה  א), ס, (סנהדרין כולה העדות בטלה פסול, או קרוב

ה"ג. פ"ה ה"ג, פ"ב עדות ה"ז.36)הל' פ"י לעיל
בו 37) שנאמר ממקושש, נלמדת חבישה ב, עח, סנהדרין

מה  פורש לא כי במשמר אותו "ויניחו לד) טו, (במדבר
שמח). (אור לו" ונושאים 38)יעשה בשוק, או בבתיהם

א). מ, סנהדרין (רש"י בדבר (משלי 39)ונותנים שנאמר
(דיני  עולם של ברזו העוסקים - שכר" אי "ולרוזנים ד) ַלא,

א). מב, (שם ישתכרו אל ה"ה.40)נפשות) פ"י, לעיל
א.41) מ, בסנהדרין 42)שם וראה ה"ט. פ"א, לעיל ראה

טעם  שנים, יאמרו שלא "כדי א מקראות".לד, משני אחד
שהיו 43) או אלו כנגד אלו "היו ה"ב: פ"ט, לעיל כמבואר

שבעים  עד והולכים מוסיפים בלבד, אחד יותר המחייבים
ה"ג. שם וראה בעוד 44)ואחד". "שמא ב מב, סנהדרין

פי"ג, (לקמן זכות לו ימצאו הסקילה לבית אותו שמוליכים
שלא  כדי הוסיפו: שם ובגמרא שם). (רע"ב ויפטר" ה"א)

רוצחים. ביתֿדין של 45)ייראו ארץ מידת הוא - מיל
שם). חננאל ברבינו וכן וברש"י. א סז, (יומא אמה אלפים

שכינה.46) מחנה מיל,47)באמצע עשר שנים שהיה
ששה  הצדדים מכל המחנה לסוף משה בין שהיה נמצא
ממחצית  ממעטת המשכן, עומד בה שהחצר, ולפי מילין.
חמשים  על אמה חמישים שהוא חציה, שיעור המחנה
רבינו  מדייק לפיכך חמישים), על אמה מאה היתה (החצר

שם). יו"ט' ('תוספות מילין ששה "כמו" ואומר:

.„‚¯‰È ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ BÈc ¯Ó‚pMÓƒ∆ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ∆»≈»≈
BÓBÈa48Ï ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯aÚ ‰˙È‰ elÙ‡ .„Ú d ¿¬ƒ»¿»À»»≈«¿ƒƒ»«
„ÏzL49˙eÓiL „Ú ÔBÈ¯‰‰ ˙Èa „‚k d˙B‡ ÔÈkÓe . ∆≈≈«ƒ»¿∆∆≈«≈»«∆»

‰lÁz „Ïe‰50¯aLn‰ ÏÚ ‰·LÈ Ì‡ Ï·‡ .51- «»»¿ƒ»¬»ƒ»¿»«««¿≈
„ÏzL „Ú dÏ ÔÈÈzÓÓ52¯zÓ - ‚¯‰zL ‰M‡ ÏÎÂ . «¿ƒƒ»«∆≈≈¿»ƒ»∆≈»≈À»

d¯ÚOa ˙B‰Ï53. ≈»ƒ¿»»

היום 48) שכל דינו" את מענה אתה "נמצא א, לה, סנהדרין
מענים  "למה א פט, שם וכן שם). (רש"י למיתה מצפה הוא

מיד". אותו ממיתים אלא זה, של הורגים 49)דינו אלא
וברש"י). א ז, (ערכין הוא אחד שגוף עמה, ולדה

בוולד,50) חיות תהא שאם (שם), ניוול לידי תבוא שלא
שם). (רש"י הוא וניוול אמו מיתת לאחר הכסא 51)יצא 

מלשון  הלידה, בשעת היולדת את עליו מושיבים שהיו
ג. לז, ישעיה הולד 52)הכתוב ונע שעקר כיון שם, ערכין

(רש"י). הוא אחר גוף - אע"פ 53)ממקומו ב, עמ' שם
עשוי  שאינו הוא, מיתה בר לאו שיער בהנאה, אסור שהמת
פי"ד, אבל בהל' לקמן רבינו וכדברי (רש"י). להשתנות
גופו". שאינו מפני בהנאה מותר שהוא משערו "חוץ הכ"א:

.‰BÁ·Ê ‰È‰Â ‚¯‰Ï ‡ˆiL ÈÓ54ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - Áe·Ê ƒ∆»»≈»≈¿»»ƒ¿»«≈¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈfnL „Ú B˙B‡55BÓL‡Â B˙‡hÁ ÌcÓ56Ì‡Â . «∆«ƒ»»ƒ««»«¬»¿ƒ

BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ BÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««∆«≈«¿ƒƒ
BÈc ˙‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡L ,Ba¯˜ ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú57. «∆«¿ƒ»»»¿»∆≈¿«ƒ∆ƒ

קרבנו.54) בשבילו.55)זבח המזבח על זורקים
אפילו 56) קרבה עולתו אבל מיתתו, לאחר קרבים שאינם

מזין). ד"ה וב'תוספות' שם, (ערכין מיתתו שם,57)לאחר
והשווה  לו", נזקקים ואין שעה באותה שחטא כמי "נעשה

הי"ב. פ"ג, שגגות הל'



meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz 'iÎ'c -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז ד' ראשון יום

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר
הבדדים  הארץ, עמי באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות

לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי  ואמר ומהלך בטלית ועטוף חלק לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק לשמור היה
תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
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בגופו  היו, וכך כך סימניו אלא מעולם, בו מכירים אנו
הורג. של ט.6)ובכליו אות בסמוך ראה

.·;‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ÌÚ „Á‡Â ÌÎÁ „ÈÓÏz „Á‡∆»«¿ƒ»»¿∆»«»»∆»ƒ«¿»»
z ‡lL,„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ‰‡¯˙‰ ‰ ∆…ƒ¿»«¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

‰È‰ ‚‚BL ‡nL7:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?Ba ÔÈ¯˙Ó „ˆÈÎÂ . ∆»≈»»¿≈««¿ƒ¿ƒ
‰z‡ ·iÁÂ ,‡È‰ ‰¯·Ú BfL ,‰OÚz Ï‡ B‡ ,L¯t¿««¬∆∆¬≈»ƒ¿«»«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ8.¯eËt - L¯t Ì‡ .˙e˜ÏÓ B‡ »∆»ƒ«≈ƒ«¿ƒ≈«»
BL‡¯a ÔÈk¯‰ B‡ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ9elÙ‡Â .¯eËt - ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿…»«¬ƒ

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯ÈziL „Ú .¯eËt - È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«¬ƒ»«∆«ƒ«¿¿ƒ»
‚¯‰È Ck ¯Á‡Â ,‰OBÚ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ÈÂ10. ¿…««¿»≈¬ƒ∆¿««»≈»≈

È„k CB˙a ‰‡¯˙‰Ï ÛÎz ‰OÚÈÂ ¯·ÚiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆«¬…¿«¬∆≈∆««¿»»¿¿≈
¯ea„11.˙¯Á‡ ‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ï·‡ ; ƒ¬»««¿≈ƒ»ƒ«¿»»«∆∆

Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e≈∆ƒ¿»∆»ƒ»≈ƒ≈∆ƒ¿»
¯Á‡12ÚÓL elÙ‡ ,„·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa «≈ƒ¿≈≈ƒ¬ƒƒ»∆∆¬ƒ»«

e‰‡¯ ‡ÏÂ ‰¯˙n‰ ÏB˜13BÓˆÚa ‰¯˙‰ elÙ‡Â ,14- ««¿∆¿…»»«¬ƒƒ¿»¿«¿
.‚¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡»

זו 7) שחתיכה ידע שלא לשגות, יכול תלמידֿחכם ואפילו
הוא  וכן במלאכה, ואסור שבת שהיום או היא, חלב של
וטעיתי  שנעשה המעשה ייעשה שלא חשבתי לומר יכול
"אלא  ה"ג: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה (רדב"ז).
שם: המגידֿמשנה ומפרש למזיד". שוגג בין להבחין
שוגג  הוא אם כוונה, בשלימות נעשה אם המעשה להבחין

וכו'. ערוה שזוהי ידע שלא כגון דבר, אין 8)בשום אבל
וכדעת  ב) ח, (סנהדרין יהרג מיתה באיזו שיודיעוהו צורך

הסכמה.9)החכמים. לאות בראש תוספתא 10)נענע
ובסנהדרין  ה"א. פ"ה, בירושלמי וכן מ"א) פי"א, (סנהדרין
כא, (שמות שנאמר התורה? מן להתראה מנין אמרו: א מא,
הוא  ועדיין בו שהתרו - להרגו" רעהו על איש יזיד "וכי יד)
ומניין  בזדונו. הוא תמיד משמע, – יזיד רש"י: ומפרש מזיד,
ו) יז, (דברים שנאמר למיתה? עצמו שיתיר עד נהרג שאינו
קודם  מת הוא כבר משמע, רש"י: ומפרש המת", "יומת
לקמן  והשווה בפיו. מיתה עצמו שחייב לביתֿדין, שבא

מלקות. עונש לענין ה"ה, כדי 11)פי"ח שהה שאם
וברש"י). ב מ, (שם ההתראה שכח שכבר לומר יש דיבור,

אחד.12) בו שהתרה או תימן: ב.13)בכת"י ו, מכות
"לסיבה  השמיטו, ורבינו השד", מן "ואפילו אמרו: ושם
כלל  השדים את מזכיר שאינו הרדב"ז), (לשון אצלו" ידועה
ראהו, ולא המתרה קול שמע זה: במקום וכתב בחיבורו,

נראים. אינם השדים גם מפי 14)שכן רש"י: ומפרש שם,
בזה  מוסיף והכסףֿמשנה בהורג. התרה עצמו ההרוג - עצמו
ראוי  ואומר: בעצמו, מתרה היה עצמו שההורג פירוש: עוד
ואח"כ  ביתֿדין, יהרגוני שאםֿכן זאת, מלעשות להמנע לי

ועבר. עליו יצרו גבר

.‚e‡ ÔÈ¯ÈkÓe ‰‡¯˙‰ BÏ ‰˙È‰ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿»«¿»»«ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi‡Ó - B˙B‡15ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ . ¿«¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ«

?˙BLÙ È˜ÒÚ16„Ó‡Ó e¯Ó‡z ‡nL :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡17 ƒ¿≈¿»¿ƒ»∆∆»…¿≈…∆
‰ÚeÓMÓe18„Ú ÈtÓ „Ú ,19ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓ , ƒ¿»≈ƒƒ≈ƒƒ»»∆¡»

˜c·Ï eÙBqL ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÔÈ‡ ‡nL B‡ ?ÌzÚÓL¿«¿∆∆»≈«∆¿ƒ∆≈ƒ¿…

?‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ÌÎ˙‡20ÈÈ„k ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ∆…¿ƒ≈
BBÓÓ Ô˙B Ì„‡ - ˙BBÓÓ ÈÈc .˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈»

BÏ ¯tk˙Óe21BÚ¯Ê Ì„Â BÓc - ˙BLÙ ÈÈc ;22ÔÈÈeÏz ƒ¿«≈ƒ≈¿»»¿««¿¿ƒ
¯Ó‡ ÔÈ˜a È¯‰L .ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba23ÈÓc ÏB˜ : «»»»∆¬≈¿«ƒ∆¡«¿≈

ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡24CÎÈÙÏ .BÚ¯Ê Ì„Â BÓc -25Ì„‡ ‡¯· »ƒ…¬ƒ»¿««¿¿ƒ»ƒ¿»»»
ÔÓ ˙Á‡ LÙ „a‡Ó‰ ÏkL :„nÏÏ ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ»»¿«≈∆»«¿«≈∆∆««ƒ
ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚ‰»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚa ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚ È‡a Ïk È¯‰ .‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈¬≈»»≈»¿«»»»ƒ

ÌÈ‡¯· Ì‰26ÈÙÏ ÔÈÓBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk Èt ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»∆»≈∆ƒƒ¿≈
a :¯ÓBÏ ÏBÎÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,CÎÈÙÏ .B¯·ÁÈÏÈ·L ¬≈¿ƒ»»∆»¿∆»»«ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰ ‡¯·27?BÊ ‰¯ˆÏe el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡ ¯·k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»
?‰Ê ÏL BÓ„a ·eÁÏ el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬

‰p¯ ÌÈÚL¯ „·‡·e :¯Ó‡ ¯·k31e„ÓÚ Ì‡ . ¿»∆¡««¬…¿»ƒƒ»ƒ»¿
Ô‰È¯·„a32ÌÈ˜„B·e ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ∆«»∆»≈ƒ¿ƒ

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a B˙B‡ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
˙e„Ú33˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓ Ì‡ .34˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ≈ƒƒ¿≈≈¿À∆∆«¿ƒƒ∆

ÌÈ„Ú ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ .ÔBL‡¯k B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰«≈ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ»≈»≈ƒ
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ˜„Ba -35e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆»¿∆»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿¿

BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ÌÈeÎÓ ÌÈ„Ú‰ Ïk È¯·„ƒ¿≈»»≈ƒ¿À»ƒ¿ƒƒ¿¿
e¯‡aL36‡¯Èz Ï‡ - ˙‡ËÁ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆≈«¿¿¿ƒƒ…»»»«ƒ»

- ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ„Â .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿»ƒƒ»¿¿
„Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;e‰e¯Ët¿»¿ƒ…»¿¿¿ƒ«

¯ÁÓÏ37˙B‚eÊ ˙B‚eÊ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÈ‚ecÊÓ ÌBia B·e .38 ¿»»«ƒ¿«¿ƒ««¿∆¿ƒ
ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe .BÈ„a ÔiÚÏÏk ÔÈÈ ¿«≈¿ƒ¿«¬ƒ¿«¬»¿≈ƒ«ƒ»

ÌBi‰ B˙B‡39„Á‡ Ïk ‰ÏÈl‰ Ïk ¯·ca ÔÈ‡OBÂ . «¿¿ƒ«»»»««¿»»∆»
˙¯ÁnÏÂ .B˙È·a BÓˆÚ ÌÚ B‡ BlL ‚eÊ ÌÚ „Á‡Â¿∆»ƒ∆ƒ«¿¿≈¿«»√»
,‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰kÊÓ‰ .ÔÈc ˙È·Ï ÔÈÓÈkLÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«∆≈¬ƒ«¿«∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ·iÁÓ‰Â ;ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe¿«∆¬ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈≈¬ƒ
È‡Â Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈÓB˜Óa È‡ ·iÁÓe ,·iÁÓ‰«¿«≈¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ«¬ƒ
B‡ e·iÁL Ì‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ¯·ca eÚË Ì‡Â .‰kÊÓ¿«∆¿ƒ»«»»¿…»¿ƒ≈∆ƒ¿
BÓk „Á‡k ‡l‡ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L ,„Á‡ ÌÚhÓ ekÊƒƒ««∆»∆≈»∆¿»ƒ∆»¿∆»¿

e¯‡aL40Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈic‰ È¯ÙBÒ È¯‰ -41, ∆≈«¿¬≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÌÚË ÔÈ·˙Bk È¯‰L42ÔÈÏÈÁ˙Óe . ∆¬≈¿ƒ««∆»∆»¿∆»«¿ƒƒ

eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â ;e‰e¯Ët - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .BÈ„a¿ƒƒ»¿¿¿»¿ƒÀ¿¿
ÔÈÙÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï43- ·iÁ˙Â ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ . ¿ƒƒƒ««¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈

ÔÈc ˙Èa Ba ÔÈ‚¯B‰L ÌB˜Óe .B‚¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿»¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÔÈc ˙ÈaÓ ˜BÁ¯Â ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰È‰44:¯Ó‡pL , »»¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆∆¡«

,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰≈∆«¿«≈∆ƒ««¬∆¿≈»∆ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰ML BÓk ˜BÁ¯ ‰È‰iL45˙Èa ÔÈa ‰È‰L BÓk , ∆ƒ¿∆»¿ƒ»ƒƒ¿∆»»≈≈

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ÈÙÏ ‰È‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc46, ƒ∆∆«≈∆»»ƒ¿≈∆«…∆≈
Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ÔÈ·e47. ≈«¬≈ƒ¿»≈

שקר.15) יעידו שלא אותם, תימן:16)מייראים בכת"י
א. לז, בסנהדרין המשנה לשון וכן נפשות. מתוך 17)עידי

הדעת. ואומד ואינכם 18)השערה אומרים, שמעתם
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האומר. הוא מי ֿ 19)יודעים בבית שהעיד אחר עד מפי
אחר. וחקרת",20)דין "ודרשת טו) יג, (דברים ככתוב

בודקים  חקירות שבשבע יבואר ה"ד פ"א, עדות בהל' ולקמן
על 21)אותם. שהפסיד לזה ממון נותן שקר, העיד אם

ומתכפר. ודם 22)ידו תימן: ובכת"י להוליד. היה שעתיד
נאמר.23)זרעותיו. לקין הנ"ל: אומר 24)בכת"י "אינו

א). לז, בסנהדרין (משנה אחיך" דמי אלא אחיך דם
שם).25) (רש"י האיום מדברי זה להראותך 26)כל

(שם). עולם של מלואו נברא אחד כלומר,27)שמאדם
בעבירה  העולם מן עצמי אטרד לא מלא, כעולם אני חשוב
של  גדולתו "להגיד שם: המשנה ולשון שם). (רש"י אחת
כולן  אחד, בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה,
אדם  כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה. זה דומין
לחבירו". דומה מהם אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו

האמת.28) על ואפילו זו בדאגה ראשנו להכניס
כאן 29) יש עוונו", ונשא יגיד לא "אם מסיים: והפסוק

תעידו. לא אם עוון בדמיו,30)נשיאות מתחייבים להיות
שם). (רש"י יגיד" לא ב"אם לעמוד לנו רשע 31)נוח אם

עונש. כאן אין למרות 32)הוא, להעיד, הם שמוכנים
ה"ד.33)האיום. הזמן 34)פ"א , את לכוון שיודע

ה"ה. שם כמבואר המעשה, ופרטי שאם 35)והמקום
בטלה, העדות כל הרי - הקודמים דברי את בדבריו יכחיש
מהם  אחד נמצא אם וכן ב. ה, במכות עקיבא רבי וכדברי
והשווה  א), ס, (סנהדרין כולה העדות בטלה פסול, או קרוב

ה"ג. פ"ה ה"ג, פ"ב עדות ה"ז.36)הל' פ"י לעיל
בו 37) שנאמר ממקושש, נלמדת חבישה ב, עח, סנהדרין

מה  פורש לא כי במשמר אותו "ויניחו לד) טו, (במדבר
שמח). (אור לו" ונושאים 38)יעשה בשוק, או בבתיהם

א). מ, סנהדרין (רש"י בדבר (משלי 39)ונותנים שנאמר
(דיני  עולם של ברזו העוסקים - שכר" אי "ולרוזנים ד) ַלא,

א). מב, (שם ישתכרו אל ה"ה.40)נפשות) פ"י, לעיל
א.41) מ, בסנהדרין 42)שם וראה ה"ט. פ"א, לעיל ראה

טעם  שנים, יאמרו שלא "כדי א מקראות".לד, משני אחד
שהיו 43) או אלו כנגד אלו "היו ה"ב: פ"ט, לעיל כמבואר

שבעים  עד והולכים מוסיפים בלבד, אחד יותר המחייבים
ה"ג. שם וראה בעוד 44)ואחד". "שמא ב מב, סנהדרין

פי"ג, (לקמן זכות לו ימצאו הסקילה לבית אותו שמוליכים
שלא  כדי הוסיפו: שם ובגמרא שם). (רע"ב ויפטר" ה"א)

רוצחים. ביתֿדין של 45)ייראו ארץ מידת הוא - מיל
שם). חננאל ברבינו וכן וברש"י. א סז, (יומא אמה אלפים

שכינה.46) מחנה מיל,47)באמצע עשר שנים שהיה
ששה  הצדדים מכל המחנה לסוף משה בין שהיה נמצא
ממחצית  ממעטת המשכן, עומד בה שהחצר, ולפי מילין.
חמשים  על אמה חמישים שהוא חציה, שיעור המחנה
רבינו  מדייק לפיכך חמישים), על אמה מאה היתה (החצר

שם). יו"ט' ('תוספות מילין ששה "כמו" ואומר:

.„‚¯‰È ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ BÈc ¯Ó‚pMÓƒ∆ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ∆»≈»≈
BÓBÈa48Ï ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯aÚ ‰˙È‰ elÙ‡ .„Ú d ¿¬ƒ»¿»À»»≈«¿ƒƒ»«
„ÏzL49˙eÓiL „Ú ÔBÈ¯‰‰ ˙Èa „‚k d˙B‡ ÔÈkÓe . ∆≈≈«ƒ»¿∆∆≈«≈»«∆»

‰lÁz „Ïe‰50¯aLn‰ ÏÚ ‰·LÈ Ì‡ Ï·‡ .51- «»»¿ƒ»¬»ƒ»¿»«««¿≈
„ÏzL „Ú dÏ ÔÈÈzÓÓ52¯zÓ - ‚¯‰zL ‰M‡ ÏÎÂ . «¿ƒƒ»«∆≈≈¿»ƒ»∆≈»≈À»

d¯ÚOa ˙B‰Ï53. ≈»ƒ¿»»

היום 48) שכל דינו" את מענה אתה "נמצא א, לה, סנהדרין
מענים  "למה א פט, שם וכן שם). (רש"י למיתה מצפה הוא

מיד". אותו ממיתים אלא זה, של הורגים 49)דינו אלא
וברש"י). א ז, (ערכין הוא אחד שגוף עמה, ולדה

בוולד,50) חיות תהא שאם (שם), ניוול לידי תבוא שלא
שם). (רש"י הוא וניוול אמו מיתת לאחר הכסא 51)יצא 

מלשון  הלידה, בשעת היולדת את עליו מושיבים שהיו
ג. לז, ישעיה הולד 52)הכתוב ונע שעקר כיון שם, ערכין

(רש"י). הוא אחר גוף - אע"פ 53)ממקומו ב, עמ' שם
עשוי  שאינו הוא, מיתה בר לאו שיער בהנאה, אסור שהמת
פי"ד, אבל בהל' לקמן רבינו וכדברי (רש"י). להשתנות
גופו". שאינו מפני בהנאה מותר שהוא משערו "חוץ הכ"א:

.‰BÁ·Ê ‰È‰Â ‚¯‰Ï ‡ˆiL ÈÓ54ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - Áe·Ê ƒ∆»»≈»≈¿»»ƒ¿»«≈¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈfnL „Ú B˙B‡55BÓL‡Â B˙‡hÁ ÌcÓ56Ì‡Â . «∆«ƒ»»ƒ««»«¬»¿ƒ

BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ BÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««∆«≈«¿ƒƒ
BÈc ˙‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡L ,Ba¯˜ ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú57. «∆«¿ƒ»»»¿»∆≈¿«ƒ∆ƒ

קרבנו.54) בשבילו.55)זבח המזבח על זורקים
אפילו 56) קרבה עולתו אבל מיתתו, לאחר קרבים שאינם

מזין). ד"ה וב'תוספות' שם, (ערכין מיתתו שם,57)לאחר
והשווה  לו", נזקקים ואין שעה באותה שחטא כמי "נעשה

הי"ב. פ"ג, שגגות הל'



meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz 'iÎ'c -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז ד' ראשון יום

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר
הבדדים  הארץ, עמי באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות

לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי  ואמר ומהלך בטלית ועטוף חלק לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק לשמור היה
תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
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ayeneקנב akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - fenz 'c oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נטמאו  אחד עד לו שאמר ומי ומת, כלים או טהרות שהניח
לו  אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך,

נטמאו. עמך שעשיתי טהרות

.‡Ô‰k2- ‰‡a‰ ˙bÏ ÔÁÈp‰Â BÊ ˙‚Ï ÂÈÏk ¯‰hL …≈∆ƒ≈≈»¿«¿ƒƒ»«««»»
Ô˙˜ÊÁa el‡ È¯‰3ÌÈÏÎa ÔÈÚ‚B ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ; ¬≈≈¿∆¿»»∆≈«≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

ÏÎB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,Bzb CB˙a Ô‰L ‰Ê Ô‰k ÏL∆…≈∆∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈
˙B¯‰Ë4Ï‡¯OÈ ÏL Ï·‡ .5:¯Ó‡iL „Ú ,˙B‡ÓË ¿»¬»∆ƒ¿»≈¿≈«∆…«

¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa6ÚbÈ ‡lL ˙bÏ ÒkiL ı¯‡‰ ÌÚ ¿ƒƒ»»ƒ¿…«»»∆∆ƒ»≈««∆…ƒ«
.ÌÈÏka«≈ƒ

ורבינו 2) "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
מעם  תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש
הר"ש  אולם הארץ, עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ
שאין  ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש

חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין בחזקת 3)חוששים
וייזהר,4)טהרה. טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ עם

בכליו. לנגוע ושמרתי.6)חבר.5)שלא לב שמתי

.·ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈn‡a ‰¯‰Ëa BÈÈ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰»∆«¬≈¿»√»¿À»ƒ«≈»»∆
ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ÏÈaËÓ ‰Ê È¯‰ -7‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆
ÔÈ„ca‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÔÓL8ÏÚ „ÓÚÏ CÈ¯ˆÂ . ∆∆«¿ƒ∆««»ƒ¿»ƒ«¬…«

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÙa eÏaËiL „Ú ÌÈn‡‰9 »À»ƒ«∆ƒ¿¿¿»»∆¬≈≈»¿ƒ
‰ˆÈˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÏ‰10„a‰ ˙Èa Á˙ÙÏ ıeÁ e‡ˆÈ . ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ»»¿¿∆«≈««

„Ú .Ô˙¯‰Ëa el‡ È¯‰ - e¯ÊÁÂ ¯„b‰ È¯BÁ‡ eÙÂ¿ƒ¿¬≈«»≈¿»¿¬≈≈¿»√»»«
e¯˙qÈ ‡lL È„k „Ú ?ÔÈ¯B‰Ë Ì‰Â e˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿≈∆…ƒ»¿
,Ì˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ - ÂÈÈÚÓ e¯zÒ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÈÚÓ≈≈»¬»ƒƒ¿¿≈≈»»¿¿À¿»»

.ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ÌÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ≈«««∆∆¿«¬ƒƒ¿»

מקבלים 7) שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
היוצא  במשקה שהוכשרו מפני בצירתם משעת טומאה

הענבים. מן הבד 8)מעצמו בבית הזיתים את שדורכים
צריכים  אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז
הנסחט  המוהל ומעט הוכשרו לא הזיתים שהרי טבילה,
מקבלים  אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים
המשקין  משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה

א). הלכה א פרק אוכלין טומאת היו 9)(הלכות אם אבל
החבר. בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים

המים 10) ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
בבשרו  דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה

וכדומה.

.‚- Ô‰ÈÙÏ ‰‡ÓË ˙‡ˆÓpL ÌÈ¯ˆBa‰Â ÔÈ„ca‰««»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈∆
Ì‰lL ˙B˜BÈza ÔÎÂ .eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈÓ‡11. ∆¡»ƒ«…»«¿¿≈«ƒ∆»∆

ובשמן.11) ביין נגעו לא התינוקות לומר נאמנים

.„ÏÚÂ „a‰ ˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ÔÈ„ca‰ ˙‡ ¯‰ËÓ‰«¿«≈∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈««¿»«
È¯‰ - Ò¯„Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿»¬≈
ÌÈÏk‰ Ô˙B‡a eÚ‚ ‡nL ,‡ÓË Blk „a‰ ˙Èa12. ≈««À»≈∆»»¿¿»«≈ƒ

ÈtÓ ÌÈÏk‰ Ì˙B‡Ó ÔÈ¯‰Ê Ì„wÓ Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ…∆ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒƒ¿≈
eËÈÒ‰ ‡nL ,‡ÓË „a‰ ˙Èa È¯‰ - Ô˙‡ÓË13Ô‰Â À¿»»¬≈≈««»≈∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡È˜a ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ,‡ÓË ËÈÒn‰ ÔÈ‡L ÔÈn„Ó¿«ƒ∆≈«≈ƒ»≈∆≈«≈»»∆¿ƒƒ
Ëq‰ ˙‡ÓËa14. ¿À¿«∆≈

ובשמן.12) בזיתים נגעו כן אותם 13)ואחר הזיזו
נגיעה. בלי הבד 14)ממקומם שבבית הכלים גם ולפיכך

נגעו  שאם מהטומאה שפירשו לפני בהם נגעו שמא טמאים,
ראשון  הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם

כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה

.‰ÂÈ¯nÁ eÈ‰15ÔÈ¯·BÚÂ ˙B¯‰Ë ÔÈÚBË ÂÈÏÚBÙe »«»»¬»¬ƒ¿»¿¿ƒ
e‚ÈÏÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÙÏ16ÏÈnÓ ¯˙È17el‡ È¯‰ - ¿»»««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¬≈≈

Ô‰Â ,Ô¯ÓBL ‡e‰L ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,˙B¯B‰Ë¿ƒ¿≈∆≈¿∆¿«∆¿»¿≈
‡B·È ÂLÎÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ÚbÏ ÔÈ„ÁÙÓ18‡e‰ È¯‰L , ¿«¬ƒƒ«¿¿ƒ«¿»»∆¬≈

‡B·‡ È‡Â e‡ˆ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .eÈ¯Á‡«¬≈¬»ƒ»«»∆¿«¬ƒ»
ÌÎÈ¯Á‡19˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰ ÂÈÈÚÓ eqk˙pL ÔÂÈk -20. «¬≈∆≈»∆ƒ¿«≈≈»¬≈≈¿≈

חמורים.15) אלפיים 17)שהרחיקו.16)נוהגי הוא מיל
נוגעים. הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה

רב 18) שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם הולך הוא שהרי
משנה). (כסף ביניהם מפריד מה.19)כזה זמן אחר

מפחדים 20) ואינם מהר כך כל יבוא שלא הם בטוחים
לנגוע.

.Â,Cl‰Óe ˙ÈlËa ÛeËÚÂ ˜eÏÁa Le·Ï ‰È‰L ¯·Á»≈∆»»»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
,Ba ¯‰Ê È˙ÈÈ‰Â ˜eÏÁ‰ ˙‡ ¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒ»»ƒ¿…∆∆»¿»ƒƒƒ¿»
B˙¯‰Ëa ˜eÏÁ‰ È¯‰ - ˙Èlh‰ ÔÓ ÈzÚ„ ÈzÁq‰Â¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»¿»√»
ÏÒ ‰È‰ .ı¯‡‰ ÌÚ da Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˙Èlh‰Â21 ¿««ƒ¿≈»∆»»«»«»»∆»»«

‰Ù¯‚Óe BÙ˙k ÏÚ22‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â ,Ïq‰ CB˙a «¿≈«¿≈»¿««¿»«¿ƒƒ»»
Ïq‰ ˙‡ ¯ÓLÏ23¯·cÓ ‰Ù¯‚n‰ ˙‡ ¯ÓLÏÂ , ƒ¿…∆««¿ƒ¿…∆««¿≈»ƒ»»

d‡nËÓ‰24dÏÒBt‰ ¯·cÓ ‡Ï Ï·‡25¯B‰Ë Ïq‰ -26, «¿«¿»¬»…ƒ»»«¿»««»
‰‡ÓË ‰Ù¯‚n‰Â27ÈtÓ ,‰ÏeÒt ÏqaL ‰Óe¯z ÏÎÂ , ¿««¿≈»¿≈»¿»¿»∆««¿»ƒ¿≈

ÔÓ LnzLÓ ‰È‰ .ÏqaL ÔÈÏÎ‡‰ ˙ÏÒBtL ‰Ù¯‚n‰««¿≈»∆∆∆»√»ƒ∆««»»ƒ¿«≈ƒ
˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰L ˙˜ÊÁa ‰¯‰Ëa ˙È·Á‰∆»ƒ¿»√»¿∆¿«∆ƒÀƒ¿««»ƒ¿≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z¿»««ƒ∆ƒ¿»¬≈ƒ¬»

ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚ ‡nL ,‰ÏÈÎ‡a28ÏÒBt ‡e‰L , «¬ƒ»∆»»«»¿∆≈
‰ÓB„ BÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ÔÈlÁa ¯B‰ËÂ ‰Óe¯˙aƒ¿»¿»¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈlÁ ¯nLÓÏ ‰Óe¯z ¯nLÓ¿«≈¿»ƒ¿«≈Àƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÒBt‰ ¯·cÓ elÙ‡ d¯ÓLÏ¿»¿»¬ƒƒ»»«¿»¬≈À∆∆
ÏÁ ÏL ÌÈÏÎa ˙aL ÏL ÌÈÏk BÏ eÙlÁ˙ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿«¿≈ƒ∆«»¿≈ƒ∆…
ÌÈÏÎk ÏÁ ÏL ÌÈÏk ¯nLÓ BÈ‡L ,e‡ÓË - ÔL·Ïe¿≈»ƒ¿¿∆≈¿«≈≈ƒ∆…¿≈ƒ

˙aL ÏL29Ô‰Ï eÙlÁ˙pL ˙B¯·Á ÌÈL ÈzLa ‰OÚÓ . ∆«»«¬∆ƒ¿≈»ƒ¬≈∆ƒ¿«¿»∆
e‡nËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ıÁ¯n‰ ˙È·a Ô‰ÈÏk¿≈∆¿≈«∆¿»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿

Ïk‰30dz¯ÙÚÓ ‰ÏÙ elÙ‡ .31:¯·ÁÏ ‰¯Ó‡Â ‰pnÓ «…¬ƒ»¿»«¬»¿»ƒ∆»¿»¿»¿»≈
ÌÚ dÏ ‰pzÈ ‡nL ‰¯Êb .˙‡ÓË - dÏ d˙e ,ÈÏ ‰z¿∆»ƒ¿»»»ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆»»«
Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯nLÓ ¯·Á‰ ‰È‰È ‡lL B‡ ,ı¯‡‰»»∆∆…ƒ¿∆∆»≈¿«¿»∆≈»»
ÚÈ„B‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÎk BlL ÔÈ‡L ÌÈÏk ¯nLÓ¿«≈≈ƒ∆≈»∆¿≈»∆»ƒ≈ƒ«

.ÂÈÏÚ CÓqL∆»«»»

תאנים.21) את 22)ובו להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
בזו. זו המודבקות טומאה.23)התאנים פירש 24)מכל

אוכלין  לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף
בהם. שיגעו אחרים אוכלין כוח 25)שיפסלו לה שנותן

אחרים). פוסל אינו (פסול בה הנוגע את שהרי 26)לפסול
טמ  דבר מכל עליו אבל 27)א.שמר אוכלין לפסול פירוש,
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וסיים  ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח ומכיוון
שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו שלא 30)הסיח מפני

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B¯‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL ¯·Á32˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
ÌÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÁÈp‰34‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;35 ƒƒ«≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈∆»

Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈ·Ma36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈ·Ma Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»

.¯wÚƒ»

ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי יבוא שלא כדי החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי על לטהרם שאפשר מפני
טהרה  להם שאין חרס, כלי אף טימאו ולפיכך לכלי כלי

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי. ההזאות.37)ספק כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי המלה

.ÁÍÈ˙B¯‰Ë e‡ÓË :„Á‡ „Ú BÏ ¯Ó‡L ÈÓ‰l‰Â , ƒ∆»«≈∆»ƒ¿¿»√∆»¿«»
BLÈÁÎ‰ Ì‡Â .˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰Â ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜˙BL≈¬≈∆∆¡»«¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ
e„ÈÚiL „Ú ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - e‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿¿¬≈≈¿∆¿»»«∆»ƒ

BnÚ ‰OBÚ ‰È‰ .ÌÈL39¯Á‡Ïe ,ÌÈÁ·Êa B‡ ˙B¯‰Ëa ¿«ƒ»»∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««
È˙ÈOÚL ˙B¯‰Ë :Ba Ú‚tL ‰ÚLa BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ÔÓÊ¿«¿»¿»«¿»»∆»«¿»∆»ƒƒ
‰Ê È¯‰ - eÏbt˙ EnÚ È˙ÈOÚL ÌÈÁ·Êe e‡ÓË EnÚƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ¿«¿¬≈∆
Ck ¯Á‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ba Ú‚t Ì‡ Ï·‡ .ÔÓ‡∆¡»¬»ƒ»«¿…»«¿¿««»
È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡Â ‰iL ÌÚt Ba Ú‚t»«««¿ƒ»¿»«≈∆¡»∆»¬≈
.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯‰ËÂ ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ÂÈÁ·Ê¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

ה'תשע"ט  תמוז ה' שני יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§
‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ı¯Mk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו

מי  טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב סוגי עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
והכוונה  "חטאות", וצ"ל "חטאת", כתוב שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב, צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע. ושכבת שרץ נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני הקודמות, ההלכות בארבע נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע שביעי, כלל
כולן  אלא עצמן, בפני כמצוות המצוות פרטי את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי"ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי  חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

בשחוטה. שנתערבה

.‡·‡ - ‰Ï·p‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3d¯OaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7·k¯Ók ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«

·f‰8‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ‰Ï·a Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈
BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰Ï·pa9.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï·‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»

L‡¯ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…
B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â Ò¯Á ÈÏÎ12e¯‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ"ב.2) פ"א פרשתא 3)כלים שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ליתן  מנבלתה? האוכל מ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע אף כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י: פרק שם כתוב 5)כהנים'

הערב. עד יטמא בנבלתם הנוגע כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס, כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס אם

כתוב  בדופניו. נגע שלא אףֿעלֿפי שבתוכו, מה וכל הכלי
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם , בתורה
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נטמאו  אחד עד לו שאמר ומי ומת, כלים או טהרות שהניח
לו  אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך,

נטמאו. עמך שעשיתי טהרות

.‡Ô‰k2- ‰‡a‰ ˙bÏ ÔÁÈp‰Â BÊ ˙‚Ï ÂÈÏk ¯‰hL …≈∆ƒ≈≈»¿«¿ƒƒ»«««»»
Ô˙˜ÊÁa el‡ È¯‰3ÌÈÏÎa ÔÈÚ‚B ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ; ¬≈≈¿∆¿»»∆≈«≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

ÏÎB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,Bzb CB˙a Ô‰L ‰Ê Ô‰k ÏL∆…≈∆∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈
˙B¯‰Ë4Ï‡¯OÈ ÏL Ï·‡ .5:¯Ó‡iL „Ú ,˙B‡ÓË ¿»¬»∆ƒ¿»≈¿≈«∆…«

¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa6ÚbÈ ‡lL ˙bÏ ÒkiL ı¯‡‰ ÌÚ ¿ƒƒ»»ƒ¿…«»»∆∆ƒ»≈««∆…ƒ«
.ÌÈÏka«≈ƒ

ורבינו 2) "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
מעם  תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש
הר"ש  אולם הארץ, עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ
שאין  ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש

חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין בחזקת 3)חוששים
וייזהר,4)טהרה. טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ עם

בכליו. לנגוע ושמרתי.6)חבר.5)שלא לב שמתי

.·ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈn‡a ‰¯‰Ëa BÈÈ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰»∆«¬≈¿»√»¿À»ƒ«≈»»∆
ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ÏÈaËÓ ‰Ê È¯‰ -7‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆
ÔÈ„ca‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÔÓL8ÏÚ „ÓÚÏ CÈ¯ˆÂ . ∆∆«¿ƒ∆««»ƒ¿»ƒ«¬…«

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÙa eÏaËiL „Ú ÌÈn‡‰9 »À»ƒ«∆ƒ¿¿¿»»∆¬≈≈»¿ƒ
‰ˆÈˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÏ‰10„a‰ ˙Èa Á˙ÙÏ ıeÁ e‡ˆÈ . ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ»»¿¿∆«≈««

„Ú .Ô˙¯‰Ëa el‡ È¯‰ - e¯ÊÁÂ ¯„b‰ È¯BÁ‡ eÙÂ¿ƒ¿¬≈«»≈¿»¿¬≈≈¿»√»»«
e¯˙qÈ ‡lL È„k „Ú ?ÔÈ¯B‰Ë Ì‰Â e˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿≈∆…ƒ»¿
,Ì˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ - ÂÈÈÚÓ e¯zÒ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÈÚÓ≈≈»¬»ƒƒ¿¿≈≈»»¿¿À¿»»

.ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ÌÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ≈«««∆∆¿«¬ƒƒ¿»

מקבלים 7) שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
היוצא  במשקה שהוכשרו מפני בצירתם משעת טומאה

הענבים. מן הבד 8)מעצמו בבית הזיתים את שדורכים
צריכים  אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז
הנסחט  המוהל ומעט הוכשרו לא הזיתים שהרי טבילה,
מקבלים  אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים
המשקין  משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה

א). הלכה א פרק אוכלין טומאת היו 9)(הלכות אם אבל
החבר. בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים

המים 10) ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
בבשרו  דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה

וכדומה.

.‚- Ô‰ÈÙÏ ‰‡ÓË ˙‡ˆÓpL ÌÈ¯ˆBa‰Â ÔÈ„ca‰««»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈∆
Ì‰lL ˙B˜BÈza ÔÎÂ .eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈÓ‡11. ∆¡»ƒ«…»«¿¿≈«ƒ∆»∆

ובשמן.11) ביין נגעו לא התינוקות לומר נאמנים

.„ÏÚÂ „a‰ ˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ÔÈ„ca‰ ˙‡ ¯‰ËÓ‰«¿«≈∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈««¿»«
È¯‰ - Ò¯„Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿»¬≈
ÌÈÏk‰ Ô˙B‡a eÚ‚ ‡nL ,‡ÓË Blk „a‰ ˙Èa12. ≈««À»≈∆»»¿¿»«≈ƒ

ÈtÓ ÌÈÏk‰ Ì˙B‡Ó ÔÈ¯‰Ê Ì„wÓ Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ…∆ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒƒ¿≈
eËÈÒ‰ ‡nL ,‡ÓË „a‰ ˙Èa È¯‰ - Ô˙‡ÓË13Ô‰Â À¿»»¬≈≈««»≈∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡È˜a ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ,‡ÓË ËÈÒn‰ ÔÈ‡L ÔÈn„Ó¿«ƒ∆≈«≈ƒ»≈∆≈«≈»»∆¿ƒƒ
Ëq‰ ˙‡ÓËa14. ¿À¿«∆≈

ובשמן.12) בזיתים נגעו כן אותם 13)ואחר הזיזו
נגיעה. בלי הבד 14)ממקומם שבבית הכלים גם ולפיכך

נגעו  שאם מהטומאה שפירשו לפני בהם נגעו שמא טמאים,
ראשון  הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם

כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה

.‰ÂÈ¯nÁ eÈ‰15ÔÈ¯·BÚÂ ˙B¯‰Ë ÔÈÚBË ÂÈÏÚBÙe »«»»¬»¬ƒ¿»¿¿ƒ
e‚ÈÏÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÙÏ16ÏÈnÓ ¯˙È17el‡ È¯‰ - ¿»»««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¬≈≈

Ô‰Â ,Ô¯ÓBL ‡e‰L ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,˙B¯B‰Ë¿ƒ¿≈∆≈¿∆¿«∆¿»¿≈
‡B·È ÂLÎÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ÚbÏ ÔÈ„ÁÙÓ18‡e‰ È¯‰L , ¿«¬ƒƒ«¿¿ƒ«¿»»∆¬≈

‡B·‡ È‡Â e‡ˆ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .eÈ¯Á‡«¬≈¬»ƒ»«»∆¿«¬ƒ»
ÌÎÈ¯Á‡19˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰ ÂÈÈÚÓ eqk˙pL ÔÂÈk -20. «¬≈∆≈»∆ƒ¿«≈≈»¬≈≈¿≈

חמורים.15) אלפיים 17)שהרחיקו.16)נוהגי הוא מיל
נוגעים. הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה

רב 18) שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם הולך הוא שהרי
משנה). (כסף ביניהם מפריד מה.19)כזה זמן אחר

מפחדים 20) ואינם מהר כך כל יבוא שלא הם בטוחים
לנגוע.

.Â,Cl‰Óe ˙ÈlËa ÛeËÚÂ ˜eÏÁa Le·Ï ‰È‰L ¯·Á»≈∆»»»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
,Ba ¯‰Ê È˙ÈÈ‰Â ˜eÏÁ‰ ˙‡ ¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒ»»ƒ¿…∆∆»¿»ƒƒƒ¿»
B˙¯‰Ëa ˜eÏÁ‰ È¯‰ - ˙Èlh‰ ÔÓ ÈzÚ„ ÈzÁq‰Â¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»¿»√»
ÏÒ ‰È‰ .ı¯‡‰ ÌÚ da Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˙Èlh‰Â21 ¿««ƒ¿≈»∆»»«»«»»∆»»«

‰Ù¯‚Óe BÙ˙k ÏÚ22‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â ,Ïq‰ CB˙a «¿≈«¿≈»¿««¿»«¿ƒƒ»»
Ïq‰ ˙‡ ¯ÓLÏ23¯·cÓ ‰Ù¯‚n‰ ˙‡ ¯ÓLÏÂ , ƒ¿…∆««¿ƒ¿…∆««¿≈»ƒ»»

d‡nËÓ‰24dÏÒBt‰ ¯·cÓ ‡Ï Ï·‡25¯B‰Ë Ïq‰ -26, «¿«¿»¬»…ƒ»»«¿»««»
‰‡ÓË ‰Ù¯‚n‰Â27ÈtÓ ,‰ÏeÒt ÏqaL ‰Óe¯z ÏÎÂ , ¿««¿≈»¿≈»¿»¿»∆««¿»ƒ¿≈

ÔÓ LnzLÓ ‰È‰ .ÏqaL ÔÈÏÎ‡‰ ˙ÏÒBtL ‰Ù¯‚n‰««¿≈»∆∆∆»√»ƒ∆««»»ƒ¿«≈ƒ
˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰L ˙˜ÊÁa ‰¯‰Ëa ˙È·Á‰∆»ƒ¿»√»¿∆¿«∆ƒÀƒ¿««»ƒ¿≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z¿»««ƒ∆ƒ¿»¬≈ƒ¬»

ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚ ‡nL ,‰ÏÈÎ‡a28ÏÒBt ‡e‰L , «¬ƒ»∆»»«»¿∆≈
‰ÓB„ BÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ÔÈlÁa ¯B‰ËÂ ‰Óe¯˙aƒ¿»¿»¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈlÁ ¯nLÓÏ ‰Óe¯z ¯nLÓ¿«≈¿»ƒ¿«≈Àƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÒBt‰ ¯·cÓ elÙ‡ d¯ÓLÏ¿»¿»¬ƒƒ»»«¿»¬≈À∆∆
ÏÁ ÏL ÌÈÏÎa ˙aL ÏL ÌÈÏk BÏ eÙlÁ˙ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿«¿≈ƒ∆«»¿≈ƒ∆…
ÌÈÏÎk ÏÁ ÏL ÌÈÏk ¯nLÓ BÈ‡L ,e‡ÓË - ÔL·Ïe¿≈»ƒ¿¿∆≈¿«≈≈ƒ∆…¿≈ƒ

˙aL ÏL29Ô‰Ï eÙlÁ˙pL ˙B¯·Á ÌÈL ÈzLa ‰OÚÓ . ∆«»«¬∆ƒ¿≈»ƒ¬≈∆ƒ¿«¿»∆
e‡nËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ıÁ¯n‰ ˙È·a Ô‰ÈÏk¿≈∆¿≈«∆¿»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿

Ïk‰30dz¯ÙÚÓ ‰ÏÙ elÙ‡ .31:¯·ÁÏ ‰¯Ó‡Â ‰pnÓ «…¬ƒ»¿»«¬»¿»ƒ∆»¿»¿»¿»≈
ÌÚ dÏ ‰pzÈ ‡nL ‰¯Êb .˙‡ÓË - dÏ d˙e ,ÈÏ ‰z¿∆»ƒ¿»»»ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆»»«
Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯nLÓ ¯·Á‰ ‰È‰È ‡lL B‡ ,ı¯‡‰»»∆∆…ƒ¿∆∆»≈¿«¿»∆≈»»
ÚÈ„B‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÎk BlL ÔÈ‡L ÌÈÏk ¯nLÓ¿«≈≈ƒ∆≈»∆¿≈»∆»ƒ≈ƒ«

.ÂÈÏÚ CÓqL∆»«»»

תאנים.21) את 22)ובו להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
בזו. זו המודבקות טומאה.23)התאנים פירש 24)מכל

אוכלין  לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף
בהם. שיגעו אחרים אוכלין כוח 25)שיפסלו לה שנותן

אחרים). פוסל אינו (פסול בה הנוגע את שהרי 26)לפסול
טמ  דבר מכל עליו אבל 27)א.שמר אוכלין לפסול פירוש,
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וסיים  ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח ומכיוון
שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו שלא 30)הסיח מפני

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B¯‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL ¯·Á32˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
ÌÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÁÈp‰34‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;35 ƒƒ«≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈∆»

Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈ·Ma36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈ·Ma Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»

.¯wÚƒ»

ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי יבוא שלא כדי החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי על לטהרם שאפשר מפני
טהרה  להם שאין חרס, כלי אף טימאו ולפיכך לכלי כלי

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי. ההזאות.37)ספק כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי המלה

.ÁÍÈ˙B¯‰Ë e‡ÓË :„Á‡ „Ú BÏ ¯Ó‡L ÈÓ‰l‰Â , ƒ∆»«≈∆»ƒ¿¿»√∆»¿«»
BLÈÁÎ‰ Ì‡Â .˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰Â ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜˙BL≈¬≈∆∆¡»«¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ
e„ÈÚiL „Ú ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - e‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿¿¬≈≈¿∆¿»»«∆»ƒ

BnÚ ‰OBÚ ‰È‰ .ÌÈL39¯Á‡Ïe ,ÌÈÁ·Êa B‡ ˙B¯‰Ëa ¿«ƒ»»∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««
È˙ÈOÚL ˙B¯‰Ë :Ba Ú‚tL ‰ÚLa BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ÔÓÊ¿«¿»¿»«¿»»∆»«¿»∆»ƒƒ
‰Ê È¯‰ - eÏbt˙ EnÚ È˙ÈOÚL ÌÈÁ·Êe e‡ÓË EnÚƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ¿«¿¬≈∆
Ck ¯Á‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ba Ú‚t Ì‡ Ï·‡ .ÔÓ‡∆¡»¬»ƒ»«¿…»«¿¿««»
È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡Â ‰iL ÌÚt Ba Ú‚t»«««¿ƒ»¿»«≈∆¡»∆»¬≈
.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯‰ËÂ ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ÂÈÁ·Ê¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

ה'תשע"ט  תמוז ה' שני יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§
‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ı¯Mk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו

מי  טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב סוגי עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
והכוונה  "חטאות", וצ"ל "חטאת", כתוב שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב, צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע. ושכבת שרץ נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני הקודמות, ההלכות בארבע נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע שביעי, כלל
כולן  אלא עצמן, בפני כמצוות המצוות פרטי את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי"ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי  חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

בשחוטה. שנתערבה

.‡·‡ - ‰Ï·p‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3d¯OaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7·k¯Ók ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«

·f‰8‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ‰Ï·a Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈
BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰Ï·pa9.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï·‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»

L‡¯ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…
B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â Ò¯Á ÈÏÎ12e¯‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ"ב.2) פ"א פרשתא 3)כלים שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ליתן  מנבלתה? האוכל מ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע אף כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י: פרק שם כתוב 5)כהנים'

הערב. עד יטמא בנבלתם הנוגע כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס, כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס אם

כתוב  בדופניו. נגע שלא אףֿעלֿפי שבתוכו, מה וכל הכלי
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם , בתורה
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ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב'תורת ודרשו יטמא",
מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם

דבר  שהיה כגון בה, נגע שלא אףֿעלֿפי הנבילה, את נשא
"והנושא  כח): (שם, שנאמר הנבילה, ובין גופו בין מבדיל

הערב". עד וטמא בגדיו יכבס נבלתם בו 8)את שהנוגע
מרכב  נבדל ובזה בגדים. מטמא והנושאו בגדים, מטמא אינו
הלכות  (ראה בגדים מטמאה נגיעתם שגם וממושב, ממשכב

ב). הלכה פ"ו ומושב משכב כהנים'9)מטמאי ב'תורת
הנוגע  ואין הערב", עד יטמא "הנוגע ז): הלכה פ"ו (שם

בגדים. ולד 10)מטמא נעשה הטומאה באב הנוגע
לטומאה). כמו 11)(ראשון לטומאה ראשון ונעשים

לא  הטומאה מן שפירש אחרי בהם שנגע כלים אבל האדם,
כלים  כל מטמא הטומאה, מן פירש שלא זמן וכל נטמאו.
ה"ט: ד, פרשתא שם, בגדים. דוקא ולא בהם, נוגע שהוא
יכבס  כתוב: (בתורה כבגדים? כלים שאר לעשות מנין
הגר"א). - יטמא (צ"ל "טמא" לומר תלמוד בגדיו),

בגד,12) לומר תלמוד חרס? וכלי אדם יטמא "יכול שם:
חרס". וכלי אדם מטמא ואינו מטמא הוא פרק 13)בגד

ו.

.·„Á‡14ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ∆»¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈
ÔÈ¯eÒ‡‰15.˙ÈfÎa ‡nËÓ Ô¯Oa Ôlk - e˙Ó Ì‡ , »¬ƒƒ≈À»¿»»¿«≈¿««ƒ

Ô˙¯‰ËÓ ‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙ËÈÁLe16ÏÎa ¿ƒ«¿≈»¿»¿«»¿»¿««»«¿»
ıeÁa ÌÈL„˜Â ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁL elÙ‡Â .ÌB˜Ó17- »«¬ƒ»«Àƒ»¬»»¿»»ƒ«

BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁMa Ïeqt Ú¯‡ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿ƒ≈«ƒ«¿ƒ»¬≈
‰Ï·18‡OÓa ‰‡nËÓe19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈»¿«¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰ËÈÁL20. ¿ƒ»

חיה.14) ובין בהמה זה 15)בין למדו ב ע, חולין בגמרא
הכתוב. אחד 16)מן ע"י באכילה אסורה היא אם אפילו

ה"ג). לקמן (ראה ב עב, שם טריפות. משמונהֿעשרה
א).17) סח, (זבחים בהנאה גם אסורים כר'18)שהם

א. לב, חולין במשנה מועילה 19)יהושע, אינה השחיטה
החמורה. משא מטומאת לטהר יח.20)אפילו הלכה פ"ג

.‚˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«»¿≈»≈«¿ƒ»∆∆
da21B‡ d˜BÁ‰ B‡ d¯ÁBp‰ B‡ dËÁBM‰ „Á‡Â , »¿∆»«¬»«¬»«¿»

˙BÏ·p‰ ÏÎÂ .‰Ï· BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰˙nL∆≈»¿«¿»¬≈¿≈»¿»«¿≈
˙BÙ¯ËˆÓ22„Á‡Â ˙B‡ÓË „Á‡ ,˙ÈÊÎÏ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ƒ¿»¿¿ƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿∆»

˙B¯B‰Ë23. ¿

ב.21) עב, שם ב.22)משנה א, מעילה כחצי 23)משנה
טומאה, לענין מטהורה זית כחצי עם מצטרף מטמאה זית
הלכות  (ראה אכילתם על מלקות לחייב מצטרפים אין אבל

יב). להלכה והשלמות יז, הלכה פ"ד אסורות מאכלות

.„¯O·k ‡e‰ È¯‰ ÁÓ24‡nËÓ BÈ‡ ‰Ï·p‰ Ì„Â .25 …«¬≈¿»»¿««¿≈»≈¿«≈
BÈ‡L ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰Ï·kƒ¿≈»∆»¬≈¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈

ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ26‰¯Bz‰ ÔÓ27. ¿«≈…»»¿…≈ƒƒ«»

א.24) קכה, יהושע 25)חולין ר' העיד מ"א. פ"ח עדיות
טהור. שהוא נבילות דם על בתירה רבינו 26)בן כוונת

רביעית  בשיעור אפילו כלל התורה מן מטמא שאינו ברורה,

מפירושו  בו וחזר מכזית. שלושה פי גדול שהוא הלוג
בכזית  מלטמא שטהור שם) הרע"ב גם פירש (וכן זו למשנה
קג, (מנחות שבברייתא מפני מטמא, ברביעית אבל כבשר
יהושע  ור' חנניה) (בן יהושע ר' בשם זו עדות נאמרה ב)
דם  חכמים טימאו שלא שהיה, מעשה והוסיפו בתירה, בן
בעדויות  טוב' יום 'תוספות (ראה גדול בשיעור אפילו נבילה
בהשלמות). ג הלכה פ"י אוכלין טומאת הלכות וראה שם,

אולם 27) טמאים. כמשקין כלים מטמא שמדרבנן משמע
משקה. שאינו משמע ה"ג, אוכלין מטומאת בפ"י מלשונו

.‰·ÏÁ28:¯Ó‡pL .¯B‰Ë - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ≈∆¿≈»¿»∆≈»»∆∆¡«
‰Î‡ÏÓ ÏÎÏ ‰OÚÈ ‰Ù¯Ë ·ÏÁÂ ‰Ï· ·ÏÁÂ29ÏÎ‡Â ¿≈∆¿≈»¿≈∆¿≈»≈»∆¿»¿»»¿»…

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ B¯eq‡L ÈÓ - e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï30. ……¿Àƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈»
ÔÈ¯ÈLÎn‰ ÔÈ˜Lna ¯LÎ‰ Ì‡Â31ÔÈÏÎ‡k ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒÀ¿«««¿ƒ««¿ƒƒ¬≈»√»ƒ

ÔÈ‡ÓË32‰ÙBÁ‰ ·ÏÁa Ú‚Bp‰Â .‰Ï· ¯O·k BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈»¿«≈««≈∆«∆
‰L¯Ù‰ Ì„˜ ‡ÈÏk‰ ˙‡33Ú‚Bk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆«À¿»…∆«¿»»¬≈∆»≈¿≈«

‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÔÈËeÁ ‰nk È¯‰L ,dÓˆÚ ‡ÈÏka34 «À¿»«¿»∆¬≈«»ƒƒ¿»ƒƒ∆»
‰¯B‰Ë ÔÈa ‰iÁ‰Â ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ï·‡ .·ÏÁa35ÔÈa «≈∆¬»¿≈»¿≈»¿««»≈¿»≈

‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ daÏÁ „Á‡Â d¯Oa „Á‡ - ‰‡ÓË¿≈»∆»¿»»¿∆»∆¿»¿À¿»¿«≈
.‰Ï·p‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

כג.28) שאסור 29)פסחים קודש למלאכת אפילו משמע
טמאה 30)לטמאו. בהמה חלב לטומאת נימוק זה

זו. הלכה בסוף שנאמרה אינם 31)שנתנבלה, אוכלין
המשקין  משבעת באחד נרטבו שלא זמן כל טומאה מקבלים
[חלב  ב הלכה אוכלין טומאת מהלכות בפ"א רבינו שמנאם
מכשירתו]. ששחיטתו מפני הכשר, צריך אינו שחוטה

טומאת 32) מטמא הוא הרי בטומאה, נגע לא אם ואפילו
מ"ט. פ"ג עוקצין בפירושו, (רבינו לטומאה כראשון אוכלין

השלמות). הכליה.33)ראה מן שהפרידו מן 34)לפני
הם. בשר אלה וחוטים באכילה 35)הכליה, מותר שחלבה

כשנשחטה.

.ÂÈBk‰36˜ÙÒa B˙‡ÓËÂ ,B¯O·k ‡nËÓ BaÏÁ -37. «∆¿¿«≈ƒ¿»¿À¿»¿»≈
ÙÏÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈ ¿ƒ»≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÏÚÂ B˙‡ÓË ÏÚ ˙¯k38Lc˜n‰ ˙‡Èa39˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ »≈«À¿»¿«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ«
ÂÈL„˜40. »»»

בריה 36) של במהותה תנאים נחלקו א) (פ, חולין בברייתא
ואמו  בהמה, (אביו וצביה מתיש נולד שהוא אומרים יש זו,
בה  הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומר יוסי ור' חיה).

בהמה. מין או חיה מין היא אם מין 37)חכמים שמא
טהור. שחלבה הוא, "על".38)בהמה פירוש,39)צ"ל

כרת  חייב אינו למקדש, ונכנס כוי נבלת בחלב נטמא אם
ודאי. טמא המקדש.40)כמו קדשי

.ÊÌÈ¯·„ el‡Â41:˙BÏ·p‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¿≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ«¿≈
Ì‡L C¯‰ Ô¯wÚ elÙ‡ ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,˙BÓˆÚ‰»¬»¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¬ƒƒ»»»«∆ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰Â ,Ì„ ‡ˆBÈ ÈÁ‰ ÔÓ C˙ÁÈ≈»≈ƒ««≈»¿»««ƒ∆≈

ÏÏ‡‰Â ,„aÚÓ42ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ¿À»¿»¬»¿«ƒƒ¿«»»¿««¿ƒ
ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dnÚ ÔÈÏMa˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‰Ï·p‰ ÔÓ eL¯tL∆≈¿ƒ«¿≈»¬»«≈«¿∆»ƒ»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz 'd ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk43‰È‰iL ‡e‰Â . ¿∆≈¿À»ƒ«»»¬≈∆»≈¿∆ƒ¿∆
˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡L ,˙ÈÊk ¯Oaa44. «»»¿«ƒ∆≈∆»ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ב.41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח, שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -47- ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס כרב

וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע"י בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס אם אבל העור. לגבי ביטלו שלא

שם). (רש"י מטמא אינו תינוקות, ע"י

.Ëel‡Â49¯ÈÊÁ ¯BÚ :Ì¯O·k Ì‰È˙B¯BÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa ¯BÚÂ ,‰k¯‰ ÏÓb‰ ˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ,·eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ,˙La‰50È¯‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL ¯BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ï·p‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ¯B‰Ë - «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL ¯BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54- B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰¯B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k¯ ˙¯ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב, שם רבינו 50)משנה אמו. שבמעי העובר
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט
יוחנן  שר' מפני וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב) קכב, (שם אמר

(51 ֿ ועלֿידי עליהם, שידרסו כדי העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי 52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי
לאכילה. הראוי בשר לסל 54)מתורת כטלאי בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï· ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰¯B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62¯B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê ¯BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰ - ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ ¯BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .¯Oaa64È¯‰ - «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

¯eaÁ ¯BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ

‰ÈÏ‚¯Ó dËÈLÙ‰66,¯eaÁ Blk ¯BÚ‰ È¯‰ - „·Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ
Blk ¯BÚ‰ LÈ¯ÙiL „Ú ,¯Oaa Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À

ÌÈˆ¯Ma ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .¯Oa‰ ÏÚÓ67„Ú ¯eaÁ - ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«
¯eaÁ - ¯‡ev‰ ÏÚL ¯BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ ¯eaÁ ‡e‰L ¯BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck - ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.¯Oa‰ ‡ÓË - ¯eaÁ ‡e‰L ‰Ê ¯BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח.61)משנה לו ישמש  שהעור
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב מן העור את קורעים כזה, בהפשט

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב נותנים שהרועים גדול, שק כעין

אין  זה בהפשט למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח. המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע אם
בבשר. נגע כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב.67)פי קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע

.‡È¯BÚ70·Èva Ú‚Bp‰ - ‰Ï· ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL B¯ÚO·e73¯BÚ‰ È¯BÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

¯OaÏ ¯ÓBL B¯ÚOa ¯BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï·‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„c¯Ó ‰È‰ Ì‡76¯BÚ‰ ·b‡ ÏËa -77. ƒ»»¿À»»≈««»

א.70) קכד, שם דק.71)משנה והוא 72)חוט העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י בפירושו. (רבינו בבשר נוגע

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב, כנגד בשער הנוגע דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב, וארוך מאוד דק

שיכבה 77)(רש"י). ולכנס לטרוח אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.

.·È¯BÚ78‰Ï· ¯Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏh·Ó ¯BÚ‰ -79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80- ÚbÓa ‰Ï·p‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81Ô·ÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï·‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ -83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È¯‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë84¯eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„c¯Ó Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È·‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.¯B‰Ë - Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי בטלה שכזו קטנה כמות
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ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב'תורת ודרשו יטמא",
מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם

דבר  שהיה כגון בה, נגע שלא אףֿעלֿפי הנבילה, את נשא
"והנושא  כח): (שם, שנאמר הנבילה, ובין גופו בין מבדיל

הערב". עד וטמא בגדיו יכבס נבלתם בו 8)את שהנוגע
מרכב  נבדל ובזה בגדים. מטמא והנושאו בגדים, מטמא אינו
הלכות  (ראה בגדים מטמאה נגיעתם שגם וממושב, ממשכב

ב). הלכה פ"ו ומושב משכב כהנים'9)מטמאי ב'תורת
הנוגע  ואין הערב", עד יטמא "הנוגע ז): הלכה פ"ו (שם

בגדים. ולד 10)מטמא נעשה הטומאה באב הנוגע
לטומאה). כמו 11)(ראשון לטומאה ראשון ונעשים

לא  הטומאה מן שפירש אחרי בהם שנגע כלים אבל האדם,
כלים  כל מטמא הטומאה, מן פירש שלא זמן וכל נטמאו.
ה"ט: ד, פרשתא שם, בגדים. דוקא ולא בהם, נוגע שהוא
יכבס  כתוב: (בתורה כבגדים? כלים שאר לעשות מנין
הגר"א). - יטמא (צ"ל "טמא" לומר תלמוד בגדיו),

בגד,12) לומר תלמוד חרס? וכלי אדם יטמא "יכול שם:
חרס". וכלי אדם מטמא ואינו מטמא הוא פרק 13)בגד

ו.

.·„Á‡14ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ∆»¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈
ÔÈ¯eÒ‡‰15.˙ÈfÎa ‡nËÓ Ô¯Oa Ôlk - e˙Ó Ì‡ , »¬ƒƒ≈À»¿»»¿«≈¿««ƒ

Ô˙¯‰ËÓ ‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙ËÈÁLe16ÏÎa ¿ƒ«¿≈»¿»¿«»¿»¿««»«¿»
ıeÁa ÌÈL„˜Â ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁL elÙ‡Â .ÌB˜Ó17- »«¬ƒ»«Àƒ»¬»»¿»»ƒ«

BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁMa Ïeqt Ú¯‡ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿ƒ≈«ƒ«¿ƒ»¬≈
‰Ï·18‡OÓa ‰‡nËÓe19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈»¿«¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰ËÈÁL20. ¿ƒ»

חיה.14) ובין בהמה זה 15)בין למדו ב ע, חולין בגמרא
הכתוב. אחד 16)מן ע"י באכילה אסורה היא אם אפילו

ה"ג). לקמן (ראה ב עב, שם טריפות. משמונהֿעשרה
א).17) סח, (זבחים בהנאה גם אסורים כר'18)שהם

א. לב, חולין במשנה מועילה 19)יהושע, אינה השחיטה
החמורה. משא מטומאת לטהר יח.20)אפילו הלכה פ"ג

.‚˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«»¿≈»≈«¿ƒ»∆∆
da21B‡ d˜BÁ‰ B‡ d¯ÁBp‰ B‡ dËÁBM‰ „Á‡Â , »¿∆»«¬»«¬»«¿»

˙BÏ·p‰ ÏÎÂ .‰Ï· BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰˙nL∆≈»¿«¿»¬≈¿≈»¿»«¿≈
˙BÙ¯ËˆÓ22„Á‡Â ˙B‡ÓË „Á‡ ,˙ÈÊÎÏ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ƒ¿»¿¿ƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿∆»

˙B¯B‰Ë23. ¿

ב.21) עב, שם ב.22)משנה א, מעילה כחצי 23)משנה
טומאה, לענין מטהורה זית כחצי עם מצטרף מטמאה זית
הלכות  (ראה אכילתם על מלקות לחייב מצטרפים אין אבל

יב). להלכה והשלמות יז, הלכה פ"ד אסורות מאכלות

.„¯O·k ‡e‰ È¯‰ ÁÓ24‡nËÓ BÈ‡ ‰Ï·p‰ Ì„Â .25 …«¬≈¿»»¿««¿≈»≈¿«≈
BÈ‡L ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰Ï·kƒ¿≈»∆»¬≈¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈

ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ26‰¯Bz‰ ÔÓ27. ¿«≈…»»¿…≈ƒƒ«»

א.24) קכה, יהושע 25)חולין ר' העיד מ"א. פ"ח עדיות
טהור. שהוא נבילות דם על בתירה רבינו 26)בן כוונת

רביעית  בשיעור אפילו כלל התורה מן מטמא שאינו ברורה,

מפירושו  בו וחזר מכזית. שלושה פי גדול שהוא הלוג
בכזית  מלטמא שטהור שם) הרע"ב גם פירש (וכן זו למשנה
קג, (מנחות שבברייתא מפני מטמא, ברביעית אבל כבשר
יהושע  ור' חנניה) (בן יהושע ר' בשם זו עדות נאמרה ב)
דם  חכמים טימאו שלא שהיה, מעשה והוסיפו בתירה, בן
בעדויות  טוב' יום 'תוספות (ראה גדול בשיעור אפילו נבילה
בהשלמות). ג הלכה פ"י אוכלין טומאת הלכות וראה שם,

אולם 27) טמאים. כמשקין כלים מטמא שמדרבנן משמע
משקה. שאינו משמע ה"ג, אוכלין מטומאת בפ"י מלשונו

.‰·ÏÁ28:¯Ó‡pL .¯B‰Ë - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ≈∆¿≈»¿»∆≈»»∆∆¡«
‰Î‡ÏÓ ÏÎÏ ‰OÚÈ ‰Ù¯Ë ·ÏÁÂ ‰Ï· ·ÏÁÂ29ÏÎ‡Â ¿≈∆¿≈»¿≈∆¿≈»≈»∆¿»¿»»¿»…

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ B¯eq‡L ÈÓ - e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï30. ……¿Àƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈»
ÔÈ¯ÈLÎn‰ ÔÈ˜Lna ¯LÎ‰ Ì‡Â31ÔÈÏÎ‡k ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒÀ¿«««¿ƒ««¿ƒƒ¬≈»√»ƒ

ÔÈ‡ÓË32‰ÙBÁ‰ ·ÏÁa Ú‚Bp‰Â .‰Ï· ¯O·k BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈»¿«≈««≈∆«∆
‰L¯Ù‰ Ì„˜ ‡ÈÏk‰ ˙‡33Ú‚Bk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆«À¿»…∆«¿»»¬≈∆»≈¿≈«

‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÔÈËeÁ ‰nk È¯‰L ,dÓˆÚ ‡ÈÏka34 «À¿»«¿»∆¬≈«»ƒƒ¿»ƒƒ∆»
‰¯B‰Ë ÔÈa ‰iÁ‰Â ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ï·‡ .·ÏÁa35ÔÈa «≈∆¬»¿≈»¿≈»¿««»≈¿»≈

‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ daÏÁ „Á‡Â d¯Oa „Á‡ - ‰‡ÓË¿≈»∆»¿»»¿∆»∆¿»¿À¿»¿«≈
.‰Ï·p‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

כג.28) שאסור 29)פסחים קודש למלאכת אפילו משמע
טמאה 30)לטמאו. בהמה חלב לטומאת נימוק זה

זו. הלכה בסוף שנאמרה אינם 31)שנתנבלה, אוכלין
המשקין  משבעת באחד נרטבו שלא זמן כל טומאה מקבלים
[חלב  ב הלכה אוכלין טומאת מהלכות בפ"א רבינו שמנאם
מכשירתו]. ששחיטתו מפני הכשר, צריך אינו שחוטה

טומאת 32) מטמא הוא הרי בטומאה, נגע לא אם ואפילו
מ"ט. פ"ג עוקצין בפירושו, (רבינו לטומאה כראשון אוכלין

השלמות). הכליה.33)ראה מן שהפרידו מן 34)לפני
הם. בשר אלה וחוטים באכילה 35)הכליה, מותר שחלבה

כשנשחטה.

.ÂÈBk‰36˜ÙÒa B˙‡ÓËÂ ,B¯O·k ‡nËÓ BaÏÁ -37. «∆¿¿«≈ƒ¿»¿À¿»¿»≈
ÙÏÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈ ¿ƒ»≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÏÚÂ B˙‡ÓË ÏÚ ˙¯k38Lc˜n‰ ˙‡Èa39˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ »≈«À¿»¿«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ«
ÂÈL„˜40. »»»

בריה 36) של במהותה תנאים נחלקו א) (פ, חולין בברייתא
ואמו  בהמה, (אביו וצביה מתיש נולד שהוא אומרים יש זו,
בה  הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומר יוסי ור' חיה).

בהמה. מין או חיה מין היא אם מין 37)חכמים שמא
טהור. שחלבה הוא, "על".38)בהמה פירוש,39)צ"ל

כרת  חייב אינו למקדש, ונכנס כוי נבלת בחלב נטמא אם
ודאי. טמא המקדש.40)כמו קדשי

.ÊÌÈ¯·„ el‡Â41:˙BÏ·p‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¿≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ«¿≈
Ì‡L C¯‰ Ô¯wÚ elÙ‡ ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,˙BÓˆÚ‰»¬»¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¬ƒƒ»»»«∆ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰Â ,Ì„ ‡ˆBÈ ÈÁ‰ ÔÓ C˙ÁÈ≈»≈ƒ««≈»¿»««ƒ∆≈

ÏÏ‡‰Â ,„aÚÓ42ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ¿À»¿»¬»¿«ƒƒ¿«»»¿««¿ƒ
ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dnÚ ÔÈÏMa˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‰Ï·p‰ ÔÓ eL¯tL∆≈¿ƒ«¿≈»¬»«≈«¿∆»ƒ»≈
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‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk43‰È‰iL ‡e‰Â . ¿∆≈¿À»ƒ«»»¬≈∆»≈¿∆ƒ¿∆
˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡L ,˙ÈÊk ¯Oaa44. «»»¿«ƒ∆≈∆»ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ב.41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח, שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -47- ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס כרב

וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע"י בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס אם אבל העור. לגבי ביטלו שלא

שם). (רש"י מטמא אינו תינוקות, ע"י

.Ëel‡Â49¯ÈÊÁ ¯BÚ :Ì¯O·k Ì‰È˙B¯BÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa ¯BÚÂ ,‰k¯‰ ÏÓb‰ ˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ,·eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ,˙La‰50È¯‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL ¯BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ï·p‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ¯B‰Ë - «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL ¯BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54- B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰¯B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k¯ ˙¯ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב, שם רבינו 50)משנה אמו. שבמעי העובר
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט
יוחנן  שר' מפני וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב) קכב, (שם אמר

(51 ֿ ועלֿידי עליהם, שידרסו כדי העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי 52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי
לאכילה. הראוי בשר לסל 54)מתורת כטלאי בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï· ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰¯B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62¯B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê ¯BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰ - ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ ¯BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .¯Oaa64È¯‰ - «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

¯eaÁ ¯BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ

‰ÈÏ‚¯Ó dËÈLÙ‰66,¯eaÁ Blk ¯BÚ‰ È¯‰ - „·Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ
Blk ¯BÚ‰ LÈ¯ÙiL „Ú ,¯Oaa Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À

ÌÈˆ¯Ma ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .¯Oa‰ ÏÚÓ67„Ú ¯eaÁ - ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«
¯eaÁ - ¯‡ev‰ ÏÚL ¯BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ ¯eaÁ ‡e‰L ¯BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck - ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.¯Oa‰ ‡ÓË - ¯eaÁ ‡e‰L ‰Ê ¯BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח.61)משנה לו ישמש  שהעור
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב מן העור את קורעים כזה, בהפשט

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב נותנים שהרועים גדול, שק כעין

אין  זה בהפשט למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח. המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע אם
בבשר. נגע כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב.67)פי קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע

.‡È¯BÚ70·Èva Ú‚Bp‰ - ‰Ï· ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL B¯ÚO·e73¯BÚ‰ È¯BÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

¯OaÏ ¯ÓBL B¯ÚOa ¯BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï·‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„c¯Ó ‰È‰ Ì‡76¯BÚ‰ ·b‡ ÏËa -77. ƒ»»¿À»»≈««»

א.70) קכד, שם דק.71)משנה והוא 72)חוט העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י בפירושו. (רבינו בבשר נוגע

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב, כנגד בשער הנוגע דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב, וארוך מאוד דק

שיכבה 77)(רש"י). ולכנס לטרוח אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.

.·È¯BÚ78‰Ï· ¯Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏh·Ó ¯BÚ‰ -79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80- ÚbÓa ‰Ï·p‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81Ô·ÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï·‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ -83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È¯‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë84¯eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„c¯Ó Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È·‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.¯B‰Ë - Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי בטלה שכזו קטנה כמות
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ze`nehdקנו zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz 'd ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק
נושא  שהוא אףֿעלֿפי ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב עמוד
מטמא. אינו שהמגע מפני טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
בכזית  אחת נגיעה כאן שאין מפני מטמא? המגע אין ולמה
נגיעות  ושתי - זית בחצי אחת כל - נגיעות שתי אלא שלם

מצטרפות. לשנים,82)אינן שחתכו שלם לכזית הכוונה
שהיו  החצאים באותם ולא גדול, מנתח זיתים חצאי חתך או
ד"ה  ותוספות רש"י בגמרא, קכב, שם (ראה העור על

וכו'.83)דאמר). עקיבא ר' ומודה א: קכד, שם במשנה
מלאכותי.84) נפרדים.85)חיבור חצאים כשני ודינם

הן  נגיעות ששתי מפני טהור, - בשניהם נגע אם ואפילו
ראה  (כסףֿמשנה. למעלה כמבואר מצטרפות, ואינן

כלומר:86)השלמות). נושא, לדין נמשך זה בתנאי.
הנושאן? טמא חזק.87)אימתי לחץ או דפיקות ע"י

השלמות).88) (ראה עמו השני יעלה אחד, חלק יגביה אם

.‚È¯Oa89ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â „ÒÙpL ‰Ï· ¿«¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¡…
¯B‰Ë - ·Ïk‰90Ïˆ ,CÎÈÙÏ .91Ì‡ ˜ÙÒ - ‰Ï·p‰ «∆∆»¿ƒ»∆∆«¿≈»»≈ƒ

‡Ï Ì‡ ˙ÈÊÎa ‡nËÓ92L·iL ‰Ï· ¯Oa .93Ì‡ : ¿«≈ƒ¿«ƒƒ…¿«¿≈»∆»≈ƒ
Èe‡¯Â ÁÏ ¯ÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯MÏ ÏBÎÈ»ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈«¬…«¿»
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ - ·ÏÎÏ94 ¿∆∆¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ

.‡nËÓ BÈ‡ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿«≈

א.89) כג, שאינו 90)בכורות אע"פ לכלב, ראוי הוא ואם
כר' פסק במשא. ובין במגע בין מטמא אדם, לאכילת ראוי
הי"ב). ופ"ד הי"א פ"ג לקמן וראה (כסףֿמשנה. שם יוחנן

וקרש.91) שנימוח שכזית 92)בשר מסיני, למשה הלכה
ובנבילה  ב), מט, נזיר (משנה כבשר מטמא המת מן ניצל

בכל ב  כדרכו רבינו, ופסק נפשטה. שלא א) נ, (שם היא עיא
משמע, שם [בגמרא מספק. שטמא נפשטה, שלא בעיא
כלב, לאכילת ראוי אבל אדם, לאכילת ראוי אינו שניצל
שאינה  שנבילה פדא בר לדעת זו לבעיא מקום אין ולפיכך
ר' לדעת ונשאלה מטמאה, אינה אדם) (לאכילת לגר ראויה
גם  (וכן שם ב'תוספות' ופירשו מטמאה, שהיא יוחנן,
שהוא  אע"פ שניצל, לרש"י), (בטעות) המיוחס בפירוש
שהוא  מפני הנבילה, כבשר דינו אין כלב לאכילת ראוי
מנבילה  ניצל אם השואל, ושאל בעלמא"), ("עפרא כעפר
עפרא  שהוא אע"פ מטמא שניצל בהלכה כן גם כלול
המילה  כוונת להבין קשה פירושם, ולפי לא. או בעלמא
נפסל  ניצל רבינו שלדעת ונראה רבינו. בדברי "לפיכך"
ניצל  גם אם ושאלו שמטמא, הלכה ונמסרה כלב, מאכילת

בה]. נכללה בהמה ב.93)של נד, נדה צ"ל 94)משנה
אוכלין  ואפילו במגע, אפילו מטמא שאינו פירוש כאוכלין.

ומשקין.

.„È¯Oa95Èe‡¯ BÈ‡Â B¯wÚÓ Áe¯Ò ‰È‰L ‰Ï· ¿«¿≈»∆»»»«≈ƒ»¿≈»
¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¬≈∆»∆∆¡««≈¬∆
‰Èe‡¯ d˙lÁz ‰È‰zL „Ú - dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLaƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»

.¯bÏ«≈

ב.95) כג, בכורות

.ÂË‡ÈÏL96ÈÚ¯ÎÂ L¯Ùk ‡È‰ È¯‰ - ‰Ï· ÏL ƒ¿»∆¿≈»¬≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ

‰Ï·k ‰‡nËÓ dÈ‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â . ¿≈»¿«¿»ƒ¿≈»¿ƒ»«»∆»«¬ƒ»
‰‡nË˙ÓÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË98‰·w‰ .99·ÏÁ‰Â100ÏL ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ«≈»¿∆»»∆

ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - ‰Ï·101. ¿≈»¿ƒƒ¿

בו.96) מונח שהעובר א.97)העור עז, חולין משנה
אבל 98) אוכל, אותה עושה שהמחשבה בטומאה, נגעה אם

נבילות. טומאת שתטמא מועילה המחשבה אין
עור 99) אבל נבילה, בקיבת שנמצא קרוש חלב פירוש,

מטמא. שבקיבה.100)הקיבה צלול חולין 101)חלב
אבל  . . . והילכתא שם: הרי"ף גירסת קיבל רבינו ב. קטז,
בה  המכונס חלב טעמא? מאי וכו'. נבילה בקיבת מעמידין
אסורות  מאכלות מהלכות פ"ד (ראה הוא בעלמא פירשא

שם). ומגידֿמשנה והי"ט, הט"ו

.ÊË‰ÚÙML ‰Ó‰a102Ìc ˙¯¯Á103Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆»¿»¬»«»««ƒ
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL104‰‡nËÓ dÈ‡ -105ÚbÓa ‡Ï ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»¿«¿»…¿«»

‡È‰L ÈÙÏ ,ÏÙ ˙¯eˆ da ‰È‰iL „Ú ‡OÓa ‡ÏÂ¿…¿«»«∆ƒ¿∆»«≈∆¿ƒ∆ƒ
dnÚ ‡ˆBi‰ ·¯a ‰ÏËa106Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ CÎÈÙÏ , ¿≈»»…«≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

¯bÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰L Èt ÏÚ107dn‡ ·b‡108. «ƒ∆»¿»¿»«≈««ƒ»

בשר 103)הפילה.102) בה ויש קרוש, דם כעין חתיכה
שנימוק. קדוש 104)עובר אינו אחרֿכך שתלד הוולד

ב) כא, בכורות (משנה בכלל ילדה טרם אם אפילו כבכור,
רחם. פטר שאינו נידונת 105)מפני שהחררה אףֿעלֿפי

בכורה. לענין שאינם 106)כוולד אחרים וגופים הדם
צורת  בה יש ואם א). כב, שם יוחנן (ר' שנימוק הנפל מגוף
ואינם  האחרים הגופים עם מעורב אינו הרי נפל, ולד

אותו. שסרוחה 107)מבטלים אמרנו, יד) (בהלכה למעלה
עד  ומטמאה הפלתה, לפני לגר ראויה היתה ולא מעיקרה

ב). כג, (שם כלב מאכילת שהחררה 108)שתיפסל זמן כל
יציאתה, עם אלא האדם על נמאסת אינה אמה במעי היא
לפני  לאכילה נפסלה לא כן ואם הטומאה, עליה חלה ואז

הטומאה. חלות

.ÊÈ‰ËeÁM‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ ,‰ËeÁLa ‰·¯Ú˙pL ‰Ï·¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ…ƒ«¿»
‰ËeÁMa ‰Ï·p‰ ‰ÏËa -109‡nËÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , »¿»«¿≈»«¿»¿≈«…¿«≈
 - Ïk‰ ‡O Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÓa‡ÓË110¯LÙ‡ È‡L .111 ¿«»¬»ƒ»»«…ƒ¿»∆ƒ∆¿»

‰Ï· ¯ÊÁzL ‰ËeÁMÏ112¯LÙ‡ ‰Ï·p‰ Ï·‡ , «¿»∆«¬…¿≈»¬»«¿≈»∆¿»
.ÏËaz CÎÈÙÏ ,Á¯ÒzLk ¯‰ËzL∆ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

חייא.109) ר' תני א כג, ישנה 110)שם שהטומאה מפני
דם  לחררת דומה זה ואין אותה. נשא והוא במציאות, כאן
הטהורים  הגופים עם ונתערב הבשר שנימוק מפני (בהט"ז)

קורקוס). (הר"י בעין מגע.111)ואינו לדין נימוק זהו
במינו 112) שמין יהודה, ר' דעת לפי זה טעם נאמר בגמרא

שזו  ממש, במינו מין שאינו מפני בטל וכאן בטל, אינו
ובמשא  במגע שמטמאה נבילה תהיה לא ולעולם שחוטה,
(מובא  קורקוס והר"י וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה
במגע  למשא. מגע בין ההבדל את מסביר כאן) בכסףֿמשנה
מפני  טהור בבשר בפניֿעצמה נגיעה היא חתיכה כל הרי
אינן  נגיעות הרי אחת בבת נוגע אם ואפילו ברובו, הביטול
לשני  זה בין [ומה היא. אחת נשיאה במשא אבל מצטרפות,
במרודד, אלא במשא מטמא שאינו (בהי"ב) זיתים חצאי
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מטמא  אינו זית חצי היא? אחת נשיאה אומרים אנו ואין
ביחד, כשנישאו רק מצטרפים זיתים חצאי ושני כלל,
חלק  מגביה שאם הנ"ל), עולא דרשת (לפי אמרה והתורה
ביחד, כנישאו נידון זה אין - עמו נישא כולו ואין מהכזית
שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי  טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו
מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא

לטהרו].

ה'תשע"ט  תמוז ו' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי. שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט
על  שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת

לנוקבה. חישב או

.‡‰Ó‰a2‰ËÁLpL ‰‡ÓË ‰iÁ B‡3dÈ‡ - ¿≈»«»¿≈»∆ƒ¿¬»≈»
˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ï· ÌeMÓ ‰‡nËÓ4„Ú , ¿«¿»ƒ¿≈»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆«

dL‡¯ ˙‡ ÊÈziL5ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â ,6. ∆«ƒ∆…»«¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
d¯Á7˙‡ÓË elÙ‡ da ÔÈ‡ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰Â ¿»»«¬≈ƒ¿«¿∆∆≈»¬ƒÀ¿«
ÔÈÏÎ‡8¯·È‡Â .˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk9ÔÓ L¯Bt‰ √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»«≈ƒ

˙Òk¯ÙÓ‰10ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk Á È·Ï ¯eÒ‡ -11, «¿«¿∆∆»ƒ¿≈…«¿≈ƒ««
‰¯B‰Ë ÔÎÂ .ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk - ‰pnÓ L¯Bt‰ ¯O·e»»«≈ƒ∆»¿≈ƒ««¿≈¿»
ËÁL B‡ ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»«¬«ƒƒ¿«¿∆∆»«

„Á‡ da12„Ú ÏÏk ‰‡ÓË dÏ ÔÈ‡ - „Á‡ ·¯ B‡ »∆»…∆»≈»À¿»¿»«
˙eÓzL13ÌÈLÏ ‰Ó‰a ˜lÁ .14‰ÏhpL B‡15C¯È ∆»ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»≈

dlL ÏÏÁÂ16,ÚbÓ·e ‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· BÊ È¯‰ - ¿»»∆»¬≈¿≈»¿«¿»¿«»¿«»
dabÓ dÚ¯˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈiÁa ÔÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¬«ƒ««ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ«»
‰Ï·k BÊ È¯‰ - dnÚ ¯Oa ·¯Â ˙˜¯ÙÓ ‰¯aLpL B‡∆ƒ¿¿»ƒ¿∆∆¿…»»ƒ»¬≈ƒ¿≈»

¯·c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב.2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אףֿעלֿפי כנבילה היא הרי ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו –
מתירה  כזו ששחיטה מפני התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני

עליה  אין לגוי, ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,

שחיטתו  שהרי כדינה, שחיטה ששחט גוי וכן אוכל. תורת
כנחירה. היא והרי מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו

אע"פ  הי"ג), פ"ט מלכים בהל' (רבינו ישראל ע"י שנשחטה
שהשחיטה  מפני דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי, מן בשר וכן החי מן שאבר
הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע סימן

קנה. או בשחיטת 13)וושט באכילה ניתרת אינה בהמה
טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי ה"ד, פ"ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.·‰Ó‰a18‰ÚB¯‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
- ‰¯B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

¯B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È¯‰19¯ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב.18) ע, מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ"כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי שעובר א) עב, (שם עקיבא דרבי

זו. משנה רבינו העתיק מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ L¯Bt‰ ¯Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ï·k ‡nËÓ BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ - Ô‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Ï·‡21,‰Ï·k ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡22dË·aL23ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
¯eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ - ˙BÁt B‡ ‰¯BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙i¯·k ¯·È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â ¯Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
˙BÓˆÚÂ26‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»

¯ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt ¯Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈
BÓˆÚ28¯B‰Ë -29. «¿»

ב.20) קכח, חולין ב.21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב, שם מ"ז.24)משנה, פ"א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב.26)פ"ב קכח, הפצע 27)חולין שיתרפא כדי
מ"ה). פ"א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב) (פ"א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ"ה, פ"ב
פ"ב). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈ¯·È‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב.30) קכח, גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי פסק כלל. מטמא שאינו החי מן

כסףֿמשנה). (ראה
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שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק
נושא  שהוא אףֿעלֿפי ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב עמוד
מטמא. אינו שהמגע מפני טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
בכזית  אחת נגיעה כאן שאין מפני מטמא? המגע אין ולמה
נגיעות  ושתי - זית בחצי אחת כל - נגיעות שתי אלא שלם

מצטרפות. לשנים,82)אינן שחתכו שלם לכזית הכוונה
שהיו  החצאים באותם ולא גדול, מנתח זיתים חצאי חתך או
ד"ה  ותוספות רש"י בגמרא, קכב, שם (ראה העור על

וכו'.83)דאמר). עקיבא ר' ומודה א: קכד, שם במשנה
מלאכותי.84) נפרדים.85)חיבור חצאים כשני ודינם

הן  נגיעות ששתי מפני טהור, - בשניהם נגע אם ואפילו
ראה  (כסףֿמשנה. למעלה כמבואר מצטרפות, ואינן

כלומר:86)השלמות). נושא, לדין נמשך זה בתנאי.
הנושאן? טמא חזק.87)אימתי לחץ או דפיקות ע"י

השלמות).88) (ראה עמו השני יעלה אחד, חלק יגביה אם

.‚È¯Oa89ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â „ÒÙpL ‰Ï· ¿«¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¡…
¯B‰Ë - ·Ïk‰90Ïˆ ,CÎÈÙÏ .91Ì‡ ˜ÙÒ - ‰Ï·p‰ «∆∆»¿ƒ»∆∆«¿≈»»≈ƒ

‡Ï Ì‡ ˙ÈÊÎa ‡nËÓ92L·iL ‰Ï· ¯Oa .93Ì‡ : ¿«≈ƒ¿«ƒƒ…¿«¿≈»∆»≈ƒ
Èe‡¯Â ÁÏ ¯ÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯MÏ ÏBÎÈ»ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈«¬…«¿»
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ - ·ÏÎÏ94 ¿∆∆¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ

.‡nËÓ BÈ‡ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿«≈

א.89) כג, שאינו 90)בכורות אע"פ לכלב, ראוי הוא ואם
כר' פסק במשא. ובין במגע בין מטמא אדם, לאכילת ראוי
הי"ב). ופ"ד הי"א פ"ג לקמן וראה (כסףֿמשנה. שם יוחנן

וקרש.91) שנימוח שכזית 92)בשר מסיני, למשה הלכה
ובנבילה  ב), מט, נזיר (משנה כבשר מטמא המת מן ניצל

בכל ב  כדרכו רבינו, ופסק נפשטה. שלא א) נ, (שם היא עיא
משמע, שם [בגמרא מספק. שטמא נפשטה, שלא בעיא
כלב, לאכילת ראוי אבל אדם, לאכילת ראוי אינו שניצל
שאינה  שנבילה פדא בר לדעת זו לבעיא מקום אין ולפיכך
ר' לדעת ונשאלה מטמאה, אינה אדם) (לאכילת לגר ראויה
גם  (וכן שם ב'תוספות' ופירשו מטמאה, שהיא יוחנן,
שהוא  אע"פ שניצל, לרש"י), (בטעות) המיוחס בפירוש
שהוא  מפני הנבילה, כבשר דינו אין כלב לאכילת ראוי
מנבילה  ניצל אם השואל, ושאל בעלמא"), ("עפרא כעפר
עפרא  שהוא אע"פ מטמא שניצל בהלכה כן גם כלול
המילה  כוונת להבין קשה פירושם, ולפי לא. או בעלמא
נפסל  ניצל רבינו שלדעת ונראה רבינו. בדברי "לפיכך"
ניצל  גם אם ושאלו שמטמא, הלכה ונמסרה כלב, מאכילת

בה]. נכללה בהמה ב.93)של נד, נדה צ"ל 94)משנה
אוכלין  ואפילו במגע, אפילו מטמא שאינו פירוש כאוכלין.

ומשקין.

.„È¯Oa95Èe‡¯ BÈ‡Â B¯wÚÓ Áe¯Ò ‰È‰L ‰Ï· ¿«¿≈»∆»»»«≈ƒ»¿≈»
¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¬≈∆»∆∆¡««≈¬∆
‰Èe‡¯ d˙lÁz ‰È‰zL „Ú - dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLaƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»

.¯bÏ«≈

ב.95) כג, בכורות

.ÂË‡ÈÏL96ÈÚ¯ÎÂ L¯Ùk ‡È‰ È¯‰ - ‰Ï· ÏL ƒ¿»∆¿≈»¬≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ

‰Ï·k ‰‡nËÓ dÈ‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â . ¿≈»¿«¿»ƒ¿≈»¿ƒ»«»∆»«¬ƒ»
‰‡nË˙ÓÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË98‰·w‰ .99·ÏÁ‰Â100ÏL ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ«≈»¿∆»»∆

ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - ‰Ï·101. ¿≈»¿ƒƒ¿

בו.96) מונח שהעובר א.97)העור עז, חולין משנה
אבל 98) אוכל, אותה עושה שהמחשבה בטומאה, נגעה אם

נבילות. טומאת שתטמא מועילה המחשבה אין
עור 99) אבל נבילה, בקיבת שנמצא קרוש חלב פירוש,

מטמא. שבקיבה.100)הקיבה צלול חולין 101)חלב
אבל  . . . והילכתא שם: הרי"ף גירסת קיבל רבינו ב. קטז,
בה  המכונס חלב טעמא? מאי וכו'. נבילה בקיבת מעמידין
אסורות  מאכלות מהלכות פ"ד (ראה הוא בעלמא פירשא

שם). ומגידֿמשנה והי"ט, הט"ו

.ÊË‰ÚÙML ‰Ó‰a102Ìc ˙¯¯Á103Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆»¿»¬»«»««ƒ
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL104‰‡nËÓ dÈ‡ -105ÚbÓa ‡Ï ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»¿«¿»…¿«»

‡È‰L ÈÙÏ ,ÏÙ ˙¯eˆ da ‰È‰iL „Ú ‡OÓa ‡ÏÂ¿…¿«»«∆ƒ¿∆»«≈∆¿ƒ∆ƒ
dnÚ ‡ˆBi‰ ·¯a ‰ÏËa106Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ CÎÈÙÏ , ¿≈»»…«≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

¯bÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰L Èt ÏÚ107dn‡ ·b‡108. «ƒ∆»¿»¿»«≈««ƒ»

בשר 103)הפילה.102) בה ויש קרוש, דם כעין חתיכה
שנימוק. קדוש 104)עובר אינו אחרֿכך שתלד הוולד

ב) כא, בכורות (משנה בכלל ילדה טרם אם אפילו כבכור,
רחם. פטר שאינו נידונת 105)מפני שהחררה אףֿעלֿפי

בכורה. לענין שאינם 106)כוולד אחרים וגופים הדם
צורת  בה יש ואם א). כב, שם יוחנן (ר' שנימוק הנפל מגוף
ואינם  האחרים הגופים עם מעורב אינו הרי נפל, ולד

אותו. שסרוחה 107)מבטלים אמרנו, יד) (בהלכה למעלה
עד  ומטמאה הפלתה, לפני לגר ראויה היתה ולא מעיקרה

ב). כג, (שם כלב מאכילת שהחררה 108)שתיפסל זמן כל
יציאתה, עם אלא האדם על נמאסת אינה אמה במעי היא
לפני  לאכילה נפסלה לא כן ואם הטומאה, עליה חלה ואז

הטומאה. חלות

.ÊÈ‰ËeÁM‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ ,‰ËeÁLa ‰·¯Ú˙pL ‰Ï·¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ…ƒ«¿»
‰ËeÁMa ‰Ï·p‰ ‰ÏËa -109‡nËÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , »¿»«¿≈»«¿»¿≈«…¿«≈
 - Ïk‰ ‡O Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÓa‡ÓË110¯LÙ‡ È‡L .111 ¿«»¬»ƒ»»«…ƒ¿»∆ƒ∆¿»

‰Ï· ¯ÊÁzL ‰ËeÁMÏ112¯LÙ‡ ‰Ï·p‰ Ï·‡ , «¿»∆«¬…¿≈»¬»«¿≈»∆¿»
.ÏËaz CÎÈÙÏ ,Á¯ÒzLk ¯‰ËzL∆ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

חייא.109) ר' תני א כג, ישנה 110)שם שהטומאה מפני
דם  לחררת דומה זה ואין אותה. נשא והוא במציאות, כאן
הטהורים  הגופים עם ונתערב הבשר שנימוק מפני (בהט"ז)

קורקוס). (הר"י בעין מגע.111)ואינו לדין נימוק זהו
במינו 112) שמין יהודה, ר' דעת לפי זה טעם נאמר בגמרא

שזו  ממש, במינו מין שאינו מפני בטל וכאן בטל, אינו
ובמשא  במגע שמטמאה נבילה תהיה לא ולעולם שחוטה,
(מובא  קורקוס והר"י וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה
במגע  למשא. מגע בין ההבדל את מסביר כאן) בכסףֿמשנה
מפני  טהור בבשר בפניֿעצמה נגיעה היא חתיכה כל הרי
אינן  נגיעות הרי אחת בבת נוגע אם ואפילו ברובו, הביטול
לשני  זה בין [ומה היא. אחת נשיאה במשא אבל מצטרפות,
במרודד, אלא במשא מטמא שאינו (בהי"ב) זיתים חצאי
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מטמא  אינו זית חצי היא? אחת נשיאה אומרים אנו ואין
ביחד, כשנישאו רק מצטרפים זיתים חצאי ושני כלל,
חלק  מגביה שאם הנ"ל), עולא דרשת (לפי אמרה והתורה
ביחד, כנישאו נידון זה אין - עמו נישא כולו ואין מהכזית
שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי  טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו
מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא

לטהרו].

ה'תשע"ט  תמוז ו' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי. שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט
על  שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת

לנוקבה. חישב או

.‡‰Ó‰a2‰ËÁLpL ‰‡ÓË ‰iÁ B‡3dÈ‡ - ¿≈»«»¿≈»∆ƒ¿¬»≈»
˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ï· ÌeMÓ ‰‡nËÓ4„Ú , ¿«¿»ƒ¿≈»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆«

dL‡¯ ˙‡ ÊÈziL5ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â ,6. ∆«ƒ∆…»«¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
d¯Á7˙‡ÓË elÙ‡ da ÔÈ‡ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰Â ¿»»«¬≈ƒ¿«¿∆∆≈»¬ƒÀ¿«
ÔÈÏÎ‡8¯·È‡Â .˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk9ÔÓ L¯Bt‰ √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»«≈ƒ

˙Òk¯ÙÓ‰10ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk Á È·Ï ¯eÒ‡ -11, «¿«¿∆∆»ƒ¿≈…«¿≈ƒ««
‰¯B‰Ë ÔÎÂ .ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk - ‰pnÓ L¯Bt‰ ¯O·e»»«≈ƒ∆»¿≈ƒ««¿≈¿»
ËÁL B‡ ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»«¬«ƒƒ¿«¿∆∆»«

„Á‡ da12„Ú ÏÏk ‰‡ÓË dÏ ÔÈ‡ - „Á‡ ·¯ B‡ »∆»…∆»≈»À¿»¿»«
˙eÓzL13ÌÈLÏ ‰Ó‰a ˜lÁ .14‰ÏhpL B‡15C¯È ∆»ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»≈

dlL ÏÏÁÂ16,ÚbÓ·e ‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· BÊ È¯‰ - ¿»»∆»¬≈¿≈»¿«¿»¿«»¿«»
dabÓ dÚ¯˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈiÁa ÔÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¬«ƒ««ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ«»
‰Ï·k BÊ È¯‰ - dnÚ ¯Oa ·¯Â ˙˜¯ÙÓ ‰¯aLpL B‡∆ƒ¿¿»ƒ¿∆∆¿…»»ƒ»¬≈ƒ¿≈»

¯·c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב.2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אףֿעלֿפי כנבילה היא הרי ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו –
מתירה  כזו ששחיטה מפני התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני

עליה  אין לגוי, ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,

שחיטתו  שהרי כדינה, שחיטה ששחט גוי וכן אוכל. תורת
כנחירה. היא והרי מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו

אע"פ  הי"ג), פ"ט מלכים בהל' (רבינו ישראל ע"י שנשחטה
שהשחיטה  מפני דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי, מן בשר וכן החי מן שאבר
הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע סימן

קנה. או בשחיטת 13)וושט באכילה ניתרת אינה בהמה
טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי ה"ד, פ"ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.·‰Ó‰a18‰ÚB¯‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
- ‰¯B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

¯B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È¯‰19¯ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב.18) ע, מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ"כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי שעובר א) עב, (שם עקיבא דרבי

זו. משנה רבינו העתיק מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ L¯Bt‰ ¯Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ï·k ‡nËÓ BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ - Ô‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Ï·‡21,‰Ï·k ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡22dË·aL23ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
¯eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ - ˙BÁt B‡ ‰¯BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙i¯·k ¯·È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â ¯Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
˙BÓˆÚÂ26‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»

¯ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt ¯Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈
BÓˆÚ28¯B‰Ë -29. «¿»

ב.20) קכח, חולין ב.21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב, שם מ"ז.24)משנה, פ"א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב.26)פ"ב קכח, הפצע 27)חולין שיתרפא כדי
מ"ה). פ"א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב) (פ"א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ"ה, פ"ב
פ"ב). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈ¯·È‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב.30) קכח, גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי פסק כלל. מטמא שאינו החי מן

כסףֿמשנה). (ראה
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.‰¯Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯·È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡ - Ûeb‰ ¯‡La ˜·c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
e¯LÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa e¯LÎ‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»
ÌÈiÁÓ eL¯tL BÓk39- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈¿≈«ƒ¬»ƒ≈»«¿≈»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ da ÏcÏ„Ó ‰È‰L ¯Oa‰40¯·È‡‰Â , «»»∆»»¿À¿»»»ƒ∆¿≈¿»≈»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ41ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ¿«≈ƒ≈»ƒ««¿≈¿«≈ƒ

‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡42ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ‰Óe . ≈»ƒ«¿≈»«≈≈»ƒ««¿≈»ƒ
,¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰L ?‰Ï·p‰«¿≈»∆«»»«≈≈≈»ƒ««»
˙ÈfÎa ‡nËÓ - ‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰Â¿«»»«≈≈≈»ƒ«¿≈»¿«≈ƒ««ƒ

‰ÊÂ ‰ÊÂ .‡OÓ·e ÚbÓa43¯eÚMÏ ÔÈÂL44. ¿«»¿«»¿∆»∆»ƒ«ƒ

א.33) קכז, חולין פירש 34)משנה, אפילו החי מן בשר
כאן  ונכתב ה"ג), (למעלה מטמא אינו הבהמה מן לגמרי
אףֿעלֿפי  אוכלין טומאת שמטמא להשמיענו במדולדל

קורקוס). (ר"י חיה בבהמה מדולדל הורטבו 35)שעודנו
ה"ב) פ"א אוכלין טומאת הל' (ראה המשקין משבעת באחד

שנידלדלו. רומא:36)אחרי בדפוס וכן תימן, בכת"י
בבהמה. תלויים כשהם פירוש, מאיר 37)"במקומן", כרבי

שאלו: ב מו, [בעירובין שמעון רבי דעת נגד שם, במשנה
הבעיה, נפשטה ולא כמי? הלכה שמעון, ורבי מאיר רבי

לחומרא]. רבינו פסק שם.38)ולפיכך גמרא,
(חולין 39) ניפול" עושה אינה "שחיטה התלמוד: בלשון

רק  להם מועילה שהשחיטה באכילה, ואסורים ב). עג,
(שם). לאכילה להתירם לא אבל לא 40)לטהרם אם

שמתה. לפני הוא 41)הוכשר והרי ניפול, עושה שמיתה
מיתתה. לפני רגע הבהמה מן לגמרי פורש כאילו

לא 42) אם כלל מטמא אינו המדולדל שהבשר מאליו, מובן
בטומאה. הנבילה.43)נגע מן ואבר החי מן אבר

ובשר 44) ועצמות גידים בהם יש אם שהוא, בכל מטמאים
בה"ג. כלמעלה ארוכה, להעלות כדי

.Â‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë45Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Lk ‰ËÈÁL ¿≈»∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»««ƒ
ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L∆ƒ¬»«¬ƒ»¬≈ƒ¿»¿≈

˙Ó ¯aÚ da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰46˙ËÈÁL - «≈∆«¿≈»»»»À»≈¿ƒ«
‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ Bn‡47ÈÁ ‰BÓL Ôa da ‡ˆÓ .48 ƒ¿««¿ƒ≈¿≈»»»»∆¿»«

Û¯Ë -49ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ .50ÔÈ‡ - Û¯ËpL ¯Á‡ ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««∆ƒ¿«≈
BÈÓÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈¿ƒ

‰ËÈÁL51‰Ó‰a „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .52‰Ú·L ‰‰L ‡lL ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈»∆…»»ƒ¿»
B˙ËÈÁL ÔÈ‡ - ‰Ú·L CB˙a BËÁL Ì‡ ,ÔÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ÏÙk ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ53. ¿«««ƒ≈¿≈»ƒ¿≈∆¿≈∆

ב.45) עב, שם חדשים 46)משנה, תשעה בן אפילו
כאדם). – לתשעה יולדת טהורה גסה משנה,47)(בהמה

פסק  הי"גֿי"ד פ"ה אסורות מאכלות בהל' רבינו א. עד, שם
משום  נבילה" מידי "מטהרתו כאן וכתב באכילה, שמותר
מטהרתו". שחיטתו אין וכו' חי שמונה בן בה "מצא סיפא:
אנו  שכאן מפני באכילה, שמותר להודיע רבינו הקפיד ולא

בלבד. וטהרה טומאה בדיני כשלא 48)עוסקים מדובר

שמונה  בן עובר ממנה והוציא וקרעה כדין, אמו נשחטה
לאכילה, אפילו העובר הותר אמו נשחטה אם אבל חדשים,

מטמא. שאינו באכילה 49)וכלֿשכן נאסר פירש,
–50)כטריפה. שנשחטה שטריפה למעלה ואמרנו
אלא 51)טהורה. כלל, שחיטה לו אין חדשים שמונה בן

אין  אמו שחיטת לפני שהוציאוהו וזה אמו. בשחיטת ניתר
ששחטה. לטריפה דומה אינו ולפיכך שחיטה, כל לו

טבעי.52) באופן [בשבת 53)שנולד זמנו. לפני כנולד
התכוון  רבינו שגם ונראה, נפל. ספק שהוא אמרו - ב קלד,

חכמים, ידעו ולכן לכך]. שלמים, ימים שבעה חי אינו שנפל
נפל. מחשש יצא ימים שבעה עליו עברו אם

.ÊËÁBM‰54,ÈÁ ‰ÚLz Ôa da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ «≈∆«¿≈»»»»∆ƒ¿»«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ Cl‰iL Ì„…̃∆∆¿«≈«««¿«««ƒ∆≈»ƒ

e¯‡aL BÓk ‰ËÈÁL55Bn‡ ˙ËÈÁL È¯‰L , ¿ƒ»¿∆≈«¿∆¬≈¿ƒ«ƒ
Bn‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,ez¯‰ËÓ56‡e‰ ‡ÓË ‡Ï -57Ì‡Â , ¿«««ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»¿ƒ

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Bn‡ ‰Ïa˙58‡nË˙Ó ÈÁ‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿«¿»ƒ¬≈»∆≈««ƒ¿«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÏ· ˙‡ÓË ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡Ï…À¿«√»ƒ¿…À¿«¿≈¿««ƒ

‰È¯·È‡Ó ¯·È‡k ‡e‰L59ÒÈ¯ÙiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .60 ∆¿≈»≈≈»∆»¿ƒ≈…∆∆«¿ƒ
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ61Bn‡ ˙ËÈÁML , ««≈«¿«¬≈»∆¿ƒ«ƒ
.ez¯‰Ëƒ««

א.54) עד, שם פ"ה 55)משנה, אסורות מאכלות בהל'
שהוציאו 56)הי"ד. לפני אוכלין המטמא בדבר נגעה

העובר. את כרבי 57)מתוכה עצמו. בפני גוף שהוא מפני
(כסףֿמשנה). במשנה חכמים בדעת לגמרי 58)יוחנן

לא  וגם הבהמה, מגוף כחלק כנבילה אותו דנים אין טהור,
באמו. בנגיעה אותו 59)נטמא מתיר שחיטתה שהרי

עצמו. שחיטת בלי פרסותיו.60)באכילה שהעמיד
ובין 61) כשירה בין שנשחטה, בבהמה מדובר א. עד, שם

הוא  כשירה כשאמו ביניהן. הבדל יש לאכילה אבל טריפה,
כסףֿמשנה). (ראה אסור ובטריפה באכילה, מותר

.Á‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë62ÔÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆ƒ¿¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÓË - L„w‰ da Ú‚ Ì‡ ,‰¯Bz‰«»ƒ»«»«…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

.L„w· eOÚL ‰¯˙È ‰ÏÚÓ BÊÂ¿«¬»¿≈»∆»«…∆

א.62) עג, שם

.Ë‰Ó‰a63B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰Â ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿≈»«¿«»≈≈¿ƒ»À»∆»
CzÁpL ¯·È‡‰ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,dÎ˙ÁÂ«¬»»¿««»»«∆ƒ»≈»∆∆¿«

‰Ï·64¯B‰Ë ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le ,65Bn‡ ˙‡ ËÁL . ¿≈»¿»¿«»À»»»«∆ƒ
dÎ˙Á Ck ¯Á‡Â66‰ËÁLpL ‰Ù¯Ëk ¯·È‡‰ -67, ¿««»¬»»»≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

‰ËeÁL ‰Ù¯Ë ÚbÓ ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le68‡È‰L , ¿»¿«»À»««¿≈»¿»∆ƒ
L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ69‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡70. ¿«¿»∆«…∆¬»…∆«¿»

˙ËÈÁLÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ÔÈa B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÓÈÒ71Û¯ËˆÓ - BÎ˙ÁÂ72ÔÓÈÒÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ»

.‰Ï· È„ÈÓ ¯·È‡‰ ¯‰ËÏ¿«≈»≈»ƒ≈¿≈»

א.63) סח, שם מפני 64)ברייתא, כנבילה מטמא כלומר,
ה"ג). למעלה (ראה החי מן אבר שלא 65)שהוא מפני

החי. מן באבר שחיטה אחר עב,66)נגע שם ומשנה, שם.
אףֿעלֿפי 67)א. נבילות מטומאת מטהרתה שהשחיטה
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(שמות  מהכתוב דרשו - א סח, שם באכילה. אסורה שהיא
שיצא  שהאבר תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ל): כב,
חוץ  נדרשה "בשדה" המילה כטריפה. דינו שחיטה, לפני

הטבעי. שם.68)למקומו בה"ח.69)כחכמים, כמבואר
שלא 70) בקודש יתירות מעלות אחתֿעשרה גזרו חכמים

בפי"ב. לקמן רבינו ומנאן בתרומה, של 71)גזרון בעיה
טומאה  לענין לצרף אפשר אם שאל, א. סט, שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· - ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Á‡ .Èe‡¯k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
·LBz ¯‚ B‡76‰Ï· Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa ·B¯˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê78‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓË È¯‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ dz·¯˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚·e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰¯Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á¯˙ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰¯Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰¯eÒ‡ ‰Ù¯h‰ È¯‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰¯B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט.74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב שהושיב
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי"א, פ"ד שחיטה הל' (ראה
יב, (דברים הכתוב מן למדו ה"א, פ"א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף.כא) שזבח ולא הגוי שזבח ולא ואכלת" . .
(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק כדי מזבחו", "ואכלת הכתוב
"פן", כתוב שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ"ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ï·p‰ ˙ÈÏe˜81¯B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ -82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
¯·c ÏkL83BÈ‡ - ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ï·p‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È¯‰L ,87Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe¯‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ‡OÓ·e89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eL¯t ¯·Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח ב) עז, (שם מטמאות אינן נבילה

לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע,
במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק שם.

(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב) אתה
טהור. – ליגע שאיֿאפשר ואת טמא, – ליגע שאפשר את
שערה  להכניס אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם
הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח, ולנגוע הנקב דרך
פ"א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי מטמאה,

טהורה.85)מ"א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי. שנקלף צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק מוח אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי 88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני 89)לרפאות במגע, אפילו

שם. יוחנן כרבי פסק שלם. באבר שנגע

.·È˙ÈÏe˜90- d·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d·wÏ ‰ÈÏÚ ·MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈ È¯‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È¯‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓk ‰·È˜ ¯qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי של בעיה - ב קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

ה'תשע"ט  תמוז ז' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף שנבלת יבאר

ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב הכשר. צריכה אם עליה חישב
בחזרת  העוף נבלת כזית הכורך מטמא. העוף שנבלת למקום
שבלעה  ואחר טהור עוף נבלת הבולע ובלעו. בסיב או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים
כלב, מאכילת שנפסדה העוף נבלת לשתייה. או לאכילה
החי  מן ואבר הטמא, העוף נבלת ונשחט. שנטרף ועוף

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï·2ÈtÓ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ ¯B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

- ÌÈna ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ ¯b·e Á¯Ê‡a ‰Ù¯Ëe ‰Ï·¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„·Ïa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏÎB‡a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:¯Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙È·a5¯eÚL ˙˙Ï - 'ÏÎ‡z' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da ¯Ó‡ È¯‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ - ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
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.‰¯Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯·È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡ - Ûeb‰ ¯‡La ˜·c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
e¯LÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa e¯LÎ‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»
ÌÈiÁÓ eL¯tL BÓk39- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈¿≈«ƒ¬»ƒ≈»«¿≈»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ da ÏcÏ„Ó ‰È‰L ¯Oa‰40¯·È‡‰Â , «»»∆»»¿À¿»»»ƒ∆¿≈¿»≈»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ41ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ¿«≈ƒ≈»ƒ««¿≈¿«≈ƒ

‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡42ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ‰Óe . ≈»ƒ«¿≈»«≈≈»ƒ««¿≈»ƒ
,¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰L ?‰Ï·p‰«¿≈»∆«»»«≈≈≈»ƒ««»
˙ÈfÎa ‡nËÓ - ‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰Â¿«»»«≈≈≈»ƒ«¿≈»¿«≈ƒ««ƒ

‰ÊÂ ‰ÊÂ .‡OÓ·e ÚbÓa43¯eÚMÏ ÔÈÂL44. ¿«»¿«»¿∆»∆»ƒ«ƒ

א.33) קכז, חולין פירש 34)משנה, אפילו החי מן בשר
כאן  ונכתב ה"ג), (למעלה מטמא אינו הבהמה מן לגמרי
אףֿעלֿפי  אוכלין טומאת שמטמא להשמיענו במדולדל

קורקוס). (ר"י חיה בבהמה מדולדל הורטבו 35)שעודנו
ה"ב) פ"א אוכלין טומאת הל' (ראה המשקין משבעת באחד

שנידלדלו. רומא:36)אחרי בדפוס וכן תימן, בכת"י
בבהמה. תלויים כשהם פירוש, מאיר 37)"במקומן", כרבי

שאלו: ב מו, [בעירובין שמעון רבי דעת נגד שם, במשנה
הבעיה, נפשטה ולא כמי? הלכה שמעון, ורבי מאיר רבי

לחומרא]. רבינו פסק שם.38)ולפיכך גמרא,
(חולין 39) ניפול" עושה אינה "שחיטה התלמוד: בלשון

רק  להם מועילה שהשחיטה באכילה, ואסורים ב). עג,
(שם). לאכילה להתירם לא אבל לא 40)לטהרם אם

שמתה. לפני הוא 41)הוכשר והרי ניפול, עושה שמיתה
מיתתה. לפני רגע הבהמה מן לגמרי פורש כאילו

לא 42) אם כלל מטמא אינו המדולדל שהבשר מאליו, מובן
בטומאה. הנבילה.43)נגע מן ואבר החי מן אבר

ובשר 44) ועצמות גידים בהם יש אם שהוא, בכל מטמאים
בה"ג. כלמעלה ארוכה, להעלות כדי

.Â‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë45Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Lk ‰ËÈÁL ¿≈»∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»««ƒ
ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L∆ƒ¬»«¬ƒ»¬≈ƒ¿»¿≈

˙Ó ¯aÚ da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰46˙ËÈÁL - «≈∆«¿≈»»»»À»≈¿ƒ«
‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ Bn‡47ÈÁ ‰BÓL Ôa da ‡ˆÓ .48 ƒ¿««¿ƒ≈¿≈»»»»∆¿»«

Û¯Ë -49ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ .50ÔÈ‡ - Û¯ËpL ¯Á‡ ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««∆ƒ¿«≈
BÈÓÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈¿ƒ

‰ËÈÁL51‰Ó‰a „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .52‰Ú·L ‰‰L ‡lL ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈»∆…»»ƒ¿»
B˙ËÈÁL ÔÈ‡ - ‰Ú·L CB˙a BËÁL Ì‡ ,ÔÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ÏÙk ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ53. ¿«««ƒ≈¿≈»ƒ¿≈∆¿≈∆

ב.45) עב, שם חדשים 46)משנה, תשעה בן אפילו
כאדם). – לתשעה יולדת טהורה גסה משנה,47)(בהמה

פסק  הי"גֿי"ד פ"ה אסורות מאכלות בהל' רבינו א. עד, שם
משום  נבילה" מידי "מטהרתו כאן וכתב באכילה, שמותר
מטהרתו". שחיטתו אין וכו' חי שמונה בן בה "מצא סיפא:
אנו  שכאן מפני באכילה, שמותר להודיע רבינו הקפיד ולא

בלבד. וטהרה טומאה בדיני כשלא 48)עוסקים מדובר

שמונה  בן עובר ממנה והוציא וקרעה כדין, אמו נשחטה
לאכילה, אפילו העובר הותר אמו נשחטה אם אבל חדשים,

מטמא. שאינו באכילה 49)וכלֿשכן נאסר פירש,
–50)כטריפה. שנשחטה שטריפה למעלה ואמרנו
אלא 51)טהורה. כלל, שחיטה לו אין חדשים שמונה בן

אין  אמו שחיטת לפני שהוציאוהו וזה אמו. בשחיטת ניתר
ששחטה. לטריפה דומה אינו ולפיכך שחיטה, כל לו

טבעי.52) באופן [בשבת 53)שנולד זמנו. לפני כנולד
התכוון  רבינו שגם ונראה, נפל. ספק שהוא אמרו - ב קלד,

חכמים, ידעו ולכן לכך]. שלמים, ימים שבעה חי אינו שנפל
נפל. מחשש יצא ימים שבעה עליו עברו אם

.ÊËÁBM‰54,ÈÁ ‰ÚLz Ôa da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ «≈∆«¿≈»»»»∆ƒ¿»«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ Cl‰iL Ì„…̃∆∆¿«≈«««¿«««ƒ∆≈»ƒ

e¯‡aL BÓk ‰ËÈÁL55Bn‡ ˙ËÈÁL È¯‰L , ¿ƒ»¿∆≈«¿∆¬≈¿ƒ«ƒ
Bn‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,ez¯‰ËÓ56‡e‰ ‡ÓË ‡Ï -57Ì‡Â , ¿«««ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»¿ƒ

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Bn‡ ‰Ïa˙58‡nË˙Ó ÈÁ‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿«¿»ƒ¬≈»∆≈««ƒ¿«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÏ· ˙‡ÓË ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡Ï…À¿«√»ƒ¿…À¿«¿≈¿««ƒ

‰È¯·È‡Ó ¯·È‡k ‡e‰L59ÒÈ¯ÙiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .60 ∆¿≈»≈≈»∆»¿ƒ≈…∆∆«¿ƒ
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ61Bn‡ ˙ËÈÁML , ««≈«¿«¬≈»∆¿ƒ«ƒ
.ez¯‰Ëƒ««

א.54) עד, שם פ"ה 55)משנה, אסורות מאכלות בהל'
שהוציאו 56)הי"ד. לפני אוכלין המטמא בדבר נגעה

העובר. את כרבי 57)מתוכה עצמו. בפני גוף שהוא מפני
(כסףֿמשנה). במשנה חכמים בדעת לגמרי 58)יוחנן

לא  וגם הבהמה, מגוף כחלק כנבילה אותו דנים אין טהור,
באמו. בנגיעה אותו 59)נטמא מתיר שחיטתה שהרי

עצמו. שחיטת בלי פרסותיו.60)באכילה שהעמיד
ובין 61) כשירה בין שנשחטה, בבהמה מדובר א. עד, שם

הוא  כשירה כשאמו ביניהן. הבדל יש לאכילה אבל טריפה,
כסףֿמשנה). (ראה אסור ובטריפה באכילה, מותר

.Á‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë62ÔÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆ƒ¿¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÓË - L„w‰ da Ú‚ Ì‡ ,‰¯Bz‰«»ƒ»«»«…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

.L„w· eOÚL ‰¯˙È ‰ÏÚÓ BÊÂ¿«¬»¿≈»∆»«…∆

א.62) עג, שם

.Ë‰Ó‰a63B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰Â ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿≈»«¿«»≈≈¿ƒ»À»∆»
CzÁpL ¯·È‡‰ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,dÎ˙ÁÂ«¬»»¿««»»«∆ƒ»≈»∆∆¿«

‰Ï·64¯B‰Ë ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le ,65Bn‡ ˙‡ ËÁL . ¿≈»¿»¿«»À»»»«∆ƒ
dÎ˙Á Ck ¯Á‡Â66‰ËÁLpL ‰Ù¯Ëk ¯·È‡‰ -67, ¿««»¬»»»≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

‰ËeÁL ‰Ù¯Ë ÚbÓ ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le68‡È‰L , ¿»¿«»À»««¿≈»¿»∆ƒ
L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ69‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡70. ¿«¿»∆«…∆¬»…∆«¿»

˙ËÈÁLÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ÔÈa B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÓÈÒ71Û¯ËˆÓ - BÎ˙ÁÂ72ÔÓÈÒÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ»

.‰Ï· È„ÈÓ ¯·È‡‰ ¯‰ËÏ¿«≈»≈»ƒ≈¿≈»

א.63) סח, שם מפני 64)ברייתא, כנבילה מטמא כלומר,
ה"ג). למעלה (ראה החי מן אבר שלא 65)שהוא מפני

החי. מן באבר שחיטה אחר עב,66)נגע שם ומשנה, שם.
אףֿעלֿפי 67)א. נבילות מטומאת מטהרתה שהשחיטה
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(שמות  מהכתוב דרשו - א סח, שם באכילה. אסורה שהיא
שיצא  שהאבר תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ל): כב,
חוץ  נדרשה "בשדה" המילה כטריפה. דינו שחיטה, לפני

הטבעי. שם.68)למקומו בה"ח.69)כחכמים, כמבואר
שלא 70) בקודש יתירות מעלות אחתֿעשרה גזרו חכמים

בפי"ב. לקמן רבינו ומנאן בתרומה, של 71)גזרון בעיה
טומאה  לענין לצרף אפשר אם שאל, א. סט, שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· - ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Á‡ .Èe‡¯k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
·LBz ¯‚ B‡76‰Ï· Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa ·B¯˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê78‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓË È¯‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ dz·¯˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚·e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰¯Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á¯˙ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰¯Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰¯eÒ‡ ‰Ù¯h‰ È¯‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰¯B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט.74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב שהושיב
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי"א, פ"ד שחיטה הל' (ראה
יב, (דברים הכתוב מן למדו ה"א, פ"א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף.כא) שזבח ולא הגוי שזבח ולא ואכלת" . .
(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק כדי מזבחו", "ואכלת הכתוב
"פן", כתוב שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ"ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ï·p‰ ˙ÈÏe˜81¯B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ -82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
¯·c ÏkL83BÈ‡ - ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ï·p‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È¯‰L ,87Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe¯‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ‡OÓ·e89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eL¯t ¯·Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח ב) עז, (שם מטמאות אינן נבילה

לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע,
במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק שם.

(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב) אתה
טהור. – ליגע שאיֿאפשר ואת טמא, – ליגע שאפשר את
שערה  להכניס אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם
הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח, ולנגוע הנקב דרך
פ"א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי מטמאה,

טהורה.85)מ"א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי. שנקלף צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק מוח אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי 88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני 89)לרפאות במגע, אפילו

שם. יוחנן כרבי פסק שלם. באבר שנגע

.·È˙ÈÏe˜90- d·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d·wÏ ‰ÈÏÚ ·MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈ È¯‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È¯‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓk ‰·È˜ ¯qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי של בעיה - ב קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

ה'תשע"ט  תמוז ז' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף שנבלת יבאר

ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב הכשר. צריכה אם עליה חישב
בחזרת  העוף נבלת כזית הכורך מטמא. העוף שנבלת למקום
שבלעה  ואחר טהור עוף נבלת הבולע ובלעו. בסיב או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים
כלב, מאכילת שנפסדה העוף נבלת לשתייה. או לאכילה
החי  מן ואבר הטמא, העוף נבלת ונשחט. שנטרף ועוף

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï·2ÈtÓ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ ¯B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

- ÌÈna ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ ¯b·e Á¯Ê‡a ‰Ù¯Ëe ‰Ï·¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„·Ïa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏÎB‡a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:¯Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙È·a5¯eÚL ˙˙Ï - 'ÏÎ‡z' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da ¯Ó‡ È¯‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ - ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
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ze`nehdקס zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz 'f iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎ·e Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
¯‡La e¯‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï - B˙ÚÈÏa ˙ÚLa Ò¯Á∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL ¯Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ

‡¯ ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰LL¯tL ¯Á‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL ∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿À¿»««∆≈≈
·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»∆««ƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈

LÓL7ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ -8. ∆∆≈¿«≈≈ƒ

אחרי 2) פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים כל
בש"ס. שונים במקומות ומובאים י"ב מפי 3)פרק איש

רבינו. משה עד יכול 4)איש ז: הלכה שם כהנים בתורת
נבילה  תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף
לו  שאין טמא עוף יצא טריפה לה שיש נבילה ... וטריפה"

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור עיקר 5)טריפה
הבליעה. בבית היא הנפש שאר 6)הנאת אפילו פירוש,

חרס. של שאינם אינו 7)כלים שטבל טמא החמה. שקיעת
יום". "טבול ונקרא החמה שתשקע עד דבר לכל טהור

לטומאה 8) מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מפני
הטומאה. מאב אלא

.·‰·LÁÓ ‰ÎÈ¯ˆ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÔÈ‡9‡nËÏ ≈ƒ¿«»«»¿ƒ»«¬»»¿«≈
‰¯eÓÁ‰ BÊ ‰‡ÓË10˙ÈÊk ‰pnÓ ÚÏaL ÔÂÈk ‡l‡ , À¿»«¬»∆»≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ

·MÁ .‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ≈
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ11, »∆»«¬ƒ»¬≈¿«¿»À¿«√»ƒ

Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿…∆ƒ¿À¿»««ƒ∆…»«
˙¯Á‡ ‰‡ÓË da12.¯LÎ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , »À¿»«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿≈

עד 9) אוכלין טומאת מטמאים שאינם אוכלין סוגי ישנם
שנבלת  רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם
כזו. מחשבה בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף

בגדים.10) נטמאו,11)שמטמאה - באוכלין נגעה אם
שאין  מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל
משנה  ג פרק [בעוקצין עוף. נבלת לאכול אדם בני של דרכם
בשווקים  אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג
ולפיכך  גויים), ידי (על נאכלת רב, עם שם שמתאסף
בהלכות  רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה

ג]. הלכה ג פרק אוכלין אינה 12)טומאת א: נא, נידה
מטמאה  פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה
אחר) טמא בדבר (או בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת
את  שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו
שבבית  מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין
דבר  וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה מטמאה היא הבליעה
דבי  כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו

שם. ישמעאל רבי

.‚‰n„‡ ‰¯t13È‡ ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOeÏÚ Û‡ .Ôk Ô »»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»≈««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡nËÓ Ô‰L Ètƒ∆≈¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»∆ƒƒ≈¬≈∆

‰‡ÓË Ô‰a ÚbzL ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈÎ‡Ï14Ck ¯Á‡Â «¬ƒ»¿ƒƒ∆ƒ«»∆À¿»¿««»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË e‡nhÈƒ«¿À¿«√»ƒ

ופרים.13) להוסיף: מטמאה 14)יש טהור עוף נבלת
שמטמאה  מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין

פרה  אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה טומאה
את  אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם  ופרים
נגעו  לא אם אוכלין מטמאים אינם בהם, המתעסקים

בטומאה.

.„LBÎa B·ÁzL ‰Ó‰a‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk15ÒÈÎ‰Â ¿«ƒƒƒ¿««¿≈»∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
CB˙Ï BÒÈÎ‰L B‡ ,‰hÓlÓ ‰M‡‰ ÈÚÓ CB˙Ï¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ¿
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pL ÌB˜na B¯·Á ÏL B˙ÚÈÏa¿ƒ»∆¬≈«»∆ƒ¿«»«»

‡OB ÌeMÓ B‡nË ‰Ê È¯‰ - ‰‡nËÓ16ÌeMÓ ‡Ï , ¿«¿»¬≈∆ƒ¿ƒ≈…ƒ
.¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,Ú‚B≈«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

אפילו 16)בפלך.15) מטמא שמשא לשיטתו, רבינו
שם, כרבא פסק ממקומה. הטומאה את הזיז כשלא
ולא  במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות
כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע

.‰˙¯ÊÁa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊk C¯Bk‰«≈¿«ƒƒ¿«ƒ¿«»«»«¬∆∆
- BB¯‚a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÏ·e da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»««ƒ∆…»«ƒ¿

‡ÓË ‰Ê È¯‰17·ÈÒa BÎ¯k .18‰Ê È¯‰ - BÚÏ·e ¬≈∆»≈¿»¿ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë19. »

בשר 17) לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה שדרך
חוצצת. החזרת אין ולכן רכים 18)בחזרת, חוטים כעין

אילנות. על בבית 19)הכרוכים נגעה לא שהטומאה מפני
חוצץ. והסיב הבליעה

.Âd‡È˜‰ dÚÏaL ¯Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿«»«»¿««∆¿»»¡ƒ»
‡ˆzLk ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏkÚ˙zL Ì„…̃∆∆ƒ¿«≈¬≈∆≈¿«≈¿»ƒ¿∆≈≈
˙È·a ‰‡nËÓ dÈ‡L ;d‡È˜nL ‰ÚLa BB¯‚Ïƒ¿¿»»∆¿ƒ»∆≈»¿«¿»¿≈
.d‡È˜nL ‰ÚLa ‡Ï ,‰ÚÈÏa ˙ÚLa ‡l‡ LÙp‰«∆∆∆»ƒ¿«¿ƒ»…¿»»∆¿ƒ»

.ÊB˙ˆ˜Ó ,BÚÏaL ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ÈÚÓ¿ƒ∆ƒ¿«»«»∆¿»ƒ¿»
LÈ Ì‡ :ÂÈt CB˙Ï ıeÁa B˙ˆ˜Óe ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ≈
- Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»

.¯B‰Ë»

.ÁÚÏa20BÈ‡ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ÌÏL ¯·È‡ ‰pnÓ »«ƒ∆»≈»»≈∆≈¿«ƒ≈
˙ÈÊk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â ¯Btˆ ÏË elÙ‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬ƒ»«ƒ«¬»»ƒ≈»¿«ƒ

.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË -ƒ¿»¿ƒ»»

תאכל"20) "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית ופחות

.ËÌÈÙk‰21‰ˆBp‰Â22ÌÈÏÎ‡k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»«ƒ¿«»««ƒ∆≈»√»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ23Ï·‡ .˙ÈÊÎÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·a ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ¿«ƒ¬»
ÌBË¯Á‰ ÔÓ ¯OaÏ ÌÈ·B¯w‰ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰«¿»«ƒ«¿ƒ«»»ƒ««¿
ÈL‡¯ .˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¬≈≈¿»»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ»≈

ÌÈt‚‡24ÔÈ‡ - ˙Bk¯‰ elÙ‡ ,˙BÓˆÚ‰Â ·f‰ L‡¯Â ¬««ƒ¿…«»»¿»¬»¬ƒ»«≈»
ÔÈÙ¯ËˆÓ25. ƒ¿»¿ƒ

הגסה.21) הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה הנוצה
הכנפיים.22) מריטת אחרי הנשארת הדקה מן הדקה
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עימו 23) שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם
טהור. - לכזית לחתכם 24)משלימה ונוהגים הם יבשים

זו 25)ולזרקם. הלכה כל ומיטמאים. מטמאים אבל
ב. משנה א פרק בטהרות מקורה

.ÈÔÈk¯‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÓ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ¿«»«»ƒ»¬»»«ƒ
ÌÈˆÈa ÏL ÏÏM‰ ÔÓe ÔÈ„Èb‰ ÔÓ B‡26Ìc‰ ÔÓe ƒ«ƒƒƒ«∆∆∆≈ƒƒ«»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡ .¯B‰Ë - epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ
ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô·˜¯w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈

·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29- BÚÓ‚e ¯e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»
ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;Ì¯OaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È¯‰L ,¯B‰Ë - BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈ¯Ò‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי מעוף בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡È¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·31- ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙B¯M‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â Ò¯Ák ‰L·È Ì‡ ÔÎÂ .‰¯B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰¯B‰Ë32È¯‰ - ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.¯B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

פסק  עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר

.·È- ‰¯Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ Û¯ËpL ¯B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰¯ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez¯‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡ - ‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
¯ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,¯B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È¯‰ - ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ.33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף
קדשים  עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי
שחיטת  את תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e¯‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È¯‰ - B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈ¯B‰Ë39‰Ù¯ÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da ·È˙k ‰¯tk .‰¯B‰Ë - d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈

‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„È¯È ¯Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ
È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰ - ‰‡‰a ‰¯eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈

.‰Ï·¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה

נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב. ע, שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא

אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף. בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰¯B‰Ë - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙È·a44‰¯LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰ -46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

d¯O·k Ô‰ È¯‰ - dlL ÌÈ¯tv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
שאיסורו  מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס, הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע הר"י
באב. כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים

למעלה  אמרנו טהור בעוף ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מנמק  הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה
ולפיכך  מצויים אוכליה אין טמא עוף נבלת ההבדל: את
שיימצאו  עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים

העוף. מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים

.ÂË¯·È‡ - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë Ì‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :¯Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï - ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Ò¯t BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ‡nËÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב
העוף.49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב ומפני

.ÊË˙n‰ ÔÓ ¯·È‡50˙Ï·k ‡e‰ È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï· ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ L¯tL ÛBÚ‰- ¯B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï· ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
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- B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎ·e Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
¯‡La e¯‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï - B˙ÚÈÏa ˙ÚLa Ò¯Á∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL ¯Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ

‡¯ ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰LL¯tL ¯Á‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL ∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿À¿»««∆≈≈
·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»∆««ƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈

LÓL7ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ -8. ∆∆≈¿«≈≈ƒ

אחרי 2) פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים כל
בש"ס. שונים במקומות ומובאים י"ב מפי 3)פרק איש

רבינו. משה עד יכול 4)איש ז: הלכה שם כהנים בתורת
נבילה  תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף
לו  שאין טמא עוף יצא טריפה לה שיש נבילה ... וטריפה"

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור עיקר 5)טריפה
הבליעה. בבית היא הנפש שאר 6)הנאת אפילו פירוש,

חרס. של שאינם אינו 7)כלים שטבל טמא החמה. שקיעת
יום". "טבול ונקרא החמה שתשקע עד דבר לכל טהור

לטומאה 8) מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מפני
הטומאה. מאב אלא

.·‰·LÁÓ ‰ÎÈ¯ˆ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÔÈ‡9‡nËÏ ≈ƒ¿«»«»¿ƒ»«¬»»¿«≈
‰¯eÓÁ‰ BÊ ‰‡ÓË10˙ÈÊk ‰pnÓ ÚÏaL ÔÂÈk ‡l‡ , À¿»«¬»∆»≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ

·MÁ .‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ≈
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ11, »∆»«¬ƒ»¬≈¿«¿»À¿«√»ƒ

Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿…∆ƒ¿À¿»««ƒ∆…»«
˙¯Á‡ ‰‡ÓË da12.¯LÎ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , »À¿»«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿≈

עד 9) אוכלין טומאת מטמאים שאינם אוכלין סוגי ישנם
שנבלת  רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם
כזו. מחשבה בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף

בגדים.10) נטמאו,11)שמטמאה - באוכלין נגעה אם
שאין  מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל
משנה  ג פרק [בעוקצין עוף. נבלת לאכול אדם בני של דרכם
בשווקים  אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג
ולפיכך  גויים), ידי (על נאכלת רב, עם שם שמתאסף
בהלכות  רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה

ג]. הלכה ג פרק אוכלין אינה 12)טומאת א: נא, נידה
מטמאה  פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה
אחר) טמא בדבר (או בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת
את  שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו
שבבית  מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין
דבר  וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה מטמאה היא הבליעה
דבי  כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו

שם. ישמעאל רבי

.‚‰n„‡ ‰¯t13È‡ ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOeÏÚ Û‡ .Ôk Ô »»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»≈««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡nËÓ Ô‰L Ètƒ∆≈¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»∆ƒƒ≈¬≈∆

‰‡ÓË Ô‰a ÚbzL ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈÎ‡Ï14Ck ¯Á‡Â «¬ƒ»¿ƒƒ∆ƒ«»∆À¿»¿««»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË e‡nhÈƒ«¿À¿«√»ƒ

ופרים.13) להוסיף: מטמאה 14)יש טהור עוף נבלת
שמטמאה  מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין

פרה  אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה טומאה
את  אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם  ופרים
נגעו  לא אם אוכלין מטמאים אינם בהם, המתעסקים

בטומאה.

.„LBÎa B·ÁzL ‰Ó‰a‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk15ÒÈÎ‰Â ¿«ƒƒƒ¿««¿≈»∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
CB˙Ï BÒÈÎ‰L B‡ ,‰hÓlÓ ‰M‡‰ ÈÚÓ CB˙Ï¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ¿
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pL ÌB˜na B¯·Á ÏL B˙ÚÈÏa¿ƒ»∆¬≈«»∆ƒ¿«»«»

‡OB ÌeMÓ B‡nË ‰Ê È¯‰ - ‰‡nËÓ16ÌeMÓ ‡Ï , ¿«¿»¬≈∆ƒ¿ƒ≈…ƒ
.¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,Ú‚B≈«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

אפילו 16)בפלך.15) מטמא שמשא לשיטתו, רבינו
שם, כרבא פסק ממקומה. הטומאה את הזיז כשלא
ולא  במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות
כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע

.‰˙¯ÊÁa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊk C¯Bk‰«≈¿«ƒƒ¿«ƒ¿«»«»«¬∆∆
- BB¯‚a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÏ·e da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»««ƒ∆…»«ƒ¿

‡ÓË ‰Ê È¯‰17·ÈÒa BÎ¯k .18‰Ê È¯‰ - BÚÏ·e ¬≈∆»≈¿»¿ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë19. »

בשר 17) לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה שדרך
חוצצת. החזרת אין ולכן רכים 18)בחזרת, חוטים כעין

אילנות. על בבית 19)הכרוכים נגעה לא שהטומאה מפני
חוצץ. והסיב הבליעה

.Âd‡È˜‰ dÚÏaL ¯Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿«»«»¿««∆¿»»¡ƒ»
‡ˆzLk ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏkÚ˙zL Ì„…̃∆∆ƒ¿«≈¬≈∆≈¿«≈¿»ƒ¿∆≈≈
˙È·a ‰‡nËÓ dÈ‡L ;d‡È˜nL ‰ÚLa BB¯‚Ïƒ¿¿»»∆¿ƒ»∆≈»¿«¿»¿≈
.d‡È˜nL ‰ÚLa ‡Ï ,‰ÚÈÏa ˙ÚLa ‡l‡ LÙp‰«∆∆∆»ƒ¿«¿ƒ»…¿»»∆¿ƒ»

.ÊB˙ˆ˜Ó ,BÚÏaL ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ÈÚÓ¿ƒ∆ƒ¿«»«»∆¿»ƒ¿»
LÈ Ì‡ :ÂÈt CB˙Ï ıeÁa B˙ˆ˜Óe ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ≈
- Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»

.¯B‰Ë»

.ÁÚÏa20BÈ‡ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ÌÏL ¯·È‡ ‰pnÓ »«ƒ∆»≈»»≈∆≈¿«ƒ≈
˙ÈÊk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â ¯Btˆ ÏË elÙ‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬ƒ»«ƒ«¬»»ƒ≈»¿«ƒ

.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË -ƒ¿»¿ƒ»»

תאכל"20) "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית ופחות

.ËÌÈÙk‰21‰ˆBp‰Â22ÌÈÏÎ‡k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»«ƒ¿«»««ƒ∆≈»√»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ23Ï·‡ .˙ÈÊÎÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·a ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ¿«ƒ¬»
ÌBË¯Á‰ ÔÓ ¯OaÏ ÌÈ·B¯w‰ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰«¿»«ƒ«¿ƒ«»»ƒ««¿
ÈL‡¯ .˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¬≈≈¿»»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ»≈

ÌÈt‚‡24ÔÈ‡ - ˙Bk¯‰ elÙ‡ ,˙BÓˆÚ‰Â ·f‰ L‡¯Â ¬««ƒ¿…«»»¿»¬»¬ƒ»«≈»
ÔÈÙ¯ËˆÓ25. ƒ¿»¿ƒ

הגסה.21) הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה הנוצה
הכנפיים.22) מריטת אחרי הנשארת הדקה מן הדקה
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עימו 23) שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם
טהור. - לכזית לחתכם 24)משלימה ונוהגים הם יבשים

זו 25)ולזרקם. הלכה כל ומיטמאים. מטמאים אבל
ב. משנה א פרק בטהרות מקורה

.ÈÔÈk¯‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÓ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ¿«»«»ƒ»¬»»«ƒ
ÌÈˆÈa ÏL ÏÏM‰ ÔÓe ÔÈ„Èb‰ ÔÓ B‡26Ìc‰ ÔÓe ƒ«ƒƒƒ«∆∆∆≈ƒƒ«»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡ .¯B‰Ë - epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ
ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô·˜¯w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈

·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29- BÚÓ‚e ¯e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»
ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;Ì¯OaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È¯‰L ,¯B‰Ë - BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈ¯Ò‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי מעוף בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡È¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·31- ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙B¯M‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â Ò¯Ák ‰L·È Ì‡ ÔÎÂ .‰¯B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰¯B‰Ë32È¯‰ - ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.¯B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

פסק  עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר

.·È- ‰¯Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ Û¯ËpL ¯B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰¯ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez¯‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡ - ‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
¯ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,¯B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È¯‰ - ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ.33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף
קדשים  עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי
שחיטת  את תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e¯‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È¯‰ - B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈ¯B‰Ë39‰Ù¯ÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da ·È˙k ‰¯tk .‰¯B‰Ë - d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈

‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„È¯È ¯Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ
È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰ - ‰‡‰a ‰¯eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈

.‰Ï·¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה

נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב. ע, שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא

אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף. בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰¯B‰Ë - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙È·a44‰¯LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰ -46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

d¯O·k Ô‰ È¯‰ - dlL ÌÈ¯tv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
שאיסורו  מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס, הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע הר"י
באב. כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים

למעלה  אמרנו טהור בעוף ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מנמק  הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה
ולפיכך  מצויים אוכליה אין טמא עוף נבלת ההבדל: את
שיימצאו  עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים

העוף. מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים

.ÂË¯·È‡ - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë Ì‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :¯Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï - ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Ò¯t BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ‡nËÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב
העוף.49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב ומפני

.ÊË˙n‰ ÔÓ ¯·È‡50˙Ï·k ‡e‰ È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï· ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ L¯tL ÛBÚ‰- ¯B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï· ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
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„Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .¯LÎ‰Â ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ¯eÚLk ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק

ה'תשע"ט  תמוז ח' ה' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעורה 1) בתורה האמורים שרצים שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל

.‡„ÏÁ‰ :Ô‰Â ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰BÓL2 ¿»¿»ƒ»¬ƒ«»»≈«…∆
˙ÓLz‰Â Ák‰Â ‰‡Ël‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«¿»»¿«…«¿«ƒ¿∆∆
ÔÈÚÏ ı¯L ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - ËÓÁ‰Â¿«…∆À¿«À»»»¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«

.‰‡ÓËÀ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`xwpd ode ...clegd ode dxeza mixen`d mivxy dpeny"
."d`neh oiiprl uxy

שמהחולד  השרצים ששבעת כתב יעקב" "קהלת בספר
מן  כלול אחד וכל הטומאה קצוות שבעה סוד הם והלאה
צד  עוד להם יש ואלו טומאה שערי מ"ט ביחד הרי השאר
אבל  טהור) שבים (כל טהורים שבים אלה ששבעה טהרה
טהרה  צד לו ואין א.) קכז, (חולין בים גם אינו החולד
בעניין  הרב שכתב כמו לבינה, רומז חולדה כי כלשהו
עלמא  וכיסוי הטמנה לשון חולדה כי הנביאה חולדה
הבינה. בחינת על דקאי אלקינו" לה' "הנסתרות דאתכסיא
הנו"ן  ושער קצוות לז' מתפשטים מ"ט שערים, נ' ובבינה
האם  כי הבינה, על־ידי מתקדשים וכולם בה נשאר
לבינה  למקורם שבחזרתם התשובה סוד והוא מטהרתו
להטהר. מקום שוב לו אין בבינה גם פגם אם אבל נטהרו
במ"ט  שקועים ישראל שהיו מצרים ביציאת מצינו וכן
יכולים  היו לא שוב הנו"ן לשער הגיעו ואילו טומאה, שערי

להטהר.
אבל  מצרים, לגאולת בנוגע הוא זה שכל להוסיף ויש
כי  הנו"ן שער של הבירור גם יהיה האמיתית בגאולה
של  העניין שהיה אלא בתוקפו נשאר עדיין הרע במצרים
לגמרי  הרע יתבטל השלימה בגאולה אבל העם" "ברח
צאתך  "כימי נאמר זה ועל תלכון" לא "...ובמנוסה וכתיב
שלעתיד־לבא  שהנפלאות נפלאות" אראנו מצרים מארץ
מהם. למעלה הרבה עוד ויהיו הדמיון בכ"ף צאתך כימי הם

שהקשה התשובה בעבודת לדבר באגרת ודוגמא אדמוה"ז
יתכן  איך בהם מועילה תשובה שאין מעניינים התשובה
שאין  ומתרץ התשובה, בפני העומד דבר לך אין והרי
(תשובה  עילאה תשובה אבל תתאה תשובה מועילה
ועל־דרך־זה  אלו. לעניינים גם מועילה בבינה) עילאה

סתם, ים בבחינת זה הרי בים חולדה שאין הגם בעניינינו
בדרגה  לעתיד־לבוא ים בחינת ומתגלה כשנמשך אבל
שער  בירור לחולדה בנוגע גם טהרה נעשה אזי יותר נעלית
תלויים  לעתיד־לבא שיהיו הגילויים שכל ומכיון הנו"ן.
צריך  זה דבר ודוגמת שמעין הרי עתה, ועבודתנו במעשינו
על־ידי  נפעל זה ועניין עתה גם ועבודתנו במעשינו להיות
המציאות  כי שרצים, שמונה אודות בתורה שלומדים
עוד  ולא קדושה, של עניין הוא בתורה שהיא כמו שלהם
שמונה  של והטהרה הבירור פועלים שעל־ידי־זה אלא
הנו"ן. שער של לטהרה עד העולם במציאות גם השרצים
(g"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שאפשר 2) בוודאות, לקבוע המדע אנשי בידי עלה לא
השרצים  שמונת של זהותם את להלכה, עליה לסמוך

בזמננו. ושמותיהם

.·ı¯M‰3Ì„‡ ‡nËÓ .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - «∆∆»≈¬«À¿¿«≈»»
ÌÈÏÎÂ4¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa5‡nËÓ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈¿«≈
‡OÓa6ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰Â ,7˙ÚLa ¿«»¿«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ8‰L„ÚÎa B˙‡ÓË ¯eÚLÂ .9ÌÈˆ¯M‰ ÏÎÂ . «»¿ƒÀ¿»¿«¬»»¿»«¿»ƒ

‰L„ÚÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ10. ƒ¿»¿ƒ¿«¬»»

מ"א.3) פ"א הטומאה.4)כלים אב השרץ 5)ככל אם
בדופנו  נגע ולא חרס כלי לאויר והכניסוהו בחוט תלוי היה

הכלי. נטמא (שם).6)- נגע לא כתוב 7)אם בתורה
ולא  הערב", עד יטמא במותם בהם "הנוגע לא): יא, (ויקרא
אחרות. בטומאות שנאמר כמו בגדיו" "יכבס נאמר

שפירש 8) אחר ומכלֿשכן בשרץ, מגע בשעת אפילו כלומר,
ברייתא 9)ממנו. החומט. של ברייתו תחילת כשיעור

א. יא, משרץ 10)חגיגה עדשה וחצי זה משרץ עדשה חצי
ב). טו, (מעילה ומטמאים מצטרפים - אחר

.‚ÌÈ¯·È‡‰11¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡12ı¯M‰ ÔÓ ¯·È‡ . »≈»ƒ≈»∆ƒ≈»ƒ«∆∆
B˙i¯·k13. ƒ¿ƒ»

מ"ז.11) פ"א שהם.12)אהלות בכל מטמאים
ה"ג).13) פ"ב למעלה (ראה שנברא כמו שלם, כשהוא

.„¯Oa14,‰L„ÚkÓ ˙BÁÙ ‡e‰L ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â »»¿ƒƒ«¬»∆»ƒ«¬»»
‡nËÓ - ˙n‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa≈∆≈≈ƒ««≈∆≈≈ƒ«≈¿«≈

B˙‡ÓË15Ána B‡ ÂÈÏÚL ¯Oaa ‰È‰iL ‡e‰Â . À¿»¿∆ƒ¿∆«»»∆»»«…«
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ÌˆÚaL16. ∆»∆∆¿≈¿«¬¬»

הקודמת.14) להלכה פירוש שרץ.15)זה טומאת
הי"א.16) פ"ב למעלה ראה

.‰¯Oa17¯B‰Ë - ı¯M‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ18; »»ƒ«««≈ƒ«∆∆»
‰Ó :Blk ı¯MÏ ‰ÓBc‰ ¯·È‡ ‡l‡ ‡nËÓ ÔÈ‡L∆≈¿«≈∆»≈»«∆«∆∆À«
- L¯Bt‰ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - ı¯M∆∆»»¿ƒƒ«¬»«≈»«≈

.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»

ועצמות.17) גידים ב.18)בלי קכח, חולין ברייתא

.Â‡ÈÏk‰19Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â „·k‰Â «À¿»¿«»≈¿«»¿«≈»∆««ƒ
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz 'g 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ¯·È‡ Ô‰L20,¯O·k Ô‰ È¯‰ - ∆≈≈»¿≈ƒ¬ƒƒ¬≈≈¿»»
.ÔÈ¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ eL¯t Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ

ה"ד.19) פ"ב למעלה ראה שם. נחתכו 20)חולין אם
ה"ד. פ"ב למעלה ראה וגדלים. חוזרים אינם

.Êı¯M‰ Ìc21B¯O·k -22Ïk ‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓe , ««∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿«¬»»»
¯Oaa ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ23. ¿«∆¿À»«»»

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב מצטרף, אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.Áı¯M‰ ˙BÓˆÚ24¯BÚÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ÂÈ¯tˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
¯B‰Ë - ˙ÓLz‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï·‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,Ô¯O·k - ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„B·Ú È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב, פ"י שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף ורבינו קכב,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב. עמוד שם ה"ט.26)ראה פ"א למעלה ראה

.Ëı¯M‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ - ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È¯‰ - ıeÁaÓ da ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬
e¯‡aL BÓk ,‰Îe¯‡29- ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰·w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆

‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי"א.28)משנה פ"ב למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.Èı¯M‰ ˙ˆÈa31˙Ów¯Ó‰32ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡¯33Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‰¯B‰Ë - ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב. קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב בה 32)(חומט שהתרקמה

בעלֿחי. השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ"ח חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ שייראה כדי
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ לנגוע שאיֿאפשר מפני שם,

.‡Èı¯L34¯Oaa Ú‚Bp‰ - ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ ¯Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈ¯L‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ó„‡·e ,‡ÓË35- »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי 36) בן יהושע ר' של פירושו לפי במשנה, יהודה כר'
שם.

.·È„ÒÙpL ı¯M‰ ¯Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
L·È .¯B‰Ë - ·Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :O¯Ák ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

- ‰È‰Lk ÁÏ ¯ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯M‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
;ı¯M‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆

Ìi˜ BcÏLÂ L·iL ı¯L Ï·‡39BcÏLÂ Û¯OpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿
‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙„ÓBÚ Blk ˙È·˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈

ÈÈÚa ·B¯˜Â41.Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי"ג פ"א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב. וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈ¯B‰Ë - e¯ÒÁÂ42˙BÁÙe ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

- ¯eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ‡nËÓ43¯eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È¯‰ - Ô¯eÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â e¯ÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰¯Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈
.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ"ד.42) פ"ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי שמעון ר' שיטת נפרכה ב,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי
יחזרו  לא שוב מכשיעור, לפחות שצמקה מפני זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ"ד אוכלין טומאת

.„Èı¯M‰45,Ô‰ÈL‡¯ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆
Ûeb‰ ¯BÚa ‰¯ÚÓ L‡¯‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««

‰‡Ël‰ ·Êk ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ - «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯‡L48LÁp‰Â Úc¯Ùv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·¯˜Ú‰Â¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆ¯M‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ"ו.45) פ"א (קנה 46)אהלות הסימנים שני  נמלקו אבל
שריש  משמע, ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק וושט).
לא  העור אבל הסימנים, שני מליקת על רק מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואףֿעלֿפי מסוים, זמן עוד מפרכס הלטאה
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„Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .¯LÎ‰Â ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ¯eÚLk ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק

ה'תשע"ט  תמוז ח' ה' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעורה 1) בתורה האמורים שרצים שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל

.‡„ÏÁ‰ :Ô‰Â ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰BÓL2 ¿»¿»ƒ»¬ƒ«»»≈«…∆
˙ÓLz‰Â Ák‰Â ‰‡Ël‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«¿»»¿«…«¿«ƒ¿∆∆
ÔÈÚÏ ı¯L ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - ËÓÁ‰Â¿«…∆À¿«À»»»¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«

.‰‡ÓËÀ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`xwpd ode ...clegd ode dxeza mixen`d mivxy dpeny"
."d`neh oiiprl uxy

שמהחולד  השרצים ששבעת כתב יעקב" "קהלת בספר
מן  כלול אחד וכל הטומאה קצוות שבעה סוד הם והלאה
צד  עוד להם יש ואלו טומאה שערי מ"ט ביחד הרי השאר
אבל  טהור) שבים (כל טהורים שבים אלה ששבעה טהרה
טהרה  צד לו ואין א.) קכז, (חולין בים גם אינו החולד
בעניין  הרב שכתב כמו לבינה, רומז חולדה כי כלשהו
עלמא  וכיסוי הטמנה לשון חולדה כי הנביאה חולדה
הבינה. בחינת על דקאי אלקינו" לה' "הנסתרות דאתכסיא
הנו"ן  ושער קצוות לז' מתפשטים מ"ט שערים, נ' ובבינה
האם  כי הבינה, על־ידי מתקדשים וכולם בה נשאר
לבינה  למקורם שבחזרתם התשובה סוד והוא מטהרתו
להטהר. מקום שוב לו אין בבינה גם פגם אם אבל נטהרו
במ"ט  שקועים ישראל שהיו מצרים ביציאת מצינו וכן
יכולים  היו לא שוב הנו"ן לשער הגיעו ואילו טומאה, שערי

להטהר.
אבל  מצרים, לגאולת בנוגע הוא זה שכל להוסיף ויש
כי  הנו"ן שער של הבירור גם יהיה האמיתית בגאולה
של  העניין שהיה אלא בתוקפו נשאר עדיין הרע במצרים
לגמרי  הרע יתבטל השלימה בגאולה אבל העם" "ברח
צאתך  "כימי נאמר זה ועל תלכון" לא "...ובמנוסה וכתיב
שלעתיד־לבא  שהנפלאות נפלאות" אראנו מצרים מארץ
מהם. למעלה הרבה עוד ויהיו הדמיון בכ"ף צאתך כימי הם

שהקשה התשובה בעבודת לדבר באגרת ודוגמא אדמוה"ז
יתכן  איך בהם מועילה תשובה שאין מעניינים התשובה
שאין  ומתרץ התשובה, בפני העומד דבר לך אין והרי
(תשובה  עילאה תשובה אבל תתאה תשובה מועילה
ועל־דרך־זה  אלו. לעניינים גם מועילה בבינה) עילאה

סתם, ים בבחינת זה הרי בים חולדה שאין הגם בעניינינו
בדרגה  לעתיד־לבוא ים בחינת ומתגלה כשנמשך אבל
שער  בירור לחולדה בנוגע גם טהרה נעשה אזי יותר נעלית
תלויים  לעתיד־לבא שיהיו הגילויים שכל ומכיון הנו"ן.
צריך  זה דבר ודוגמת שמעין הרי עתה, ועבודתנו במעשינו
על־ידי  נפעל זה ועניין עתה גם ועבודתנו במעשינו להיות
המציאות  כי שרצים, שמונה אודות בתורה שלומדים
עוד  ולא קדושה, של עניין הוא בתורה שהיא כמו שלהם
שמונה  של והטהרה הבירור פועלים שעל־ידי־זה אלא
הנו"ן. שער של לטהרה עד העולם במציאות גם השרצים
(g"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שאפשר 2) בוודאות, לקבוע המדע אנשי בידי עלה לא
השרצים  שמונת של זהותם את להלכה, עליה לסמוך

בזמננו. ושמותיהם

.·ı¯M‰3Ì„‡ ‡nËÓ .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - «∆∆»≈¬«À¿¿«≈»»
ÌÈÏÎÂ4¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa5‡nËÓ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈¿«≈
‡OÓa6ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰Â ,7˙ÚLa ¿«»¿«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ8‰L„ÚÎa B˙‡ÓË ¯eÚLÂ .9ÌÈˆ¯M‰ ÏÎÂ . «»¿ƒÀ¿»¿«¬»»¿»«¿»ƒ

‰L„ÚÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ10. ƒ¿»¿ƒ¿«¬»»

מ"א.3) פ"א הטומאה.4)כלים אב השרץ 5)ככל אם
בדופנו  נגע ולא חרס כלי לאויר והכניסוהו בחוט תלוי היה

הכלי. נטמא (שם).6)- נגע לא כתוב 7)אם בתורה
ולא  הערב", עד יטמא במותם בהם "הנוגע לא): יא, (ויקרא
אחרות. בטומאות שנאמר כמו בגדיו" "יכבס נאמר

שפירש 8) אחר ומכלֿשכן בשרץ, מגע בשעת אפילו כלומר,
ברייתא 9)ממנו. החומט. של ברייתו תחילת כשיעור

א. יא, משרץ 10)חגיגה עדשה וחצי זה משרץ עדשה חצי
ב). טו, (מעילה ומטמאים מצטרפים - אחר

.‚ÌÈ¯·È‡‰11¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡12ı¯M‰ ÔÓ ¯·È‡ . »≈»ƒ≈»∆ƒ≈»ƒ«∆∆
B˙i¯·k13. ƒ¿ƒ»

מ"ז.11) פ"א שהם.12)אהלות בכל מטמאים
ה"ג).13) פ"ב למעלה (ראה שנברא כמו שלם, כשהוא

.„¯Oa14,‰L„ÚkÓ ˙BÁÙ ‡e‰L ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â »»¿ƒƒ«¬»∆»ƒ«¬»»
‡nËÓ - ˙n‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa≈∆≈≈ƒ««≈∆≈≈ƒ«≈¿«≈

B˙‡ÓË15Ána B‡ ÂÈÏÚL ¯Oaa ‰È‰iL ‡e‰Â . À¿»¿∆ƒ¿∆«»»∆»»«…«
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ÌˆÚaL16. ∆»∆∆¿≈¿«¬¬»

הקודמת.14) להלכה פירוש שרץ.15)זה טומאת
הי"א.16) פ"ב למעלה ראה

.‰¯Oa17¯B‰Ë - ı¯M‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ18; »»ƒ«««≈ƒ«∆∆»
‰Ó :Blk ı¯MÏ ‰ÓBc‰ ¯·È‡ ‡l‡ ‡nËÓ ÔÈ‡L∆≈¿«≈∆»≈»«∆«∆∆À«
- L¯Bt‰ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - ı¯M∆∆»»¿ƒƒ«¬»«≈»«≈

.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»

ועצמות.17) גידים ב.18)בלי קכח, חולין ברייתא

.Â‡ÈÏk‰19Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â „·k‰Â «À¿»¿«»≈¿«»¿«≈»∆««ƒ
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ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ¯·È‡ Ô‰L20,¯O·k Ô‰ È¯‰ - ∆≈≈»¿≈ƒ¬ƒƒ¬≈≈¿»»
.ÔÈ¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ eL¯t Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ

ה"ד.19) פ"ב למעלה ראה שם. נחתכו 20)חולין אם
ה"ד. פ"ב למעלה ראה וגדלים. חוזרים אינם

.Êı¯M‰ Ìc21B¯O·k -22Ïk ‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓe , ««∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿«¬»»»
¯Oaa ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ23. ¿«∆¿À»«»»

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב מצטרף, אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.Áı¯M‰ ˙BÓˆÚ24¯BÚÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ÂÈ¯tˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
¯B‰Ë - ˙ÓLz‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï·‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,Ô¯O·k - ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„B·Ú È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב, פ"י שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף ורבינו קכב,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב. עמוד שם ה"ט.26)ראה פ"א למעלה ראה

.Ëı¯M‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ - ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È¯‰ - ıeÁaÓ da ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬
e¯‡aL BÓk ,‰Îe¯‡29- ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰·w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆

‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי"א.28)משנה פ"ב למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.Èı¯M‰ ˙ˆÈa31˙Ów¯Ó‰32ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡¯33Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‰¯B‰Ë - ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב. קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב בה 32)(חומט שהתרקמה

בעלֿחי. השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ"ח חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ שייראה כדי
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ לנגוע שאיֿאפשר מפני שם,

.‡Èı¯L34¯Oaa Ú‚Bp‰ - ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ ¯Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈ¯L‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ó„‡·e ,‡ÓË35- »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי 36) בן יהושע ר' של פירושו לפי במשנה, יהודה כר'
שם.

.·È„ÒÙpL ı¯M‰ ¯Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
L·È .¯B‰Ë - ·Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :O¯Ák ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

- ‰È‰Lk ÁÏ ¯ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯M‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
;ı¯M‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆

Ìi˜ BcÏLÂ L·iL ı¯L Ï·‡39BcÏLÂ Û¯OpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿
‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙„ÓBÚ Blk ˙È·˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈

ÈÈÚa ·B¯˜Â41.Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי"ג פ"א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב. וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈ¯B‰Ë - e¯ÒÁÂ42˙BÁÙe ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

- ¯eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ‡nËÓ43¯eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È¯‰ - Ô¯eÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â e¯ÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰¯Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈
.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ"ד.42) פ"ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי שמעון ר' שיטת נפרכה ב,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי
יחזרו  לא שוב מכשיעור, לפחות שצמקה מפני זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ"ד אוכלין טומאת

.„Èı¯M‰45,Ô‰ÈL‡¯ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆
Ûeb‰ ¯BÚa ‰¯ÚÓ L‡¯‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««

‰‡Ël‰ ·Êk ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ - «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯‡L48LÁp‰Â Úc¯Ùv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·¯˜Ú‰Â¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆ¯M‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ"ו.45) פ"א (קנה 46)אהלות הסימנים שני  נמלקו אבל
שריש  משמע, ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק וושט).
לא  העור אבל הסימנים, שני מליקת על רק מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואףֿעלֿפי מסוים, זמן עוד מפרכס הלטאה
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השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם

ה'תשע"ט  תמוז ט' שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ומתי 1) אותה, הרואה או בה הנוגע זרע שכבת טומאת יבאר

דיניה. וכל מטמאה היא

.‡Ú¯Ê ˙·ÎL2Ì„‡ ‰‡nËÓ .‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó - ƒ¿«∆«≈¬«À¿»¿«¿»»»
‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»

‡OÓa3ÌÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰ ÔÈ‡Â ,4˙ÚLa ¿«»¿≈«ƒ¿«≈»¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ5da Ú‚Bp‰ „Á‡Â .6d˙B‡ ‰‡B¯‰ „Á‡Â «»¿∆»«≈«»¿∆»»∆»
B¯O·a7‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈL -8‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ƒ¿»¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»¿«»

‰L„ÚÎa - Ú‚BpÏ ?d¯eÚL9ÏÎa - ‰‡B¯ÏÂ , ƒ»«≈«¿«¬»»¿»∆¿»
‡e‰L10epnÓ ‡ˆzL „Ú ‡ÓË ‰‡B¯‰ ÔÈ‡Â .11ÌzÁÈÂ ∆¿≈»∆»≈«∆≈≈ƒ∆¿«¿…

‰n‡ Èt epnÓ12˙·ÎL epnÓ ‡ˆz ¯L‡ :¯Ó‡pL , ƒ∆ƒ«»∆∆¡«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«
CÎÈÙÏ .Ú¯Ê13ÌÒÈ˜a ‰‡¯ elÙ‡ ,14‰ÚÈb‰Â ÏÈ‡B‰ , »«¿ƒ»¬ƒ»»¿≈»ƒ¿ƒƒ»

B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰‡B¯‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‰n‡ ÈÙÏ15B‡ ¿ƒ«»ƒ¿»¿∆»»∆≈¬«¿»
Ò‡a ‰‡B¯‰16.‡ÓË - »∆¿…∆»≈

מ"א).2) פ"א (כלים אדם שם.4)שם.3)של
מגעו.5) בשעת אפילו אדם 6)פירוש, של זרע בשכבת

טמא. שהנוגע מהכתוב למדו - ב מג, בנדה אחר.
ממנו.7) שיצאה מי"א.8)האדם פ"ה שם,9)זבים נדה

בשרץ. מנוגע זה למדו חנילאי. רבי של מימרא
א.10) מ, שם רבינו 12)שם.11)משנה, האבר. נקב

התכוון  ולא אמה, פי "ממנו" ויחתום וכתב: בלשונו דייק
לפי  עד הגיע ממנו משהו אלא האמה פי כל שהחתים לומר
פ"א  זבים פרשת כהנים' (ב'תורת ממנו חלק וסתם אמה
לא  שאפילו ומכאן שהוא. כל אפילו "החתים" דרשו: ה"ג,
לא  אם להוציא "החתים"), נקרא האמה, פי כל את סתם
משנה' כ'סתם פסק ממנו. כלום נסתם ולא האמה לפי הגיע
(ראה  כשמואל ולא ב) מג, (שם חנילאי וכרב א) מ, (שם
וראה  כסףֿמשנה, (ראה הראב"ד השגת בזה ומיושבת שם).

הבאות). ההערות שתי שהיא.13)גם בכל שמטמאה מפני
לפי 14) על הזרע עליו ועבר האבר, לחלל קיסם הכניס

רבה: שאל א כב, שם בגמרא הדברים: [ביאור האבר.
רחמנא  אמר ממנו מהו? בקיסם זרע) (שכבת קרי הרואה
מבשרו  (שיצא) דנפיק עד ממנו") תצא "אשר אמרה (התורה
"ממנו" (תיבת ממנו האי אפשר) (או דילמא או בקיסם, ולא
(יצא  ליה תיפוק ליה, אמר לחוץ? טומאתו שתצא עד זו)
האבר. פי בחתימת אלא מטמא אינו עצמו דהוא זה) דין לו
כחתימת  שיעור שצריכה כשמואל, רבה שדעת רש"י, ופירש
את  מקטין האמה בפי מקום התופס והקיסם האמה, פי
שאינו  פשוט הדבר כן ואם לשם, שהגיע הזרע שיעור
במשהו, שמטמא שדעתו ומפני כך, מפרש רבינו וגם מטמא.
תמיהת  גם מיישב זה ביאור טמא. – בקיסם שרואה פסק

ומ"ש]. ד"ה אבר.15)הכסףֿמשנה קישוי מתוך
גורמים 16) אלה בהלה. קפיצה, מרובה, ושתיה אכילה

א). לה, (נדה זרע להוצאת לפעמים

.·Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡17Ôa ‰È‰iL „Ú ‰‡nËÓ ÔË˜ ÏL ≈ƒ¿«∆«∆»»¿«¿»«∆ƒ¿∆∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz18. ≈«»ƒ¿∆»

ב).17) לב, נדה (וראה ה"א פ"ו זבים פרשת כהנים' 'תורת
נתבאר,18) והי"ב ה"ד פ"א ומושב משכב מטמאי בהל'

מטמאה. אחד יום בן קטן של שזיבה

.‚‰¯B‰Ë - ‰n„‡ Ú¯Ê ˙·ÎL19‰·Ï ‰È‰zL „Ú , ƒ¿«∆«¬À»¿»«∆ƒ¿∆¿»»
˙ÎLÓÂ20. ¿ƒ¿∆∆

ב.19) לב, זבים 20)נדה (תוספתא, טריה ביצה כלובן
ה"ב). פ"ב

.„˙·ÎL ÏÎÂ21da LÈb¯Ó Ì„‡ ÏL BÙeb ÔÈ‡L Ú¯Ê ¿»ƒ¿«∆«∆≈∆»»«¿ƒ»
‡Ï·e ÈeM˜ ‡Ïa ‰‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡nËÓ dÈ‡ -≈»¿«¿»¿ƒ»ƒ»»¿…ƒ¿…
‰¯˜Ú .Ú¯Ê ˙·ÎL ÌeMÓ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ‰Â‡z«¬»≈»¿«¿»ƒƒ¿«∆«∆∆¿»
- ‰Lb¯‰a ‡lL ‰˙ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Lb¯‰a¿«¿»»««ƒ∆»¿»∆…¿«¿»»

‡ÓË22. »≈

אמרו 21) אחרון בלשון א). מג, (נדה שמואל של מימרא
ואףֿעלֿפיֿכן  מטמאה הרגשה בלא שאפילו שמואל, בשם
 ֿ (כסף כך סובר שרבא מפני ראשון, כלשון רבינו פסק

(ראה 22)משנה). שנייה גירסא ראשון בלשון כשמואל
כסףֿמשנה).

.‰¯‰¯‰Ó‰23ÌBÏÁa ‰hÓ LnML ‰‡¯Â ‰ÏÈla «¿«¿≈««¿»¿»»∆ƒ≈ƒ»«¬
B¯Oa ‡ˆÓe „ÓÚÂ24‡ˆÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÁ ¿»«»»¿»«««ƒ∆…»»

LnML LÈb¯‰L ÔÂÈk .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬≈∆»≈≈»∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈
;ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ CÎÈÙÏe ,‰Lb¯‰a ‰‡¯ ¯·k ÌBÏÁa«¬¿»»»¿«¿»»¿ƒ»»»¿»«
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÂÈÏÎa B‡ B¯O·a ‰Áp˜˙Â ËÚÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ»…
B‡ ,ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ ‡ÏÂ ¯‰¯‰ .˙ÈÁeÏÁÏ ‡ˆÓ»»«¿ƒƒ¿≈¿…»»¿»«

¯B‰Ë - ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÁ B¯Oa ‡ˆnL25. ∆»»¿»«¿…ƒ¿≈»

שם.23) נדה הונא, רב של כפירושו מ"ג, פ"ח מקוואות
המין.24) ה"ג.25)אבר פ"ו שם תוספתא,

.ÂÌÈÓ ÏÈËn‰26ÔÈ˜eÏÁ ÌÈÓ ‰‡¯Â27ÌÈ¯eÎÚ B‡ «≈ƒ«ƒ¿»»«ƒ¬ƒ¬ƒ
‰lÁza28- ÛBqa B‡ ÚˆÓ‡a Ì˙B‡ ‰‡¯ ;¯B‰Ë - «¿ƒ»»»»»»∆¿««

‡ÓË ‰Ê È¯‰29„ÚÂ ‰lÁzÓ Ìlk ÏÈË‰L ÌÈn‰ eÈ‰ . ¬≈∆»≈»««ƒ∆≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿«
ÌÈ·Ï eÈ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈ˜eÏÁ ÛBÒ¬ƒ¬ƒ¬≈∆»»¿»ƒ

ÔÈÎLÓÂ30CBzÓ ˙B·Ú ÌÈtË ÏÈËn‰Â .‡ÓË - ¿ƒ¿»ƒ»≈¿«≈ƒƒƒ»ƒ
¯B‰Ë - ‰n‡‰31. »«»»

מ"ב).26) (שם שמדובר 27)משתין נראה טיפות. טיפות
כשהפסקת  אבל בקילוח, מים להטיל שדרכו בריא באדם
אפילו  טהור לזיבה, קשר לה שאין מחלה, מחמת באה הזרם

בסוף. באות ואחרֿכך 28)כשההפסקות ההטלה בהתחלת
נפסק. בלתי כזרם נורמלית מוכיח 29)הטלה הזה השינוי

השתן. עם יצאה זרע ביצה.30)ששכבת שם 31)כלובן
למד  ומזה חסמא". אלעזר רבי דברי "טמא, שנינו: (מ"ג)
כמותם  ופסק ומטהרים, עליו חולקים שחכמים רבינו,

(כסףֿמשנה).

.ÊÏ·hL È¯˜ ÏÚa32- ÏaËiL Ì„˜ ÌÈÓ ÏÈh‰ ‡ÏÂ ««∆ƒ∆»«¿…ƒƒ«ƒ…∆∆ƒ¿…
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ÌÈÓ ÏÈhiLk33Ú¯Ê ˙·ÎL ÈÁeˆÁˆ ÈtÓ ,‡ÓË ¿∆«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«∆«
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓ ÏÈhiLk ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿∆«ƒ«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡34„ÏÈ Ï·‡ ;Ô˜Êa B‡ ‰ÏBÁa35- ‡È¯a ¬ƒ¿∆¿»≈¬»∆∆»ƒ
ıÁk ‰˜ÊÁa Ú¯Ê ˙·ÎL ‰¯BÈ ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë»ƒ¿≈∆∆ƒ¿«∆«¿»¿»¿≈

‰n‡‰ ÔÓ ˙˜z dlk ‡È‰Â36‰nk „Ú .37?„ÏÈ ‡e‰ ¿ƒÀ»ƒ¿∆∆ƒ»«»««»∆∆
ıÏBÁ B‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈««¿««¿≈≈

BÈÏÁ ÈtÓ Ôk ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏÚÓ38È¯‰ - ƒ¿»¿ƒ≈»«¬≈ƒ¿≈»¿¬≈
.‰Ê ÔÈÚÏ ‰ÏBÁ ‰Ê∆∆¿ƒ¿»∆

מ"ד.32) הטבילה.33)שם שם.34)אחר יוסי, כרבי
צעיר.35) המין.36)אדם ב.37)אבר כד, חולין
חולשתו.38)

.Á‰M‡ ÏÎÂ39Ì„˜ ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ d˙hÓ ‰LnML ¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ»»¿»¿»¿»¿»…∆
d˙‡ÓËa ‡È‰ È¯‰ - ‰ÙÈ ‰ÙÈ dÓˆÚ Áp˜zL40. ∆¿«««¿»»∆»∆¬≈ƒ¿À¿»»

שם.39) מקוואות, תפלוט 40)מס' שלא שאיֿאפשר
הבאה. בהלכה ראה טמאה. – והפולטת זרע, שכבת

.Ë- Ô˙hÓ eLnML ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆ƒ¿ƒ»»
‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈLe ,ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL41. ¿≈∆¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»

˙Ú‚B ÌeMÓ ‰‡ÓË ‰M‡‰ ÔÈ‡Â42,Ú¯Ê ˙·ÎLa ¿≈»ƒ»¿≈»ƒ««¿ƒ¿«∆«
ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙ÚÈ‚pL43˙LnLÓ‰ ‡l‡ ,‰ÚÈ‚ dÈ‡ ∆¿ƒ«≈«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»«¿«∆∆
È¯˜ ‰‡B¯k ‡È‰ È¯‰44ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‡e‰Â . ¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»»ƒ

‰M‡Â] :¯Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈÂ45LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ
dÈ‡ - ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ .[d˙‡…»»¿»¿«»ƒ«»»ƒ≈»

‰·ÈÎLa ‰‡nË˙Ó46˙·ÎL ˙ÚÈ‚a ‰‡nË˙Ó Ï·‡ , ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Ú‚ Ì‡ Ú¯Ê47ÏÚBa‰ ,CÎÈÙÏ] .ıeÁaÓ d¯O·a ∆«ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ»«≈

[‰¯B‰Ë - dk¯„k ‡lL ‰ÏB„b48d˙B‡ ‡nË ‡lL ; ¿»∆…¿«¿»¿»∆…ƒ≈»
.dk¯„k ‡l‡ ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ·e˙k‰«»¿À¿«≈«¿»ƒ∆»¿«¿»

אותה 41) איש ישכב אשר ואשה יח) טו, (ויקרא הכתוב מן
הערב. עד וטמאו במים ורחצו זרע, מא,42)שכבת נדה

מת 43)ב. טומאת (בהל' כבר נתבאר נראה. שאינו מקום
מטמאה. אינה הסתרים בבית טומאה שנגיעת ה"ג), פ"א

היא 44) הכתוב גזירת זרע. שכבת ממנו שיצאה כאיש דינה
ה"ז):45)(שם). (פ"ו מצורע פרשת כהנים' ב'תורת

שנים  שלוש בת מוציא שאני יכול לקטנה. פרט "אשה",
משמע  אשה סתם פירוש, "ואשה". תלמודֿלומר אחד? ויום
אחד, ויום שנים שלוש בת מרבה המיותרת והוא"ו גדולה,

לביאה. ראויה אינה זה מגיל למטה הכתוב:46)אבל מן
וכו'. אותה איש ישכב אשר נגעה.47)ואשה צ"ל:

ב.48) לד, יבמות

.ÈÏÚBa‰49‰ ˙‡- Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ‰M‡ «≈∆»ƒ»¿…ƒƒ¿«∆«
„Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë»««ƒ∆∆¡»¿≈»ƒ»¿»«

.LÈ‡‰ ‡ÈˆBiL∆ƒ»ƒ

ה"ח.49) שם כהנים' 'תורת

.‡È‰M‡‰50Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL51d˙B‡ ‰ËÏt Ì‡ , »ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«ƒ»¿»»
˙BBÚ LÏL CB˙a52.È¯˜ ‰‡B¯k ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆∆ƒ

‰·Ê ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙¯˙BÒ CÎÈÙÏ53LÈ‡k , ¿ƒ»∆∆∆»ƒ»¿»»»¿ƒ

È¯˜ ‰‡¯L54‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .55Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»∆ƒƒ«¿»¿»∆««ƒ
ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ‰ÚÈb‰Â ‰¯˜Ú ‡l‡ ıeÁÏ ˙‡ˆÈ ‡lL56 ∆…»»«∆»∆∆¿»¿ƒƒ»¿≈«ƒ«ƒ
‡nËÓ dÓc ‰Ó :dÓ„k Ú¯Ê ˙·ÎL È¯‰L ;‰‡ÓË -ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿«∆«¿»»«»»¿«≈

ÌÈÙa57d˙B‡ ‡nËz ËÏÙzL Ú¯Ê ˙·ÎL Û‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆«ƒ¿…¿«≈»
.ÌÈÙaƒ¿ƒ

מ"ג.50) שם מקוואות מזכר.51)מס' שקיבלה
שהיא 52) זמן כל מטמאה זרע שכבת לילה. או יום – עונה

היא  מסוים זמן ואחר ולהוליד, האשה בגוף להיקלט ראויה
תנאים  ונחלקו מטמאה. ואינה "זרע" ואינה מתקלקלת
אלעזר  כרבי רבינו ופסק ותתקלקל. יעבור זמן כמה בדבר,
שלישי  ביום זרע "הפולטת שאמר: במשנה, עזריה בן
כגון  מבאר, הוא למשנה ובפירושו טהורה". (מהבעילה)
שני, בליל מתחילה הראשונה והעונה ראשון, ביום שנבעלה
תפלוט  ואם עונות, שלוש הרי שלישי וליל שני יום ואחריה
בן  אלעזר רבי דעת העדיף ולמה טהורה. היא שלישי ביום
מפני  שם? ישמעאל ורבי עקיבא רבי דעת על עזריה
דעת  היא שכך יוחנן, רבי אמר ב) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי  ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק להוסיף

א). מב, קרי 54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב
פ"ו). ביאה איסורי בהל' וזבה זב דיני שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף אם 57)מקום
לחוץ. יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.·È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
‰M‡‰ ‰‡nhL C¯„k ,da eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È¯‰ - ˙BBÚ LÏL ¯Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰¯B‰Ë ‰ËÏÙpL Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙¯eˆ ‰„ÒÙ ¯·kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ· ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL -»∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
‰L¯tL LÈ‡‰Â .‰¯B‰Ë - ‰‡Ï‰Â ÈL ÏÈlÓ ‰ËÏt»¿»ƒ≈≈ƒ»»¿»¿»¿»ƒ∆≈¿»
BÊ È¯‰ - ˙BBÚ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓƒ∆ƒ¿«∆«¬ƒ¿«««»¬≈

‰‡ÓË60‡ÓË epnÓ L¯Bt‰Â ,‰ÁÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk61. ¿≈»»¿«∆ƒ«»¿«≈ƒ∆»≈

א.59) פו, ופירשו 60)שבת שם. חסדא, רב של מימרא
שכבת  ופלט שנרבע בזכר שהכוונה שם, ורבינו חננאל רבינו

כך. מפרש רבינו שגם ונראה הרובע. של נראה 61)הזרע
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השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם

ה'תשע"ט  תמוז ט' שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ומתי 1) אותה, הרואה או בה הנוגע זרע שכבת טומאת יבאר

דיניה. וכל מטמאה היא

.‡Ú¯Ê ˙·ÎL2Ì„‡ ‰‡nËÓ .‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó - ƒ¿«∆«≈¬«À¿»¿«¿»»»
‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»

‡OÓa3ÌÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰ ÔÈ‡Â ,4˙ÚLa ¿«»¿≈«ƒ¿«≈»¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ5da Ú‚Bp‰ „Á‡Â .6d˙B‡ ‰‡B¯‰ „Á‡Â «»¿∆»«≈«»¿∆»»∆»
B¯O·a7‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈL -8‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ƒ¿»¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»¿«»

‰L„ÚÎa - Ú‚BpÏ ?d¯eÚL9ÏÎa - ‰‡B¯ÏÂ , ƒ»«≈«¿«¬»»¿»∆¿»
‡e‰L10epnÓ ‡ˆzL „Ú ‡ÓË ‰‡B¯‰ ÔÈ‡Â .11ÌzÁÈÂ ∆¿≈»∆»≈«∆≈≈ƒ∆¿«¿…

‰n‡ Èt epnÓ12˙·ÎL epnÓ ‡ˆz ¯L‡ :¯Ó‡pL , ƒ∆ƒ«»∆∆¡«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«
CÎÈÙÏ .Ú¯Ê13ÌÒÈ˜a ‰‡¯ elÙ‡ ,14‰ÚÈb‰Â ÏÈ‡B‰ , »«¿ƒ»¬ƒ»»¿≈»ƒ¿ƒƒ»

B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰‡B¯‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‰n‡ ÈÙÏ15B‡ ¿ƒ«»ƒ¿»¿∆»»∆≈¬«¿»
Ò‡a ‰‡B¯‰16.‡ÓË - »∆¿…∆»≈

מ"א).2) פ"א (כלים אדם שם.4)שם.3)של
מגעו.5) בשעת אפילו אדם 6)פירוש, של זרע בשכבת

טמא. שהנוגע מהכתוב למדו - ב מג, בנדה אחר.
ממנו.7) שיצאה מי"א.8)האדם פ"ה שם,9)זבים נדה

בשרץ. מנוגע זה למדו חנילאי. רבי של מימרא
א.10) מ, שם רבינו 12)שם.11)משנה, האבר. נקב

התכוון  ולא אמה, פי "ממנו" ויחתום וכתב: בלשונו דייק
לפי  עד הגיע ממנו משהו אלא האמה פי כל שהחתים לומר
פ"א  זבים פרשת כהנים' (ב'תורת ממנו חלק וסתם אמה
לא  שאפילו ומכאן שהוא. כל אפילו "החתים" דרשו: ה"ג,
לא  אם להוציא "החתים"), נקרא האמה, פי כל את סתם
משנה' כ'סתם פסק ממנו. כלום נסתם ולא האמה לפי הגיע
(ראה  כשמואל ולא ב) מג, (שם חנילאי וכרב א) מ, (שם
וראה  כסףֿמשנה, (ראה הראב"ד השגת בזה ומיושבת שם).

הבאות). ההערות שתי שהיא.13)גם בכל שמטמאה מפני
לפי 14) על הזרע עליו ועבר האבר, לחלל קיסם הכניס

רבה: שאל א כב, שם בגמרא הדברים: [ביאור האבר.
רחמנא  אמר ממנו מהו? בקיסם זרע) (שכבת קרי הרואה
מבשרו  (שיצא) דנפיק עד ממנו") תצא "אשר אמרה (התורה
"ממנו" (תיבת ממנו האי אפשר) (או דילמא או בקיסם, ולא
(יצא  ליה תיפוק ליה, אמר לחוץ? טומאתו שתצא עד זו)
האבר. פי בחתימת אלא מטמא אינו עצמו דהוא זה) דין לו
כחתימת  שיעור שצריכה כשמואל, רבה שדעת רש"י, ופירש
את  מקטין האמה בפי מקום התופס והקיסם האמה, פי
שאינו  פשוט הדבר כן ואם לשם, שהגיע הזרע שיעור
במשהו, שמטמא שדעתו ומפני כך, מפרש רבינו וגם מטמא.
תמיהת  גם מיישב זה ביאור טמא. – בקיסם שרואה פסק

ומ"ש]. ד"ה אבר.15)הכסףֿמשנה קישוי מתוך
גורמים 16) אלה בהלה. קפיצה, מרובה, ושתיה אכילה

א). לה, (נדה זרע להוצאת לפעמים

.·Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡17Ôa ‰È‰iL „Ú ‰‡nËÓ ÔË˜ ÏL ≈ƒ¿«∆«∆»»¿«¿»«∆ƒ¿∆∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz18. ≈«»ƒ¿∆»

ב).17) לב, נדה (וראה ה"א פ"ו זבים פרשת כהנים' 'תורת
נתבאר,18) והי"ב ה"ד פ"א ומושב משכב מטמאי בהל'

מטמאה. אחד יום בן קטן של שזיבה

.‚‰¯B‰Ë - ‰n„‡ Ú¯Ê ˙·ÎL19‰·Ï ‰È‰zL „Ú , ƒ¿«∆«¬À»¿»«∆ƒ¿∆¿»»
˙ÎLÓÂ20. ¿ƒ¿∆∆

ב.19) לב, זבים 20)נדה (תוספתא, טריה ביצה כלובן
ה"ב). פ"ב

.„˙·ÎL ÏÎÂ21da LÈb¯Ó Ì„‡ ÏL BÙeb ÔÈ‡L Ú¯Ê ¿»ƒ¿«∆«∆≈∆»»«¿ƒ»
‡Ï·e ÈeM˜ ‡Ïa ‰‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡nËÓ dÈ‡ -≈»¿«¿»¿ƒ»ƒ»»¿…ƒ¿…
‰¯˜Ú .Ú¯Ê ˙·ÎL ÌeMÓ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ‰Â‡z«¬»≈»¿«¿»ƒƒ¿«∆«∆∆¿»
- ‰Lb¯‰a ‡lL ‰˙ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Lb¯‰a¿«¿»»««ƒ∆»¿»∆…¿«¿»»

‡ÓË22. »≈

אמרו 21) אחרון בלשון א). מג, (נדה שמואל של מימרא
ואףֿעלֿפיֿכן  מטמאה הרגשה בלא שאפילו שמואל, בשם
 ֿ (כסף כך סובר שרבא מפני ראשון, כלשון רבינו פסק

(ראה 22)משנה). שנייה גירסא ראשון בלשון כשמואל
כסףֿמשנה).

.‰¯‰¯‰Ó‰23ÌBÏÁa ‰hÓ LnML ‰‡¯Â ‰ÏÈla «¿«¿≈««¿»¿»»∆ƒ≈ƒ»«¬
B¯Oa ‡ˆÓe „ÓÚÂ24‡ˆÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÁ ¿»«»»¿»«««ƒ∆…»»

LnML LÈb¯‰L ÔÂÈk .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬≈∆»≈≈»∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈
;ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ CÎÈÙÏe ,‰Lb¯‰a ‰‡¯ ¯·k ÌBÏÁa«¬¿»»»¿«¿»»¿ƒ»»»¿»«
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÂÈÏÎa B‡ B¯O·a ‰Áp˜˙Â ËÚÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ»…
B‡ ,ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ ‡ÏÂ ¯‰¯‰ .˙ÈÁeÏÁÏ ‡ˆÓ»»«¿ƒƒ¿≈¿…»»¿»«

¯B‰Ë - ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÁ B¯Oa ‡ˆnL25. ∆»»¿»«¿…ƒ¿≈»

שם.23) נדה הונא, רב של כפירושו מ"ג, פ"ח מקוואות
המין.24) ה"ג.25)אבר פ"ו שם תוספתא,

.ÂÌÈÓ ÏÈËn‰26ÔÈ˜eÏÁ ÌÈÓ ‰‡¯Â27ÌÈ¯eÎÚ B‡ «≈ƒ«ƒ¿»»«ƒ¬ƒ¬ƒ
‰lÁza28- ÛBqa B‡ ÚˆÓ‡a Ì˙B‡ ‰‡¯ ;¯B‰Ë - «¿ƒ»»»»»»∆¿««

‡ÓË ‰Ê È¯‰29„ÚÂ ‰lÁzÓ Ìlk ÏÈË‰L ÌÈn‰ eÈ‰ . ¬≈∆»≈»««ƒ∆≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿«
ÌÈ·Ï eÈ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈ˜eÏÁ ÛBÒ¬ƒ¬ƒ¬≈∆»»¿»ƒ

ÔÈÎLÓÂ30CBzÓ ˙B·Ú ÌÈtË ÏÈËn‰Â .‡ÓË - ¿ƒ¿»ƒ»≈¿«≈ƒƒƒ»ƒ
¯B‰Ë - ‰n‡‰31. »«»»

מ"ב).26) (שם שמדובר 27)משתין נראה טיפות. טיפות
כשהפסקת  אבל בקילוח, מים להטיל שדרכו בריא באדם
אפילו  טהור לזיבה, קשר לה שאין מחלה, מחמת באה הזרם

בסוף. באות ואחרֿכך 28)כשההפסקות ההטלה בהתחלת
נפסק. בלתי כזרם נורמלית מוכיח 29)הטלה הזה השינוי

השתן. עם יצאה זרע ביצה.30)ששכבת שם 31)כלובן
למד  ומזה חסמא". אלעזר רבי דברי "טמא, שנינו: (מ"ג)
כמותם  ופסק ומטהרים, עליו חולקים שחכמים רבינו,

(כסףֿמשנה).

.ÊÏ·hL È¯˜ ÏÚa32- ÏaËiL Ì„˜ ÌÈÓ ÏÈh‰ ‡ÏÂ ««∆ƒ∆»«¿…ƒƒ«ƒ…∆∆ƒ¿…
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ÌÈÓ ÏÈhiLk33Ú¯Ê ˙·ÎL ÈÁeˆÁˆ ÈtÓ ,‡ÓË ¿∆«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«∆«
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓ ÏÈhiLk ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿∆«ƒ«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡34„ÏÈ Ï·‡ ;Ô˜Êa B‡ ‰ÏBÁa35- ‡È¯a ¬ƒ¿∆¿»≈¬»∆∆»ƒ
ıÁk ‰˜ÊÁa Ú¯Ê ˙·ÎL ‰¯BÈ ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë»ƒ¿≈∆∆ƒ¿«∆«¿»¿»¿≈

‰n‡‰ ÔÓ ˙˜z dlk ‡È‰Â36‰nk „Ú .37?„ÏÈ ‡e‰ ¿ƒÀ»ƒ¿∆∆ƒ»«»««»∆∆
ıÏBÁ B‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈««¿««¿≈≈

BÈÏÁ ÈtÓ Ôk ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏÚÓ38È¯‰ - ƒ¿»¿ƒ≈»«¬≈ƒ¿≈»¿¬≈
.‰Ê ÔÈÚÏ ‰ÏBÁ ‰Ê∆∆¿ƒ¿»∆

מ"ד.32) הטבילה.33)שם שם.34)אחר יוסי, כרבי
צעיר.35) המין.36)אדם ב.37)אבר כד, חולין
חולשתו.38)

.Á‰M‡ ÏÎÂ39Ì„˜ ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ d˙hÓ ‰LnML ¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ»»¿»¿»¿»¿»…∆
d˙‡ÓËa ‡È‰ È¯‰ - ‰ÙÈ ‰ÙÈ dÓˆÚ Áp˜zL40. ∆¿«««¿»»∆»∆¬≈ƒ¿À¿»»

שם.39) מקוואות, תפלוט 40)מס' שלא שאיֿאפשר
הבאה. בהלכה ראה טמאה. – והפולטת זרע, שכבת

.Ë- Ô˙hÓ eLnML ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆ƒ¿ƒ»»
‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈLe ,ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL41. ¿≈∆¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»

˙Ú‚B ÌeMÓ ‰‡ÓË ‰M‡‰ ÔÈ‡Â42,Ú¯Ê ˙·ÎLa ¿≈»ƒ»¿≈»ƒ««¿ƒ¿«∆«
ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙ÚÈ‚pL43˙LnLÓ‰ ‡l‡ ,‰ÚÈ‚ dÈ‡ ∆¿ƒ«≈«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»«¿«∆∆
È¯˜ ‰‡B¯k ‡È‰ È¯‰44ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‡e‰Â . ¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»»ƒ

‰M‡Â] :¯Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈÂ45LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ
dÈ‡ - ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ .[d˙‡…»»¿»¿«»ƒ«»»ƒ≈»

‰·ÈÎLa ‰‡nË˙Ó46˙·ÎL ˙ÚÈ‚a ‰‡nË˙Ó Ï·‡ , ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Ú‚ Ì‡ Ú¯Ê47ÏÚBa‰ ,CÎÈÙÏ] .ıeÁaÓ d¯O·a ∆«ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ»«≈

[‰¯B‰Ë - dk¯„k ‡lL ‰ÏB„b48d˙B‡ ‡nË ‡lL ; ¿»∆…¿«¿»¿»∆…ƒ≈»
.dk¯„k ‡l‡ ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ·e˙k‰«»¿À¿«≈«¿»ƒ∆»¿«¿»

אותה 41) איש ישכב אשר ואשה יח) טו, (ויקרא הכתוב מן
הערב. עד וטמאו במים ורחצו זרע, מא,42)שכבת נדה

מת 43)ב. טומאת (בהל' כבר נתבאר נראה. שאינו מקום
מטמאה. אינה הסתרים בבית טומאה שנגיעת ה"ג), פ"א

היא 44) הכתוב גזירת זרע. שכבת ממנו שיצאה כאיש דינה
ה"ז):45)(שם). (פ"ו מצורע פרשת כהנים' ב'תורת

שנים  שלוש בת מוציא שאני יכול לקטנה. פרט "אשה",
משמע  אשה סתם פירוש, "ואשה". תלמודֿלומר אחד? ויום
אחד, ויום שנים שלוש בת מרבה המיותרת והוא"ו גדולה,

לביאה. ראויה אינה זה מגיל למטה הכתוב:46)אבל מן
וכו'. אותה איש ישכב אשר נגעה.47)ואשה צ"ל:

ב.48) לד, יבמות

.ÈÏÚBa‰49‰ ˙‡- Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ‰M‡ «≈∆»ƒ»¿…ƒƒ¿«∆«
„Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë»««ƒ∆∆¡»¿≈»ƒ»¿»«

.LÈ‡‰ ‡ÈˆBiL∆ƒ»ƒ

ה"ח.49) שם כהנים' 'תורת

.‡È‰M‡‰50Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL51d˙B‡ ‰ËÏt Ì‡ , »ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«ƒ»¿»»
˙BBÚ LÏL CB˙a52.È¯˜ ‰‡B¯k ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆∆ƒ

‰·Ê ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙¯˙BÒ CÎÈÙÏ53LÈ‡k , ¿ƒ»∆∆∆»ƒ»¿»»»¿ƒ

È¯˜ ‰‡¯L54‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .55Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»∆ƒƒ«¿»¿»∆««ƒ
ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ‰ÚÈb‰Â ‰¯˜Ú ‡l‡ ıeÁÏ ˙‡ˆÈ ‡lL56 ∆…»»«∆»∆∆¿»¿ƒƒ»¿≈«ƒ«ƒ
‡nËÓ dÓc ‰Ó :dÓ„k Ú¯Ê ˙·ÎL È¯‰L ;‰‡ÓË -ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿«∆«¿»»«»»¿«≈

ÌÈÙa57d˙B‡ ‡nËz ËÏÙzL Ú¯Ê ˙·ÎL Û‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆«ƒ¿…¿«≈»
.ÌÈÙaƒ¿ƒ

מ"ג.50) שם מקוואות מזכר.51)מס' שקיבלה
שהיא 52) זמן כל מטמאה זרע שכבת לילה. או יום – עונה

היא  מסוים זמן ואחר ולהוליד, האשה בגוף להיקלט ראויה
תנאים  ונחלקו מטמאה. ואינה "זרע" ואינה מתקלקלת
אלעזר  כרבי רבינו ופסק ותתקלקל. יעבור זמן כמה בדבר,
שלישי  ביום זרע "הפולטת שאמר: במשנה, עזריה בן
כגון  מבאר, הוא למשנה ובפירושו טהורה". (מהבעילה)
שני, בליל מתחילה הראשונה והעונה ראשון, ביום שנבעלה
תפלוט  ואם עונות, שלוש הרי שלישי וליל שני יום ואחריה
בן  אלעזר רבי דעת העדיף ולמה טהורה. היא שלישי ביום
מפני  שם? ישמעאל ורבי עקיבא רבי דעת על עזריה
דעת  היא שכך יוחנן, רבי אמר ב) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי  ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק להוסיף

א). מב, קרי 54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב
פ"ו). ביאה איסורי בהל' וזבה זב דיני שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף אם 57)מקום
לחוץ. יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.·È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
‰M‡‰ ‰‡nhL C¯„k ,da eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È¯‰ - ˙BBÚ LÏL ¯Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰¯B‰Ë ‰ËÏÙpL Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙¯eˆ ‰„ÒÙ ¯·kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ· ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL -»∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
‰L¯tL LÈ‡‰Â .‰¯B‰Ë - ‰‡Ï‰Â ÈL ÏÈlÓ ‰ËÏt»¿»ƒ≈≈ƒ»»¿»¿»¿»ƒ∆≈¿»
BÊ È¯‰ - ˙BBÚ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓƒ∆ƒ¿«∆«¬ƒ¿«««»¬≈

‰‡ÓË60‡ÓË epnÓ L¯Bt‰Â ,‰ÁÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk61. ¿≈»»¿«∆ƒ«»¿«≈ƒ∆»≈

א.59) פו, ופירשו 60)שבת שם. חסדא, רב של מימרא
שכבת  ופלט שנרבע בזכר שהכוונה שם, ורבינו חננאל רבינו

כך. מפרש רבינו שגם ונראה הרובע. של נראה 61)הזרע
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ze`nehdקסו zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz 'i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בלבד. כנוגע ולא קרי כרואה טמא שהאיש שכוונתו,
ה"א. למעלה ראה שהיא, בכל שמטמאה ונפקאֿמינה,

.„È‰ÁÏ ‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL62. ƒ¿«∆«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ«»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙B¯MÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡Â .‰¯B‰Ë - Ò¯Ák ‰L·È»¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈≈¿≈
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊÁÏÂ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ¿«¬…ƒ¿∆»¿»¬≈¿≈»

ב.62) נד, נדה משנה,

.ÂËÂ È¯˜ ‰‡B¯‰L ,‰Ê ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k‰M‡‰ ¿»≈«¿¿∆∆∆∆»∆∆ƒ¿»ƒ»
Ú¯Ê ˙·ÎLa Ú‚Bp‰Â Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡ LÈ‡ ·ÎML∆»«ƒ»ƒ¿«∆«¿«≈«¿ƒ¿«∆«

ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË63LÏL CB˙a ‰ËÏtL ‰M‡‰ ¿≈ƒƒ«»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ï·‡ .È¯˜ ‰‡B¯k ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ˙BBÚ¬≈ƒ¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ¬»
¯‰¯‰Ó ÔB‚k ,ÌÈ‡ÓË Ô‰L ‰Ê ˜¯Ùa ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯‡L¿»»¬ƒ¿∆∆∆∆≈¿≈ƒ¿¿«¿≈
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡ - ÌÈÓ ÏÈËÓe≈ƒ«ƒ≈»¿≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿…»¿
ÔÈ¯B‰Ë - ÔÈlÁÏ Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ‡l‡ ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ64. ¬≈∆À¿»∆»ƒ¿»¬»¿Àƒ¿ƒ

ב.63) מא, שם ה"ד.64)ברייתא, פ"ו מקוואות תוספתא,

.ÊË˙È¯Î65CB˙a Ï‡¯OÈ ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL »¿ƒ∆»¿»ƒ¿«∆«∆ƒ¿»≈¿
‰Ó‰a‰ ÔÎÂ ,˙BBÚ LÏM‰66ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL «»¿≈«¿≈»∆»¿»ƒ¿«∆«∆

‰‡ÓË ˙ËÏÙp‰ d˙B‡ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a Ï‡¯OÈ67. ƒ¿»≈¿¿«∆¬≈»«ƒ¿∆∆¿≈»
ezËÏt68B‡ ‰Á¯Ò ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¿»«¿««¿«∆¬≈ƒ»≈ƒ¿¿»

‰Á¯Ò ‡Ï ÔÈ„Ú69. ¬«ƒ…ƒ¿¿»

ד.65) פ"ח, מקוואות ב.66)משנה, פו, רב 67)שבת
דינה. מה ימים שלושה אחר נפלטה אם שם, שואל פפא

שמטמאה. ברור ימים שלושה שבתוך הגויה 68)ומשמע
הבהמה. [רב 69)או בתיקו. ונשארה פפא, רב של בעיה

של  זרע שכבת שפלטה נכרית דין מה שם, שואל פפא
תימצי  "אם ואומר: ממשיך והוא ימים, שלושה אחר ישראל
(גופם  גופייהו חביל ורמשים שקצים דאכלי כיון לומר,
היא?" מה בהמה "במעי ישראלית, כדין ודינן פירוש חם)"
לומר', תימצי כ'אם הלכה מקום בכל פוסק שרבינו ומכיון

ספק?] היא הרי כאן פסק למה לתמוה יש

.ÊÈ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k70, ¿»≈«¿¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÚ¯Ê ˙·ÎML∆ƒ¿««¿∆≈»ƒ»ƒ¿

L ‰ËÏtL Ï‡¯OÈ ˙a ,CÎÈÙÏ„·BÚ ÏL Ú¯Ê ˙·Î ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿«∆«∆≈
‰¯B‰Ë - ˙BBÚ LÏL CB˙a elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk71. »ƒ¬ƒ¿»¿»

ה"י.70) מ"ד.71)פ"ב פ"ח מקוואות מס'

.ÁÈLÈb¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ72Ï·ËÂ „¯ÈÂ ¯ib˙Â ,73, ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿»«
Ï·hL ¯Á‡ da LÈb¯‰L Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓ ‰‡ˆÈÂ74 ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«∆«∆ƒ¿ƒ»««∆»«

‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆¿≈»≈

א.72) מג, נדה במס' גירות.73)בעיה יצאה 74)לשם
שטבל. נפשטה.75)אחר לא הבעיה

.ËÈ‰ÏB„b76B‡] ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ÔË˜ d˙B‡ ·ÎML ¿»∆»«»»»»ƒ∆≈«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - [‰Ó‰a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ77; ≈»ƒ¿≈»¬≈¿»

‰È‰iL „Ú - [d˙‡ LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ‰M‡Â] :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ…»«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OiÓe LÈ‡ ·ÎBM‰78. «≈ƒƒƒ¿»≈¿∆≈«¿

שנים.76) משלוש פרשת 77)למעלה כהנים' 'תורת
ה"ח. פ"ו יז.78)מצורע בהלכה

ה'תשע"ט  תמוז י' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) בעבודהֿזרה, יש הטומאות אבות שארבע יבאר

הטומאה  אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא
במגע  שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע שמטמא
בתוך  המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא.

במקווה. מונח שהוא המשכב על שדרס זב המקווה.

.‡ÊÓ¯ dÏ LÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓËÀ¿«¬»»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»∆∆
e¯Ò‰ :‰¯Bza2e¯‰h‰Â ÌÎÎ˙a ¯L‡ ¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡3 «»»ƒ∆¡…≈«≈»¬∆¿…¿∆¿ƒ«¬

LÈ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ‰Úa¯‡Â .ÌÎÈ˙ÏÓO eÙÈÏÁ‰Â¿«¬ƒƒ¿…≈∆¿«¿»»¬«À¿≈
‰ÈLnLÓe ,dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú :da4dlL ˙·¯˜˙Â ,5, »¬»»»«¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

.Ô‰È¯·cÓ Ôlk ˙‡ÓËÂ .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿À¿«À»ƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

fnx dl yi okÎitÎlrÎs`e mixteq ixacn dxfÎdcear z`neh"
etilgde exdhde mkkeza xy` xkpd iwl` z` exiqd dxeza

."'ek mkizelny

הובא  שלא מפסוק ראיה הרמב"ם בחר מדוע להבין ויש
עבודה־  על חכמים שגזרו לטומאה כאסמכתא בגמרא כלל
"תזרם  לגמרי, אחרים פסוקים הובאו בגמרא והלא זרה,
שנאמר  כמו למת איתקש וכן תשקצנו" "שקץ דוה", כמו
אלו  לימודים שכל העם" בני קבר על עפרה את "וישלך
אבל  עבודה־זרה, טומאת על חכמים לגזירת אסמכתא הם

שמי'. דכר מאן הרמב"ם שהביא הפסוק
של  המיוחד הגדר לבאר הרמב"ם רוצה שבזה לומר ויש

טומאה. עליה גזרו שבגללו ע"ז
של  המיאוס על מדובר הגמרא שהביאה בפסוקים כי
של  ה"חפצא" על איסור היינו עצמה, מצד העבודה־זרה
משמע  היה אלו פסוקים הרמב"ם הביא ואילו העבודה־זרה
ולכן  הע"ז של החפצא מצד היא עבודה־זרה שטומאת
לרמז  הנכר" אלקי את "הסירו הפסוק להביא הוזקק
חכמים  של עבודה־זרה טומאת גזירת של הכללי שהתוכן
דומה  ואינו ה'גברא', האדם את ממנה להרחיק כדי הוא
איסורים  לשאר ממש בו שאין עבודה־זרה איסור
עבודה־זרה  כי עצמו, מצד אסור שלהם שה"חפצא"
ליתן  שלא ומוזהר אדם של שבדמיונו עניין היא במהותה
של  הטומאה גזירת שגם כאן מדגיש ולכן חשיבות, לה
מהעבודה־זרה. להרחיקו היינו ה'גברא', על היא חכמים
כו'" הנכר אלקי את "הסירו בפסוק מודגש זה ועניין

מעבודה־זרה. ה"גברא" והסתלקות בהיטהרות המדבר
(h"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ז,2) (דברים הכתוב על הסמיכו ב מז, זרה עבודה במשנה
עצמו  ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו):
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ב. בהלכה להלן זה רמז הנכר 3)מביא שאלוהי משמע
עבודת 4)מטמאים. לצרכי בהם שמשתמשים הכלים
דיניהם 5)אלילים. פרטי לה. שהקריבו הקרבנות

הבאות. בהלכות מבוארים

.·,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‰‡nËÓ dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»«¿»¿«¿»»»¿≈ƒ¿«»
,ı¯Mk ,‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»¿«»«∆∆

epˆwLz ıwL :¯Ó‡pL6BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÈÊk d¯eÚLÂ . ∆∆¡««≈¿«¿∆¿ƒ»¿«ƒ…ƒ¿∆
˙n‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ7‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .8‰˙eÁt ¬»ƒ«≈¬»ƒ»¿»«»¿»

.‰¯B‰Ë - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¿»

כשקץ.6) שדינה מכזית 7)משמע בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק מת טומאת הפסל.8)(הלכות גוף

.‚Úc¯Ók ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ ¯·È‡ ıˆ˜9‰Ê È¯‰ - »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚL ;¯B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk Ì¯Êz :¯Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰¯ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿

‰Â„10ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó -11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«
˙B·‡ Èl˜k .ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬

da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆
BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ı¯Lk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈

‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»
.ÌÈ¯·È‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני אבר נחתך אם
ח  פרק ראה החי. מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב משכב טומאת ההקלות 12)מהלכות כל
בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן

זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ לא

.„‰˜¯t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰È¯·È‡ Ïk È¯‰Â d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡ - »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי 17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ı¯Lk - ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË ¯eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
¯ÓÁ BÊ .ı¯Lk ‡nËÓ - ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„B·Ú ˙È·e .dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ - B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ·‡ ,BÓˆÚ ‰¯Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ

.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„B·Ú ˙È·Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡¯„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË - ‰¯Ê19Ôa¯ ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב שנגעו מפני

.Ê‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z21‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈ·È¯˜nL ¯·c Ïk .˙ÈÊÎa d¯eÚLÂ .‰Ï·kƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ï·k Ïk‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈa ¯Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁ·Ê Ô‡¯˜ ·e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a d¯Èz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»
- eÏhaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z ‡e‰L ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿

¯B‰Ë26- ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה אבל
רבא  של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל.

המשנה. בפירוש ב) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו
(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו

ב). כט, ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע גוי של פסל
הותר  ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט.
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י). והלכה ט הלכה ח פרק רבי 25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים , אינם

משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»
BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ï·kƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
·ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È¯‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁ·Ê¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï·‡ ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÙÏ29È„·BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
ÔÈ˜LÓ Ïk ¯‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב ורש"י באוהל. לא אבל
ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט יודעים אנו שאין

לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם זיתים

.Ë¯Ùq‰ ˙lÁzÓ e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
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בלבד. כנוגע ולא קרי כרואה טמא שהאיש שכוונתו,
ה"א. למעלה ראה שהיא, בכל שמטמאה ונפקאֿמינה,

.„È‰ÁÏ ‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL62. ƒ¿«∆«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ«»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙B¯MÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡Â .‰¯B‰Ë - Ò¯Ák ‰L·È»¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈≈¿≈
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊÁÏÂ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ¿«¬…ƒ¿∆»¿»¬≈¿≈»

ב.62) נד, נדה משנה,

.ÂËÂ È¯˜ ‰‡B¯‰L ,‰Ê ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k‰M‡‰ ¿»≈«¿¿∆∆∆∆»∆∆ƒ¿»ƒ»
Ú¯Ê ˙·ÎLa Ú‚Bp‰Â Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡ LÈ‡ ·ÎML∆»«ƒ»ƒ¿«∆«¿«≈«¿ƒ¿«∆«

ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË63LÏL CB˙a ‰ËÏtL ‰M‡‰ ¿≈ƒƒ«»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ï·‡ .È¯˜ ‰‡B¯k ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ˙BBÚ¬≈ƒ¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ¬»
¯‰¯‰Ó ÔB‚k ,ÌÈ‡ÓË Ô‰L ‰Ê ˜¯Ùa ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯‡L¿»»¬ƒ¿∆∆∆∆≈¿≈ƒ¿¿«¿≈
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡ - ÌÈÓ ÏÈËÓe≈ƒ«ƒ≈»¿≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿…»¿
ÔÈ¯B‰Ë - ÔÈlÁÏ Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ‡l‡ ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ64. ¬≈∆À¿»∆»ƒ¿»¬»¿Àƒ¿ƒ

ב.63) מא, שם ה"ד.64)ברייתא, פ"ו מקוואות תוספתא,

.ÊË˙È¯Î65CB˙a Ï‡¯OÈ ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL »¿ƒ∆»¿»ƒ¿«∆«∆ƒ¿»≈¿
‰Ó‰a‰ ÔÎÂ ,˙BBÚ LÏM‰66ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL «»¿≈«¿≈»∆»¿»ƒ¿«∆«∆

‰‡ÓË ˙ËÏÙp‰ d˙B‡ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a Ï‡¯OÈ67. ƒ¿»≈¿¿«∆¬≈»«ƒ¿∆∆¿≈»
ezËÏt68B‡ ‰Á¯Ò ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¿»«¿««¿«∆¬≈ƒ»≈ƒ¿¿»

‰Á¯Ò ‡Ï ÔÈ„Ú69. ¬«ƒ…ƒ¿¿»

ד.65) פ"ח, מקוואות ב.66)משנה, פו, רב 67)שבת
דינה. מה ימים שלושה אחר נפלטה אם שם, שואל פפא

שמטמאה. ברור ימים שלושה שבתוך הגויה 68)ומשמע
הבהמה. [רב 69)או בתיקו. ונשארה פפא, רב של בעיה

של  זרע שכבת שפלטה נכרית דין מה שם, שואל פפא
תימצי  "אם ואומר: ממשיך והוא ימים, שלושה אחר ישראל
(גופם  גופייהו חביל ורמשים שקצים דאכלי כיון לומר,
היא?" מה בהמה "במעי ישראלית, כדין ודינן פירוש חם)"
לומר', תימצי כ'אם הלכה מקום בכל פוסק שרבינו ומכיון

ספק?] היא הרי כאן פסק למה לתמוה יש

.ÊÈ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k70, ¿»≈«¿¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÚ¯Ê ˙·ÎML∆ƒ¿««¿∆≈»ƒ»ƒ¿

L ‰ËÏtL Ï‡¯OÈ ˙a ,CÎÈÙÏ„·BÚ ÏL Ú¯Ê ˙·Î ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿«∆«∆≈
‰¯B‰Ë - ˙BBÚ LÏL CB˙a elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk71. »ƒ¬ƒ¿»¿»

ה"י.70) מ"ד.71)פ"ב פ"ח מקוואות מס'

.ÁÈLÈb¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ72Ï·ËÂ „¯ÈÂ ¯ib˙Â ,73, ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿»«
Ï·hL ¯Á‡ da LÈb¯‰L Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓ ‰‡ˆÈÂ74 ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«∆«∆ƒ¿ƒ»««∆»«

‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆¿≈»≈

א.72) מג, נדה במס' גירות.73)בעיה יצאה 74)לשם
שטבל. נפשטה.75)אחר לא הבעיה

.ËÈ‰ÏB„b76B‡] ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ÔË˜ d˙B‡ ·ÎML ¿»∆»«»»»»ƒ∆≈«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - [‰Ó‰a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ77; ≈»ƒ¿≈»¬≈¿»

‰È‰iL „Ú - [d˙‡ LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ‰M‡Â] :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ…»«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OiÓe LÈ‡ ·ÎBM‰78. «≈ƒƒƒ¿»≈¿∆≈«¿

שנים.76) משלוש פרשת 77)למעלה כהנים' 'תורת
ה"ח. פ"ו יז.78)מצורע בהלכה

ה'תשע"ט  תמוז י' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) בעבודהֿזרה, יש הטומאות אבות שארבע יבאר

הטומאה  אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא
במגע  שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע שמטמא
בתוך  המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא.

במקווה. מונח שהוא המשכב על שדרס זב המקווה.

.‡ÊÓ¯ dÏ LÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓËÀ¿«¬»»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»∆∆
e¯Ò‰ :‰¯Bza2e¯‰h‰Â ÌÎÎ˙a ¯L‡ ¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡3 «»»ƒ∆¡…≈«≈»¬∆¿…¿∆¿ƒ«¬

LÈ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ‰Úa¯‡Â .ÌÎÈ˙ÏÓO eÙÈÏÁ‰Â¿«¬ƒƒ¿…≈∆¿«¿»»¬«À¿≈
‰ÈLnLÓe ,dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú :da4dlL ˙·¯˜˙Â ,5, »¬»»»«¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

.Ô‰È¯·cÓ Ôlk ˙‡ÓËÂ .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿À¿«À»ƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

fnx dl yi okÎitÎlrÎs`e mixteq ixacn dxfÎdcear z`neh"
etilgde exdhde mkkeza xy` xkpd iwl` z` exiqd dxeza

."'ek mkizelny

הובא  שלא מפסוק ראיה הרמב"ם בחר מדוע להבין ויש
עבודה־  על חכמים שגזרו לטומאה כאסמכתא בגמרא כלל
"תזרם  לגמרי, אחרים פסוקים הובאו בגמרא והלא זרה,
שנאמר  כמו למת איתקש וכן תשקצנו" "שקץ דוה", כמו
אלו  לימודים שכל העם" בני קבר על עפרה את "וישלך
אבל  עבודה־זרה, טומאת על חכמים לגזירת אסמכתא הם

שמי'. דכר מאן הרמב"ם שהביא הפסוק
של  המיוחד הגדר לבאר הרמב"ם רוצה שבזה לומר ויש

טומאה. עליה גזרו שבגללו ע"ז
של  המיאוס על מדובר הגמרא שהביאה בפסוקים כי
של  ה"חפצא" על איסור היינו עצמה, מצד העבודה־זרה
משמע  היה אלו פסוקים הרמב"ם הביא ואילו העבודה־זרה
ולכן  הע"ז של החפצא מצד היא עבודה־זרה שטומאת
לרמז  הנכר" אלקי את "הסירו הפסוק להביא הוזקק
חכמים  של עבודה־זרה טומאת גזירת של הכללי שהתוכן
דומה  ואינו ה'גברא', האדם את ממנה להרחיק כדי הוא
איסורים  לשאר ממש בו שאין עבודה־זרה איסור
עבודה־זרה  כי עצמו, מצד אסור שלהם שה"חפצא"
ליתן  שלא ומוזהר אדם של שבדמיונו עניין היא במהותה
של  הטומאה גזירת שגם כאן מדגיש ולכן חשיבות, לה
מהעבודה־זרה. להרחיקו היינו ה'גברא', על היא חכמים
כו'" הנכר אלקי את "הסירו בפסוק מודגש זה ועניין

מעבודה־זרה. ה"גברא" והסתלקות בהיטהרות המדבר
(h"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ז,2) (דברים הכתוב על הסמיכו ב מז, זרה עבודה במשנה
עצמו  ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו):
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ב. בהלכה להלן זה רמז הנכר 3)מביא שאלוהי משמע
עבודת 4)מטמאים. לצרכי בהם שמשתמשים הכלים
דיניהם 5)אלילים. פרטי לה. שהקריבו הקרבנות

הבאות. בהלכות מבוארים

.·,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‰‡nËÓ dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»«¿»¿«¿»»»¿≈ƒ¿«»
,ı¯Mk ,‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»¿«»«∆∆

epˆwLz ıwL :¯Ó‡pL6BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÈÊk d¯eÚLÂ . ∆∆¡««≈¿«¿∆¿ƒ»¿«ƒ…ƒ¿∆
˙n‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ7‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .8‰˙eÁt ¬»ƒ«≈¬»ƒ»¿»«»¿»

.‰¯B‰Ë - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¿»

כשקץ.6) שדינה מכזית 7)משמע בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק מת טומאת הפסל.8)(הלכות גוף

.‚Úc¯Ók ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ ¯·È‡ ıˆ˜9‰Ê È¯‰ - »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚL ;¯B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk Ì¯Êz :¯Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰¯ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿

‰Â„10ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó -11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«
˙B·‡ Èl˜k .ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬

da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆
BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ı¯Lk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈

‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»
.ÌÈ¯·È‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני אבר נחתך אם
ח  פרק ראה החי. מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב משכב טומאת ההקלות 12)מהלכות כל
בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן

זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ לא

.„‰˜¯t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰È¯·È‡ Ïk È¯‰Â d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡ - »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי 17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ı¯Lk - ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË ¯eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
¯ÓÁ BÊ .ı¯Lk ‡nËÓ - ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„B·Ú ˙È·e .dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ - B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ·‡ ,BÓˆÚ ‰¯Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ

.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„B·Ú ˙È·Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡¯„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË - ‰¯Ê19Ôa¯ ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב שנגעו מפני

.Ê‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z21‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈ·È¯˜nL ¯·c Ïk .˙ÈÊÎa d¯eÚLÂ .‰Ï·kƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ï·k Ïk‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈa ¯Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁ·Ê Ô‡¯˜ ·e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a d¯Èz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»
- eÏhaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z ‡e‰L ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿

¯B‰Ë26- ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה אבל
רבא  של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל.

המשנה. בפירוש ב) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו
(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו

ב). כט, ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע גוי של פסל
הותר  ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט.
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י). והלכה ט הלכה ח פרק רבי 25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים , אינם

משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»
BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ï·kƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
·ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È¯‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁ·Ê¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï·‡ ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÙÏ29È„·BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
ÔÈ˜LÓ Ïk ¯‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב ורש"י באוהל. לא אבל
ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט יודעים אנו שאין

לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם זיתים

.Ë¯Ùq‰ ˙lÁzÓ e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
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,‰¯Bz ÏL ˙B·‡ Ô‰Ó - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B·‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰¯Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰È¯·c ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33- Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa ‰¯Bz ÏL ·‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
L¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
Ì„˜ B‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Bp‰Â .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿ƒ««∆≈≈ƒ¿«¿»…∆
ÈL Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,„ÏÂ L¯ÙiL∆ƒ¿»»∆¿«≈√»ƒ¿∆»≈ƒ

.ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ

שרץ.33) שהוא 34)כגון בשעה בבגדים נגע אם פירוש
בשרץ. נוגע

.·È·‡ ÔÈa ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ ÏÎÂ¿»«À¿»∆¿«≈¿«»¿«»≈»
‰¯Bz ÏL35Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa36Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡ - ∆»≈»∆ƒ¿≈∆»»«≈«

ÌÈ„‚a ‡nËÓ B‡OBp‰ B‡37˙ÚL·e BÚbÓ ˙ÚLa «¿¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,B˙‡ÈO38Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿∆»ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«

L¯Ù ‡lL ÔÓÊ Ïk ÔBL‡¯ Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»»ƒ»¿«∆…≈≈
ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»≈≈ƒ¿«¿»¬≈ƒ

ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ ‰‡ÓËÏ39Ú‚ Ì‡Â , ¿À¿»¿»»»¿≈¿«≈¿»ƒ¿ƒ»«
¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬≈≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

·k¯n‰Â ˙BÏ·p‰ ÔÓ ıeÁ ˙B·‡‰ Ïk40‰Ï·p‰ Ï·‡ . »»»ƒ«¿≈¿«∆¿»¬»«¿≈»
- ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯n‰Â¿«∆¿»««ƒ∆¿«¿ƒ¿«»¿«»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ô‰a Ú‚Bp‰41Ì‡Â , «≈«»∆≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚42‡OBp‰Â ; »«»√»ƒ¬≈≈≈ƒ¿À¿»¿«≈

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ43„Ú ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â , ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»√»ƒ«
.e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ìp‰ - L¯Ù ‡lL∆…≈≈ƒ»ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

בגדיו".35) "וכיבס כתוב: כעין 36)בכולם תיקנו
בהם.37)דאורייתא. נוגע שהוא כלים לכל הדין והוא

באב.38) עצמם הם נגעו אינו 39)כאילו שראשון מפני
בלבד. ומשקין אוכלין אלא עליו 40)מטמא שרכב דבר

"יטמא 41)הזב. אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בנוגע
הערב". מגעו 42)עד בשעת בין במשקין, נגע אם אבל

מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר כתבה 43)ובין בנושא
בגדים. כיבוס תורה

.‚È˙‡hÁ ÈÓ44‰‡f‰ È„k Ô‰a LiL45Èt ÏÚ Û‡ , ≈«»∆≈»∆¿≈«»»««ƒ
‡l‡ ÌÈ„‚· ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ·k¯ÓÎe ‰Ï·k Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿∆¿»∆≈¿«¿ƒ¿»ƒ∆»
˙ÚLa ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‰a Ú‚Bp‰ È¯‰ - Ô‡OBp‰«¿»¬≈«≈«»∆¿«≈¿»ƒƒ¿«
‡lL ÌÈna ÚbiL ¯LÙ‡ È‡L ;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ«»ƒ≈∆ƒ∆¿»∆ƒ«««ƒ∆…

ËÈÒÈ46„Á‡Â ‡OBp‰ „Á‡L e¯‡a ¯·Îe ,Ô˙B‡ »ƒ»¿»≈«¿∆∆»«≈¿∆»
ÈÓÈa Ú‚pL B‡ ‰Ï·p‰ ¯Óˆa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .ËÈÒn‰47 «≈ƒ¿≈«≈«¿∆∆«¿≈»∆»«¿ƒ≈

;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - ·k¯n‰«∆¿»¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ≈
,Ô˙B‡ ËÈÒÈ ‡lL el‡ ÌÈ¯·„a ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ¿»ƒ≈∆…»ƒ»
.‡OBp‰ ÔÈ„k L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈ„‚a ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈¿»ƒ«∆…≈≈¿ƒ«≈

על 44) להזות כדי אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. "למעלה 45)טמאי שנינו: ב משנה א פרק בכלים

וכו') זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם
את  מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
הנושאם  האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם
במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו בגדים מטמא
נמנעים  בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש
מלשון  חטאת, במי או בנבילה נוגע כשהאדם מליטמא
שלנו  התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת
על  דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב
ולא  ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים
מטמא  שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת
משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
מובא  קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני
משום  היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן, משנה בכסף
קרושים  במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע

להסיטם. מבלי בהם לנגוע שאפשר יזיז.46)בקור,
האריג.47) מן הבולטות דקיקים) (חוטים השערות

.„ÈB˙ÚÈÏa ˙ÚLa - ¯B‰h‰ ÛBÚ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰Â ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ48. ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿À¿»

¯Á‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»√»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿««
ÚÏaL49.ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‰Ê È¯‰ - ∆»«¬≈∆≈≈ƒ¿«¿»

פירוש,48) אחד", ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מטמאים  והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע
ויוצא  אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין
האוכלין  ואת הבגדים (את שניים מטמא שהבולע מזה,
שנגעה  התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו

אחד 49)באוכלין. מטמא בלעה או "הקיאה שם: במשנה
שהיא  בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל
א) הלכה ג פרק (למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת
ודינו  ממנה פירש כאילו זה הרי שבלעה, אחר ולפיכך

י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון

.ÂËÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ‰n„‡ ‰¯t Û¯BO‰«≈»»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLaL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««¬≈∆

eÚ‚ Ì‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ50ÔÈÏÎ‡a ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ»¿»√»ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLa elÙ‡51. ¬ƒƒ¿««¬≈∆¬≈≈≈ƒ¿À¿»

והמשלח.50) למשנה 51)השורף בפירושו רבינו כתב וכן
והמשלח  ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים
עם  אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר
אחד  מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה
האוכלין  (פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים
הכלל  סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו
מטמא  מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר
המטמא  "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים
גרידא  בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים
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אלא  בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד),
בין  מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם
דבר  ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר

בנגיעה  המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן או שמטמא
מוגבלת  שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין עושה במשא
בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם
אותם  ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם
יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני

.ÊËÓ ·‡a Ú‚Bp‰CB˙a CÏLn‰ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ «≈«¿»≈¬«À¿«À¿»¿
·kLÓ B‡ ı¯L B‡ ‰Ï· B‚k ,‰Â˜n‰52‡e‰L «ƒ¿∆¿¿≈»∆∆ƒ¿»∆

‰Â˜na53ÔÈÚÓ C‡ :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Â «ƒ¿∆¿»«¬≈∆»≈∆∆¡«««¿»
- ‡ÓËÈ Ì˙Ï·a Ú‚Â ,¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·eƒ¿≈«ƒƒ¿∆»¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰ÏÚiLÎe .ÔÈ‡nËÓ ‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰Lk elÙ‡¬ƒ¿∆≈¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆«¬∆ƒ

¯‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
- L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
·Ê ÔÎÂ .[e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»

·kLn‰ È¯‰ - ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L ·kLn‰ ÏÚ Ò¯cL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»
¯‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ ·kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È¯‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈

‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk ·kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆
‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב עליו ששכב שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב.55)וכל
לפני 56) הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

מטמאי  הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב



zeevnd xtq m"anx ixeriyfenz 'iÎ'c -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז ד' ראשון יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ט  תמוז ה' שני יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ט  תמוז ו' שלישי יום

רמח. עשה מצות
יום ראשון ֿ רביעי ד 'ֿ ז 'תמוז 
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ט  תמוז ז' רביעי יום

קעו. עשה מצות
קעה. עשה מצות רפד. תעשה לא מצות

― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים
הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֿ הּסֹוטים ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
העברין, על ֿ הענׁשים את לּפעל ויֹוציאּו ֿ הרע, מן ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ֿ אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכל

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה ֿ עיר כל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.
ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
ֿ ּפנים ֿ ּכל על ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים ֿ הּדינים את לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ֿ הּדברים את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
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,‰¯Bz ÏL ˙B·‡ Ô‰Ó - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B·‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰¯Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰È¯·c ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33- Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa ‰¯Bz ÏL ·‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
L¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
Ì„˜ B‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Bp‰Â .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿ƒ««∆≈≈ƒ¿«¿»…∆
ÈL Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,„ÏÂ L¯ÙiL∆ƒ¿»»∆¿«≈√»ƒ¿∆»≈ƒ

.ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ

שרץ.33) שהוא 34)כגון בשעה בבגדים נגע אם פירוש
בשרץ. נוגע

.·È·‡ ÔÈa ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ ÏÎÂ¿»«À¿»∆¿«≈¿«»¿«»≈»
‰¯Bz ÏL35Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa36Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡ - ∆»≈»∆ƒ¿≈∆»»«≈«

ÌÈ„‚a ‡nËÓ B‡OBp‰ B‡37˙ÚL·e BÚbÓ ˙ÚLa «¿¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,B˙‡ÈO38Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿∆»ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«

L¯Ù ‡lL ÔÓÊ Ïk ÔBL‡¯ Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»»ƒ»¿«∆…≈≈
ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»≈≈ƒ¿«¿»¬≈ƒ

ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ ‰‡ÓËÏ39Ú‚ Ì‡Â , ¿À¿»¿»»»¿≈¿«≈¿»ƒ¿ƒ»«
¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬≈≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

·k¯n‰Â ˙BÏ·p‰ ÔÓ ıeÁ ˙B·‡‰ Ïk40‰Ï·p‰ Ï·‡ . »»»ƒ«¿≈¿«∆¿»¬»«¿≈»
- ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯n‰Â¿«∆¿»««ƒ∆¿«¿ƒ¿«»¿«»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ô‰a Ú‚Bp‰41Ì‡Â , «≈«»∆≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚42‡OBp‰Â ; »«»√»ƒ¬≈≈≈ƒ¿À¿»¿«≈

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ43„Ú ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â , ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»√»ƒ«
.e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ìp‰ - L¯Ù ‡lL∆…≈≈ƒ»ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

בגדיו".35) "וכיבס כתוב: כעין 36)בכולם תיקנו
בהם.37)דאורייתא. נוגע שהוא כלים לכל הדין והוא

באב.38) עצמם הם נגעו אינו 39)כאילו שראשון מפני
בלבד. ומשקין אוכלין אלא עליו 40)מטמא שרכב דבר

"יטמא 41)הזב. אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בנוגע
הערב". מגעו 42)עד בשעת בין במשקין, נגע אם אבל

מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר כתבה 43)ובין בנושא
בגדים. כיבוס תורה

.‚È˙‡hÁ ÈÓ44‰‡f‰ È„k Ô‰a LiL45Èt ÏÚ Û‡ , ≈«»∆≈»∆¿≈«»»««ƒ
‡l‡ ÌÈ„‚· ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ·k¯ÓÎe ‰Ï·k Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿∆¿»∆≈¿«¿ƒ¿»ƒ∆»
˙ÚLa ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‰a Ú‚Bp‰ È¯‰ - Ô‡OBp‰«¿»¬≈«≈«»∆¿«≈¿»ƒƒ¿«
‡lL ÌÈna ÚbiL ¯LÙ‡ È‡L ;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ«»ƒ≈∆ƒ∆¿»∆ƒ«««ƒ∆…

ËÈÒÈ46„Á‡Â ‡OBp‰ „Á‡L e¯‡a ¯·Îe ,Ô˙B‡ »ƒ»¿»≈«¿∆∆»«≈¿∆»
ÈÓÈa Ú‚pL B‡ ‰Ï·p‰ ¯Óˆa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .ËÈÒn‰47 «≈ƒ¿≈«≈«¿∆∆«¿≈»∆»«¿ƒ≈

;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - ·k¯n‰«∆¿»¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ≈
,Ô˙B‡ ËÈÒÈ ‡lL el‡ ÌÈ¯·„a ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ¿»ƒ≈∆…»ƒ»
.‡OBp‰ ÔÈ„k L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈ„‚a ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈¿»ƒ«∆…≈≈¿ƒ«≈

על 44) להזות כדי אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. "למעלה 45)טמאי שנינו: ב משנה א פרק בכלים

וכו') זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם
את  מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
הנושאם  האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם
במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו בגדים מטמא
נמנעים  בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש
מלשון  חטאת, במי או בנבילה נוגע כשהאדם מליטמא
שלנו  התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת
על  דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב
ולא  ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים
מטמא  שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת
משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
מובא  קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני
משום  היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן, משנה בכסף
קרושים  במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע

להסיטם. מבלי בהם לנגוע שאפשר יזיז.46)בקור,
האריג.47) מן הבולטות דקיקים) (חוטים השערות

.„ÈB˙ÚÈÏa ˙ÚLa - ¯B‰h‰ ÛBÚ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰Â ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ48. ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿À¿»

¯Á‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»√»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿««
ÚÏaL49.ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‰Ê È¯‰ - ∆»«¬≈∆≈≈ƒ¿«¿»

פירוש,48) אחד", ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מטמאים  והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע
ויוצא  אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין
האוכלין  ואת הבגדים (את שניים מטמא שהבולע מזה,
שנגעה  התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו

אחד 49)באוכלין. מטמא בלעה או "הקיאה שם: במשנה
שהיא  בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל
א) הלכה ג פרק (למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת
ודינו  ממנה פירש כאילו זה הרי שבלעה, אחר ולפיכך

י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון

.ÂËÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ‰n„‡ ‰¯t Û¯BO‰«≈»»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLaL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««¬≈∆

eÚ‚ Ì‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ50ÔÈÏÎ‡a ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ»¿»√»ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLa elÙ‡51. ¬ƒƒ¿««¬≈∆¬≈≈≈ƒ¿À¿»

והמשלח.50) למשנה 51)השורף בפירושו רבינו כתב וכן
והמשלח  ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים
עם  אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר
אחד  מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה
האוכלין  (פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים
הכלל  סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו
מטמא  מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר
המטמא  "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים
גרידא  בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים
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אלא  בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד),
בין  מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם
דבר  ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר

בנגיעה  המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן או שמטמא
מוגבלת  שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין עושה במשא
בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם
אותם  ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם
יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני

.ÊËÓ ·‡a Ú‚Bp‰CB˙a CÏLn‰ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ «≈«¿»≈¬«À¿«À¿»¿
·kLÓ B‡ ı¯L B‡ ‰Ï· B‚k ,‰Â˜n‰52‡e‰L «ƒ¿∆¿¿≈»∆∆ƒ¿»∆

‰Â˜na53ÔÈÚÓ C‡ :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Â «ƒ¿∆¿»«¬≈∆»≈∆∆¡«««¿»
- ‡ÓËÈ Ì˙Ï·a Ú‚Â ,¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·eƒ¿≈«ƒƒ¿∆»¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰ÏÚiLÎe .ÔÈ‡nËÓ ‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰Lk elÙ‡¬ƒ¿∆≈¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆«¬∆ƒ

¯‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
- L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
·Ê ÔÎÂ .[e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»

·kLn‰ È¯‰ - ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L ·kLn‰ ÏÚ Ò¯cL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»
¯‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ ·kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È¯‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈

‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk ·kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆
‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב עליו ששכב שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב.55)וכל
לפני 56) הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

מטמאי  הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב
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ה'תשע"ט  תמוז ד' ראשון יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ט  תמוז ה' שני יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ט  תמוז ו' שלישי יום

רמח. עשה מצות
יום ראשון ֿ רביעי ד 'ֿ ז 'תמוז 
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ט  תמוז ז' רביעי יום

קעו. עשה מצות
קעה. עשה מצות רפד. תעשה לא מצות

― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים
הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֿ הּסֹוטים ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
העברין, על ֿ הענׁשים את לּפעל ויֹוציאּו ֿ הרע, מן ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ֿ אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכל

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה ֿ עיר כל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.
ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
ֿ ּפנים ֿ ּכל על ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים ֿ הּדינים את לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ֿ הּדברים את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
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ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ׁשערי ֿ ּבכל ל ֿ ּתּתן וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
וׁשבט? ֿ ׁשבט לכל ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ל ֿ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתן
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ֿ וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― ֿ העם את וׁשפטּו ׁשּנאמר: ֿ ׁשבטֹו את ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים ֿ ּלי "אספה למׁשה: יתעּלה (xacnaאמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
(fh ,`iואמרּו(jzelrda zyxt ixtq):לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

ֿ לי וכהנּו לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ֿ מקֹום ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכל
n`)וגֹו'" ,gk zeny)ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ― ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות.מ  למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי צוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם

f.)אמרם zekn);"לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה c"id)הּמאמר llkd seq)אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶַַַַָָ
לחּקת לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ֿ נפׁש ּבמּכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻיתעּלה

מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם hk)מׁשּפט ,dl xacna), ְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹ
יכֹול לארץ. ּובחּוצה ּבארץ ― מֹוׁשבתיכם "ּבכל ְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאמרּו:
לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאף
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלה
נתּבארּו ּוכבר ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָוערי

סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּכל

― הרפ"ד הּגדֹולהּמצוה ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻוימּנה
לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים מּביטים אין אּלא ;ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכ
ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת הּתֹורה ּבחכמת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאדם
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ּבמעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָוהתנהגּותֹו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)תּכירּו ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְִִִִֵַַָָ
(my mixacהממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים ֿ תּכירּו "לא :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשהזהרׁשּיׁש יׂשראל, על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אמרּו: לעיל. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה מּכל ּדבר ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּנֹותם
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּמא

איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּבכלֿ יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּפלֹוני
ּומחּיב ֿ החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ֿ הּזּכאי, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

ּבּמׁשּפט". ּפנים ֿ תּכירּו "לא נאמר: לכ ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ

― הקע"ה הרב,הּמצוה אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ֿ ּדיני מּכל ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאם
ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה;
ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשמעֹון:
אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן אֹו החּיב ְְְֵֵֵַַַַָָָֹהּוא

להּטת" רּבים "אחרי a)יתעּלה: ,bk zeny)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
(.`i oileg)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה ְְְְְְְִִֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ט  תמוז ח' חמישי יום

רפג. רפב. תעשה לא מצות
רכח. רכט. עשה מצות

― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהענין
ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא אמרּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקצתם

המ על ּבּמנין יתרים המחּיבים והיּו מיתה, איׁשחּיב זּכים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ
ֿ הּדּין את ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג אסּור ― ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאחד
― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמּלהרגֹו

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא (zenyׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ
(a ,bkּדין ּבגזר ׁשּיארע, ֿ רב ּכל אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻהּמות,
(my mihtyn zyxt)עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְִֵַַַָָָָ

ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמחּיבין
ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ֿ רּבים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאחרי
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה הּטֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחד,

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" ֿ רב הּנטּיה(my)על ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי
להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני

(my)זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
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אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ֿ רב ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעל
ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָלחֹובה.

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב על ֿ תענה לזכּות(oicd)"ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹ
― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן לחֹובה. מחזירין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואין
ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ֿ הּדברים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", ֿ רב .(el.)על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלא

.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ט  תמוז ט' שישי יום

רלא. רל. רכז. רכו. עשה מצות
סו. תעשה לא מצות

― הרכ"ו אתֿהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים

יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ֿלא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ap:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
"מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

fh)יּומת" ,my)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּיבים

סנהדריןמּמּסכ .(my)ת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,

― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על (oeylaלן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תשע"ט  תמוז י' ש"ק יום

שי. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ט 'ֿ י 'תמוז 

ש. תעשה לא מצות רכד. עשה מצות
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה

תחּיה" fi)לא ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַֹ
מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל זה, ּדבר ּבאּור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּממיתֹות.

(zenkd)ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ֿ ּׁשּמלקים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמה
ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין המקּבל. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּפרּוׁש
אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ֿ הּמּכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹאת
ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות ֿ ענׁש את לסּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹיּוכל
לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ּכפי אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹלא
רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

(a ,dk mixac)ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָהאזהרה
רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ֿ ּׁשאמד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמה

יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים bÎa)ּבמסּפר. ,my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
(my `vz zyxt)אין ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ― הֹוסיף "אם :ְֲִִֵֵֶַֹ

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא siqed)לי m`)על ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
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קעי fenz 'g iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ׁשערי ֿ ּבכל ל ֿ ּתּתן וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
וׁשבט? ֿ ׁשבט לכל ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ל ֿ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתן
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ֿ וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― ֿ העם את וׁשפטּו ׁשּנאמר: ֿ ׁשבטֹו את ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים ֿ ּלי "אספה למׁשה: יתעּלה (xacnaאמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
(fh ,`iואמרּו(jzelrda zyxt ixtq):לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

ֿ לי וכהנּו לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ֿ מקֹום ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכל
n`)וגֹו'" ,gk zeny)ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ― ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות.מ  למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי צוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם

f.)אמרם zekn);"לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה c"id)הּמאמר llkd seq)אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶַַַַָָ
לחּקת לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ֿ נפׁש ּבמּכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻיתעּלה

מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם hk)מׁשּפט ,dl xacna), ְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹ
יכֹול לארץ. ּובחּוצה ּבארץ ― מֹוׁשבתיכם "ּבכל ְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאמרּו:
לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאף
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלה
נתּבארּו ּוכבר ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָוערי

סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּכל

― הרפ"ד הּגדֹולהּמצוה ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻוימּנה
לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים מּביטים אין אּלא ;ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכ
ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת הּתֹורה ּבחכמת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאדם
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ּבמעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָוהתנהגּותֹו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)תּכירּו ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְִִִִֵַַָָ
(my mixacהממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים ֿ תּכירּו "לא :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשהזהרׁשּיׁש יׂשראל, על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אמרּו: לעיל. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה מּכל ּדבר ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּנֹותם
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּמא

איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּבכלֿ יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּפלֹוני
ּומחּיב ֿ החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ֿ הּזּכאי, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

ּבּמׁשּפט". ּפנים ֿ תּכירּו "לא נאמר: לכ ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ

― הקע"ה הרב,הּמצוה אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ֿ ּדיני מּכל ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאם
ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה;
ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשמעֹון:
אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן אֹו החּיב ְְְֵֵֵַַַַָָָֹהּוא

להּטת" רּבים "אחרי a)יתעּלה: ,bk zeny)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
(.`i oileg)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה ְְְְְְְִִֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ט  תמוז ח' חמישי יום

רפג. רפב. תעשה לא מצות
רכח. רכט. עשה מצות

― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהענין
ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא אמרּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקצתם

המ על ּבּמנין יתרים המחּיבים והיּו מיתה, איׁשחּיב זּכים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ
ֿ הּדּין את ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג אסּור ― ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאחד
― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמּלהרגֹו

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא (zenyׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ
(a ,bkּדין ּבגזר ׁשּיארע, ֿ רב ּכל אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻהּמות,
(my mihtyn zyxt)עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְִֵַַַָָָָ

ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמחּיבין
ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ֿ רּבים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאחרי
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה הּטֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחד,

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" ֿ רב הּנטּיה(my)על ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי
להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני

(my)זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
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אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ֿ רב ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעל
ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָלחֹובה.

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב על ֿ תענה לזכּות(oicd)"ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹ
― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן לחֹובה. מחזירין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואין
ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ֿ הּדברים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", ֿ רב .(el.)על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלא

.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ט  תמוז ט' שישי יום

רלא. רל. רכז. רכו. עשה מצות
סו. תעשה לא מצות

― הרכ"ו אתֿהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים

יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ֿלא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ap:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
"מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

fh)יּומת" ,my)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּיבים

סנהדריןמּמּסכ .(my)ת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,

― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על (oeylaלן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תשע"ט  תמוז י' ש"ק יום

שי. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ט 'ֿ י 'תמוז 

ש. תעשה לא מצות רכד. עשה מצות
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה

תחּיה" fi)לא ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַֹ
מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל זה, ּדבר ּבאּור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּממיתֹות.

(zenkd)ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ֿ ּׁשּמלקים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמה
ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין המקּבל. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּפרּוׁש
אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ֿ הּמּכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹאת
ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות ֿ ענׁש את לסּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹיּוכל
לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ּכפי אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹלא
רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

(a ,dk mixac)ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָהאזהרה
רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ֿ ּׁשאמד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמה

יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים bÎa)ּבמסּפר. ,my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
(my `vz zyxt)אין ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ― הֹוסיף "אם :ְֲִִֵֵֶַֹ

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא siqed)לי m`)על ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
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ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד ֿ אמד lbeqnּכל epi`y llba) ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ
(zewln h"l betql."יסיף ֿ ּפן יסיף לא לֹומר: ְִִֶַַֹֹֹּתלמּוד

אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ֿ הּלאו ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומן
― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּיׂשראל:

הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ּכל לא ֿ אדם ּכל (minkg)ׁשאר ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
אמרּו מּכה, ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ׁשּיּכה (oixcdpqמּלרמֹוז ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

(:gp,רׁשע נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר bi)ׁשּנאמר: ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
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i"yx
(‡).ìæøá èòá ואין בשיקוע חקוקה כלומר הוא, משל

שמיר  בצפורן ברזל בעט אגדה, ומדרש למחוק. נוחה
יחזקאל על  ידי ועל ברזל עמוד שנקרא ירמיה ידי

מצחך: נתתי מצור חזק כשמיר לו äùåøç.שנאמר
בעומק: חורש שהוא כזה íáì.חקוקה çåì ìò שאינם

שלהם: עכו"ם íúåçáæî.(·)שוכחין íäéðá øåëæë
כאדם  מזבחותם זכירת להם היתה כן בניהם כזכירת

בנו: על געגועין לו רענן.íäéøùàå.שיש עץ על אשר
עבוף: אילן כל תחות וכת"י אצל כמו עץ éøøä(‚)על

.äãùá העיר סביב כל המישור בהר היושבת ירושלים
ערבי כמו הררי ול' שדה יג)מישור שם (ישעיה על

ההר יושבי בלעז מונטיינד"ש בערבה (ס "אשיושב

ההר) ממונך:êìéç.:יושבת úàèçá.כמו êéúåîá
גבוליך: בכל עכו"ם לשם בחטא עשויות במותיך

(„).äúèîùå לא אשר את ארצך תשמט כרחך על
הארץ ושבתה לכם שאמרתי בשבתותיכם (ויקראשבתה

שלא êáå.:כה) לך נתתי אשר נחלתך מחמת אנקם
אנקם  ובך מנחלתך ובך ד"א להשמיטה, רצוני עשית

ממנה: אותך שאגלה éôàá.מנחלתך íúçã÷ ùà éë
בנחירי: íãàá.(‰)יקדתם çèáé øùà וקצירו בחרישו

ואוכל: בשביעית אזרע תרגם åòåøæ.לומר וכן עזרו כמו
רוחצניה: åáì.יונתן øåñé 'ä ïîå את וצויתי שהבטיחו

לכם שמעתי:(שם)ברכתי יחידי øòøòë.(Â)כך כעץ
ערירי טו)ל' בלעז (בראשית דגאשטי"ה אומר ויש

פי' וכן שמו וערער היער מעצי עץ שם פי' ומנחם
היער: מעצי אחד עץ במדבר לשון äáøòá.כערער

חורבíéøøç.מישור: מני חרה כמו ל )יובש õøà:(איוב 
.äçéìî:מיושבת תהא ולא מליחה שהיא ארץ

cec zcevn
(‡).‰„Â‰È ˙‡ËÁהעכו"ם גם בסוף הנה  לומר  למעלה מוסב

חטאתם עתה עדיין יהודה והנה בה' ויאמינו הפסילים יעזבו
ובצפורן מברזל  בקולמוס שמה  כתובה כאילו בלבם  שמורה

רב : ובעומק בחזקה החוקק  בעומקÂ¯Á˘‰.משמיר חרותה
המחרישה: Ì·Ï.כמו ÁÂÏ ÏÚעשוי הוא כי  הלב  דפנות הם 

שאלה: בדרך  ואמר  וחללים  דפנות  בקרנותÂ¯˜ÏÂ˙.כעין גם 
יתמידו ההם הקרנות על כי  חטאתם  וחרות  חקוק  מזבחותיכם
במעשה בין הלב במחשבת  בין וכאומר לעכו"ם  דם  לזרוק 

אצלכם : הדבר בניהםÂÎÊÎ¯.(·)שמור לזכור שיתמידו כמו
ואשריהם : מזבחותם זוכרים ¯ÔÚ.כן ıÚ ÏÚרענן לעץ סמוך 

הגבעות ועל רענן לעץ סמוך שהעמידום  המזבחות על  ומוסב 
לעכו"ם‰¯¯È.(‚)הגבוהות : העובדים יהודה אתם ר"ל 

ויחלקו השוללים יוציאו  חילך הנה ההרים  על  העומדים
הטמונות האוצרות  בכל עליך  יחנו אשר במקום בשדה ביניהם 

לביזה: להם  העשויות·ÍÈ˙ÂÓ.אתן  במותיך  בעבור ר"ל
נעדר: לא אחד  מקום  גבוליך  בכל העומדים לעכו"ם בחטאת

(„).‰˙ËÓ˘Â:וזריעה בחרישה מלעבדה  האדמה את  תעזוב
.Í·Âהעזיבה תהיה בך אלא עבודתה תעזוב  מרצונך לא ר "ל 

בשביעית : שמטו  שלא בגמול וזה לעבדה  שמה תהיה ולא וכו ' מנחלתך  נעזב  תהיה  אדמתÍÈ˙„·Ú‰Â.כי תעבוד  אתה אבל  ר"ל 
מאז: ידעת  לא אשר בארץ  ‡˘.האויב ÈÎ:מרובה זמן עליכם  אכעס ר "ל  עולם עד  ותשרוף חמתי ÁË·È(‰)הבערתם ¯˘‡

.Ì„‡·:' וכו הגבר ארור כי  ֿ ודם  מבשר עזר ימצאו ולא בה':Ì˘Â.ר "ל  מלבטוח לבו ומסיר  בבשר ֿודם  ובטחונו חזקו ומשים
(Â).‰È‰Â: בערבה הגדל  כערער יהיה באדם È¯‡‰.הבוטח  ‡ÏÂעליו לא  ור "ל  הגשמים  והם בעולם טובה כשבא רואה אינו

הגשמים: ÌÈ¯¯Á.יהיו  ÔÎ˘Â:שבמדבר החמימות מרוב ביבשות שם ÁÏÓ‰.שוכן  ı¯‡מיושבת ואינה  מלוח  שעפרה ארץ  והיא 
במ "ש: ענין  כפל ÂÁË·Ó.(Ê)והוא '‰ ‰È‰Â:ולעזרה למבטח  יהיה כן בו  שיבטח  כמו ר"ל 

oeiv zcevn
(‡).ËÚ· עט עשה לשקר כמו  ח)בקולמוס ·ˆÔ¯ÂÙ.:(לעיל

צפרניה ועשתה וכן ממעל  האצבעות  שעל  כא)זהו  ולפי(דברים
בדרך  צפורן בלשון לעט  קרא בצפרניו לחתוך האדם שדרך

מצור˘ÈÓ¯.שאלה : חזק כשמיר  וכן החזק ברזל נקרא  כן
ג) כחרישה:Â¯Á˘‰.:(יחזקאל בעומק ודףÁÂÏ.חרושה נסר 

לחותיה  ואת  כז)כמו שבארבעÂ¯˜ÏÂ˙.:(שם הבליטות הם
קרנותיו ועשית וכן  המזבח  כז)זויות  במקום(שמות הוא והלמ"ד 

לכסא ישבת וכן ט)בי"ת אילןÌ‰È¯˘‡Â.(·):(תהלים הוא 
רענן¯ÔÚ.הנעבד: בשמן כמו ורטיבות לחות צב)ענין  :(שם
(‚).È¯¯‰:הר ושלל :Ê·Ï.עושרך :ÍÏÈÁ.מלשון לביזה 

.ÍÈ˙ÂÓ·:במה ועזיבהËÓ˘Â˙‰.(„)מלשון השמטה מלשון
ידו משה  בעל  כל  שמוט  טו)כמו ˙Â˜„.:(דברים .Ì˙Á„˜ענין

תוקד  עליכם באפי קדחה אש  כמו  ושריפה  טו)הבערה  :(לעיל
(‰).¯Â¯‡: קללה שהוא·˘¯.האיש :‰‚·¯.ענין אדם  ר"ל 

כערערÚ¯ÚÎ¯.(Â)חזקו :ÂÚÂ¯Ê.בשר : וכן מדברי עץ  שם 
מח)במדבר במדבר:·Ú¯·‰.:(לקמן כמו ענינוÌÈ¯¯Á.ענינו 

מפוח  נחר כמו ו)יובש מלח :ÁÏÓ‰.:(לעיל מלשון

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oikxr(ycew zay meil)

øîà÷ ãBòå àãçdf oica sqep mrh eprinydl `a `pzd - £¨¨¨¨©
,xnel ezpeek jke ,miixwird minrhd calnàãçcg` mrh - £¨

,oywnd ixack ok` `edéãééàc[oeik-]cmc` ly edcyäáéáç §©§¥§£¦¨
déìò,xzeiadì ÷éøôe éôèdxifgdl ick dieey ickn xzeia £¥¨¥¨¦¨

.lirl x`eanke ,ezeyxlãBòåixack df oica xn`p mrh - §
y meyn oeicta geztl milrad z` oiteky ,oywndúåöî¦§©

ãBòå .àéä ïBãàa äleàb,df oica epcnll `pzd `a iyily mrh §¨¨¨¦§
oeikïéðúBð íéìòaäLztqez'åë LîBçx`ye oeictd inc lr ¤©§¨¦§¦¤

geix dfa yiy ixd ,yneg mitiqen mpi` micety mc` ipa
.dcyd z` ecti milrady ycwdl

:dpyna epipy.'åëå eäãN Léc÷äL ãçàa äNòî`xnbd ©£¤§¤¨¤¦§¦¨¥
dyrnd m`d iqei iaxe minkg ly mzwelgn ceqi z` zx`an

:`xnbd zl`ey .dviaa e` xqi`a didéâìôéî÷ àäa àîéì- ¥¨§¨¨¦§§¦
,minkge iqei iax ewlgp df xacay xn`p m`døáñ éñBé éaøc§©¦¥¨©

yóñk äåL`ed ixd,óñëkici lr dcyd z` zectl ozipe ¨¤¤¤§¤¤
,dvia,éøáñ ïðaøåyóñëk Bðéà óñk äåLzectl ozip `le §©¨¨¨§¦¨¤¤¤¥§¤¤

ozip ike :`xnbd dgec .ynn sqk ici lr wx `l` sqk deya
,minkge iqei iax ewlgp dfay xnelïì àîéé÷ àäå(.f w"a), §¨¨§¨¨

,óñëk óñk äåLcz` zectl ozipy micen minkg s` ,ok m`e §¨¤¤¤§¤¤
xnel yi zn`a :`xnbd zayiin .sqk deya dcydéleëc§¥

àîìòy mixaeq ok`àëäå ,óñëk óñk äåLepizpyna o`ke - ¨§¨¨¤¤¤§¤¤§¨¨
,dviaa e` xqi`a did oeictd m`d iqei iaxe minkg ewlgpy

éâìôéî÷ äèeøt äåL BLîeça ïéàL øáãa ïéãBôamzwelgn - §¦§¨¨¤¥§§¨¤§¨¨¦§§¦
rax`n zegt deyy xaca zectl ozip m`d oeict oic ceqia `id

,epiide .`l e` dhext dey eynega oi` `linne zehextàpz©¨
,øáñ àn÷`weecyøqéà,xqi` dey e`äåL BLîeça àkéàc ©¨¨©¦¨§¦¨§§¨¤

äèeøt,dhext dey yi oxwd lr mitiqen milrady ynegay - §¨
ïðé÷øtoi`y dviaa eli`e ,dcyd z` zectl ozip dfa - ¨§¦©

.zectl ozip `l ,dhext dey dynegaéñBé éaøå,xaqäöéaa §©¦¥§¥¨
ïðé÷øt énðy epi` dctpd xacd m` mb -oi`e dviak `l` de ©¦¨§¦©

.eci lr zectl ozip ,dhext dey eynega
:dpyna epipyeäãNå øqéà ãéñôî àöîð ,Ezòébä Bì øîà̈©¦¦©§¦§¨©§¦¦¨§¨¥

.åéðôì:`xnbd zxne`àîúñ`vnp' epipyy ef dpyn mzq - §¨¨§¨¨
`ed ,'xqi` ciqtnkixacïðaø`le ,xqi`a did dyrndy §©¨¨

.dviaa did dyrndy xaeqy iqei iax ixack

äðùî
z` zx`ane ,dfeg` dcy oeict xcqa weqrl dkiynn epizpyn
zectl mivexy miyp` cer yi milrad calnyk ,oeictd xcq

:dcyd z`ãçà øîà,dcyd z` zectl mi`adnàéä éøä' ¨©¤¨£¥¦

élL[dzectl dvex ip`-]øîBà ãçàå ,'íéòìñ øNòa`edy ¤¦§¤¤§¨¦§¤¨¥
dzectl dvexíéøNòa,mirlqøîBà ãçàådvex `edy §¤§¦§¤¨¥

dzectlìLaíéL,mirlqøîBà ãçàådzectl dvex `edy ¦§Ÿ¦§¤¨¥
íéòaøàa,mirlqøîBà ãçàådzectl dvex `edyíéMîça §©§¨¦§¤¨¥©£¦¦
,mirlqíéMîç ìL Ba øæçz` dctiy xn`y mc` eze` m` - ¨©¤£¦¦

,dzectl cer dvex epi`e eixacn ea xfg mirlq miynga dcyd
øNò ãò åéñëpî ïéðkLîîdn lr siqedy mekqd dfy ,mirlq §©§§¦¦§¨¨©¤¤

mirax`a dzectl dvexy xn`y dfe ,eiptly mc`d xn`y
m`e .mirlq miyng xafbd cia e`vnpe ,dpcti mirlqBa øæç̈©

s`,íéòaøà ìL,dzectl cer dvex epi`eåéñëpî ïéðkLîî ¤©§¨¦§©§§¦¦§¨¨
øNò ãòmc`d xn`y dn lr siqedy mekqd dfy ,mirlq ©¤¤

dpcti mirlq miylya dzectl dvexy xn`y dfe ,eiptly
md mirlq miyly ,mirlq miyng xafbd cia e`vnpe ,miylya
mipyd z` epkyny dn md mitqep mirlq mixyre ,oeictd inc

m`e .mda exfgyBa øæçs`ìL ìLíéLdvex epi`e ,mirlq ¨©¤§Ÿ¦
,dzectl cerøNò ãò åéñëpî ïéðkLîîxn`y dfe ,mirlq §©§§¦¦§¨¨©¤¤

xafbd cia e`vnpe ,dpcti mirlq mixyra dzectl dvexy
dn md mitqep miylye ,oeictd inc md mixyr ,mirlq miyng

m`e .mda exfgy dylyd z` epkynyBa øæçs`íéøNò ìL ¨©¤¤§¦
,dzectl cer dvex epi`e ,mirlqøNò ãò åéñëpî ïéðkLîî§©§§¦¦§¨¨©¤¤

,dpcti mirlq dxyra dzectl dvexy xn`y dfe ,mirlq
inc md mirlq dxyr ,mirlq miyng xafbd cia e`vnpe
exfgy drax`d z` epkyny dn md mitqep mirax`e ,oeictd

m`e .mdaBa øæçs`øNò ìL,mirlqBúBà ïéøëBîz`-] ¨©¤¤¤§¦
[dcyd,BéååLa,mirlq dxyrn zegtd mekqa s`eïéòøôðå §¨§§¦§¨¦

øúBnä úà øNò ìMîdvexy xn`y dfn miaebe -dzectl ¦¤¤¤¤©¨
oial ,dcyd dxknp day mekqd oia yxtdd z` mirlq dxyra
xafbd cia e`vnpe ,dcyd oeicta oziy xn`y mirlq dxyrd
dn sexiva oeictd inc md mirlq dxyr ,mirlq miyng
epkyny dn md mitqep mirlq mirax`e ,'dxyr oa'd milydy

.mixg`d z`
lr rawp oeictd mda oeict ly mipte` x`al dtiqen dpynd

m` :milrad ly yneg ztqez itíéøîBà íéìòaämivex mdy ©§¨¦§¦
dcyd z` zectlíéøNòa,mirlqìëåipa x`yíãàok mb §¤§¦§¨¨¨

íéøîBàzectl mivexyíéøNòa,mirlqïéîãB÷ íéìòaä §¦§¤§¦©§¨¦§¦
oeicta mixg`l,LîBç ïéôéñBî íäL éðtîycwdd `vnpe ¦§¥¤¥¦¦¤

.milrad ziicta giexn
,'mixyra ily `id ixd' milrad xn`y xg`l m` :sqep oic

,'úçàå íéøNòa élL àéä éøä' ãçà øîàrlq siqedy epiide ¨©¤¨£¥¦¤¦§¤§¦§©©
,milrad exn`y dn lr cg`
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שבת קופש עמ' א



קעג fenz 'iÎ'h ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד ֿ אמד lbeqnּכל epi`y llba) ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ
(zewln h"l betql."יסיף ֿ ּפן יסיף לא לֹומר: ְִִֶַַֹֹֹּתלמּוד

אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ֿ הּלאו ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומן
― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּיׂשראל:

הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ּכל לא ֿ אדם ּכל (minkg)ׁשאר ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
אמרּו מּכה, ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ׁשּיּכה (oixcdpqמּלרמֹוז ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

(:gp,רׁשע נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר bi)ׁשּנאמר: ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
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æé-÷øô äéîøégÎ`

à:íëéúBçaæî úBðø÷ìe íaì çeì-ìò äLeøç øéîL ïøtöa ìæøa èòa äáeúk äãeäé úàhçáøkæk ©©´§À̈§¨²§¥¬©§¤−§¦´Ÿ¤¨¦®£¨Æ©´©¦½̈§©§−¦§§¥¤«¦§³Ÿ
:úBäábä úBòáb ìò ïðòø õò-ìò íäéøLàå íúBçaæî íäéðaâéúBøöBà-ìë Eìéç äãOa éøøäæáì E §¥¤Æ¦§§½̈©£¥¥¤−©¥´©«£®̈©−§¨¬©§Ÿ«£¨¦Æ©¨¤½¥§¬¨§¤−¨©´

éúîa ïzàéìeáb-ìëa úàhça E:Eãézãáòäå Cì ézúð øLà Eúìçpî Eáe äzèîLåéáéà-úà EE ¤¥®¨Ÿ¤¾§©−̈§¨§¤«§¨©§À̈§Æ¦©£¨«§Æ£¤´¨©´¦½̈§©£©§¦ÆÆ¤´Ÿ§¤½
:ã÷ez íìBò-ãò étàa ízçã÷ Là-ék zòãé-àì øLà õøàaäøLà øábä øeøà ýåýé øîà | äk ¨−̈¤£¤´«Ÿ¨¨®§¨¦«¥²§©§¤¬§©¦−©¨¬¨«´Ÿ¨©´§À̈¨³©¤Æ¤Æ£¤´

:Baì øeñé ýåýé-ïîe Bòøæ øNa íNå íãàa çèáéåáBè àBáé-ék äàøé àìå äáøòa øòøòk äéäå ¦§©´¨«¨½̈§¨¬¨−̈§Ÿ®¦§−̈¨¬¦«§¨¨Æ§©§¨´¨«£¨½̈§¬Ÿ¦§¤−¦¨´®
:áLú àìå äçìî õøà øaãna íéøøç ïëLåæ:Bçèáî ýåýé äéäå ýåýéa çèáé øLà øábä Ceøa §¨©³£¥¦Æ©¦§½̈¤¬¤§¥−̈§¬Ÿ¥¥«¨´©¤½¤£¤¬¦§©−©«¨®§¨¨¬§−̈¦§©«

i"yx
(‡).ìæøá èòá ואין בשיקוע חקוקה כלומר הוא, משל

שמיר  בצפורן ברזל בעט אגדה, ומדרש למחוק. נוחה
יחזקאל על  ידי ועל ברזל עמוד שנקרא ירמיה ידי

מצחך: נתתי מצור חזק כשמיר לו äùåøç.שנאמר
בעומק: חורש שהוא כזה íáì.חקוקה çåì ìò שאינם

שלהם: עכו"ם íúåçáæî.(·)שוכחין íäéðá øåëæë
כאדם  מזבחותם זכירת להם היתה כן בניהם כזכירת

בנו: על געגועין לו רענן.íäéøùàå.שיש עץ על אשר
עבוף: אילן כל תחות וכת"י אצל כמו עץ éøøä(‚)על

.äãùá העיר סביב כל המישור בהר היושבת ירושלים
ערבי כמו הררי ול' שדה יג)מישור שם (ישעיה על

ההר יושבי בלעז מונטיינד"ש בערבה (ס "אשיושב

ההר) ממונך:êìéç.:יושבת úàèçá.כמו êéúåîá
גבוליך: בכל עכו"ם לשם בחטא עשויות במותיך

(„).äúèîùå לא אשר את ארצך תשמט כרחך על
הארץ ושבתה לכם שאמרתי בשבתותיכם (ויקראשבתה

שלא êáå.:כה) לך נתתי אשר נחלתך מחמת אנקם
אנקם  ובך מנחלתך ובך ד"א להשמיטה, רצוני עשית

ממנה: אותך שאגלה éôàá.מנחלתך íúçã÷ ùà éë
בנחירי: íãàá.(‰)יקדתם çèáé øùà וקצירו בחרישו

ואוכל: בשביעית אזרע תרגם åòåøæ.לומר וכן עזרו כמו
רוחצניה: åáì.יונתן øåñé 'ä ïîå את וצויתי שהבטיחו

לכם שמעתי:(שם)ברכתי יחידי øòøòë.(Â)כך כעץ
ערירי טו)ל' בלעז (בראשית דגאשטי"ה אומר ויש

פי' וכן שמו וערער היער מעצי עץ שם פי' ומנחם
היער: מעצי אחד עץ במדבר לשון äáøòá.כערער

חורבíéøøç.מישור: מני חרה כמו ל )יובש õøà:(איוב 
.äçéìî:מיושבת תהא ולא מליחה שהיא ארץ

cec zcevn
(‡).‰„Â‰È ˙‡ËÁהעכו"ם גם בסוף הנה  לומר  למעלה מוסב

חטאתם עתה עדיין יהודה והנה בה' ויאמינו הפסילים יעזבו
ובצפורן מברזל  בקולמוס שמה  כתובה כאילו בלבם  שמורה

רב : ובעומק בחזקה החוקק  בעומקÂ¯Á˘‰.משמיר חרותה
המחרישה: Ì·Ï.כמו ÁÂÏ ÏÚעשוי הוא כי  הלב  דפנות הם 

שאלה: בדרך  ואמר  וחללים  דפנות  בקרנותÂ¯˜ÏÂ˙.כעין גם 
יתמידו ההם הקרנות על כי  חטאתם  וחרות  חקוק  מזבחותיכם
במעשה בין הלב במחשבת  בין וכאומר לעכו"ם  דם  לזרוק 

אצלכם : הדבר בניהםÂÎÊÎ¯.(·)שמור לזכור שיתמידו כמו
ואשריהם : מזבחותם זוכרים ¯ÔÚ.כן ıÚ ÏÚרענן לעץ סמוך 

הגבעות ועל רענן לעץ סמוך שהעמידום  המזבחות על  ומוסב 
לעכו"ם‰¯¯È.(‚)הגבוהות : העובדים יהודה אתם ר"ל 

ויחלקו השוללים יוציאו  חילך הנה ההרים  על  העומדים
הטמונות האוצרות  בכל עליך  יחנו אשר במקום בשדה ביניהם 

לביזה: להם  העשויות·ÍÈ˙ÂÓ.אתן  במותיך  בעבור ר"ל
נעדר: לא אחד  מקום  גבוליך  בכל העומדים לעכו"ם בחטאת

(„).‰˙ËÓ˘Â:וזריעה בחרישה מלעבדה  האדמה את  תעזוב
.Í·Âהעזיבה תהיה בך אלא עבודתה תעזוב  מרצונך לא ר "ל 

בשביעית : שמטו  שלא בגמול וזה לעבדה  שמה תהיה ולא וכו ' מנחלתך  נעזב  תהיה  אדמתÍÈ˙„·Ú‰Â.כי תעבוד  אתה אבל  ר"ל 
מאז: ידעת  לא אשר בארץ  ‡˘.האויב ÈÎ:מרובה זמן עליכם  אכעס ר "ל  עולם עד  ותשרוף חמתי ÁË·È(‰)הבערתם ¯˘‡

.Ì„‡·:' וכו הגבר ארור כי  ֿ ודם  מבשר עזר ימצאו ולא בה':Ì˘Â.ר "ל  מלבטוח לבו ומסיר  בבשר ֿודם  ובטחונו חזקו ומשים
(Â).‰È‰Â: בערבה הגדל  כערער יהיה באדם È¯‡‰.הבוטח  ‡ÏÂעליו לא  ור "ל  הגשמים  והם בעולם טובה כשבא רואה אינו

הגשמים: ÌÈ¯¯Á.יהיו  ÔÎ˘Â:שבמדבר החמימות מרוב ביבשות שם ÁÏÓ‰.שוכן  ı¯‡מיושבת ואינה  מלוח  שעפרה ארץ  והיא 
במ "ש: ענין  כפל ÂÁË·Ó.(Ê)והוא '‰ ‰È‰Â:ולעזרה למבטח  יהיה כן בו  שיבטח  כמו ר"ל 

oeiv zcevn
(‡).ËÚ· עט עשה לשקר כמו  ח)בקולמוס ·ˆÔ¯ÂÙ.:(לעיל

צפרניה ועשתה וכן ממעל  האצבעות  שעל  כא)זהו  ולפי(דברים
בדרך  צפורן בלשון לעט  קרא בצפרניו לחתוך האדם שדרך

מצור˘ÈÓ¯.שאלה : חזק כשמיר  וכן החזק ברזל נקרא  כן
ג) כחרישה:Â¯Á˘‰.:(יחזקאל בעומק ודףÁÂÏ.חרושה נסר 

לחותיה  ואת  כז)כמו שבארבעÂ¯˜ÏÂ˙.:(שם הבליטות הם
קרנותיו ועשית וכן  המזבח  כז)זויות  במקום(שמות הוא והלמ"ד 

לכסא ישבת וכן ט)בי"ת אילןÌ‰È¯˘‡Â.(·):(תהלים הוא 
רענן¯ÔÚ.הנעבד: בשמן כמו ורטיבות לחות צב)ענין  :(שם
(‚).È¯¯‰:הר ושלל :Ê·Ï.עושרך :ÍÏÈÁ.מלשון לביזה 

.ÍÈ˙ÂÓ·:במה ועזיבהËÓ˘Â˙‰.(„)מלשון השמטה מלשון
ידו משה  בעל  כל  שמוט  טו)כמו ˙Â˜„.:(דברים .Ì˙Á„˜ענין

תוקד  עליכם באפי קדחה אש  כמו  ושריפה  טו)הבערה  :(לעיל
(‰).¯Â¯‡: קללה שהוא·˘¯.האיש :‰‚·¯.ענין אדם  ר"ל 

כערערÚ¯ÚÎ¯.(Â)חזקו :ÂÚÂ¯Ê.בשר : וכן מדברי עץ  שם 
מח)במדבר במדבר:·Ú¯·‰.:(לקמן כמו ענינוÌÈ¯¯Á.ענינו 

מפוח  נחר כמו ו)יובש מלח :ÁÏÓ‰.:(לעיל מלשון

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oikxr(ycew zay meil)

øîà÷ ãBòå àãçdf oica sqep mrh eprinydl `a `pzd - £¨¨¨¨©
,xnel ezpeek jke ,miixwird minrhd calnàãçcg` mrh - £¨

,oywnd ixack ok` `edéãééàc[oeik-]cmc` ly edcyäáéáç §©§¥§£¦¨
déìò,xzeiadì ÷éøôe éôèdxifgdl ick dieey ickn xzeia £¥¨¥¨¦¨

.lirl x`eanke ,ezeyxlãBòåixack df oica xn`p mrh - §
y meyn oeicta geztl milrad z` oiteky ,oywndúåöî¦§©

ãBòå .àéä ïBãàa äleàb,df oica epcnll `pzd `a iyily mrh §¨¨¨¦§
oeikïéðúBð íéìòaäLztqez'åë LîBçx`ye oeictd inc lr ¤©§¨¦§¦¤

geix dfa yiy ixd ,yneg mitiqen mpi` micety mc` ipa
.dcyd z` ecti milrady ycwdl

:dpyna epipy.'åëå eäãN Léc÷äL ãçàa äNòî`xnbd ©£¤§¤¨¤¦§¦¨¥
dyrnd m`d iqei iaxe minkg ly mzwelgn ceqi z` zx`an

:`xnbd zl`ey .dviaa e` xqi`a didéâìôéî÷ àäa àîéì- ¥¨§¨¨¦§§¦
,minkge iqei iax ewlgp df xacay xn`p m`døáñ éñBé éaøc§©¦¥¨©

yóñk äåL`ed ixd,óñëkici lr dcyd z` zectl ozipe ¨¤¤¤§¤¤
,dvia,éøáñ ïðaøåyóñëk Bðéà óñk äåLzectl ozip `le §©¨¨¨§¦¨¤¤¤¥§¤¤

ozip ike :`xnbd dgec .ynn sqk ici lr wx `l` sqk deya
,minkge iqei iax ewlgp dfay xnelïì àîéé÷ àäå(.f w"a), §¨¨§¨¨

,óñëk óñk äåLcz` zectl ozipy micen minkg s` ,ok m`e §¨¤¤¤§¤¤
xnel yi zn`a :`xnbd zayiin .sqk deya dcydéleëc§¥

àîìòy mixaeq ok`àëäå ,óñëk óñk äåLepizpyna o`ke - ¨§¨¨¤¤¤§¤¤§¨¨
,dviaa e` xqi`a did oeictd m`d iqei iaxe minkg ewlgpy

éâìôéî÷ äèeøt äåL BLîeça ïéàL øáãa ïéãBôamzwelgn - §¦§¨¨¤¥§§¨¤§¨¨¦§§¦
rax`n zegt deyy xaca zectl ozip m`d oeict oic ceqia `id

,epiide .`l e` dhext dey eynega oi` `linne zehextàpz©¨
,øáñ àn÷`weecyøqéà,xqi` dey e`äåL BLîeça àkéàc ©¨¨©¦¨§¦¨§§¨¤

äèeøt,dhext dey yi oxwd lr mitiqen milrady ynegay - §¨
ïðé÷øtoi`y dviaa eli`e ,dcyd z` zectl ozip dfa - ¨§¦©

.zectl ozip `l ,dhext dey dynegaéñBé éaøå,xaqäöéaa §©¦¥§¥¨
ïðé÷øt énðy epi` dctpd xacd m` mb -oi`e dviak `l` de ©¦¨§¦©

.eci lr zectl ozip ,dhext dey eynega
:dpyna epipyeäãNå øqéà ãéñôî àöîð ,Ezòébä Bì øîà̈©¦¦©§¦§¨©§¦¦¨§¨¥

.åéðôì:`xnbd zxne`àîúñ`vnp' epipyy ef dpyn mzq - §¨¨§¨¨
`ed ,'xqi` ciqtnkixacïðaø`le ,xqi`a did dyrndy §©¨¨

.dviaa did dyrndy xaeqy iqei iax ixack

äðùî
z` zx`ane ,dfeg` dcy oeict xcqa weqrl dkiynn epizpyn
zectl mivexy miyp` cer yi milrad calnyk ,oeictd xcq

:dcyd z`ãçà øîà,dcyd z` zectl mi`adnàéä éøä' ¨©¤¨£¥¦

élL[dzectl dvex ip`-]øîBà ãçàå ,'íéòìñ øNòa`edy ¤¦§¤¤§¨¦§¤¨¥
dzectl dvexíéøNòa,mirlqøîBà ãçàådvex `edy §¤§¦§¤¨¥

dzectlìLaíéL,mirlqøîBà ãçàådzectl dvex `edy ¦§Ÿ¦§¤¨¥
íéòaøàa,mirlqøîBà ãçàådzectl dvex `edyíéMîça §©§¨¦§¤¨¥©£¦¦
,mirlqíéMîç ìL Ba øæçz` dctiy xn`y mc` eze` m` - ¨©¤£¦¦

,dzectl cer dvex epi`e eixacn ea xfg mirlq miynga dcyd
øNò ãò åéñëpî ïéðkLîîdn lr siqedy mekqd dfy ,mirlq §©§§¦¦§¨¨©¤¤

mirax`a dzectl dvexy xn`y dfe ,eiptly mc`d xn`y
m`e .mirlq miyng xafbd cia e`vnpe ,dpcti mirlqBa øæç̈©

s`,íéòaøà ìL,dzectl cer dvex epi`eåéñëpî ïéðkLîî ¤©§¨¦§©§§¦¦§¨¨
øNò ãòmc`d xn`y dn lr siqedy mekqd dfy ,mirlq ©¤¤

dpcti mirlq miylya dzectl dvexy xn`y dfe ,eiptly
md mirlq miyly ,mirlq miyng xafbd cia e`vnpe ,miylya
mipyd z` epkyny dn md mitqep mirlq mixyre ,oeictd inc

m`e .mda exfgyBa øæçs`ìL ìLíéLdvex epi`e ,mirlq ¨©¤§Ÿ¦
,dzectl cerøNò ãò åéñëpî ïéðkLîîxn`y dfe ,mirlq §©§§¦¦§¨¨©¤¤

xafbd cia e`vnpe ,dpcti mirlq mixyra dzectl dvexy
dn md mitqep miylye ,oeictd inc md mixyr ,mirlq miyng

m`e .mda exfgy dylyd z` epkynyBa øæçs`íéøNò ìL ¨©¤¤§¦
,dzectl cer dvex epi`e ,mirlqøNò ãò åéñëpî ïéðkLîî§©§§¦¦§¨¨©¤¤

,dpcti mirlq dxyra dzectl dvexy xn`y dfe ,mirlq
inc md mirlq dxyr ,mirlq miyng xafbd cia e`vnpe
exfgy drax`d z` epkyny dn md mitqep mirax`e ,oeictd

m`e .mdaBa øæçs`øNò ìL,mirlqBúBà ïéøëBîz`-] ¨©¤¤¤§¦
[dcyd,BéååLa,mirlq dxyrn zegtd mekqa s`eïéòøôðå §¨§§¦§¨¦

øúBnä úà øNò ìMîdvexy xn`y dfn miaebe -dzectl ¦¤¤¤¤©¨
oial ,dcyd dxknp day mekqd oia yxtdd z` mirlq dxyra
xafbd cia e`vnpe ,dcyd oeicta oziy xn`y mirlq dxyrd
dn sexiva oeictd inc md mirlq dxyr ,mirlq miyng
epkyny dn md mitqep mirlq mirax`e ,'dxyr oa'd milydy

.mixg`d z`
lr rawp oeictd mda oeict ly mipte` x`al dtiqen dpynd

m` :milrad ly yneg ztqez itíéøîBà íéìòaämivex mdy ©§¨¦§¦
dcyd z` zectlíéøNòa,mirlqìëåipa x`yíãàok mb §¤§¦§¨¨¨

íéøîBàzectl mivexyíéøNòa,mirlqïéîãB÷ íéìòaä §¦§¤§¦©§¨¦§¦
oeicta mixg`l,LîBç ïéôéñBî íäL éðtîycwdd `vnpe ¦§¥¤¥¦¦¤

.milrad ziicta giexn
,'mixyra ily `id ixd' milrad xn`y xg`l m` :sqep oic

,'úçàå íéøNòa élL àéä éøä' ãçà øîàrlq siqedy epiide ¨©¤¨£¥¦¤¦§¤§¦§©©
,milrad exn`y dn lr cg`
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ä-÷øô úìä÷fiÎ`i

àé:ïBLéì Bì çépî epðéà øéLòì òáOäå ìëàé äaøä-íàå èòî-íà ãáòä úðL ä÷eúîáéäòø Lé §¨Æ§©´¨Ÿ¥½¦§©¬§¦©§¥−Ÿ¥®§©¨¨Æ¤«¨¦½¥¤²©¦¬©«−¦«¥µ¨¨´
:Búòøì åéìòáì øeîL øLò LîMä úçz éúéàø äìBçâéïa ãéìBäå òø ïéðòa àeää øLòä ãáàå ½̈¨¦−¦©´©©¨®¤²Ÿ¤¨¬¦§¨−̈§¨¨«§¨©²¨¬Ÿ¤©−§¦§©́¨®§¦´¥½

:äîeàî Bãéa ïéàåãéCìiL Bìîòá àOé-àì äîeàîe àaLk úëìì áeLé íBøò Bnà ïèaî àöé øLàk §¥¬§¨−§«¨©£¤³¨¨Æ¦¤´¤¦½¨²¨¬¨¤−¤§¤¨®§Æ¨ÆŸ¦¨´©£¨½¤Ÿ¥−
:Bãéaåè:çeøì ìîòiL Bì ïBøúi-äîe Cìé ïk àaL únò-ìk äìBç äòø äæ-íâåæèCLça åéîé-ìk íb §¨«§©ŸÆ¨¨´½̈¨ª©¬¤−̈¥´¥¥®©¦§´½¤«©£−Ÿ¨«©©¬¨¨−̈©´Ÿ¤

:óö÷å Béìçå äaøä ñòëå ìëàéæéìå-ìBëàì äôé-øLà áBè éðà éúéàø-øLà äpääáBè úBàøìå úBzL Ÿ¥®§¨©¬©§¥−§¨§¬¨¨«¤¦¥º£¤¨¦´¦À̈¦´£¤¨¤´¤«¤§Â¦§§¦§¸¹̈
:B÷ìç àeä-ék íéýìàä Bì-ïúð-øLà åéiç (åéç)-éîé øtñî LîMä-úçz ìîòiL | Bìîò-ìëa§¨£¨´¤©£´Ÿ©«©©¤À¤¦§©¯§¥©¨²£¤¨«©¬¨¡Ÿ¦−¦¬¤§«

i"yx
(‡È).ãáåòä úðù ä÷åúî וערבה ישן האדמה עובד

אוכל  שהוא ובין מעט אוכל שהוא בין עליו שנתו
בכך: הורגל כבר כי çéðîהרבה åððéà øéùòì òáùäå

.ïåùéì åì פרקמטיאות בעל עשיר של נכסים ושובע
דבר  בהן, מהרהר הלילה כל לישון לו מניח אינו הרבה
ימי  מעט אם האלהים, את העובד שנת מתוקה אחר
כמרובה, המועט שכרו יאכל שניו ימי הרבה ואם שניו
הנביא  ושמואל שנה ארבעים ישראל את פירנס משה
שנאמר  כזה זה הכתוב ושקלן שנים עשר פירנסם

צט ) שמו (תהלים  בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן משה
בתנחומא: נדרש כך øéùòì.וגו' òáùäå:שמועות בעל

.ïåùéì åì çéðî åððéàשנאמר ז)בקבר שפתי (שיר  דובב
שפתותיו  מפיו שמועה דבר שאומרים ת"ח כל ישנים

בקבר: åúòøì.(È·)דובבות åéìòáì øåîù øùåò
לשאול: וירד נתגאה כן ידי שעל קרח של כעשרו

(‚È).äîåàî åãéá ïéàå:אבות זכות äîåàîå(È„)אף
.åìîòá àùé àì צדקה זכות שום בידו ישא לא כשימות

כן  הממון אותו שבא עומת כל בחייו בממונו שעשה
וי"ו åéìçå.(ÊË)הלך: כמו יתירה והו"יו וחולי כמו

קד )של יער:(תהלים  úåàøìå(ÊÈ)חיתו úåúùìå ìåëàì
.äáåè רב הון יקבץ ואל טוב לקח שהיא בתורה לעסוק

חלקו: הוא כי ישמח לו הניתן בחלק אלא

cec zcevn
(‡È).„·ÂÚ‰ ˙˘ ‰˜Â˙Óוערבה ישן הוא האדמה עובד 

אם אף לומר רוצה הרבה , אכל בין  מעט  אכל  בין עליו שנתו
את בטבע המביא הרבה אכל  כאילו  הוא  ישן יאכל  מעט 
לזה עוד, ולא השדה מלאכת כי ֿאם  לו שאין לפי וזהו השינה 

מעיניו : השינה לנדד  להרהר לחשוב במה  לו Ú·˘‰Â.אין
כי לישון, לבעליו מניח  אין העושר רוב שביעת  לומר  רוצה

שנתו: ונגזלה בהם  להרהר  יחשוב עת  ובכל  מרובים ÏÂÁ‰.(È·)עסקיו ‰Ú¯ ˘È:בעולם ראיתי אשר ביותר כאובה רעה נמצא 
Ú.'Â‚Â ¯˘Âולרשת הימים באחרית  ממנו ליהנות שמור  היה לטובתו  לא אולם  ידו, מתחת  יצא  ולא לבעליו שמור  היה  העושר

ביסורים : מיוסר והיה המלשינים עליו העלילו העושר רוב  בעבור כי על  שמור , היה  לרעתו כיֿאם  אחריו , Â‡·„.(È‚)לבניו
הרעה מן עצמו להציל  שוחד  בתת  הון פזר כי העלילה, דבר הוא  בעליו על שהביא  הרע  בהענין אז ממנו נאבד העושר גם

הדבקתהו: ·Ô.אשר „ÈÏÂ‰Âבידו אין ואז בן , הוליד העושר  אבדן  ואחר העושר, מן להנהותו בן  לו  היה  לא בידו העושר עוד
אותו : ולרשת  להנהותו וכמוÎ‡˘¯.(È„)מאומה  הקבר , הוא הידוע המקום  אל  ללכת ישוב כן אמו מבטן ערום שיצא  כמו

הבטן : מן  Â‚Â'.שבא ‰ÓÂ‡ÓÂקבץ אשר  העושר מן יקח  לא  מאומה כי ֿאם  שבא, כמו ממש  ערום  ישוב  לא  לומר יפרש  בזה
בידו: עמו  להוליך Â‚Â'.(ÂË)בעמל  ‰Ê Ì‚Âובזה לרעתו, לבעליו שמור העושר אשר  שראה  מה חולה  רעה  שזה  אמר למעלה

ובענין בעמל  ממנו הלך כן בעמל  העושה שקבץ כמו ילך , כן שבא כדרך  בידו , העושר  נשאר שלא חולה  רעה  זה  וגם אמר 
ÔÂ¯˙È.רע: ‰ÓÂ:תועלת מבלי לרוח עמל  אשר בדבר לו הבא  היתרון  כן אם  ÂÈÓÈ.(ÊË)מהו ÏÎ Ì‚ כל אשר בו היה זאת  גם 

הלילה : חשכת  בא כי עד  אכל ולא ביום , לאכול  פנאי לו היה ולא בעסקיו מוטרד היה ‰¯·‰.ימיו ÒÚÎÂמהרבה מלא היה
היו: ומרובים הואיל  רצונו  לפי הכל  שיהיה אפשר  אי כי העסק , מרוב הבא כעס,ÂÈÏÁÂ.כעס  מהרבה הבא מהחלי מלא היה

לרבים : והראה הקצף יצא וגו':¯‡È˙È.(ÊÈ)ובזה  יפה  אשר עוד  אמר ביאור ולתוספת אדם. לבן טוב כי ראיתי הלב בהבנת 
.‰·ÂË ˙Â‡¯ÏÂ: וחסד צדקה  לעשות לומר ÂÏÓÚ.רוצה ÏÎ·:השמש תחת בעמל  שקבץ העושר ÂÈÈÁ.בכל  ÈÓÈ ¯ÙÒÓיעשה כן

האלהים : אותו החיה אשר חייו ימיו מספר Â˜ÏÁ.בכל  ‡Â‰ ÈÎכן ואם ממעל, אלוה לו  חלק אשר  חלקו הוא העושר כל  כי 
וחסד : צדקה  עמו יעשה והוא  בו  יהנה שהוא  מהראוי

oeiv zcevn
(„È).‡˘È ‡Ï:(ב ב (מיכה  ונשאו ובתים כמו  יקח . לא

.ÂÏÓÚ·ובלחם בבשר  והנותר כמו מ "ם. במקום  הוא הבי"ת 
לב): ח  ÓÂÚ˙.(ÂË)(ויקרא  ÏÎלומר רוצה  כנגד , כמו  ענינו

כא): לח (שמות החצר  קלעי  לעומת  וכן ודומה. שוה
(ÊË).Ûˆ˜Â:החוץ אל הכעס הראות  הוא 

f dpyn iriax wxt zeiecr zkqn

Âíéìbìâî íéúéæ ìL úéáç–éànL úéaíéøîBà:éøö Bðéàáwðì C;ìlä úéáeíéøîBà:éøöáwðì C;íéãBîe, ¨¦¤¥¦§ª§¨¦¥©©§¦¥¨¦§©¥¥¦¥§¦¨¦§©¥¦
íéøîL äeîúñe dáwð íàL,äøBäè àéäL.àîèðå øBäè ïîLa Cqä,ìáèå ãøé–éànL úéaíéøîBà:ìò óà ¤¦¦§¨§¨¨§¨¦¤¦§¨©¨§¤¤¨§¦§¨¨©§¨©¥©©§¦©©

óhðî àeäL ét,øBäè;ìlä úéáeíéøîBà:øáà úëéñ éãkïè÷.Búlçzî àîè ïîL äéä íàå,éànL úéa ¦¤§©¥¨¥¦¥§¦§¥¦©¥¤¨¨§¦¨¨¤¤¨¥¦§¦¨¥©©
íéøîBà:ïè÷ øáà úëéñ éãk;ìlä úéáeíéøîBà:çôBè ä÷Lî.äãeäé éaøíeMî øîBàìlä úéa:çétèîe çôBè. §¦§¥¦©¥¤¨¨¥¦¥§¦©§¤¥©©¦§¨¥¦¥¦¥¥©©§¦©

Êøðéc äåLáe øðéãa úLc÷úî äMàä,éøáãkéànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:äèeøt äåLáe äèeøôa.àéä änëå ¨¦¨¦§©¤¤§¦¨§¨¤¦¨§¦§¥¥©©¥¦¥§¦¦§¨§¨¤§¨§©¨¦
äèeøt?é÷ìèéàä øqàa äðBîMî ãçà.éànL úéaíéøîBà:ïLé èâa BzLà úà àeä øèBt;ìlä úéáeïéøñBà. §¨¤¨¦§¨§¦¨¨¦©§¦¥©©§¦¥¤¦§§¥¨¨¥¦¥§¦

eeee.milblebn:ï÷úîì éãë çìîá íéùåáëawpl jixv epi`äéì àçéð àìã ,äàîåè ìá÷ì ïøéùëî åðéà ,ïáâ ìò óö ïäî àöåéä ìäåîäù ô"òàå .úéáçä
áéúëã ,äéì àçéðã ä÷ùî ïðéòá ïðàå ,àöåéä ìäåî åúåàá(à"é àø÷éå)ïðéø÷å ,ïúé áéúë ,òøæ ìò íéî ïúé éëå:äéì àçéðã ïúåé óà äéì àçéðã ïúé äî ,ïúåé

.awpl jixv:úéáçá äùåòù á÷ð êøã àöéù àåä äöåøå íéúéæä éáâ ìò óö äéäéù ìäåî åúåàá äéì àçéð àìã äéúòã úåìâì äùòî úåùòìdenzqe
.dxedh `idy mixny:äàîåè ìá÷ì ïøéùëî ìäåîä åúåà ïéà áåùå ,äéì àçéð àìã äéúòã éìâ ,äá÷ðù ïåéëù.xedh shpn it lr s`ïîùäù ô"òà

:øåäè ,ìáèù øçàì åøùáî óèåð.ohw xa` zkiq ickìéáùá ,àîè ,äæ øåòéùî øúåéå .øåäè ,ïè÷ øáà úëéñ éãë àìà åøùá ìò ïîùä ïî øàùð àì íà
:ä÷ùä é"ò ãáìá íéîä àìà äå÷îá äøäè ìá÷î ä÷ùî êì ïéàù ,äå÷îá øäè àì åøùá ìòù ïîùäå .åäàîèå åøùá ìò øàùðå åàîèäá àîèðù ïîùä

ohw xa` zkiq ick mixne` i`ny zia:àîè ,éëäî éôè .øåäè.githne gteh dwynúéçåìçì äá ÷áãé úøçà óëá òâéùëù ãò óëá úéçåìçì ùéù
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àéä íâ

ffff.xpic deyae xpica:óñë úåøåòù ùùå íéòùú øðéãä ì÷ùîå.dhext:óñë äøåòù éöç.xqi`íù ìò ,é÷ìèéà àø÷ðå .äøåòù éðéòøâ äòáøà åì÷ùî
:äéìàèéàá àöåéä òáèî äéäù.oyi hbaäøéæâ ïðéøîà àì ,éøáñ éàîù úéá .äîò ãçééúð èâä áúëðù øçàå åúùà úà ùøâì áúëù ,ìéæàå ùøôîãë

åøîàé àîùïîæ åàøéùëå ,åá äðùøâé ë"çàå äæ ïîæ êåúá åðîî íéðá äì åéäéå äðéúðì äáéúë ïéá íéúðù åà äðù èâä úà ääùé íà ,äðáì íãå÷ äèéâ

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

לד): יא, (ויקרא בתורה nhi`"כתוב min eilr `eai xy` lk`i xy` lke`d lkn"
אם  אלא טומאה מקבל  אינו אדם למאכל  הראוי  אוכל שכל חכמים, למדו מכאן –

הנקרא וזהו אחת, פעם מים עליו  באו  d`nehl",כן xykd"שהמיםmixiykn את
שמן, או  יין כגון  אחרים, משקים אף אלא בלבד, מים ולא טומאה; לקבל האוכלים
מכשירים  המשקים או  המים אין  ברם, טומאה. לקבל  האוכלים את מכשירים
לח): שם, (שם שנאמר  הבעלים, ברצון  האוכלים על נפלו  כן  אם אלא לטומאה

"mkl `ed `nh ,eilr mzlapn ltpe rxf lr min ozei ike" וקוראים "יתן " כתוב –
לר  – "יתן" מה ל "יתן", בדומה "יותן " חכמים: דרשו מכאן  "יותן""יותן", אף צונו ,

לרצונו . –epzpyn שאם במלח, הכבושים הזיתים מן  היוצא במוהל עוסקת (ברישא)
לקבל אותם מכשיר  הוא הרי  הזיתים, בשביל זה ממוהל מרוצים היו  הבעלים

כמשקה. שדינו טומאה,

íéìbìâî íéúéæ ìL úéáç,במלח כבושים –éànL úéa ÈÄÆÅÄÀËÀÈÄÅÇÇ
áwðì Céøö Bðéà :íéøîBà,המוהל מתוכה שיצא החבית, את – ÀÄÅÈÄÀÇÅ

הזיתים  את מכשיר  ואינו  מוהל , באותו  לו  ניחא שלא דעתו לגלות כדי 

לרצונם  המוהל  שאין הדבר , ידוע שמאי בית שלדעת טומאה; לקבל
המוהל אין בלבד , לאכילה עומדים והזיתים שהואיל הבעלים, של

הזיתים  מתרככים ידו  שעל  גורע, לפעמים אלא כלום לזיתים מוסיף
הזיתים  את מכשיר המוהל  אין  ולפיכך לאכילה, ראויים ואינם ביותר ,

טומאה. áwðìלקבל  Céøö :íéøîBà ìlä úéáe,החבית את – ÅÄÅÀÄÈÄÀÇÅ
הוא  ורוצה הזה, מהמוהל  נוחה דעתו  שאין במעשה, להוכיח כדי 

מכשיר המוהל  אין זה שבכגון  בה, שעשה הנקב דרך מהחבית שיצא
דעתו , לגלות מעשה עשה לא אם אבל טומאה. לקבל  הזיתים את

ויש טומאה. לקבל הזיתים את מכשיר הריהו במוהל , רוצה שאינו 
אם  בכלל , המוהל בענין  הלל ובית שמאי בית כאן  שנחלקו  מפרשים,

דינו  מוהל סוברים: שמאי שבית לטומאה, להכשיר משקה נחשב הוא
מוהל סוברים: הלל ובית לטומאה, אוכלים מכשיר ואינו פירות, כמי

כשמן בבבב).).).).מכשיר  טוטוטוטו,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות הלל,íéãBîe((((רשרשרשרש""""יייי בית –dáwð íàL ÄÆÄÄÀÈ
החבית, את ניקב –íéøîL äeîúñe הנקב שנסתם פי על אף – ÀÈÈÀÈÄ

יוצא, אינו  והמוהל שמרים, ידי  äøBäèעל  àéäLש כלומר אין – ÆÄÀÈ
החבית, את וניקב שהואיל טומאה, לקבל  מוכשרים שבחבית הזיתים
מכשיר המוהל אותו  אין  ושוב במוהל, רוצה שאינו  דעתו  גילה הרי

טומאה. לקבל  הזיתים øBäèאת ïîLa Cqä, גופו את –àîèðå ÇÈÀÆÆÈÀÄÀÈ
עליו , עוד  כשהשמן –ìáèå ãøé, מטומאתו להיטהר במקוה, –úéa ÈÇÀÈÇÅ

óhðî àeäL ét ìò óà :íéøîBà éànL מנטף שהשמן  – ÇÇÀÄÇÇÄÆÀÇÅ
שטבל , לאחר למשקה øBäèמבשרו שאין  פי על ואף השמן; – È

בטל זה שמן מקום מכל בלבד, למים אלא במקוה טהרה שנטמא
השמן  גם נטהר  הטבילה, ידי  על  הגוף של  טהרתו ואגב הגוף, לגבי

÷ïèשעליו. øáà úëéñ éãk :íéøîBà ìlä úéáe לא אם – ÅÄÅÀÄÀÅÄÇÅÆÈÈ
אצבע  דהיינו  קטן, אבר סיכת כדי  אלא בשרו  על  השמן מן  נשתייר 

שביד נשתייר(zxfd),קטנה אם אבל  הגוף, טבילת אגב השמן  טהור
כמו  במקוה, נטהר משקה שאין השמן, טמא מכן , יתיר השמן מן

לעיל. Búlçzîשהזכרנו  àîè ïîL äéä íàå גופו את שסך – ÀÄÈÈÆÆÈÅÄÀÄÈ
טמא, בשמן  øáàמלכתחילה úëéñ éãk :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÅÄÇÅÆ

ïè÷ סיכת כדי אלא שטבל , בשעה השמן , מן עליו נשתייר  לא אם – ÈÈ
בטומאתו. הריהו  מכן, יתיר  השמן; טהור קטן , ìläאבר  úéáeÅÄÅ

çôBè ä÷Lî :íéøîBàכדי רק בשרו , שעל בשמן  יש  אם – ÀÄÇÀÆÅÇ
והוא  הגוף, טבילת אגב נטהר  השמן  אין בו, הנוגעת היד את ללחלח

בטומאתו. çôBèנשאר  :ìlä úéa íeMî øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅÄÅÅÇ
çétèîeכ שיעור, בשרו שעל בשמן יש אם בו ,– הנוגעת שהיד  די ÇÀÄÇ

השמן  אחר, מקום ללחלח תוכל  גם אלא תתלחלח שהיא בלבד זו  לא

בטומאתו. dcedi.נשאר  iaxk dkld oi`e
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זו: במשנה מובאות שונות הלכות משנה `.שלוש  וזו בכסף, אשה קידושי בענין
קידושין . מסכת בתחילת (פרק a.השנויה גיטין במסכת משנה וזו ישן, גט בענין 

ד ). משנה גיטיןb.ח במסכת משנה וזו  שגירשה, לאחר  אשתו עם שנתייחד  במי
ט). משנה (שם,

øðéc äåLáe øðéãa úLc÷úî äMàä האשה את המקדש  – ÈÄÈÄÀÇÆÆÀÄÈÀÈÆÄÈ
השווה  חפץ או הסלע, רבע שהוא דינר , לפחות לה לתת צריך בכסף,

éànLדינר, úéa éøáãk בפחות מתקדשת האשה שאין  הסוברים, – ÀÄÀÅÅÇÇ
כסף. äèeøtמדינר  äåLáe äèeøôa :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÄÀÈÀÈÆÀÈ

פרוטה. השווה בחפץ או  בפרוטה, אף מתקדשת àéäהאשה änëåÀÇÈÄ
é÷ìèéàä øqàa äðBîMî ãçà ?äèeøt,האיסר שמינית – ÀÈÆÈÄÀÈÀÄÈÈÄÇÀÄ

) איטליה בארץ מדינר).`xqiהיוצא 1/24 íéøîBà:הוא éànL úéaÅÇÇÀÄ
ïLé èâa BzLà úà àeä øèBt אשתו את לגרש אדם יכול  – ÅÆÄÀÀÅÈÈ
המשנה, בהמשך כמבואר ישן , ïéøñBàבגט ìlä úéáeלגרש – ÅÄÅÀÄ
להלן . הטעם שיבואר כפי ישן, ãçéúpLבגט ìk ?ïLé èb eäæéàÅÆÅÈÈÈÆÄÀÇÇ

dnò,אשתו עם הבעל –dì BáúkL øçà שכתב מי כלומר: – ÄÈÇÇÆÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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àé:ïBLéì Bì çépî epðéà øéLòì òáOäå ìëàé äaøä-íàå èòî-íà ãáòä úðL ä÷eúîáéäòø Lé §¨Æ§©´¨Ÿ¥½¦§©¬§¦©§¥−Ÿ¥®§©¨¨Æ¤«¨¦½¥¤²©¦¬©«−¦«¥µ¨¨´
:Búòøì åéìòáì øeîL øLò LîMä úçz éúéàø äìBçâéïa ãéìBäå òø ïéðòa àeää øLòä ãáàå ½̈¨¦−¦©´©©¨®¤²Ÿ¤¨¬¦§¨−̈§¨¨«§¨©²¨¬Ÿ¤©−§¦§©́¨®§¦´¥½

:äîeàî Bãéa ïéàåãéCìiL Bìîòá àOé-àì äîeàîe àaLk úëìì áeLé íBøò Bnà ïèaî àöé øLàk §¥¬§¨−§«¨©£¤³¨¨Æ¦¤´¤¦½¨²¨¬¨¤−¤§¤¨®§Æ¨ÆŸ¦¨´©£¨½¤Ÿ¥−
:Bãéaåè:çeøì ìîòiL Bì ïBøúi-äîe Cìé ïk àaL únò-ìk äìBç äòø äæ-íâåæèCLça åéîé-ìk íb §¨«§©ŸÆ¨¨´½̈¨ª©¬¤−̈¥´¥¥®©¦§´½¤«©£−Ÿ¨«©©¬¨¨−̈©´Ÿ¤

:óö÷å Béìçå äaøä ñòëå ìëàéæéìå-ìBëàì äôé-øLà áBè éðà éúéàø-øLà äpääáBè úBàøìå úBzL Ÿ¥®§¨©¬©§¥−§¨§¬¨¨«¤¦¥º£¤¨¦´¦À̈¦´£¤¨¤´¤«¤§Â¦§§¦§¸¹̈
:B÷ìç àeä-ék íéýìàä Bì-ïúð-øLà åéiç (åéç)-éîé øtñî LîMä-úçz ìîòiL | Bìîò-ìëa§¨£¨´¤©£´Ÿ©«©©¤À¤¦§©¯§¥©¨²£¤¨«©¬¨¡Ÿ¦−¦¬¤§«

i"yx
(‡È).ãáåòä úðù ä÷åúî וערבה ישן האדמה עובד

אוכל  שהוא ובין מעט אוכל שהוא בין עליו שנתו
בכך: הורגל כבר כי çéðîהרבה åððéà øéùòì òáùäå

.ïåùéì åì פרקמטיאות בעל עשיר של נכסים ושובע
דבר  בהן, מהרהר הלילה כל לישון לו מניח אינו הרבה
ימי  מעט אם האלהים, את העובד שנת מתוקה אחר
כמרובה, המועט שכרו יאכל שניו ימי הרבה ואם שניו
הנביא  ושמואל שנה ארבעים ישראל את פירנס משה
שנאמר  כזה זה הכתוב ושקלן שנים עשר פירנסם

צט ) שמו (תהלים  בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן משה
בתנחומא: נדרש כך øéùòì.וגו' òáùäå:שמועות בעל

.ïåùéì åì çéðî åððéàשנאמר ז)בקבר שפתי (שיר  דובב
שפתותיו  מפיו שמועה דבר שאומרים ת"ח כל ישנים

בקבר: åúòøì.(È·)דובבות åéìòáì øåîù øùåò
לשאול: וירד נתגאה כן ידי שעל קרח של כעשרו

(‚È).äîåàî åãéá ïéàå:אבות זכות äîåàîå(È„)אף
.åìîòá àùé àì צדקה זכות שום בידו ישא לא כשימות

כן  הממון אותו שבא עומת כל בחייו בממונו שעשה
וי"ו åéìçå.(ÊË)הלך: כמו יתירה והו"יו וחולי כמו

קד )של יער:(תהלים  úåàøìå(ÊÈ)חיתו úåúùìå ìåëàì
.äáåè רב הון יקבץ ואל טוב לקח שהיא בתורה לעסוק

חלקו: הוא כי ישמח לו הניתן בחלק אלא

cec zcevn
(‡È).„·ÂÚ‰ ˙˘ ‰˜Â˙Óוערבה ישן הוא האדמה עובד 

אם אף לומר רוצה הרבה , אכל בין  מעט  אכל  בין עליו שנתו
את בטבע המביא הרבה אכל  כאילו  הוא  ישן יאכל  מעט 
לזה עוד, ולא השדה מלאכת כי ֿאם  לו שאין לפי וזהו השינה 

מעיניו : השינה לנדד  להרהר לחשוב במה  לו Ú·˘‰Â.אין
כי לישון, לבעליו מניח  אין העושר רוב שביעת  לומר  רוצה

שנתו: ונגזלה בהם  להרהר  יחשוב עת  ובכל  מרובים ÏÂÁ‰.(È·)עסקיו ‰Ú¯ ˘È:בעולם ראיתי אשר ביותר כאובה רעה נמצא 
Ú.'Â‚Â ¯˘Âולרשת הימים באחרית  ממנו ליהנות שמור  היה לטובתו  לא אולם  ידו, מתחת  יצא  ולא לבעליו שמור  היה  העושר

ביסורים : מיוסר והיה המלשינים עליו העלילו העושר רוב  בעבור כי על  שמור , היה  לרעתו כיֿאם  אחריו , Â‡·„.(È‚)לבניו
הרעה מן עצמו להציל  שוחד  בתת  הון פזר כי העלילה, דבר הוא  בעליו על שהביא  הרע  בהענין אז ממנו נאבד העושר גם

הדבקתהו: ·Ô.אשר „ÈÏÂ‰Âבידו אין ואז בן , הוליד העושר  אבדן  ואחר העושר, מן להנהותו בן  לו  היה  לא בידו העושר עוד
אותו : ולרשת  להנהותו וכמוÎ‡˘¯.(È„)מאומה  הקבר , הוא הידוע המקום  אל  ללכת ישוב כן אמו מבטן ערום שיצא  כמו

הבטן : מן  Â‚Â'.שבא ‰ÓÂ‡ÓÂקבץ אשר  העושר מן יקח  לא  מאומה כי ֿאם  שבא, כמו ממש  ערום  ישוב  לא  לומר יפרש  בזה
בידו: עמו  להוליך Â‚Â'.(ÂË)בעמל  ‰Ê Ì‚Âובזה לרעתו, לבעליו שמור העושר אשר  שראה  מה חולה  רעה  שזה  אמר למעלה

ובענין בעמל  ממנו הלך כן בעמל  העושה שקבץ כמו ילך , כן שבא כדרך  בידו , העושר  נשאר שלא חולה  רעה  זה  וגם אמר 
ÔÂ¯˙È.רע: ‰ÓÂ:תועלת מבלי לרוח עמל  אשר בדבר לו הבא  היתרון  כן אם  ÂÈÓÈ.(ÊË)מהו ÏÎ Ì‚ כל אשר בו היה זאת  גם 

הלילה : חשכת  בא כי עד  אכל ולא ביום , לאכול  פנאי לו היה ולא בעסקיו מוטרד היה ‰¯·‰.ימיו ÒÚÎÂמהרבה מלא היה
היו: ומרובים הואיל  רצונו  לפי הכל  שיהיה אפשר  אי כי העסק , מרוב הבא כעס,ÂÈÏÁÂ.כעס  מהרבה הבא מהחלי מלא היה

לרבים : והראה הקצף יצא וגו':¯‡È˙È.(ÊÈ)ובזה  יפה  אשר עוד  אמר ביאור ולתוספת אדם. לבן טוב כי ראיתי הלב בהבנת 
.‰·ÂË ˙Â‡¯ÏÂ: וחסד צדקה  לעשות לומר ÂÏÓÚ.רוצה ÏÎ·:השמש תחת בעמל  שקבץ העושר ÂÈÈÁ.בכל  ÈÓÈ ¯ÙÒÓיעשה כן

האלהים : אותו החיה אשר חייו ימיו מספר Â˜ÏÁ.בכל  ‡Â‰ ÈÎכן ואם ממעל, אלוה לו  חלק אשר  חלקו הוא העושר כל  כי 
וחסד : צדקה  עמו יעשה והוא  בו  יהנה שהוא  מהראוי

oeiv zcevn
(„È).‡˘È ‡Ï:(ב ב (מיכה  ונשאו ובתים כמו  יקח . לא

.ÂÏÓÚ·ובלחם בבשר  והנותר כמו מ "ם. במקום  הוא הבי"ת 
לב): ח  ÓÂÚ˙.(ÂË)(ויקרא  ÏÎלומר רוצה  כנגד , כמו  ענינו

כא): לח (שמות החצר  קלעי  לעומת  וכן ודומה. שוה
(ÊË).Ûˆ˜Â:החוץ אל הכעס הראות  הוא 
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Âíéìbìâî íéúéæ ìL úéáç–éànL úéaíéøîBà:éøö Bðéàáwðì C;ìlä úéáeíéøîBà:éøöáwðì C;íéãBîe, ¨¦¤¥¦§ª§¨¦¥©©§¦¥¨¦§©¥¥¦¥§¦¨¦§©¥¦
íéøîL äeîúñe dáwð íàL,äøBäè àéäL.àîèðå øBäè ïîLa Cqä,ìáèå ãøé–éànL úéaíéøîBà:ìò óà ¤¦¦§¨§¨¨§¨¦¤¦§¨©¨§¤¤¨§¦§¨¨©§¨©¥©©§¦©©

óhðî àeäL ét,øBäè;ìlä úéáeíéøîBà:øáà úëéñ éãkïè÷.Búlçzî àîè ïîL äéä íàå,éànL úéa ¦¤§©¥¨¥¦¥§¦§¥¦©¥¤¨¨§¦¨¨¤¤¨¥¦§¦¨¥©©
íéøîBà:ïè÷ øáà úëéñ éãk;ìlä úéáeíéøîBà:çôBè ä÷Lî.äãeäé éaøíeMî øîBàìlä úéa:çétèîe çôBè. §¦§¥¦©¥¤¨¨¥¦¥§¦©§¤¥©©¦§¨¥¦¥¦¥¥©©§¦©

Êøðéc äåLáe øðéãa úLc÷úî äMàä,éøáãkéànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:äèeøt äåLáe äèeøôa.àéä änëå ¨¦¨¦§©¤¤§¦¨§¨¤¦¨§¦§¥¥©©¥¦¥§¦¦§¨§¨¤§¨§©¨¦
äèeøt?é÷ìèéàä øqàa äðBîMî ãçà.éànL úéaíéøîBà:ïLé èâa BzLà úà àeä øèBt;ìlä úéáeïéøñBà. §¨¤¨¦§¨§¦¨¨¦©§¦¥©©§¦¥¤¦§§¥¨¨¥¦¥§¦

eeee.milblebn:ï÷úîì éãë çìîá íéùåáëawpl jixv epi`äéì àçéð àìã ,äàîåè ìá÷ì ïøéùëî åðéà ,ïáâ ìò óö ïäî àöåéä ìäåîäù ô"òàå .úéáçä
áéúëã ,äéì àçéðã ä÷ùî ïðéòá ïðàå ,àöåéä ìäåî åúåàá(à"é àø÷éå)ïðéø÷å ,ïúé áéúë ,òøæ ìò íéî ïúé éëå:äéì àçéðã ïúåé óà äéì àçéðã ïúé äî ,ïúåé

.awpl jixv:úéáçá äùåòù á÷ð êøã àöéù àåä äöåøå íéúéæä éáâ ìò óö äéäéù ìäåî åúåàá äéì àçéð àìã äéúòã úåìâì äùòî úåùòìdenzqe
.dxedh `idy mixny:äàîåè ìá÷ì ïøéùëî ìäåîä åúåà ïéà áåùå ,äéì àçéð àìã äéúòã éìâ ,äá÷ðù ïåéëù.xedh shpn it lr s`ïîùäù ô"òà

:øåäè ,ìáèù øçàì åøùáî óèåð.ohw xa` zkiq ickìéáùá ,àîè ,äæ øåòéùî øúåéå .øåäè ,ïè÷ øáà úëéñ éãë àìà åøùá ìò ïîùä ïî øàùð àì íà
:ä÷ùä é"ò ãáìá íéîä àìà äå÷îá äøäè ìá÷î ä÷ùî êì ïéàù ,äå÷îá øäè àì åøùá ìòù ïîùäå .åäàîèå åøùá ìò øàùðå åàîèäá àîèðù ïîùä

ohw xa` zkiq ick mixne` i`ny zia:àîè ,éëäî éôè .øåäè.githne gteh dwynúéçåìçì äá ÷áãé úøçà óëá òâéùëù ãò óëá úéçåìçì ùéù
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àéä íâ

ffff.xpic deyae xpica:óñë úåøåòù ùùå íéòùú øðéãä ì÷ùîå.dhext:óñë äøåòù éöç.xqi`íù ìò ,é÷ìèéà àø÷ðå .äøåòù éðéòøâ äòáøà åì÷ùî
:äéìàèéàá àöåéä òáèî äéäù.oyi hbaäøéæâ ïðéøîà àì ,éøáñ éàîù úéá .äîò ãçééúð èâä áúëðù øçàå åúùà úà ùøâì áúëù ,ìéæàå ùøôîãë

åøîàé àîùïîæ åàøéùëå ,åá äðùøâé ë"çàå äæ ïîæ êåúá åðîî íéðá äì åéäéå äðéúðì äáéúë ïéá íéúðù åà äðù èâä úà ääùé íà ,äðáì íãå÷ äèéâ

`xephxa yexit
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לד): יא, (ויקרא בתורה nhi`"כתוב min eilr `eai xy` lk`i xy` lke`d lkn"
אם  אלא טומאה מקבל  אינו אדם למאכל  הראוי  אוכל שכל חכמים, למדו מכאן –

הנקרא וזהו אחת, פעם מים עליו  באו  d`nehl",כן xykd"שהמיםmixiykn את
שמן, או  יין כגון  אחרים, משקים אף אלא בלבד, מים ולא טומאה; לקבל האוכלים
מכשירים  המשקים או  המים אין  ברם, טומאה. לקבל  האוכלים את מכשירים
לח): שם, (שם שנאמר  הבעלים, ברצון  האוכלים על נפלו  כן  אם אלא לטומאה

"mkl `ed `nh ,eilr mzlapn ltpe rxf lr min ozei ike" וקוראים "יתן " כתוב –
לר  – "יתן" מה ל "יתן", בדומה "יותן " חכמים: דרשו מכאן  "יותן""יותן", אף צונו ,

לרצונו . –epzpyn שאם במלח, הכבושים הזיתים מן  היוצא במוהל עוסקת (ברישא)
לקבל אותם מכשיר  הוא הרי  הזיתים, בשביל זה ממוהל מרוצים היו  הבעלים

כמשקה. שדינו טומאה,

íéìbìâî íéúéæ ìL úéáç,במלח כבושים –éànL úéa ÈÄÆÅÄÀËÀÈÄÅÇÇ
áwðì Céøö Bðéà :íéøîBà,המוהל מתוכה שיצא החבית, את – ÀÄÅÈÄÀÇÅ

הזיתים  את מכשיר  ואינו  מוהל , באותו  לו  ניחא שלא דעתו לגלות כדי 

לרצונם  המוהל  שאין הדבר , ידוע שמאי בית שלדעת טומאה; לקבל
המוהל אין בלבד , לאכילה עומדים והזיתים שהואיל הבעלים, של

הזיתים  מתרככים ידו  שעל  גורע, לפעמים אלא כלום לזיתים מוסיף
הזיתים  את מכשיר המוהל  אין  ולפיכך לאכילה, ראויים ואינם ביותר ,

טומאה. áwðìלקבל  Céøö :íéøîBà ìlä úéáe,החבית את – ÅÄÅÀÄÈÄÀÇÅ
הוא  ורוצה הזה, מהמוהל  נוחה דעתו  שאין במעשה, להוכיח כדי 

מכשיר המוהל  אין זה שבכגון  בה, שעשה הנקב דרך מהחבית שיצא
דעתו , לגלות מעשה עשה לא אם אבל טומאה. לקבל  הזיתים את

ויש טומאה. לקבל הזיתים את מכשיר הריהו במוהל , רוצה שאינו 
אם  בכלל , המוהל בענין  הלל ובית שמאי בית כאן  שנחלקו  מפרשים,

דינו  מוהל סוברים: שמאי שבית לטומאה, להכשיר משקה נחשב הוא
מוהל סוברים: הלל ובית לטומאה, אוכלים מכשיר ואינו פירות, כמי

כשמן בבבב).).).).מכשיר  טוטוטוטו,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות הלל,íéãBîe((((רשרשרשרש""""יייי בית –dáwð íàL ÄÆÄÄÀÈ
החבית, את ניקב –íéøîL äeîúñe הנקב שנסתם פי על אף – ÀÈÈÀÈÄ

יוצא, אינו  והמוהל שמרים, ידי  äøBäèעל  àéäLש כלומר אין – ÆÄÀÈ
החבית, את וניקב שהואיל טומאה, לקבל  מוכשרים שבחבית הזיתים
מכשיר המוהל אותו  אין  ושוב במוהל, רוצה שאינו  דעתו  גילה הרי

טומאה. לקבל  הזיתים øBäèאת ïîLa Cqä, גופו את –àîèðå ÇÈÀÆÆÈÀÄÀÈ
עליו , עוד  כשהשמן –ìáèå ãøé, מטומאתו להיטהר במקוה, –úéa ÈÇÀÈÇÅ

óhðî àeäL ét ìò óà :íéøîBà éànL מנטף שהשמן  – ÇÇÀÄÇÇÄÆÀÇÅ
שטבל , לאחר למשקה øBäèמבשרו שאין  פי על ואף השמן; – È

בטל זה שמן מקום מכל בלבד, למים אלא במקוה טהרה שנטמא
השמן  גם נטהר  הטבילה, ידי  על  הגוף של  טהרתו ואגב הגוף, לגבי

÷ïèשעליו. øáà úëéñ éãk :íéøîBà ìlä úéáe לא אם – ÅÄÅÀÄÀÅÄÇÅÆÈÈ
אצבע  דהיינו  קטן, אבר סיכת כדי  אלא בשרו  על  השמן מן  נשתייר 

שביד נשתייר(zxfd),קטנה אם אבל  הגוף, טבילת אגב השמן  טהור
כמו  במקוה, נטהר משקה שאין השמן, טמא מכן , יתיר השמן מן

לעיל. Búlçzîשהזכרנו  àîè ïîL äéä íàå גופו את שסך – ÀÄÈÈÆÆÈÅÄÀÄÈ
טמא, בשמן  øáàמלכתחילה úëéñ éãk :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÅÄÇÅÆ

ïè÷ סיכת כדי אלא שטבל , בשעה השמן , מן עליו נשתייר  לא אם – ÈÈ
בטומאתו. הריהו  מכן, יתיר  השמן; טהור קטן , ìläאבר  úéáeÅÄÅ

çôBè ä÷Lî :íéøîBàכדי רק בשרו , שעל בשמן  יש  אם – ÀÄÇÀÆÅÇ
והוא  הגוף, טבילת אגב נטהר  השמן  אין בו, הנוגעת היד את ללחלח

בטומאתו. çôBèנשאר  :ìlä úéa íeMî øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅÄÅÅÇ
çétèîeכ שיעור, בשרו שעל בשמן יש אם בו ,– הנוגעת שהיד  די ÇÀÄÇ

השמן  אחר, מקום ללחלח תוכל  גם אלא תתלחלח שהיא בלבד זו  לא

בטומאתו. dcedi.נשאר  iaxk dkld oi`e

ז ה נ ש מ ר ו א ב

זו: במשנה מובאות שונות הלכות משנה `.שלוש  וזו בכסף, אשה קידושי בענין
קידושין . מסכת בתחילת (פרק a.השנויה גיטין במסכת משנה וזו ישן, גט בענין 

ד ). משנה גיטיןb.ח במסכת משנה וזו  שגירשה, לאחר  אשתו עם שנתייחד  במי
ט). משנה (שם,

øðéc äåLáe øðéãa úLc÷úî äMàä האשה את המקדש  – ÈÄÈÄÀÇÆÆÀÄÈÀÈÆÄÈ
השווה  חפץ או הסלע, רבע שהוא דינר , לפחות לה לתת צריך בכסף,

éànLדינר, úéa éøáãk בפחות מתקדשת האשה שאין  הסוברים, – ÀÄÀÅÅÇÇ
כסף. äèeøtמדינר  äåLáe äèeøôa :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÄÀÈÀÈÆÀÈ

פרוטה. השווה בחפץ או  בפרוטה, אף מתקדשת àéäהאשה änëåÀÇÈÄ
é÷ìèéàä øqàa äðBîMî ãçà ?äèeøt,האיסר שמינית – ÀÈÆÈÄÀÈÀÄÈÈÄÇÀÄ

) איטליה בארץ מדינר).`xqiהיוצא 1/24 íéøîBà:הוא éànL úéaÅÇÇÀÄ
ïLé èâa BzLà úà àeä øèBt אשתו את לגרש אדם יכול  – ÅÆÄÀÀÅÈÈ
המשנה, בהמשך כמבואר ישן , ïéøñBàבגט ìlä úéáeלגרש – ÅÄÅÀÄ
להלן . הטעם שיבואר כפי ישן, ãçéúpLבגט ìk ?ïLé èb eäæéàÅÆÅÈÈÈÆÄÀÇÇ

dnò,אשתו עם הבעל –dì BáúkL øçà שכתב מי כלומר: – ÄÈÇÇÆÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïLé èb eäæéà?dì BáúkL øçà dnò ãçéúpL ìk.é÷cðôa Bnò äðìå BzLà úà Løâîä–éànL úéaíéøîBà: ¥¤¥¨¨¨¤¦§©©¦¨©©¤§¨¨©§¨¥¤¦§§¨¨¦§ª§§¦¥©©§¦
epnî äëéøö dðéàéðL èb;ìlä úéáeíéøîBà:epnî äëéøöéðL èb.éúîéà?ïéàeOpä ïî äLøbúpL ïîæa; ¥¨§¦¨¦¤¥¥¦¥¦¥§¦§¦¨¦¤¥¥¦¥¨©¦§©¤¦§¨§¨¦©¦¦

ïéñeøàä ïî äLøbúð íà ìáà–éðL èb epnî äëéøö dðéà,ïéàL éðtîda ñb Baì. £¨¦¦§¨§¨¦¨¥¦¥¨§¦¨¦¤¥¥¦¦§¥¤¥¦©¨
ÁéànL úéaíéçàì úBøvä úà ïéøézî;ìlä úéáeïéøñBà.eöìç–éànL úéaäpäkä ïî ïéìñBt;ìlä úéáe ¥©©©¦¦¤©¨¨©¦¥¦¥§¦¨§¥©©§¦¦©§ª¨¥¦¥

ïéøéLëî.eîaéúð–éànL úéaïéøéLëî;ìlä úéáeïéìñBt.elàL ét ìò óàåïéøéLëî elàå ïéìñBt,eòðîð àG ©§¦¦¦§©§¥©©©§¦¦¥¦¥§¦§©©¦¤¥§¦§¥©§¦¦¦§§
éànL úéaî íéLð àOlîìlä úéa,àGåìlä úéaî íéLð àOlîéànL úéa.eéäL úBàîhäå úBøähä ìëå ¥©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥§¥¦¥¦¦¨¨¦¦¥©©§¨©§¨§©ª§¤¨

ïéànèî elàå ïéøäèî elà,elà áb ìò elà úBøäè íéNBò úBéäì eòðîð àG. ¥§©£¦§¥§©§¦¦§§¦§¦§¨¥©©¥
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שנתנו  קודם הגט, שנכתב לאחר עמה ונתייחד  אשתו , את לגרש גט

בגט  לגרש שאסור הלל, בית וסוברים ישן", "גט נקרא זה הרי לה,
בית  שחוששים כלומר  לבנה, קודם גיטה יאמרו : שמא גזירה ישן,

ובינתיים  לנתינה, כתיבה בין  שנתים או  שנה הגט את ישהה שמא הלל,
כשישתכח  ולימים זה, בגט יגרשנה כך  ואחר ממנו , בנים לה יהיו

כתיבתו , ביום הגט לה שניתן סבורים יהיו  הגט, זמן  ויראו  הדבר
שמאי בית ברם, הם. פנויה אשה בני שיאמרו: בניה, על  לעז ויוציאו

שמותר הם סוברים ולכן לבנה, קודם גיטה יאמרו: שמא חוששים אינם
ישן. בגט lldלגרש ziak dkldeשבדיעבד אלא ישן, בגט לגרש שאסור

לכתחילה תינשא ישן, בגט נתגרשה גירושיןגירושיןגירושיןגירושין,,,,אם הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ה ה ה ה ).).).). Bnòג ג ג ג ,,,, äðìå BzLà úà Løâîä,מכן לאחר  –é÷cðôa– ÇÀÈÅÆÄÀÀÈÈÄÀËÀÀÄ
עמו , שנתייחדה שראוה עדים ויש  íéøîBà:באכסניה, éànL úéaÅÇÇÀÄ

äëéøö :íéøîBà ìlä úéáe ;éðL èb epnî äëéøö dðéàÅÈÀÄÈÄÆÅÅÄÅÄÅÀÄÀÄÈ
éðL èb epnî הם הם ייחוד  עדי  הם הם הלל : בית שסוברים – ÄÆÅÅÄ

שבוודאי אומרים, אנו שנתייחדו , עדים ויש  הואיל כלומר ביאה, עדי
ודאי זנות, בעילת בעילתו עושה מישראל אדם שאין וכיון  עליה, בה

שמאי בית אבל  שני. גט ממנו  צריכה לפיכך קידושין, לשם עליה בה
כלומר ביאה, עדי  הם הם ייחוד  עדי  הם הם אומרים: שאין סוברים,

עליה. שבא ראיה זו  אין  עמו, שנתייחדה עדים שראוה פי  על שאף
שני. גט ממנו צריכה אינה שמאי בית לדעת סוברים éúîéàולכן – ÅÈÇ

שני ? גט ממנו  שצריכה הלל  ïéàeOpäבית ïî äLøbúpL ïîæaÄÀÇÆÄÀÈÀÈÄÇÄÄ
בה; ורגיל גס שלבו מפני  –,ïéñeøàä ïî äLøbúð íà ìáàÂÈÄÄÀÈÀÈÄÈÅÄ

da ñb Baì ïéàL éðtî ,éðL èb epnî äëéøö dðéà שאינו – ÅÈÀÄÈÄÆÅÅÄÄÀÅÆÅÄÇÈ
עליה. שבא חוששים ואין  בה, רגיל
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הן  נקראות אחדות, נשים לו  שהיו –"zexv"מי ו ). א, א שמואל (עיין לזו  זו 
החליצה  מן  צרותיהן פוטרות נשים עשרה "חמש שנינו: יבמות מסכת בתחילת
ערווה, באיסור אדם על  האסורות נשים עשרה חמש הדברים: ופירוש היבום", ומן

וכו' בנה ובת אשתו, בת בנו, ובת בתו , ובת בתו , my)והן oiir)מהן אחת אם ,
היא  הרי לייבום, לפניו  נופלת והיא בנים, בלא אחיו ומת לאחיו  נשואה היתה
הערווה, צרות שהן נשים, עוד  לאחיו  היו  ואם החליצה; מן  ופטורה בייבום אסורה
ענין באותו  הייבום. ומן  החליצה מן  פטורות צרותיה כך  פטורה, הערווה כשם
המשנה  על  חולקים שמאי  שבית הלל, ובית שמאי בית מחלוקת משנתנו  מביאה

ד ). א, (יבמות שם שנויה משנתנו  ואף כמותה; סוברים הלל  ובית לעיל, שהבאנו 

íéçàì úBøvä úà ïéøézî éànL úéa עשרה חמש  של  הצרות – ÅÇÇÇÄÄÆÇÈÈÇÄ
אסורות  עצמן  שהעריות פי  על  אף לאחים, להתייבם מותרות העריות

כערווה. ערווה צרת שדין  סוברים, שמאי בית שאין ìläלהם, úéáeÅÄÅ
ïéøñBà כדין שדינן  לאחים, להתייבם העריות של  הצרות את – ÀÄ

עצמן. החליצה,eöìçהעריות מעשה שעשו  העריות, של  הצרות – ÈÀ
äpäkä ïî ïéìñBt éànL úéa מלהינשא הצרות את פוסלים – ÅÇÇÀÄÄÇÀËÈ

חליצה  וחליצתן  זו , לחליצה הצרות היו  זקוקות לדעתם שהרי לכהן,

כגרושה. לכהן  אסורה שחלוצה היא והלכה היא, ìläגמורה úéáeÅÄÅ
ïéøéLëîלפי שחלצו , פי  על אף לכהן, להינשא אותן מתירים – ÇÀÄÄ

חליצה. שמה ואין היתה, לצורך  שלא צרות eîaéúðשחליצתן  – ÄÀÇÀ
מיבמיהן , נתאלמנו  כך  ואחר לאחים, ïéøéLëîהעריות éànL úéaÅÇÇÇÀÄÄ

כדין. נתייבמו  לדעתם שהרי לכהן  להינשא אותן –ïéìñBt ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
כדין  דינן באיסור , נתייבמו  ולדעתם שהואיל לכהן , מלהינשא אותן  –
להינשא  אסורה וזונה זונה, שנעשית לה, שאסור למי שנבעלה אשה

כא כא כא כא ,,,,ז ז ז ז ).).).).לכהן ïéøéLëî((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  elàå ïéìñBt elàL ét ìò óàåÀÇÇÄÆÅÀÄÀÅÇÀÄÄ
מכשירין , הלל ובית פוסלין  שמאי  בית העריות, צרות חלצו  שאם –

הכשרות  ונמצאו מכשירין, שמאי  ובית פוסלין הלל  בית נתייבמו, ואם
לאלו, פסולות úéaîלאלו  íéLð àOlî éànL úéa eòðîð àGÄÀÀÅÇÇÄÄÈÈÄÄÅ

ìlä ולדעתם מחליצה, פטרוה הלל שבית ערווה, לצרות חששו  ולא – ÄÅ
שתחלוץ, עד  לאחרים –àGåאסורה נמנעו  –àOlî ìlä úéa ÀÅÄÅÄÄÈ

éànL úéaî íéLð בית כדברי שנתייבמו  הצרות שבני  פי על  אף – ÈÄÄÅÇÇ
עליהם, הן אח אשת באיסור שהרי  הלל, בית לדברי  הם ממזרים שמאי,

מקום  מכל  הם, ממזרים כריתות חייבי  ובני  כרת, עונשה אח ואשת
בגמרא  הטעם ומבואר  שמאי ; מבית נשים מלישא הלל  בית נמנעו לא

בבבב),),),), יד יד יד יד ,,,, למעשה,((((יבמותיבמותיבמותיבמות הלכה נהגו  כיצד  לאלו  אלו  מודיעים שהיו לפי 
בהם . שמחמירים בדברים ייכשלו שלא úBàîhäåכדי  úBøähä ìëåÀÈÇÀÈÀÇËÀ
ïéànèî elàå ïéøäèî elà eéäL בין פירוד  לידי  הביאו  לא – ÆÈÅÀÇÂÄÀÅÀÇÀÄ
מקום שמכל הלל, בית ובין  שמאי íéNBòבית úBéäì eòðîð àGÄÀÀÄÀÄ

ìò elà úBøäèelà áb, לאלו אלו כליהם משאילים והיו – ÀÈÅÇÇÅ
היו  וריעות שחיבה ללמדנו, המשנה ובאה לעיל; הטעם כמבואר 
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שנינו: קידושין  מסכת d`iaa",בתחילת zipwp dnaid" קונה ביאה ידי  שעל כלומר

ה): כה, (דברים שנאמר  דבר , לכל כאשתו שתהא גמור, קנין  יבמתו את היבם

או בכסף היבמה את שקידש היבם אבל  לאשה". לו  ולקחה עליה יבוא "יבמה

ביבמה  קונה המאמר ואין "מאמר ", בה שעשה נקרא, זה הרי  עליה, בא ולא בשטר ,

סוברים, שמאי בית אבל  הלל . בית דעת זוהי  סופרים. מדברי קנין, מקצת אלא

שמאי בית מחלוקת מכאן  היבם. של  כאשתו לעשותה ביבמה מועיל  המאמר  שאף

ה). משנה ג (פרק יבמות במסכת היא ושנויה במשנתנו, הלל ובית

GLäðôî ãçàå úBéçà ézLì íéàeNð íäî íéðL ,íéçà äL ÀÈÇÄÀÇÄÅÆÀÄÄÀÅÂÈÀÆÈËÀÆ
נשוי ; שאינו  אשה, בלא –úBéçà éìòaî ãçà úî,בנים בלא – ÅÆÈÄÇÂÅÂÈ

øîàî äðôî da äNòå,בשטר או בכסף יבמתו  את שקידש – ÀÈÈÈËÀÆÇÂÈ
לעיל, שבארנו  éðMäכמו  åéçà úî Ck øçàå ונמצאו בנים, בלא – ÀÇÇÈÅÈÄÇÅÄ

אחיו  שמת קודם מאמר בראשונה שעשה אלא לו , זקוקות אחיות שתי

Bnòהשני , BzLà :íéøîBà éànL úéaמאמר בה שעשה זו – ÅÇÇÀÄÄÀÄ
עמו, לקיימה רשאי  והוא אשתו, היא שנפלה äläåהרי אחותה – ÀÇÈ

כ אחר  לייבום äMàך ,לפניו úBçà íeMî àöz,כלום בלא תצא  – ÅÅÄÂÄÈ
בית  לדעת אשתו ; אחות שהיא משום החליצה, מן  אף היא שפטורה

כשנופלת  ולכן כאשתו, לעשותה הראשונה ביבמה המאמר  הועיל  שמאי
ערווה  באיסור עליו אסורה שהרי לו, זקוקה אינה שוב אחותה, לפניו 

אשה. אחות èâaמשום BzLà úà àéöBî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÆÄÀÀÅ
äöéìçåגמור קנין  ביבמה קונה המאמר שאין  סוברים, הלל  בית – ÇÂÄÈ

נעשית  היא הרי  לייבום, לפניו אחותה כשנפלה ולכן  כאשתו, לעשותה
שאינו  מאמר , בה שעשה אף הראשונה, את עליו ואוסרת לו , זקוקה
אחיות  שתי כדין חליצה, צריכות ששתיהן  ומכאן  לקיימה, יכול

מקצת  בו  שיש  מאמר  בראשונה ועשה הואיל  אלא לייבום, שנופלות
בה  שעשה זו  כלומר  אשתו , את מוציא לפיכך  סופרים, מדברי קנין

הפקעת  שאין המאמר, את להפקיע בא שהגט ובחליצה, בגט מאמר ,
הייבום, מזיקת מוציאה והחליצה גט, בלא åéçàקידושין úLà úàåÀÆÅÆÈÄ

כך, אחר  לייבום לו שנפלה השני , –äöéìça.בחליצה מוציאה – ÇÂÄÈ
eøîàL àéä Bæ:הבריות אומרים זה כגון  על –BzLà ìò Bì éà ÄÆÈÀÄÇÄÀ

åéçà úLà ìò Bì éàå,בגט להוציאה שצריך אשתו על לו  אוי  – ÀÄÇÅÆÈÄ
ואינו  לה לחלוץ שצריך  אחיו  אשת על  לו ואוי לקיימה, יכול  ואינו 

פשע. כל ללא שתיהן  מפסיד  ונמצא לייבמה, יכול 
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ähnä LéîLzî BzLà úà øécnäתיאסר לה: שאמר כגון  – ÇÇÄÆÄÀÄÇÀÄÇÄÈ
עלי , תשמישך úBúaLהנאת ézL :íéøîBà éànL úéa תמתין – ÅÇÇÀÄÀÅÇÈ

ולאחר שבועיים; שטמאה נקבה ביולדת מוצאים שכן  שבועיים, לו 

כתובתה. לה ויתן יגרשנה בנדרו, עומד הבעל אם ìläמכן  úéáeÅÄÅ
úçà úaL :íéøîBàעומד ואם אחד , שבוע אלא ממתינה אינה – ÀÄÇÈÇÇ

מיולדת, למדים הלל  בית שאין לגרשה. חייב משבוע, יותר  בנדרו 
התורה  מן  טמאה שהיא מנידה הם למדים אלא כך, כל  מצויה שאינה

הוא, מצוי  דבר  לנדרו, שגרם הבעל, של  כעסו שכן  ימים, שבעה
– מצוי. מדבר  מצוי דבר zeaezkולומדים zkqna diepy ef zwelgn

וווו).).).). ãçàå((((הההה,,,, íéðBîL øBàì úìtnä בתורה כתוב היולדת בענין  – ÇÇÆÆÀÀÄÀÆÈ
ה ה ה ה ----ו ו ו ו ):):):): יביביביב,,,, יום ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  וששים כנדתה, שבועים וטמאה תלד נקבה "ואם

לבת  או לבן טהרה ימי ובמלאת טהרה. דמי  על תשב ימים וששת
שילדה  שאשה מלמדנו, זה פסוק וכו '; לעולה" שנתו בן  כבש  תביא

ומותרת  טובלת היא שבועיים ואחר שבועיים, היא טמאה נקבה,
עד למקדש , ולהיכנס בקודש  לאכול  לה אסור  עדיין  אבל  לבעלה,

קרבנה  מביאה והיא טהרה, של ימים וששה ששים עוד לספור  שגומרת
" יום שהוא מלידתה, ואחד השמונים לבת",z`lnביום טהרה ימי 

נוהג  זה דין שילדה. מיום מלאים יום שמונים שנשלמו לאחר  כלומר
ונתעברה  חזרה שאם היא והלכה בנפל; בין  קיים, שהוא בולד  בין 

טעונה  אינה הראשון , לולד "מלאת" בתוך והפילה טהרתה, ימי  בתוך
"מלאת" ואחר  שהפילה, מיום מחדש מונה והיא אחד, קרבן  אלא
לאחר הפילה אם אבל  הלידות. לשתי  אחד  קרבן  מביאה השני המנין

הביאה  שלא פי על אף ואחד , שמונים ביום כגון  שמונים, "מלאת"
שהפילה  באשה דנה משנתנו – קרבנות. שני טעונה ראשון, קרבן  עדיין 

ובית  שמאי  בית בזה ונחלקו נקבה, שילדה לאחר  ואחד  שמונים בליל 
ïaøwäהלל : ïî ïéøèBt éànL úéa,שמאי בית שסוברים – ÅÇÇÀÄÄÇÈÀÈ

ימי "מלאת בתוך הפילה כאילו זה הרי  קרבן, זמן  אינו  ולילה הואיל 
הנפל; לידת על מיוחד קרבן  צריכה ואינה ïéáiçîטהרה" ìlä úéáeÅÄÅÀÇÀÄ

הו  להקריב – יכולה שאינה פי על  אף טהרה, ימי  נשלמו וכבר  איל
טהרה", ימי  "מלאת לאחר כמפלת דינה למחר, עד הראשון  קרבנה
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ïLé èb eäæéà?dì BáúkL øçà dnò ãçéúpL ìk.é÷cðôa Bnò äðìå BzLà úà Løâîä–éànL úéaíéøîBà: ¥¤¥¨¨¨¤¦§©©¦¨©©¤§¨¨©§¨¥¤¦§§¨¨¦§ª§§¦¥©©§¦
epnî äëéøö dðéàéðL èb;ìlä úéáeíéøîBà:epnî äëéøöéðL èb.éúîéà?ïéàeOpä ïî äLøbúpL ïîæa; ¥¨§¦¨¦¤¥¥¦¥¦¥§¦§¦¨¦¤¥¥¦¥¨©¦§©¤¦§¨§¨¦©¦¦

ïéñeøàä ïî äLøbúð íà ìáà–éðL èb epnî äëéøö dðéà,ïéàL éðtîda ñb Baì. £¨¦¦§¨§¨¦¨¥¦¥¨§¦¨¦¤¥¥¦¦§¥¤¥¦©¨
ÁéànL úéaíéçàì úBøvä úà ïéøézî;ìlä úéáeïéøñBà.eöìç–éànL úéaäpäkä ïî ïéìñBt;ìlä úéáe ¥©©©¦¦¤©¨¨©¦¥¦¥§¦¨§¥©©§¦¦©§ª¨¥¦¥

ïéøéLëî.eîaéúð–éànL úéaïéøéLëî;ìlä úéáeïéìñBt.elàL ét ìò óàåïéøéLëî elàå ïéìñBt,eòðîð àG ©§¦¦¦§©§¥©©©§¦¦¥¦¥§¦§©©¦¤¥§¦§¥©§¦¦¦§§
éànL úéaî íéLð àOlîìlä úéa,àGåìlä úéaî íéLð àOlîéànL úéa.eéäL úBàîhäå úBøähä ìëå ¥©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥§¥¦¥¦¦¨¨¦¦¥©©§¨©§¨§©ª§¤¨

ïéànèî elàå ïéøäèî elà,elà áb ìò elà úBøäè íéNBò úBéäì eòðîð àG. ¥§©£¦§¥§©§¦¦§§¦§¦§¨¥©©¥

ùøéâ íàå .ïùé èâá åúùà íãà ùøâé àì ,äëìää ÷ñôå .ãìåð äéåðôä ïî åøîàéù íâô éåäå äáéúë úòùî äì ïúðù íéøåáñ åéäé ïáä úãéìì íãå÷ èâä
:äìçúëì åá àùðú ,úøçà äðéãîì ìòáä êìäå.iwcpta enr dpleéãò ïä ïä ãåçé éãò ïä ïä ,éøáñ ììä úéá .äàéá éãò íù ïéàå ,ãåçé éãò íù ùéå

ãåçé éãò ïä ïä ïðéøîà àì ,éøáñ éàîù úéáå .äàéáá äùãé÷ éøäå ,úåðæ íùì àìù ìåòáì åãéá úìåëé ùéùë úåðæ úìéòá åúìéòá äùåò íãà ïéàå ,äàéá
:äìòáðù åàøéù ãò äàéá éãò ïä ïä

gggg.oig`l zexvd z` oixiznàì ç÷ú àì äéðéî òîùîã øåøöì ç÷ú àì äúåçà ìà äùàã àùøã åäì úéìã .åéçàì íáéúäì äúåà ïéøéúî äåøò úøö
:äúøö úøö àìå äúøö àìå àéä.evlg:ïéçàä ïî úåøöä.oilqet i`ny zia,úåøöä.dpedkd on:äöéìç ïúöéìçù.oixiykn lld ziaeàìù ïúöéìçù

:éøëðä ïî úöìåçë àéä éøäå ,äúéä êøåöì.enaizp:ïéçàìoixiykn i`ny zia:ïäéîáéî åðîìàúð íà ,íéðäëì íúåà.milqet lld ziaeåìòáðù
:ïäëì äøåñà äðåæå ,äðåæ äàùò äì øåñàì úìòáðäå ,ïäì øåñàì.erpnp `l,ììä úéá éøáãì íä íéøæîî éàîù úéá éøáãë åîáéúðù úåøöä éðáù ô"òàå

åéäù éôì ,éàîù úéáî íéùð àùéìî ììä úéá åòðîð àì ë"ôòà ,íä íéøæîî úåúéøë éáééç éðáå úøëá çà úùàå ,íäéìò íä çà úùà øåñéàá éøäù
:íäî íéùøåôå úåøöä ïî úåàáä íúåà íäì íéòéãåî.el` ab lr el`:åìàì åìà íäéìë íéìéàùî

`xephxa yexit

שנתנו  קודם הגט, שנכתב לאחר עמה ונתייחד  אשתו , את לגרש גט

בגט  לגרש שאסור הלל, בית וסוברים ישן", "גט נקרא זה הרי לה,
בית  שחוששים כלומר  לבנה, קודם גיטה יאמרו : שמא גזירה ישן,

ובינתיים  לנתינה, כתיבה בין  שנתים או  שנה הגט את ישהה שמא הלל,
כשישתכח  ולימים זה, בגט יגרשנה כך  ואחר ממנו , בנים לה יהיו

כתיבתו , ביום הגט לה שניתן סבורים יהיו  הגט, זמן  ויראו  הדבר
שמאי בית ברם, הם. פנויה אשה בני שיאמרו: בניה, על  לעז ויוציאו

שמותר הם סוברים ולכן לבנה, קודם גיטה יאמרו: שמא חוששים אינם
ישן. בגט lldלגרש ziak dkldeשבדיעבד אלא ישן, בגט לגרש שאסור

לכתחילה תינשא ישן, בגט נתגרשה גירושיןגירושיןגירושיןגירושין,,,,אם הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ה ה ה ה ).).).). Bnòג ג ג ג ,,,, äðìå BzLà úà Løâîä,מכן לאחר  –é÷cðôa– ÇÀÈÅÆÄÀÀÈÈÄÀËÀÀÄ
עמו , שנתייחדה שראוה עדים ויש  íéøîBà:באכסניה, éànL úéaÅÇÇÀÄ

äëéøö :íéøîBà ìlä úéáe ;éðL èb epnî äëéøö dðéàÅÈÀÄÈÄÆÅÅÄÅÄÅÀÄÀÄÈ
éðL èb epnî הם הם ייחוד  עדי  הם הם הלל : בית שסוברים – ÄÆÅÅÄ

שבוודאי אומרים, אנו שנתייחדו , עדים ויש  הואיל כלומר ביאה, עדי
ודאי זנות, בעילת בעילתו עושה מישראל אדם שאין וכיון  עליה, בה

שמאי בית אבל  שני. גט ממנו  צריכה לפיכך קידושין, לשם עליה בה
כלומר ביאה, עדי  הם הם ייחוד  עדי  הם הם אומרים: שאין סוברים,

עליה. שבא ראיה זו  אין  עמו, שנתייחדה עדים שראוה פי  על שאף
שני. גט ממנו צריכה אינה שמאי בית לדעת סוברים éúîéàולכן – ÅÈÇ

שני ? גט ממנו  שצריכה הלל  ïéàeOpäבית ïî äLøbúpL ïîæaÄÀÇÆÄÀÈÀÈÄÇÄÄ
בה; ורגיל גס שלבו מפני  –,ïéñeøàä ïî äLøbúð íà ìáàÂÈÄÄÀÈÀÈÄÈÅÄ

da ñb Baì ïéàL éðtî ,éðL èb epnî äëéøö dðéà שאינו – ÅÈÀÄÈÄÆÅÅÄÄÀÅÆÅÄÇÈ
עליה. שבא חוששים ואין  בה, רגיל
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הן  נקראות אחדות, נשים לו  שהיו –"zexv"מי ו ). א, א שמואל (עיין לזו  זו 
החליצה  מן  צרותיהן פוטרות נשים עשרה "חמש שנינו: יבמות מסכת בתחילת
ערווה, באיסור אדם על  האסורות נשים עשרה חמש הדברים: ופירוש היבום", ומן

וכו' בנה ובת אשתו, בת בנו, ובת בתו , ובת בתו , my)והן oiir)מהן אחת אם ,
היא  הרי לייבום, לפניו  נופלת והיא בנים, בלא אחיו ומת לאחיו  נשואה היתה
הערווה, צרות שהן נשים, עוד  לאחיו  היו  ואם החליצה; מן  ופטורה בייבום אסורה
ענין באותו  הייבום. ומן  החליצה מן  פטורות צרותיה כך  פטורה, הערווה כשם
המשנה  על  חולקים שמאי  שבית הלל, ובית שמאי בית מחלוקת משנתנו  מביאה

ד ). א, (יבמות שם שנויה משנתנו  ואף כמותה; סוברים הלל  ובית לעיל, שהבאנו 

íéçàì úBøvä úà ïéøézî éànL úéa עשרה חמש  של  הצרות – ÅÇÇÇÄÄÆÇÈÈÇÄ
אסורות  עצמן  שהעריות פי  על  אף לאחים, להתייבם מותרות העריות

כערווה. ערווה צרת שדין  סוברים, שמאי בית שאין ìläלהם, úéáeÅÄÅ
ïéøñBà כדין שדינן  לאחים, להתייבם העריות של  הצרות את – ÀÄ

עצמן. החליצה,eöìçהעריות מעשה שעשו  העריות, של  הצרות – ÈÀ
äpäkä ïî ïéìñBt éànL úéa מלהינשא הצרות את פוסלים – ÅÇÇÀÄÄÇÀËÈ

חליצה  וחליצתן  זו , לחליצה הצרות היו  זקוקות לדעתם שהרי לכהן,

כגרושה. לכהן  אסורה שחלוצה היא והלכה היא, ìläגמורה úéáeÅÄÅ
ïéøéLëîלפי שחלצו , פי  על אף לכהן, להינשא אותן מתירים – ÇÀÄÄ

חליצה. שמה ואין היתה, לצורך  שלא צרות eîaéúðשחליצתן  – ÄÀÇÀ
מיבמיהן , נתאלמנו  כך  ואחר לאחים, ïéøéLëîהעריות éànL úéaÅÇÇÇÀÄÄ

כדין. נתייבמו  לדעתם שהרי לכהן  להינשא אותן –ïéìñBt ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
כדין  דינן באיסור , נתייבמו  ולדעתם שהואיל לכהן , מלהינשא אותן  –
להינשא  אסורה וזונה זונה, שנעשית לה, שאסור למי שנבעלה אשה

כא כא כא כא ,,,,ז ז ז ז ).).).).לכהן ïéøéLëî((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  elàå ïéìñBt elàL ét ìò óàåÀÇÇÄÆÅÀÄÀÅÇÀÄÄ
מכשירין , הלל ובית פוסלין  שמאי  בית העריות, צרות חלצו  שאם –

הכשרות  ונמצאו מכשירין, שמאי  ובית פוסלין הלל  בית נתייבמו, ואם
לאלו, פסולות úéaîלאלו  íéLð àOlî éànL úéa eòðîð àGÄÀÀÅÇÇÄÄÈÈÄÄÅ

ìlä ולדעתם מחליצה, פטרוה הלל שבית ערווה, לצרות חששו  ולא – ÄÅ
שתחלוץ, עד  לאחרים –àGåאסורה נמנעו  –àOlî ìlä úéa ÀÅÄÅÄÄÈ

éànL úéaî íéLð בית כדברי שנתייבמו  הצרות שבני  פי על  אף – ÈÄÄÅÇÇ
עליהם, הן אח אשת באיסור שהרי  הלל, בית לדברי  הם ממזרים שמאי,

מקום  מכל  הם, ממזרים כריתות חייבי  ובני  כרת, עונשה אח ואשת
בגמרא  הטעם ומבואר  שמאי ; מבית נשים מלישא הלל  בית נמנעו לא

בבבב),),),), יד יד יד יד ,,,, למעשה,((((יבמותיבמותיבמותיבמות הלכה נהגו  כיצד  לאלו  אלו  מודיעים שהיו לפי 
בהם . שמחמירים בדברים ייכשלו שלא úBàîhäåכדי  úBøähä ìëåÀÈÇÀÈÀÇËÀ
ïéànèî elàå ïéøäèî elà eéäL בין פירוד  לידי  הביאו  לא – ÆÈÅÀÇÂÄÀÅÀÇÀÄ
מקום שמכל הלל, בית ובין  שמאי íéNBòבית úBéäì eòðîð àGÄÀÀÄÀÄ

ìò elà úBøäèelà áb, לאלו אלו כליהם משאילים והיו – ÀÈÅÇÇÅ
היו  וריעות שחיבה ללמדנו, המשנה ובאה לעיל; הטעם כמבואר 

שנאמר  מה לקיים בזה, זה יט יט יט יט ):):):):נוהגים ח ח ח ח ,,,, והשלום ((((זכריהזכריהזכריהזכריה "והאמת

בבבב).).).).אהבו" ידידידיד,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין
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ËGLíéçà äL,ì íéàeNð íäî íéðLäðôî ãçàå úBéçà ézL;úBéçà éìòaî ãçà úî,øîàî äðôî da äNòå, §¨©¦§©¦¥¤§¦¦§¥£¨§¤¨ª§¤¥¤¨¦©£¥£¨§¨¨¨ª§¤©£¨
éðMä åéçà úî Ck øçàå–éànL úéaíéøîBà:Bnò BzLà,äMà úBçà íeMî àöz äläå.ìlä úéáeíéøîBà: §©©¨¥¨¦©¥¦¥©©§¦¦§¦§©¨¥¥¦£¦¨¥¦¥§¦

äöéìçå èâa BzLà úà àéöBî,äöéìça åéçà úLà úàå.eøîàL àéä Bæ:åéçà úLà ìò Bì éàå BzLà ìò Bì éà. ¦¤¦§§¥©£¦¨§¤¥¤¨¦©£¦¨¦¤¨§¦©¦§§¦©¥¤¨¦
Èähnä LéîLzî BzLà úà øécnä–éànL úéaíéøîBà:úBúaL ézL;úéáeìläíéøîBà:úaL ©©¦¤¦§¦©§¦©¦¨¥©©§¦§¥©¨¥¦¥§¦©¨

úçà.ãçàå íéðBîL øBàì úìtnä–éànL úéaïî ïéøèBtïaøwä;ìlä úéáeïéáiçî.úéöéöa ïéãñ– ©©©©¤¤§§¦§¤¨¥©©§¦¦©¨§¨¥¦¥§©§¦¨¦§¦¦

hhhh.dpten:äùà àìá éåøù.xn`n:íéøôåñ éøáãî àìà íéñôåú ïéà äîáéáå .ïéùåã÷.enr ezy`,äñåðëë äáåùç àéä øîàî úìòá éàîù úéá éøáñã
:ä÷å÷æ úåçà íåùî äøñúéî àì ïë øçàì äúåçà äìôðùëå.dlde:äùà úåçà íåùî ,äöéìçä ïî óà àöú åæ.hba ezy` `ivenøîàî íéìà àìã

àìå ìéàåäã ,äöéìç äëéøöå .èâ àìá ïéùåãé÷ éò÷ô àìå úö÷îá ïéùåãé÷ éåäã øîàîä éðôî èâ äëéøöå .ä÷å÷æ úåçà íåùî äúøñåà åæå ,äñåðëë äééåùì
:äì õéìç øãäå äèéâ äì áéäé àùéøáå .äú÷éæì äöéìç äëéøöå àéä ä÷å÷æ ïééãò ïéøåîâ ïéùåã÷ øîàî éåä.el i`:èâá äàéöåäì êéøöù åúùà ìò åì éåà

.eig` zy` lr el i`e:äì õåìçì êéøö àåäù
iiii.dhnd yinyzn ezy` z` xicndáéúëã ,äì ãáòåùî àäã ,àøñúî àì ,êéìò øåñà éùéîùú úàðä ìáà .éìò êùéîùú úàðä øñàé øîàù ïåâë

(à"ë úåîù):òøâé àì äúðåòå.zezay izy mixne` i`ny zia:íééòåáù äàîèù äá÷ð úãìåéá åðéöî ïëù ,ïéúîú ,úåúáù éúù äøéãä íàlld ziae
.zg` zay mixne`äàîè àéäù äãðá åðéöî ïëùäãðî ,çéëùã éãéî àåäã ,äøéãîå åúùà ìò íãà ñòåëù ñòëä åðééäã çéëùã éãéî ïðéøîâå ,äòáù

,úåäùì äì íøåâ àåäù ùéàä øãð åðééäã ,äì íøâ àåäã éãéî ïðéøîâ éøáñ éàîù úéáå .éàä éìåë çéëù àìã äá÷ð úãìåé é÷åôàì ,çéëùã éãéî àåäù
äéä åìéôàå ,äáåúë ïúéå àéöåé éàîù úéáì úåúáù éúù åà ììä úéáì úçà úáù ìò øúåéå .äì éúà÷ àìéîîã äãð é÷åôàì ,äì äàá åãé ìòù äãéìî

:íéùãç äùùì åúðåòù ïôñ åà ,íåé íéùìùì åúðåòù ìîâ.cg`e mipeny xe`l zltndàéáäì øçîì äéåàø äúéäù ãçàå íéðåîù ìéìå ,äá÷ð äãìéù
:äìéôä äúøôë.oaxwd on mixhet i`ny ziaøñåçî äìéìã ,ïáø÷ì äéåàø äòùì äàöé àìå àéä äìéìå ìéàåä ,àåä úàìî øçàìã â"òà ,äéðù äãéìî

áéúëã ,àåä ïáø÷ ïîæ('æ àø÷éå):éîã úàìî íåéë ïáø÷ ïéðòì êëìä ,åúååö íåéá.oiaiign lld ziae:äìéôäã àåä úàìî øçàìå ìéàåä.oicq:íéúùô ìù
.oixhet i`ny zia,íåéáå .íéúùô ìù ïéãñá íéàìë éåä ïåæìç íãá òåáö øîö àåäù úìëú ìéúô åá ùéù úéöéöå ,äìéìá åúåà ïéùáåìù ïéãñ êøãù éôì

`xephxa yexit
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שנינו: קידושין  מסכת d`iaa",בתחילת zipwp dnaid" קונה ביאה ידי  שעל כלומר

ה): כה, (דברים שנאמר  דבר , לכל כאשתו שתהא גמור, קנין  יבמתו את היבם

או בכסף היבמה את שקידש היבם אבל  לאשה". לו  ולקחה עליה יבוא "יבמה

ביבמה  קונה המאמר ואין "מאמר ", בה שעשה נקרא, זה הרי  עליה, בא ולא בשטר ,

סוברים, שמאי בית אבל  הלל . בית דעת זוהי  סופרים. מדברי קנין, מקצת אלא

שמאי בית מחלוקת מכאן  היבם. של  כאשתו לעשותה ביבמה מועיל  המאמר  שאף

ה). משנה ג (פרק יבמות במסכת היא ושנויה במשנתנו, הלל ובית

GLäðôî ãçàå úBéçà ézLì íéàeNð íäî íéðL ,íéçà äL ÀÈÇÄÀÇÄÅÆÀÄÄÀÅÂÈÀÆÈËÀÆ
נשוי ; שאינו  אשה, בלא –úBéçà éìòaî ãçà úî,בנים בלא – ÅÆÈÄÇÂÅÂÈ

øîàî äðôî da äNòå,בשטר או בכסף יבמתו  את שקידש – ÀÈÈÈËÀÆÇÂÈ
לעיל, שבארנו  éðMäכמו  åéçà úî Ck øçàå ונמצאו בנים, בלא – ÀÇÇÈÅÈÄÇÅÄ

אחיו  שמת קודם מאמר בראשונה שעשה אלא לו , זקוקות אחיות שתי

Bnòהשני , BzLà :íéøîBà éànL úéaמאמר בה שעשה זו – ÅÇÇÀÄÄÀÄ
עמו, לקיימה רשאי  והוא אשתו, היא שנפלה äläåהרי אחותה – ÀÇÈ

כ אחר  לייבום äMàך ,לפניו úBçà íeMî àöz,כלום בלא תצא  – ÅÅÄÂÄÈ
בית  לדעת אשתו ; אחות שהיא משום החליצה, מן  אף היא שפטורה

כשנופלת  ולכן כאשתו, לעשותה הראשונה ביבמה המאמר  הועיל  שמאי
ערווה  באיסור עליו אסורה שהרי לו, זקוקה אינה שוב אחותה, לפניו 

אשה. אחות èâaמשום BzLà úà àéöBî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÆÄÀÀÅ
äöéìçåגמור קנין  ביבמה קונה המאמר שאין  סוברים, הלל  בית – ÇÂÄÈ

נעשית  היא הרי  לייבום, לפניו אחותה כשנפלה ולכן  כאשתו, לעשותה
שאינו  מאמר , בה שעשה אף הראשונה, את עליו ואוסרת לו , זקוקה
אחיות  שתי כדין חליצה, צריכות ששתיהן  ומכאן  לקיימה, יכול

מקצת  בו  שיש  מאמר  בראשונה ועשה הואיל  אלא לייבום, שנופלות
בה  שעשה זו  כלומר  אשתו , את מוציא לפיכך  סופרים, מדברי קנין

הפקעת  שאין המאמר, את להפקיע בא שהגט ובחליצה, בגט מאמר ,
הייבום, מזיקת מוציאה והחליצה גט, בלא åéçàקידושין úLà úàåÀÆÅÆÈÄ

כך, אחר  לייבום לו שנפלה השני , –äöéìça.בחליצה מוציאה – ÇÂÄÈ
eøîàL àéä Bæ:הבריות אומרים זה כגון  על –BzLà ìò Bì éà ÄÆÈÀÄÇÄÀ

åéçà úLà ìò Bì éàå,בגט להוציאה שצריך אשתו על לו  אוי  – ÀÄÇÅÆÈÄ
ואינו  לה לחלוץ שצריך  אחיו  אשת על  לו ואוי לקיימה, יכול  ואינו 

פשע. כל ללא שתיהן  מפסיד  ונמצא לייבמה, יכול 

i y i l y m e i
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ähnä LéîLzî BzLà úà øécnäתיאסר לה: שאמר כגון  – ÇÇÄÆÄÀÄÇÀÄÇÄÈ
עלי , תשמישך úBúaLהנאת ézL :íéøîBà éànL úéa תמתין – ÅÇÇÀÄÀÅÇÈ

ולאחר שבועיים; שטמאה נקבה ביולדת מוצאים שכן  שבועיים, לו 

כתובתה. לה ויתן יגרשנה בנדרו, עומד הבעל אם ìläמכן  úéáeÅÄÅ
úçà úaL :íéøîBàעומד ואם אחד , שבוע אלא ממתינה אינה – ÀÄÇÈÇÇ

מיולדת, למדים הלל  בית שאין לגרשה. חייב משבוע, יותר  בנדרו 
התורה  מן  טמאה שהיא מנידה הם למדים אלא כך, כל  מצויה שאינה

הוא, מצוי  דבר  לנדרו, שגרם הבעל, של  כעסו שכן  ימים, שבעה
– מצוי. מדבר  מצוי דבר zeaezkולומדים zkqna diepy ef zwelgn

וווו).).).). ãçàå((((הההה,,,, íéðBîL øBàì úìtnä בתורה כתוב היולדת בענין  – ÇÇÆÆÀÀÄÀÆÈ
ה ה ה ה ----ו ו ו ו ):):):): יביביביב,,,, יום ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  וששים כנדתה, שבועים וטמאה תלד נקבה "ואם

לבת  או לבן טהרה ימי ובמלאת טהרה. דמי  על תשב ימים וששת
שילדה  שאשה מלמדנו, זה פסוק וכו '; לעולה" שנתו בן  כבש  תביא

ומותרת  טובלת היא שבועיים ואחר שבועיים, היא טמאה נקבה,
עד למקדש , ולהיכנס בקודש  לאכול  לה אסור  עדיין  אבל  לבעלה,

קרבנה  מביאה והיא טהרה, של ימים וששה ששים עוד לספור  שגומרת
" יום שהוא מלידתה, ואחד השמונים לבת",z`lnביום טהרה ימי 

נוהג  זה דין שילדה. מיום מלאים יום שמונים שנשלמו לאחר  כלומר
ונתעברה  חזרה שאם היא והלכה בנפל; בין  קיים, שהוא בולד  בין 

טעונה  אינה הראשון , לולד "מלאת" בתוך והפילה טהרתה, ימי  בתוך
"מלאת" ואחר  שהפילה, מיום מחדש מונה והיא אחד, קרבן  אלא
לאחר הפילה אם אבל  הלידות. לשתי  אחד  קרבן  מביאה השני המנין

הביאה  שלא פי על אף ואחד , שמונים ביום כגון  שמונים, "מלאת"
שהפילה  באשה דנה משנתנו – קרבנות. שני טעונה ראשון, קרבן  עדיין 

ובית  שמאי  בית בזה ונחלקו נקבה, שילדה לאחר  ואחד  שמונים בליל 
ïaøwäהלל : ïî ïéøèBt éànL úéa,שמאי בית שסוברים – ÅÇÇÀÄÄÇÈÀÈ

ימי "מלאת בתוך הפילה כאילו זה הרי  קרבן, זמן  אינו  ולילה הואיל 
הנפל; לידת על מיוחד קרבן  צריכה ואינה ïéáiçîטהרה" ìlä úéáeÅÄÅÀÇÀÄ

הו  להקריב – יכולה שאינה פי על  אף טהרה, ימי  נשלמו וכבר  איל
טהרה", ימי  "מלאת לאחר כמפלת דינה למחר, עד הראשון  קרבנה
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éànL úéaïéøèBt,ìlä úéáeíéáiçî.úaMä úìkìk–éànL úéaïéøèBt;ìlä úéáeïéáiçî. ¥©©§¦¥¦¥§©§¦©§¨©©©¨¥©©§¦¥¦¥§©§¦
‡ÈBúeøéæð íéìLäå äaøî úeøéæð øãpL éî,õøàì àa Ck øçàå–éànL úéaíéøîBà:GL øéæðíBé íéL;úéáe ¦¤¨©§¦§ª¨§¦§¦§¦§©©¨¨¨¨¤¥©©§¦¨¦§¦¥

ìläíéøîBà:älçza øéæð.ézk ézL eéäL éîBúBà úBãéòî íéãò,íéãéòî elàå íézL øãpL íéãéòî elà ¦¥§¦¨¦©§¦¨¦¤¨§¥¦¥¥¦§¦¥§¦¦¤¨©§©¦§¥§¦¦
Lîç øãpL–éànL úéaíéøîBà:úeøéæð ïàk ïéàå úeãòä ä÷ìçð;ìlä úéáeíéøîBà:íézL Lîç ììëa Lé, ¤¨©¨¥¥©©§¦¤§§¨¨¥§¥¨§¦¥¦¥§¦¥¦§¨¨¥§©¦

íézL øéæð äéäiL. ¤¦§¤¨¦§©¦

,äìéì úåñëì èøô ,åúåà íúéàøå áéúëã ,äìéìá úâäåð úéöéö úåöî ïéàù ,äìéìá ìáà ,æðèòù ùáìú àìã äùòú àì éçãå úéöéöã äùò éúà ,åúåöî àåäù
áééçéîã äìéì úåñë íåùî äøéæâ ,áééçéî àìã íåéá åìéôà úéöéöá ïéãñ ïðéøæâ éàîù úéá éøáñå .æðèòù ùáìú àì íåùî áééçéî ,ïéãñá úéöéö ùéáì éà

:ïðéøæâ àì éøáñ ììä úéáå .íéàìë íåùî.zayd zlklk:úáùì äãçééù úåøéô äàìî äìëìë,oiaiign lld ziaïåéëã ,úáùä íãå÷ åìéôà ,ãéî øùòîá
:ñðëúù øçàì àìà úòáå÷ úáùä ïéàã éøáñ ù"áå .ãéî äòá÷åä úáùì äãçééù

`i`i`i`i.ux`l `a k"g`eìà úâäåð úåøéæð ïéàùúåéäìå ìàøùé õøàì úåìòì åúåà ïéáééçî õøàì õåçá úåøéæð øãðù éîå .íéîòä õøà úàîåè íåùî ,õøàá à
:åúåøéæð íù âäåð.mei miyly xifp:íåé íéùìù àåäù ,é"àá úåøéæð íúñ íéé÷éù äéì ïðéñð÷.dligza xifp.úåøéæðá øãðù íéîéä ïéðîë é"àá âåäðì êéøö

:ììë úåøéæð íäá âäð àì åìéàë õøàì õåçá úåøéæð âäðù íéîéäå.mizy xcpy oicirn el`:úåøéæð éúù.yng xcpy oicirn el`eíúàù äòù äúåàá
:ììë øãð àìù øîåà àåäå .úåéøéæð ùîç øãðù íéãéòî åðà íéúù øãðù íéøîåà.zecrd dwlgpïàë ïéàå íäéøáã åìèáúð åæ úà åæ úåùéçëîå ìéàåä

:ììë úåãò.mizy yng llka yi mixne` lld ziae:íéúù øéæð äéäéå
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– הנפל . לידת על  שני קרבן חייבת zkqnaולכן  diepy ef zwelgn
.(e ,`) zezixkúéöéöa ïéãñ, פשתן של  בסדין  ציצית לעשות –úéa ÈÄÀÄÄÅ

ïéøèBt éànL צמר של שהיא שהציצית לפי  –("zlkz lizt") ÇÇÀÄ
וכתוב הם, שעטנז  פשתן של  יא יא יא יא ):):):):בסדין  כבכבכבכב,,,, שעטנז ((((דבריםדבריםדבריםדברים תלבש "לא

ודרשו  לך", תעשה "גדילים אחריו : כתוב ואמנם יחדו". ופשתים צמר 

שעטנז , של תעשה" "לא דוחה ציצית של "עשה" שמצוות מכאן ,
ציצית בפרשת כתוב שכן  יום, בכסות אלא אינו  זה טוטוטוטו,,,,אבל  ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

אינה לט לט לט לט ):):):): הציצית שחובת חכמים, מכאן  ולמדו  – אותו" "וראיתם
חייבת  שאינה לילה, לכסות פרט ביום, דהיינו ראייה, בשעת אלא

ציצית, בו עושים אם בלילה, ללובשו שרגילים סדין  ולכן  בציצית;
כשלובשים  שאף שמאי , בית וסוברים שעטנז ; משום עליו  חייבים

ונמצא  בלילה, בו  ישתמש שמא גזירה ציצית, בו  יעשו לא ביום אותו 
הותר לא שמאי  בית שלדעת מפרשים, ויש  כלאים. איסור  על  עובר

כלל . בציצית íéáiçîשעטנז  ìlä úéáe, בסדין ציצית לעשות – ÅÄÅÀÇÀÄ
לילה. משום יום גוזרים ואין  בציצית, שעטנז שהותר  הם שסוברים

úaMä úìkìkלאכול רוצים אם לשבת, המיוחדים פירות סל – ÇÀÈÇÇÇÈ
השבת, כניסת קודם עראי  אכילת ïéøèBtמהפירות éànL úéa– ÅÇÇÀÄ

הפירות  מן לאכול  אסור שבשבת פי  על  ואף הפירות, את מלעשר 

אלא  זה אין ומעשרות, תרומה מהם הופרשו  לא אם עראי, אפילו
לשבת, הפירות את ייחד שכבר  אף שבת, בערב אבל עצמה, בשבת

לעשר . בלי  עראי  אכילת לאכול לו  ïéáiçîמותר  ìlä úéáe– ÅÄÅÀÇÀÄ
למעשר, מיד  הוקבעו  לשבת הפירות את וייחד  שהואיל  מיד , במעשר

– השבת קודם אפילו  עראי מהם לאכול  diepyואסור ef zwelgn
.(a ,c) zexyrn zkqna
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דברים  כמה להקדים יש  המשנה ולהבנת ו-ז ), (ג, נזיר במסכת שנויה זו  משנה
שם: ולא `.ששנינו נזיר" "הריני אדם: אמר  אם כלומר יום, שלושים נזירות סתם

יום. שלושים נזיר  הוא הרי  לנזירותו, זמן  כמה a.פירש עליו  לקבל אדם יכול 
זה  ובכגון שלוש ", נזיר  "הריני  או : שתים", נזיר "הריני שיאמר : כגון נזירויות,
דהיינו יום, שלושים היא מהן  אחת שכל נזירויות, שלוש  או  בשתים חייב הוא
שנייה. נזירות למנות ומתחיל  קרבנותיו, ומביא שערו  מגלח יום שלושים כל שלסוף

.b,יום משלושים פחות שהוא זמן בנדרו פירש אם מסויים, לזמן נזירות שקיבל מי
נזירות  שאין  יום, שלושים נזיר  הוא הרי  יום", עשרים נזיר  "הריני שאמר: כגון 
"הריני שאמר : כגון  יום, משלושים יותר פירש אם אבל  יום. משלושים פחותה

בנדרו . שפירש כזמן נזירות עליו חלה ימים", ושניים שלושים מצווה c.נזיר הנזיר 
או לאכול  ושלא ראשו , שער  לגלח ושלא למת, להיטמא שלא איסורים: בשלושה

הגפן. מן היוצא מכל מגלח d.לשתות הוא נזירותו , ימי  את הנזיר שהשלים לאחר 
"תגלחת  נקרא וזה ושלמים, עולה חטאת, קרבנות: שלושה ומביא ראשו, שער 

שמנה e.הטהרה". הימים כל את סותר זה הרי  נזירותו , ימי בתוך למת שנטמא נזיר

מגלח  הוא הרי ימים, שבעה לסוף דהיינו  מטומאתו, עצמו שמטהר  לאחר לנזירותו .
מחדש הוא מתחיל  כך  אחר  הטומאה". "תגלחת נקרא וזה קרבנות, ומביא שערו 

עליו . שקיבל  הימים כמנין  נזירותו לארץ,f.למנות בחוץ נזירות עליו שיקבל מי
דקדוקי  איןכל העמים, ארץ על טומאה גזרו  וחכמים הואיל  אלא עליו , נזירות

לעלות  צריך והוא עליו, שקיבל הנזירות ימי  למנין לו  עולה לארץ שבחוץ נזירותו
את  נזירותו  ימי במלאת ולהביא בטהרה נזירות ימי  ולמנות ולחזור ישראל  לארץ
נחלקו כך על ישראל ? בארץ נזירותו ימי  במנין  נוהג הוא כיצד  הטהרה. קרבנות

הלל. ובית שמאי בית במשנתנו 

äaøî úeøéæð øãpL éî,ימים הרבה של נזירות עליו  שקיבל  – ÄÆÈÇÀÄÀËÈ
לארץ, בחוץ והיה יום, משלושים למעלה Búeøéæðדהיינו  íéìLäåÀÄÀÄÀÄ

עליו, שקיבל הימים כמנין  שם, –õøàì àa Ck øçàåשכל – ÀÇÇÈÈÈÈÆ
שהרי הנזיר, תורת את לקיים יכול  אינו  לארץ בחוץ שוהה שהוא זמן 
ישראל לארץ לבוא הוא חייב ולכן שבארנו , כמו  טמאה, העמים ארץ

קרבנות, ולהביא ולגלח בטהרה נזירותו למנות éànLכדי  úéaÅÇÇ
GL øéæð :íéøîBàíBé íéL,העמים ארץ מטומאת שיטהר  אחרי – ÀÄÈÄÀÄ

שבארנו  כמו  נזירות", "סתם שהוא יום, שלושים רק נזירות נוהג הוא
מרובה, נזירות שנדר פי על אף ארץ בהקדמה, וטומאת שהואיל 

בבואו  עליו שמקלים שמאי, בית סוברים מדרבנן, אלא אינה העמים
נזירות. סתם להשלים אלא אותו  מחייבים ואין  ישראל, úéáeÅלארץ

älçza øéæð :íéøîBà ìlä נזירותו ולמנות לחזור הוא צריך  – ÄÅÀÄÈÄÇÀÄÈ
שמנה  הנזירות שימי  לפי בתחילה, שנדר  הימים כמנין ישראל  בארץ

כלל . לו עולים אינם העמים íéãòבארץ ézk ézL eéäL éîÄÆÈÀÅÄÅÅÄ
BúBà úBãéòî,בנזירות שנדר עליו מעידות עדים של כיתות שתי  – ÀÄ

íézL øãpL íéãéòî elà עליו שקיבל מעידים אחת כת עדי – ÅÀÄÄÆÈÇÀÇÄ
נזירויות, Lîçשתי øãpL íéãéòî elàåחמש עליו שקיבל – ÀÅÀÄÄÆÈÇÈÅ

ש והוא העדים נזירויות; את מכחיש  או  נדרו , זוכר שאינו  לפי ותק,

כלל , נדר שלא úeãòäואומר  ä÷ìçð :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÆÀÀÈÈÅ
זו , את זו  הן מכחישות שהרי הכתות, שתי  בין  מחלוקת כאן  יש

úeøéæð ïàk ïéàå.בטלה שעדותם –Lé :íéøîBà ìlä úéáe ÀÅÈÀÄÅÄÅÀÄÅ
íézL Lîç ììëaשנדר מעידים חמש, שנדר  המעידים אף – ÄÀÈÈÅÀÇÄ

מודים  הכל  והרי  שתיים, מנין גם כולל  חמש מנין שכן שתיים,
הדין מן  ולפיכך  נזירויות, שתי עליו  íézLשקיבל  øéæð äéäiLÆÄÀÆÈÄÀÇÄ

יום. שלושים פעמיים היינו נזירויות, שתי  לנהוג וחייב –

i r i a x m e i
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יא, (אהלות שלפניה במשנה שנינו ושם ג), (יא, אהלות, במסכת שנויה משנתנו
שנסדקה `dxcqkב): צדדים) משלושה פתוח והוא בתקרה המקורה עמודים (בנין 

לשניים), כולה ונחלקה המת)d`neh(תקרתה, df(מן  cva,(הסדק cvay(של  milk

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iying wxt zeiecr zkqn

·È÷ãqä úçz ïeúð àeäL íãà–éànL úéaíéøîBà:äàîhä úà àéáî Bðéà;ìlä úéáeíéøîBà:ìeìç íãà ¨¨¤¨©©©¤¤¥©©§¦¥¥¦¤©ª§¨¥¦¥§¦¨¨¨
àeä,äàîhä úà àéáî ïBéìòä ãväå. §©©¨¤§¥¦¤©ª§¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡äãeäé éaøøîBà:élwî íéøác äMLéànL úéaéøîçîeìlä úéa:úBìáð íc–éànL úéaïéøäèî;úéáe ©¦§¨¥¦¨§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥©§¥¥©©§©£¦¥

ìläïéànèî.äìápä úöéa,÷eMa úøkîð dá àöBik Lé íà–úøzî,åàì íàå–äøeñà,éøáãkéànL úéa; ¦¥§©§¦¥©©§¥¨¦¥©¥¨¦§¤¤©ª¤¤§¦¨£¨§¦§¥¥©©
ìlä úéaïéøñBà;äôøè úöéáa íéãBîe,äøeñà àéäL,øeqàa äìãbL éðtî.úòøöî ìL äøäè íãå úéøëð íc ¥¦¥§¦¦§¥©§¥¨¤¦£¨¦§¥¤§¥¨§¦©¨§¦§©©£¨¤§Ÿ©©

–éànL úéaïéøäèî;ìlä úéáeàíéøîB:éîéîëe dwøkäéìâø.äáBèa àHLå äáBèa úéòéáL úBøt ïéìëBà, ¥©©§©£¦¥¦¥§¦§ª¨§¥¥©§¤¨§¦¥§¦¦§¨§¤§¨

aiaiaiai.wcqd zgz oezp `edy mc`íøåâå ÷éñôî ÷ãñä øéåàù ,íéøåäè íéìëä ,äæ ãöî äàîåèå äæ ãöî íéìëå ,íéðùì ä÷ìçðå äúø÷ú ä÷ãñðù äøãñëà
÷ãñä ãâðë äøãñëàä úôöøá õøàá íù ïåúð íãà íàå .éðùä ãöì úøáåò äàîåèä ïéàù:d`nehd z` `ian epi` mixne` y"aäàîåèä úà àéáî ïéàù

:çôè ììç åá ùéù øáã àìà.`ed lelg mc` mixne` lld ziae:çôè ììç áéùç óåâä êåúáù ììç ,åëåúá åéòî éðáù ô"òàå
d`̀̀̀edi iax.oixdhn i`ny zia zeliap mc .xne` dc:äìéáðë áéùç àìã ,éøîâì.dliap zviaøçàì íéöéá äá åàöîðå .äèéçùá äìáðúðù ïåâë

:äèéçù.weya zxknp da `veik m`:÷åùá úåøëîðä íéöéá øàùë úøîâðå äù÷ äúôéì÷ù.e`l m`e:úøîâð äðéàù.dxeq`:äáåùç àéä äéòî éðáëã
.mixdhn i`ny zia zixkp mcáæ úùøôá áéúëã(å"è àø÷éå)øåæâ ïðáøå ,äáéæá íéàîèî íéøëðä ïéàå äáéæá íéàîèî ìàøùé éðá ,ìàøùé éðá ìà åøáã

åãáò ,ïðáø äá åøæâ àì êë ìë éåöî ïéàù äáéæä íã ìáà ,øéãú ïééåöî ïäù äéìâø éîéîå ä÷åøá ïðáø øåæâ éë ,éøáñ ù"á .ïäéøáã ìëì íéáæë åéäéù åäééìò
:íéùã÷å äîåøú äìò åôøùð àìã éëéä éë ,àéä ïðáøã éøëðä úàîåèã åòãéù éãë úéøëð ìù äáéæ íã åàîè àìå àøëéä ïðáø.dilbx ininke dwexkíã

åéùëò ,ùáéå çì àîèî íãä äéä àúééøåàã äàîåè äúéä íàù ,äì åùò ãáìá àøëéää åæå .ùáé àìå çì åðééäã ,äéìâø éîéîëå ä÷åøë àîèî úéøëðä
:àéä ïðáøã äàîåèã íéøéëî çì àìà àîèî ïéàù.zrxevn ly dxdh mce:äá÷ðì íééòåáùå øëæì äòáù øçàì ,äãìéù úòøåöîä äúàøù øäåè íã

.daeha:åéúåøéôî åäìéëàäù úåøéôä ìòáì äáåè ÷éæçî ìëåàäù.daeha `lye:äáåè åì ÷éæçî åðéàù.daeha milke` oi`äáåè ÷éæçäì øåñàù

`xephxa yexit

ipyd(לסדק מעבר  האכסדרה, כשניmixedh(של  האכסדרה שהרי אוהל , (מטומאת
ביניהם). מפסיק הסדק שאויר זה, בצד  זה olrnlnאוהלים dpw e` elbx z` ozp

הסדק), d`nehd(על  z` axir.( אחד אוהל  שוב האכסדרה וכל  האויר, נסתם (שהרי 
ux`a dpwd z` ozp,(הסדק כנגד האכסדרה d`nehd(ברצפת z` `ian epi`מצד)

השני) לצד gthאחד  gzet ux`d on deab didiy cr יהיה הרצפה ובין  הקנה (שבין 
עלה  כאילו  אותו חושבים אנו  זה ובכגון כאוהל, חשוב הקנה והרי  טפח, של  חלל
משנתנו – אחד). אוהל  תחת והטומאה הכלים ושוב שכנגדו , הסדק את וסתם
מקולי דברים "אלו  פרקנו  את בזה מסיימת והיא ענין, באותו איפוא, ממשיכה,

הלל ". בית ומחומרי שמאי בית

÷ãqä úçz ïeúð àeäL íãàעל באכסדרה שוכב אדם אם – ÈÈÆÈÇÇÇÆÆ
לעיל, כמבואר שבתקרה, הסדק כנגד íéøîBà:הרצפה éànL úéaÅÇÇÀÄ

äàîhä úà àéáî Bðéà שהיא הטומאה, את מביא האדם אין  – ÅÅÄÆÇËÀÈ
הואיל לסדק, מעבר  השני , שבצד לכלים האכסדרה, של  אחד  מצד 

בהקדמה. שבארנו כמו  טפח, פותח הרצפה ובין  בינו  ìläואין  úéáeÅÄÅ
àeä ìeìç íãà :íéøîBàשבני פי  על  אף אדם, של  בטנו  – ÀÄÈÈÈ

חלולה, היא כאילו חשובה היא הרי בתוכה, ïBéìòäמעיים ãväåÀÇÇÈÆÀ
טפח, פותח הרצפה מעל  גבוה שהוא הגוף, של  –äàîhä úà àéáîÅÄÆÇËÀÈ

האדם  של  העליון  הצד את שרואים לסדק, מעבר  הנמצאים לכלים –
וחזר שכנגדו, הסדק את וסתם עלה כאילו  זה והרי  אוהל , הוא כאילו 

אחד. אוהל תחת הכל
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שמאי בית מקולי שהן נוספות, הלכות מביאות ה בפרק הראשונות המשניות חמש 
הלל. בית ומחומרי 

íéøác äML :øîBà äãeäé éaø אלו על  להוסיף עוד יש – ÇÄÀÈÅÄÈÀÈÄ
שהם הקודם, בפרק ìläשנישנו  úéa éøîçîe éànL úéa élwîÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

הם: ואלו –.`ïéøäèî éànL úéa Y úBìáð íc דם שאין – ÇÀÅÅÇÇÀÇÂÄ
מטמא; הנבילה מן ïéànèîהבא ìlä úéáeמובא בגמרא ((((מנחות מנחות מנחות מנחות – ÅÄÅÀÇÀÄ

א א א א ):):):): טימאו קד קד קד קד ,,,, לא הלל , בית כשטימאו  אף יהודה: ברבי יוסי  רבי  אמר

כזית על ולעמוד לקרוש  ויכול הואיל ברביעית, oeikeאלא :xnelk)
dliap zifk meyn eilr exfbe ,xyal dnec df ixd yexw `edy הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ––––.(

.aäìápä úöéa בידו ונתנבלה תרנגולת אדם ששחט כגון  –lqty) ÅÇÇÀÅÈ
,(ezhigya dze`,ביצה בה eMa÷ומצא úøkîð dá àöBik Lé íàÄÅÇÅÈÄÀÆÆÇ

בשוק, הנמכרת כביצה קשה שקליפתה –úøzî;באכילה –íàå ËÆÆÀÄ
åàì, לגמרי קשה קליפתה שאין –äøeñàשמכלל הנבילה, כגוף – ÈÂÈ

היא, éànLמעיה úéa éøáãk שקליפתה בביצה הם שמקלים – ÀÄÀÅÅÇÇ
ïéøñBàקשה. ìlä úéa נמכרת בה כיוצא אפילו  הביצה את – ÅÄÅÀÄ

שמאי,íéãBîeבשוק. בית –äôøè úöéáaטהור עוף ביצת – ÄÀÅÇÀÅÈ
טריפה, ומצאוה ששחטוה לאחר  בתרנגולת שמצאו ביצה כגון  שנטרף,

äøeñà àéäL,בשוק נמכרת וכמוה גמורה כשהיא אפילו  באכילה, – ÆÄÂÈ
øeqàa äìãbL éðtî במעיה הביצה גם התרנגולת שכשנטרפה – ÄÀÅÆÀÅÈÀÄ

בגמרא באיסור. היו גידוליה וכל אאאא))))נאסרה, נח נח נח נח ,,,, iptnמבואר :((((חוליןחוליןחוליןחולין
,xeqi`a dxnbpyמפני המשנה: כמשמעות שהריdlcbyולא באיסור,

יולדת. אינה búéøëð.טריפה íc נכריה של זיבה דם או נידה דם – ÇÈÀÄ
cúòøöî.(גֹויה), ìL äøäè íãåלאחר רואה שמצורעת דם – ÀÇÇÂÈÆÀÙÇÇ

ימי שבעה לאחר ימים ושלושת שלושים שהם טהרתה, בימי  לידתה
טומאה  ימי שבועיים לאחר  ימים וששת ששים או  לזכר, טומאה

ïéøäèîלנקבה, éànL úéa מטמאים גויים אין  התורה מן שכן – ÅÇÇÀÇÂÄ
ונידה זב בפרשת שכתוב לפי בזיבה, ולא בנידה בבבב):):):):לא טוטוטוטו,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

בנידה  מטמאים ישראל בני  חכמים: ודרשו ישראל ", בני אל  "דבר 
עליהם  גזרו  חכמים אבל ובזיבה, בנידה מטמאים הנכרים ואין ובזיבה,

על חכמים גזרו שלא שמאי בית וסוברים דבריהם, לכל כזבים שיהיו 
ולא  תמיד , מצויים שהם רגליה ומי  רוקה על אלא כלל, הנכרית דם

ולא  חכמים, מדברי אלא אינה שטומאתה שידעו כדי  הדם, על גזרו
וקדשים. תרומה עליה לשרוף dwøkיבואו  :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀËÈ

äéìâø éîéîëe גזרו הנכרית דם על  שאף סוברים, הלל  בית – ÀÅÅÇÀÆÈ
הישראלית  שדם הישראלית, בדם כמו  בה החמירו שלא אלא חכמים,
יבש, מטמא ואינו לח מטמא הנכרית ודם יבש , בין לח בין  מטמא

אלא  אינה שהטומאה היכר , כבר משמש זה והרי רגליה, וכמי כרוקה
וכן  חכמים. oixdhnמדברי i`ny zia ,zrxevn ly dxdh mc שסוברים –

הוא; טהור טהרתה בימי  שדמה יולדת, כל  כדין  מצורעת שדין  הם,
,mixaeq lld ziae.מצורעת והיא הואיל  רגליה, וכמי כרוקה הוא שטמא

.dúéa éøáãk ,äáBèa àHLå äáBèa úéòéáL úBøt ïéìëBàÀÄÅÀÄÄÀÈÀÆÀÈÀÄÀÅÅ
éànL בית וסוברים אדם, לכל  הם הפקר השמיטה שנת פירות – ÇÇ

הפירות  בעד לו ולהודות השדה לבעל טובה להכיר שמותר שמאי
לכל להיכנס בשביעית מותר גם וכן  משדהו, שאוכלים שביעית של

השדה. לבעל טובה להחזיק ולא מפירותיה, ולאכול  ìläשדה úéáeÅÄÅ
äáBèa àlà íéìëBà ïéà :íéøîBàלבעל טובה בהחזקת – ÀÄÅÀÄÆÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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éànL úéaïéøèBt,ìlä úéáeíéáiçî.úaMä úìkìk–éànL úéaïéøèBt;ìlä úéáeïéáiçî. ¥©©§¦¥¦¥§©§¦©§¨©©©¨¥©©§¦¥¦¥§©§¦
‡ÈBúeøéæð íéìLäå äaøî úeøéæð øãpL éî,õøàì àa Ck øçàå–éànL úéaíéøîBà:GL øéæðíBé íéL;úéáe ¦¤¨©§¦§ª¨§¦§¦§¦§©©¨¨¨¨¤¥©©§¦¨¦§¦¥

ìläíéøîBà:älçza øéæð.ézk ézL eéäL éîBúBà úBãéòî íéãò,íéãéòî elàå íézL øãpL íéãéòî elà ¦¥§¦¨¦©§¦¨¦¤¨§¥¦¥¥¦§¦¥§¦¦¤¨©§©¦§¥§¦¦
Lîç øãpL–éànL úéaíéøîBà:úeøéæð ïàk ïéàå úeãòä ä÷ìçð;ìlä úéáeíéøîBà:íézL Lîç ììëa Lé, ¤¨©¨¥¥©©§¦¤§§¨¨¥§¥¨§¦¥¦¥§¦¥¦§¨¨¥§©¦

íézL øéæð äéäiL. ¤¦§¤¨¦§©¦

,äìéì úåñëì èøô ,åúåà íúéàøå áéúëã ,äìéìá úâäåð úéöéö úåöî ïéàù ,äìéìá ìáà ,æðèòù ùáìú àìã äùòú àì éçãå úéöéöã äùò éúà ,åúåöî àåäù
áééçéîã äìéì úåñë íåùî äøéæâ ,áééçéî àìã íåéá åìéôà úéöéöá ïéãñ ïðéøæâ éàîù úéá éøáñå .æðèòù ùáìú àì íåùî áééçéî ,ïéãñá úéöéö ùéáì éà

:ïðéøæâ àì éøáñ ììä úéáå .íéàìë íåùî.zayd zlklk:úáùì äãçééù úåøéô äàìî äìëìë,oiaiign lld ziaïåéëã ,úáùä íãå÷ åìéôà ,ãéî øùòîá
:ñðëúù øçàì àìà úòáå÷ úáùä ïéàã éøáñ ù"áå .ãéî äòá÷åä úáùì äãçééù

`i`i`i`i.ux`l `a k"g`eìà úâäåð úåøéæð ïéàùúåéäìå ìàøùé õøàì úåìòì åúåà ïéáééçî õøàì õåçá úåøéæð øãðù éîå .íéîòä õøà úàîåè íåùî ,õøàá à
:åúåøéæð íù âäåð.mei miyly xifp:íåé íéùìù àåäù ,é"àá úåøéæð íúñ íéé÷éù äéì ïðéñð÷.dligza xifp.úåøéæðá øãðù íéîéä ïéðîë é"àá âåäðì êéøö

:ììë úåøéæð íäá âäð àì åìéàë õøàì õåçá úåøéæð âäðù íéîéäå.mizy xcpy oicirn el`:úåøéæð éúù.yng xcpy oicirn el`eíúàù äòù äúåàá
:ììë øãð àìù øîåà àåäå .úåéøéæð ùîç øãðù íéãéòî åðà íéúù øãðù íéøîåà.zecrd dwlgpïàë ïéàå íäéøáã åìèáúð åæ úà åæ úåùéçëîå ìéàåä

:ììë úåãò.mizy yng llka yi mixne` lld ziae:íéúù øéæð äéäéå

`xephxa yexit

– הנפל . לידת על  שני קרבן חייבת zkqnaולכן  diepy ef zwelgn
.(e ,`) zezixkúéöéöa ïéãñ, פשתן של  בסדין  ציצית לעשות –úéa ÈÄÀÄÄÅ

ïéøèBt éànL צמר של שהיא שהציצית לפי  –("zlkz lizt") ÇÇÀÄ
וכתוב הם, שעטנז  פשתן של  יא יא יא יא ):):):):בסדין  כבכבכבכב,,,, שעטנז ((((דבריםדבריםדבריםדברים תלבש "לא

ודרשו  לך", תעשה "גדילים אחריו : כתוב ואמנם יחדו". ופשתים צמר 

שעטנז , של תעשה" "לא דוחה ציצית של "עשה" שמצוות מכאן ,
ציצית בפרשת כתוב שכן  יום, בכסות אלא אינו  זה טוטוטוטו,,,,אבל  ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

אינה לט לט לט לט ):):):): הציצית שחובת חכמים, מכאן  ולמדו  – אותו" "וראיתם
חייבת  שאינה לילה, לכסות פרט ביום, דהיינו ראייה, בשעת אלא

ציצית, בו עושים אם בלילה, ללובשו שרגילים סדין  ולכן  בציצית;
כשלובשים  שאף שמאי , בית וסוברים שעטנז ; משום עליו  חייבים

ונמצא  בלילה, בו  ישתמש שמא גזירה ציצית, בו  יעשו לא ביום אותו 
הותר לא שמאי  בית שלדעת מפרשים, ויש  כלאים. איסור  על  עובר

כלל . בציצית íéáiçîשעטנז  ìlä úéáe, בסדין ציצית לעשות – ÅÄÅÀÇÀÄ
לילה. משום יום גוזרים ואין  בציצית, שעטנז שהותר  הם שסוברים

úaMä úìkìkלאכול רוצים אם לשבת, המיוחדים פירות סל – ÇÀÈÇÇÇÈ
השבת, כניסת קודם עראי  אכילת ïéøèBtמהפירות éànL úéa– ÅÇÇÀÄ

הפירות  מן לאכול  אסור שבשבת פי  על  ואף הפירות, את מלעשר 

אלא  זה אין ומעשרות, תרומה מהם הופרשו  לא אם עראי, אפילו
לשבת, הפירות את ייחד שכבר  אף שבת, בערב אבל עצמה, בשבת

לעשר . בלי  עראי  אכילת לאכול לו  ïéáiçîמותר  ìlä úéáe– ÅÄÅÀÇÀÄ
למעשר, מיד  הוקבעו  לשבת הפירות את וייחד  שהואיל  מיד , במעשר

– השבת קודם אפילו  עראי מהם לאכול  diepyואסור ef zwelgn
.(a ,c) zexyrn zkqna

א י ה נ ש מ ר ו א ב

דברים  כמה להקדים יש  המשנה ולהבנת ו-ז ), (ג, נזיר במסכת שנויה זו  משנה
שם: ולא `.ששנינו נזיר" "הריני אדם: אמר  אם כלומר יום, שלושים נזירות סתם

יום. שלושים נזיר  הוא הרי  לנזירותו, זמן  כמה a.פירש עליו  לקבל אדם יכול 
זה  ובכגון שלוש ", נזיר  "הריני  או : שתים", נזיר "הריני שיאמר : כגון נזירויות,
דהיינו יום, שלושים היא מהן  אחת שכל נזירויות, שלוש  או  בשתים חייב הוא
שנייה. נזירות למנות ומתחיל  קרבנותיו, ומביא שערו  מגלח יום שלושים כל שלסוף

.b,יום משלושים פחות שהוא זמן בנדרו פירש אם מסויים, לזמן נזירות שקיבל מי
נזירות  שאין  יום, שלושים נזיר  הוא הרי  יום", עשרים נזיר  "הריני שאמר: כגון 
"הריני שאמר : כגון  יום, משלושים יותר פירש אם אבל  יום. משלושים פחותה

בנדרו . שפירש כזמן נזירות עליו חלה ימים", ושניים שלושים מצווה c.נזיר הנזיר 
או לאכול  ושלא ראשו , שער  לגלח ושלא למת, להיטמא שלא איסורים: בשלושה

הגפן. מן היוצא מכל מגלח d.לשתות הוא נזירותו , ימי  את הנזיר שהשלים לאחר 
"תגלחת  נקרא וזה ושלמים, עולה חטאת, קרבנות: שלושה ומביא ראשו, שער 

שמנה e.הטהרה". הימים כל את סותר זה הרי  נזירותו , ימי בתוך למת שנטמא נזיר

מגלח  הוא הרי ימים, שבעה לסוף דהיינו  מטומאתו, עצמו שמטהר  לאחר לנזירותו .
מחדש הוא מתחיל  כך  אחר  הטומאה". "תגלחת נקרא וזה קרבנות, ומביא שערו 

עליו . שקיבל  הימים כמנין  נזירותו לארץ,f.למנות בחוץ נזירות עליו שיקבל מי
דקדוקי  איןכל העמים, ארץ על טומאה גזרו  וחכמים הואיל  אלא עליו , נזירות

לעלות  צריך והוא עליו, שקיבל הנזירות ימי  למנין לו  עולה לארץ שבחוץ נזירותו
את  נזירותו  ימי במלאת ולהביא בטהרה נזירות ימי  ולמנות ולחזור ישראל  לארץ
נחלקו כך על ישראל ? בארץ נזירותו ימי  במנין  נוהג הוא כיצד  הטהרה. קרבנות

הלל. ובית שמאי בית במשנתנו 

äaøî úeøéæð øãpL éî,ימים הרבה של נזירות עליו  שקיבל  – ÄÆÈÇÀÄÀËÈ
לארץ, בחוץ והיה יום, משלושים למעלה Búeøéæðדהיינו  íéìLäåÀÄÀÄÀÄ

עליו, שקיבל הימים כמנין  שם, –õøàì àa Ck øçàåשכל – ÀÇÇÈÈÈÈÆ
שהרי הנזיר, תורת את לקיים יכול  אינו  לארץ בחוץ שוהה שהוא זמן 
ישראל לארץ לבוא הוא חייב ולכן שבארנו , כמו  טמאה, העמים ארץ

קרבנות, ולהביא ולגלח בטהרה נזירותו למנות éànLכדי  úéaÅÇÇ
GL øéæð :íéøîBàíBé íéL,העמים ארץ מטומאת שיטהר  אחרי – ÀÄÈÄÀÄ

שבארנו  כמו  נזירות", "סתם שהוא יום, שלושים רק נזירות נוהג הוא
מרובה, נזירות שנדר פי על אף ארץ בהקדמה, וטומאת שהואיל 

בבואו  עליו שמקלים שמאי, בית סוברים מדרבנן, אלא אינה העמים
נזירות. סתם להשלים אלא אותו  מחייבים ואין  ישראל, úéáeÅלארץ

älçza øéæð :íéøîBà ìlä נזירותו ולמנות לחזור הוא צריך  – ÄÅÀÄÈÄÇÀÄÈ
שמנה  הנזירות שימי  לפי בתחילה, שנדר  הימים כמנין ישראל  בארץ

כלל . לו עולים אינם העמים íéãòבארץ ézk ézL eéäL éîÄÆÈÀÅÄÅÅÄ
BúBà úBãéòî,בנזירות שנדר עליו מעידות עדים של כיתות שתי  – ÀÄ

íézL øãpL íéãéòî elà עליו שקיבל מעידים אחת כת עדי – ÅÀÄÄÆÈÇÀÇÄ
נזירויות, Lîçשתי øãpL íéãéòî elàåחמש עליו שקיבל – ÀÅÀÄÄÆÈÇÈÅ

ש והוא העדים נזירויות; את מכחיש  או  נדרו , זוכר שאינו  לפי ותק,

כלל , נדר שלא úeãòäואומר  ä÷ìçð :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÆÀÀÈÈÅ
זו , את זו  הן מכחישות שהרי הכתות, שתי  בין  מחלוקת כאן  יש

úeøéæð ïàk ïéàå.בטלה שעדותם –Lé :íéøîBà ìlä úéáe ÀÅÈÀÄÅÄÅÀÄÅ
íézL Lîç ììëaשנדר מעידים חמש, שנדר  המעידים אף – ÄÀÈÈÅÀÇÄ

מודים  הכל  והרי  שתיים, מנין גם כולל  חמש מנין שכן שתיים,
הדין מן  ולפיכך  נזירויות, שתי עליו  íézLשקיבל  øéæð äéäiLÆÄÀÆÈÄÀÇÄ

יום. שלושים פעמיים היינו נזירויות, שתי  לנהוג וחייב –

i r i a x m e i
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יא, (אהלות שלפניה במשנה שנינו ושם ג), (יא, אהלות, במסכת שנויה משנתנו
שנסדקה `dxcqkב): צדדים) משלושה פתוח והוא בתקרה המקורה עמודים (בנין 

לשניים), כולה ונחלקה המת)d`neh(תקרתה, df(מן  cva,(הסדק cvay(של  milk
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·È÷ãqä úçz ïeúð àeäL íãà–éànL úéaíéøîBà:äàîhä úà àéáî Bðéà;ìlä úéáeíéøîBà:ìeìç íãà ¨¨¤¨©©©¤¤¥©©§¦¥¥¦¤©ª§¨¥¦¥§¦¨¨¨
àeä,äàîhä úà àéáî ïBéìòä ãväå. §©©¨¤§¥¦¤©ª§¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡äãeäé éaøøîBà:élwî íéøác äMLéànL úéaéøîçîeìlä úéa:úBìáð íc–éànL úéaïéøäèî;úéáe ©¦§¨¥¦¨§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥©§¥¥©©§©£¦¥

ìläïéànèî.äìápä úöéa,÷eMa úøkîð dá àöBik Lé íà–úøzî,åàì íàå–äøeñà,éøáãkéànL úéa; ¦¥§©§¦¥©©§¥¨¦¥©¥¨¦§¤¤©ª¤¤§¦¨£¨§¦§¥¥©©
ìlä úéaïéøñBà;äôøè úöéáa íéãBîe,äøeñà àéäL,øeqàa äìãbL éðtî.úòøöî ìL äøäè íãå úéøëð íc ¥¦¥§¦¦§¥©§¥¨¤¦£¨¦§¥¤§¥¨§¦©¨§¦§©©£¨¤§Ÿ©©

–éànL úéaïéøäèî;ìlä úéáeàíéøîB:éîéîëe dwøkäéìâø.äáBèa àHLå äáBèa úéòéáL úBøt ïéìëBà, ¥©©§©£¦¥¦¥§¦§ª¨§¥¥©§¤¨§¦¥§¦¦§¨§¤§¨

aiaiaiai.wcqd zgz oezp `edy mc`íøåâå ÷éñôî ÷ãñä øéåàù ,íéøåäè íéìëä ,äæ ãöî äàîåèå äæ ãöî íéìëå ,íéðùì ä÷ìçðå äúø÷ú ä÷ãñðù äøãñëà
÷ãñä ãâðë äøãñëàä úôöøá õøàá íù ïåúð íãà íàå .éðùä ãöì úøáåò äàîåèä ïéàù:d`nehd z` `ian epi` mixne` y"aäàîåèä úà àéáî ïéàù

:çôè ììç åá ùéù øáã àìà.`ed lelg mc` mixne` lld ziae:çôè ììç áéùç óåâä êåúáù ììç ,åëåúá åéòî éðáù ô"òàå
d`̀̀̀edi iax.oixdhn i`ny zia zeliap mc .xne` dc:äìéáðë áéùç àìã ,éøîâì.dliap zviaøçàì íéöéá äá åàöîðå .äèéçùá äìáðúðù ïåâë

:äèéçù.weya zxknp da `veik m`:÷åùá úåøëîðä íéöéá øàùë úøîâðå äù÷ äúôéì÷ù.e`l m`e:úøîâð äðéàù.dxeq`:äáåùç àéä äéòî éðáëã
.mixdhn i`ny zia zixkp mcáæ úùøôá áéúëã(å"è àø÷éå)øåæâ ïðáøå ,äáéæá íéàîèî íéøëðä ïéàå äáéæá íéàîèî ìàøùé éðá ,ìàøùé éðá ìà åøáã

åãáò ,ïðáø äá åøæâ àì êë ìë éåöî ïéàù äáéæä íã ìáà ,øéãú ïééåöî ïäù äéìâø éîéîå ä÷åøá ïðáø øåæâ éë ,éøáñ ù"á .ïäéøáã ìëì íéáæë åéäéù åäééìò
:íéùã÷å äîåøú äìò åôøùð àìã éëéä éë ,àéä ïðáøã éøëðä úàîåèã åòãéù éãë úéøëð ìù äáéæ íã åàîè àìå àøëéä ïðáø.dilbx ininke dwexkíã

åéùëò ,ùáéå çì àîèî íãä äéä àúééøåàã äàîåè äúéä íàù ,äì åùò ãáìá àøëéää åæå .ùáé àìå çì åðééäã ,äéìâø éîéîëå ä÷åøë àîèî úéøëðä
:àéä ïðáøã äàîåèã íéøéëî çì àìà àîèî ïéàù.zrxevn ly dxdh mce:äá÷ðì íééòåáùå øëæì äòáù øçàì ,äãìéù úòøåöîä äúàøù øäåè íã

.daeha:åéúåøéôî åäìéëàäù úåøéôä ìòáì äáåè ÷éæçî ìëåàäù.daeha `lye:äáåè åì ÷éæçî åðéàù.daeha milke` oi`äáåè ÷éæçäì øåñàù

`xephxa yexit

ipyd(לסדק מעבר  האכסדרה, כשניmixedh(של  האכסדרה שהרי אוהל , (מטומאת
ביניהם). מפסיק הסדק שאויר זה, בצד  זה olrnlnאוהלים dpw e` elbx z` ozp

הסדק), d`nehd(על  z` axir.( אחד אוהל  שוב האכסדרה וכל  האויר, נסתם (שהרי 
ux`a dpwd z` ozp,(הסדק כנגד האכסדרה d`nehd(ברצפת z` `ian epi`מצד)

השני) לצד gthאחד  gzet ux`d on deab didiy cr יהיה הרצפה ובין  הקנה (שבין 
עלה  כאילו  אותו חושבים אנו  זה ובכגון כאוהל, חשוב הקנה והרי  טפח, של  חלל
משנתנו – אחד). אוהל  תחת והטומאה הכלים ושוב שכנגדו , הסדק את וסתם
מקולי דברים "אלו  פרקנו  את בזה מסיימת והיא ענין, באותו איפוא, ממשיכה,

הלל ". בית ומחומרי שמאי בית

÷ãqä úçz ïeúð àeäL íãàעל באכסדרה שוכב אדם אם – ÈÈÆÈÇÇÇÆÆ
לעיל, כמבואר שבתקרה, הסדק כנגד íéøîBà:הרצפה éànL úéaÅÇÇÀÄ

äàîhä úà àéáî Bðéà שהיא הטומאה, את מביא האדם אין  – ÅÅÄÆÇËÀÈ
הואיל לסדק, מעבר  השני , שבצד לכלים האכסדרה, של  אחד  מצד 

בהקדמה. שבארנו כמו  טפח, פותח הרצפה ובין  בינו  ìläואין  úéáeÅÄÅ
àeä ìeìç íãà :íéøîBàשבני פי  על  אף אדם, של  בטנו  – ÀÄÈÈÈ

חלולה, היא כאילו חשובה היא הרי בתוכה, ïBéìòäמעיים ãväåÀÇÇÈÆÀ
טפח, פותח הרצפה מעל  גבוה שהוא הגוף, של  –äàîhä úà àéáîÅÄÆÇËÀÈ

האדם  של  העליון  הצד את שרואים לסדק, מעבר  הנמצאים לכלים –
וחזר שכנגדו, הסדק את וסתם עלה כאילו  זה והרי  אוהל , הוא כאילו 

אחד. אוהל תחת הכל

א ה נ ש מ ר ו א ב

שמאי בית מקולי שהן נוספות, הלכות מביאות ה בפרק הראשונות המשניות חמש 
הלל. בית ומחומרי 

íéøác äML :øîBà äãeäé éaø אלו על  להוסיף עוד יש – ÇÄÀÈÅÄÈÀÈÄ
שהם הקודם, בפרק ìläשנישנו  úéa éøîçîe éànL úéa élwîÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

הם: ואלו –.`ïéøäèî éànL úéa Y úBìáð íc דם שאין – ÇÀÅÅÇÇÀÇÂÄ
מטמא; הנבילה מן ïéànèîהבא ìlä úéáeמובא בגמרא ((((מנחות מנחות מנחות מנחות – ÅÄÅÀÇÀÄ

א א א א ):):):): טימאו קד קד קד קד ,,,, לא הלל , בית כשטימאו  אף יהודה: ברבי יוסי  רבי  אמר

כזית על ולעמוד לקרוש  ויכול הואיל ברביעית, oeikeאלא :xnelk)
dliap zifk meyn eilr exfbe ,xyal dnec df ixd yexw `edy הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ––––.(

.aäìápä úöéa בידו ונתנבלה תרנגולת אדם ששחט כגון  –lqty) ÅÇÇÀÅÈ
,(ezhigya dze`,ביצה בה eMa÷ומצא úøkîð dá àöBik Lé íàÄÅÇÅÈÄÀÆÆÇ

בשוק, הנמכרת כביצה קשה שקליפתה –úøzî;באכילה –íàå ËÆÆÀÄ
åàì, לגמרי קשה קליפתה שאין –äøeñàשמכלל הנבילה, כגוף – ÈÂÈ

היא, éànLמעיה úéa éøáãk שקליפתה בביצה הם שמקלים – ÀÄÀÅÅÇÇ
ïéøñBàקשה. ìlä úéa נמכרת בה כיוצא אפילו  הביצה את – ÅÄÅÀÄ

שמאי,íéãBîeבשוק. בית –äôøè úöéáaטהור עוף ביצת – ÄÀÅÇÀÅÈ
טריפה, ומצאוה ששחטוה לאחר  בתרנגולת שמצאו ביצה כגון  שנטרף,

äøeñà àéäL,בשוק נמכרת וכמוה גמורה כשהיא אפילו  באכילה, – ÆÄÂÈ
øeqàa äìãbL éðtî במעיה הביצה גם התרנגולת שכשנטרפה – ÄÀÅÆÀÅÈÀÄ

בגמרא באיסור. היו גידוליה וכל אאאא))))נאסרה, נח נח נח נח ,,,, iptnמבואר :((((חוליןחוליןחוליןחולין
,xeqi`a dxnbpyמפני המשנה: כמשמעות שהריdlcbyולא באיסור,

יולדת. אינה búéøëð.טריפה íc נכריה של זיבה דם או נידה דם – ÇÈÀÄ
cúòøöî.(גֹויה), ìL äøäè íãåלאחר רואה שמצורעת דם – ÀÇÇÂÈÆÀÙÇÇ

ימי שבעה לאחר ימים ושלושת שלושים שהם טהרתה, בימי  לידתה
טומאה  ימי שבועיים לאחר  ימים וששת ששים או  לזכר, טומאה

ïéøäèîלנקבה, éànL úéa מטמאים גויים אין  התורה מן שכן – ÅÇÇÀÇÂÄ
ונידה זב בפרשת שכתוב לפי בזיבה, ולא בנידה בבבב):):):):לא טוטוטוטו,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

בנידה  מטמאים ישראל בני  חכמים: ודרשו ישראל ", בני אל  "דבר 
עליהם  גזרו  חכמים אבל ובזיבה, בנידה מטמאים הנכרים ואין ובזיבה,

על חכמים גזרו שלא שמאי בית וסוברים דבריהם, לכל כזבים שיהיו 
ולא  תמיד , מצויים שהם רגליה ומי  רוקה על אלא כלל, הנכרית דם

ולא  חכמים, מדברי אלא אינה שטומאתה שידעו כדי  הדם, על גזרו
וקדשים. תרומה עליה לשרוף dwøkיבואו  :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀËÈ

äéìâø éîéîëe גזרו הנכרית דם על  שאף סוברים, הלל  בית – ÀÅÅÇÀÆÈ
הישראלית  שדם הישראלית, בדם כמו  בה החמירו שלא אלא חכמים,
יבש, מטמא ואינו לח מטמא הנכרית ודם יבש , בין לח בין  מטמא

אלא  אינה שהטומאה היכר , כבר משמש זה והרי רגליה, וכמי כרוקה
וכן  חכמים. oixdhnמדברי i`ny zia ,zrxevn ly dxdh mc שסוברים –

הוא; טהור טהרתה בימי  שדמה יולדת, כל  כדין  מצורעת שדין  הם,
,mixaeq lld ziae.מצורעת והיא הואיל  רגליה, וכמי כרוקה הוא שטמא

.dúéa éøáãk ,äáBèa àHLå äáBèa úéòéáL úBøt ïéìëBàÀÄÅÀÄÄÀÈÀÆÀÈÀÄÀÅÅ
éànL בית וסוברים אדם, לכל  הם הפקר השמיטה שנת פירות – ÇÇ

הפירות  בעד לו ולהודות השדה לבעל טובה להכיר שמותר שמאי
לכל להיכנס בשביעית מותר גם וכן  משדהו, שאוכלים שביעית של

השדה. לבעל טובה להחזיק ולא מפירותיה, ולאכול  ìläשדה úéáeÅÄÅ
äáBèa àlà íéìëBà ïéà :íéøîBàלבעל טובה בהחזקת – ÀÄÅÀÄÆÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn



aקפ dpyn iying wxt zeiecr zkqn

éøáãkéànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:äáBèa àlà íéìëBà ïéà.úîçä–éànL úéaíéøîBà:äøeøö §¦§¥¥©©¥¦¥§¦¥§¦¤¨§¨©¥¤¥©©§¦§¨
úãîBò;ìlä úéáeíéøîBà:äøeøö dðéàL ét ìò óà. ¤¤¥¦¥§¦©©¦¤¥¨§¨
·éñBé éaøøîBà:élwî íéøác äMLéànL úéaéøîçîeìlä úéa:Bðéàå ïçìMä ìò äðéábä íò äìBò óBòä ©¦¥¥¦¨§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥¨¤¦©§¦¨©©ª§¨§¥

ìëàð,éøáãkéànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:ìëàð Bðéàå äìBò Bðéà.ïîL ìò íéúéæ ïéîøBz,ïéé ìò íéáðòå,éøáãk ¤¡¨§¦§¥¥©©¥¦¥§¦¥¤§¥¤¡¨§¦¥¦©¤¤©£¨¦©©¦§¦§¥
éànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:ïéîøBz ïéà.íøkaL úBnà òaøà òøBfä–éànL úéaíéøîBà:úçà äøeL Lc÷; ¥©©¥¦¥§¦¥§¦©¥©©§©©¤©¤¤¥©©§¦¦¥¨©©
ìlä úéáeíéøîBà:úBøeL ézL Lc÷.äqònä–éànL úéaïéøèBt,eìlä úéáïéáiçî.úéìcøça ïéìéaèî,éøáãk ¥¦¥§¦¦¥§¥©§¦¨¥©©§¦¥¦¥§©§¦©§¦¦§©§§¦§¦§¥

éànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:ïéìéaèî ïéà.íéçñô éáøò øibúpL øb–éànL úéaíéøîBà:úà ìëBàå ìáBè ¥©©¥¦¥§¦¥©§¦¦¥¤¦§©©©§¥§¨¦¥©©§¦¥§¥¤

:åäðéø÷ôà àðîçøã ,íéìòáì.zngd:åøøöå á÷éðù øåò ìù ãàð ïéîë.zcner dxexvá÷î äðéàäøåù÷ äúéäù øîåìë ,äøåøö àéä ïë íà àìà äàîåè úì
:åëåúá ïéîéùîù äî ÷éæçîå åéìàî ãîåò àåäù ãò øåøöä íå÷îä ìò äù÷úðå øåòä èî÷ðå.dxexv dpi`y t"r`äù÷úð àìå åéìàî øåòä èî÷ð àìù

:äàîåè ìá÷î äæ éøä ,÷éæçîå åøù÷å ìéàåä ,øù÷ä íå÷î ìò
aaaa.dpiabd mr dler serd:íéøôåñ éøáãî àìà åøåñéà ïéàù.dler `läøåúä ïî øåñà àåäã ,çúåø ñôìàá äîäá øùá íò äðéáâ äìòé àîù äøéæâ

:ìùáî åðééäã.oinxez oi` mixne` lld ziaeïî íåøúì ìåëé åðéà ,äîåøú ïäî ùéøôäì áééçù íéúéæå äîåøú åðîî ùéøôäì áééçù ïîù åì ùéù éî
áéúëã ,íéúéæä úîåøúá ïîùä øåèôìå ïîùä ïîå íéúéæä ïî íåøúì åì ùéù øåòéùä éôë íéúéæä(ç"é øáãîá)àìå øåîâä ìò øåîâä ïî ,ïøåâä ïî ïâãë

:øåîâä ìò øåîâ åðéàù äîî.mxka zen` rax` rxefdúçà äøåù ùãé÷ äæ øåòéù êåúá òøåæäå ,íøëä ïî òøæä ÷éçøäì íãà êéøöù øåòéùä àåäù
áéúëãë ,íøë ìù(á"ë íéøáã)íøë àø÷ð ïéàã éøáñ ììä úéáå .íøë äéåø÷ úçà äøåùã éàîù úéáì åäì àøéáñå .íøëä úàåáúå 'åâå äàìîä ùã÷ú ïô

:øîà÷ íøë ìù úåøåù éúù ,äùã÷ íøëä úàåáúã àðîçø øîà÷ éëå ,úåøåù éúùî úåçô.dqirndäáòúîå ìùáúîå íéçúåø íéî éáâ ìò åäåðúðù çî÷
:äìç ùéøá åðáúë äæá äëìä ÷ñôå .íéáééçî ììä úéáå .äìçî íéøèåô éàîù úéá .íù.zilcxgäáåâî øîåìë ,øä ìù åéìãî àáä íéî íøæ .úéìãøä åîë

úî ïéà åìéôàå .øää,ãçà íå÷îá äàñ íéòáøà åäéù ãò ïéìéáèî ïéà íéøîåà ììä úéáå .éàîù úéáì ïäá ïéìéáèî äàñ íéòáøà àìà ïôåñ ãòå ïúìç

`xephxa yexit

רגיל אדם יהא שלא השנים, שאר  משום בשביעית שגוזרים הפירות,
התורה  מן אבל מדעתו. שלא ובפרדסו  ובגינתו  חברו בשדה ליכנס

שכתוב בטובה, שלא גם יא יא יא יא ):):):):מותר כגכגכגכג,,,, תשמטנה",((((שמות שמות שמות שמות  "והשביעית
חכמים  שגדרו אלא פרצות, בה פורץ שהוא מגיד  במכילתא: ותניא

העולם תיקון  הלל:((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).).מפני  בית בדברי  גורסים `milkeויש  oi`
daeha הפקירה שהתורה לפי  לבעלים, טובה להחזיק שאסור  כלומר  –

בשביעית. הפירות בו eúîçä.את מחזיקים שהיו  עור של  נאד – ÇÅÆ
אחרים, נוזלים או úãîBòמים äøeøö :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÀÈÆÆ

ועומדת, צרורה שתהא עד טומאה מקבלת אינה החמת, ניקבה אם

שמקום  עד  הקשר  סביב העור  ונקמט היטב קשור  הנקב שאם כלומר
אז  ומכווץ, סתום הנקב יישאר הקשר יתיר  ואפילו  כולו, ייסתם הנקב

כבתחילה. בה להשתמש  אפשר  שהרי טומאה, החמת úéáeÅמקבלת
äøeøö dðéàL ét ìò óà :íéøîBà ìlä הנקב אם קשור– ÄÅÀÄÇÇÄÆÅÈÀÈ

ואפשר הואיל  כך, כל  הקשר ידי  על  העור  נקמט שלא אף וסתום,
טומאה מקבלת היא הרי כמקודם, נוזלים בחמת ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;;להחזיק

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).
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íéøác äML :øîBà éñBé éaø אלה על  להוסיף יש  דלקמן , – ÇÄÅÅÄÈÀÈÄ
שהם ד , בפרק ìläשנישנו  úéa éøîçîe éànL úéa élwî– ÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

הם: ìëàð,`.ואלו Bðéàå ïçìMä ìò äðéábä íò äìBò óBòäÈÆÄÇÀÄÈÇÇËÀÈÀÅÆÁÈ
éànL úéa éøáãkעל וגבינה בשר להעלות שאסור  היא הלכה – ÀÄÀÅÅÇÇ

שהוא  רותח בכלי הגבינה עם הבשר יעלה שמא גזירה אחד , שולחן 
שנאמר בחלב, בשר  לבשל  אסרה התורה והרי בישול, כגכגכגכג,,,,דרך  ((((שמות שמות שמות שמות 

פעמים יטיטיטיט):):):): שלוש בתורה נאמר  זה פסוק אמו "; בחלב גדי  תבשל "לא

כא כא כא כא ),),),), ידידידיד,,,, דברים דברים דברים דברים  כוכוכוכו;;;; לדלדלדלד,,,, שם שם שם שם  בישול,((((שם שם שם שם ;;;; לאיסור אחד  חכמים: ודרשו
בבשר אמורים? דברים במה הנאה. לאיסור ואחד  אכילה לאיסור  אחד 

חכמים, מדברי אלא התורה מן אסור  אינו  בחלב עוף בשר אבל  בהמה,
בחלב, עוף בשר  לאכול  שאסור פי  על  שאף שמאי , בית סוברים ומכאן

על לגזור אין חכמים, מדברי  אלא אינו  ואיסורו הואיל  מקום מכל
השולחן . על  הגבינה עם עוף בשר  íéøîBà:העלאת ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

ìëàð Bðéàå äìBò Bðéà הגבינה עם להעלות אסור עוף בשר  אף – ÅÆÀÅÆÁÈ
שלדעת  אומרים, ויש לעיל; שהבאנו הגזירה אותה משום השולחן , על 

יחד לאכלם יבוא שמא וגבינה, עוף בבשר גזרו  הלל חולין חולין חולין חולין בית ((((משנהמשנהמשנהמשנה

א א א א ).).).). aúéa.ח ח ח ח ,,,, éøáãk ,ïéé ìò íéáðòå ,ïîL ìò íéúéæ ïéîøBzÀÄÅÄÇÆÆÇÂÈÄÇÇÄÀÄÀÅÅ
éànL או תרומה, מהן  להפריש  שחייב ושמן, זיתים לו שיש  מי – ÇÇ

על גם הזיתים מן  לתרום שמאי, בית לדעת הוא, יכול ויין, ענבים
היין, על  גם הענבים מן או ïéîøBzהשמן, ïéà :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÅÀÄ

ויין , בענבים וכן השמן , על השמן  ומן  הזיתים, על  הזיתים מן  אלא –
כז כז כז כז ):):):):שכתוב יח יח יח יח ,,,, –((((במדברבמדברבמדברבמדבר הגורן " מן  כדגן  תרומתכם לכם "ונחשב

ממה  ולא הגמור, על  הגמור  מן אלא תורמים שאין למדו , ומכאן
תרומות במסכת ברם, הגמור . על גמור  דדדד))))שאינו  זו ((((א א א א ,,,, הלכה שנויה

אחר שם שם שם שם ),),),),בנוסח בדיעבד,((((עייןעייןעייןעיין אלא הלל ובית שמאי  בית נחלקו  שלא
ענבים  או  שמן  על  זיתים תורמים שאין  מודים הכל לכתחילה אבל 

מבארים  ויש  שונות; בדרכים הסתירה את מיישבים המפרשים יין. על 
לאו  "תורמין " שהלשון בתרומות, המשנה נוסח כפי משנתנו, את גם

והמחלוקת הוא, בדיעבד דווקא שלמהשלמהשלמהשלמה").").").").היא """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת b.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;
íøkaL úBnà òaøà òøBfä ה הוא – צריך  הכרם, בצד  לזרוע בא ÇÅÇÇÀÇÇÆÇÆÆ

הכרם", "עבודת שיעור והוא אמות, ארבע הכרם מן הזרע את להרחיק
לכרם, סמוך  אמות ארבע בתוך וזרע הרחיק, לא éànLואם úéaÅÇÇ

úçà äøeL Lc÷ :íéøîBà,בהנאה אסר  כלומר קידש , הזרע – ÀÄÄÅÈÇÇ
שנאמר  לזרעים, הסמוכה הכרם מן  אחת שורה כלאיים, ((((דברים דברים דברים דברים משום

טטטט):):):): תזרע כבכבכבכב,,,, אשר  הזרע המלאה תקדש פן  כלאים, כרמך  תזרע "לא
ויש הזרעים, עם מתקדשת הכרם שתבואת כלומר  הכרם", ותבואת

ש "תבואת  שמאי , בית וסוברים מותר; והשאר שנתקדש, מה כל לשרוף
גפנים  של אחת שורה שאף הכרם, של  האחת השורה משמעה הכרם"

"כרם". úBøeLנקראת ézL Lc÷ :íéøîBà ìlä úéáe שלדעת – ÅÄÅÀÄÄÅÀÅ
שאמרה  וכיון  "כרם", נקרא לא גפנים שורות משתי  פחות הלל  בית
(כלאים  כרם של  שורות שתי משמעה הרי הכרם", "תבואת התורה

ה). רותחים,c.äqònäד, במים ששמים קמח –ïéøèBt éànL úéa ÇÀÄÈÅÇÇÀÄ
מ  החלה.– מן  פטור בישול דרך הנאפה שכל  החלה, ìläן úéáeÅÄÅ

ïéáiçîבחלה וווו).).).).– א א א א ,,,, dúéa.((((חלהחלהחלהחלה éøáãk ,úéìcøça ïéìéaèî ÀÇÀÄÇÀÄÄÀÇÀÀÄÀÄÀÅÅ
éànL וסוברים ההר , מן היורדים גשמים מי של זרם הוא "חרדלית" – ÇÇ

שאין  פי על  אף טמאים, כלים כגון בחרדלית, שמטבילים שמאי  בית
ועד מתחילתה בכולה, ויש  הואיל  סאה, ארבעים הטבילה במקום

סאה. ארבעים ïéìéaèîסופה, ïéà :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÅÇÀÄÄ
כשהם  אלא זורמים, כשהם מטהרים גשמים מי  שאין  בחרדלית,

izdw - zex`ean zeipyn
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áøòì Bçñt;ìlä úéáeíéøîBà:äìøòä ïî LøBtä,øáwä ïî LøBôk. ¦§¨¤¤¥¦¥§¦©¥¦¨¨§¨§¥¦©¤¤
‚ìàòîLé éaøøîBà:GLélwî íéøác äLéànL úéaéøîçîeìlä úéa:íéãiä úà ànèî dðéà úìä÷,éøáãk ©¦¦§¨¥¥§¨§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥Ÿ¤¤¥¨§©¨¤©¨©¦§¦§¥

éànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:íéãiä úà ànèî.ïúåöî eNòL úàhç éî–éànL úéaïéøäèî,ìlä úéáe ¥©©¥¦¥§¦§©¨¤©¨©¦¥©¨¤¨¦§¨¨¥©©§©£¦¥¦¥
ïéànèî.çöwä–éànL úéaïéøäèî,ìlä úéáeïéànèî.úBøNòîì ïëå. §©§¦©¤©¥©©§©£¦¥¦¥§©§¦§¥§©§§
„øæòéìà éaøøîBà:élwî íéøáã éðLéànL úéaéøîçîeìlä úéa:äìáè àHL úãìBé íc–éànL úéa ©¦¡¦¤¤¥§¥§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥©¤¤¤¨§¨¥©©

íéøîBà:dwøkäéìâø éîéîëe;ìlä úéáeíéøîBà:ànèîLáéå çì.áBæa úãìBéa íéãBîe,çì ànèî àeäL §¦§ª¨§¥¥©§¤¨¥¦¥§¦§©¥©§¨¥¦§¤¤§¤§©¥©
Láéå. §¨¥

:ïøåáùàá àìà úøäèî úéìãøç ïéàù.xawd on yxetkäòáøà íåéá ìîù éøëð ìøòá àìà ììä úéáå éàîù úéá å÷ìçð àìå .éòéáùå éùéìù äàæä êéøöå
,ìëåàå ìåáèà éîð àúùä ,éúìëàå éúìáèå øùò äòáøà ãò äàîåè ìëî éúøäè àì ã÷úùà øîàéå äàáä äðùì àîèé àîù äøéæâ éøáñ ììä úéáã ,øùò
ìëåàå ìáåè ìëä éøáã ,ìàøùé ìøò ìáà .ïðéøæâ àì éøáñ éàîù úéáå .äàîåè ìá÷îå àåä ìàøùé åéùëò äàîåè ìá÷î àìå äéä éøëð ã÷úùàã òãé àìå

:áøòì åçñô
bbbb.micid z` `nhn epi` zldw:äøîàð ùãå÷ä çåøá àìå àéä äîìù ìù åúîëçù éðôî.micid z` `nhn,äøîàð ùãå÷ä çåøá úìä÷ óà éøáñã

:ùãå÷ä éáúë øàùë íéãéä úà àîèî êëìä.ozevn eyry:íéìë éáâ ìò åà íãà éáâ ìò åôåâî åôèð íà ,íäá øäèå àîèä ìò íúåà åæäù øçàì
.gvwd:áì áàë éãéì àá åðéà åá ìéâøäù ,íçìá åúåà úúì íéìéâøå .æ"òìá å"ìééð åì ïéøå÷ù øåçù òøæ.oixdhn i`ny zia:ìëåà áéùç àìãlld ziae

.oi`nhn:ìëåà áéùç íéìëåàá åúåà úúì ïéìéâøã ïåéë.zexyrnl okeåáééçî íéìëåà úàîåè åàîèîäù ,úåøùòîì å÷ìçð ïë äàîåèì å÷ìçðù åîë
:úåøùòîá

cccc.zclei mc:äìáè àìå äá÷ðì íééòåáùå øëæì òåáù äúäùù.dilbx ininke dwexk mixne` i`ny ziaóà ,íéùáé íéàîèî ïéàå íéçì íéàîèîù
:ùáéå çì àîèîù äãð íãë áéùç åðéàå .ùáé àîèî åðéàå çì àîèî äîã.yaie gl `nhn mixne` lld ziae,áéùç àåä äãð íãë äìáè àìù ïîæ ìë

`xephxa yexit

סאה ארבעים בשיעור  אחד  במקום ועומדים וווו).).).).מכונסים ה ה ה ה ,,,, ((((מקואותמקואותמקואותמקואות

.eíéçñô éáøò øibúpL øb בערב גרות לשם וטבל  שמל כלומר – ÅÆÄÀÇÇÇÀÅÀÈÄ
בניסן, י"ד ביום היינו הפסח, ìáBèחג :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅ

קדשים, לאכילת סופרים מדברי נוספת áøòìפעם Bçñt úà ìëBàåÀÅÆÄÀÈÆÆ
הפסח. מקרבן בערב ואוכל –ïî LøBtä :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÇÅÄ
øáwä ïî LøBôk ,äìøòä,במת נגע כאילו  מערלתו  הפורש גר  – ÈÈÀÈÀÅÄÇÆÆ

ביום  הפרה אפר ממי  הזאה וטעון ימים שבעה טמא שהוא כלומר

אסור הלכך  לגרות; וטבילתו מילתו  שלאחר  השביעי וביום השלישי 
לערב הפסח מן לאכול ח ח ח ח ).).).).לו ח ח ח ח ,,,, אאאא))))בגמרא((((פסחים פסחים פסחים פסחים  צבצבצבצב,,,, מבואר,((((פסחים פסחים פסחים פסחים 

בניסן , י"ד ביום שמל גוי  בערל  אלא הלל ובית שמאי  בית נחלקו שלא
פסח,ש בערב הבאה בשנה למת ייטמא שמא בו , גוזרים הלל בית

אעשה  כך הפסח, מקרבן  בערב ואכלתי טבלתי שאשתקד  כשם ויאמר :
גוי היה שעברה שבשנה ידע ולא מפסחי , ואוכל שאטבול  השנה גם

והוא  הוא, ישראל עכשיו אבל  טומאה, מקבל  גוי ואין  פסח, לערב עד 
בית  אמרו לפיכך  ימים; שבעה אחרי אלא נטהר ואינו  טומאה מקבל 
סוברים, שמאי  ובית ושביעי. שלישי הזאה טעון  השנה שגם הלל,

כגון  ישראל, ערל אבל הבאה. בשנה מת טומאת משום גוזרים שאין
אסור הוא מקום שמכל  מלמולו, ונמנעו מילה מחמת אחיו  שמתו 

שכתוב פסח, מח מח מח מח ))))בקרבן יביביביב,,,, הוא ((((שמות שמות שמות שמות  אם בו", יאכל  לא ערל "וכל 
לערב. פסחו ואוכל טובל הלל לבית אף פסח, בערב למול בא
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GL :øîBà ìàòîLé éaøíéøác äL אלו על להוסיף עוד יש – ÇÄÄÀÈÅÅÀÈÀÈÄ
שהם ד , בפרק ìläשנישנו  úéa éøîçîe éànL úéa élwî– ÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

הם: éànL`.ואלו  úéa éøáãk ,íéãiä úà ànèî dðéà úìä÷ÙÆÆÅÈÀÇÈÆÇÈÇÄÀÄÀÅÅÇÇ
הנוגעות  הידים את שיטמאו  הקודש  כתבי  על גזרו חכמים שכן  –

בגמרא הטעם ומבואר א א א א ),),),),בהם, ידידידיד,,,, להצניע ((((שבת שבת שבת שבת  רגילים שהיו  לפי 

העכברים  והיו  קודש, ששניהם מאחר  הספרים, אצל תרומה של  ככרות
תורה  דהיינו הספרים, שיהיו גזרו  לפיכך הספרים, את ומפסידים באים

הידים  את שיטמאו  וכן במגעם, התרומה את פוסלים וכתובים, נביאים
שספר שמאי  בית וסוברים לתרומה; טמאות שיהו  בהם, הנוגעות

שגזרת  הידים, את מטמא אינו ולכן הקודש , כתבי  בכלל אינו  קוהלת
עליו . חלה לא íéãiäחכמים úà ànèî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÈÆÇÈÇÄ

הוא. הקודש כתבי  בכלל קוהלת ספר הלל בית שלדעת –.aéîÅ
úàhç,אדומה פרה אפר מי –ïúåöî eNòLעל אותם שהיזו – ÇÈÆÈÄÀÈÈ

בכלים, או  באדם ונגעו  מגופו כך אחר  נטפו  אם בהם, וטהר הטמא

ïéøäèî éànL úéa הדין מצוותן שעשו  קודם שאמנם אותם, – ÅÇÇÀÇÂÄ
שנאמר טמא, הוא הרי הזאה, לצורך שלא חטאת במי שהנוגע הוא,

כא כא כא כא ):):):): יט יט יט יט ,,,, בהם ((((במדברבמדברבמדברבמדבר היה ואם הערב"; עד  יטמא הנדה במי "והנוגע
שעשו  לאחר אבל  בגדים; ומטמאים במשא, אף מטמאים הזאה, כדי 

כלל. מטמאים שאינם שמאי , בית סוברים ìläמצוותן , úéáeÅÄÅ
ïéànèî המים לעיל , שבארנו  כמו  מצוותן, שעשו  לאחר  שאף – ÀÇÀÄ
הלחםbçöwä.מטמאים. בתוך  אותו  שנותנים כמון מין ((((עיין עיין עיין עיין – ÇÆÇ

כה כה כה כה ),),),), כח כח כח כח ,,,, ïéøäèîישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  éànL úéaלפי טומאה, מקבל  שאינו – ÅÇÇÀÇÂÄ
אוכל, חשוב ïéànèîשאינו  ìlä úéáe לתת ורגילים שהואיל  – ÅÄÅÀÇÀÄ

טומאה. ומקבל  אוכל, חשוב הוא הרי אחרים, באוכלים או בלחם אותו 

úBøNòîì ïëå,טומאה לענין  הלל  ובית שמאי  בית שנחלקו כשם – ÀÅÀÇÀÀ
לפי ממעשרות, הקצח את פוטרים שמאי שבית למעשרות, נחלקו כך

במעשרות. מחייבים הלל  ובית אוכל, נחשב שאינו

i y y m e i
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שמאי בית מקולי  שהם הדברים סוגיית את מסיימות שלאחריה והמשנה משנתנו
יולדת; בדם עוסקת והיא ג), (ד, נידה במסכת שנויה משנתנו  הלל . בית ומחומרי

ואילך ): ב יב, (ויקרא בתורה כתוב zrayשכן  d`nhe ,xkf dclie rixfz ik dy`"
e clz dawp m`e ...dxdh inca ayz mini zylye mei miyelye ...minimiireay d`nh

;"dxdh inc lr ayz mini zyye mei miyye ,dzcpk לאחר שטבלה יולדת – ומכאן
לא  אם ברם, הוא. טהור דמה נקבה, ללידת שבועיים לאחר או זכר ללידת שבעה

הלל. ובית שמאי בית בזה נחלקו טבלה,

øæòéìà éaø– אלעזר  רבי גורסים: ויש –íéøáã éðL :øîBà– ÇÄÁÄÆÆÅÀÅÀÈÄ
שהם ד , בפרק שנישנו אלה על  להוסיף עוד  éànLיש  úéa élwîÄËÅÅÇÇ

ìlä úéa éøîçîe במשנה ואחד במשנתנו, שנוי מהם אחד – ÅËÀÅÅÄÅ
äìáèהבאה. àHL úãìBé íc,לזכר טומאה ימי שבעה לאחר  – ÇÆÆÆÈÀÈ

טומאת  מזמן שיצאה כלומר  לנקבה, טומאה ימי עשר  ארבעה לאחר או
טבלה  שלא אלא לעיל, שבארנו כפי  טהרה, דם לזמן  ונכנסה לידה,

íéøîBà:עדיין , éànL úéa מקום מכל טבלה, שלא פי  על  אף ÅÇÇÀÄ
אלא מטמא ואינו נידה, דם טומאת מכלל  דמה éîéîëeיצא dwøkÀËÈÀÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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éøáãkéànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:äáBèa àlà íéìëBà ïéà.úîçä–éànL úéaíéøîBà:äøeøö §¦§¥¥©©¥¦¥§¦¥§¦¤¨§¨©¥¤¥©©§¦§¨
úãîBò;ìlä úéáeíéøîBà:äøeøö dðéàL ét ìò óà. ¤¤¥¦¥§¦©©¦¤¥¨§¨
·éñBé éaøøîBà:élwî íéøác äMLéànL úéaéøîçîeìlä úéa:Bðéàå ïçìMä ìò äðéábä íò äìBò óBòä ©¦¥¥¦¨§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥¨¤¦©§¦¨©©ª§¨§¥

ìëàð,éøáãkéànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:ìëàð Bðéàå äìBò Bðéà.ïîL ìò íéúéæ ïéîøBz,ïéé ìò íéáðòå,éøáãk ¤¡¨§¦§¥¥©©¥¦¥§¦¥¤§¥¤¡¨§¦¥¦©¤¤©£¨¦©©¦§¦§¥
éànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:ïéîøBz ïéà.íøkaL úBnà òaøà òøBfä–éànL úéaíéøîBà:úçà äøeL Lc÷; ¥©©¥¦¥§¦¥§¦©¥©©§©©¤©¤¤¥©©§¦¦¥¨©©
ìlä úéáeíéøîBà:úBøeL ézL Lc÷.äqònä–éànL úéaïéøèBt,eìlä úéáïéáiçî.úéìcøça ïéìéaèî,éøáãk ¥¦¥§¦¦¥§¥©§¦¨¥©©§¦¥¦¥§©§¦©§¦¦§©§§¦§¦§¥

éànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:ïéìéaèî ïéà.íéçñô éáøò øibúpL øb–éànL úéaíéøîBà:úà ìëBàå ìáBè ¥©©¥¦¥§¦¥©§¦¦¥¤¦§©©©§¥§¨¦¥©©§¦¥§¥¤

:åäðéø÷ôà àðîçøã ,íéìòáì.zngd:åøøöå á÷éðù øåò ìù ãàð ïéîë.zcner dxexvá÷î äðéàäøåù÷ äúéäù øîåìë ,äøåøö àéä ïë íà àìà äàîåè úì
:åëåúá ïéîéùîù äî ÷éæçîå åéìàî ãîåò àåäù ãò øåøöä íå÷îä ìò äù÷úðå øåòä èî÷ðå.dxexv dpi`y t"r`äù÷úð àìå åéìàî øåòä èî÷ð àìù

:äàîåè ìá÷î äæ éøä ,÷éæçîå åøù÷å ìéàåä ,øù÷ä íå÷î ìò
aaaa.dpiabd mr dler serd:íéøôåñ éøáãî àìà åøåñéà ïéàù.dler `läøåúä ïî øåñà àåäã ,çúåø ñôìàá äîäá øùá íò äðéáâ äìòé àîù äøéæâ

:ìùáî åðééäã.oinxez oi` mixne` lld ziaeïî íåøúì ìåëé åðéà ,äîåøú ïäî ùéøôäì áééçù íéúéæå äîåøú åðîî ùéøôäì áééçù ïîù åì ùéù éî
áéúëã ,íéúéæä úîåøúá ïîùä øåèôìå ïîùä ïîå íéúéæä ïî íåøúì åì ùéù øåòéùä éôë íéúéæä(ç"é øáãîá)àìå øåîâä ìò øåîâä ïî ,ïøåâä ïî ïâãë

:øåîâä ìò øåîâ åðéàù äîî.mxka zen` rax` rxefdúçà äøåù ùãé÷ äæ øåòéù êåúá òøåæäå ,íøëä ïî òøæä ÷éçøäì íãà êéøöù øåòéùä àåäù
áéúëãë ,íøë ìù(á"ë íéøáã)íøë àø÷ð ïéàã éøáñ ììä úéáå .íøë äéåø÷ úçà äøåùã éàîù úéáì åäì àøéáñå .íøëä úàåáúå 'åâå äàìîä ùã÷ú ïô

:øîà÷ íøë ìù úåøåù éúù ,äùã÷ íøëä úàåáúã àðîçø øîà÷ éëå ,úåøåù éúùî úåçô.dqirndäáòúîå ìùáúîå íéçúåø íéî éáâ ìò åäåðúðù çî÷
:äìç ùéøá åðáúë äæá äëìä ÷ñôå .íéáééçî ììä úéáå .äìçî íéøèåô éàîù úéá .íù.zilcxgäáåâî øîåìë ,øä ìù åéìãî àáä íéî íøæ .úéìãøä åîë

úî ïéà åìéôàå .øää,ãçà íå÷îá äàñ íéòáøà åäéù ãò ïéìéáèî ïéà íéøîåà ììä úéáå .éàîù úéáì ïäá ïéìéáèî äàñ íéòáøà àìà ïôåñ ãòå ïúìç

`xephxa yexit

רגיל אדם יהא שלא השנים, שאר  משום בשביעית שגוזרים הפירות,
התורה  מן אבל מדעתו. שלא ובפרדסו  ובגינתו  חברו בשדה ליכנס

שכתוב בטובה, שלא גם יא יא יא יא ):):):):מותר כגכגכגכג,,,, תשמטנה",((((שמות שמות שמות שמות  "והשביעית
חכמים  שגדרו אלא פרצות, בה פורץ שהוא מגיד  במכילתא: ותניא

העולם תיקון  הלל:((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).).מפני  בית בדברי  גורסים `milkeויש  oi`
daeha הפקירה שהתורה לפי  לבעלים, טובה להחזיק שאסור  כלומר  –

בשביעית. הפירות בו eúîçä.את מחזיקים שהיו  עור של  נאד – ÇÅÆ
אחרים, נוזלים או úãîBòמים äøeøö :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÀÈÆÆ

ועומדת, צרורה שתהא עד טומאה מקבלת אינה החמת, ניקבה אם

שמקום  עד  הקשר  סביב העור  ונקמט היטב קשור  הנקב שאם כלומר
אז  ומכווץ, סתום הנקב יישאר הקשר יתיר  ואפילו  כולו, ייסתם הנקב

כבתחילה. בה להשתמש  אפשר  שהרי טומאה, החמת úéáeÅמקבלת
äøeøö dðéàL ét ìò óà :íéøîBà ìlä הנקב אם קשור– ÄÅÀÄÇÇÄÆÅÈÀÈ

ואפשר הואיל  כך, כל  הקשר ידי  על  העור  נקמט שלא אף וסתום,
טומאה מקבלת היא הרי כמקודם, נוזלים בחמת ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;;להחזיק

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).

i y i n g m e i
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íéøác äML :øîBà éñBé éaø אלה על  להוסיף יש  דלקמן , – ÇÄÅÅÄÈÀÈÄ
שהם ד , בפרק ìläשנישנו  úéa éøîçîe éànL úéa élwî– ÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

הם: ìëàð,`.ואלו Bðéàå ïçìMä ìò äðéábä íò äìBò óBòäÈÆÄÇÀÄÈÇÇËÀÈÀÅÆÁÈ
éànL úéa éøáãkעל וגבינה בשר להעלות שאסור  היא הלכה – ÀÄÀÅÅÇÇ

שהוא  רותח בכלי הגבינה עם הבשר יעלה שמא גזירה אחד , שולחן 
שנאמר בחלב, בשר  לבשל  אסרה התורה והרי בישול, כגכגכגכג,,,,דרך  ((((שמות שמות שמות שמות 

פעמים יטיטיטיט):):):): שלוש בתורה נאמר  זה פסוק אמו "; בחלב גדי  תבשל "לא

כא כא כא כא ),),),), ידידידיד,,,, דברים דברים דברים דברים  כוכוכוכו;;;; לדלדלדלד,,,, שם שם שם שם  בישול,((((שם שם שם שם ;;;; לאיסור אחד  חכמים: ודרשו
בבשר אמורים? דברים במה הנאה. לאיסור ואחד  אכילה לאיסור  אחד 

חכמים, מדברי אלא התורה מן אסור  אינו  בחלב עוף בשר אבל  בהמה,
בחלב, עוף בשר  לאכול  שאסור פי  על  שאף שמאי , בית סוברים ומכאן

על לגזור אין חכמים, מדברי  אלא אינו  ואיסורו הואיל  מקום מכל
השולחן . על  הגבינה עם עוף בשר  íéøîBà:העלאת ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

ìëàð Bðéàå äìBò Bðéà הגבינה עם להעלות אסור עוף בשר  אף – ÅÆÀÅÆÁÈ
שלדעת  אומרים, ויש לעיל; שהבאנו הגזירה אותה משום השולחן , על 

יחד לאכלם יבוא שמא וגבינה, עוף בבשר גזרו  הלל חולין חולין חולין חולין בית ((((משנהמשנהמשנהמשנה

א א א א ).).).). aúéa.ח ח ח ח ,,,, éøáãk ,ïéé ìò íéáðòå ,ïîL ìò íéúéæ ïéîøBzÀÄÅÄÇÆÆÇÂÈÄÇÇÄÀÄÀÅÅ
éànL או תרומה, מהן  להפריש  שחייב ושמן, זיתים לו שיש  מי – ÇÇ

על גם הזיתים מן  לתרום שמאי, בית לדעת הוא, יכול ויין, ענבים
היין, על  גם הענבים מן או ïéîøBzהשמן, ïéà :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÅÀÄ

ויין , בענבים וכן השמן , על השמן  ומן  הזיתים, על  הזיתים מן  אלא –
כז כז כז כז ):):):):שכתוב יח יח יח יח ,,,, –((((במדברבמדברבמדברבמדבר הגורן " מן  כדגן  תרומתכם לכם "ונחשב

ממה  ולא הגמור, על  הגמור  מן אלא תורמים שאין למדו , ומכאן
תרומות במסכת ברם, הגמור . על גמור  דדדד))))שאינו  זו ((((א א א א ,,,, הלכה שנויה

אחר שם שם שם שם ),),),),בנוסח בדיעבד,((((עייןעייןעייןעיין אלא הלל ובית שמאי  בית נחלקו  שלא
ענבים  או  שמן  על  זיתים תורמים שאין  מודים הכל לכתחילה אבל 

מבארים  ויש  שונות; בדרכים הסתירה את מיישבים המפרשים יין. על 
לאו  "תורמין " שהלשון בתרומות, המשנה נוסח כפי משנתנו, את גם

והמחלוקת הוא, בדיעבד דווקא שלמהשלמהשלמהשלמה").").").").היא """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת b.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;
íøkaL úBnà òaøà òøBfä ה הוא – צריך  הכרם, בצד  לזרוע בא ÇÅÇÇÀÇÇÆÇÆÆ

הכרם", "עבודת שיעור והוא אמות, ארבע הכרם מן הזרע את להרחיק
לכרם, סמוך  אמות ארבע בתוך וזרע הרחיק, לא éànLואם úéaÅÇÇ

úçà äøeL Lc÷ :íéøîBà,בהנאה אסר  כלומר קידש , הזרע – ÀÄÄÅÈÇÇ
שנאמר  לזרעים, הסמוכה הכרם מן  אחת שורה כלאיים, ((((דברים דברים דברים דברים משום

טטטט):):):): תזרע כבכבכבכב,,,, אשר  הזרע המלאה תקדש פן  כלאים, כרמך  תזרע "לא
ויש הזרעים, עם מתקדשת הכרם שתבואת כלומר  הכרם", ותבואת

ש "תבואת  שמאי , בית וסוברים מותר; והשאר שנתקדש, מה כל לשרוף
גפנים  של אחת שורה שאף הכרם, של  האחת השורה משמעה הכרם"

"כרם". úBøeLנקראת ézL Lc÷ :íéøîBà ìlä úéáe שלדעת – ÅÄÅÀÄÄÅÀÅ
שאמרה  וכיון  "כרם", נקרא לא גפנים שורות משתי  פחות הלל  בית
(כלאים  כרם של  שורות שתי משמעה הרי הכרם", "תבואת התורה

ה). רותחים,c.äqònäד, במים ששמים קמח –ïéøèBt éànL úéa ÇÀÄÈÅÇÇÀÄ
מ  החלה.– מן  פטור בישול דרך הנאפה שכל  החלה, ìläן úéáeÅÄÅ

ïéáiçîבחלה וווו).).).).– א א א א ,,,, dúéa.((((חלהחלהחלהחלה éøáãk ,úéìcøça ïéìéaèî ÀÇÀÄÇÀÄÄÀÇÀÀÄÀÄÀÅÅ
éànL וסוברים ההר , מן היורדים גשמים מי של זרם הוא "חרדלית" – ÇÇ

שאין  פי על  אף טמאים, כלים כגון בחרדלית, שמטבילים שמאי  בית
ועד מתחילתה בכולה, ויש  הואיל  סאה, ארבעים הטבילה במקום

סאה. ארבעים ïéìéaèîסופה, ïéà :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÅÇÀÄÄ
כשהם  אלא זורמים, כשהם מטהרים גשמים מי  שאין  בחרדלית,

izdw - zex`ean zeipyn
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áøòì Bçñt;ìlä úéáeíéøîBà:äìøòä ïî LøBtä,øáwä ïî LøBôk. ¦§¨¤¤¥¦¥§¦©¥¦¨¨§¨§¥¦©¤¤
‚ìàòîLé éaøøîBà:GLélwî íéøác äLéànL úéaéøîçîeìlä úéa:íéãiä úà ànèî dðéà úìä÷,éøáãk ©¦¦§¨¥¥§¨§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥Ÿ¤¤¥¨§©¨¤©¨©¦§¦§¥

éànL úéa;ìlä úéáeíéøîBà:íéãiä úà ànèî.ïúåöî eNòL úàhç éî–éànL úéaïéøäèî,ìlä úéáe ¥©©¥¦¥§¦§©¨¤©¨©¦¥©¨¤¨¦§¨¨¥©©§©£¦¥¦¥
ïéànèî.çöwä–éànL úéaïéøäèî,ìlä úéáeïéànèî.úBøNòîì ïëå. §©§¦©¤©¥©©§©£¦¥¦¥§©§¦§¥§©§§
„øæòéìà éaøøîBà:élwî íéøáã éðLéànL úéaéøîçîeìlä úéa:äìáè àHL úãìBé íc–éànL úéa ©¦¡¦¤¤¥§¥§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥©¤¤¤¨§¨¥©©

íéøîBà:dwøkäéìâø éîéîëe;ìlä úéáeíéøîBà:ànèîLáéå çì.áBæa úãìBéa íéãBîe,çì ànèî àeäL §¦§ª¨§¥¥©§¤¨¥¦¥§¦§©¥©§¨¥¦§¤¤§¤§©¥©
Láéå. §¨¥

:ïøåáùàá àìà úøäèî úéìãøç ïéàù.xawd on yxetkäòáøà íåéá ìîù éøëð ìøòá àìà ììä úéáå éàîù úéá å÷ìçð àìå .éòéáùå éùéìù äàæä êéøöå
,ìëåàå ìåáèà éîð àúùä ,éúìëàå éúìáèå øùò äòáøà ãò äàîåè ìëî éúøäè àì ã÷úùà øîàéå äàáä äðùì àîèé àîù äøéæâ éøáñ ììä úéáã ,øùò
ìëåàå ìáåè ìëä éøáã ,ìàøùé ìøò ìáà .ïðéøæâ àì éøáñ éàîù úéáå .äàîåè ìá÷îå àåä ìàøùé åéùëò äàîåè ìá÷î àìå äéä éøëð ã÷úùàã òãé àìå

:áøòì åçñô
bbbb.micid z` `nhn epi` zldw:äøîàð ùãå÷ä çåøá àìå àéä äîìù ìù åúîëçù éðôî.micid z` `nhn,äøîàð ùãå÷ä çåøá úìä÷ óà éøáñã

:ùãå÷ä éáúë øàùë íéãéä úà àîèî êëìä.ozevn eyry:íéìë éáâ ìò åà íãà éáâ ìò åôåâî åôèð íà ,íäá øäèå àîèä ìò íúåà åæäù øçàì
.gvwd:áì áàë éãéì àá åðéà åá ìéâøäù ,íçìá åúåà úúì íéìéâøå .æ"òìá å"ìééð åì ïéøå÷ù øåçù òøæ.oixdhn i`ny zia:ìëåà áéùç àìãlld ziae

.oi`nhn:ìëåà áéùç íéìëåàá åúåà úúì ïéìéâøã ïåéë.zexyrnl okeåáééçî íéìëåà úàîåè åàîèîäù ,úåøùòîì å÷ìçð ïë äàîåèì å÷ìçðù åîë
:úåøùòîá

cccc.zclei mc:äìáè àìå äá÷ðì íééòåáùå øëæì òåáù äúäùù.dilbx ininke dwexk mixne` i`ny ziaóà ,íéùáé íéàîèî ïéàå íéçì íéàîèîù
:ùáéå çì àîèîù äãð íãë áéùç åðéàå .ùáé àîèî åðéàå çì àîèî äîã.yaie gl `nhn mixne` lld ziae,áéùç àåä äãð íãë äìáè àìù ïîæ ìë

`xephxa yexit

סאה ארבעים בשיעור  אחד  במקום ועומדים וווו).).).).מכונסים ה ה ה ה ,,,, ((((מקואותמקואותמקואותמקואות

.eíéçñô éáøò øibúpL øb בערב גרות לשם וטבל  שמל כלומר – ÅÆÄÀÇÇÇÀÅÀÈÄ
בניסן, י"ד ביום היינו הפסח, ìáBèחג :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅ

קדשים, לאכילת סופרים מדברי נוספת áøòìפעם Bçñt úà ìëBàåÀÅÆÄÀÈÆÆ
הפסח. מקרבן בערב ואוכל –ïî LøBtä :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÇÅÄ
øáwä ïî LøBôk ,äìøòä,במת נגע כאילו  מערלתו  הפורש גר  – ÈÈÀÈÀÅÄÇÆÆ

ביום  הפרה אפר ממי  הזאה וטעון ימים שבעה טמא שהוא כלומר

אסור הלכך  לגרות; וטבילתו מילתו  שלאחר  השביעי וביום השלישי 
לערב הפסח מן לאכול ח ח ח ח ).).).).לו ח ח ח ח ,,,, אאאא))))בגמרא((((פסחים פסחים פסחים פסחים  צבצבצבצב,,,, מבואר,((((פסחים פסחים פסחים פסחים 

בניסן , י"ד ביום שמל גוי  בערל  אלא הלל ובית שמאי  בית נחלקו שלא
פסח,ש בערב הבאה בשנה למת ייטמא שמא בו , גוזרים הלל בית

אעשה  כך הפסח, מקרבן  בערב ואכלתי טבלתי שאשתקד  כשם ויאמר :
גוי היה שעברה שבשנה ידע ולא מפסחי , ואוכל שאטבול  השנה גם

והוא  הוא, ישראל עכשיו אבל  טומאה, מקבל  גוי ואין  פסח, לערב עד 
בית  אמרו לפיכך  ימים; שבעה אחרי אלא נטהר ואינו  טומאה מקבל 
סוברים, שמאי  ובית ושביעי. שלישי הזאה טעון  השנה שגם הלל,

כגון  ישראל, ערל אבל הבאה. בשנה מת טומאת משום גוזרים שאין
אסור הוא מקום שמכל  מלמולו, ונמנעו מילה מחמת אחיו  שמתו 

שכתוב פסח, מח מח מח מח ))))בקרבן יביביביב,,,, הוא ((((שמות שמות שמות שמות  אם בו", יאכל  לא ערל "וכל 
לערב. פסחו ואוכל טובל הלל לבית אף פסח, בערב למול בא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

GL :øîBà ìàòîLé éaøíéøác äL אלו על להוסיף עוד יש – ÇÄÄÀÈÅÅÀÈÀÈÄ
שהם ד , בפרק ìläשנישנו  úéa éøîçîe éànL úéa élwî– ÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

הם: éànL`.ואלו  úéa éøáãk ,íéãiä úà ànèî dðéà úìä÷ÙÆÆÅÈÀÇÈÆÇÈÇÄÀÄÀÅÅÇÇ
הנוגעות  הידים את שיטמאו  הקודש  כתבי  על גזרו חכמים שכן  –

בגמרא הטעם ומבואר א א א א ),),),),בהם, ידידידיד,,,, להצניע ((((שבת שבת שבת שבת  רגילים שהיו  לפי 

העכברים  והיו  קודש, ששניהם מאחר  הספרים, אצל תרומה של  ככרות
תורה  דהיינו הספרים, שיהיו גזרו  לפיכך הספרים, את ומפסידים באים

הידים  את שיטמאו  וכן במגעם, התרומה את פוסלים וכתובים, נביאים
שספר שמאי  בית וסוברים לתרומה; טמאות שיהו  בהם, הנוגעות

שגזרת  הידים, את מטמא אינו ולכן הקודש , כתבי  בכלל אינו  קוהלת
עליו . חלה לא íéãiäחכמים úà ànèî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÈÆÇÈÇÄ

הוא. הקודש כתבי  בכלל קוהלת ספר הלל בית שלדעת –.aéîÅ
úàhç,אדומה פרה אפר מי –ïúåöî eNòLעל אותם שהיזו – ÇÈÆÈÄÀÈÈ

בכלים, או  באדם ונגעו  מגופו כך אחר  נטפו  אם בהם, וטהר הטמא

ïéøäèî éànL úéa הדין מצוותן שעשו  קודם שאמנם אותם, – ÅÇÇÀÇÂÄ
שנאמר טמא, הוא הרי הזאה, לצורך שלא חטאת במי שהנוגע הוא,

כא כא כא כא ):):):): יט יט יט יט ,,,, בהם ((((במדברבמדברבמדברבמדבר היה ואם הערב"; עד  יטמא הנדה במי "והנוגע
שעשו  לאחר אבל  בגדים; ומטמאים במשא, אף מטמאים הזאה, כדי 

כלל. מטמאים שאינם שמאי , בית סוברים ìläמצוותן , úéáeÅÄÅ
ïéànèî המים לעיל , שבארנו  כמו  מצוותן, שעשו  לאחר  שאף – ÀÇÀÄ
הלחםbçöwä.מטמאים. בתוך  אותו  שנותנים כמון מין ((((עיין עיין עיין עיין – ÇÆÇ

כה כה כה כה ),),),), כח כח כח כח ,,,, ïéøäèîישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  éànL úéaלפי טומאה, מקבל  שאינו – ÅÇÇÀÇÂÄ
אוכל, חשוב ïéànèîשאינו  ìlä úéáe לתת ורגילים שהואיל  – ÅÄÅÀÇÀÄ

טומאה. ומקבל  אוכל, חשוב הוא הרי אחרים, באוכלים או בלחם אותו 

úBøNòîì ïëå,טומאה לענין  הלל  ובית שמאי  בית שנחלקו כשם – ÀÅÀÇÀÀ
לפי ממעשרות, הקצח את פוטרים שמאי שבית למעשרות, נחלקו כך

במעשרות. מחייבים הלל  ובית אוכל, נחשב שאינו

i y y m e i
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שמאי בית מקולי  שהם הדברים סוגיית את מסיימות שלאחריה והמשנה משנתנו
יולדת; בדם עוסקת והיא ג), (ד, נידה במסכת שנויה משנתנו  הלל . בית ומחומרי

ואילך ): ב יב, (ויקרא בתורה כתוב zrayשכן  d`nhe ,xkf dclie rixfz ik dy`"
e clz dawp m`e ...dxdh inca ayz mini zylye mei miyelye ...minimiireay d`nh

;"dxdh inc lr ayz mini zyye mei miyye ,dzcpk לאחר שטבלה יולדת – ומכאן
לא  אם ברם, הוא. טהור דמה נקבה, ללידת שבועיים לאחר או זכר ללידת שבעה

הלל. ובית שמאי בית בזה נחלקו טבלה,

øæòéìà éaø– אלעזר  רבי גורסים: ויש –íéøáã éðL :øîBà– ÇÄÁÄÆÆÅÀÅÀÈÄ
שהם ד , בפרק שנישנו אלה על  להוסיף עוד  éànLיש  úéa élwîÄËÅÅÇÇ

ìlä úéa éøîçîe במשנה ואחד במשנתנו, שנוי מהם אחד – ÅËÀÅÅÄÅ
äìáèהבאה. àHL úãìBé íc,לזכר טומאה ימי שבעה לאחר  – ÇÆÆÆÈÀÈ

טומאת  מזמן שיצאה כלומר  לנקבה, טומאה ימי עשר  ארבעה לאחר או
טבלה  שלא אלא לעיל, שבארנו כפי  טהרה, דם לזמן  ונכנסה לידה,

íéøîBà:עדיין , éànL úéa מקום מכל טבלה, שלא פי  על  אף ÅÇÇÀÄ
אלא מטמא ואינו נידה, דם טומאת מכלל  דמה éîéîëeיצא dwøkÀËÈÀÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéçà äòaøà,úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL,úBéçàì íéàeNpä eúî–úBîaéúî àGå úBöìBç elà éøä; ©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨¥©§¦©£¨£¥¥§§¦§©§
eîã÷ íàåeñðëå–eàéöBé.øæòéìà éaøíeMî øîBàéànL úéa:eîi÷é;ìlä úéáeíéøîBà:eàéöBé. §¦¨§§¨§¦©¦¡¦¤¤¥¦¥©©§©§¥¦¥§¦¦

Âìàììäî ïa àéá÷òíéøác äòaøà ãéòä.Bì eøîà:àéá÷ò,øîBà úééäL íéøác äòaøàa Ca øæç,áà ENòðå £©§¨¤©£©§¥¥¦©§¨¨§¨¦¨§£©§¨£Ÿ¨§©§¨¨§¨¦¤¨¦¨¥§©©§©
ìàøNéì ïéc úéa.ïäì øîà:éîé ìk äèBL àøwäì éì áèeî,íB÷nä éðôì òLø úçà äòL úBNòì àGå;àHL ¥¦§¦§¨¥¨©¨¤¨¦§¦¨¥¤¨¨©§¥¨¨¨©©¨¨¦§¥©¨¤

íéøîBà eéäé:Ba øæç äøøN ìéáLa.÷øiä íãå äãe÷tä øòN ànèî äéä àeä;íéîëçåïéøäèî.øézî äéä àeä ¦§§¦¦§¦§¨¨¨©¨¨§©¥§©©§¨§©©¨Ÿ©£¨¦§©£¦¨¨©¦
ïBlça Bçépäå øLpL íeî ìòa øBëa øòN,BèçL Ck øçàå;íéîëçåíéøñBà.øîBà äéä àeä:àG ïé÷Lî ïéà §©§©©¤¨©§¦¦©©§©©¨§¨©£¨¦§¦¨¨¥¥©§¦

:øäåè éîé êåúá àåäù ô"òàå.aefa zcleia miceneêåúá íã äúàøå äìáè àìå äøôñ àì íàù ,úåáæ øàù ìë ïéãë íéé÷ð íéîé äòáù øåôñì äëéøöù
:äìáè àìå äøôñ àìù ïîæ ìë áéùç àåä äáéæ íãã ,ùáéå çì àîèî àåäù ,øäåè éîé

dddd.zenaizn `le zevleg:åúùàë àéåäã åú÷å÷æ úåçàá òâô íáéîã àî÷ ,éàäìå éàäì ïé÷å÷æ åäééåøúã ïåéëãlld ziae eniiwi i`ny zia meyn
.e`ivei mixne`:åîéé÷é åñðëå åîã÷ íàù äëìä ïëå .åîéé÷é íéøîåà ä"áå åàéöåé íéøîåà ù"á ,äì ïðéëôî ïéçà 'ã ÷øô úåîáéá àøîâá

eeee.dcewt xryïáì øòùì äçéðäå úøäáä äëìä ,ïáì øòù äáå úøäá åá äúéäù ïåâë ,äì äëìäå øùáä øåòá øòùä úà úøäáä äãé÷ôäù ,ïåã÷ô ïåùì
øòùì åúåà äëôäù äúåà äðéà åéùëò àéäù úøäáä åæù ô"òà úøäáá ïáì øòù êôäðù ïåéë ,àîèî ìàììäî ïá àéá÷ò .úøäáä äøæç ë"çàå ,åîå÷îá

:àîè ,ïáì.oixdhn minkgeáéúëã(â"é àø÷éå):äúøáç åúëôäù àìå àéä åúëôäù ,ïáì øòù äëôä àéäå.wexid mceøáñã ,àîèî ìàììäî ïá àéá÷ò
:ä÷ìù àìà íéàîèä íéîãä ïî àåäù äéä íåëøë ïø÷ë.xypy men lra xeka xry xizn didäàðäá åøéúî äéä ,íåî ìòá øåëáä ïî øùðù øîöä

`xephxa yexit

äéìâø.יבש כשהוא מטמא ואינו לח, כשהוא שמטמא כלומר  – ÇÀÆÈ
Láéå çì ànèî :íéøîBà ìlä úéáe,טבלה שלא זמן כל  – ÅÄÅÀÄÀÇÅÇÀÈÅ

לח  כשהוא בין מטמא והוא נידה, כדם טהרה, בימי אף הדם, נחשב

יבש, כשהוא áBæaבין úãìBéa íéãBîe היתה לידתה בשעת אם – ÄÀÆÆÀ
הלידה טומאת ימי שלאחר dawpl),זבה, miireay e` xkfl dray xg`l)

– מזיבתה, להיטהר כדי מדם, נקיים ימים שבעה לספור  היא חייבת
מודים, שמאי  בית ואף הוא, זיבה דם דמה ספרה, שלא זמן àeäLÆכל 

Láéå çì ànèî.וזבה נידה דם כל כדין טהרה, ימי בתוך  אפילו  – ÀÇÅÇÀÈÅ
ולא  הלידה, טומאת זמן  לאחר נקיים ימים שבעה ספרה אם ברם,

ברישא כמו הלל  ובית שמאי  בית נחלקו  בבבב).).).).טבלה, להלהלהלה,,,, נידה נידה נידה נידה  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
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לייבום  שנפלו אחיות שתי בדין  עוסקת והיא א), (ג, יבמות במסכת שנויה זו משנה
אחים. שני  לפני

úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL ,íéçà äòaøà הדין והוא – ÇÀÈÈÇÄÀÇÄÅÆÀÄÀÅÂÈ
בזה. וכיוצא ובתה, úBéçàìאשה íéàeNpä eúî בנים בלא – ÅÇÀÄÇÂÈ

האחרים, האחים שני לפני לייבום àGåונפלו úBöìBç elà éøäÂÅÅÀÀ
úBîaéúî לייבם והבא מהאחים, אחד לכל זקוקות ששתיהן לפי – ÄÀÇÀ

האסורה  אשה כאחות שהיא זקוקתו, באחות פוגע הוא הרי  מהן אחת

מתייבמות. ולא חולצות שתיהן  הלכך  עריות; גילוי ÷eîãמשום íàåÀÄÈÀ
eñðëå,האחיות מן אחת ייבם האחים מן  אחד  שכל –eàéöBé– ÀÈÀÄ

בגט. eîi÷éאותן  :éànL úéa íeMî øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÅÇÇÀÇÀ
צריך ואינו  בדיעבד , יבמתו  את אחד  כל יקיים וכנסו , שקדמו  כיון 

eàéöBéלגרשה. :íéøîBà ìlä úéáe להם שנתייבמו לפי אותן , – ÅÄÅÀÄÄ
בגמרא בברייתא א א א א ))))באיסור. כחכחכחכח,,,, רבי((((יבמות יבמות יבמות יבמות  על  שאול  אבא חולק

יקיימו , אומרים הלל  ובית יוציאו , אומרים שמאי  שבית וסובר, אליעזר
שמאי בית מקולי זה ואין  כאן , מקילים הלל  בית שלדעתו  כלומר

הלל. בית ומחומרי

y c e w z a y
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äòaøà ãéòä ìàììäî ïa àéá÷òíéøác להלן המפורטים – ÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅÅÄÇÀÈÈÀÈÄ
Bìבמשנתנו . eøîà:חכמים –íéøác äòaøàa Ca øæç ,àéá÷ò ÈÀÂÇÀÈÂÙÈÀÇÀÈÈÀÈÄ

øîBà úééäL,הרבים דעת נגד  –ìàøNéì ïéc úéa áà ENòðå ÆÈÄÈÅÀÇÇÀÇÅÄÀÄÀÈÅ
נשיא, שניים: עמדו הסנהדרין בראש הסנהדרין; של לנשיא משנה –

דין . בית אב לו  ïäìושני øîà:לחכמים עקביא –éì áèeî ÈÇÈÆÈÄ
éîé ìk äèBL àøwäì,זו חשובה שררה על שויתרתי  –àGå ÀÄÈÅÆÈÈÇÀ

íéøîBà eéäé àHL ;íB÷nä éðôì òLø úçà äòL úBNòìÅÈÈÈÇÇÈÈÄÀÅÇÈÆÄÀÀÄ

הבריות: –Ba øæç äøøN ìéáLaיש השם. חילול  בזה ויהא – ÄÀÄÀÈÈÈÇ
דברים: שני לחכמים אמר  שעקביא להיות `.מפרשים, רוצה שאינו 

היו  שלדעתו  רבותיו, מפי  שקיבל בדברים בו  ולחזור  ה' לפני  רשע

a.הרוב ;(d`ad dpyna yxetnk)לחזור לו  שמותר חושב היה אפילו
היה  לא כן פי על אף לבבות, בוחן שהוא ה', לפני רשע יהא ולא בו,

בו  חזר שררה בשביל  יאמרו : שלא דין, בית לאב להתמנות רוצה
טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום הדברים:("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ארבעת הם ואלו –.`àeä עקביא –

מהללאל, äãe÷täבן  øòN ànèî äéä במסכת היא משנה – ÈÈÀÇÅÀÇÇÀÈ
גגגג).).).).נגעים משנה משנה משנה משנה  ה ה ה ה  מפורש:((((פרקפרקפרקפרק dzidyושם in ?dcewt xry `ed dfi`"

zxda ea(צרעת oal(נגע xry dae;(טומאה סימן zxdad(שהוא dkld
dxfge",(שנרפאה) enewna oal xryl dgipde בהרת שחזרה כלומר 

נקרא  זה שיער בתוכה; הלבן  השיער והרי הראשונה, במקום שנייה

עד הבשר בעור הבהרת אותו הפקידה כאילו – הפקודה" "שער 
שחזרה; לבהרת הוא טומאה סימן  מהללאל  בן עקביא ולדעת שתחזור,

שכתוב  טומאה, סימן  אינו  לבהרת שקדם לבן ששיער פי על ואף
יייי):):):): יגיגיגיג,,,, שיער((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הבהרת אותו שתהפוך  – לבן" שער הפכה "והיא

הבהרת  קדמה כן אם אלא טומאה סימן  לבן שיער שאין  ומכאן  לבן ,
הפקודה  בשער  מהללאל בן  עקביא סובר מקום מכל  הלבן, לשיער

בבהרת  לבן והפך שהואיל  לבהרת, שקדם פי על אף מטמא, שהוא
שחזרה; לבהרת גם טומאה סימן הריהו טומאה, סימן  ונעשה הראשונה

רגלים  הרי  עומד, במקומו  הלבן  והשיער  שהואיל  הוא, הטעם או
מחמת  שחזרה והבהרת עדיין , נרפאה לא הראשונה שהבהרת לדבר ,

כלל הלכה לא כאילו היא והרי  באה, בבבב....הראשונה íãåÀÇ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).
÷øiä במסכת היא ומשנה הירוק, דם מטמא מהללאל בן  עקביא – ÇÈÙ

e),נידה dpyn a wxt) כמראה צהוב, כלומר ירוק, דם ראתה אשה שאם
צבעו , שלקה אלא הוא, נידה שדם סובר , מהללאל  בן  עקביא האתרוג,

אדום. דם בראותה כמו טמאה האשה ïéøäèîלפיכך  íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ
ירוק; ודם פקודה dcewtשער xryלפי חכמים, לדעת מטמא אינו 

בהרת  לאותה אלא טומאה סימן לבן שיער ואין שחזרה, לבהרת שקדם

הפכה  שלא היא, אחרת בהרת שחזרה, הבהרת ואילו  לבן , שהפכתו
הראשונה, מהבהרת הלבן השיער מקום באותו  שנשאר  אלא לבן, שיער 

השנייה. לבהרת טומאה סימן אינו  wexiוזה mc שלדעת מטמא, אינו 
וטהור נידה, דם שאינו  ומכאן  דם, של מראה הירוק מראה אין חכמים

bBçépäå.הוא. øLpL íeî ìòa øBëa øòN øézî äéä àeäÈÈÇÄÀÇÀÇÇÆÈÇÀÄÄ
BèçL Ck øçàå ,ïBlçaבכורות במסכת היא משנה ג ג ג ג – ((((פרקפרקפרקפרק ÇÇÀÇÇÈÀÈ

ד ד ד ד ),),),), בהמה משנה משנה משנה משנה  בכור בענין אחדים דינים להקדים יש  הדברים ולבאור 
בתורה כתוב יט יט יט יט ):):):):טהורה. טו טו טו טו ,,,, בבקרך((((דברים דברים דברים דברים  יולד אשר הבכור  "כל
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äçôL úà àGå úøBibä úàúøøçLîä;íéîëçåíéøîBà:ïé÷Lî.Bì eøîà:úéîkøëa äNòî,úøøçLî äçôL ¤©¦¤§¤¦§¨©§ª£¤¤©£¨¦§¦©§¦¨§©£¤§©§§¦¦§¨§ª£¤¤
íéìLeøéa äúéäL,äe÷LäåïBéìèáàå äéòîL.íäì øîà:äe÷Lä àîâc.eäecðå,Béecða úîe,eì÷ñåïéc úéa ¤¨§¨¦¨©¦§¦§¨§©§¨§©§©§¨©¨¤ª§¨¦§¨§¦¥§¦§¨§¥¦
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תגז  ולא שורך בבכור תעבוד  לא אֿלהיך , לה' תקדיש הזכר ובצאנך 

ובגיזה; בעבודה ואסור  לה', קודש שהבכור  מכאן , – צאנך " בכור 
מום, בעל שהוא ובין  תם שהוא בין  לכהנים, הבכור  את לתת ומצוה
בשרו  את אוכלים והכהנים המזבח, על  מקריבים תם שבכור אלא

ויכול לקרבן , מקריבים אין  מום בעל בכור ואילו קלים, קדשים כבשר 
למכרו  לו  מותר וכן  חולין , בתורת מקום בכל ולאכלו  לשחטו הכהן 

חי, שהבכור זמן כל ברם, הוא. כהן שממון  ומצמרו, מעורו וליהנות
מצוה  שכן  צמרו , או  שערו את לגזוז אסור  מום, בעל  כשהוא אף

שנתו תוך  מום, בעל  ובין תם בין  הבכור, את ככככ),),),),לאכול  טוטוטוטו,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הגיזה, בשביל הכהן יעכבהו שמא חשש יש הגיזה, את לו  יתירו  ואם

מום, בעל בין  תם בין  שחיטתו , לאחר אבל  שנתו . תוך ישחטהו  ולא
מהבכור צמר  וגזז  עבר  ואם ומגיזתו. מעורו ליהנות לכהנים מותר

בהנאה  אסור  ממנו , הנושר  שיער  ואפילו בהנאה; אסור  הצמר  בחייו,
הכל. epzpynלדברי  בחייו ,± שנשר מום בעל בכור  בשער  עוסקת

עליו , לשמור כדי שבכותל, בחור  היינו בחלון , השיער את הכהן והניח
שהשחיטה  כשם סובר, מהללאל בן  שעקביא הבכור , את שחט כך  ואחר

את  גם בהנאה מתרת היא כך  שעליו , הצמר  ואת הבכור  את מתרת
בידים. גזזו  ולא מאליו נשר  שהרי בחייו , שנשר  íéîëçåÇÂÈÄשערו

íéøñBà שמא בחייו , מום בעל  מבכור  שנשר  השיער  על  אף שגזרו – ÀÄ
ממנו  נושר  שיהא הצמר  את לאסוף שיוכל כדי  שחיטתו, את ידחה

שאין  סובר, עקביא אבל ועבודה. גיזה באיסור גם וייכשל שעה, בכל
cïé÷Lî.גוזרים. ïéà :øîBà äéä àeäשל המאררים המים – ÈÈÅÅÇÀÄ
úøøçLîäסוטה, äçôL úà àGå úøBibä úà àG לדעת – ÆÇÄÆÀÆÄÀÈÇÀËÂÆÆ

כנענית  ובשפחה בגיורת נוהגת הסוטה תורת אין  מהללאל  בן  עקביא
משקים  אין  אחר, איש עם ונסתרה בעלה לה קינא ואם ששוחררה,

סוטה בפרשת שנאמר  המאררים, המים יביביביב):):):):אותה ה ה ה ה ,,,, "דבר((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
מפרשים: ויש גרים. ולא ישראל " "בני חכמים: ודרשו  ישראל ", בני אל 

שכתוב כא כא כא כא ))))לפי שם שם שם שם ,,,, עמך ",((((שם שם שם שם  בתוך  ולשבועה לאלה אותך ה' "יתן
עמן. בתוך שאינן ומשוחררת לגיורת ïé÷Lîפרט :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÀÄ

דיני שכל המשוחררת, השפחה ואת הגיורת את אף המאררים המים –
שנאמר ישראל , נשי בשאר כמו  בהן נוהגים יביביביב):):):):הסוטה שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

בפרשה? אמור ומה בפרשה, האמור  כל  לרבות – אליהם" "ואמרת
ומשקה  לה מקנא בעלה אוסרתה, ששכיבתו איש – אותה" איש  "ושכב

סוטהסוטהסוטהסוטה).).).).אותה Bì((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי eøîà:לעקביא חכמים –äNòî ÈÀÇÂÆ
úéîkøëa– מקומה שם על  כך  שנקראה או שמה, כך –äçôL ÀÇÀÀÄÄÀÈ

ïBéìèáàå äéòîL äe÷Läå ,íéìLeøéa äúéäL úøøçLî– ÀËÂÆÆÆÈÀÈÄÈÇÄÀÄÀÈÀÇÀÈÀÇÀÇÀ
לדברינו . ראיה íäìוהרי  øîà: מהללאל בן עקביא –àîâc ÈÇÈÆËÀÈ

äe÷Lä שה ואבטליון שמעיה כלומר השקוה, שכמותה גרים יו – ÄÀÈ
אבל ישראל. כבני  הגרים שחשובים בזה להראות השקוה, הם גרים,

אחר: פירוש  כך. עשו  הדין מן  dewyd"לא `nbec" מים השקוה לא –
אותה  משקים כאילו  ועשו אחרים מים השקוה אלא ממש, המרים

דברים  אלא ומחקוה, סוטה מגילת כתבו  שלא כלומר  המרים, מים
בחטאה שתודה עליה לאיים כדי  במים, ומחקום כתבו ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;;אחרים 

נידוי eäecðåהראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).). חכמים וגזרו  –(mxg elihd) בן עקביא על  ÀÄ
הפירוש לפי  (ואף ואבטליון  שמעיה של בכבודם שזלזל לפי  מהללאל ,

שלא  שעשו  בהם שחשד  זלזול, כאן יש השקוה", "דוגמא על השני 
שאין  לומר המאררים המים על  לעז  שתוציא גורמים, ונמצאו  כדין ,

BðBøàבודקים), úà ïéc úéa eì÷ñå ,Béecða úîeכמפורש – ÅÀÄÀÈÀÅÄÆÂ
במשנתנו . éaøלהלן  øîà!äcðúð àéá÷òL íBìLå ñç :äãeäé ÈÇÇÄÀÈÇÀÈÆÂÇÀÈÄÀÇÈ

úàøéáe äîëça ìàøNiî íãà ìk éðôa úìòðð äøæò ïéàLÆÅÂÈÈÄÀÆÆÄÀÅÈÈÈÄÄÀÈÅÀÈÀÈÀÄÀÇ
ìàììäî ïa àéá÷òk àèç,פסח בערב העזרה כשננעלה – ÅÀÇÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅ

בשלוש נכנסים והיו פסחיהם, לשחוט שבאו מישראל, מלאה והיתה
בחכמה  גדול  שהוא אדם העזרה בכל נמצא היה לא לעזרה, כיתות

כמותו . גדול חכם מנדים ואין מהללאל , בן כעקביא חטא וביראת
בן  בעקביא לחשוד  שאין  היא, יהודה רבי  שכוונת מפרשים, ויש 

חכמים בכבוד שזלזל טובטובטובטוב").").").").מהללאל  יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות éî((((עייןעייןעייןעיין úàåÀÆÄ
íéãé úøäèa ÷t÷tL ,CBðç ïa øæòéìà ?ecðכלומר – ÄÁÄÆÆÆÂÆÄÀÅÀÇÂÇÈÇÄ

שאר שייטמא מבלי נטמאות שהידים חכמים, שאמרו בהלכה שזלזל 

לטהרן  וחייבים חנוך ,únLëe((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).הגוף, בן אליעזר  –eçìL ÀÆÅÈÀ
BðBøà ìò ïáà eçépäå ïéc úéa.שנתנדה לסימן  –,ãnìî ÅÄÀÄÄÆÆÇÂÀÇÅ

BðBøà úà ïéì÷Bñ ,Béecða úîe äcðúnä ìkLכלומר – ÆÈÇÄÀÇÆÅÀÄÀÄÆÂ
בנידוי. שהיה להיכר  ארונו , על אבן מניחים
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Búúéî úòLa, מהללאל בן  עקביא של מותו  לפני –:Bðáì øîà ÀÈÇÄÈÈÇÄÀ
øîBà éúééäL íéøác äòaøàa Ca øæç ,éða דעת נגד – ÀÄÂÙÈÀÇÀÈÈÀÈÄÆÈÄÄÅ

את  שיקבל כלומר הקודמת, במשנה מפורטים שהם כפי החכמים,
החכמים. של Bìדעתם øîà: בנו –Ca zøæç àG änìå אתה – ÈÇÀÈÈÈÇÀÈÈ

Bìבעצמך ? øîà:אביו –íäå ,íéaøîä étî ézòîL éðà ÈÇÂÄÈÇÀÄÄÄÇÀËÄÀÅ
íéaøîä étî eòîL אלא הרוב, מפי  הללו ההלכות את קיבלתי  – ÈÀÄÄÇÀËÄ

izdw - zex`ean zeipyn



קפג e dpyn iying wxt zeiecr zkqn
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äéìâø.יבש כשהוא מטמא ואינו לח, כשהוא שמטמא כלומר  – ÇÀÆÈ
Láéå çì ànèî :íéøîBà ìlä úéáe,טבלה שלא זמן כל  – ÅÄÅÀÄÀÇÅÇÀÈÅ

לח  כשהוא בין מטמא והוא נידה, כדם טהרה, בימי אף הדם, נחשב

יבש, כשהוא áBæaבין úãìBéa íéãBîe היתה לידתה בשעת אם – ÄÀÆÆÀ
הלידה טומאת ימי שלאחר dawpl),זבה, miireay e` xkfl dray xg`l)

– מזיבתה, להיטהר כדי מדם, נקיים ימים שבעה לספור  היא חייבת
מודים, שמאי  בית ואף הוא, זיבה דם דמה ספרה, שלא זמן àeäLÆכל 

Láéå çì ànèî.וזבה נידה דם כל כדין טהרה, ימי בתוך  אפילו  – ÀÇÅÇÀÈÅ
ולא  הלידה, טומאת זמן  לאחר נקיים ימים שבעה ספרה אם ברם,

ברישא כמו הלל  ובית שמאי  בית נחלקו  בבבב).).).).טבלה, להלהלהלה,,,, נידה נידה נידה נידה  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
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לייבום  שנפלו אחיות שתי בדין  עוסקת והיא א), (ג, יבמות במסכת שנויה זו משנה
אחים. שני  לפני

úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL ,íéçà äòaøà הדין והוא – ÇÀÈÈÇÄÀÇÄÅÆÀÄÀÅÂÈ
בזה. וכיוצא ובתה, úBéçàìאשה íéàeNpä eúî בנים בלא – ÅÇÀÄÇÂÈ

האחרים, האחים שני לפני לייבום àGåונפלו úBöìBç elà éøäÂÅÅÀÀ
úBîaéúî לייבם והבא מהאחים, אחד לכל זקוקות ששתיהן לפי – ÄÀÇÀ

האסורה  אשה כאחות שהיא זקוקתו, באחות פוגע הוא הרי  מהן אחת

מתייבמות. ולא חולצות שתיהן  הלכך  עריות; גילוי ÷eîãמשום íàåÀÄÈÀ
eñðëå,האחיות מן אחת ייבם האחים מן  אחד  שכל –eàéöBé– ÀÈÀÄ

בגט. eîi÷éאותן  :éànL úéa íeMî øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÅÇÇÀÇÀ
צריך ואינו  בדיעבד , יבמתו  את אחד  כל יקיים וכנסו , שקדמו  כיון 

eàéöBéלגרשה. :íéøîBà ìlä úéáe להם שנתייבמו לפי אותן , – ÅÄÅÀÄÄ
בגמרא בברייתא א א א א ))))באיסור. כחכחכחכח,,,, רבי((((יבמות יבמות יבמות יבמות  על  שאול  אבא חולק

יקיימו , אומרים הלל  ובית יוציאו , אומרים שמאי  שבית וסובר, אליעזר
שמאי בית מקולי זה ואין  כאן , מקילים הלל  בית שלדעתו  כלומר

הלל. בית ומחומרי

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

äòaøà ãéòä ìàììäî ïa àéá÷òíéøác להלן המפורטים – ÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅÅÄÇÀÈÈÀÈÄ
Bìבמשנתנו . eøîà:חכמים –íéøác äòaøàa Ca øæç ,àéá÷ò ÈÀÂÇÀÈÂÙÈÀÇÀÈÈÀÈÄ

øîBà úééäL,הרבים דעת נגד  –ìàøNéì ïéc úéa áà ENòðå ÆÈÄÈÅÀÇÇÀÇÅÄÀÄÀÈÅ
נשיא, שניים: עמדו הסנהדרין בראש הסנהדרין; של לנשיא משנה –

דין . בית אב לו  ïäìושני øîà:לחכמים עקביא –éì áèeî ÈÇÈÆÈÄ
éîé ìk äèBL àøwäì,זו חשובה שררה על שויתרתי  –àGå ÀÄÈÅÆÈÈÇÀ

íéøîBà eéäé àHL ;íB÷nä éðôì òLø úçà äòL úBNòìÅÈÈÈÇÇÈÈÄÀÅÇÈÆÄÀÀÄ

הבריות: –Ba øæç äøøN ìéáLaיש השם. חילול  בזה ויהא – ÄÀÄÀÈÈÈÇ
דברים: שני לחכמים אמר  שעקביא להיות `.מפרשים, רוצה שאינו 

היו  שלדעתו  רבותיו, מפי  שקיבל בדברים בו  ולחזור  ה' לפני  רשע

a.הרוב ;(d`ad dpyna yxetnk)לחזור לו  שמותר חושב היה אפילו
היה  לא כן פי על אף לבבות, בוחן שהוא ה', לפני רשע יהא ולא בו,

בו  חזר שררה בשביל  יאמרו : שלא דין, בית לאב להתמנות רוצה
טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום הדברים:("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ארבעת הם ואלו –.`àeä עקביא –

מהללאל, äãe÷täבן  øòN ànèî äéä במסכת היא משנה – ÈÈÀÇÅÀÇÇÀÈ
גגגג).).).).נגעים משנה משנה משנה משנה  ה ה ה ה  מפורש:((((פרקפרקפרקפרק dzidyושם in ?dcewt xry `ed dfi`"

zxda ea(צרעת oal(נגע xry dae;(טומאה סימן zxdad(שהוא dkld
dxfge",(שנרפאה) enewna oal xryl dgipde בהרת שחזרה כלומר 

נקרא  זה שיער בתוכה; הלבן  השיער והרי הראשונה, במקום שנייה

עד הבשר בעור הבהרת אותו הפקידה כאילו – הפקודה" "שער 
שחזרה; לבהרת הוא טומאה סימן  מהללאל  בן עקביא ולדעת שתחזור,

שכתוב  טומאה, סימן  אינו  לבהרת שקדם לבן ששיער פי על ואף
יייי):):):): יגיגיגיג,,,, שיער((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הבהרת אותו שתהפוך  – לבן" שער הפכה "והיא

הבהרת  קדמה כן אם אלא טומאה סימן  לבן שיער שאין  ומכאן  לבן ,
הפקודה  בשער  מהללאל בן  עקביא סובר מקום מכל  הלבן, לשיער

בבהרת  לבן והפך שהואיל  לבהרת, שקדם פי על אף מטמא, שהוא
שחזרה; לבהרת גם טומאה סימן הריהו טומאה, סימן  ונעשה הראשונה

רגלים  הרי  עומד, במקומו  הלבן  והשיער  שהואיל  הוא, הטעם או
מחמת  שחזרה והבהרת עדיין , נרפאה לא הראשונה שהבהרת לדבר ,

כלל הלכה לא כאילו היא והרי  באה, בבבב....הראשונה íãåÀÇ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).
÷øiä במסכת היא ומשנה הירוק, דם מטמא מהללאל בן  עקביא – ÇÈÙ

e),נידה dpyn a wxt) כמראה צהוב, כלומר ירוק, דם ראתה אשה שאם
צבעו , שלקה אלא הוא, נידה שדם סובר , מהללאל  בן  עקביא האתרוג,

אדום. דם בראותה כמו טמאה האשה ïéøäèîלפיכך  íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ
ירוק; ודם פקודה dcewtשער xryלפי חכמים, לדעת מטמא אינו 

בהרת  לאותה אלא טומאה סימן לבן שיער ואין שחזרה, לבהרת שקדם

הפכה  שלא היא, אחרת בהרת שחזרה, הבהרת ואילו  לבן , שהפכתו
הראשונה, מהבהרת הלבן השיער מקום באותו  שנשאר  אלא לבן, שיער 

השנייה. לבהרת טומאה סימן אינו  wexiוזה mc שלדעת מטמא, אינו 
וטהור נידה, דם שאינו  ומכאן  דם, של מראה הירוק מראה אין חכמים

bBçépäå.הוא. øLpL íeî ìòa øBëa øòN øézî äéä àeäÈÈÇÄÀÇÀÇÇÆÈÇÀÄÄ
BèçL Ck øçàå ,ïBlçaבכורות במסכת היא משנה ג ג ג ג – ((((פרקפרקפרקפרק ÇÇÀÇÇÈÀÈ

ד ד ד ד ),),),), בהמה משנה משנה משנה משנה  בכור בענין אחדים דינים להקדים יש  הדברים ולבאור 
בתורה כתוב יט יט יט יט ):):):):טהורה. טו טו טו טו ,,,, בבקרך((((דברים דברים דברים דברים  יולד אשר הבכור  "כל

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iying wxt zeiecr zkqn

äçôL úà àGå úøBibä úàúøøçLîä;íéîëçåíéøîBà:ïé÷Lî.Bì eøîà:úéîkøëa äNòî,úøøçLî äçôL ¤©¦¤§¤¦§¨©§ª£¤¤©£¨¦§¦©§¦¨§©£¤§©§§¦¦§¨§ª£¤¤
íéìLeøéa äúéäL,äe÷LäåïBéìèáàå äéòîL.íäì øîà:äe÷Lä àîâc.eäecðå,Béecða úîe,eì÷ñåïéc úéa ¤¨§¨¦¨©¦§¦§¨§©§¨§©§©§¨©¨¤ª§¨¦§¨§¦¥§¦§¨§¥¦

BðBøà úà.øîàäãeäé éaø:íBìLå ñçàéá÷òLäîëça ìàøNiî íãà ìk éðôa úìòðð äøæò ïéàL !äcðúð ¤£¨©©¦§¨©§¨¤£©§¨¦§©¨¤¥£¨¨¦§¤¤¦§¥¨¨¨¦¦§¨¥§¨§¨
àèç úàøéáeéá÷òkìàììäî ïa à.úàåecð éî?CBðç ïa øæòéìà,íéãé úøäèa ÷t÷tL;únLëe,úéa eçìL §¦§©¥§©£©§¨¤©£©§¥§¤¦¦¡¦¤¤¤£¤¦§¥§©£©¨©¦§¤¥¨§¥

BðBøà ìò ïáà eçépäå ïéc;ãnìî,Béecða úîe äcðúnä ìkL,BðBøà úà ïéì÷Bñ. ¦§¦¦¤¤©£§©¥¤¨©¦§©¤¥§¦§¦¤£
ÊBðáì øîà Búúéî úòLa:éða,øîBà éúééäL íéøác äòaøàa Ca øæç.Bì øîà:Ca zøæç àG änìå?øîà §¨©¦¨¨©¦§§¦£Ÿ¨§©§¨¨§¨¦¤¨¦¦¥¨©§¨¨¨©§¨¨¨©

Bì:ézòîL éðàíéaøîä étî,íéaøîä étî eòîL íäå;éúòeîLa ézãîò éðà,ïúòeîLa eãîò íäå;äzà ìáà £¦¨©§¦¦¦©§ª¦§¥¨§¦¦©§ª¦£¦¨©§¦¦§¨¦§¥¨§¦§¨¨£¨©¨

:ïäëì.mixqe` minkgeéìåñôå ,åá ãåáòéå æåæâéù äì÷ú éãéì äá åúàå ,äòù ìë åøîö øéùéù éãë øåëáì ééåäùàì éúà ,íééçî øùåðä øîö äéì úééøù éàã
áéúëã ,äãåáòå äæéâá éøéñà íéùã÷åîä(á"é íéøáã)åøéúäì åá øáåçîä øîöì äèéçù àéðäîã åâîã ,éøù àéá÷òå .'åëå äæéâ àìå çáæú ,øùá úìëàå çáæú

:ïåìçá çðåîå ùåìúä øîöì éîð éðäî ,äèéçù øçàì.oiwyn oi`:äèåñ éî.zxxgeynd z` `le zxeibd z` `láéúëã('ä øáãîá)êåúá äòåáùìå äìàì
:íîò êåúá ïðéàù åìàì èøô ,êîò.dewyd `nbec,äå÷ùä àîâåã ,øçà ùåøéô .ïéãä ïî àìå ,äå÷ùä êëéôì äúåîë íéøâ øîåìë ,äúîâåã åéäù éðôî

:äå÷ùä àì ìáà ,íéøîä éî äúåà íé÷ùî åìéàë äì åàøäå ïåéîãå àîâåã åùò.edecpe:ïåéìèáàå äéòîù ìù ïãåáëá ìæìæù éôì.zlrpp dxfr oi`yéáøòá
äøæòä ìëá àöîð äéä àì ,úéùéìù úëá ïëå äéðù úëá ïëå ,'åëå äøæòä úåúìã åìòðð äðåùàø úë äñðëð ïðéøîàã .íäéçñô èåçùì íéñðëðùë íéçñô

:ìàììäî ïá àéá÷òë àèç úàøéáå äåðòá øúëåî.wtwty:ìæìæù.epex` z` milweqåéä åéøéáçù øëéäì ãáìá ïáà íéçéðî àìà ,íéì÷åñ à÷åã åàì
:åðîî íéìéãá

ffff.mixac drax`a:úøøçåùîå úøåéâ úà÷ùäå ùåìúä øåëá øòùå ÷åøéä íãå äãå÷ô øòù.cigid ixac gipdl ahenååäå ìá÷ íéáøî éîð àåäã íåùî

`xephxa yexit

תגז  ולא שורך בבכור תעבוד  לא אֿלהיך , לה' תקדיש הזכר ובצאנך 

ובגיזה; בעבודה ואסור  לה', קודש שהבכור  מכאן , – צאנך " בכור 
מום, בעל שהוא ובין  תם שהוא בין  לכהנים, הבכור  את לתת ומצוה
בשרו  את אוכלים והכהנים המזבח, על  מקריבים תם שבכור אלא

ויכול לקרבן , מקריבים אין  מום בעל בכור ואילו קלים, קדשים כבשר 
למכרו  לו  מותר וכן  חולין , בתורת מקום בכל ולאכלו  לשחטו הכהן 

חי, שהבכור זמן כל ברם, הוא. כהן שממון  ומצמרו, מעורו וליהנות
מצוה  שכן  צמרו , או  שערו את לגזוז אסור  מום, בעל  כשהוא אף

שנתו תוך  מום, בעל  ובין תם בין  הבכור, את ככככ),),),),לאכול  טוטוטוטו,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הגיזה, בשביל הכהן יעכבהו שמא חשש יש הגיזה, את לו  יתירו  ואם

מום, בעל בין  תם בין  שחיטתו , לאחר אבל  שנתו . תוך ישחטהו  ולא
מהבכור צמר  וגזז  עבר  ואם ומגיזתו. מעורו ליהנות לכהנים מותר

בהנאה  אסור  ממנו , הנושר  שיער  ואפילו בהנאה; אסור  הצמר  בחייו,
הכל. epzpynלדברי  בחייו ,± שנשר מום בעל בכור  בשער  עוסקת

עליו , לשמור כדי שבכותל, בחור  היינו בחלון , השיער את הכהן והניח
שהשחיטה  כשם סובר, מהללאל בן  שעקביא הבכור , את שחט כך  ואחר

את  גם בהנאה מתרת היא כך  שעליו , הצמר  ואת הבכור  את מתרת
בידים. גזזו  ולא מאליו נשר  שהרי בחייו , שנשר  íéîëçåÇÂÈÄשערו

íéøñBà שמא בחייו , מום בעל  מבכור  שנשר  השיער  על  אף שגזרו – ÀÄ
ממנו  נושר  שיהא הצמר  את לאסוף שיוכל כדי  שחיטתו, את ידחה

שאין  סובר, עקביא אבל ועבודה. גיזה באיסור גם וייכשל שעה, בכל
cïé÷Lî.גוזרים. ïéà :øîBà äéä àeäשל המאררים המים – ÈÈÅÅÇÀÄ
úøøçLîäסוטה, äçôL úà àGå úøBibä úà àG לדעת – ÆÇÄÆÀÆÄÀÈÇÀËÂÆÆ

כנענית  ובשפחה בגיורת נוהגת הסוטה תורת אין  מהללאל  בן  עקביא
משקים  אין  אחר, איש עם ונסתרה בעלה לה קינא ואם ששוחררה,

סוטה בפרשת שנאמר  המאררים, המים יביביביב):):):):אותה ה ה ה ה ,,,, "דבר((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
מפרשים: ויש גרים. ולא ישראל " "בני חכמים: ודרשו  ישראל ", בני אל 

שכתוב כא כא כא כא ))))לפי שם שם שם שם ,,,, עמך ",((((שם שם שם שם  בתוך  ולשבועה לאלה אותך ה' "יתן
עמן. בתוך שאינן ומשוחררת לגיורת ïé÷Lîפרט :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÀÄ

דיני שכל המשוחררת, השפחה ואת הגיורת את אף המאררים המים –
שנאמר ישראל , נשי בשאר כמו  בהן נוהגים יביביביב):):):):הסוטה שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

בפרשה? אמור ומה בפרשה, האמור  כל  לרבות – אליהם" "ואמרת
ומשקה  לה מקנא בעלה אוסרתה, ששכיבתו איש – אותה" איש  "ושכב

סוטהסוטהסוטהסוטה).).).).אותה Bì((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי eøîà:לעקביא חכמים –äNòî ÈÀÇÂÆ
úéîkøëa– מקומה שם על  כך  שנקראה או שמה, כך –äçôL ÀÇÀÀÄÄÀÈ

ïBéìèáàå äéòîL äe÷Läå ,íéìLeøéa äúéäL úøøçLî– ÀËÂÆÆÆÈÀÈÄÈÇÄÀÄÀÈÀÇÀÈÀÇÀÇÀ
לדברינו . ראיה íäìוהרי  øîà: מהללאל בן עקביא –àîâc ÈÇÈÆËÀÈ

äe÷Lä שה ואבטליון שמעיה כלומר השקוה, שכמותה גרים יו – ÄÀÈ
אבל ישראל. כבני  הגרים שחשובים בזה להראות השקוה, הם גרים,

אחר: פירוש  כך. עשו  הדין מן  dewyd"לא `nbec" מים השקוה לא –
אותה  משקים כאילו  ועשו אחרים מים השקוה אלא ממש, המרים

דברים  אלא ומחקוה, סוטה מגילת כתבו  שלא כלומר  המרים, מים
בחטאה שתודה עליה לאיים כדי  במים, ומחקום כתבו ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;;אחרים 

נידוי eäecðåהראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).). חכמים וגזרו  –(mxg elihd) בן עקביא על  ÀÄ
הפירוש לפי  (ואף ואבטליון  שמעיה של בכבודם שזלזל לפי  מהללאל ,

שלא  שעשו  בהם שחשד  זלזול, כאן יש השקוה", "דוגמא על השני 
שאין  לומר המאררים המים על  לעז  שתוציא גורמים, ונמצאו  כדין ,

BðBøàבודקים), úà ïéc úéa eì÷ñå ,Béecða úîeכמפורש – ÅÀÄÀÈÀÅÄÆÂ
במשנתנו . éaøלהלן  øîà!äcðúð àéá÷òL íBìLå ñç :äãeäé ÈÇÇÄÀÈÇÀÈÆÂÇÀÈÄÀÇÈ

úàøéáe äîëça ìàøNiî íãà ìk éðôa úìòðð äøæò ïéàLÆÅÂÈÈÄÀÆÆÄÀÅÈÈÈÄÄÀÈÅÀÈÀÈÀÄÀÇ
ìàììäî ïa àéá÷òk àèç,פסח בערב העזרה כשננעלה – ÅÀÇÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅ

בשלוש נכנסים והיו פסחיהם, לשחוט שבאו מישראל, מלאה והיתה
בחכמה  גדול  שהוא אדם העזרה בכל נמצא היה לא לעזרה, כיתות

כמותו . גדול חכם מנדים ואין מהללאל , בן כעקביא חטא וביראת
בן  בעקביא לחשוד  שאין  היא, יהודה רבי  שכוונת מפרשים, ויש 

חכמים בכבוד שזלזל טובטובטובטוב").").").").מהללאל  יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות éî((((עייןעייןעייןעיין úàåÀÆÄ
íéãé úøäèa ÷t÷tL ,CBðç ïa øæòéìà ?ecðכלומר – ÄÁÄÆÆÆÂÆÄÀÅÀÇÂÇÈÇÄ

שאר שייטמא מבלי נטמאות שהידים חכמים, שאמרו בהלכה שזלזל 

לטהרן  וחייבים חנוך ,únLëe((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).הגוף, בן אליעזר  –eçìL ÀÆÅÈÀ
BðBøà ìò ïáà eçépäå ïéc úéa.שנתנדה לסימן  –,ãnìî ÅÄÀÄÄÆÆÇÂÀÇÅ

BðBøà úà ïéì÷Bñ ,Béecða úîe äcðúnä ìkLכלומר – ÆÈÇÄÀÇÆÅÀÄÀÄÆÂ
בנידוי. שהיה להיכר  ארונו , על אבן מניחים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Búúéî úòLa, מהללאל בן  עקביא של מותו  לפני –:Bðáì øîà ÀÈÇÄÈÈÇÄÀ
øîBà éúééäL íéøác äòaøàa Ca øæç ,éða דעת נגד – ÀÄÂÙÈÀÇÀÈÈÀÈÄÆÈÄÄÅ

את  שיקבל כלומר הקודמת, במשנה מפורטים שהם כפי החכמים,
החכמים. של Bìדעתם øîà: בנו –Ca zøæç àG änìå אתה – ÈÇÀÈÈÈÇÀÈÈ

Bìבעצמך ? øîà:אביו –íäå ,íéaøîä étî ézòîL éðà ÈÇÂÄÈÇÀÄÄÄÇÀËÄÀÅ
íéaøîä étî eòîL אלא הרוב, מפי  הללו ההלכות את קיבלתי  – ÈÀÄÄÇÀËÄ

izdw - zex`ean zeipyn



fקפד dpyn iying wxt zeiecr zkqn

ïéaøîä étîe ãéçiä étî zòîL,ïéaøîä éøáãa æBçàìå ãéçiä éøác çépäì áèeî.Bì øîà:àaà,éìò ãwt ¨©§¨¦¦©¨¦¦¦©§ª¦¨§©¦©¦§¥©¨¦§¤¡§¦§¥©§ª¦¨©©¨©¥¨©
éøáçìE.Bì øîà:ãwôî éðéà.Bì øîà:éa úàöî älò ànL?Bì øîà:åàì,éNòîéNòîe Eeáø÷é EEe÷çøé E. ©£¥¤¨©¥¦§©¥¨©¤¨¦¨¨¨¨¦¨©¨©£¤§¨§©£¤§©£

áéúëã ,àéä àúééøåàã àìäå ,øîà÷ã áèåî éàî éëä åàì éàã .'åëå çéðäì áèåî øîà÷ éëä íåùî ,íéáø éøáãë åéøáã(â"ë úåîù)áééçå ,úåèäì íéáø éøçà
àã íåùî ,áééç øîà àìå áèåî øîàã àîòè àìà .åçøë ìòá ãéçéä éøáã çéðäììëá ìàììäî ïá àéá÷òë äëìä ïéàå .úéùéøôãë ìá÷ íéáøî àåä ó

:åììä íéøáã äòáøà

`xephxa yexit

ולפיכך הרוב, מפי  דעותיהם את קבלו הם שאף אומרים שהחכמים
éúòeîLa ézãîò éðà, בי לחזור  רציתי ולא –eãîò íäå ÂÄÈÇÀÄÄÀÈÄÀÅÈÀ

ïúòeîLa; לדברי הסכימו  ולא –zòîL äzà ìáà ארבעת את – ÄÀÈÈÂÈÇÈÈÇÀÈ
הללו, ãéçiäהדברים étî, ממני –ïéaøîä étîe החכמים מפי – ÄÄÇÈÄÄÄÇÀËÄ

על ואף עלי , מפיהחולקים דברי  קיבלתי אני שגם לך אומר שאני פי
מקום מכל לך,áèeîהמרובים, –æBçàìå ãéçiä éøác çépäì ÈÀÇÄÇÄÀÅÇÈÄÀÆÁ

ïéaøîä éøáãa.כיום שומע שאתה כפי  –Bì øîà: בנו –,àaà ÀÄÀÅÇÀËÄÈÇÇÈ

éìò ãwtEéøáçì–,שיקרבוני עלי לחבריך Bìצווה øîà–:אביו ÇÅÈÇÇÂÅÆÈÇ
ãwôî éðéà–כלום.ל עליך אצווה Bìא øîà: בנו –älò ànL ÅÄÀÇÅÈÇÆÈÄÈ
éa úàöî אתה שאין  שהוא, במה להאשימני  סיבה לך יש  האם – ÈÈÈÄ

גורסים: ויש לחבריך. עלי לפקד ia?רוצה z`vn dleer `nyøîàÈÇ
Bì, אביו –åàì אבל עוולה, או  עילה כל בך  מצאתי  לא –EéNòî ÈÇÂÆ

Ee÷çøé EéNòîe Eeáø÷é שכן לחברי, עליך  לפקד צריך אינני  – ÀÈÀÇÂÆÀÇÂ
ירחקוך. או יקרבוך מעשיך לפי 

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טז øôqä[-אסתר]'dàááeדף íò øîà Cìnä éðôìäòøä BzáLçî áeLé §Ÿ¨¦§¥©¤¤¨©¦©¥¤¨©£©§¨¨¨

ò áLç øLà.'BLàø ìò íéãeäiä ì:הגמרא כתוב מקשה זכר,'øîà'מדוע בלשון £¤¨©©©§¦©Ÿ¨©
,déì éòaéî 'äøîà' המן מחשבת שתשוב מהמלך וביקשה אמרה אסתר .שהרי ¨§¨¦¨¥¥

הגמרא: Bìמתרצת äøîà) ïðçBé éaø øîà( ציוה שמרדכי ללמד, בא 'אמר' הלשון ¨©©¦¨¨¨§¨
ו  הנס, לזכר ושנה שנה בכל פורים שיעשו ישראל áeúkMלכל äî äta øîàé¥¨¥©¤©¤¨

,øôqa את לאבד המן מחשבת את לפניהם הכתובה מגילה מתוך שיקראו כלומר, ©¥¤
להצלתם  למלך אסתר ביאת ואת .ישראל

,éqà éaø øîà dì éøîàå íeçðz éaø øîà .'úîàå íBìL éøác' שנקראת מה ¦§¥¨¤¡¤¨©©¦©§§¨§¥¨¨©©¦©¦
'אמת' דברי èeèøN,המגילה äëéøvL ãnìî שורותיה äøBz,בין ìL äzéîàk §©¥¤§¦¨¦§©£¦¨¤¨

בשירטוט  הנכתב תורה כספר -.

.íú÷òæå úBîvä éøác íòøæ ìòå íLôð ìò eîi÷ øLàëå'øzñà øîàîe §©£¤¦§©©§¨§©©§¨¦§¥©Ÿ§©£¨¨©£©¤§¥
íi÷ בא המלך אצל אסתר השתדלות ידי שעל והיינו ּבּספר'. ונכּתב האּלה הּפרים ּדברי ¦©ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

האלו  הפורים ימי את וקיים הגמרא:.הנס 'éøácשואלת ,ïéà 'øzñà øîàî'©£©¤§¥¦¦§¥
àì 'úBîBvä והתפילות הצומות ואילו הנס, את הביאה אסתר השתדלות רק וכי - ©Ÿ

הועילו  לא ישראל בני הגמרא:.שזעקו ïðçBé,עונה éaø øîà הפסוקים את לחבר יש ¨©©¦¨¨
כך, úBîBväולקרוא éøác'íú÷òæå,'øzñà øîàîe שניהם ידי (úàעל íi÷' ¦§¥©§©£¨¨©£©¤§¥¦©

éøác] (éîé.'älàä íéøtä [ ¦§¥©ª¦¨¥¤
.'åéçà áøì éeöøå íéãeäiì ìBãâå LBøåLçà Cìnì äðLî éãeäiä éëcøî ék'¦¨§§©©§¦¦§¤©¤¤£©§¥§¨©§¦§¨§Ÿ¤¨

הגמרא: åéçà'רק מדייקת áøì',רצוי Lהיה ãnìî ,åéçà ìëì àìå שנכנס כיון §Ÿ¤¨§Ÿ§¨¤¨§©¥¤
תורה, מדברי והתבטל המלך, אצל ולבוא לצאת úö÷îלשררה, epnî eLøét חבריו ¥§¦¤¦§¨

.ïéøãäðñשב  ©§¤§¦
תורה: תלמוד בחשיבות מאמרים מביאה ìBãbהגמרא ,óñBé áø øîàמעלתãeîìz ¨©©¥¨©§

úBLôð úìväî øúBé äøBz.,לדבר הראשונה àøwéòîהרי cוראיה בעלייה - ¨¥¥©¨©§¨§¥¦¨¨
ישראל  בהצלת מרדכי שהתעסק קודם כורש, מלכות בתחילת ישראל לארץ מהגלות

המן, äòaøàמגזירת øúa éëcøîì déì áéLç במנין מרדכי את הפסוק הזכיר - ¨¦¥§¨§§©¨©©§¨¨
הרב  אחרי החשובים השני óBqáìאילו åיעי,האנשים דריוש בימי השניה בעלייה נפשות,- בהצלת ועסק התורה מן שבטל אחר שהיתה , §§©

אותו  äMîç.הזכירו øúa שכןàøwéòîהראשונה בעלייה -áéúk(א־ב ב וגו'(עזרא הּגֹולה מּׁשבי העלים הּמדינה ּבני 'ואּלה ¨©£¦¨¥¦¨¨§¦ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ìa éëcøî äéìòø äéøN äéîçð òeLé ìáaøæ íò eàa øLà,'ïL.הרביעי לאחר אותו שמנו השניה óBqáìeהרי בעלייה - £¤¨¦§ª¨¤¥©§¤§¨§¨¨§¥¨¨¨§¢©¦§¨§©
áéúk(ז ז ìa,(נחמיה éëcøî éðîçð äéîòø äéøæò äéîçð òeLé ìáaøæ íò íéàaä','ïL.החמישי לאחר אותו שמנו הרי §¦©¨¦¦§ª¨¤¥©§¤§¨£©§¨©©§¨©£¨¦¨§¢©¦§¨

נפשות. בהצלת ועסק תורה מתלמוד שהתבטל משום מחשיבותו, שירד והטעם

L ,Lc÷nä úéa ïéðaî øúBé äøBz ãeîìz ìBãb ,àzøî øa ìàeîL áø àîéúéàå áø øîà לכןïa CeøaL ïîæ ìk ¨©©§¦¥¨©§¥©©§¨¨©§¨¥¦¦§©¥©¦§¨¤¨§©¤¨¤
äiøð היה עזרא של חי,÷íéiרבו -àøæò Bçépä àì בבבלåלאäìò את לבנות כורש, בימי הראשונה בעלייה ישראל לארץ ¥¦¨©¨Ÿ¦¦¤§¨§¨¨

בעזרא כמבואר השני, לדריוש השביעית בשנה רק עלה אלא בירושלים, המקדש ח)בית .(ז

i"yx

øôñä íòÐdaezk dlibn `dzy
.d`ixw zrya mdiptläúéîàë

äøåú ìùÐ.envr dxez xtqk
èåèøùÐcva ,frla `"wxet

.dfn dhnl df ,cg`çéøàÐ`ed
.azkdäðéáìÐ`edy ,wlg `ed

ivg gix`de .azkd on miiltk
.dpialäîå÷ú íäì àäú àìùÐ

aigxdl mewn mdl `di `ly
.eizgz eicrvêàìî àáù ãîìî

'åëÐoeyla xacl ligzd ixdy
."jzl`y dn" xn` eteqe ,qrk

ïðéñøâ éëä:øîàé ïîçð áø øîà
íéøôñá áúëðù äî äôáÐ`le

,dyexit ikde .el dxn` opiqxb
`ed jk ze`xwnd xcqlaiwe" :

ik zeyrl elgd xy` z` micedid
d`eaae 'ebe ibb`d `zcnd oa ond
'ebe xtqd mr xn` jlnd iptl."

mixet eyriy mdil` azk ikcxne
z`ay dne ,mca`l ywia ond ik
,[el opgzdl] jlnd iptl xzq`

.dpya dpy xn`i df lkøôñä íò
Ðmdiptl daezk dlibn `dzy

.d`ixw zryaäøåú ìù äúéîàë
Ð.envr dxez xtqk

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oikxr(ipy meil)

,ïäa úìëBà úéaø äúéä ïk íà àlà ïéîBúé éñëðìeïðçBé éaø §¦§¥§¦¤¨¦¥¨§¨¦¦¤¤¨¤©¦¨¨
ì Bà ,øîBà,äMà úaeúëì Bà ,úéaø Ba LiL øèLeíeMî ¥¦§¨¤¤¦¦¦§©¦¨¦

,éðBæî:eziiyew z` `piax miiqn .lirl x`azdy enkeåixd §¥§
øîà÷ àì ,ïðçBé éaø eléôàminezi iqkpn daezk miaebyàlà £¦©¦¨¨Ÿ¨¨©¤¨
éðBæî àãñôî÷c ,äðîìàainc z` minezil dciqtn `idy - §©§¨¨§¨©§§¨§¥

exhtie dzaezk dabzy `id mzaeh ,dl mipzep mdy zepefnd
,dizepefnnäLeøb ìáà,zepefn zlawn dpi`yàìmiaeb oi` - £¨§¨Ÿ

xnixn dabd recne ,elcbiy cr ,minezid iqkpn dzaezk z`
.dyexb dze`l daezkd z`

déì øîà,xnin`ïðà àäeixac z` ,ep` ixd -,ïðçBé éaøc ¨©¥¨£©§©¦¨¨
oi` ,miphw minezi iqkpn dy` zaezk miaebymix`an ep`

`l` ,zepefn meyn `ed mrhdydì ïðéðúî àpéç íeMîep` - ¦¦¨©§¦©¨
miypd ipira og miyp`d e`vniy ick `ed mrhdy mipey
z` dpiabz ody miypd zerceiy ici lry ,mdl `ypidl evxzie
od zevxzn ,miphw minezi xi`yie lrad zeni m` mb ozaezk
miaeb dzaezk z` mb okle ,dyexba mb jiiy df mrhe ,`ypidl

.miphw minezi iqkpn
:miphw minezi iqkpn aeg ziiab oica oecl zxfeg `xnbdøîà̈©

àLéøî ,ïîçð áø,dligza -éîúé éñëðì àð÷é÷cæéî äåä àì ©©§¨¥¥¨Ÿ£¨¦§§¦§¨§¦§¥©§¥
j` ,mdia` zeaeg z` minezi iqkpn zeabl wwfp iziid `l -

áøc déîMî ïéøáç àðeä áøc àäì àðòîLc ïåékoeik - ¥¨¦§©§¨§¨§©¨©§¦¦§¥§©
,ax mya xn`y ,epixag `ped ax ixac z` izrnyyéîúé©§¥

eäãéc àìc éìëàcmpi`y rwxw zexit milke`d minezi - §¨§¦§Ÿ¦§
,mdlyeäéé÷áéL øúa eìæéìin ixg` ekliy `di myper - ¥§¨©¦§©§

mdia`k ,dxdna md mb ezeniy ,xnelk ,df oenn mdl gipdy
,znyàð÷÷cæéî Cìéàå ïàkîwwfp iziid ,z`f izrnyy f`n - ¦¨§¥©¦§§¦§¨

.mdl jiiy epi`y oenn elk`i `ly ick ,mdiqkpn zeabl
:`xnbd zl`eyàì àîòè éàî àøwéòî`l recn ,dligzn - ¥¦¨¨©©£¨Ÿ

daiyn .mdia` zeaeg z` miphw minezin daeb ongp ax did
:`xnbdáBç ìòa úòéøt ,àtt áø øîà,deld ici lräåöî ¨©©¨¨§¦©©©¦§¨

minkg eyxce ,'mkl didi wcv oid' (el hi `xwie) xn`py ,`id¦¤¤¦§¤¨¤
,jixac z` miiwzy ,wcv jly 'od' zxin` didzy (.hn n"a)

eäðéð äåöî ãaòéî éða àì éîúéåmixeht miphw minezie - §©§¥Ÿ§¥¤§©¦§¨¦§

`l` ,mdia` zeaegl oenn mdn zeabl oi` okle ,zeevndn
:sqep mrh .mrazi f`e elcbiy cr delnd oiznidéøa àðeä áø©¨§¥

òLBäé áøce `tt ax lr wlgp,øîàzeabl miwwfp oi`y mrhd §©§ª©¨©
y meyn `ed mdia` aeg z` minezidnøîéàmixne` ep` - ¥©

,miyyegedéñtúà éøøösqk zexexv delnl ozp deld ile` - §¨¥©§§¥
xhyd z` epnn zgwl witqd `le aegd xear oekynk adf e`
miqkpd caln ,envrl zexexv mze` z` delnd lehie ,zny cr
cr mdn zeabl oic zial oi` okle ,minezidn oic zia el eabiy

.z`f exxaie elcbiy
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîoia oicd oiprl yiy weligd dn - ©¥©§

:`xnbd zx`an .minrhd ipyeäééðéa àkéàmdipia welig yi - ¦¨¥©§
aote`äãBî áéiçL`l eaegy ezzin mcew dced deldy - §¤©¨¤

zngn miphwd minezidn miaeb oi`y `tt ax zrcly ,rxtp
eli`e .mdn dabp `l dfk ote`a s` ,zeevndn mixeht mdy
xak `ny `ed yygd lky ,ryedi axc dixa `ped ax zrcl
,erxt `ly ezzin mcew dcedy df ote`a ixd ,a`d el rxt

.aegd z` minezidn miaebénð éàm` ,mdipia yi sqep welig - ¦©¦
e ,eiiga rextl deld dvx `ldeúnL,jk lr oic zia edecipe - ©§©

déúîLa úîeepl xexa ok mb df ote`ay ,dcepn ecera zne - ¥¦§¨¥
ziaa z`f dyer did ,rxet did eli`y ,eaeg z` rxt `l a`dy
axc dixa `ped axl `linne ,eiecip z` el exiziy ick ,oic
df ote`a s` `tt axl eli`e ,minezidn aegd z` eabi ryedi

.zeevnn mixehte miphw minezidy oeik ,edeabi `l
:df oipra l`xyi ux` inkg ixac z` d`ian `xnbdeçìL̈§

ízîepipyy zenewnd lkay ,l`xyi ux`n ,myn egly - ¦¨
ote`a xaecn minezi iqkpn zeabl miwwfpy dlrnldeúnLc§©§©

déúîLa úéîe,iecipa ecera zne ,eaeg z` mlyiy edecipy - ¦¦§¨¥
.miphw minezin miaeb okle ,eaeg z` mliy `ly xexae

àúëìäå`id dkldde -,òLBäé áøc déøa àðeä áøkmrhdy §¦§§¨§©¨§¥§©§ª©
okle ,ixxvl yygn `ed miphw minezin zeabl oiwwfp oi`y
minezi iqkpn aegd z` miaeb ,rxt `ly xexay df ote`a
el qitzdy miyyeg ,rxt `ly epl xexa `l m` la` .miphw

.minezidn miaeb oi`e ,ixxv
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המשך מעמופ ריפ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oikxr(iyily meil)

íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ,íeøò òLø eäæéà ,ééaà©©¥¥¤¨¨¨¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦
zeyrlekly epic,ìàéìîb [ïa ïBòîL] ïaøzeaezk) xn`y §©¨¦§¤©§¦¥

eidi jzzin ixg`e jl iqkp mc`l xn`y rxn aiky iabl (:dv
oi` ,mdinc z` lk`e miqkpd z` xkne oey`xd jlde ,ipeltl
xeknl oey`xl dvr `iyny ine .oey`xd xiiyy dn `l` ipyl
ok enke .ipyl ciqtny itl mexr ryx `xwp ,miqkpd z`
`ed mb ,axrdn sqk `ivedl icka ezy` yxbl dvr `iydl

xr ryxzvxzn .`ped axl ok eriviy iia` dvx ji`e ,me

:`xnbdéðàL ïðaøî àaøeöå ,éðàL déøa,o`k xacd dpey - §¥¨¦§§¨¥©¨¨¨¦
zyxl cner seqaly oeik ,eia`n `ivedl oal dvr mi`iyny
ef dvr e`iydl devny ,mkg cinlza xacd dpey oke ,eze`

.dxeza weqrl lkeie miqkp el eidiy icka
:iia` ly ezvr lr `xnbd dywndéì ÷etéúå`la s` `ld - §¦¥

meyn ,dpyxbiy dn lirei `l `ax ly ezl`yäaeúëc áøòc§¨¥¦§¨
,ãaòzLî àì`l `ped ax ly eia` ok m`e ,oldl x`eaiy itk Ÿ¦§©§¥

.dzaezk inc z` dl zzl aiig did
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קפה f dpyn iying wxt zeiecr zkqn

ïéaøîä étîe ãéçiä étî zòîL,ïéaøîä éøáãa æBçàìå ãéçiä éøác çépäì áèeî.Bì øîà:àaà,éìò ãwt ¨©§¨¦¦©¨¦¦¦©§ª¦¨§©¦©¦§¥©¨¦§¤¡§¦§¥©§ª¦¨©©¨©¥¨©
éøáçìE.Bì øîà:ãwôî éðéà.Bì øîà:éa úàöî älò ànL?Bì øîà:åàì,éNòîéNòîe Eeáø÷é EEe÷çøé E. ©£¥¤¨©¥¦§©¥¨©¤¨¦¨¨¨¨¦¨©¨©£¤§¨§©£¤§©£

áéúëã ,àéä àúééøåàã àìäå ,øîà÷ã áèåî éàî éëä åàì éàã .'åëå çéðäì áèåî øîà÷ éëä íåùî ,íéáø éøáãë åéøáã(â"ë úåîù)áééçå ,úåèäì íéáø éøçà
àã íåùî ,áééç øîà àìå áèåî øîàã àîòè àìà .åçøë ìòá ãéçéä éøáã çéðäììëá ìàììäî ïá àéá÷òë äëìä ïéàå .úéùéøôãë ìá÷ íéáøî àåä ó

:åììä íéøáã äòáøà

`xephxa yexit

ולפיכך הרוב, מפי  דעותיהם את קבלו הם שאף אומרים שהחכמים
éúòeîLa ézãîò éðà, בי לחזור  רציתי ולא –eãîò íäå ÂÄÈÇÀÄÄÀÈÄÀÅÈÀ

ïúòeîLa; לדברי הסכימו  ולא –zòîL äzà ìáà ארבעת את – ÄÀÈÈÂÈÇÈÈÇÀÈ
הללו, ãéçiäהדברים étî, ממני –ïéaøîä étîe החכמים מפי – ÄÄÇÈÄÄÄÇÀËÄ

על ואף עלי , מפיהחולקים דברי  קיבלתי אני שגם לך אומר שאני פי
מקום מכל לך,áèeîהמרובים, –æBçàìå ãéçiä éøác çépäì ÈÀÇÄÇÄÀÅÇÈÄÀÆÁ

ïéaøîä éøáãa.כיום שומע שאתה כפי  –Bì øîà: בנו –,àaà ÀÄÀÅÇÀËÄÈÇÇÈ

éìò ãwtEéøáçì–,שיקרבוני עלי לחבריך Bìצווה øîà–:אביו ÇÅÈÇÇÂÅÆÈÇ
ãwôî éðéà–כלום.ל עליך אצווה Bìא øîà: בנו –älò ànL ÅÄÀÇÅÈÇÆÈÄÈ
éa úàöî אתה שאין  שהוא, במה להאשימני  סיבה לך יש  האם – ÈÈÈÄ

גורסים: ויש לחבריך. עלי לפקד ia?רוצה z`vn dleer `nyøîàÈÇ
Bì, אביו –åàì אבל עוולה, או  עילה כל בך  מצאתי  לא –EéNòî ÈÇÂÆ

Ee÷çøé EéNòîe Eeáø÷é שכן לחברי, עליך  לפקד צריך אינני  – ÀÈÀÇÂÆÀÇÂ
ירחקוך. או יקרבוך מעשיך לפי 

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טז øôqä[-אסתר]'dàááeדף íò øîà Cìnä éðôìäòøä BzáLçî áeLé §Ÿ¨¦§¥©¤¤¨©¦©¥¤¨©£©§¨¨¨

ò áLç øLà.'BLàø ìò íéãeäiä ì:הגמרא כתוב מקשה זכר,'øîà'מדוע בלשון £¤¨©©©§¦©Ÿ¨©
,déì éòaéî 'äøîà' המן מחשבת שתשוב מהמלך וביקשה אמרה אסתר .שהרי ¨§¨¦¨¥¥

הגמרא: Bìמתרצת äøîà) ïðçBé éaø øîà( ציוה שמרדכי ללמד, בא 'אמר' הלשון ¨©©¦¨¨¨§¨
ו  הנס, לזכר ושנה שנה בכל פורים שיעשו ישראל áeúkMלכל äî äta øîàé¥¨¥©¤©¤¨

,øôqa את לאבד המן מחשבת את לפניהם הכתובה מגילה מתוך שיקראו כלומר, ©¥¤
להצלתם  למלך אסתר ביאת ואת .ישראל

,éqà éaø øîà dì éøîàå íeçðz éaø øîà .'úîàå íBìL éøác' שנקראת מה ¦§¥¨¤¡¤¨©©¦©§§¨§¥¨¨©©¦©¦
'אמת' דברי èeèøN,המגילה äëéøvL ãnìî שורותיה äøBz,בין ìL äzéîàk §©¥¤§¦¨¦§©£¦¨¤¨

בשירטוט  הנכתב תורה כספר -.

.íú÷òæå úBîvä éøác íòøæ ìòå íLôð ìò eîi÷ øLàëå'øzñà øîàîe §©£¤¦§©©§¨§©©§¨¦§¥©Ÿ§©£¨¨©£©¤§¥
íi÷ בא המלך אצל אסתר השתדלות ידי שעל והיינו ּבּספר'. ונכּתב האּלה הּפרים ּדברי ¦©ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

האלו  הפורים ימי את וקיים הגמרא:.הנס 'éøácשואלת ,ïéà 'øzñà øîàî'©£©¤§¥¦¦§¥
àì 'úBîBvä והתפילות הצומות ואילו הנס, את הביאה אסתר השתדלות רק וכי - ©Ÿ

הועילו  לא ישראל בני הגמרא:.שזעקו ïðçBé,עונה éaø øîà הפסוקים את לחבר יש ¨©©¦¨¨
כך, úBîBväולקרוא éøác'íú÷òæå,'øzñà øîàîe שניהם ידי (úàעל íi÷' ¦§¥©§©£¨¨©£©¤§¥¦©

éøác] (éîé.'älàä íéøtä [ ¦§¥©ª¦¨¥¤
.'åéçà áøì éeöøå íéãeäiì ìBãâå LBøåLçà Cìnì äðLî éãeäiä éëcøî ék'¦¨§§©©§¦¦§¤©¤¤£©§¥§¨©§¦§¨§Ÿ¤¨

הגמרא: åéçà'רק מדייקת áøì',רצוי Lהיה ãnìî ,åéçà ìëì àìå שנכנס כיון §Ÿ¤¨§Ÿ§¨¤¨§©¥¤
תורה, מדברי והתבטל המלך, אצל ולבוא לצאת úö÷îלשררה, epnî eLøét חבריו ¥§¦¤¦§¨

.ïéøãäðñשב  ©§¤§¦
תורה: תלמוד בחשיבות מאמרים מביאה ìBãbהגמרא ,óñBé áø øîàמעלתãeîìz ¨©©¥¨©§

úBLôð úìväî øúBé äøBz.,לדבר הראשונה àøwéòîהרי cוראיה בעלייה - ¨¥¥©¨©§¨§¥¦¨¨
ישראל  בהצלת מרדכי שהתעסק קודם כורש, מלכות בתחילת ישראל לארץ מהגלות

המן, äòaøàמגזירת øúa éëcøîì déì áéLç במנין מרדכי את הפסוק הזכיר - ¨¦¥§¨§§©¨©©§¨¨
הרב  אחרי החשובים השני óBqáìאילו åיעי,האנשים דריוש בימי השניה בעלייה נפשות,- בהצלת ועסק התורה מן שבטל אחר שהיתה , §§©

אותו  äMîç.הזכירו øúa שכןàøwéòîהראשונה בעלייה -áéúk(א־ב ב וגו'(עזרא הּגֹולה מּׁשבי העלים הּמדינה ּבני 'ואּלה ¨©£¦¨¥¦¨¨§¦ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ìa éëcøî äéìòø äéøN äéîçð òeLé ìáaøæ íò eàa øLà,'ïL.הרביעי לאחר אותו שמנו השניה óBqáìeהרי בעלייה - £¤¨¦§ª¨¤¥©§¤§¨§¨¨§¥¨¨¨§¢©¦§¨§©
áéúk(ז ז ìa,(נחמיה éëcøî éðîçð äéîòø äéøæò äéîçð òeLé ìáaøæ íò íéàaä','ïL.החמישי לאחר אותו שמנו הרי §¦©¨¦¦§ª¨¤¥©§¤§¨£©§¨©©§¨©£¨¦¨§¢©¦§¨

נפשות. בהצלת ועסק תורה מתלמוד שהתבטל משום מחשיבותו, שירד והטעם

L ,Lc÷nä úéa ïéðaî øúBé äøBz ãeîìz ìBãb ,àzøî øa ìàeîL áø àîéúéàå áø øîà לכןïa CeøaL ïîæ ìk ¨©©§¦¥¨©§¥©©§¨¨©§¨¥¦¦§©¥©¦§¨¤¨§©¤¨¤
äiøð היה עזרא של חי,÷íéiרבו -àøæò Bçépä àì בבבלåלאäìò את לבנות כורש, בימי הראשונה בעלייה ישראל לארץ ¥¦¨©¨Ÿ¦¦¤§¨§¨¨

בעזרא כמבואר השני, לדריוש השביעית בשנה רק עלה אלא בירושלים, המקדש ח)בית .(ז

i"yx

øôñä íòÐdaezk dlibn `dzy
.d`ixw zrya mdiptläúéîàë

äøåú ìùÐ.envr dxez xtqk
èåèøùÐcva ,frla `"wxet

.dfn dhnl df ,cg`çéøàÐ`ed
.azkdäðéáìÐ`edy ,wlg `ed

ivg gix`de .azkd on miiltk
.dpialäîå÷ú íäì àäú àìùÐ

aigxdl mewn mdl `di `ly
.eizgz eicrvêàìî àáù ãîìî

'åëÐoeyla xacl ligzd ixdy
."jzl`y dn" xn` eteqe ,qrk

ïðéñøâ éëä:øîàé ïîçð áø øîà
íéøôñá áúëðù äî äôáÐ`le

,dyexit ikde .el dxn` opiqxb
`ed jk ze`xwnd xcqlaiwe" :

ik zeyrl elgd xy` z` micedid
d`eaae 'ebe ibb`d `zcnd oa ond
'ebe xtqd mr xn` jlnd iptl."

mixet eyriy mdil` azk ikcxne
z`ay dne ,mca`l ywia ond ik
,[el opgzdl] jlnd iptl xzq`

.dpya dpy xn`i df lkøôñä íò
Ðmdiptl daezk dlibn `dzy

.d`ixw zryaäøåú ìù äúéîàë
Ð.envr dxez xtqk

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oikxr(ipy meil)

,ïäa úìëBà úéaø äúéä ïk íà àlà ïéîBúé éñëðìeïðçBé éaø §¦§¥§¦¤¨¦¥¨§¨¦¦¤¤¨¤©¦¨¨
ì Bà ,øîBà,äMà úaeúëì Bà ,úéaø Ba LiL øèLeíeMî ¥¦§¨¤¤¦¦¦§©¦¨¦

,éðBæî:eziiyew z` `piax miiqn .lirl x`azdy enkeåixd §¥§
øîà÷ àì ,ïðçBé éaø eléôàminezi iqkpn daezk miaebyàlà £¦©¦¨¨Ÿ¨¨©¤¨
éðBæî àãñôî÷c ,äðîìàainc z` minezil dciqtn `idy - §©§¨¨§¨©§§¨§¥

exhtie dzaezk dabzy `id mzaeh ,dl mipzep mdy zepefnd
,dizepefnnäLeøb ìáà,zepefn zlawn dpi`yàìmiaeb oi` - £¨§¨Ÿ

xnixn dabd recne ,elcbiy cr ,minezid iqkpn dzaezk z`
.dyexb dze`l daezkd z`

déì øîà,xnin`ïðà àäeixac z` ,ep` ixd -,ïðçBé éaøc ¨©¥¨£©§©¦¨¨
oi` ,miphw minezi iqkpn dy` zaezk miaebymix`an ep`

`l` ,zepefn meyn `ed mrhdydì ïðéðúî àpéç íeMîep` - ¦¦¨©§¦©¨
miypd ipira og miyp`d e`vniy ick `ed mrhdy mipey
z` dpiabz ody miypd zerceiy ici lry ,mdl `ypidl evxzie
od zevxzn ,miphw minezi xi`yie lrad zeni m` mb ozaezk
miaeb dzaezk z` mb okle ,dyexba mb jiiy df mrhe ,`ypidl

.miphw minezi iqkpn
:miphw minezi iqkpn aeg ziiab oica oecl zxfeg `xnbdøîà̈©

àLéøî ,ïîçð áø,dligza -éîúé éñëðì àð÷é÷cæéî äåä àì ©©§¨¥¥¨Ÿ£¨¦§§¦§¨§¦§¥©§¥
j` ,mdia` zeaeg z` minezi iqkpn zeabl wwfp iziid `l -

áøc déîMî ïéøáç àðeä áøc àäì àðòîLc ïåékoeik - ¥¨¦§©§¨§¨§©¨©§¦¦§¥§©
,ax mya xn`y ,epixag `ped ax ixac z` izrnyyéîúé©§¥

eäãéc àìc éìëàcmpi`y rwxw zexit milke`d minezi - §¨§¦§Ÿ¦§
,mdlyeäéé÷áéL øúa eìæéìin ixg` ekliy `di myper - ¥§¨©¦§©§

mdia`k ,dxdna md mb ezeniy ,xnelk ,df oenn mdl gipdy
,znyàð÷÷cæéî Cìéàå ïàkîwwfp iziid ,z`f izrnyy f`n - ¦¨§¥©¦§§¦§¨

.mdl jiiy epi`y oenn elk`i `ly ick ,mdiqkpn zeabl
:`xnbd zl`eyàì àîòè éàî àøwéòî`l recn ,dligzn - ¥¦¨¨©©£¨Ÿ

daiyn .mdia` zeaeg z` miphw minezin daeb ongp ax did
:`xnbdáBç ìòa úòéøt ,àtt áø øîà,deld ici lräåöî ¨©©¨¨§¦©©©¦§¨

minkg eyxce ,'mkl didi wcv oid' (el hi `xwie) xn`py ,`id¦¤¤¦§¤¨¤
,jixac z` miiwzy ,wcv jly 'od' zxin` didzy (.hn n"a)

eäðéð äåöî ãaòéî éða àì éîúéåmixeht miphw minezie - §©§¥Ÿ§¥¤§©¦§¨¦§

`l` ,mdia` zeaegl oenn mdn zeabl oi` okle ,zeevndn
:sqep mrh .mrazi f`e elcbiy cr delnd oiznidéøa àðeä áø©¨§¥

òLBäé áøce `tt ax lr wlgp,øîàzeabl miwwfp oi`y mrhd §©§ª©¨©
y meyn `ed mdia` aeg z` minezidnøîéàmixne` ep` - ¥©

,miyyegedéñtúà éøøösqk zexexv delnl ozp deld ile` - §¨¥©§§¥
xhyd z` epnn zgwl witqd `le aegd xear oekynk adf e`
miqkpd caln ,envrl zexexv mze` z` delnd lehie ,zny cr
cr mdn zeabl oic zial oi` okle ,minezidn oic zia el eabiy

.z`f exxaie elcbiy
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîoia oicd oiprl yiy weligd dn - ©¥©§

:`xnbd zx`an .minrhd ipyeäééðéa àkéàmdipia welig yi - ¦¨¥©§
aote`äãBî áéiçL`l eaegy ezzin mcew dced deldy - §¤©¨¤

zngn miphwd minezidn miaeb oi`y `tt ax zrcly ,rxtp
eli`e .mdn dabp `l dfk ote`a s` ,zeevndn mixeht mdy
xak `ny `ed yygd lky ,ryedi axc dixa `ped ax zrcl
,erxt `ly ezzin mcew dcedy df ote`a ixd ,a`d el rxt

.aegd z` minezidn miaebénð éàm` ,mdipia yi sqep welig - ¦©¦
e ,eiiga rextl deld dvx `ldeúnL,jk lr oic zia edecipe - ©§©

déúîLa úîeepl xexa ok mb df ote`ay ,dcepn ecera zne - ¥¦§¨¥
ziaa z`f dyer did ,rxet did eli`y ,eaeg z` rxt `l a`dy
axc dixa `ped axl `linne ,eiecip z` el exiziy ick ,oic
df ote`a s` `tt axl eli`e ,minezidn aegd z` eabi ryedi

.zeevnn mixehte miphw minezidy oeik ,edeabi `l
:df oipra l`xyi ux` inkg ixac z` d`ian `xnbdeçìL̈§

ízîepipyy zenewnd lkay ,l`xyi ux`n ,myn egly - ¦¨
ote`a xaecn minezi iqkpn zeabl miwwfpy dlrnldeúnLc§©§©

déúîLa úéîe,iecipa ecera zne ,eaeg z` mlyiy edecipy - ¦¦§¨¥
.miphw minezin miaeb okle ,eaeg z` mliy `ly xexae

àúëìäå`id dkldde -,òLBäé áøc déøa àðeä áøkmrhdy §¦§§¨§©¨§¥§©§ª©
okle ,ixxvl yygn `ed miphw minezin zeabl oiwwfp oi`y
minezi iqkpn aegd z` miaeb ,rxt `ly xexay df ote`a
el qitzdy miyyeg ,rxt `ly epl xexa `l m` la` .miphw

.minezidn miaeb oi`e ,ixxv
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oikxr(iyily meil)

íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ,íeøò òLø eäæéà ,ééaà©©¥¥¤¨¨¨¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦
zeyrlekly epic,ìàéìîb [ïa ïBòîL] ïaøzeaezk) xn`y §©¨¦§¤©§¦¥

eidi jzzin ixg`e jl iqkp mc`l xn`y rxn aiky iabl (:dv
oi` ,mdinc z` lk`e miqkpd z` xkne oey`xd jlde ,ipeltl
xeknl oey`xl dvr `iyny ine .oey`xd xiiyy dn `l` ipyl
ok enke .ipyl ciqtny itl mexr ryx `xwp ,miqkpd z`
`ed mb ,axrdn sqk `ivedl icka ezy` yxbl dvr `iydl

xr ryxzvxzn .`ped axl ok eriviy iia` dvx ji`e ,me

:`xnbdéðàL ïðaøî àaøeöå ,éðàL déøa,o`k xacd dpey - §¥¨¦§§¨¥©¨¨¨¦
zyxl cner seqaly oeik ,eia`n `ivedl oal dvr mi`iyny
ef dvr e`iydl devny ,mkg cinlza xacd dpey oke ,eze`

.dxeza weqrl lkeie miqkp el eidiy icka
:iia` ly ezvr lr `xnbd dywndéì ÷etéúå`la s` `ld - §¦¥

meyn ,dpyxbiy dn lirei `l `ax ly ezl`yäaeúëc áøòc§¨¥¦§¨
,ãaòzLî àì`l `ped ax ly eia` ok m`e ,oldl x`eaiy itk Ÿ¦§©§¥

.dzaezk inc z` dl zzl aiig did
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קפו
oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

'åëå åá øãä åùéã÷ä.eyicwd ea xcdy oizrc `wlq `w Ðøëù äéì ÷éôð]
[ïéìåçìopiqxb `lc il d`xpe Ð:opiqxb ikde ,xkyïéìåçì äéì ÷éôð ìòîã ïåéë

dlirn opzck ,oilegl ziad `vi Ð lrne ziad yinyza dpdpyn ,xnelk Ð
ynege oxwe .cala zxy ilke dndaa `l` oiycwena lren xg` lren oi` :(a,hi)

lkc .ycwdl xky `le ,inelyl dil zi`
,oilegl witp dia lrn ikn ,ycwdc icin
dlirn oi` :(`,gi) dlirn zkqna opixn`c
:xne` `ed oke ,iepiy `l` mewn lka
z` ecarie 'iia lrn l`xyi ipa elrnie"
ycwdn e`iveny ,iepiy epiide ,"milrad

.leglùã÷é åøëù àáéùëì.xkyd Ð
.yicwd `l ziadeäðùîïúåà íéðëùîî

minlyc ab lr s` .minlye zeler Ð
dilr `id daeg e`le li`ed ,dyr` zxtkn
jkld ,iiedyl iz`e ,dxtk dl aiyg `l Ð

.oze` oipkynnàøîâïúùìùîz`hg Ð
zepaxw dylyc .minly e` dler e`
xg`e" :ax iac ixtqa opixn`e ,ea oiaezk
.icigi dyrn xg` Ð "oii xifpd dzyi

úãìåé úìåòácr miycwa `ixzyn `lc Ð
.dl `izncàø÷ äîã÷àã éäéð éàîÐ

dzlerc zxn` `nrh i`n ,xnelk
dler `xw dincw`c meyn Ð dzakrn
ezpy oa yak `iaz" aizkc ,z`hg inwn

.'ebe "dlerläàø÷îì àáø øîàäå
áåúëä äîéã÷ä`xwna z`xwp `dzy Ð

lk" wxta .dligz axwzy `le ,dligz
.(`,v) migaf zkqna "xiczdäéì ùéøôàã

åøéáçexiag `ae ,dler aiig df didy Ð
xn`we ,df ly ezxtkl elyn dyixtde
.xtkznd z` riceiy opirac l`eny

äéãéãîoipkynn oic ziac `kid oebk Ð
."ip` dvex" :xn`iy jixv ,eze`
úòãì
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uelgz `l xbqend [lcpq] :`axc dinyn `tt ax xn` (a,bw zenai) dvilg zevn
.dleqt dzvilg dvlg m`e uelgz `l hlgend lcpq ,dxyk dzvilg dvlg m`e
lcpqc dxifb meyn dlgzkl ea uelgz `l xbqend lcpqc my i"yx yxite
`nl` .epzip zepdil e`l zevnc meyn dxyk dzvilg dvlg m` edin .hlgend
jixve !d`pda xeq` hlgend lcpq rnyn
`de .d`pda xeq` `edc ,inp ikd oi`c xnel
Ð "jiptl jly ixd" el xne`c `kd xn`c
`edc oeike ,"df zia" dil xn`c oebk epiid
edin .xg` zia el cinrdl aiig epi` oira
dxayp e` dzn enk iede ,exky ciqtd `ed
,xg` xeng el cinrdl aiig :mzd xn`c

.exky ciqti e` :my i"yx yxiteéëäxn`w
ycwdl xky dlrn ea xcd xikyn eyicwd
leki xikync rnyn `kdc :dniz Ð
ab lr s` ,exikydy xg` ezia yicwdl
lr s`" wxt zeaezkae .xkeyl carzync
:xne`l `l` `inc `l `d :xn` (a,hp) "it
"yecwz dpct`ykl jl izpkyny ef dcy"
xn`wc meyn `weec :rnyn .dycwc Ð
yicwn ivn `l xzl`l la` ,"dpct`ykl"
wxtae !dil yicwn ivn `l inp `kd ,dl
ax :opixn` (a,br `rivn `aa) "jyp edfi`"
lf` ,`zia ieb `edd dil okyn lgx xa ixn
ihn``ziaxb`lwye`zyxhp ,`axldipaf
xb` i`hn` `lc i`d :dil xn` .`axl dil
`le ,`zpkyn dedc meyn`pci`d cr`zia
xb` [xn] liwyip `zyd ,dil wlqn ieb ded
,ok m`e ,xeknl deld lekic rnyn .`zia
epiax xne`e ?cin yicwdl leki epi` i`n`
eizern cbpkn xzei xzend ,oicd okc :wgvi
xn`c `de .cin xeknle yicwdl leki `ed
`zyd la` :rnync ,"dpct`ykl" mzd
dvex `edyk epiid Ð yicwdl leki epi`
oiaf (my) "jyp edfi`"c `idde .lkdyicwdl
`de .xzend yicwdl leki `kde .xzend el
epiid Ð ycwdl xky dlrn ea xcd :xn`c
lk oi`e ,enr zetzey ycwdl el yic meyn
xikyn oia oiwlgnyie .ewlgxxal leki cg`
`la cer eil` xefgz `ly del `wecc ,dell
.yicwdl ivn `l i`ce `edd Ð zern oerxt
zexikyd onf znlyd xg`ly ,xikyn la`
,edin .yicwdl `ed leki Ð mpga el xefgz
,edin .ikda `vxzin`l "jyp edfi`"c `idd
oiafe del yicwd `nlra ogky`c :dniz

n !oiafne eyicwn ivnc rnyn ,dellra ,edi
gweld cine ycwdd cin e`iven aeg
.xekne yecw `ed e`ab `ly onf lk ,edin .epnid `iven aeg lrac ,eyicwd e` exkn ,iwizet` ecar dyr` dedc icin .xg` mewnn zeabl el oi` m` ,eaeg zeabl dvxiyk
yicwi ikyi`" ?dilyicwn ivn ikid ea xcd :jixtcn ,yicwdlleki xkeyd oi`c rnyn`kd .dkld oke ,xkeyd lr xeq`lleki inp ikd ,yicwdl leki xikyncrnyn`kd
`edy onf lk dilyicwn ivn xkeyd inp `kd :xnelyie !zycewnÐxkey eyicwd m` :`ipz `ztqezac ,dywe .ezeyxa lk s`Ð ezeyxa ezia dn ,`pngx xn` "ezia z`
:[jixt] ikde ,jixt (`kd)ycwdlxkydlrnxn`wc [i`d`] (i`de)Ðdilyicwn ivn ikid :`kdjixtc`de .ezexiky ini lk`nlr ilekldil xq` ivnc oicd`ede ,ezeyxa
dcy xkeyd :`ztqez oeyl dfe !zycewn dpi`c`ipz `ztqezae ,dilyicwn ivn xikyncrnyn`kdc :dniz edin !ezeyxa epi` `d ,xkydlrnc oiprlyicwn ivn ikid
ziad lra cnr .ziad lra mr oiaygnÐdxkne ziad lra cnr .jnr`l` mc` lk mr oeayg il oi` :el xn`iy ziad lra i`yxÐ xg`ldxikyde xkeyd cnre ,exiagn
,ycwdl xky dlrne ,ezeyxn `vzy cr zycewn df ixdÐdyicwde xkeyd cnr .zycewn df ixd epnn dpdpy dn lke ,ezeyxl xefgzy cr zycewn dpi`Ðdyicwde
,inlyexia `zi` inp ikde .exkymicwd`lya ixiin `kde .exky elmicwdyk epiidÐyicwdl leki xikynd oi`c`ztqeza `ipzc`dc :xnelyie .`ztqezd oeyl o`k cr

.mpg eixac df ixdÐ exky el micwd la` ,exky el micwd `ly onfa ?izni` ,zycewn ef ixdÐyicwde cnre exiagl zia xikynd ebdpy mewnc

éëäziad z` (xikyd) yicwd exiag ixdy ,oilegl witp ziad xky xnelk ,'ek lrnc oeik :eyexit ikde .mixtq aexa `ed oke ,oilegl xky dil witp lrnc oeik :opiqxb
(`idd lr xn` xi`n iax el xn`we ,i"yx yexitke) oilegl ziad witp lrny oeik :yxtl oi` la` .dlirn zxeza xkeyd dil witpe ,ea xcyk lrne ,rci `l `ede
lren oi` :opz (a,hi dlirn) "dpdpd" wxt idliyae .elrn mlek Ð ea rwae exiag `ae ,ea rwae exiag `ae ycwd ly mecxwa rwa :(ipy wxt) dlirnc `ztqeza `ipzc
`le ,`ed minc zyecw `l` zxy ilk epiid e`l mecxwe ,minc zyecw enk dlirn ici lr llgzn `l sebd zyecwc epiid Ð zxy ilke dndaa `l` miycwa lren xg`

.sebd zyecw zxy ilk x`y opiayg `nrh i`dnc ,sebd zyecw icil `aiy oky lk `l envr `ed ,sebd zyecw icil mixg` `iany mrhn zxy ilk aygi

éëab lr s`e .lrn Ð mbt `ly it lr s` dhext dey ycwdd on dpdpd :(`,gi) ["dpdpd" wxt yix] opzck ,lrn mbt `ly it lr s`e Ð i`w dlirna dia xiic
ied exag seqale eylz :xn`c ,axk `iz` `kdc `ibeq jd :xnel jixv ,(a,my) "ycwdd on dpdpd" wxt dlirn zkqna `zi`ck ,rwxwl xaegna oilren oi`c

.lrn `din edl ipac oeike :mzd xn`c ,axc `iddl dl iziin inp (`,k) "dpdpd" wxtae ,exq` zial degzynd :xn`ck .yelz
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Ba øcä BLéc÷ä¯øcä BLéc÷ä .Lc÷äì øëN äìòî ¦§¦©¨©£¤¨¨©¤§¥¦§¦©¨
Búéa Léc÷é ék Léà" ?dì Léc÷î éöî éëéä !?Ba¥¦¨¥©§¦¨¦¦©§¦¥
ìk óà BúeLøa Búéa äî ,àðîçø øîà "Lã÷Ÿ¤¨©©£¨¨©¥¦§©¨

!BúeLøa¯øékNî BLéc÷ä :øîà÷ éëä¯Ba øcä ¦§¨¦¨¨©¦§¦©§¦©¨
.Lc÷äì øëN äìòî¯øééc éëéä ,øékNî BLéc÷ä ©£¤¨¨©¤§¥¦§¦©§¦¥¦¨¥

ïåék ?Lc÷äì øëN äìòî ,eúå !éà÷ äìéòîa ?déa¥¦§¦¨¨¥§©£¤¨¨©¤§¥¥¨
!ïéleçì øëN déì ÷éôð déa ìòîc¯àáiLëì :øîàc §¨©¥¨¥¥¨¨§¦§¨©¦§¤¨Ÿ

.Lc÷é BøëN¯àa àlL øác Léc÷î íãà ïéà àäå §¨¦§¨§¨¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨
øéàî éaø ?épî àä :áø øîà äãeäé áø øîà !íìBòì̈¨£©©§¨¨©©¨©¦©¦¥¦
àkéà .íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà :øîàc ,àéä¦§¨©¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¨
éøî áø dì éøîàå ,ééaàì àtt áø déì øîà :éøîàc§¨§¦£©¥©©¨§©©¥§¨§¦¨©¨¦
íãà :øîàc ,øéàî éaøk ?ïàîk :àcñç áøì àîç øa©¨¨§©¦§¨§©§©¦¥¦§¨©¨¨
?ïàîk àlàå :déì øîà ?íìBòì àa àlL øác Léc÷î©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨£©¥§¤¨§©

äðùîïéëøò éáéiç¯,ïúBà ïéðkLîîúBàhç éáéiç ©¨¥£¨¦§©§§¦¨©¨¥©¨
úBîLàå¯íéîìLe úBìBò éáéiç ,ïúBà ïéðkLîî ïéà¯ ©£¨¥§©§§¦¨©¨¥§¨¦

ãò Bì øtkúî ïéàL ét ìò óà .ïúBà ïéðkLîî§©§§¦¨©©¦¤¥¦§©¥©
:øîàiL ãò BúBà ïéôBk ,"BðBöøì" :øîàpL ,ävøúiL¤¦§©¤¤¤¡©¦§¦©¤Ÿ©
BúBà ïéôBk ,íéLð éhéâa øîBà äzà ïëå ."éðà äöBø"¤£¦§¥©¨¥§¦¥¨¦¦

."éðà äöBø" :øîàiL ãòàøîâ:àtt áø øîà ©¤Ÿ©¤£¦¨©©©¨
úBìBò éáéiç ,ïúBà ïéðkLîî úBàhç éáéiçL íéîòt§¨¦¤©¨¥©¨§©§§¦¨©¨¥
ïúBà ïéðkLîî úBàhç éáéiç ;ïúBà ïéðkLîî ïéà¯ ¥§©§§¦¨©¨¥©¨§©§§¦¨

ãçà ìò çléâ íà :øî øîàc ïåéëc ,øéæð úàhça§©©¨¦§¥¨§¨©¨¦¦¥©©¤¨
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¯.úãìBé úìBòa¯àlà !áeúkä dîéã÷ä dàø÷îì :àáø øîàäå ?àø÷ déîc÷àc ,eäéð éàî §©¤¤©¦§©§§¥§¨§¨¨©¨¨§¦§¨¨¦§¦¨©¨¤¨

BúàhçL íLk :øîBà ä÷Bøa ïa äãeäé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúc ;òøBöî úìBòa§©§¨§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦§¨¤§¨¥§¥¤©¨
:ïðaø eðz ."ävøúiL ãò Bì øtkúî ïéàL ét ìò óàå" .Bzákéò BúìBò Ck ,Bzákéò BîLàå©£¨¦©§¨¨¦©§§©©¦¤¥¦§©¥©¤¦§©¤¨©¨©

"BúBà áéø÷é"¯ïéôBk ?ãöék àä ,"BðBöøì" :øîBì ãeîìz ?Bçøk ìòa ìBëé ,BúBà ïéôBkL ãnìî ©§¦§©¥¤¦¨§©¨§©§©¦§¨¥©¦
à÷ éàî ."BðBöøì" :øîàpL ,úòc äëéøö äìBò :ìàeîL øîà ."éðà äöBø" :øîàiL ãò BúBà©¤Ÿ©¤£¦¨©§¥¨§¦¨©©¤¤¡©¦§©¨

!"BðBöøì" :øîàpL ,ävøúiL ãò Bì øtkúî ïéàL ét ìò óà :àðéðz ?ïì òîLî¯,àëéøö àì ©§©¨¨¥¨©©¦¤¥¦§©¥©¤¦§©¤¤¤¡©¦§¨§¦¨
úòc ïðéòa ék :àîéúc eäî ,déøáç déì Léøôc¯déøáçcî ìáà ,déãécî¯òîLî à÷ ,àì §¨¥¥©§¥©§¥¨¦¨¥©©©¦¦¥£¨¦§©§¥¨¨©§©

,"éìò éðBìt ìL BîLàå Búàhç" :éáéúéî .déãéc àìc éãéîa øtkéìc déì àçéð àìc ïéðîéæ :ïì̈¦§¦§¨¦¨¥§¦©¥§¦¥§¨¦¥¥¦¥©¨©£¨¤§¦¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oikxr(oey`x meil)

m` :sqep oic,Lc÷äì øëN äìòî Ba øcä BLéc÷ädpiade ¦§¦©¨©£¤¨¨©¤§¥
mlyl eilre ,eyicwdy `ed ea xcy xkeydy `xnbd dzr

.ezexiky inc z` ycwdl
:`xnbd ddnz'Ba øcä BLéc÷ä'ea xcy xkeydy okzi ike - ¦§¦©¨

,eyicwddì Léc÷î éöî éëéä,eyicwdl xkeyd leki cvik - ¥¦¨¥©§¦¨
ixdeLéc÷é ék Léà'z`Lã÷ Búéa''dlàðîçø øîà`xwie) ¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©¨©©£¨¨
(ci fk,,minkg eyxceìk óà ,BúeLøa 'Búéa' äîeilr lg xac ©¥¦§©Ÿ

`ed m` wx ycwdBúeLøaepi` df zia eli`e ,yicwnd ly ¦§
:`xnbd zvxzn .xikynl `l` xkeyl jiiyøîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©

m` ,`ziixad zpeek `idBLéc÷äd,øékNîxkeyd if`Ba øcä ¦§¦©§¦©¨
.Lc÷äì øëN äìòî©£¤¨¨©¤§¥

y `ziixaa xaecn m` :`xnbd dywnBLéc÷ädéëéä ,øékNî ¦§¦©§¦¥¦
déa øéécixde ,xkeyd da xc cvik -éà÷ äìéòîaxaer `ed - ¨¦¥¦§¦¨¨¥

.ycwdl jiiyd zian dpdp `edy ,dlirn xeqi`aeúåcere - §
y `ziixad dxn` recn ,dyw,'Lc÷äì øëN äìòî'ixdeïåék ©£¤¨¨©¤§¥¥¨

ïéleçì øëN déì ÷éôð ,déa ìòîcxkeyd lrny oeik - §¨©¥¨¦¥¨¨§¦
,ycwd ly utg lk enke ,oilegl xkyd `vei ,ziaa eyeniya

.oilegl `vei heicd ea ynzyny xg`ly
ote`a `ziixaa xaecn :`xnbd zvxznøîàc,xikynd §¨©

,Lc÷é ,BøëN àáiLëì,ziaa ynzydl xkeyl xzeny `vnpe ¦§¤¨Ÿ§¨¦§©
envr xkyd z` mpn` ,ziad seb z` xikynd yicwd `ly oeik
df lre .ycwdl epzep `l` ,eyicwdy oeik ,xikynl ozep epi`

,`xnbl dywed,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéà àäå§¨¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨
`l oiicry ziad zexiky inc z` yicwdl xikynd leki cvike

uxiz ef `iyew lre .ecil e`a,dcedi axøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
épî àä ,áøzhiyk ef `ziixa -íãà øîàc ,àéä øéàî éaø ©¨©¦©¦¥¦¦§¨©¨¨

.íìBòì àa àlL øác Léc÷î©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨
:df uexiz z`ad jxca xg` gqep `xnbd d`ian ef oeyll s`

éøîàc àkéà,jk df uexiz epyy yi -àtt áø déì øîà ¦¨§¨§¦¨©¥©¨¨
dì éøîàå ,ééaàìok xn`y mixne` yie -àîç øa éøî áø §©©¥§¨§¦¨©¨¦©¨¨
ïàîk ,àcñç áøìi`ce ixd ,ef `ziixa zxaeq,øéàî éaøk §©¦§¨§©§©¦¥¦

déì øîà .íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà øîàce` ,iia` §¨©¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¨©¥
,`cqg axïàîk àlàåz` cinrdl ozip `pz dfi`k ike - §¤¨§©

`ly xac yicwn mc`y ,xi`n iaxk wx i`ce `ld ,`ziixad
.mlerl `a

äðùî
e` envr jxra aiigzdy mc` ly epic z` dzr zxxan dpynd
epi`e ,oaxw aiegnd oic z` oke .mlyn epi`e ,xg` mc` jxr

:e`iadl dvexïéëøò éáéiçmpi`e ,mc` jxra miaiigznd - ©¨¥£¨¦
,maeig z` minlynïúBà ïéðkLîîmixafbd mdn milhep - §©§§¦¨

`le reytl miieyr mdy oeik ,enlyiy cr ,maeig lr oekyn
la` .mlylúBîLàå úBàhç éáéiçoaxw miaiigd mc` ipa - ©¨¥©¨©£¨

,mze` mi`ian mpi`e ,my` e` z`hg,ïúBà ïéðkLîî ïéàitl ¥§©§§¦¨
mc`d rpni `l i`ceae ,`hg lr xtkl mi`a el` zepaxwy

.xtkzdle oaxwd z` `iadlníéîìLe úBìBò éáéiçmc` ipa - ©¨¥§¨¦
,mi`ian mpi`e ,minly e` dler `iadl excpy,ïúBà ïéðkLîî§©§§¦¨

mc` ipa miieyr ,dxtkl mi`a mpi` el` zepaxwy oeiky
m`iadl `le reytl.

:oaxw `iadl mc` gixkdl ozip cvik zx`an dpyndìò óà©©
ävøúiL ãò Bì øtkúî ïéàL ét,oaxwd z`adaøîàpL ¦¤¥¦§©¥©¤¦§©¤¤¤¡©

Fz` aixwi' (b ` `xwie),'BðBöøì`l jk lr edetki m`e ©§¦Ÿ¦§
,oaxwd z`ad zeevn dniiwzdäöBø øîàiL ãò BúBà ïéôBk¦©¤Ÿ©¤

,éðàdnec oic dpynd d`ian .epevxl oaxwd `aedy `vnpe £¦
:ef ditkl,íéLð éhéâa øîBà äzà ïëåminkg exn`y mze`y §¥©¨¥§¦¥¨¦

dyrn lr mze` mitek oi` ,mdizeyp z` yxbl mze` miteky
`l` ,leqt qpe`a ozipy hb ixdy ,envr oiyexibdBúBà ïéôBk¦

.éðà äöBø øîàiL ãò©¤Ÿ©¤£¦

àøîâ
iaiig .mze` mipkynn oi` ,zeny`e ze`hg iaiig :dpyna epipy
mipte` d`ian `xnbd .mze` mipkynn minlye zeler

:dpyna x`azdy dnn dpey mpicy minieqn,àtt áø øîà̈©©¨¨
íéîòtmipte` yi -,ïúBà ïéðkLîî úBàhç éáéiçLyi oke §¨¦¤©¨¥©¨§©§§¦¨

y mipte`,ïúBà ïéðkLîî ïéà úBìBò éáéiçjtida epiide ©¨¥¥§©§§¦¨
.dpyna xen`d llkdn

:oey`xd ote`d z` `xnbd zx`anúBàhç éáéiç'yïéðkLîî ©¨¥©¨§©§§¦
,'ïúBàepiid,øéæð úàhçaxifpd `ian ezexifp ini meiqay ¨§©©¨¦

z`ad mcewy s`e ,minlye z`hg ,dler ,zepaxw dyly
z` `iaiy jk lr mikneq oi` ,zniizqn ezexifp oi` oaxwd

,z`hgdøî øîàc ïåéëcy (.dn xifp) dpynaçléb íàxifpd §¥¨§¨©©¦¦©
exry z`ïzùìMî ãçà ìòzylyn cg` zaxwd ixg` - ©¤¨¦§¨§¨

,elld zepaxwd,àöé,zepaxwd zyly z` aixwd `ly s`e ¨¨
ì øéæpä øzeä ,íéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæð íàåïéé úBzL §¦¦§©¨¨¤¨¦©¨¦©©¨¦¦§©¦

,íéúîì ànhéìå`le dlerd e` my`d z` wx `iad m` okl §¦©¥§¥¦
`ny yeygl yi ,z`hgd z` `iadéúééî àìå da òLt- ¨©¨§Ÿ©§¥

,d`nehae oiia xzen xak `edy oeik ,dp`iai `le z`hga ryti
.z`hgd z`ad lr eze` mipkynn df ote`a okle

y ote`d :zx`ane `xnbd dkiynnïéðkLîî ïéà úBìBò éáéiç©¨¥¥§©§§¦
,ïúBàepiid,úãìBé úìBòaz`hg `iadl zaiig zclei lky ¨§©¤¤

z` `iazy cr miycwa lek`l dxeq` `idy oeike ,dlere
jxev oi`e ,d`iadl xdnz `l` da rytz `l i`cea ,dlerd

.jk lr dpkynl
`id z`hgd zn`d itl ixd :oexg`d oicd lr `xnbd dywn

e ,miycwa zcleid z` dxizndeäéð éàîdz`y jnrh edne - ©¦
meyn edf ixd ,miycwa lek`ln dzakrn zclei zlery xne`

àø÷ déîc÷àcly dlerd aeig z` dazke dxezd dnicwdy - §©§§¥§¨
xn`py ,z`hgd aeigl mcew zcleidUaM `iaY' (e ai `xwie)¨¦¤¤

`iadl xyt` i`y oeike ,'z`Hgl xz F` dpFi oaE dlrl FzpW oA¤§¨§Ÿ¨¤¨Ÿ§©¨
dze` zakrn dlerd z`ady `vnp ,dlerl mcew z`hgd z`

,miycwa lek`lnå,jk lr dywäàø÷îì ,àáø øîàä §¨¨©¨¨§¦§¨¨
áeúkä dîéc÷äz` dxezd dnicwd miweqtd xcqa wx - ¦§¦¨©¨

dlerd oi` lreta zepaxwd z`ad oiprl la` ,z`hgl dlerd
.miycwa lek`l dze` dxiznd `ide ,z`hgd `l` ,zncew

:`tt ax ixac z` xg` ote`a zx`an `xnbd,àlàxn`y dn ¤¨
epiid ,mze` mipkynn oi`y zeler iaiig yiy `tt axúìBòa§©

,òøBöî,mz`ada erytiy miyyeg oi`yìàòîLé éaø ,àéðúc §¨§©§¨©¦¦§¨¥
BîLàå BúàhçL íLk ,øîBà ä÷Bøa ïa äãeäé éaø ìL Bða§¤©¦§¨¤§¨¥§¥¤©¨©£¨

ezákéò,xdhdlnezákéò BúìBò Ckepi`y oeike ,xdhdln ¦§©¨¨¦§©
oi`e ,ez`ada rytiy yeygl oi` ,dler oaxw `iaiy cr xdhp

.epkynl mikixv
:dpyna epipy,ävøúiL ãò Bì øtkúî ïéàL ét ìò óàå'§©©¦¤¥¦§©¥©¤¦§©¤

d`ian .'ip` dvex xn`iy cr eze` mitek ,'epevxl' xn`py
:df oipra `ziixa `xnbd,ïðaø eðz(b ` `xwie) weqta xn`p ¨©¨¨

BúBà ïéôBkL ãnìî ,'BúBà áéø÷é'.epaxw z` `iadlìBëé ©§¦§©¥¤¦¨
el iziidep`iaiy xnøîBì ãeîìz ,Bçøk ìòaxn`p jkl - §©¨§©§©

weqtd seqaãöék àä .'BðBöøì'eze` miteky okzi ji` - ¦§¨¥©
y cnll ,epevxn e`ian `ed jci`ne ,oaxwd z` `iadlïéôBk¦

.éðà äöBø øîàiL ãò BúBà©¤Ÿ©¤£¦
:df oipra `xnin d`ian `xnbdäëéøö ,äìBò ,ìàeîL øîà̈©§¥¨§¦¨
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קפז oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay
'åëå åá øãä åùéã÷ä.eyicwd ea xcdy oizrc `wlq `w Ðøëù äéì ÷éôð]

[ïéìåçìopiqxb `lc il d`xpe Ð:opiqxb ikde ,xkyïéìåçì äéì ÷éôð ìòîã ïåéë
dlirn opzck ,oilegl ziad `vi Ð lrne ziad yinyza dpdpyn ,xnelk Ð
ynege oxwe .cala zxy ilke dndaa `l` oiycwena lren xg` lren oi` :(a,hi)

lkc .ycwdl xky `le ,inelyl dil zi`
,oilegl witp dia lrn ikn ,ycwdc icin
dlirn oi` :(`,gi) dlirn zkqna opixn`c
:xne` `ed oke ,iepiy `l` mewn lka
z` ecarie 'iia lrn l`xyi ipa elrnie"
ycwdn e`iveny ,iepiy epiide ,"milrad

.leglùã÷é åøëù àáéùëì.xkyd Ð
.yicwd `l ziadeäðùîïúåà íéðëùîî

minlyc ab lr s` .minlye zeler Ð
dilr `id daeg e`le li`ed ,dyr` zxtkn
jkld ,iiedyl iz`e ,dxtk dl aiyg `l Ð

.oze` oipkynnàøîâïúùìùîz`hg Ð
zepaxw dylyc .minly e` dler e`
xg`e" :ax iac ixtqa opixn`e ,ea oiaezk
.icigi dyrn xg` Ð "oii xifpd dzyi

úãìåé úìåòácr miycwa `ixzyn `lc Ð
.dl `izncàø÷ äîã÷àã éäéð éàîÐ

dzlerc zxn` `nrh i`n ,xnelk
dler `xw dincw`c meyn Ð dzakrn
ezpy oa yak `iaz" aizkc ,z`hg inwn

.'ebe "dlerläàø÷îì àáø øîàäå
áåúëä äîéã÷ä`xwna z`xwp `dzy Ð

lk" wxta .dligz axwzy `le ,dligz
.(`,v) migaf zkqna "xiczdäéì ùéøôàã

åøéáçexiag `ae ,dler aiig df didy Ð
xn`we ,df ly ezxtkl elyn dyixtde
.xtkznd z` riceiy opirac l`eny

äéãéãîoipkynn oic ziac `kid oebk Ð
."ip` dvex" :xn`iy jixv ,eze`
úòãì
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uelgz `l xbqend [lcpq] :`axc dinyn `tt ax xn` (a,bw zenai) dvilg zevn
.dleqt dzvilg dvlg m`e uelgz `l hlgend lcpq ,dxyk dzvilg dvlg m`e
lcpqc dxifb meyn dlgzkl ea uelgz `l xbqend lcpqc my i"yx yxite
`nl` .epzip zepdil e`l zevnc meyn dxyk dzvilg dvlg m` edin .hlgend
jixve !d`pda xeq` hlgend lcpq rnyn
`de .d`pda xeq` `edc ,inp ikd oi`c xnel
Ð "jiptl jly ixd" el xne`c `kd xn`c
`edc oeike ,"df zia" dil xn`c oebk epiid
edin .xg` zia el cinrdl aiig epi` oira
dxayp e` dzn enk iede ,exky ciqtd `ed
,xg` xeng el cinrdl aiig :mzd xn`c

.exky ciqti e` :my i"yx yxiteéëäxn`w
ycwdl xky dlrn ea xcd xikyn eyicwd
leki xikync rnyn `kdc :dniz Ð
ab lr s` ,exikydy xg` ezia yicwdl
lr s`" wxt zeaezkae .xkeyl carzync
:xne`l `l` `inc `l `d :xn` (a,hp) "it
"yecwz dpct`ykl jl izpkyny ef dcy"
xn`wc meyn `weec :rnyn .dycwc Ð
yicwn ivn `l xzl`l la` ,"dpct`ykl"
wxtae !dil yicwn ivn `l inp `kd ,dl
ax :opixn` (a,br `rivn `aa) "jyp edfi`"
lf` ,`zia ieb `edd dil okyn lgx xa ixn
ihn``ziaxb`lwye`zyxhp ,`axldipaf
xb` i`hn` `lc i`d :dil xn` .`axl dil
`le ,`zpkyn dedc meyn`pci`d cr`zia
xb` [xn] liwyip `zyd ,dil wlqn ieb ded
,ok m`e ,xeknl deld lekic rnyn .`zia
epiax xne`e ?cin yicwdl leki epi` i`n`
eizern cbpkn xzei xzend ,oicd okc :wgvi
xn`c `de .cin xeknle yicwdl leki `ed
`zyd la` :rnync ,"dpct`ykl" mzd
dvex `edyk epiid Ð yicwdl leki epi`
oiaf (my) "jyp edfi`"c `idde .lkdyicwdl
`de .xzend yicwdl leki `kde .xzend el
epiid Ð ycwdl xky dlrn ea xcd :xn`c
lk oi`e ,enr zetzey ycwdl el yic meyn
xikyn oia oiwlgnyie .ewlgxxal leki cg`
`la cer eil` xefgz `ly del `wecc ,dell
.yicwdl ivn `l i`ce `edd Ð zern oerxt
zexikyd onf znlyd xg`ly ,xikyn la`
,edin .yicwdl `ed leki Ð mpga el xefgz
,edin .ikda `vxzin`l "jyp edfi`"c `idd
oiafe del yicwd `nlra ogky`c :dniz

n !oiafne eyicwn ivnc rnyn ,dellra ,edi
gweld cine ycwdd cin e`iven aeg
.xekne yecw `ed e`ab `ly onf lk ,edin .epnid `iven aeg lrac ,eyicwd e` exkn ,iwizet` ecar dyr` dedc icin .xg` mewnn zeabl el oi` m` ,eaeg zeabl dvxiyk
yicwi ikyi`" ?dilyicwn ivn ikid ea xcd :jixtcn ,yicwdlleki xkeyd oi`c rnyn`kd .dkld oke ,xkeyd lr xeq`lleki inp ikd ,yicwdl leki xikyncrnyn`kd
`edy onf lk dilyicwn ivn xkeyd inp `kd :xnelyie !zycewnÐxkey eyicwd m` :`ipz `ztqezac ,dywe .ezeyxa lk s`Ð ezeyxa ezia dn ,`pngx xn` "ezia z`
:[jixt] ikde ,jixt (`kd)ycwdlxkydlrnxn`wc [i`d`] (i`de)Ðdilyicwn ivn ikid :`kdjixtc`de .ezexiky ini lk`nlr ilekldil xq` ivnc oicd`ede ,ezeyxa
dcy xkeyd :`ztqez oeyl dfe !zycewn dpi`c`ipz `ztqezae ,dilyicwn ivn xikyncrnyn`kdc :dniz edin !ezeyxa epi` `d ,xkydlrnc oiprlyicwn ivn ikid
ziad lra cnr .ziad lra mr oiaygnÐdxkne ziad lra cnr .jnr`l` mc` lk mr oeayg il oi` :el xn`iy ziad lra i`yxÐ xg`ldxikyde xkeyd cnre ,exiagn
,ycwdl xky dlrne ,ezeyxn `vzy cr zycewn df ixdÐdyicwde xkeyd cnr .zycewn df ixd epnn dpdpy dn lke ,ezeyxl xefgzy cr zycewn dpi`Ðdyicwde
,inlyexia `zi` inp ikde .exkymicwd`lya ixiin `kde .exky elmicwdyk epiidÐyicwdl leki xikynd oi`c`ztqeza `ipzc`dc :xnelyie .`ztqezd oeyl o`k cr

.mpg eixac df ixdÐ exky el micwd la` ,exky el micwd `ly onfa ?izni` ,zycewn ef ixdÐyicwde cnre exiagl zia xikynd ebdpy mewnc

éëäziad z` (xikyd) yicwd exiag ixdy ,oilegl witp ziad xky xnelk ,'ek lrnc oeik :eyexit ikde .mixtq aexa `ed oke ,oilegl xky dil witp lrnc oeik :opiqxb
(`idd lr xn` xi`n iax el xn`we ,i"yx yexitke) oilegl ziad witp lrny oeik :yxtl oi` la` .dlirn zxeza xkeyd dil witpe ,ea xcyk lrne ,rci `l `ede
lren oi` :opz (a,hi dlirn) "dpdpd" wxt idliyae .elrn mlek Ð ea rwae exiag `ae ,ea rwae exiag `ae ycwd ly mecxwa rwa :(ipy wxt) dlirnc `ztqeza `ipzc
`le ,`ed minc zyecw `l` zxy ilk epiid e`l mecxwe ,minc zyecw enk dlirn ici lr llgzn `l sebd zyecwc epiid Ð zxy ilke dndaa `l` miycwa lren xg`

.sebd zyecw zxy ilk x`y opiayg `nrh i`dnc ,sebd zyecw icil `aiy oky lk `l envr `ed ,sebd zyecw icil mixg` `iany mrhn zxy ilk aygi

éëab lr s`e .lrn Ð mbt `ly it lr s` dhext dey ycwdd on dpdpd :(`,gi) ["dpdpd" wxt yix] opzck ,lrn mbt `ly it lr s`e Ð i`w dlirna dia xiic
ied exag seqale eylz :xn`c ,axk `iz` `kdc `ibeq jd :xnel jixv ,(a,my) "ycwdd on dpdpd" wxt dlirn zkqna `zi`ck ,rwxwl xaegna oilren oi`c

.lrn `din edl ipac oeike :mzd xn`c ,axc `iddl dl iziin inp (`,k) "dpdpd" wxtae ,exq` zial degzynd :xn`ck .yelz
xn`
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Ba øcä BLéc÷ä¯øcä BLéc÷ä .Lc÷äì øëN äìòî ¦§¦©¨©£¤¨¨©¤§¥¦§¦©¨
Búéa Léc÷é ék Léà" ?dì Léc÷î éöî éëéä !?Ba¥¦¨¥©§¦¨¦¦©§¦¥
ìk óà BúeLøa Búéa äî ,àðîçø øîà "Lã÷Ÿ¤¨©©£¨¨©¥¦§©¨

!BúeLøa¯øékNî BLéc÷ä :øîà÷ éëä¯Ba øcä ¦§¨¦¨¨©¦§¦©§¦©¨
.Lc÷äì øëN äìòî¯øééc éëéä ,øékNî BLéc÷ä ©£¤¨¨©¤§¥¦§¦©§¦¥¦¨¥

ïåék ?Lc÷äì øëN äìòî ,eúå !éà÷ äìéòîa ?déa¥¦§¦¨¨¥§©£¤¨¨©¤§¥¥¨
!ïéleçì øëN déì ÷éôð déa ìòîc¯àáiLëì :øîàc §¨©¥¨¥¥¨¨§¦§¨©¦§¤¨Ÿ

.Lc÷é BøëN¯àa àlL øác Léc÷î íãà ïéà àäå §¨¦§¨§¨¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨
øéàî éaø ?épî àä :áø øîà äãeäé áø øîà !íìBòì̈¨£©©§¨¨©©¨©¦©¦¥¦
àkéà .íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà :øîàc ,àéä¦§¨©¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¨
éøî áø dì éøîàå ,ééaàì àtt áø déì øîà :éøîàc§¨§¦£©¥©©¨§©©¥§¨§¦¨©¨¦
íãà :øîàc ,øéàî éaøk ?ïàîk :àcñç áøì àîç øa©¨¨§©¦§¨§©§©¦¥¦§¨©¨¨
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äðùîïéëøò éáéiç¯,ïúBà ïéðkLîîúBàhç éáéiç ©¨¥£¨¦§©§§¦¨©¨¥©¨
úBîLàå¯íéîìLe úBìBò éáéiç ,ïúBà ïéðkLîî ïéà¯ ©£¨¥§©§§¦¨©¨¥§¨¦

ãò Bì øtkúî ïéàL ét ìò óà .ïúBà ïéðkLîî§©§§¦¨©©¦¤¥¦§©¥©
:øîàiL ãò BúBà ïéôBk ,"BðBöøì" :øîàpL ,ävøúiL¤¦§©¤¤¤¡©¦§¦©¤Ÿ©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oikxr(oey`x meil)

m` :sqep oic,Lc÷äì øëN äìòî Ba øcä BLéc÷ädpiade ¦§¦©¨©£¤¨¨©¤§¥
mlyl eilre ,eyicwdy `ed ea xcy xkeydy `xnbd dzr

.ezexiky inc z` ycwdl
:`xnbd ddnz'Ba øcä BLéc÷ä'ea xcy xkeydy okzi ike - ¦§¦©¨

,eyicwddì Léc÷î éöî éëéä,eyicwdl xkeyd leki cvik - ¥¦¨¥©§¦¨
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"ïéôBk íéLð éhéâa ïëå" .ïì òîLî à÷ ,déúáeéz§§¥¨©§©¨§¥§¦¥¨¦¦
àhébà àòãBî øñîc ïàî éàä :úLL áø øîà .'åëå¨©©¥¤©©§¨©¨¨©¦¨

¯!àèéLt .àòãBî déòãBî¯deàNòc ,àëéøö àì ¨¥¨¨§¦¨¨§¦¨©£¨
déìèa éìeha àîéúc eäî ;évøéàå¯,ïì òîLî à÷ §¦©¥©§¥¨©¥¨§¥¨©§©¨

ãò ?"øîàiL ãò" éàî ,"ïzéL ãò" éðúéì ïk íàc§¦¥¦§¥©¤¦¥©©¤Ÿ©©
.déòãBîì déì ìháîc¦§©¥¥§¨¥

éì÷ùî øîåàä êìò ïøãä

LíeìL íéîBúiäíéML Lc÷ää íeLå ,íBé íéL ©§¦§¦§©¤§¥¦¦
.áøòáe ø÷aa ïéæéøëîe ,íBéàøîâéàî ©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤©

:áø øîà äãeäé áø øîà ?áøòáe ø÷aa àðL§¨©Ÿ¤¨¤¤¨©©§¨¨©©
;íéìòBt úñðëä úòLáe íéìòBt úàöBä úòLa¦§©¨©£¦¦§©©§¨©£¦

íéìòBt úàöBä úòLa¯,ïaæéîì àçéðc àkéàc ¦§©¨©£¦§¦¨§¦¨§¦§©
úòLa ;éìäéð dì eøéiñ eìéæéà :íéìòBôì eäì øîà̈©§§£¦¥¦©§¨¦£¦¦§©

íéìòBt úñðëä¯íéîBúiä íeL :éëä éîð àéðz .eäðéìééLéð ìéæéð :eäì øîàc ,økãéðc ©§¨©£¦§¦§©§¨©§¥¦¦©§¦§©§¨©¦¨¦©§¦
ìLíéìòBt úàöBä úòLa ,áøòáe ø÷aa ïéæéøëîe .íBé íéML Lc÷ää íeLå ,íBé íéL §¦§©¤§¥¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤¦§©¨©£¦

Cëå äôé àéä Ck äéøöîáe äéðîéña éðBìt äãN :øîBà ;íéìòBt úñðëä úòLáe¦§©©§¨©£¦¥¨¤§¦§¦¨¤¨¦§¨¤¨¨¦¨¨§¨
áBç ìòáìe äúaeúëa äMàì ïzéì úðî ìò çwéå àáé çwéì äöBøä ìk ,àîeL àéä¦¨¨¨¤¦©¨Ÿ§¦©©§¨¦¥§¦¨¦§¨¨§©©

?"BáBç áBç ìòáìe dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìò" øîéîì éì änì .BáBça¯àkéàc §¨¨¦§¥©©§¨¦¥§¦¨§¨¨§©©§¦¨
.ãé ìò ãé ìò äì÷Lc äMàa déì àçéðc àkéàå ,éæeæa ì÷éîc áBç ìòáa déì àçéðc§¦¨¥§©©§¥¥§¥§¦¨§¦¨¥§¦¨§¨§¨©©©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oikxr(oey`x meil)

ok xn` m`úòãì,xtkzndàöé.ezaeg ici xtkzndàlL §©©¨¨¤Ÿ
úòãì,xtkznd.àöé àìxn` m` j`ìL åéîìLe BúìBò' §©©Ÿ¨¨¨§¨¨¤

ïéa ,'éìò éðBìtxn` m`úòãìe ,mda aiigdïéaok xn` m` §¦¨©¥§©©¥
úòãì àlL,aiegnd,àöés`y xn`y l`eny ixack `ly edfe ¤Ÿ§©©¨¨

:`xnbd zvxzn .aiegnd oevxe zrca jxev yi dler oaxwa
ìàeîL Cì øîà,ef `iyew aeyiiaàéää àéðz ékepipyy dn - ¨©¨§¥¦©§¨©¦

edf ,milra zrc dkixv dpi` dlery `ziixaa,äøtk úòLa¦§©©¨¨
évøéàcak ixdy -edericedyk jkl dvxzd x.äLøôä úòLa §¦©¥¦§©©§¨¨

eàðà àðéîà÷ éëedf ,milra zrc jixvy izxn` ip`y dne - ¦¨£¦¨£¨
.äLøôä úòLa¦§©©§¨¨

:l`eny lr wlegd `xen` `xnbd d`ianexne`d ,l`eny
,dxtk zrya `le dyxtd zrya milra zrc dkixv dlery

àleòc àâéìt,`ler lr wleg -e÷léç àì ,àleò øîàcoipra §¦¨§¨§¨©¨Ÿ¦§
milrad zriciúòc äëéøö úàhçL àlà ,äìBòì úàhç ïéa¥©¨§¨¤¨¤©¨§¦¨©©

ìáà ,äLøôä úòLa úòc äëéøö ïéà äìBòå ,äLøôä úòLa¦§©©§¨¨§¨¥§¦¨©©¦§©©§¨¨£¨
éãéàå éãéà ,äøtk úòLaeaixwd m` ,z`hge dler ,dfe df - ¦§©©¨¨¦¦§¦¦

.àöé àì ,úòãì àlL ,àöé ,úòãìl`eny ixack `ly edfe §©©¨¨¤Ÿ§©©Ÿ¨¨
zrya `le ,dyxtda wx milra zrc dkixv dlery xne`d

.dxtk
:`lere l`eny lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

xne`d ,`ziixaaBîLàå Búàhçe`éðBìt ìL åéîìLe BúìBò ©¨©£¨¨§¨¨¤§¦
milhen eidiéìòok xn` m` ,m`iadlúòãì,aiegndàöédld ¨©§©©¨¨

j` ,ezaeg ici.àöé àì ,úòãì àlLyi dler oaxway rnyne ¤Ÿ§©©Ÿ¨¨
l`enyk `lye ,dxtka oiae dyxtda oia milra zrca jxev
zrc jixvn epi`y `lerk `lye ,dxtka zrc jixvn epi`y

:`xnbd zvxzn .dyxtdadì é÷Bî ,ìàeîLz` cinrn - §¥¥¨
wx `ziixad,äLøôä úòLajxev yiy l`eny xaeq dfay ¦§©©§¨¨

e .zrcadì é÷Bî àleòwx,äøtk úòLa`ler xaeq dfay ¨¥¨¦§©©¨¨
.zrca jxev yiy

zeziixad zxizq oipra `tt ax ixac z` d`ian `xnbd
:`lere l`eny zwelgneàì éããäà àúéiðúî ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§¦¨¨©£¨¥Ÿ

ïééL÷`ziixaay s` ,ef z` ef zexzeq opi` zeziixad - ©§¨
,'`vi ,zrcl `ly oiae zrcl oia'y dler iabl epipy dpey`xd
yiy oeik ,'`vi `l ,zrcl `ly'y epipy dipyd `ziixaa eli`e

c ,odipia weligàäzwqer zg` `ziixa -,äøtk úòLaeàä- ¨¦§©©¨¨¨
zwqer zxg`d `ziixad,äLøôä úòLadfi`a ,df xac mpn` ¦§©©§¨¨

,l`enye `ler zwelgna ielz didi ,`ziixa lk zwqer ote`
.oldlckeàéL÷ àì énð éàøBîàå`ler ,mi`xen`d lre - ©£¨¥©¦Ÿ©§¨

c ,`ziixa meyn dyw `l ok mb ,l`enyeé÷Bî ,ìàeîL§¥¥
àúéén÷,zrc jixv oi`y ,dpey`xd `ziixad z` cinrn - ©©§¨

,äøtk úòLaeàúééøúadkixvny ,dpexg`d `ziixad - ¦§©©¨¨©§©§¨
,zrc.äLøôä úòLaeàëtéà é÷Bî àleòz` cinrn - ¦§©©§¨¨¨¥¦§¨

zwqer zrc jixv oi`y dpey`xd `ziixady ,jtida zeziixad
zrya zwqer ,zrc dkixvnd dipyd `ziixade ,dyxtda

.dxtk
ote`a ayiil yi zeziixad z` mpn` :xne`e `tt ax jiynn

la` ,dxizq odipia didz `lyéàøBîàl`eny ,mi`xen`d - £¨¥
,`lereéâéìt éàcådf lr df miwleg i`cea -yi l`enyly , ©©§¦¦

zrya wx zrca jxev yi `lerle ,dyxtda wx zrca jxev
.dxtk

:`xnbd ddnzàèéLtmi`xen`d ixac lr dyw `ly heyt - §¦¨
:`xnbd zvxzn .`ziixadnàîéúc eäî,xnel leki ziid - ©§¥¨

ìàeîL øîà÷c 'äLøôä úòLa' éàî,milra zrc jixvyóà ©¦§©©§¨¨§¨¨©§¥©
,äLøôä úòLambe dyxtda mb milra zrca jxev yi eixacle ¦§©©§¨¨

,dxtk zry iabl miwleg l`enye `ler oi`y `vnpe ,dxtka
:`xnbd dtiqene .ezrca jxev yiy micen mlek dfa `l`óàå§©

áb ìò`vni df itlydéúáeéz àúéén÷ Cäc`ziixady - ©©§©©©§¨§§¥
,zrc jixv oi`y x`ean da ixdy ,eixac z` zxzeq dpey`xd
epiid ok it lr s` ,dxtka e` dyxtda e` zegtd lkl epiide

.l`eny zrc z` ok yxtl milekiïì òîLî à÷jka `tt ax ¨©§©¨
,l`eny ixaca xe`iad df oi`y ,'`iyw `l inp i`xen`' xn`y
oeik epiide ,mi`xen`d cg` ixac z` zxzeq `ziixad oi` `l`
dyw `le ,dxtka `le ,dyxtda wx zrc mikixv l`enyly

.`ziixadn eilr
:dpyna epipy'åëå ïéôBk íéLð éhéâa ïëåxn`iy cr eze` §¥§¦¥¨¦¦

.ip` dvex
:df oipra `xnin `xnbd d`ianïàî éàä ,úLL áø øîà̈©©¥¤©©

àhébà àòãBî øñîcxqn okl mcewe ,ezy` z` yxiby mc` - §¨©¨¨©¦¨
miteky zngn `l` ,epevxn `ly hbd z` ozep `edy '`rcen'

,dyxbl eze`àòãBî déòãBîhbde ,`rcend zxiqn dliren - ¨¥¨¨
.lha

:`xnbd zl`eyLtàèéozipy hb lk ixdy ,oicd `ed oky §¦¨
:`xnbd daiyn .leqt `ed ,lrad oevxn `ly,àëéøö àì`l` Ÿ§¦¨

ote`lc`rcend zxiqn xg`ldeàOò,eze` etk -évøéàå- ¦©§©§¦©¥
,dyxbl dvxzdedéìha éìeha àîéúc eäîxnel xeaq ziid - ©§¥¨©¥©§¥

,xyk hbde ,`rcend z` lhia `edy dgiken hbd zpizpyà÷̈
ïì òîLîly lehiak zaygp dpi` dnvr hbd zxiqny ©§©¨
.`rcend

zwiicn .epizpynn df oic cnl zyy axy zx`an `xnbd
:`xnbd,ïk íàc,`rcend lehiak zaygp hbd zxiqnyéðúéì §¦¥¦§¥

eze` miteky zepyl dpynl did -,'ïziL ãò'dnvr dpizpde ©¤¦¥
,`rcend lehiak zaygp dzidéàîoeyl dpynd dhwp recn - ©

øîàiL ãò'liren hbd oi`y di`x ef ixd ,'ip` dvexãò ©¤Ÿ©©
,déòãBîì déì ìháîc.dyxbl epevxy yexita xn`ie ¦§©¥¥§¨¥

éì÷ùî øîåàä êìò ïøãä

íéîåúéä íåù ¯ éùù ÷øô
iqkpne minezi iqkpn zeaeg ziiab ote`a ezligza wqer df wxt

,ycwdycwdl oenn aiigy mc`a zeipynd zewqer jyndae
cvik ,eiqkpn z`f zeabl xafbd jixve ,mlyl oenn el oi`e

.z`f miyer

äðùî
íéîBúéä íeLjyna ziyrp ,miphw minezi ly rwxw zney - ©§¦

ìL,íBé íéLzne ,mixg`l oenn aiig didy mc` ,xnelk §Ÿ¦
mciay rwxwd z` mixkeny `ed oicdy ,eipal rwxw yixede
ieey z` oic zia minW dligz ,aegd z` dinca mirxete
evxiy daxd eidiy ick dzxikn lr mifixkn jk xg`e ,rwxwd
,mei miyly jyna ziyrp ef dfxkde ,dxign z` elrie dzepwl

.dxiknd lr miax mc` ipa ernyiy ickLc÷ää íeLåxafb - §©¤§¥
jyna rwxwd zxikn lr fixkn ,ycwd ly rwxw xeknl `ay

e .íBé íéMLycwdd meya oiae minezid meya oiaïéæéøëî ¦¦©§¦¦
,mei lka miinrt.áøòáe ø÷aa©Ÿ¤¨¤¤

àøîâ
:`xnbd zxxan .'axrae xwaa oifixkne' :dpyna epipyéàî©

áøòáe ø÷aa àðLx`yn axrde xwead ly onfd dpey dna - §¨©Ÿ¤¨¤¤
:`xnbd zx`an .mifixkn mda `weecy ,mipnfdäãeäé áø øîà̈©©§¨

,áø øîà`id axra dfxkddíéìòBt úàöBä úòLa- ¨©©¦§©¨©£¦
.xirl mixfege mzcearn mi`vei milretdykåxweaa dfxkdd §

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

ערכין. פרק חמישי - האומר משקלי דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קפט oifge` mipya cenr `k sc ± oey`x wxtzereay
úòãì.xtkznd z` ricedy Ðàéää àéðú éëÐ milra zrc opira `lc Ð

.xaca dvxzpy ,ivxi`e dyxtd zrya ericed `dc ,`ipz daxwd zryaéëå
àðéîà÷.dyxtd zrya Ð zrc jixvc Ðìàåîùã àäådyxtda zrc irac Ð

.dxtka `leàìåòã àâéìô.`kti` xn` edi`c Ðàöé àì úòãì àìù`nl` Ð
!ediiexzl `iywe ,zrc opira edleka

ïééù÷ àì éããäà àúééðúîipzwc `d Ð
oia "ilr ipelt ly einlye ezler" :lirl
`ziixza jde ,`vi zrcl `ly oia zrcl
`l Ð `vi `l zrcl `ly :edleka ipzwc
`cge dxtk zrya `cg ;iccd` oiiyw
l`enyle ,dil zi`ck `lerl ,dyxtda

.dil zi`ckäùøôä úòùá óàoiac Ð
ab lr s`e .zrc ira dxtka oia dyxtda
dlerc ipzwc ,dizaeiz `ziinw jd `iedc
cenlzd ipyc `iepiy i`dc .zrc `ira `l
Ð `idd `ipz ik ,l`eny jl xn` :lirl
`w .`id `zlin e`l Ð 'ek dxtk zrya
`l inp i`xen`l :xn`wc `tt ax ol rnyn
,dxtk zrya `ziinw iwen l`eny ,oiiyw
,zrc ira `l dxtka l`enyc llkn

.`ed `iepiy lirl oipyc `iepiyeäåàùòã
.ok ixg` Ðéöøéàå`rcende ,hbd zzl Ð
.lhia `lîéúã åäîäìèá àîúñî à
àòãåîì.`lc zyy ax ol rnyn `w Ð

oitek" :ipzil ok m`c ,`nrh sili oizipznne
."oziy cr eze`

éì÷ùî øîåàä êìò ïøãä

äðùîíéîåúéä íåùmicxeid oic zia Ð
zeabdl ,oxkenl minezi iqkpl
miyly oifixkne rwxwd z` oiny ,aeg lral

.gwie `ai gwil dvexd lk :meiùã÷ää íåùå
.ycwd ly rwxw xkend xafb Ðàøîâ

äåøééñéìäéð.`id dti m` e`xÐøëãéðãÐ
milretl xn`c i`n `zxe`a ziad lra

.`xtvaåäðéìééùéðå.`id dti m`Ðàéä êë
äôé.d`eaz dyer `id jke jk Ðàéä êë

àîåù.oic zia de`ny jke jka Ðç÷éåÐ
.aeg lral e` dy`l rxtiy zpn lréì äîì

'ek "ozil zpn lr" ifexk`l Ðãé ìò ãé ìò ?
dil `gipc gwel `ki`e .`zxet `zxet Ð
mifef lhepy ,ifefa lwinc aeg lral rextl
oicitwn mixgeq jxc oi`y ,mixqge mixeay

.jka
àäì
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øîà(dyxtd zrya ixiin `ziixae) Ð dxtk zrya `idd `ipz ik l`eny jl
,dxtk zrya l`enyc dizlinl `nwel ?`lerc` bilt i`n` :xn`z m`e
dil `xiaqc :xnel yie !`lerc` bilt `le ,dyxtd zrya ixiin `ziixae
zrya ixiinc rnync ,oizipzn` i`wc Ð dyxtd zrya ixiin l`enyc

oi` zeler iaiig :xn`wcn ,dyxtd
.dyxtd zrya edfy ,oze` oipkynnéàî

zrya s` l`eny xn`wc dyxtd zrya
`d ,mewn lkn :xn`z m`e Ð dyxtd
zrya s` zrc dkixv l`enylc ,bilt
`lerle ,dxtk zrya oky lke dyxtd
zrya `le `weec dxtk zrya dkixv
i`dkac mewn lknc :xnel yie !dyxtd
d`xpe .ibilt eed `l `zyd ,ibiltc `peeb
`dc ,`lere l`enyc `nrh wgvi epiaxl
zrc oikixv minlye dler :l`eny xn`c
dil `gip `lc meyn Ð dyxtd zrya
la` .dicic `lc `zlina xtkzdl yipi`l
oi` dkinq meync ,jixv epi` dxtk zrya
lr xtkl mi`a mpi`c oeik ,ezrcl jixv
lr mi`a mdy ,my`e z`hg la` .e`hg
Ð dkinq [zrya] zeceezdl oikixve `hg
`xiaq `lere .dxtk zrya [zrc] opira
miiwl dvex minlye dlera elit`c dil
zrya ezrc opira jkld ,dkinq zevn
opira `l Ð dyxtd zrya la` .dxtk
dil `gip `lc meyn ,z`hga `l` zrc
la` .dicic e`lc `zlina dxtkl ypi`l
ilek Ð iz`w dxtkl `lc minlye dler

.dyxtd zrya zrc jixv epi` i`d

éàädircen `hib` `rcen xqnc o`n
mlerd ebdp jkitl (wqt) Ð `rcen
ircen ebn ez`c ircene ircen lk lhal
,dpizpd zryae hbd zaizk zrya

.eze` lha `ny opiyiigc

éì÷ùî øîåàä êìò ïøãä

íåù:xn`z m`e Ð mei miyly minezid
`nlr ilek elit` ?minezi hwp i`n`
ick odiqkpa cxil oic zia e`a m` ,inp
,aeg lral eaeg e` dzaezk dy`l rextl
`zi`ck ,mei miyly oic zia zney jixv
:(a,dl `rivn `aa) "ciwtnd" wxta
inei inly ikn Ð ixit lik` zni`n
cxil `ay mc` lkl ,`nl` .`zfxk`
i`n` ok m` .oic zia zney ikixv odiqkpl
minezi `pzc :xnel yie ?minezi hwp
minezi iedilc `nizc ednc ,`zeaxl
,mei miyy oic zia zney irale ,ycwdk

.mc` lkl oieyc ol rnyn `w

úòùázqpkd zryae milret z`ved
z`ved zrya :yexit Ð milret
ozqpkd zryae ,ozk`lnn milret
xwaa" hwpc dpynd xcq ef oi`e .dk`lnl
dligz axr yxtn dcedi axe ,"axrae

axrd cr oizndl dnl Ð ok `l m`c ,"ildip dexiiq" :edl xninl jxc oi` jkitl ,ezk`lnn lhal dvex epi`y itl ,xcqd okc meyn :xnel yie !xwa jk xg`e
oilhan oi` f`y ,ildip dexiiq :edl xn` ozk`lnn d`ivi zryay ,ok yxtl dcedi axl ekxved jkitl !dileiyl zeyx el yi meid lk `d ?e`x dn edl dil`ype
ozqpkd zryae ,ozk`lna oiqpkpe mzian milretd z`ved zrya :`kti` yxtl oi` ikd meyne .le`yl lif` Ð `zxe`l edl xn`c dn xkfpyk zxgnle ,mzk`lnn
z` xkeyd" yixc `idd e`iade ,dfa daxd izkx`d zetqezae .df lr xtqd oeyl ayiil oi`c cere .epyxitck ,ok zeyrl jxc oi`c itl .ozk`lnn oi`veie mziaa

.ziad lra lyn ez`iviae elyn ezqipka lret :xn` iq` ax (a mye `,bn `rivn `aa) "milretdêëÐ `ney `id jke jk ,zexite d`eaz z`vedl Ð dti `id
.cin delnd cia dil `pniwe` `l` ,fixkdl jixv oi` Ð oic zia enyy jka akrl dvex delnd m`e .minc jke jka
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àúòîù àäì.`cqg axc Ðéáàè éôìå÷.`zrny `cd lr zelecb ze`kd Ð
xn` `d :el dywn iziide ,mei miyy xi`n iaxl minezid mey :ipicnln didy
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.ycwdéùéîçå éðù æéøëäì àá íàåinie ,mei miyy meyd ied ,oicd ini mdy Ð
ipyn aeyge `v .mei xyr dpeny dfxkd
miyng jl ixd Ð zereay dpeny zaya
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cer siqed .iyingipy :mini drax`
miyy ixd Ð zaya iyinge iriaxe iyilye
dpeny oda yie ,dfxkdd ligzdyn mei

.dfxkd ini xyríéîåúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà
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.edcic `ciqt iede ,mdlynìòáá àîéìéà
éåâ áåç.oiwwfp ikdle ,ziax liwyc Ðéî
úéàöziax `la epizfxkd ini oizndl Ð?

ïéã úéáá äúáåúë úòáåúáaeyc oeikc Ð
icin minezi icqtn `l ,zepefn dl oi`

.dpzndaäì ÷é÷ãæð àìrextl Ð
lr dizepefn oi` eiykrne li`ed ,dzaezk

!minezidàø÷éòî äì ïðé÷÷ãæàã ïåéëÐ
dciqtdl dzaezk zriaz zligza

.dizepefnóåñáì äì ïðé÷÷ãæîdzeabdl Ð
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,dicic dipin zipepiaa [dy`] zaezk :xn`c
inzinc ol rnyn `we ,dyxib m` oebk

.zixeaifaïéðùãë.ieb aeg lraa Ðáééçùë
äãåî.mdia` dced dzin zrya Ðåäìåë

äãåî áééçùë éîð.l`xyi aeg lrae Ð
äùåøâ.zepefn dl oi` Ðïðçåé éáøã àéää

.inzin opiabn dy` zaezk :xn`c Ðíåùî
äì ïðéðúî àðéçog miyp`d e`vniy ick Ð

elit` jklde ,odl e`ypie miypd ipira
.inp dyexbåäéé÷áéù øúáezeni Ð

.df oenn mdl gipdy ,mdia`kéðá åàì
åäðéð äåöî ãáòéî`l` ,od miphwc Ð
.elicbiy cr oizniäéñôúà éøøöÐ

adfe sqk e` zern eaeg lral ozp mdia`
z` lehil witqd `le ,dzin zrya oekyna

.ecin xhydäéúîùãodia`l oic zia Ð
.diznya zne ,eaeg dfl rxet epi`y lr
did `lc ,ixxvl yginl `kil `zydc
.eiecip exiziy ick ,oic ziaa `l` erxet

äéúîùá úéîå äéúîùãá íúî åçìùÐ
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.oiwwfpàðåä áøë àúëìäå`lc `kidc Ð
.ixxvl yiig dezny
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ïðú:xn`z m`e Ð ziiv in ieb aeg lraa `nil` opiwqr i`na 'ek minezid mey
ivn ded diteb iq` axc dizlinn ?oizipznn iq` axl iaeze`l dil dnl
i`na .mda zlke` ziax ok m` `l` minezi iqkpl oiwwfp oi`c :xn`c ,jxtinl
?elicbiy cr oizndl ziiv in Ð ieb aeg lraa `nili` ?oiwwfp oi`c i`d opiwqr
dil opiway in Ð l`xyi aeg lraa i`e
axc `zlinnc :xnel yie ?ziax lik`wc
dnwe`l xyt`c ,jxtinl ivn `l iq`
ieb aeg lraa mlerle ,edl raz `lca
rextl miqkpl oiwwfp oi` ikd meyne .ixii`
[f`e] ,oda zlke` ziax ok m` `l` aegd

`l elit` oiwwfpitl ,eaeg ieb edl raz
oizipznn la` .ziaxd odilr daxi `ly
Ð meyl oic zia izgpcn i`cec ,xity jixt
lraa i` :jixt jkitl ,ixiin edl razca
dfxkd znlyd xg` cr ziiv in Ð ieb aeg
m` Ð ziiv `l i`e ?ziaxd zeaxdl `ly
dnn xzei onfd zkx`da eciqti `ny ok
i` opigeexn i` opirci `l i` i`cec .egiexiy
xn`wck ,dfxkd ikixv `l Ð opigeexn `l
.opgei iaxc `zlin lr jenqa cenlzd

øîàopiwiwfn ded `l yixn ongp ax
Ð 'ek opiwiwfn jli`e o`kn 'ek inzil
iqkpl oiwwfpc ,ipica ongp axk dklde
zeaezk) "azekd"a `zi` inp ikde .minezi
dy` gipde zny in :opzc `d iab (`,ct
oecwt e` deln el dide ,miyxeie aeg lrae
xn`e .mday lyekl ozpi Ð mixg` cia
meyn ,dy` zaezkl (my) :dlr opgei iax
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ìL íéîBúiä íeL :ïðaø eðzLc÷ää íeLå ,íBé íéL ¨©¨©©§¦§¦§©¤§¥
íeL :øîBà äãeäé éaø ;øéàî éaø éøác ,íBé íéML¦¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
;íBé íéòLz Lc÷ää íeLå ,íBé íéML íéîBúiä©§¦¦¦§©¤§¥¦§¦
øîà .íBé íéML äæ ãçàå äæ ãçà :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤¦¦¨©
íéML íéîBúiä íeL :äëìä ,éîéáà øîà àcñç áø©¦§¨¨©£¦¦£¨¨©§¦¦¦
.àúòîL àäì øîà÷å ïéáà øa àéiç éaø áéúé .íBé¨¥©¦¦¨©¨¦§¨¨©§¨§©£¨
:ïéáà øa àéiç éaøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà£©¥©©§¨©¦§¨§©¦¦¨©¨¦

ìL Bà zøîà÷ íéML.íéML :déì øîà ?zøîà÷ íéL ¦¦¨¨§©§§¦¨¨§©§£©¥¦¦
¯.íéîBúéc :déì øîà ?Lc÷äc Bà íéîBúéc¯éaøk ¦¦§¤§¥£©¥¦¦§©¦

.øéàî éaøk :déì øîà ?äãeäé éaøk Bà øéàî¯àäå ¥¦§©¦§¨£©¥§©¦¥¦§¨
ìL øéàî éaøáø øîà éëä ,déì øîà !øîà÷ íéL ©¦¥¦§¦¨¨©£©¥¨¦£©©

,àúòîL àäc dìò éòìa éáàè éôìe÷ éîéáàî :àcñç¦§¨¥£¦¦§¥¨¦¨§¦£¨§¨§©£¨
íéôeöø æéøëäì àa¯ìLéLéîçáe éðLa ,íéL¯.íéML ¨§©§¦§¦§¦§¥¦©£¦¦¦¦

àì äæøëä éîBéì øî eäì áéLç éëc áb ìò óàå§©©©§¦¨¥§¨§¥©§¨¨¨
éòîL àúléî àëLîc ïåék ,éîBé øñéðîz àlà eåä̈¤¨§©¥¨¥¥¨§¨§¨¦§¨¨§¦
éñëðì ïé÷÷æð ïéà :éñà áø øîà äãeäé áø øîà .éLðéà¡¨¥¨©©§¨¨©©©¦¥¦§¨¦§¦§¥
éaøå ;ïäa úìëBà úéaø äúéä ïk íà àlà íéîBúé§¦¤¨¦¥¨§¨¦¦¤¤¨¤§©¦

ì Bà :øîBà ïðçBéúaeúëì Bà ,úéaø Ba LiL øèL ¨¨¥¦§¨¤¥¦¦¦§©
øîà àì àîòè éàî éñà áøå .éðBæî íeMî äMà¦¨¦§¥§©©¦©©§¨¨£©

?äMà úaeúëì¯.äéãé äNòî ïðaø déì eðéwz àäc ¦§©¦¨§¨©¦¥©¨©©£¥¨¤¨
¯ìL íéîBúiä íeL :ïðz .ä÷ôñ àìc ïéðîéæ ?Cãéàå,íBé íéML Lc÷ää íeLå ,íBé íéL §¦¨¦§¦§¨¨§¨§©©§¦§¦§©¤§¥¦¦

éBb áBç ìòáa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa ;áøòáe ø÷aa ïéæéøëîe¯ìòáa àèéLt àlà ?úééö éî ©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤§©¨§¦©¦¥¨§©©¦¨¥¤¨§¦¨§©©
àúéaéø ìéëà÷c éà ;ìàøNé áBç¯!ïé÷÷æð :éðú÷å ,àúéaéø ìéëà÷ àìc àlàå ?déì ïðé÷áL éî ¦§¨¥¦§¨¨¥¦¦¨¦¨§¦©¥§¤¨§¨¨¨¥¦¦¨§¨¨¥¦§¨¦

ïðçBé éaøì àîìLa¯!àéL÷ éñà áøì àlà ,äMà úaeúëa dì é÷Bî¯:éñà áø Cì øîà ¦§¨¨§©¦¨¨¥¨¦§©¦¨¤¨§©©¦©§¨¨©¨©©¦
,àãñôî à÷ éàcåc éðBæî ïðé÷áL éî ?àçéð éî ïðçBé éaøìeéà ïðéòãé àìc äæøëä ïðéè÷ðå §©¦¨¨¦¦¨¦¨§¦©§¥§©©¨©§§¨§¨§¦©©§¨¨§¨¨§¦©¦

?ïðéçååøî àì éà ïðéçååøî¯øîà äãeäé áøãk ;ïéc úéáa dúaeúk úòáBúa ,àéL÷ àì àä ©§©¦©¦¨©§©¦©¨¨©§¨§©©§¨¨§¥¦¦§©§¨¨©
ïéc úéáa dúaeúk úòáBzä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL¯.úBðBæî dì ïéà¯éà §¥§¨©©§¨¨©§¥©©©§¨¨§¥¦¥¨§¦

!dì ïðé÷÷cæéî àì é÷e÷cæéà ,éëä¯.óBqáì dì ïé÷÷cæéî àøwéòî dì ïðé÷÷cæéàc ïåék àlà ¨¦¦§©¥¨¦§©§¦©¨¤¨¥¨§¦§©§¦©¨¥¦¨¨¦§©§¦¨§©
!àéL÷ éñà áøì íB÷î ìkî¯.ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwL ,éBb áBç ìòáa íìBòì¯éà ¦¨¨§©©¦©§¨§¨§©©¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥¦
!ìB÷Léì àì éîð úéaø ,éëä¯ïéòøôð ïéà :òîL àz .Bæì åéìò ìaé÷ àìå Bæì åéìò ìaéwL ¨¦¦¦©¦¨¦§¤¦¥¨¨§§Ÿ¦¥¨¨§¨§©¥¦§¨¦

éBb áBç ìòáa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa ;úéøeaéfä ïî àlà íéîBúé éñëpî¯àlà ?úéàö éî ¦¦§¥§¦¤¨¦©¦¦§©¨§¦©¦¥¨§©©¦¨¥¤¨
àúéaéø ìéëà éà ;ìàøNé áBç ìòáa àèéLt¯,àúéaéø ìéëà àìc àlà ?déì ïðé÷áL éî §¦¨§©©¦§¨¥¦¨¥¦¦¨¦¨§¦©¥¤¨§¨¨¥¦¦¨

ïðçBé éaøì àîìLa !ïé÷÷æð :éðú÷å¯!àéL÷ éñà áøì àlà ,äMà úaeúëa dì é÷Bî¯øîà §¨¨¥¦§¨¦¦§¨¨§©¦¨¨¥¨¦§©¦¨¤¨§©©¦©§¨¨©
éîð déãéc dépéî eléôà ?éîúiî àéøéà éàî ,äáeúk éà ?àçéð éî ïðçBé éaøìe :éñà áø Cì̈©©¦§©¦¨¨¦¦¨¦§¨©¦§¨¦©§¥£¦¦¥¦¥©¦

!úéøeaéæa¯.úéøeaéæa éîúiîe ,úéðBðéáa äMà úaeúk :øîàc ,àéä øéàî éaø ,àéL÷ àì àä §¦¦¨¨©§¨©¦¥¦¦§¨©§©¦¨§¥¦¦©§¥§¦¦
!àéL÷ éñà áøì íB÷î ìkî¯.ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwL ,éBb áBç ìòáa íìBòì¯!ìB÷Léð àì éîð úéaø ,éëä éà¯ìaéwL ¦¨¨§©©¦©§¨§¨§©©¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥¦¨¦¦¦©¦¨¦§¤¦¥

øî ïéáe øî ïéa ,áBç ìòa àîìLa ;BáBç áBç ìòáìe dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìò :òîL àz .Bæì åéìò ìaé÷ àìå Bæì¯.ïépLãk §§Ÿ¦¥¨¨§¨§©©§¨¦¥§¦¨§¨¨§©©¦§¨¨©©¥¨¥¨¦§©¦
!àéL÷ éñà áøì àlà ,àçéð ïðçBé éaøì àîìLa ,dúaeúk àlà¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯,éëäì úéúàc àúLä .äãBî áéiçLk ¤¨§¨¨¦§¨¨§©¦¨¨¦¨¤¨§©©¦©§¨¨¨§©¨§¦©§¤©¨¤¨§¨§¨¥§¨¦

áø øîà äãeäé áø øîàäå ,øîéîàì àðéáø déì øîà .éîúéc éñëpî äLeøâì dúaeúk éaâà øîéøî .äãBî áéiçLk éîð eälek§©¦§¤©¨¤¨¥¨©§¥§¨¨¦§¨¦¦§¥§©§¥£©¥¨¦¨§©¥¨§¨¨©©§¨¨©©
ì Bà :øîBà ïðçBé éaø ,ïäa úìëBà úéaø äúéä ïk íà àlà ïéîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà :éñàäMà úaeúëì Bà úéaø Ba LiL øèL ©¦¥¦§¨¦§¦§¥§¦¤¨¦¥¨§¨¦¦¤¤¨¤©¦¨¨¥¦§¨¤¥¦¦¦§©¦¨

íeMî ïðçBé éaøc ïðà àä :déì øîà !àì äLeøb ìáà ,éðBæî àãñôî÷c äðîìàa àlà øîà÷ àì ïðçBé éaø eléôàå !éðBæî íeMî¦§¥©£¦©¦¨¨¨¨¨©¤¨§©§¨¨§¨©§§¨§¥£¨§¨¨£©¥¨£©§©¦¨¨¦
ç:áøc déîMî ïéøáç àðeä áøc àäì àðòîLc ïåék ,éîúé éñëðì àð÷é÷cæéî äåä àì àLéøî :ïîçð áø øîà .dì ïðéðúî àpé ¦¨©§¦©¨¨©©©§¨¥¥¨¨£¨¦§©¦§¨§¦§¥©§¥¥¨¦§©£¨§¨§©¨©§¦¦§¥§©

eäéé÷áéL øúa eìæéì eäãéc àìc éìëàc éîúé¯áBç ìòa úòéøt :àtt áø øîà ?àì àîòè éàî àøwéòî .àð÷wcæéî Cìéàå ïàkî ©§¥§¨§¦§¨¦§¥§¨©¦§©§¦¨¨¥¨¦§©©§¨¥¦¨¨©©§¨¨¨©©©¨§¦©©©
?eäééðéa éàî .déñtúà éøøö øîéà :øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø .eäðéð äåöî ãáòéî éða àì éîúéå ,äåöî¯eäééðéa àkéà ¦§¨§©§¥¨§¥¦£©¦§¨¦§©¨§¥§©§ª©£©¥©§¨¥©§§¥©¥©§¦¨¥©§

.òLBäé áøc déøa àðeä áøk àúëìäå .dézîLa úéîe dezîLc :ízî eçìL .dézîLa úîe dezîL ,éîð éà ;äãBî áéiçLa§¤©¨¤¦©¦©§¥§©§¥¨§¦¨§©§¦§©§¥§¦§§¨§©¨§¥§©§ª©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oikxr(ipy meil)

:ycwdae minezia dfxkdd onf oipra `ziixa d`ian `xnbd
íéîBúéä íeL ,ïðaø eðz`edìLLc÷ää íeLå ,íBé íéL ¨©¨¨©§¦§Ÿ¦§©¤§¥
,øéàî éaø éøác ,íBé íéML.epzpyna `pzd zrckäãeäé éaø ¦¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨

ä íeLå ,íBé íéML íéîBúéä íeL ,øîBà.íBé íéòLz Lc÷ä ¥©§¦¦¦§©¤§¥¦§¦
äæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåmeye minezid mey - ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤

,ycwdd.íBé íéML¦¦
:dkldd z` zxxan `xnbd,éîéáà øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©£¦¦

.íBé íéML íéîBúéä íeL ,äëìä:`xnbd zxne`áéúéayi - £¨¨©§¦¦¦¨¦
àzòîL àäì øîà÷å ,ïéáà øa àéiç éaøef dreny xn`e - ©¦¦¨©¨¦§¨¨©§¨§©§¨

.mei miyy `ed minezid meyy ,`cqg ax myaáø déì øîà̈©¥©
úøîà÷ íéML ,ïéáà øa àéiç éaøì ÷çöé øa ïîçðm`d - ©§¨©¦§¨§©¦¦¨©¨¦¦¦¨¨§©

,mei miyy `ed minezid meyy zxn`ìL BàíéLmei.úøîà÷ §Ÿ¦¨¨§©
déì øîà,oia` xa `iig iaxíéMLongp ax siqed .izxn` mei ¨©¥¦¦

`ney iabl ,el`ye wgvi xaíéîBúéc,ok zxn`Bà`ney iabl ¦¦
,déì øîà .Lc÷äc`ney iabl.íéîBúécm`d ,el`ye siqed §¤§¥¨©¥¦¦
weqtl dzid jzpeek,déì øîà .äãeäé éaøk Bà ,øéàî éaøk§©¦¥¦§©¦§¨¨©¥

.øéàî éaøk§©¦¥¦
:wgvi xa ongp ax el dywdìL øéàî éaø àäåíéLmei,øîà÷ §¨©¦¥¦§Ÿ¦¨¨©

abl.mei miyy mifixkny jixack `le ,minezi zfxkd iøîà̈©
déì,oia` xa `iig iaxéëä[jk-],éîéáàî ,àcñç áø øîà ¥¨¦¨©©¦§¨¥£¦¦

àzòîL àäc dìò éòìa éáàè éôìe÷ipkd zelecb ze`kd - §¥¨¦©§¦£¨§¨§©§¨
xi`n iaxl minezid mey' ize` cnily ,ef `ibeq lr inia`
mey xi`n iaxly `ziixaa x`eandn izywde ,'mei miyy

m` ,dfxkd ipte` ipy yiy il uxize ,mei miyely minezidàä
æéøëäìmini,íéôeöøfixkn ,mei xg` meiìL,íéL`a m`e §©§¦§¦§Ÿ¦

wx fixkdl,éLéîçáe éðLaoecl miayei mipic iza el` miniay §¥¦©£¦¦
efixki ,miax mc` ipa mitq`zneíéML:`cqg ax x`ane .mei ¦¦

äæøëä éîBéì øî eäì áéMç éëc áb ìò óàåaygz m`y s`e - §©©©§¦©¦§©§¥©§¨¨
c `vnz ,mei miyy jyna dfxkdd ini z`àlà eåä àìŸ£¤¨

éîBé øñéðîzmiyya ixdy ,mei xyr dpeny `l` eidi `ly - ©§¥©¥
dpeny wx yi iying meia miniizqne ipy meia miligzny mei

c ,oexqg jka oi` ,iyinge ipy ini xyràúléî àëLîc ïåék- ¥¨§¨§¨¦§¨
,mei miyy dfxkdd onf jynpy oeikyéLðéà éòîLmirney - ¨§¦¦§¥

.xaca miyp`
ick minezi ly rwxw mixkeny mipte` yiy epzpyna x`azd
izn zwelgn dzr d`ian `xnbd .mdia` zeaeg z` rextl

:ok miyeréñëðì ïé÷÷æð ïéà ,éqà áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©¦¥¦§¨¦§¦§¥
îBúéíé,mdia` zeaeg z` mdn zeabl ,miphwïk íà àlà §¦¤¨¦¥

,ïäa úìëBà úéaø äúéäaegd z` rextln midzyn mdyky ¨§¨¦¦¤¤¨¤
zia mdn miaeb df cqtdn mlivdl icke ,ziaix mdilr sqezn

.aegd z` oic,øîBà ïðçBé éaøåmiaeby mipte` ipy yi §©¦¨¨¥
,minezidnì Bà,úéaø Ba LiL øèL,iq` axkeúaeúëì Bà ¦§¨¤¤¦¦¦§©

,äMà,dzaezk inc z` mdia` zy`l zeabdléðBæî íeMî- ¦¨¦§¥
jka mdl yie ,dze` oefl miaiig md ixd deabi `l m`y oeik
lk dze` mipf mb seqal dabzy daezkd inc calny ,cqtd
,dzaezk z` mdn zeabl mdiqkpl oic zia miwwfp okle ,mei

.dizepefnn exhti jkae
:`xnbd zl`ey .mzwelgn z` zx`an `xnbdéàî ,éqà áøå§©©¦©

øîà àì àîòèmb minezin miaeby ,opgei iaxk,äMà úaeúëì ©£¨Ÿ¨©¦§©¦¨
:`xnbd daiyn .zepefnd cqtd meyneïðaø déì eðéwz àäc- §¨©¦¥©¨¨

z` lral minkg epwiz ixdyäéãé äNòîzgz dy`d ly ©£¥¨¤¨
mipf mde li`edy ,ok oicd minezid lv` ok enke ,dizepefn
mdy jka cqtd mdl oi`y oeike ,dici dyrna mikef md dze`

.dzaezk z` mdn miaeb oi` ,dze` mipf
:zxxane `xnbd dkiynnCãéàåxaeq `ed recn ,opgei iaxe - §¦¨

zngny ,mxear cqtd df mdiqkpn zipefip `idy dnymiaeb ok

z` mdl zpzep `id zepefnd zxenz ixde ,daezkd z` mdn
:`xnbd zx`an .dici dyrnä÷tñ àìc ïéðîéæminrt yi - ¦§¦§Ÿ©§¨

mikixve ,dizepefn incl miwitqn dy`d ly dici dyrn oi`y
minrtly oeike .miciqtne ,dpefl ick mpennn siqedl minezid
inc z` dxear miabn cinz okl ,dizepefnn cqtd minezil yi

.dizepefnn mxhetl ,dzaezk
miaeb oi`y xne`d iq` ax lr zeipyn dnkn dywn `xnbd

:`xnbd dywn .dy` zaezkl minezi iqkpnïðzepzpyna §©
,(:`k)íéîBúéä íeL,mdia` ly aeg ziiab jxevl dyrpy ©§¦
ìL.áøòáe ø÷aa ïéæéøëîe ,íBé íéML Lc÷ää íeLå ,íBé íéL §Ÿ¦§©¤§¥¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤

,xxal yieïðé÷ñò éàîaeze` miaeby ,xaecn aeg dfi`a - §©¨§¦©
,minezinàîéìéàxaecny xn`p m` -ãáBò áBç ìòáa ¦¥¨§©©¥
íéáëBkcqtd mdl didi `ly icke ,ziaixa mdia`l deldy ¨¦

,mdn miaebúééö éîxear ziaix zeabl `ly epl rnyi ike - ¦¨¦
z` mixken recn ok m`e ,jkl mikqi `l i`ce ixde ,dfxkdd ini
didiy jka minezid egiexiy okziy s` ixde ,dfxkda rwxwd
mb okzi mewn lkn ,`neydn xzei rwxwd lr mlyiy in
,dzneyn xzeia dexkni `l m`y ,ef dfxkdn minezid eciqtiy
miyer oic zia oi`e ,dfxkdd ini lk lr ztqep ziaix enlyi
,cin rwxwd z` exkniy ie`x dide ,minezil wifdl lekiy xac

.dfxkd `llàèéLt àlàxaecny,ìàøNé áBç ìòáaok m`e ¤¨§¦¨§©©¦§¨¥
,dywàúéaéø ìéëà÷c éà,minezidn ziaix lhep `ed m` - ¦§¨¨¦¦¦¨

,eaeg ze` miabn ep` mcqtd z` repnl ickedéì ïðé÷áL éî- ¦¨§¦©¥
,ziaix mdn zeable xeqi` xearl el migipn ep` ikeàlàåi`ce §¤¨

xnel jixvàúéaéø ìéëà÷ àìc,ziaix mdn lhep epi`y -ås` §Ÿ¨¨¦¦¦¨§
ok it lréðz÷y dpynaïé÷÷æðe .md zeablàîìLazpaen - ¨¨¥¦§¨¦¦§¨¨
dpyndìzrc,ïðçBé éaø,dy` zaezkl minezin miaebyé÷Bî §©¦¨¨¥

dìdpynd z` cinri `ed -,äMà úaeúëadxn` df lry ¨¦§©¦¨
,dfxkda mixkeny dpynd,éqà áøì àlàmiaeb oi`y ¤¨§©©¦

,dy` zaezk minezin,àéL÷dpynd dxn` ote` dfi`a ©§¨
.dfxkda minezi iqkp mixkeny

:`xnbd zvxznCì øîàjl aiyi -éî ïðçBé éaøìe ,éqà áø ¨©¨©©¦§©¦¨¨¦
àçéðxaecn m` ixde ,dpynd zpaen opgei iax zrcl ike - ¦¨

oi`e ,dfxkda rwxwd z` mixken recn ,dyw ,dy` zaezka
,cin dze` mixkenàãñôî à÷ éàcåc éðBæî ïðé÷áL éîike - ¦¨§¦©§¥§©©¨©§§¨

nd melyz z` ep` migipn,minezid ly i`ce cqtd `edy zepef
,dze` mipf md dfxkdd ini lkyïðéòãé àìc äæøëä ïðéè÷ðå§¨§¦©©§¨¨§Ÿ¨§¦©

ïðéçååøî àì éà ïðéçååøî éàmdly rwxwd lr mifixkn ep`e - ¦©§§¦©¦Ÿ©§§¦©
geix didi m` epl reci `l ef dfxkday ,mei miyly jyna
xign z` mipewd elri `ly okzi ixdy ,`l e` minezil
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.rwxwd xign lr zegewld etiqei m` giexdl wx minezid
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קצי
oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

àúòîù àäì.`cqg axc Ðéáàè éôìå÷.`zrny `cd lr zelecb ze`kd Ð
xn` `d :el dywn iziide ,mei miyy xi`n iaxl minezid mey :ipicnln didy
oia oinezi oia ,mei miyly Ð oitevx fixkdl `a :il xn` `ede !miyly xi`n iax

.ycwdéùéîçå éðù æéøëäì àá íàåinie ,mei miyy meyd ied ,oicd ini mdy Ð
ipyn aeyge `v .mei xyr dpeny dfxkd
miyng jl ixd Ð zereay dpeny zaya
ipy xyr dyy mda `die ,mini dyye

cer siqed .iyingipy :mini drax`
miyy ixd Ð zaya iyinge iriaxe iyilye
dpeny oda yie ,dfxkdd ligzdyn mei

.dfxkd ini xyríéîåúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà
.oxkenl Ðïäá úìëåà úéáøeidy Ð

.ziaxa zern iebl oiaiiegnéðåæî íåùîÐ
zipefp dzaezk daeb dpi`y onf lkc

.edcic `ciqt iede ,mdlynìòáá àîéìéà
éåâ áåç.oiwwfp ikdle ,ziax liwyc Ðéî
úéàöziax `la epizfxkd ini oizndl Ð?

ïéã úéáá äúáåúë úòáåúáaeyc oeikc Ð
icin minezi icqtn `l ,zepefn dl oi`

.dpzndaäì ÷é÷ãæð àìrextl Ð
lr dizepefn oi` eiykrne li`ed ,dzaezk

!minezidàø÷éòî äì ïðé÷÷ãæàã ïåéëÐ
dciqtdl dzaezk zriaz zligza

.dizepefnóåñáì äì ïðé÷÷ãæîdzeabdl Ð
.dzaezkàéä øéàî éáø àéù÷ àì àäÐ

,dicic dipin zipepiaa [dy`] zaezk :xn`c
inzinc ol rnyn `we ,dyxib m` oebk

.zixeaifaïéðùãë.ieb aeg lraa Ðáééçùë
äãåî.mdia` dced dzin zrya Ðåäìåë

äãåî áééçùë éîð.l`xyi aeg lrae Ð
äùåøâ.zepefn dl oi` Ðïðçåé éáøã àéää

.inzin opiabn dy` zaezk :xn`c Ðíåùî
äì ïðéðúî àðéçog miyp`d e`vniy ick Ð

elit` jklde ,odl e`ypie miypd ipira
.inp dyexbåäéé÷áéù øúáezeni Ð

.df oenn mdl gipdy ,mdia`kéðá åàì
åäðéð äåöî ãáòéî`l` ,od miphwc Ð
.elicbiy cr oizniäéñôúà éøøöÐ

adfe sqk e` zern eaeg lral ozp mdia`
z` lehil witqd `le ,dzin zrya oekyna

.ecin xhydäéúîùãodia`l oic zia Ð
.diznya zne ,eaeg dfl rxet epi`y lr
did `lc ,ixxvl yginl `kil `zydc
.eiecip exiziy ick ,oic ziaa `l` erxet

äéúîùá úéîå äéúîùãá íúî åçìùÐ
exn`c ,lirlc `ziipzn jpd lk inwezin

.oiwwfpàðåä áøë àúëìäå`lc `kidc Ð
.ixxvl yiig dezny

àîéìéà

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

ïðú:xn`z m`e Ð ziiv in ieb aeg lraa `nil` opiwqr i`na 'ek minezid mey
ivn ded diteb iq` axc dizlinn ?oizipznn iq` axl iaeze`l dil dnl
i`na .mda zlke` ziax ok m` `l` minezi iqkpl oiwwfp oi`c :xn`c ,jxtinl
?elicbiy cr oizndl ziiv in Ð ieb aeg lraa `nili` ?oiwwfp oi`c i`d opiwqr
dil opiway in Ð l`xyi aeg lraa i`e
axc `zlinnc :xnel yie ?ziax lik`wc
dnwe`l xyt`c ,jxtinl ivn `l iq`
ieb aeg lraa mlerle ,edl raz `lca
rextl miqkpl oiwwfp oi` ikd meyne .ixii`
[f`e] ,oda zlke` ziax ok m` `l` aegd

`l elit` oiwwfpitl ,eaeg ieb edl raz
oizipznn la` .ziaxd odilr daxi `ly
Ð meyl oic zia izgpcn i`cec ,xity jixt
lraa i` :jixt jkitl ,ixiin edl razca
dfxkd znlyd xg` cr ziiv in Ð ieb aeg
m` Ð ziiv `l i`e ?ziaxd zeaxdl `ly
dnn xzei onfd zkx`da eciqti `ny ok
i` opigeexn i` opirci `l i` i`cec .egiexiy
xn`wck ,dfxkd ikixv `l Ð opigeexn `l
.opgei iaxc `zlin lr jenqa cenlzd

øîàopiwiwfn ded `l yixn ongp ax
Ð 'ek opiwiwfn jli`e o`kn 'ek inzil
iqkpl oiwwfpc ,ipica ongp axk dklde
zeaezk) "azekd"a `zi` inp ikde .minezi
dy` gipde zny in :opzc `d iab (`,ct
oecwt e` deln el dide ,miyxeie aeg lrae
xn`e .mday lyekl ozpi Ð mixg` cia
meyn ,dy` zaezkl (my) :dlr opgei iax
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:ycwdae minezia dfxkdd onf oipra `ziixa d`ian `xnbd
íéîBúéä íeL ,ïðaø eðz`edìLLc÷ää íeLå ,íBé íéL ¨©¨¨©§¦§Ÿ¦§©¤§¥
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,ycwdd.íBé íéML¦¦
:dkldd z` zxxan `xnbd,éîéáà øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©£¦¦
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,mei miyy `ed minezid meyy zxn`ìL BàíéLmei.úøîà÷ §Ÿ¦¨¨§©
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`ney iabl ,el`ye wgvi xaíéîBúéc,ok zxn`Bà`ney iabl ¦¦
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dpeny wx yi iying meia miniizqne ipy meia miligzny mei

c ,oexqg jka oi` ,iyinge ipy ini xyràúléî àëLîc ïåék- ¥¨§¨§¨¦§¨
,mei miyy dfxkdd onf jynpy oeikyéLðéà éòîLmirney - ¨§¦¦§¥
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,ïäa úìëBà úéaø äúéäaegd z` rextln midzyn mdyky ¨§¨¦¦¤¤¨¤
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.qetexhet` jixv oi`e ,mcin dlifb `ivedl

åäìåëáoiwwfp "ef dpne ef dcy" elit` Ð
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àáøxn`c ryedi axc dixa `ped ax oia ediipia `ki`e Ð xaey meyn xn`
mc`l eizexhy xqny `kid Ð xaey meyn xn`c `ax oiae ,ixxv meyn
`zydc .el xqny mze` m` ik zexhy mey el oi`c xn`e ,micr ipta cg`
xaey dil dedc `zi` m`e ,dfl eizexhy lk xqn ixdy ,yginl `kil xaeyl

mewn lkn ixxvl la` .dil xqn ded Ð
.yginl `ki`

øîàryedi axc dixa `ped ax dil
opz `de xaeyl opiyiig ine `axl
opiyiig i`e Ð 'ek eipta `ly zrxtpd
ax :xn`z m`e !yegil inp `kd xaeyl
inp dil iywz ,ryedi axc dixa `ped
dedc :xnel yie !ixxvl yegil :diytpl
meync ryedi axc dixa `ped axl heyt
meyn ,eipta `ly rextl repnl oi` ixxv
ly eizern lhep cg`e cg` lk `di `ly
meyn la` .mid zpicna el ayeie exiag
xnel `zrc` wiqn ded `l xaeyc `yyg
!xaeyl yegil el dywd ikd meyne ,ok
lk `di `ly opixn`ck mzd :el uxize

.'ek cg`e cg`

íàå:yexit dxe`kl Ð oiwwfp epz xn`
axc dixa `ped axk epiide .aegd epz
jixve .oiwwfp dcen aiigc `kidc ,ryedi
?"dcen aiig"c `pyil way i`n` :oeir
jiiyc Ð "epz" `pyil i`d hwp jkl `nye
minezil mdia` dev m`c .dpznae aega
zxeza dev m` ,oipzepc Ð dpzn ozil
,dzvwna e` dleka dpzn ,eiqkp wlgnd
dpznac zvw rnyn inp ikde .oipw dyre
oiwwfp "ef dpne" "ef dcy" :xn`wcn ,ixiinw

.el

íàå,`hiyt :dnize Ð oiwwfp epz xn`
dpzpy oeik ,oiwwfp "epz" xn` m`y
oiwwfp) :wgvi epiax xne`e !dpzna
epiid xn`wc "epz"c] (dil `kixhvi`
"epz"c `pyil hwpc `de .[el aiigy dcedc
"ef dpn"e "ef dcy" :dia miiqnc meyn Ð
`lc d`ced `ki` cere ."epz" dia jiiyc
oebk ,"icr mz`" e` "epz" eda xn` `lc ibq
hb" wxta opixn`c `de .envrn dcedy
rxn aiky :(a,crw `xza `aa) "heyt

`le "icr mz`" `la elit` Ð dcede ederaz la` .eipa z` riaydl `ly ieyr mc` ,oipzep oi` Ð "epz" xn` `l ,oipzep Ð "epz" xn` ,"ipeltl dpn epz" xn`y
.(a,drw my) "heyt hb" wxt idliya gkenck ,dzin zrya dhyn mc` oi`c ,oipzep Ð "epz" xn`øîàoiwwfp oi` `zkld `ax xn`c 'ek iwewcf` jkld iy` ax

xn`c ,"ef dpn"e "ef dcy" oebk ,oiwwfpc `kid :yexit ,`pwiwcf` i`e .minezi iqkpl oiwwfp oi` Ð iq` axc `zlin enk ,ixxvl yginl `ki`c `kid `nlra :yexit Ð
dcy z`vnpn xal ,qetexhet` oicinrne oiwwfp edleka :ircxdp ixn`c .qetexhet` opinwen `l` ,`axk ol `xiaq `l `da Ð qetexhet` oicinrn oi`e oiwwfp :`ax
ilb wxh dinxi iaxc deng xa :(`,aiw `nw `aa) `xza "lfebd" wxtac :xn`z m`e .qetexhet` cinrdl jixv oi`e ,`pwiwcfin `l `xwiy iwefg`c ,ely dpi`y
?oic lra ipta `ly zecr oilawn ike :[dil xn`] !dea` iiga iwfg`c icdq `piziin `de :dil xn` .raez ely :dil xn` .`a` iaxc dinwl `z` ,dinxi iaxc dit`a
`ki` inp ik ,mezic eia` ly dzid dlgzn mzdc :xnel yie ?miphw minezidy it lr s` ,zecr oilawne oiwiwfn ely dpi`y z`vnpc `kidc ,oizrnyn `py i`ne
dcy z`vnpc ,oizrnya la` .ely `edy [it lr s`] wifgdl enr eia`l did i`pz mey `nyc ,`xwiya icdq iwefg` oi`e .df zecr lawl epl oi` Ð wifg`c icdq
Ð ecil `a dlifbac oeik ,dgwle xfg `ny xninl `kile .dlfb i`ce `l` ,dlfb `l `ny ixwya icdq opiwfgn `l jkld Ð dlfby micirn micrdy ,ely dpi`y
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éøîà."ef dpn"e "ef dcy" Ð edleka yexit Ð qetexhet` oicinrne oiwwfp edleka ircxdp
ikl

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

ìL íéîBúiä íeL :ïðzLc÷ää íeLå ,íBé íéL §©©§¦§¦§©¤§¥
?ïðé÷ñò éàîa ;áøòáe ø÷aa ïéæéøëîe ,íBé íéML¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤§©¨§¦©

éBb áBç ìòáa àîéìéà¯,àèéLt àlà ?úéàö éî ¦¥¨§©©¦¨¥¤¨§¦¨
áøc déøa àðeä áøì àîìLa ;ìàøNé áBç ìòáa§©©¦§¨¥¦§¨¨§©¨§¥§©

òLBäé¯àtt áøì àlà ,äãBî áéiçLa dì é÷Bî §ª©¥¨§¤©¨¤¤¨§©©¨
!àéL÷¯äaeúk :àîéà úéòa éà ,àtt áø Cì øîà ©§¨¨©¨©©¨¦¨¥¥¨§¨

ìaéwL éBb áBç ìòáa :àîéà úéòa éàå ,àpéç íeMî¦¦¨§¦¨¥¥¨§©©¤¦¥
.ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò¯eäì øèðéì ,åéìò ìaé÷ éà ¨¨¨§¦¥¦§¨¥¦¦¥¨¨¦§©§

!éìãâc ãò¯.Bæì åéìò ìaé÷ àìå Bæì åéìò ìaéwL ©§¨§¦¤¦¥¨¨§§Ÿ¦¥¨¨§
ìòáìe dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìò :òîL àz̈§©©§¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©
éBb áBç ìòáa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa ;BáBç áBç¯ §©¨§¦©¦¥¨§©©

àîìLa ;ìàøNé áBç ìòáa ,àèéLt àlà ?úééö éî¦¨¥¤¨§¦¨§©©¦§¨¥¦§¨¨
òLBäé áøc déøa àðeä áøì¯áéiçLa dì é÷Bî §©¨§¥§©§ª©¥¨§¤©¨

äaeúk àîìLa ,àtt áøì àlà ,äãBî¯íeMî ¤¤¨§©©¨¦§¨¨§¨¦
!àéL÷ áBç ìòa àlà ,àpéç¯áBç ìòáa íìBòì ¦¨¤¨©©©§¨§¨§©©

.ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwL ïBâëe ,éBb¯!éìãâc ãò eäì øèðéì ,åéìò ìaé÷ éà¯ §¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥¦¦¥¨¨¦§©§©§¨§¦
déøa àðeä áø déì øîà .øáBL íeMî :øîà àáø .Bæì åéìò ìaé÷ àìå Bæì åéìò ìaéwL¤¦¥¨¨§§Ÿ¦¥¨¨§¨¨¨©¦¥£©¥©¨§¥

ì ïðéLééç éîe :àáøì òLBäé áøcåéðôa àlL úòøôpä :ïðúäå ?øáBL¯àlà òøtz àì §©§ª©§¨¨¦¨§¦©§¥§¨§©©¦§©©¤Ÿ§¨¨Ÿ¦¨©¤¨
:øîàå ,àéëBèðàì àçtð ÷çöé éaø éðôì àa äNòî :äøéaä øN àçà éaø øîàå ;äòeáLa¦§¨§¨©©¦©¨©©¦¨©£¤¨¦§¥©¦¦§¨©¨¨§©§§¨§¨©

äMà úaeúk àlà eðL àìáBç ìòa ìáà ,àpéç íeMî¯eléôà :ïîçð áø øîà äaøå ,àì Ÿ¨¤¨§©¦¨¦¦¨£¨©©Ÿ§©¨¨©©©§¨£¦
;éîð áBç ìòaì zLééç éàåàîòè ïðéøîàãk íúä :déì øîà !Leçéð éîð íúä ,øáBL ©©©¦§¦¨§©§§¥¨¨©¦¥£©¥¨¨¦§¨§¦©©§¨

¯,àáø øîà .íiä úðéãîa Bì áLBéå CìBäå Bøéáç ìL åéúBòî ìèBð ãçà ìk àäé àlL¤Ÿ§¥¨¤¨¥§¨¤£¥§¥§¥¦§¦©©¨¨©¨¨
"eðz" :øîà íàå ,ïéîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà :àúëìä¯"Bæ äðî"e "Bæ äãN" ;ïé÷÷æð¯ïé÷÷æð ¦§§¨¥¦§¨¦§¦§¥§¦§¦¨©§¦§¨¦¨¤¨¤¦§¨¦
íúñ äðîe íúñ äãN ,ñBtBøèBtà ïéãéîòî ïéàå¯éøîà .ñBtBøèBtà ïéãéîòîe ïé÷÷æð §¥©£¦¦©§¨¤§¨¨¤§¨¦§¨¦©£¦¦©§¨§¦

é÷eæçàc ,BlL äðéàL äãN úàöîpî ãáì ,ñBtBøèBtà ïéãéîòîe ïé÷÷æð eäleëa :éòcøäð§©§§¥§§¦§¨¦©£¦¦©§§©¦¦§¥¨¤¤¥¨¤§©£¥
:àáø øîà àäc ,ïðé÷÷cæî àì é÷e÷cæà Ckìä :éLà áø øîà .ïðé÷æçî àì éøwLa éãäñ̈£¥§©¨¥¨©§§¦©¨©©©¦¦§¨¦§©¥¨¦§©§¦©§¨¨©¨¨

ïðé÷÷cæî éàå ,ïé÷÷æð ïéà àúëìä¯ïé÷÷æð eäleëa :éòcøäð éøîàc ,ñBtBøèBtà ïðéî÷Bî ¦§§¨¥¦§¨¦§¦¦§©§¦©§¦©©§§¨§¦§©§§¥§§¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oikxr(ipy meil)

:`tt ax zhiy lr epzpynn dzr dywn `xnbdïðz,epzpyna §©
íéîBúéä íeLick miphw minezi ly rwxw miny oic ziayk - ©§¦

dilr mifixkn ,mdia` aeg z` dpnn zeablìLíeLå ,íBé íéL §Ÿ¦§
ïéæéøëîe ,íBé íéML Lc÷äämei lk.áøòáe ø÷aa,xxal yie ©¤§¥¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤

ïðé÷ñò éàîacr ea mipiznn oi`y ,xaecn aeg dfi`a - §©¨§¦©
,elcbiy,íéáëBk ãáBò áBç ìòáa àîéìéàmikqn epi`y ¦¥¨§©©¥¨¦

,dzr eaeg z` zeabl dvexe ,minezid elcbiy cr oizndléî¦
úéàö`lde ,dfxkd ini miylyl oizndl epl ziivi `ed ike - ¨¦

.cin eaeg z` zeabl dvxiàèéLt àlàxaecnyáBç ìòáa ¤¨§¦¨§©©
,ìàøNée ,dfxkdd inil oizndl mikqnyàðeä áøì àîìLa ¦§¨¥¦§¨¨§©¨

dì é÷Bî ,òLBäé áøc déøaepzpyn z` cinrn `ed -aote` §¥§©§ª©¥¨§
äãBî áéiçLote`ae ,rxt `ly ezzin mcew deld dcedy - ¤©¨¤

.miphw minezin s` miaeb dfk,àtt áøì àlàs`y xne`d ¤¨§©¨¨
,zeevna miaiig mpi`y oeik ,miphwn miaeb oi` dcen aiigyk

,àéL÷.epzpyn zwqer ote` dfi`a ©§¨
:`xnbd zvxzn,àtt áø Cì øîà,xaca mivexiz ipyéà ¨©¨©¨¨¦

àîéà úéòaa epzpyna xaecny uxzz dvxz m` -,äaeúk ¨¥¥¨§¨
eàpéç íeMî,miphw minezin s` deabiy xaca minkg eliwd ¦¦¨

.`ypidl miypd evxzi df ici lry ,(`"r) lirl x`eankeéàå§¦
,àîéà úéòaxaecnyåéìò ìaéwL íéáëBk ãáBò áBç ìòáa ¨¥¥¨§©©¥¨¦¤¦¥¨¨

,ìàøNé éðéãa ïeãìini eniizqiy cr oizndl dvxzn `ed okle ¨§¦¥¦§¨¥
.dfxkdd

:ipyd uexizd lr `xnbd dywnåéìò ìaé÷ éàmiakek caerd ¦¦¥¨¨
,l`xyi ipic z`éìãâc ãò eäì øèðéìmdl oizni -,elcbiy cr ¦§©§©§¨§¦

ziaix oi` m` miphw minezin miaeb oi` l`xyi ipica ixdy
:`xnbd zvxzn .mda zlke`åéìò ìaéwLl`xyi ipic z`,Bæì ¤¦¥¨¨¨

,dfxkd ini oiprl,Bæì åéìò ìaé÷ àìåmiaeb oi`y df oiprl §Ÿ¦¥¨¨¨
.miphw minezin

:`ziixan `tt ax lr dywn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipy ¨§©
minezid ly rwxwd zxikny mifixkny (:`k) lirl d`aedy

`idáBç ìòáìe ,dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìòz`.BáBçyie ©§¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©
,xxalïðé÷ñò éàîamixkeny ,`ziixad zwqer ote` dfi`a - §©¨§¦©

,miphw minezi ly rwxw,íéáëBk ãáBò áBç ìòáa àîéìéà¦¥¨§©©¥¨¦
,minezid elcbiy cr eziiaba oiznn epi`yúééö éîziivi ike - ¦¨¦

.dfxkdd ini lk z` oizndl eplàèéLt àlàxaecnyìòáa ¤¨§¦¨§©©
,ìàøNé áBçminezin l`xyi aeg lra daeb ji` ,dyw ok m`e ¦§¨¥

e .miphwdì é÷Bî ,òLBäé áøc déøa àðeä áøì àîìLa`ed - ¦§¨¨§©¨§¥§©§ª©¥¨
`ziixad z` cinri,äãBî áéiçLaelit` miaeb df ote`ae §¤©¨¤

.miphw minezinàîìLa ,àtt áøì àlàl xacd oaen -iab ¤¨§©¨¨¦§¨¨
äaeúk,`ziixaa zxkfendàpéç íeMîminkg da eliwd §¨¦¦¨

,miphwn s` zeabláBç ìòa àlà,`ziixaa xkfend.àéL÷ ¤¨©©©§¨
:`xnbd zvxzníìBòìxaecnïBâëe ,íéáëBk ãáBò áBç ìòáa §¨§©©¥¨¦§

,ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwLini seq cr oiznn `ed okle ¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥
:`xnbd ddnz .dfxkddåéìò ìaé÷ éà,l`xyi ipic z`øèðéì ¦¦¥¨¨¦§©

éìãâc ãò eäìzvxzn .l`xyi ipick ,elcbiy cr oizni - §©§¨§¦
ote`a xaecn :`xnbdBæì åéìò ìaéwL,dfxkd inil oizndl - ¤¦¥¨¨¨
Bæì åéìò ìaé÷ àìå.elcbiy cr oizndl - §Ÿ¦¥¨¨¨

minezi iqkpn miaeb oi`y jkl zexaq izy ex`azd (`"r) lirl
oeik e` ,aeg lra zrixt zevnn mixeht miphwy oeik e` ,miphw
d`ian `xnbd .delnl sqk zexexv deld qitzdy miyyegy

:jkl sqep mrh dzr,øîà àáøiqkpn miaeb oi`y mrhd ¨¨¨©
`ed miphw minezi,øáBL íeMîrxt xak `ny miyyeg ep`y ¦¨

miphwd minezid eli`e ,xaey delnd el azke ,delnl deld
elcbiy cr mdn miaeb oi` okle ,mdia` zexhya mi`iwa mpi`

.xaeyd z` `evnl elkeie
:`xnbd dywn,àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§¨¨

ïðéLééç éîemiyyeg ep` ike -ìïðúäå ,øáBLzeaezka dpyna ¦¨§¦©§¨§¨§©

,(.ft)åéðôa àlL úòøôpäipta `ly dzaezk daebd dy` - ©¦§©©¤Ÿ§¨¨
zeabl dvex `ide ,mid zpicnn hb dlra dl glyy oebk ,dlra

,o`k mi`vnpd eiqkpn dzaezk,äòeáLa àlà òøtz àìŸ¦¨©¤¨¦§¨
.drxtp `ly dligz rayidl dkixvyåef dpyn lréaø øîà §¨©©¦

,àiëBèðàì àçtð ÷çöé éaø éðôì àa äNòî ,äøéaä øN àçà£¨©©¦¨©£¤¨¦§¥©¦¦§¨©¨¨§©§¦¨
,aiigd ipta `ly aeg ziiab oipraeðL àì ,øîàådpyna §¨©Ÿ¨

eipta `ly dreaya miaebyàlàa,äMà úaeúke,àpéç íeMî ¤¨§©¦¨¦¦¨
áBç ìòa ìáà,deld ipta `ly zeabl `adàìdaeb epi` - £¨©©Ÿ

.envr deld xefgiy cr oizni `l` ,dreaya elit`(äáøå)
øîà [àáøå]myaénð áBç ìòa eléôà ,ïîçð áø`ly daeb §¨¨¨©©©§¨£¦©©©¦

:eziiyew z` ryedi axc dixa `ped ax miiqn .dreayae ,eipta
úLééç éàåmiyyeg ep`y xn`z m`e -ìøáBL,mdia`l didy §¦¨§©§¨

Leçéð énð íúäongp ax xn` recne ,jkl yeygp my mb - ¨¨©¦¦
.deld ipta `ly dreaya daeb aeg lray

:`xnbd zvxzndéì øîà,`axàîòè ïðéøîàãk íúä-oica ¨©¥¨¨¦§¨§¦©©£¨
my x`eank `ed deld ipta `ly daeb delndy mrhd df

,(.gt)Bøéáç ìL åéúBòî ìèBð ãçà ìk àäé àlL,d`elda §Ÿ§¥¨¤¨¥¨¨¤£¥
,íiä úðéãîa Bì áLBéå CìBäålkei `le ,eaeg z` rxet epi`e §¥§¥¦§¦©©¨

lekiy ongp ax xaeq okle ,deld iqkpn eaeg z` zeabl delnd
yyg jiiy `l zn deldy mewna la` ,lehile rayidl delnd
daeb delnd oi`e ,xaeyl miyyeg dfk ote`ay `ax xaeqe ,df

.dreaya elit` deld inezin
:miphw minezi iqkpn diiab oipra dkldd z` zwqet `xnbd

àúëìä ,àáø øîày `id dkldd -ïéîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà ¨©¨¨¦§§¨¥¦§¨¦§¦§¥§¦
.xaey gipde deld rxty miyyegy oeik ,mdn zeabløîà íàå§¦¨©

ezen iptl deld'eðz',delnl aegd inc z` eiqkpn epziy - §
ïé÷÷æðaegd oi`y dced ixdy ,mdn zeabl minezid iqkpl ¦§¨¦

delnl epziy deld xn` m` :wlgne `ax jiynn .rextäãN'¨¤
å ,'Bæel epziy xn` m` okïé÷÷æð ,'Bæ äðî'minezid iqkpl §¨¤¦§¨¦

,dpn eze` z` e` dcy dze` z` mdn lehilïéãéîòî ïéàå§¥©£¦¦
minezil.ñeôBøèBtàxn` m`e,'íúñ äðî'e 'íúñ äãN' ©§¨¤§¨¨¤§¨
ïé÷÷æðminezid iqkplïéãéîòîemdl,ñeôBøèBtàxexaiy ¦§¨¦©£¦¦©§

dpnd z` e` drexbd dcyd z` delnl ozie ,dti wlg mdl
eciqti `ly ick ,mdiqkpn rexbd.

:`ax lr wlegy in d`ian `xnbdeäleëa ,éòcøäð éøîà- ¨§¦§©§§¥§§
e` mzq dcye dpn xn` m` oia ,lirl exkfedy mipte`d lka

,ef dcye dpnïé÷÷æð,minezid iqkpn zeablïéãéîòîemdl ¦§¨¦©£¦¦
,ñeôBøèBtàmicinrn mzq dcye dpna wxy `ax ixack `lye ©§

edf mpn` ,qetexhet`ãáìueg -îy ote`úàöîpdäãN §©¥¦§¥¨¤
BlL dðéàL,mdia` cia dlefb dzid ef dcyy micirn micry - ¤¥¨¤

z` mdn mi`iven `l` ,minezil qetexhet` micinrn oi`y
oeik ,dcydïðé÷æçî àì éøwLa éãäñ é÷eæçàcoi`y - §©§¥¨£¥§©¨¥Ÿ©§§¦©

z` milawn `l` ,xwy micirnd miryxk micrd z` miwifgn
.minezid cin dcyd z` mi`ivene mzecr

:dkldd z` zwqet `xnbdCkìä ,éMà áø øîàewlgpy oeik - ¨©©©¦¦§¨
yiy aeg mzqa ,jk dkldd z` weqtl yi ,ircxdpe `ax xaca
,'epz' xn` `le aiig `edy mdia` dced `le ,minezi iqkp lr

ïðé÷wcæî àì é÷ewcæàmdn zeabl minezi iqkpl oiwwfp oi` - ¦§©¥Ÿ¦§©§¦©
,aegd z`àúëìä àáø øîà àäcyïé÷÷æð ïéà.minezi iqkpl §¨¨©¨¨¦§§¨¥¦§¨¦

ïðé÷wcæî éàåxn`yk epiide ,minezi iqkpl miwwfpy ote`ae - §¦¦§©§¦©
qetexhet` zcnrd iabl wlgny `axk dkld oi` ,'epz' mdia`
`l` ,mzq dcye dpn xn` m` oiae ef dcye dpn xn` m` oia

dfa oiae dfa oiaïðéî÷Bîmicinrn -ñeôBøèBtà,minezil §¦©©§
.ñeôBøèBtà ïéãéîòîe ïé÷÷æð eäleëa éòcøäð éøîàcmpn` §¨§¦§©§§¥§§¦§¨¦©£¦¦©§

`ed df lkî ãáìy ote`,BlL dðéàL äãN úàöîpmi`iveny §©¥¦§¥¨¤¤¥¨¤
oeik ,rwxwd z` mcin.ïðé÷æçî àì éøwLa éãäñ é÷eæçàc§©§¥¨£¥§©¨¥Ÿ©§§¦©
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קצג
oifge` mipya cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

éåâ áåç ìòáá àîéìéàini oizndl zi`v in ,ilcbc cr xhpinl ira `lc Ð
dfxkdòîù àú ?.'ek dy`l ozil zpn lr :dfxkd iab lirl `ipzc Ðúéàö éî

dfxkd inil Ðøîà àáø ?.oinezi iqkpl oiwwfp oi`c `d Ðøáåù íåùîÐ
.`ed okid oircei oi` minezie ,erxty ,dfd xhyd lr mdia`l did xaey `nyc

åéðôá àìù úòøôðälra dl glyy oebk Ð
.mid zpicnn hbåðù àìoicxei oic ziac Ð

dy` zaezk `l` ,eipta `ly mc` iqkpl
cr oizni Ð aeg lra la` ,`pig meyn

.xefgiyåðú ïäéáà øîà íàå.oiwwfp Ð
åæ äðîå åæ äãùef dcy epz" xn` m` Ð

ozil oiwwfp Ð "ef dpn" e` "eaega ipeltl
minezil qetexhet` cinrdl jixv oi`e ,el

.jk lrïé÷÷æð íúñ äðîå íúñ äãù
ñåôåøèåôà ïéãéîòîåxexal ,oinezil Ð

.zixeaifd on df z` zeabdle ,dti wlg odl
úàöîð ìáàzg` dcy minezid cia Ð

oiwwfp Ð dlefb `l` ,odia` ly dzid `ly
.qetexhet` jixv oi`e ,mcin dlifb `ivedl

åäìåëáoiwwfp "ef dpne ef dcy" elit` Ð
dpi`y z`vnpn xa .qetexhet` oicinrne
cin `l` ,qetexhet` jixv oi`c ,ely
icdq iwefg`c ,mcin dze` oi`iven
.opiwfgn `l Ð ixwya dlifbd lr micirnd
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àáøxn`c ryedi axc dixa `ped ax oia ediipia `ki`e Ð xaey meyn xn`
mc`l eizexhy xqny `kid Ð xaey meyn xn`c `ax oiae ,ixxv meyn
`zydc .el xqny mze` m` ik zexhy mey el oi`c xn`e ,micr ipta cg`
xaey dil dedc `zi` m`e ,dfl eizexhy lk xqn ixdy ,yginl `kil xaeyl

mewn lkn ixxvl la` .dil xqn ded Ð
.yginl `ki`

øîàryedi axc dixa `ped ax dil
opz `de xaeyl opiyiig ine `axl
opiyiig i`e Ð 'ek eipta `ly zrxtpd
ax :xn`z m`e !yegil inp `kd xaeyl
inp dil iywz ,ryedi axc dixa `ped
dedc :xnel yie !ixxvl yegil :diytpl
meync ryedi axc dixa `ped axl heyt
meyn ,eipta `ly rextl repnl oi` ixxv
ly eizern lhep cg`e cg` lk `di `ly
meyn la` .mid zpicna el ayeie exiag
xnel `zrc` wiqn ded `l xaeyc `yyg
!xaeyl yegil el dywd ikd meyne ,ok
lk `di `ly opixn`ck mzd :el uxize

.'ek cg`e cg`

íàå:yexit dxe`kl Ð oiwwfp epz xn`
axc dixa `ped axk epiide .aegd epz
jixve .oiwwfp dcen aiigc `kidc ,ryedi
?"dcen aiig"c `pyil way i`n` :oeir
jiiyc Ð "epz" `pyil i`d hwp jkl `nye
minezil mdia` dev m`c .dpznae aega
zxeza dev m` ,oipzepc Ð dpzn ozil
,dzvwna e` dleka dpzn ,eiqkp wlgnd
dpznac zvw rnyn inp ikde .oipw dyre
oiwwfp "ef dpne" "ef dcy" :xn`wcn ,ixiinw

.el

íàå,`hiyt :dnize Ð oiwwfp epz xn`
dpzpy oeik ,oiwwfp "epz" xn` m`y
oiwwfp) :wgvi epiax xne`e !dpzna
epiid xn`wc "epz"c] (dil `kixhvi`
"epz"c `pyil hwpc `de .[el aiigy dcedc
"ef dpn"e "ef dcy" :dia miiqnc meyn Ð
`lc d`ced `ki` cere ."epz" dia jiiyc
oebk ,"icr mz`" e` "epz" eda xn` `lc ibq
hb" wxta opixn`c `de .envrn dcedy
rxn aiky :(a,crw `xza `aa) "heyt

`le "icr mz`" `la elit` Ð dcede ederaz la` .eipa z` riaydl `ly ieyr mc` ,oipzep oi` Ð "epz" xn` `l ,oipzep Ð "epz" xn` ,"ipeltl dpn epz" xn`y
.(a,drw my) "heyt hb" wxt idliya gkenck ,dzin zrya dhyn mc` oi`c ,oipzep Ð "epz" xn`øîàoiwwfp oi` `zkld `ax xn`c 'ek iwewcf` jkld iy` ax

xn`c ,"ef dpn"e "ef dcy" oebk ,oiwwfpc `kid :yexit ,`pwiwcf` i`e .minezi iqkpl oiwwfp oi` Ð iq` axc `zlin enk ,ixxvl yginl `ki`c `kid `nlra :yexit Ð
dcy z`vnpn xal ,qetexhet` oicinrne oiwwfp edleka :ircxdp ixn`c .qetexhet` opinwen `l` ,`axk ol `xiaq `l `da Ð qetexhet` oicinrn oi`e oiwwfp :`ax
ilb wxh dinxi iaxc deng xa :(`,aiw `nw `aa) `xza "lfebd" wxtac :xn`z m`e .qetexhet` cinrdl jixv oi`e ,`pwiwcfin `l `xwiy iwefg`c ,ely dpi`y
?oic lra ipta `ly zecr oilawn ike :[dil xn`] !dea` iiga iwfg`c icdq `piziin `de :dil xn` .raez ely :dil xn` .`a` iaxc dinwl `z` ,dinxi iaxc dit`a
`ki` inp ik ,mezic eia` ly dzid dlgzn mzdc :xnel yie ?miphw minezidy it lr s` ,zecr oilawne oiwiwfn ely dpi`y z`vnpc `kidc ,oizrnyn `py i`ne
dcy z`vnpc ,oizrnya la` .ely `edy [it lr s`] wifgdl enr eia`l did i`pz mey `nyc ,`xwiya icdq iwefg` oi`e .df zecr lawl epl oi` Ð wifg`c icdq
Ð ecil `a dlifbac oeik ,dgwle xfg `ny xninl `kile .dlfb i`ce `l` ,dlfb `l `ny ixwya icdq opiwfgn `l jkld Ð dlfby micirn micrdy ,ely dpi`y
ly dcyd oi`y epl xexa xacdy oeik ,oic lra ipta `ly a`d dlfbc zecrd lawp xitye ,eia` ly epi`e dlfb a`dy xexa xacd ik ,dgwle xfg `ny opixn` `l
,licbiy cr oznd :el mixne` oi` Ð "`ed ily" xn`e ,exag dcy jezl cxie eia` icara swzy wepz :ryedi iax xn`wc (a cenr my) "`xza lfebd"c jda oke .eia`
,d`xp jkle .oic lra ipta `ly zecr oilawnc ilin `ki`c rnyn .dea`c dwfg` `niiw `lc ,dipin opiwtnc :mzdc cenlzd wiqne .eci zgzn eze` oi`iven `l`
zecr oilawn oi` xn` `le .zecrd it lr aegd minezid lyn eabie ,oic zia ipta a`d z`ced ernyy micr ecirie ,oiwwfpc Ð dt lr delnn dcen aiigc `kidc
`ly xexaa opirci inp ik ,minezi zngn d`ad `pennc `xxcn edine .ely dpi`y z`vnpl inc ,a`d dcedy mebnb mey `la xexa xacdy oeik ,oic lra ipta `l`

hn ,xeht wifdy xeyc (`,hl `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey" wxt `zi`ck ,oiwwfp oi` minezid zngn `ad aegd lk Ð ixxv eqitzdyxite .oiwwfp oi`c mr
.oic lra ipta `ly zecr oilawn oi`c ,oiwwfp oi` mewn lkne ,ixxv jiiy `lc :wgvi epiaxïéàåjixv oi` Ð "ef dpn"e "ef dcy" :xn`c oeik Ð qetexhet` oicinrn

ivtg oia xaeyd ywal qetexhet`d ecinrie ,xaey el yie e`l m` rxt m` rcil qetexhet`d oicinrne .xaey el yie ,e`l m` rxt m` rcil qetexhet` cinrdl
yie !`nlra dpzn `die ,`ed dzin zngn devnc oeik ,el epzi Ð melk aiig epi` elit` ,"epz" xn`c oeik :xn`z m`e .ixxv zqtzd zecr mey `evnl e` ,znd
`idd lr (a,crw `xza `aa) "heyt hb" wxt rnyn oke .el aiigzny inl `l` dze` zzl oi` jkld ,dpzn meyl `le eaeg liaya aiigzdl xeaq `edy :xnel
.dpzn zxeza ozep did `l Ð aiig did `l m` la` ,xhyd miiwzp eli`k Ð "epz" xn`yk ,el rceiy meync ,`nl` ,dixhyl diniiw Ð "epz" xn` :lirl iz`ady

éøîà."ef dpn"e "ef dcy" Ð edleka yexit Ð qetexhet` oicinrne oiwwfp edleka ircxdp
ikl
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ìL íéîBúiä íeL :ïðzLc÷ää íeLå ,íBé íéL §©©§¦§¦§©¤§¥
?ïðé÷ñò éàîa ;áøòáe ø÷aa ïéæéøëîe ,íBé íéML¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤§©¨§¦©

éBb áBç ìòáa àîéìéà¯,àèéLt àlà ?úéàö éî ¦¥¨§©©¦¨¥¤¨§¦¨
áøc déøa àðeä áøì àîìLa ;ìàøNé áBç ìòáa§©©¦§¨¥¦§¨¨§©¨§¥§©

òLBäé¯àtt áøì àlà ,äãBî áéiçLa dì é÷Bî §ª©¥¨§¤©¨¤¤¨§©©¨
!àéL÷¯äaeúk :àîéà úéòa éà ,àtt áø Cì øîà ©§¨¨©¨©©¨¦¨¥¥¨§¨

ìaéwL éBb áBç ìòáa :àîéà úéòa éàå ,àpéç íeMî¦¦¨§¦¨¥¥¨§©©¤¦¥
.ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò¯eäì øèðéì ,åéìò ìaé÷ éà ¨¨¨§¦¥¦§¨¥¦¦¥¨¨¦§©§

!éìãâc ãò¯.Bæì åéìò ìaé÷ àìå Bæì åéìò ìaéwL ©§¨§¦¤¦¥¨¨§§Ÿ¦¥¨¨§
ìòáìe dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìò :òîL àz̈§©©§¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©
éBb áBç ìòáa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa ;BáBç áBç¯ §©¨§¦©¦¥¨§©©

àîìLa ;ìàøNé áBç ìòáa ,àèéLt àlà ?úééö éî¦¨¥¤¨§¦¨§©©¦§¨¥¦§¨¨
òLBäé áøc déøa àðeä áøì¯áéiçLa dì é÷Bî §©¨§¥§©§ª©¥¨§¤©¨

äaeúk àîìLa ,àtt áøì àlà ,äãBî¯íeMî ¤¤¨§©©¨¦§¨¨§¨¦
!àéL÷ áBç ìòa àlà ,àpéç¯áBç ìòáa íìBòì ¦¨¤¨©©©§¨§¨§©©

.ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwL ïBâëe ,éBb¯!éìãâc ãò eäì øèðéì ,åéìò ìaé÷ éà¯ §¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥¦¦¥¨¨¦§©§©§¨§¦
déøa àðeä áø déì øîà .øáBL íeMî :øîà àáø .Bæì åéìò ìaé÷ àìå Bæì åéìò ìaéwL¤¦¥¨¨§§Ÿ¦¥¨¨§¨¨¨©¦¥£©¥©¨§¥

ì ïðéLééç éîe :àáøì òLBäé áøcåéðôa àlL úòøôpä :ïðúäå ?øáBL¯àlà òøtz àì §©§ª©§¨¨¦¨§¦©§¥§¨§©©¦§©©¤Ÿ§¨¨Ÿ¦¨©¤¨
:øîàå ,àéëBèðàì àçtð ÷çöé éaø éðôì àa äNòî :äøéaä øN àçà éaø øîàå ;äòeáLa¦§¨§¨©©¦©¨©©¦¨©£¤¨¦§¥©¦¦§¨©¨¨§©§§¨§¨©

äMà úaeúk àlà eðL àìáBç ìòa ìáà ,àpéç íeMî¯eléôà :ïîçð áø øîà äaøå ,àì Ÿ¨¤¨§©¦¨¦¦¨£¨©©Ÿ§©¨¨©©©§¨£¦
;éîð áBç ìòaì zLééç éàåàîòè ïðéøîàãk íúä :déì øîà !Leçéð éîð íúä ,øáBL ©©©¦§¦¨§©§§¥¨¨©¦¥£©¥¨¨¦§¨§¦©©§¨

¯,àáø øîà .íiä úðéãîa Bì áLBéå CìBäå Bøéáç ìL åéúBòî ìèBð ãçà ìk àäé àlL¤Ÿ§¥¨¤¨¥§¨¤£¥§¥§¥¦§¦©©¨¨©¨¨
"eðz" :øîà íàå ,ïéîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà :àúëìä¯"Bæ äðî"e "Bæ äãN" ;ïé÷÷æð¯ïé÷÷æð ¦§§¨¥¦§¨¦§¦§¥§¦§¦¨©§¦§¨¦¨¤¨¤¦§¨¦
íúñ äðîe íúñ äãN ,ñBtBøèBtà ïéãéîòî ïéàå¯éøîà .ñBtBøèBtà ïéãéîòîe ïé÷÷æð §¥©£¦¦©§¨¤§¨¨¤§¨¦§¨¦©£¦¦©§¨§¦

é÷eæçàc ,BlL äðéàL äãN úàöîpî ãáì ,ñBtBøèBtà ïéãéîòîe ïé÷÷æð eäleëa :éòcøäð§©§§¥§§¦§¨¦©£¦¦©§§©¦¦§¥¨¤¤¥¨¤§©£¥
:àáø øîà àäc ,ïðé÷÷cæî àì é÷e÷cæà Ckìä :éLà áø øîà .ïðé÷æçî àì éøwLa éãäñ̈£¥§©¨¥¨©§§¦©¨©©©¦¦§¨¦§©¥¨¦§©§¦©§¨¨©¨¨

ïðé÷÷cæî éàå ,ïé÷÷æð ïéà àúëìä¯ïé÷÷æð eäleëa :éòcøäð éøîàc ,ñBtBøèBtà ïðéî÷Bî ¦§§¨¥¦§¨¦§¦¦§©§¦©§¦©©§§¨§¦§©§§¥§§¦§¨¦
.ïðé÷æçî àì éøwLa éãäñ é÷eæçàc ,BlL äðéàL äãN úàöîpî ãáì ,ñBtBøèBtà ïéãéîòîe©£¦¦©§§©¦¦§¥¨¤¤¥¨¤§©£¥¨£¥§©¨¥¨©§§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oikxr(ipy meil)

:`tt ax zhiy lr epzpynn dzr dywn `xnbdïðz,epzpyna §©
íéîBúéä íeLick miphw minezi ly rwxw miny oic ziayk - ©§¦

dilr mifixkn ,mdia` aeg z` dpnn zeablìLíeLå ,íBé íéL §Ÿ¦§
ïéæéøëîe ,íBé íéML Lc÷äämei lk.áøòáe ø÷aa,xxal yie ©¤§¥¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤

ïðé÷ñò éàîacr ea mipiznn oi`y ,xaecn aeg dfi`a - §©¨§¦©
,elcbiy,íéáëBk ãáBò áBç ìòáa àîéìéàmikqn epi`y ¦¥¨§©©¥¨¦

,dzr eaeg z` zeabl dvexe ,minezid elcbiy cr oizndléî¦
úéàö`lde ,dfxkd ini miylyl oizndl epl ziivi `ed ike - ¨¦

.cin eaeg z` zeabl dvxiàèéLt àlàxaecnyáBç ìòáa ¤¨§¦¨§©©
,ìàøNée ,dfxkdd inil oizndl mikqnyàðeä áøì àîìLa ¦§¨¥¦§¨¨§©¨

dì é÷Bî ,òLBäé áøc déøaepzpyn z` cinrn `ed -aote` §¥§©§ª©¥¨§
äãBî áéiçLote`ae ,rxt `ly ezzin mcew deld dcedy - ¤©¨¤

.miphw minezin s` miaeb dfk,àtt áøì àlàs`y xne`d ¤¨§©¨¨
,zeevna miaiig mpi`y oeik ,miphwn miaeb oi` dcen aiigyk

,àéL÷.epzpyn zwqer ote` dfi`a ©§¨
:`xnbd zvxzn,àtt áø Cì øîà,xaca mivexiz ipyéà ¨©¨©¨¨¦

àîéà úéòaa epzpyna xaecny uxzz dvxz m` -,äaeúk ¨¥¥¨§¨
eàpéç íeMî,miphw minezin s` deabiy xaca minkg eliwd ¦¦¨

.`ypidl miypd evxzi df ici lry ,(`"r) lirl x`eankeéàå§¦
,àîéà úéòaxaecnyåéìò ìaéwL íéáëBk ãáBò áBç ìòáa ¨¥¥¨§©©¥¨¦¤¦¥¨¨

,ìàøNé éðéãa ïeãìini eniizqiy cr oizndl dvxzn `ed okle ¨§¦¥¦§¨¥
.dfxkdd

:ipyd uexizd lr `xnbd dywnåéìò ìaé÷ éàmiakek caerd ¦¦¥¨¨
,l`xyi ipic z`éìãâc ãò eäì øèðéìmdl oizni -,elcbiy cr ¦§©§©§¨§¦

ziaix oi` m` miphw minezin miaeb oi` l`xyi ipica ixdy
:`xnbd zvxzn .mda zlke`åéìò ìaéwLl`xyi ipic z`,Bæì ¤¦¥¨¨¨

,dfxkd ini oiprl,Bæì åéìò ìaé÷ àìåmiaeb oi`y df oiprl §Ÿ¦¥¨¨¨
.miphw minezin

:`ziixan `tt ax lr dywn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipy ¨§©
minezid ly rwxwd zxikny mifixkny (:`k) lirl d`aedy

`idáBç ìòáìe ,dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìòz`.BáBçyie ©§¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©
,xxalïðé÷ñò éàîamixkeny ,`ziixad zwqer ote` dfi`a - §©¨§¦©

,miphw minezi ly rwxw,íéáëBk ãáBò áBç ìòáa àîéìéà¦¥¨§©©¥¨¦
,minezid elcbiy cr eziiaba oiznn epi`yúééö éîziivi ike - ¦¨¦

.dfxkdd ini lk z` oizndl eplàèéLt àlàxaecnyìòáa ¤¨§¦¨§©©
,ìàøNé áBçminezin l`xyi aeg lra daeb ji` ,dyw ok m`e ¦§¨¥

e .miphwdì é÷Bî ,òLBäé áøc déøa àðeä áøì àîìLa`ed - ¦§¨¨§©¨§¥§©§ª©¥¨
`ziixad z` cinri,äãBî áéiçLaelit` miaeb df ote`ae §¤©¨¤

.miphw minezinàîìLa ,àtt áøì àlàl xacd oaen -iab ¤¨§©¨¨¦§¨¨
äaeúk,`ziixaa zxkfendàpéç íeMîminkg da eliwd §¨¦¦¨

,miphwn s` zeabláBç ìòa àlà,`ziixaa xkfend.àéL÷ ¤¨©©©§¨
:`xnbd zvxzníìBòìxaecnïBâëe ,íéáëBk ãáBò áBç ìòáa §¨§©©¥¨¦§

,ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwLini seq cr oiznn `ed okle ¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥
:`xnbd ddnz .dfxkddåéìò ìaé÷ éà,l`xyi ipic z`øèðéì ¦¦¥¨¨¦§©

éìãâc ãò eäìzvxzn .l`xyi ipick ,elcbiy cr oizni - §©§¨§¦
ote`a xaecn :`xnbdBæì åéìò ìaéwL,dfxkd inil oizndl - ¤¦¥¨¨¨
Bæì åéìò ìaé÷ àìå.elcbiy cr oizndl - §Ÿ¦¥¨¨¨

minezi iqkpn miaeb oi`y jkl zexaq izy ex`azd (`"r) lirl
oeik e` ,aeg lra zrixt zevnn mixeht miphwy oeik e` ,miphw
d`ian `xnbd .delnl sqk zexexv deld qitzdy miyyegy

:jkl sqep mrh dzr,øîà àáøiqkpn miaeb oi`y mrhd ¨¨¨©
`ed miphw minezi,øáBL íeMîrxt xak `ny miyyeg ep`y ¦¨

miphwd minezid eli`e ,xaey delnd el azke ,delnl deld
elcbiy cr mdn miaeb oi` okle ,mdia` zexhya mi`iwa mpi`

.xaeyd z` `evnl elkeie
:`xnbd dywn,àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§¨¨

ïðéLééç éîemiyyeg ep` ike -ìïðúäå ,øáBLzeaezka dpyna ¦¨§¦©§¨§¨§©

,(.ft)åéðôa àlL úòøôpäipta `ly dzaezk daebd dy` - ©¦§©©¤Ÿ§¨¨
zeabl dvex `ide ,mid zpicnn hb dlra dl glyy oebk ,dlra

,o`k mi`vnpd eiqkpn dzaezk,äòeáLa àlà òøtz àìŸ¦¨©¤¨¦§¨
.drxtp `ly dligz rayidl dkixvyåef dpyn lréaø øîà §¨©©¦

,àiëBèðàì àçtð ÷çöé éaø éðôì àa äNòî ,äøéaä øN àçà£¨©©¦¨©£¤¨¦§¥©¦¦§¨©¨¨§©§¦¨
,aiigd ipta `ly aeg ziiab oipraeðL àì ,øîàådpyna §¨©Ÿ¨

eipta `ly dreaya miaebyàlàa,äMà úaeúke,àpéç íeMî ¤¨§©¦¨¦¦¨
áBç ìòa ìáà,deld ipta `ly zeabl `adàìdaeb epi` - £¨©©Ÿ

.envr deld xefgiy cr oizni `l` ,dreaya elit`(äáøå)
øîà [àáøå]myaénð áBç ìòa eléôà ,ïîçð áø`ly daeb §¨¨¨©©©§¨£¦©©©¦

:eziiyew z` ryedi axc dixa `ped ax miiqn .dreayae ,eipta
úLééç éàåmiyyeg ep`y xn`z m`e -ìøáBL,mdia`l didy §¦¨§©§¨

Leçéð énð íúäongp ax xn` recne ,jkl yeygp my mb - ¨¨©¦¦
.deld ipta `ly dreaya daeb aeg lray

:`xnbd zvxzndéì øîà,`axàîòè ïðéøîàãk íúä-oica ¨©¥¨¨¦§¨§¦©©£¨
my x`eank `ed deld ipta `ly daeb delndy mrhd df

,(.gt)Bøéáç ìL åéúBòî ìèBð ãçà ìk àäé àlL,d`elda §Ÿ§¥¨¤¨¥¨¨¤£¥
,íiä úðéãîa Bì áLBéå CìBäålkei `le ,eaeg z` rxet epi`e §¥§¥¦§¦©©¨

lekiy ongp ax xaeq okle ,deld iqkpn eaeg z` zeabl delnd
yyg jiiy `l zn deldy mewna la` ,lehile rayidl delnd
daeb delnd oi`e ,xaeyl miyyeg dfk ote`ay `ax xaeqe ,df

.dreaya elit` deld inezin
:miphw minezi iqkpn diiab oipra dkldd z` zwqet `xnbd

àúëìä ,àáø øîày `id dkldd -ïéîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà ¨©¨¨¦§§¨¥¦§¨¦§¦§¥§¦
.xaey gipde deld rxty miyyegy oeik ,mdn zeabløîà íàå§¦¨©

ezen iptl deld'eðz',delnl aegd inc z` eiqkpn epziy - §
ïé÷÷æðaegd oi`y dced ixdy ,mdn zeabl minezid iqkpl ¦§¨¦

delnl epziy deld xn` m` :wlgne `ax jiynn .rextäãN'¨¤
å ,'Bæel epziy xn` m` okïé÷÷æð ,'Bæ äðî'minezid iqkpl §¨¤¦§¨¦

,dpn eze` z` e` dcy dze` z` mdn lehilïéãéîòî ïéàå§¥©£¦¦
minezil.ñeôBøèBtàxn` m`e,'íúñ äðî'e 'íúñ äãN' ©§¨¤§¨¨¤§¨
ïé÷÷æðminezid iqkplïéãéîòîemdl,ñeôBøèBtàxexaiy ¦§¨¦©£¦¦©§

dpnd z` e` drexbd dcyd z` delnl ozie ,dti wlg mdl
eciqti `ly ick ,mdiqkpn rexbd.

:`ax lr wlegy in d`ian `xnbdeäleëa ,éòcøäð éøîà- ¨§¦§©§§¥§§
e` mzq dcye dpn xn` m` oia ,lirl exkfedy mipte`d lka

,ef dcye dpnïé÷÷æð,minezid iqkpn zeablïéãéîòîemdl ¦§¨¦©£¦¦
,ñeôBøèBtàmicinrn mzq dcye dpna wxy `ax ixack `lye ©§

edf mpn` ,qetexhet`ãáìueg -îy ote`úàöîpdäãN §©¥¦§¥¨¤
BlL dðéàL,mdia` cia dlefb dzid ef dcyy micirn micry - ¤¥¨¤

z` mdn mi`iven `l` ,minezil qetexhet` micinrn oi`y
oeik ,dcydïðé÷æçî àì éøwLa éãäñ é÷eæçàcoi`y - §©§¥¨£¥§©¨¥Ÿ©§§¦©

z` milawn `l` ,xwy micirnd miryxk micrd z` miwifgn
.minezid cin dcyd z` mi`ivene mzecr

:dkldd z` zwqet `xnbdCkìä ,éMà áø øîàewlgpy oeik - ¨©©©¦¦§¨
yiy aeg mzqa ,jk dkldd z` weqtl yi ,ircxdpe `ax xaca
,'epz' xn` `le aiig `edy mdia` dced `le ,minezi iqkp lr

ïðé÷wcæî àì é÷ewcæàmdn zeabl minezi iqkpl oiwwfp oi` - ¦§©¥Ÿ¦§©§¦©
,aegd z`àúëìä àáø øîà àäcyïé÷÷æð ïéà.minezi iqkpl §¨¨©¨¨¦§§¨¥¦§¨¦

ïðé÷wcæî éàåxn`yk epiide ,minezi iqkpl miwwfpy ote`ae - §¦¦§©§¦©
qetexhet` zcnrd iabl wlgny `axk dkld oi` ,'epz' mdia`
`l` ,mzq dcye dpn xn` m` oiae ef dcye dpn xn` m` oia

dfa oiae dfa oiaïðéî÷Bîmicinrn -ñeôBøèBtà,minezil §¦©©§
.ñeôBøèBtà ïéãéîòîe ïé÷÷æð eäleëa éòcøäð éøîàcmpn` §¨§¦§©§§¥§§¦§¨¦©£¦¦©§

`ed df lkî ãáìy ote`,BlL dðéàL äãN úàöîpmi`iveny §©¥¦§¥¨¤¤¥¨¤
oeik ,rwxwd z` mcin.ïðé÷æçî àì éøwLa éãäñ é÷eæçàc§©§¥¨£¥§©¨¥Ÿ©§§¦©
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קצד
oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäàðä øåãé,dl yxbn dnxr meyn `nyc .mlerl dpxifgi `ly xeci Ð
.dpxifgie ycwdd on dzaezk dabzyàéðåðé÷.dnxr =àøîâéàðúë àîéì

äéúòîùì äøîà`id lkd ixac e`le Ðàéøáá àìà ?iax xn`w mzdc Ð
iedil ycwdn liwyc i`nc meyn ,ycwdd lr `ipepiw dyer mc`c xfril`

.dicicòøî áéëùá ìáà.i`w dzinlc Ð
åì àìå àèåç íãà ïéàliaya giexdl Ð

.`hgi `l xg`øáñ øæòéìà éáøoeik Ð
aey Ð dpxifgi `ly miaxa dil opixcnc

.opixcne ,xcpd ipdn jkld ,dxtd el oi`ùé
äøôä åì`l `dc ,jixv epi` ikd meyne Ð

.icin ipdníéáø úòã ìò:el mixne`y Ð
.xecpéâéìô ùã÷äã äìàùáxfril` iax Ð

elit`e .mkgl ycwdd lr oil`yp oi` :xaq
ycwde ,izxcp ok zrcl `l :mkgl el xne`
xizn mkg oi` ikd elit` Ð `ed zerh
eyicwda ezy` z` yxbnd df ,jkld .excp
jkle ,epxiziy mkg `ven epi`e ,hxgzn Ð
oil`yp :xaq ryedi iaxe .ef `ipepiw dyer
,d`pd xecil jixv epi` `kde .ycwd lr
liyzn ded ,ciar ded `ipepiw meyn i`c

.dyxbl ira `le ,dixcp lràéðúäåÐ
.ibilt dl`yac ,`zegipaúéá éøáã ïä ïä

'åë ïä ïä éàîùxfril` iax zwelgn Ð
i`ny zia zwelgn inp epiid ryedi iaxe

.lld ziaeùã÷ä úåòè ùã÷äoi`e Ð
xey" oebk Ð zerh ycwd .ycwdl dl`y

.xegy `vnpe "ycwd izian `veid oalåèà
ùøâî àðéã éáá ùøâîã ìë:el exn`iy Ð

d`pd xec?!dpyxbie drpva jliäåä ïäëã
ivn `l dyxbn ded i`e ,`ped ax Ð

.dxecd`lìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøëÐ
zrya xne`d :(a,dv) zeaezk zkqna
cxie ,"ipeltl jixg`e jl iiqkp" dzin
oa oerny oax ,['ek lk`e] xkne oey`xd
xiiyy dn `l` ipyl oi` :xne` l`ilnb

.mexr ryx ied inp `kde .oey`xd
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éëì?dyer `ed dn ike ?d`pd xeci dnl :iaxl dniz Ð d`pd xeci dpyxbi
daeby ,dqpewl el did dy`l daxc`e ,ycwdd on daeby dvex epi` `lde
axrd lr e` ycwdd lr `ipepiw dyr `ny opiyiigc oeik :xnel yie !ycwdd on
ezpeek [m`] rcil ick ,xecl ie`x ele ,opax deqpw `l dcicl Ð zeaxra qipkdy
.dexicdy ezpeek el lirez `le mixrdl

àìàrxn aiky `ped ax xn`c `d
ipeltl dpn xn`e eiqkp lk yicwdy
wxta ixde :xn`z m`e Ð 'ek on`p icia
dizlnl iwen (`,drw) `xza `aac `xza
jiiy ikid ok m`e ,`xhy hiwpca `ped axc
miiewn xhyd ixd ?`ipepiwc `yyg `kd
:xnel yie !xn`w `hyew i`ceae ,ipelt cia
`l i`c .`ipepiwc `yyg `ki` jgxk lrc
xhy el did elit` ,"icia ipeltl dpn" xn`
`zyde ,dreaya `l` lehi `l Ð ecia
`la lhep Ð "icia ipeltl dpn" xn`c
zreay" wxta `zi` inp ikde .dreay
:opzc `d iab (a,an zereay) "oipiicd
:dlr `xnba yxtne .ycwdle ohwl oirayp
,[jixte] .ycwd iqkpn rxtil Ð ycwdl
`l` rxtz `l micareyn miqkpn :`pipz
il dn heicdl careyn il dn ,dreaya
`pin` jzrc `wlq ?deabl careyn
,heicdl `ipepiw dyer mc`c `ed heicdl
`ipepiw dyer mc` oi` ycwdl la`
:`ped ax xn` `de .ol rnyn `w ,ycwdl
dpn" xn`e eiqkp lk yicwdy rxn aiky
dyer mc` oi` dwfg ,on`p Ð "icia ipeltl
,rxn aiky ilin ipd !ycwdd lr `ipepiw
mc` `ixa la` el `le `heg mc` oi`c
mzd ogky` `nl` .ycwdl `ipepiw dyer
.`kd opixn` inp ikd ,dreay iab `ipepiw
`weec ,mzd wiqnc i`n itl :dniz ,edin
dyer mc` oi`c `ped ax xn` rxn aikya
dyer mc` Ð `ixa la` ,ycwdl `ipepiw
ibilt `ixaac xn` `kde .ycwdl `ipepiw
ryedi iax xn`e ,ryedi iaxe xfril` iax
ok m`e ,ycwdl `ipepiw dyer mc` oi`c
yie !ryedi iaxk `lc `ped axc `nip
envr xhtdl oebk ,izxhef `ipepiwc :xnel
.ycwdl `ipepiw dyer `ixa Ð dreayn
`ped axc `zlinn xity iziin mewn lkne
`ipepiw elit`c oky lkn oizipzn lr
dyer mc` oi`c `ped ax xn` dreaya
yxbl oizipznc `ipepiw oky lk] .ycwdl

.[ezy`ä÷æçãÐ el `le `heg mc` oi`
ab lr s`e ,dreay `la ezeabdl on`p jkl
ycwdne micareyn miqkpn oiwwfp oi`c
zreay" wxta `zi`ck ,icarynk iedc
.dreaya `l` ,(a,an zereay) "oipiicd
oiyexib iab ycwdd lr `ipepiw dyriy `xaq oi`y ,dp`yile xefgle ezy` yxbny o`k yegl oi` ok enk Ð aiig dnk zecedl `ipepiw dyry opiyiig `lc oeike

.rxn aikyn xzei

øîjixv oi`c :xnel yie !dil xtin `l mkg inw iz` i` ok m`e ,xcpd hxtl jixvc ol `niiw mewn lkn ,dxtd el yic inp idp :xn`z m`e Ð dxtd el yi xaq
,dxiara dy` `ypy odk iab (a,dl) "gleyd" wxt oihibc `iddl inc `le .xcp dnl yxtl jixv oi` la` ,ea xcpy oeyld m` ik xcpd hxtlxcep :dlr xn`c

excp el yxtne mkg iptl `aiyk ,dleqt ezy`n dpdi `ly xcep `ed mzd ixdy ,mkg dil xizn `l ikd meyne .yxtl jixvc dlr zxn`c .yxbne cxei ,caere
.xcpy oeyld rnyi m` elit` ,xizdln rpni `l `kd la` .el xizi `l Ð

äìàùáycwdd on zeabl `ipepiw meync opiyiig `lc ,dpyxbi m` ezy`n d`pd xicdl jixv oi` jkitl ,dl`y yi ryedi iaxlc :yexit Ð ibltinw ycwdc
ied `l zerha ycwdc ,lld ziak ol `niiwc :zvw dnize .ycwd didi `l f`e ,zerha ycwd didie ,ycwdd lr l`yi ?dyxbl el dnlc ,dyxbn `ed
!ryedi iax xn`y enk ycwdd lr li`y ivnc oeik ,`ipepiw dyri dnle ?ycwdl `ipepiw dyer mc` `ixaac `ped ax xn`w j`id ok m`e ,dl`y yi ok m`e ,ycwd
oeik ,ciar `l Ð dxifgdl ick ezy` yxbl i`d ik ,dyxib iab la` .eycwd lr l`yi `le ,ciar Ð lw `edy xac dreayc `ipepiwc ,`gip lirl ziyixtc dn itle

.eycwd lr li`y ivnc÷åôéúådidy itl ,zeywdl dvx `l oizipzn lrc :xnel yie !oizipzn` zekxit ipd lk ikd jixt `l i`n` :dniz Ð 'eke `ed axrc dil
.siczy`e dil dedc uxzl heyt
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¯éaø ,äàðä øBcé äpLøâiLk :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¤§¨§¤¨¦£¨¨©¦

éøö Bðéà :øîBà òLBäéïaø øîà øáca àöBik .C §ª©¥¥¨¦©¥©¨¨¨©©¨
äéäå dúaeúëa äMàì áøòä óà :ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥©¤¨¥§¦¨¦§¨¨§¨¨
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àéðeðé÷ äNBò íãà ïéà :øáñ òLBäé éaøå ,Lc÷ää©¤§¥§©¦§ª©¨©¥¨¨¤¦§¨

.Lc÷ää ìò¯áéëL :àðeä áø øîàc àä àlàå ©©¤§¥§¤¨¨§¨©©¨§¦
"éãéa éðBìôì äðî" :øîàå ,åéñëð ìk Léc÷äL òøî§©¤¦§¦¨§¨¨§¨©¨¤¦§¦§¨¦

¯àîéì ,Lc÷ä ìò àéðeðé÷ äNBò ïéà ä÷æç ,ïîàð¤¡¨£¨¨¥¤¦§¨©¤§¥¥¨
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.éâìtéî÷ íéaø úòc ìò¯:øîéîà øîàc àä àlàå ©©©©¦¨¦©§¦§¤¨¨§¨©©¥¨
íéaø úòc ìò ,äøôä Bì Lé íéaøa øceäL øãð¥¤¤©§©¦¥£¨¨©©©©¦
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éøö Bðéà :øîBà òLBäé éaø ,eúå"ìéòBî Bðéà" ,C §©¦§ª©¥¥¨¦¥¦

.éâìtéî÷ Lc÷äc äìàLa àëä àlà !déì éòaéî¦¨¥¥¤¨¨¨¦§¥¨§¤§¥¨¦©§¦
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úeòè Lc÷ä :íéøîBà éànL úéaL ,ìlä úéa éøác ïä ïä¯:íéøîBà ìlä úéáe ,Lc÷ä ¥¥¦§¥¥¦¥¤¥©©§¦¤§¥¨¤§¥¥¦¥§¦
éøöò øa äùî .'åëå "øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëå" .Lc÷ä Bðéà úeòè Lc÷ä¤§¥¨¥¤§¥§¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¤©¨§¥
øîà .àúléî déì à÷éçãe ,äåä ïðaøî àáøeö déøa àðeä áøå ,äåä déúìëc àáøò̈§¨§¨¨¥£¨§©¨§¥§¨¥©¨©£¨§¦¨¥¦§¨£©
døãäìe ,deáàî dúaeúk òaúézå eäúéáãì Løâéìc ,àðeä áøì äöò éáñðc àkéì :ééaà©©¥¥¨§¨§¦¥¨§©¨§¦¨¥¦§¥§§¦§©§¨¨¥£§¨§¨

!ïðz äàðä øBcé ïðàäå :àáø déì øîà ?éøãäéî¯àðéc éáa ,Løâîc ìk ehà :ééaàå ¦©§¦£©¥¨¨§¨£©¦£¨¨§©§©©¥©¨¦§¨¥§¥¦¨
øîà éîe .àúeiðò àìæà àéðò øúa :ééaà øîà ,äåä ïäëc àúlî éàìâéà óBñì ?Løâî§¨¥§¦§©¦§¨§Ÿ¥£¨£©©©¥¨©¨§¨¨§¨£¦¨¦£©
ïaøk íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ?íeøò òLø eäæéà :ééaà øîàäå ?éëä ééaà©©¥¨¦§¨¨©©©¥¥¤¨¨¨¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦§©¨

!ìàéìîb¯!ãaòzLî àì äaeúëc áøòc déì ÷Btéúå .éðàL ïðaøî àáøeöå ,éðàL déøa ©§¦¥§¥¨¥§§¨¥©¨©¨¥§¥¥§¨¥¦§¨¨¦§©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oikxr(iyily meil)

äðùî
:dnxrd yyg iptn aeg ziiaba minkg zepwz d`ian epzpyn

äMà úaeúk åéìò äúéäå ,åéñëð Léc÷näezy`l aiigzdy ©©§¦§¨¨§¨§¨¨¨§©¦¨
aeg cbpky dn lr xenb ycwd lg `l i`ceae ,dpyxbi m`

,df aegl micareyn xak eiqkpy itl ,daezkdøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
äpLøâiLk ,øîBà,dyxbl dvxi m` -øBcédpnn,äàðäjkae ¥§¤§¨§¤¨¦£¨¨

dn lky yeygl yiy meyn .dp`yile aeyl mlerl lkei `l
,ycwddn dzaezk lehiz `idy ,dnxr `l` epi` dyxbny

.ely sqkd didie dp`yie aeyieéøö Bðéà ,øîBà òLBäé éaøC ©¦§ª©¥¥¨¦
.enrh x`eai `xnbae ,dpnn d`pd xecil

äMàì áøòä óà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà øáca àöBik©¥©¨¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤¨¥¨¦¨
dúaeúëa,dilr axr dyrpy mc` yiy dy` zaezk -äéäå ¦§¨¨§¨¨

dìòady`d ly,dLøâî,dzaezk mlyl miqkp el oi`e ©§¨§¨§¨
äàðä äpøécéyygn ,dp`yile aeyl lkei `l jkaeànL ©¦¤¨£¨¨¤¨

äNòélradàéðeðé÷[dnxrd-]äæ ìL íéñëð ìò,[axrd ly-] ©£¤¦§¨©§¨¦¤¤
.BzLà úà øéæçéådy`d dabzy ick wx dyxbn `ny ,xnelk §©£¦¤¦§

.ely sqkd didie dp`yi aeye ,axrdn dzaezk

àøîâ
zl`ey .ryedi iaxe xfril` iax zwelgn z` zx`an `xnbd

:`xnbdéâìôéî÷ éàîa:`xnbd daiyn .ewlgp dna -éaø §©¨¦§§¦©¦
òLBäé éaøå ,Lc÷ää ìò àéðeðé÷ äNBò íãà ,øáñ øæòéìà¡¦¤¤¨©¨¨¤¦§¨©©¤§¥§©¦§ª©

,Lc÷ää ìò àéðeðé÷ äNBò íãà ïéà ,øáñxeng ycwdy itl ¨©¥¨¨¤¦§¨©©¤§¥
ok m` :`xnbd dywn .xyeia `ly epnn `ivedl `ly eipira

,ycwd lr `ipepw dyer mc` xfril` iaxlyøîàc àä àlàå§¤¨¨§¨©
òøî áéëL ,àðeä áø[zenl dhepd mc`-]ìk Léc÷äL,åéñëð ©¨§¦§©¤¦§¦¨§¨¨

øîàå,okn xg`léãéa éðBìôì äðî,eze` el aiydl ilre,ïîàð §¨©¨¤¦§¦§¨¦¤¡¨
y iptn ,dpn cqtp ycwdd `vnpe xwiyy miyyeg oi`eä÷æç£¨¨

ïéàdøîà éàpúk àîéì ,Lc÷ä ìò àéðeðé÷ äNBò íãà ¥¨¨¤¦§¨©¤§¥¥¨§©¨¥©§¨
ìdézòîL,mi`pz zwelgna dielz ezrenyy xn`p m`d - ¦§©§¥

:`xnbd zvxzn .lkd ixac dpi`eàìzwelgna ielz epic oi` - Ÿ
y itl ,eféâéìt àì ïàk ãò,ryedi iaxe xfril` iaxàlà ©¨Ÿ§¦¦¤¨
,àéøáalr `ipepw dyer mc`y xfril` iax yyg `ixaa wxy §¨¦

,ely didi ycwddn lehiy dny itl ,ycwd,òøî áéëLa ìáà£¨¦§¦§©
.Lc÷ää ìò àéðeðé÷ äNBò íãà ïéà ìkä éøáczx`an ¦§¥©Ÿ¥¨¨¤¦§¨©©¤§¥

:`xnbdàîòè éàîlr `ipepwl yeygl oi` i`ce rxn aikyay ©©£¨
y itl ,ycwddBì àìå ,àèBç íãà ïéàd`ay d`pdd m` - ¥¨¨¥§Ÿ

zenl dhep rxn aikyde ,xg` mc`l `l` el didz `l `hgdn
m`e .mixrn epi` i`ce jkle ,ycwddn lhpiy sqkdn dpdi `le
xn`y rxn aikya `ipepwl yeygl oi`y `ped ax xn`yk ok

.lkd ixacl df ixd ,icia ipeltl dpn
éøîàc àkéà.ryedi iaxe xfril` iax zwelgna xg` xe`ia ¦¨§¨§¦

j` ,cala `ixaa mzwelgn mpn`yàì àîìò éìeëc àéøáa§¨¦§¥¨§¨Ÿ
,Lc÷ä ìò àéðeðé÷ äNBò [íãàc] (íãà ïéàã) éâéìtm`e §¦¦§¨¨¤¦§¨©¤§¥

ezpeeky yegl yiy i`ce ,ezy` z` yxbne eiqkp yicwd
,ycwddn dzaezk `ivedl,àëäåm`d ewlgpy ,epzpyna §¨¨

,dp`yie xefgi `ly ick dpnn d`pd xecil jixvøceäL øãða§¤¤¤©
aiptâìôéî÷ íéaøéici lr exizdl xyt` m`d ,[ewlgp md-] ¦©¦¨¦§§¦

.mkgøî[ryedi iax-],äøôä Bì Lé ,øáñyegl yiy s` okle ©¨©¤£¨¨
xeci m` s`y jka zlrez oi`y itl ,xecil jixv epi` `ipepwl¦

,excp xtie xefgiøîe[xfril` iax-],äøôä Bì ïéà ,øáñokle ©¨©¥£¨¨
exitdl lkei `ly ick miax ipta xecie ,dpnn d`pd xeciy xn`

.`ipepwd yyg lha df ici lre ,dp`yile xefgle
:sqep xe`ia `xnbd d`ianàîìò éleëc ,àîéà úéòaéàåexaq §¦¨¥¥¨§¥¨§¨

yíéaøa øceäL øãð[miax ipta-],àëäå ,äøôä Bì Lé ¤¤¤©¨©¦¤£¨¨§¨¨
,d`pd xeci m` yxbna ewlgpy ,epzpynaìò øceäL øãða§¤¤¤©©

,éâìôéî÷ íéaø úòcmiaxy xcpa epiide ,mkg zxzd el yi m` ©©©¦¨¦§§¦
el oi` xfril` iaxly .'epzrc lr jze` mixicn ep`' el mixne`
yyg lhaie miax zrc lr dpnn d`pd xeciy xn` okle ,dxtd
.xeciy dna zlrez oi`e dxtd el yi ryedi iaxl la` ,`ipepwd

,mipexg`d mixe`iad ipy itl :`xnbd dywnøîàc àä àlàå§¤¨¨§¨©
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קצה oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay
äðùîäàðä øåãé,dl yxbn dnxr meyn `nyc .mlerl dpxifgi `ly xeci Ð

.dpxifgie ycwdd on dzaezk dabzyàéðåðé÷.dnxr =àøîâéàðúë àîéì
äéúòîùì äøîà`id lkd ixac e`le Ðàéøáá àìà ?iax xn`w mzdc Ð

iedil ycwdn liwyc i`nc meyn ,ycwdd lr `ipepiw dyer mc`c xfril`
.dicicòøî áéëùá ìáà.i`w dzinlc Ð

åì àìå àèåç íãà ïéàliaya giexdl Ð
.`hgi `l xg`øáñ øæòéìà éáøoeik Ð

aey Ð dpxifgi `ly miaxa dil opixcnc
.opixcne ,xcpd ipdn jkld ,dxtd el oi`ùé

äøôä åì`l `dc ,jixv epi` ikd meyne Ð
.icin ipdníéáø úòã ìò:el mixne`y Ð

.xecpéâéìô ùã÷äã äìàùáxfril` iax Ð
elit`e .mkgl ycwdd lr oil`yp oi` :xaq
ycwde ,izxcp ok zrcl `l :mkgl el xne`
xizn mkg oi` ikd elit` Ð `ed zerh
eyicwda ezy` z` yxbnd df ,jkld .excp
jkle ,epxiziy mkg `ven epi`e ,hxgzn Ð
oil`yp :xaq ryedi iaxe .ef `ipepiw dyer
,d`pd xecil jixv epi` `kde .ycwd lr
liyzn ded ,ciar ded `ipepiw meyn i`c

.dyxbl ira `le ,dixcp lràéðúäåÐ
.ibilt dl`yac ,`zegipaúéá éøáã ïä ïä

'åë ïä ïä éàîùxfril` iax zwelgn Ð
i`ny zia zwelgn inp epiid ryedi iaxe

.lld ziaeùã÷ä úåòè ùã÷äoi`e Ð
xey" oebk Ð zerh ycwd .ycwdl dl`y

.xegy `vnpe "ycwd izian `veid oalåèà
ùøâî àðéã éáá ùøâîã ìë:el exn`iy Ð

d`pd xec?!dpyxbie drpva jliäåä ïäëã
ivn `l dyxbn ded i`e ,`ped ax Ð

.dxecd`lìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøëÐ
zrya xne`d :(a,dv) zeaezk zkqna
cxie ,"ipeltl jixg`e jl iiqkp" dzin
oa oerny oax ,['ek lk`e] xkne oey`xd
xiiyy dn `l` ipyl oi` :xne` l`ilnb

.mexr ryx ied inp `kde .oey`xd
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éëì?dyer `ed dn ike ?d`pd xeci dnl :iaxl dniz Ð d`pd xeci dpyxbi
daeby ,dqpewl el did dy`l daxc`e ,ycwdd on daeby dvex epi` `lde
axrd lr e` ycwdd lr `ipepiw dyr `ny opiyiigc oeik :xnel yie !ycwdd on
ezpeek [m`] rcil ick ,xecl ie`x ele ,opax deqpw `l dcicl Ð zeaxra qipkdy
.dexicdy ezpeek el lirez `le mixrdl

àìàrxn aiky `ped ax xn`c `d
ipeltl dpn xn`e eiqkp lk yicwdy
wxta ixde :xn`z m`e Ð 'ek on`p icia
dizlnl iwen (`,drw) `xza `aac `xza
jiiy ikid ok m`e ,`xhy hiwpca `ped axc
miiewn xhyd ixd ?`ipepiwc `yyg `kd
:xnel yie !xn`w `hyew i`ceae ,ipelt cia
`l i`c .`ipepiwc `yyg `ki` jgxk lrc
xhy el did elit` ,"icia ipeltl dpn" xn`
`zyde ,dreaya `l` lehi `l Ð ecia
`la lhep Ð "icia ipeltl dpn" xn`c
zreay" wxta `zi` inp ikde .dreay
:opzc `d iab (a,an zereay) "oipiicd
:dlr `xnba yxtne .ycwdle ohwl oirayp
,[jixte] .ycwd iqkpn rxtil Ð ycwdl
`l` rxtz `l micareyn miqkpn :`pipz
il dn heicdl careyn il dn ,dreaya
`pin` jzrc `wlq ?deabl careyn
,heicdl `ipepiw dyer mc`c `ed heicdl
`ipepiw dyer mc` oi` ycwdl la`
:`ped ax xn` `de .ol rnyn `w ,ycwdl
dpn" xn`e eiqkp lk yicwdy rxn aiky
dyer mc` oi` dwfg ,on`p Ð "icia ipeltl
,rxn aiky ilin ipd !ycwdd lr `ipepiw
mc` `ixa la` el `le `heg mc` oi`c
mzd ogky` `nl` .ycwdl `ipepiw dyer
.`kd opixn` inp ikd ,dreay iab `ipepiw
`weec ,mzd wiqnc i`n itl :dniz ,edin
dyer mc` oi`c `ped ax xn` rxn aikya
dyer mc` Ð `ixa la` ,ycwdl `ipepiw
ibilt `ixaac xn` `kde .ycwdl `ipepiw
ryedi iax xn`e ,ryedi iaxe xfril` iax
ok m`e ,ycwdl `ipepiw dyer mc` oi`c
yie !ryedi iaxk `lc `ped axc `nip
envr xhtdl oebk ,izxhef `ipepiwc :xnel
.ycwdl `ipepiw dyer `ixa Ð dreayn
`ped axc `zlinn xity iziin mewn lkne
`ipepiw elit`c oky lkn oizipzn lr
dyer mc` oi`c `ped ax xn` dreaya
yxbl oizipznc `ipepiw oky lk] .ycwdl

.[ezy`ä÷æçãÐ el `le `heg mc` oi`
ab lr s`e ,dreay `la ezeabdl on`p jkl
ycwdne micareyn miqkpn oiwwfp oi`c
zreay" wxta `zi`ck ,icarynk iedc
.dreaya `l` ,(a,an zereay) "oipiicd
oiyexib iab ycwdd lr `ipepiw dyriy `xaq oi`y ,dp`yile xefgle ezy` yxbny o`k yegl oi` ok enk Ð aiig dnk zecedl `ipepiw dyry opiyiig `lc oeike

.rxn aikyn xzei

øîjixv oi`c :xnel yie !dil xtin `l mkg inw iz` i` ok m`e ,xcpd hxtl jixvc ol `niiw mewn lkn ,dxtd el yic inp idp :xn`z m`e Ð dxtd el yi xaq
,dxiara dy` `ypy odk iab (a,dl) "gleyd" wxt oihibc `iddl inc `le .xcp dnl yxtl jixv oi` la` ,ea xcpy oeyld m` ik xcpd hxtlxcep :dlr xn`c

excp el yxtne mkg iptl `aiyk ,dleqt ezy`n dpdi `ly xcep `ed mzd ixdy ,mkg dil xizn `l ikd meyne .yxtl jixvc dlr zxn`c .yxbne cxei ,caere
.xcpy oeyld rnyi m` elit` ,xizdln rpni `l `kd la` .el xizi `l Ð

äìàùáycwdd on zeabl `ipepiw meync opiyiig `lc ,dpyxbi m` ezy`n d`pd xicdl jixv oi` jkitl ,dl`y yi ryedi iaxlc :yexit Ð ibltinw ycwdc
ied `l zerha ycwdc ,lld ziak ol `niiwc :zvw dnize .ycwd didi `l f`e ,zerha ycwd didie ,ycwdd lr l`yi ?dyxbl el dnlc ,dyxbn `ed
!ryedi iax xn`y enk ycwdd lr li`y ivnc oeik ,`ipepiw dyri dnle ?ycwdl `ipepiw dyer mc` `ixaac `ped ax xn`w j`id ok m`e ,dl`y yi ok m`e ,ycwd
oeik ,ciar `l Ð dxifgdl ick ezy` yxbl i`d ik ,dyxib iab la` .eycwd lr l`yi `le ,ciar Ð lw `edy xac dreayc `ipepiwc ,`gip lirl ziyixtc dn itle

.eycwd lr li`y ivnc÷åôéúådidy itl ,zeywdl dvx `l oizipzn lrc :xnel yie !oizipzn` zekxit ipd lk ikd jixt `l i`n` :dniz Ð 'eke `ed axrc dil
.siczy`e dil dedc uxzl heyt
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äðùî
:dnxrd yyg iptn aeg ziiaba minkg zepwz d`ian epzpyn
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äpLøâiLk ,øîBà,dyxbl dvxi m` -øBcédpnn,äàðäjkae ¥§¤§¨§¤¨¦£¨¨
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yegl oi` okle ,dxifgdle ezy` yxbln xzei gepe lw dfy ,eilr

:df xe`iak `xnbd dgiken .`ipepw myl yxbnyàéðúäå- §¨©§¨
,`ziixaa epipy jk ok`eúaeúk åéìò äúéäå åéñëð Léc÷nä©©§¦§¨¨§¨§¨¨¨§©

éaø ,äàðä øBcé dLøâî àeäLk øîBà øæòéìà éaø ,äMà¦¨©¦¡¦¤¤¥§¤§¨§¨¦£¨¨©¦
éøö Bðéà øîBà òLBäé,ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîàå ,Cixac §ª©¥¥¨¦§¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§

xfril` iax,éànL úéa éøác ïä ïäryedi iax ixaceïä ïä ¥¥¦§¥¥©©¥¥
,ìlä úéa éøác,zerh ycwd iabl (:l) xifp zkqna ewlgpy ¦§¥¥¦¥

Lc÷ä úeòè Lc÷ä íéøîBà éànL úéaLmc` yicwdy s` - ¤¥©©§¦¤§¥¨¤§¥
,ycwdd lg zerha xacBðéà úeòè Lc÷ä íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¤§¥¨¥

,Lc÷ä`l i`ny zialy ,ycwdd lr dl`y iabl oicd `ede ¤§¥
oiekzd `lyk s` ixdy ,yicwdl oiekzd `ly orehy dn lirei
gikedl dl`yd lirez lld ziale ,ycwdd lg zerha yicwde

.ycwd epi`e eycwda drhy
:dpyna epipy'åëå øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëås` §¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥

.d`pd dpxici dyxbn dlra dide dzaezka dy`l axrd
:`xnbd zxtqnéøöò øa äLî[mc` my-]déúlëc àáøò Ÿ¤©©§¦¨§¨§©§¥

äåä,epa dl aiigzdy daezkd lr ezlkl axr did -àðeä áøå £¨§©¨
déøa,[ef ezlk lra ,epa-]déì à÷éçãe ,äåä ïðaøî àaøeö §¥§¨¥©¨¨£¨§¦¨¥

àúléî.ezqpxta wegc dide ,did mkg cinlz -,ééaà øîà ¦§¨¨©©©¥
eäúéáãì Løâéìc àðeä áøì äöò éáqðc àkéìin oi` ike - ¥¨§©§¥¥¨§©¨§¦¨¥¦§¦§

,ezy` z` yxbiy `ped axl dvr `iyiyå`idòaúéú §¦§©
äeáàî dúaeúk,`ped ax ly eia` ixvr xa dyn axrdn - §¨¨¥£¨

,drxetl miqkp did `l dlra `ped axl ixdydøcäìå§©§§¨
éøcäéî.df sqka qpxtzie ,dp`yie `ped ax aeyie -déì øîà ¦§¨¦¨©¥
àáø,iia`lïðz äàðä øBcé ïðàäåyxbndy epipy ixde - ¨¨§¨£©¦£¨¨§©

.dxifgdl lkei `ly icka d`pd xeci ,dzaezkl axr yie ezy`
ééaàå,jk lr dpriLøâî àðéã éáa Løâîc ìk eèàlk ike - §©©¥¨¨¦§¨¥§¥¦¨§¨¥

`ped ax `ld ,d`pd edexici mdy ,oic ziaa z`f dyer yxbnd
zxtqn .d`pd xecil `la drpiva ezy` z` yxbl leki

:`xnbdàúlî éàìâéà óBqì[xxazd-]c`ped ax,äåä ïäë ©¦§©¦§¨§Ÿ¥£¨
,aey dp`yil leki did `l dyxbn did m`e ,dyexba xeq`e

.eia`n dzaezk lehile mixrdl leki epi` ok m`e,ééaà øîà̈©©©¥
àúeiðò àìæà àéðò øúaztcex iprd ixg` ,`id dviln - ¨©©§¨¨§¨£¦¨

e`iydl xyt` i` s` `l` ,ezeipra el ic `l xnelk ,zeiprd
.el gexiy dvr
:`xnbd dywnéîe[m`de-],éëä ééaà øîà`iydl ie`xy ¦¨©©©¥¨¦

,eia`n daezkd z` lehile mixrdl `ped axl dvrøîàäå§¨¨©

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

ערכין. פרק שישי - שום היתומים דף כג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקצו mipya cenr bk sc ± oey`x wxtzereay
äåä ïìá÷.eia`l eznilyd `ide ,dzaezkl ilhlhn `ped ax dqitzdy Ð

.cia ozepe `yepy ,olaw epiideäéì úéì éà`l Ð d`eld zrya dell iqkp Ð
caryne xnb `l Ð deld on rxtil dnn el oi`c oeikc ,ezxin`a axr carzyn

.diytpøîúéàã.'eke olaw xn`c o`nl `gipd :oxn`c ,i`w lirl Ðáøò
ãáòúùî àì ìëä éøáã äáåúëãdevnc Ð

`dc ,dl xqgn icin `le ,mbeefl ciar `w
.ifef `aidi `läøñç éãéî àìå.opiqxb Ð

ïðú áøò`ipepw eyri `ny opiyiigc Ð
.d`pd xecie ,eilråäî ç÷åìopiyiig in Ð

on rwxw ef sexhzy xg`ly ,`ipepwl
d`pd xecie ,dpxifgi Ð gweldàìëåøë ?

ìéæéìå áåùçéìdpeny df xgeqk Ð
eizern?.gwell oicd `ede ipd `pz ,xnelk

ïéáæéðå ìéæéðzepwl el did ike ,dinza Ð?
äðùîäùà úáåúë åéìò äúéäåÐ

.`ipepiw `kilc ,ycwdl oiyexib encwy
äãåô äãåôä àìàon oze` oicet milra Ð

lr ,hren xaca e` xpica ,lefa ycwdd
,ycwd ediilr liig `l i`cec .mlyl zpn
meyn Ð hren xac i`de .ely epi` ixdy

.`xnba yxtnck `ed dxifbéñåîãåò ó
øðéãxpic ezeeldl cer siqei aeg lra Ð

.el`d miqkpd z` dcete ,dflàøîâäîì
äãåô äãåôä øîéîì éìdy` lewyz Ð

ycwd lg `l `dc ,oeict `la aeg lrae
!ely epi`y xac yicwn mc` oi`e ,ediilr

åäáà éáøã.(`,bl oikxr) `xza wxta Ð
äãåô åùéã÷ä ãâðë åáåç íàxaca Ð

ik xninl `ki` `zyd .oxn`ck ,hren
jpdn diabinl `zrc` Ð `xwirn ditfe`
eyicwdn xzei eaegc ,e`l i`e .ditfe` iqkp
ipend `l` ditfe` ikdc `zrc` e`l Ð
`pyil .ycwdn iab `l jkld ,dipndn
`la `l` ,dcet epi` Ð e`l m`e :`pixg`
.xwir `ede ,izrny oey`xde .gwi oeict

äîë ãò ïðáøå`zrc`c edl `xiaq Ð
.ditfe` iqkp ipdcàâìô ãòxiva la` Ð

.`l `bltnäðùîåúåà ïéðëùîîÐ
.ogxk lra lhepe odizal qpkp xafbïåæî

ïéìéôúå äèîå úåñëåopixiiyn edlek` Ð
.el oi` m` ozepwl zern elïéîå ïéî ìëî

ynge rax` dkixvy zepne` (el) yiy Ð
.milkïéãöòî= dxibn .y"xeclc =

oirk ,xdn jzege zenibt `ln oikq ,`"biiy
.zewixqn iyerl yiyåãîöod xwa cnv Ð

.ezpne` ilkãçà ïéîå äáøä ãçà ïéî
èòåî,zg` dxibne micvrn dyly oebk Ð

.xafbl ziyilyde daexnd on mipy ozep
èòåîä ïî åì ùéù ìëå,el yiy dnk Ð

crc ikid ikc .izixg` dil `pipaf `le
inp `zyd Ð ikda dil ibq ded `zyd

.dil ibqizåéñëð ùéã÷îällka oilitz Ð
.eiqkpåéìéôú åì ïéìòî.oze` dcete Ð
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áøòdy`c cenlzd lkay rci `l ike :iaxl dniz Ð edn gwel opz ycwd opz
daeb dpi` i`n` ,`iab `l inp ixn`c ircxdpe ?zegewld on dzaezk daeb
meyn yyeg did jkl ,cin dyxibe eiqkp xkny :xnel yi `nye ?zegewld on
`l Ð onf xg`l dyxiby ,oiyexibd on daxd mcew xknd did m` la` .`ipepiw

.`ipepwd on oiyyeg epiid

äãåôärnyn i"yx yexitl Ð dcet
:jk xg` yxtnc i`d epiidc
cer siqen Ð dpn eaeg dide miryz yicwd
d`xp jkitl .ok rnyn oeyld oi`e .xpic
,miqkpd cbpk aega oi`y ixiin `kdc yxtl
eaega dide d`n yicwd oebk ixiin `l`
lk ,dcetd :eyexit ikde .dpn miryz
cbpk ozie ycwdd on dcti Ð zectl dvexd
lk e`vie .aegd lr mixizi miqkpdy xzend

miqkpdaegd cbpk ixdy ,jk ici lr oilegl
`le ,lkd dcty d`xp dide ,ycwdd lg `l
ozi dcetde .oeict `la ycwd `viy opixn`

.aeg lral e` dzaezk dy`l

éñåîólra :i"yx yxit Ð 'ek xpic cer
dcete ,xpic ezeeldl siqei aeg
aeg lrady eyexitl rnyn .el`d miqkpd
,ok rnyn dpynd oeyl oi`e .dcet envr
:yxtl d`xp okl .'ek ozil zpn lr :ipzwc
dcete ,xpic cer zeeldl siqei deldy
dzaezk dy`l ozil ick el`d miqkpd

.eaeg aeg lraleíåùîÐ eda` iaxc
`ax xn`c `dc dii`x i"yx `ian o`kn
Ð ceariy icin riwtn ycwd (a,hp zeaezk)
la` ,xingc sebd zyecwc ycwd `wec
oi` oicd onc ,`kd `dc .`l Ð minc zyecw
,md micareync oeik miqkpd lr lg ycwd
`ly eda` iaxc meyn `l` oeict jixv oi`e
ik el oi` deld m` ixen cia wtqe .'ek exn`i
oyicwde ,minc zyecw epiidc ,oilhlhn m`
m` i`cec .`l m` ycwd legi m` Ð deld
cin delnd qetzi `le ,xkn Ð xknd oxkn
lr delnd ceariy oi`y itl ,gweld
legi m` `ed wtq ,ycwd la` .oilhlhnd
`d` i"yx yxitc `dn gikedl oi`e .odilr
exey dyr :(a,bl `nw `aa) `ax xn`c
epnid daeb aeg lra oi` eyicwde iwizet`
icin riwtnc `ed sebd zyecw `wecc Ð
rnyn .`l minc zyecw la` ,ceariy
m` ediilr lg ycwdd oi` oilhlhn elit`
xyt`c ,dii`x ef oi` .minc zyecw `ed
ab` ilhlhn delnl dpwdy oebk dcinrdl
lr delnd ceariy lg `peb i`dkc ,irwxwn
"mizad zwfg" wxt `zi`ck ,oilhlhnd
.dabi gweld on elit`e ,(a,cn `xza `aa)
irwxwn oia ,iqkp lka ixiin oizipzncd`xpe
,ycwdd legi `lc xn`we ,ilhlhnn oia
.eda` iaxc meyn `l` oeict oikixv oi`e

íàåm`e :i"yx yxit Ð dcet epi` e`l
e`l Ð eyicwdn xzei eaegc ,e`l
`l jkld ,eilr dil ditfe` ikdc `zrc`
epi` e`l m`e :`pixg` `pyil .ycwdn iab
izrny oey`xde gwi oeict `la `l` dcet
`ztqeza la` .epeyl o`k cr ,xwir `ede
ipzc ,`xza `pyilk rnyn oizliknc
.melk eycwd oi` Ð e`l m`e :`icda

ãòlg `l Ð `bltn ith aegdc oeik ,`xza `pyille .ditfe` ikdc `zrc` e`l i`ce Ð `bltn xiva `l` dey epi`y oeikc .zepeyl izyk eayil yi Ð `blt
.oeict `la `vei ycwd exn`i `ny jiiy `le ,eilr ycwd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oikxr(iyily meil)

axr' ixvr xa dyn :`xnbd zvxzn,äåä 'ïìa÷axy epiide ©§¨£¨
,daezkd ziiabl oekynk ,e`ypyk ezy`l oilhlhn ozp `ped
dywn .daezkl carzyn olaw axre .axrl mzpzp `ide

:`xnbdàçéðäaeh df uexiz -øîàc ïàîìaxryóà ,ïìa÷ ¨¦¨§©§¨©©§¨©
déì úéìc áb ìò[el oi`y-]äålì íéñëð,d`eldd zrya ©©§¥¥§¨¦©Ÿ¤

ãaòzLî.carzyd ixvr xa dyn jkl ,olaw axrdàlà ¦§©§¥¤¨
øîàc ïàîìm`ydéì úéà,miqkp dell [el yi-]ãaòzLî §©§¨©¦¥¦§©§¥
m`e ,axrddéì úéì,miqkp dellãaòzLî àìaxrd ¥¥Ÿ¦§©§¥

ezrca xneb axrd oi` rextl dnn dell oi`y oeiky ,ezxin`a
,carzydl,øîéîì àkéà éàî`l ixvr xa dyn `ld ,xnelk ©¦¨§¥©

`ped axl ixdy ,daezkd z` mlyl eilr did recne carzyd
zvxzn .dzr el eid `ly myk ,ei`eyipa s` miqkp eid `l

:`xnbddéì äåä àðeä áø ,àîéà úéòaéà,ei`eyipa miqkp ¦¨¥¥¨©¨£¨¥
óeczLéàå.carzyd olaw axr didy eia` jkle ,[elwlwzde-] §¦§©

déLôð ãaòLî éãeaòéL ,déøa äéaâì àaà ,àîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨©¨§©¥§¥¦©¥§©§¥©§¥
,miqkp oal oi`yk s` envr caryn ,epal axr dyrpy `a`

.epa zaig iptn
oi`yk carzyn olaw axr m` zwelgn dxkfed jenqa lirl
:ef zwelgn d`ian `xnbd .d`eldd zrya miqkp dell

,ãaòzLî àì ìkä éøác ,äaeúëc áøò ,øîzéàcyiy itl §¦§©¨¥¦§¨¦§¥©ŸŸ¦§©§¥
:ezecarzyda zepexqg ipy.`ick wx axr didpy okziy

.dfl df e`ypiy devn zeyrl.a.melk dy`l xqig `ly
axreáBç ìòác ïìa÷,[daezk epi`y],ãaòzLî ìkä éøác ©§¨§©©¦§¥©Ÿ¦§©§¥

:ezecarzyda zelrn izy yiy itl.`.'olaw axr' dyrpy
.amle` .delnl oenn xqigyáøòmzqå ,áBç ìòácaxr ¨¥§©©§

éâéìt ,äaeúëc ïìa÷lka yiy itl ,mi`xen` dfa [ewlgp-] ©§¨¦§¨§¦¦
.oexqige dlrn cg`øîàc ïàîì àkéàm`y ,xne`y in yi - ¦¨§©§¨©
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ãaòzLî àì ,déì úéì.axrdáb ìò óà ,øîàc ïàîì àkéàå ¥¥Ÿ¦§©§¥§¦¨§©§¨©©©©

déì úéìc,dell miqkpãaòzLî:`xnbd zniiqn .axrd §¥¥¦§©§¥
eäleëa ,àúëìäå,zeieaxrd ibeq lka -déì úéìc áb ìò óà §¦§§¨§§©©©§¥¥

,dell miqkpãaòzLî énð.axrdøáì[ueg-]áøòîmzq ©¦¦§©§¥§©¥¨¥
ãaòzLî àì ,déì úéàc áb ìò óàc ,äaeúëczx`an .axrd ¦§¨§©©©§¦¥Ÿ¦§©§¥

:`xnbdàîòè éàî,daezkl carzyn `l mzq axryäåöî ©©£¨¦§¨
ãéáò÷`ypdl evxziy ,devn zeyrl wx axr dyrpy okzi - ¨¨¦

.carzydl oiekzd `le ,dfl dfåy ,cer(äéøñç) éãéî àì §Ÿ¦¦
[døqç].ezecarzyda dy`l xac xqig `ly - ¦§¨

yygn ezy`n xecil yxbnd lry mipte` ipy e`aed dpyna
:sqep yyga dpc `xnbd .`ipepweäðéðaæc ,àøáb àeää©©§¨§©§¦§

[xkny-]e ,déñëðìjk xg` cineäúéáãì dLøb à÷ §¦§¥¨¥§¨¦§¦§
.[ezy`l-]dçìL[dyrnd z`-]dén÷ì àáøc déøa óñBé áø ¨§¨©¥§¥§¨¨§©¥

[iptl-],àtt áøc,el`yeïðz Lc÷ä ,ïðz áøòaxr iabl - §©¨¨¨¥§©¤§¥§©
,`ipepw yygn d`pd xecil lrad lry epipy ycwd iable

iabl mle`,eäî ,ç÷Bìick wx yxbn lrady yegl yi m`d ¥©©
jk xg`e ,daezkl zcareynd rwxw gweldn sexhz dy`dy

.df yyg repnl d`pd xecil eilre ,ezy` z` xifgidéì øîà̈©¥
,sqei axl `tt axìéæéðå áéLçéð àìëBø ék àpz`pzd ike - ©¨¦§¨¦§¦§¥¦

i`ce ,hxte hxt lk dpnie jliy eizern dpend xgeqk `ed
.gwela oicd oke mipte` ipy hwp `pzd

j`ïðz àì ïðz àìc ,ïðz ïðúc ,éøîà éòcøäðepipyy dn - §©§§¥¨§¦¦§©§©§Ÿ§©Ÿ§©
zeyyg siqedl oi` ,xnelk .epipy `l epipy `ly dne ,epipy
.`ipepw yygn lrad z` xicdl oi` gwelae ,dpyna mpi`y

éòcøäðc àîòè éàî ,àéLøLî áø øîàaxre ycwd oia wlgl ¨©©§¨§§¨©©£¨¦§©§§¥
,gwel oialàîìLaaLc÷ä,`ipepw yygn dpwz owzl yi ¦§¨¨¤§¥

Lc÷äc çåéø íeMîa oke ,ciqti `l ycwddy -énð áøòyi ¦¤©§¤§¥¨¥©¦
y meyn ,dpwz owzlãáòc àeä äåöî,mbeefl riiqy ezeaxra ¦§¨§¨©

àìå[døqç] (äéøñç) éãéî åokle ,xac dy`l xqig `l mbe - §¨¦¦¦§¨

zeyrln erpnie axrd ciqti `ly ,d`pd lrad dxiciy epwiz
.devndéìò àkéà ãçå ãç ìëc òãé òãéî éãkî ,ç÷Bì àlà¤¨¥©¦§¦¥©¨©§¨©§©¦¨£¥
äaeúk,daezk eilr yi dy` `yepd lky rci i`cea ixd - §¨

ïBaæéðå ìéæéð éànà,micareynd miqkpd z` dpwe jld recn - ©©¥¦§¦§
déLôpà ãéñôàc àeä eäéàepl oi`e ,envrl ciqtd `ed - ¦§©§¦©©§¥

.lrad xeciy `la dy`d daeb jkle ,ezpwzl be`cl¦

äðùî
yicwdy miqkpn dzaezk daeb dy`y ,epipy (`"r) lirl

:diiabd ote` zx`an epzpyn .dlra,åéñëð Léc÷näyxbe ©©§¦§¨¨
,ok iptl ezy`äMà úaeúk åéìò äúéäå,oerxtl zcneråok §¨§¨¨¨§©¦¨§
eilr yi m`áBç ìòa,eaeg raezdúBaâì äìBëé äMàä ïéà ©©¥¨¦¨§¨¦§

Lc÷ää ïî dúaeúk,oeict `laàìåd,BáBç úà áBç ìòa §¨¨¦©¤§¥§Ÿ©©¤
,äãBtä àlàd `edy,yicwdy milraäãBtycwddn miqkpd ¤¨©¤¤

,hren xaca e` xpica ,lefaïzéì úðî ìòmze`äMàì ©§¨¦¥¨¦¨
.BáBç úà áBç ìòáìe dúaeúëalg `l i`ceay itl ,mrhde ¦§¨¨§©©¤

oi`e milrad ly mpi`e aegl micareyn miqkpd ixdy ,ycwdd
`xnbae ,hren xaca mzectl exfb mewn lkne ,myicwdl ecia

y oebk .mrhd x`eaiLéc÷ämieyd miqkpäéäå ,äðî íéòLz ¦§¦¦§¦¨¤§¨¨
éñBî ,äðî äàî BáBçódele milradøðéc ãBò,delndn ¥¨¨¤¦¦¨

elàä íéñëpä úà äãBôe,xpic eze`aäMàì ïzéì úðî ìò ¤¤©§¨¦¨¥©§¨¦¥¨¦¨
.BáBç úà áBç ìòáìe dúaeúk§¨¨§©©¤

àøîâ
:`xnbd dywn .hren xaca zectl jixv recn zx`an `xnbd

,'äãBt äãBtä' øîéîì éì änìzectl jixvy x`eany ¨¨¦§¥©©¤¤
milrad cia oi` ,aegl micareyn mdy oeik ixd ,miqkpd
mlhil delnl e` dy`l dide ,ycwd mdilr lg `le myicwdl
`l` ,oicd xwirn epi` oeictd ok` :`xnbd zvxzn .oeict `la

,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøc íeMîminkg eyygàlL ¦§©¦£¨§¨©©¦£¨¤Ÿ
eøîàéy epi`x.ïBéãt àìa àöBé Lc÷ä`ly o`k exfb jkle Ÿ§¤§¥¥§Ÿ¦§

.hren xaca mzectl `l` ,melk `la ycwdn m`ivedl
xpic siqen ,dpn d`n eaege dpn miryz yicwd ,dpyna epipy

:dfa zwelgn d`ian `xnbd .miqkpd z` dceteàìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥

ðk BáBç äéä íàBLc÷ä ãâ,ycwdd ieeyk aegd m` -äãBt ¦¨¨§¤¤¤§¥¤
ezrc dzid delnd deldyky itl ,x`azdy enke ,hren xaca
`vnpe ,oerxt ick mda yi ixdy ,miqkpdn eaeg zeabl

.mdilr lg epi` ycwdde ecarzyd miqkpdy,åàì íàåeaegy §¦¨
,ycwdn xzeiäãBt Bðéàeaeg zeable zectl i`yx epi` - ¥¤

okidn delnl oi` miqkpd ieeyn xzeiy dn ixdy ,ycwddn
okle ,mlyiy el oin`d `l` miqkpd zrc lr deld `le ,zeabl
`l` mzrc lr edeld `l miqkpd cbpk s`y ep` mixne`

:`xnbd zxxan .zepn`paelïðaøoa oerny oax lr miwlegd ©¨¨
,l`ilnbänk ãò,aegd mekqn mizegt miqkpd ieey didi ©©¨

daiyn .mdn zeabl zrc lr edeld delndy xn`p oiicre
:`xnbdàbìt ãò ,úLL áø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà- ¨©©¨©§¨¨©©¥¤©©§¨

rwxwd minrty itl ,aegdn zivgn miqkpd ieey didiy cr
zrc lr `l i`cea ,jkn zegt la` .dieyn mipy it zxknp

.ycwdd on llk dcet epi`e ,edeld miqkpd

äðùî
,mxkene ,eivtg lhep xafbd ,mlyl ecia oi`e envr jixrnd
xafbd i`yx oi` dn zx`an epizpyn .aegd z` mdinca rxete

:lehileøîàL ét ìò óà(.`k)BúBà ïéðkLîî ïéëøò éáéiç- ©©¦¤¨§©¨¥£¨¦§©§§¦
mewn lkn ,ezian mivtg eaega lhep xafbdBì ïéðúBð§¦
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קצז oifge` mipya cenr bk sc ± oey`x wxtzereay
äåä ïìá÷.eia`l eznilyd `ide ,dzaezkl ilhlhn `ped ax dqitzdy Ð

.cia ozepe `yepy ,olaw epiideäéì úéì éà`l Ð d`eld zrya dell iqkp Ð
caryne xnb `l Ð deld on rxtil dnn el oi`c oeikc ,ezxin`a axr carzyn

.diytpøîúéàã.'eke olaw xn`c o`nl `gipd :oxn`c ,i`w lirl Ðáøò
ãáòúùî àì ìëä éøáã äáåúëãdevnc Ð

`dc ,dl xqgn icin `le ,mbeefl ciar `w
.ifef `aidi `läøñç éãéî àìå.opiqxb Ð

ïðú áøò`ipepw eyri `ny opiyiigc Ð
.d`pd xecie ,eilråäî ç÷åìopiyiig in Ð

on rwxw ef sexhzy xg`ly ,`ipepwl
d`pd xecie ,dpxifgi Ð gweldàìëåøë ?

ìéæéìå áåùçéìdpeny df xgeqk Ð
eizern?.gwell oicd `ede ipd `pz ,xnelk

ïéáæéðå ìéæéðzepwl el did ike ,dinza Ð?
äðùîäùà úáåúë åéìò äúéäåÐ

.`ipepiw `kilc ,ycwdl oiyexib encwy
äãåô äãåôä àìàon oze` oicet milra Ð

lr ,hren xaca e` xpica ,lefa ycwdd
,ycwd ediilr liig `l i`cec .mlyl zpn
meyn Ð hren xac i`de .ely epi` ixdy

.`xnba yxtnck `ed dxifbéñåîãåò ó
øðéãxpic ezeeldl cer siqei aeg lra Ð

.el`d miqkpd z` dcete ,dflàøîâäîì
äãåô äãåôä øîéîì éìdy` lewyz Ð

ycwd lg `l `dc ,oeict `la aeg lrae
!ely epi`y xac yicwn mc` oi`e ,ediilr

åäáà éáøã.(`,bl oikxr) `xza wxta Ð
äãåô åùéã÷ä ãâðë åáåç íàxaca Ð

ik xninl `ki` `zyd .oxn`ck ,hren
jpdn diabinl `zrc` Ð `xwirn ditfe`
eyicwdn xzei eaegc ,e`l i`e .ditfe` iqkp
ipend `l` ditfe` ikdc `zrc` e`l Ð
`pyil .ycwdn iab `l jkld ,dipndn
`la `l` ,dcet epi` Ð e`l m`e :`pixg`
.xwir `ede ,izrny oey`xde .gwi oeict

äîë ãò ïðáøå`zrc`c edl `xiaq Ð
.ditfe` iqkp ipdcàâìô ãòxiva la` Ð

.`l `bltnäðùîåúåà ïéðëùîîÐ
.ogxk lra lhepe odizal qpkp xafbïåæî

ïéìéôúå äèîå úåñëåopixiiyn edlek` Ð
.el oi` m` ozepwl zern elïéîå ïéî ìëî

ynge rax` dkixvy zepne` (el) yiy Ð
.milkïéãöòî= dxibn .y"xeclc =

oirk ,xdn jzege zenibt `ln oikq ,`"biiy
.zewixqn iyerl yiyåãîöod xwa cnv Ð

.ezpne` ilkãçà ïéîå äáøä ãçà ïéî
èòåî,zg` dxibne micvrn dyly oebk Ð

.xafbl ziyilyde daexnd on mipy ozep
èòåîä ïî åì ùéù ìëå,el yiy dnk Ð

crc ikid ikc .izixg` dil `pipaf `le
inp `zyd Ð ikda dil ibq ded `zyd

.dil ibqizåéñëð ùéã÷îällka oilitz Ð
.eiqkpåéìéôú åì ïéìòî.oze` dcete Ð
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áøòdy`c cenlzd lkay rci `l ike :iaxl dniz Ð edn gwel opz ycwd opz
daeb dpi` i`n` ,`iab `l inp ixn`c ircxdpe ?zegewld on dzaezk daeb
meyn yyeg did jkl ,cin dyxibe eiqkp xkny :xnel yi `nye ?zegewld on
`l Ð onf xg`l dyxiby ,oiyexibd on daxd mcew xknd did m` la` .`ipepiw

.`ipepwd on oiyyeg epiid

äãåôärnyn i"yx yexitl Ð dcet
:jk xg` yxtnc i`d epiidc
cer siqen Ð dpn eaeg dide miryz yicwd
d`xp jkitl .ok rnyn oeyld oi`e .xpic
,miqkpd cbpk aega oi`y ixiin `kdc yxtl
eaega dide d`n yicwd oebk ixiin `l`
lk ,dcetd :eyexit ikde .dpn miryz
cbpk ozie ycwdd on dcti Ð zectl dvexd
lk e`vie .aegd lr mixizi miqkpdy xzend

miqkpdaegd cbpk ixdy ,jk ici lr oilegl
`le ,lkd dcty d`xp dide ,ycwdd lg `l
ozi dcetde .oeict `la ycwd `viy opixn`

.aeg lral e` dzaezk dy`l

éñåîólra :i"yx yxit Ð 'ek xpic cer
dcete ,xpic ezeeldl siqei aeg
aeg lrady eyexitl rnyn .el`d miqkpd
,ok rnyn dpynd oeyl oi`e .dcet envr
:yxtl d`xp okl .'ek ozil zpn lr :ipzwc
dcete ,xpic cer zeeldl siqei deldy
dzaezk dy`l ozil ick el`d miqkpd

.eaeg aeg lraleíåùîÐ eda` iaxc
`ax xn`c `dc dii`x i"yx `ian o`kn
Ð ceariy icin riwtn ycwd (a,hp zeaezk)
la` ,xingc sebd zyecwc ycwd `wec
oi` oicd onc ,`kd `dc .`l Ð minc zyecw
,md micareync oeik miqkpd lr lg ycwd
`ly eda` iaxc meyn `l` oeict jixv oi`e
ik el oi` deld m` ixen cia wtqe .'ek exn`i
oyicwde ,minc zyecw epiidc ,oilhlhn m`
m` i`cec .`l m` ycwd legi m` Ð deld
cin delnd qetzi `le ,xkn Ð xknd oxkn
lr delnd ceariy oi`y itl ,gweld
legi m` `ed wtq ,ycwd la` .oilhlhnd
`d` i"yx yxitc `dn gikedl oi`e .odilr
exey dyr :(a,bl `nw `aa) `ax xn`c
epnid daeb aeg lra oi` eyicwde iwizet`
icin riwtnc `ed sebd zyecw `wecc Ð
rnyn .`l minc zyecw la` ,ceariy
m` ediilr lg ycwdd oi` oilhlhn elit`
xyt`c ,dii`x ef oi` .minc zyecw `ed
ab` ilhlhn delnl dpwdy oebk dcinrdl
lr delnd ceariy lg `peb i`dkc ,irwxwn
"mizad zwfg" wxt `zi`ck ,oilhlhnd
.dabi gweld on elit`e ,(a,cn `xza `aa)
irwxwn oia ,iqkp lka ixiin oizipzncd`xpe
,ycwdd legi `lc xn`we ,ilhlhnn oia
.eda` iaxc meyn `l` oeict oikixv oi`e

íàåm`e :i"yx yxit Ð dcet epi` e`l
e`l Ð eyicwdn xzei eaegc ,e`l
`l jkld ,eilr dil ditfe` ikdc `zrc`
epi` e`l m`e :`pixg` `pyil .ycwdn iab
izrny oey`xde gwi oeict `la `l` dcet
`ztqeza la` .epeyl o`k cr ,xwir `ede
ipzc ,`xza `pyilk rnyn oizliknc
.melk eycwd oi` Ð e`l m`e :`icda

ãòlg `l Ð `bltn ith aegdc oeik ,`xza `pyille .ditfe` ikdc `zrc` e`l i`ce Ð `bltn xiva `l` dey epi`y oeikc .zepeyl izyk eayil yi Ð `blt
.oeict `la `vei ycwd exn`i `ny jiiy `le ,eilr ycwd
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.äåä ïìa÷¯áb ìò óà ïìa÷ :øîàc ïàîì àçéðä ©§¨£¨¨¦¨§©§¨©©§¨©©©
äålì íéñëð déì úéìc¯:øîàc ïàîì àlà ,ãaòzLî §¥¥§¨¦©Ÿ¤¦§©§¥¤¨§©§¨©

déì úéà¯déì úéì ,ãaòzLî¯éàî ,ãaòzLî àì ¦¥¦§©§¥¥¥¨¦§©§¥©
?øîéîì àkéà¯déì äåä àðeä áø :àîéà úéòaéà ¦¨§¥©¦¨¥¥¨©¨£¨¥

äãaòL déøa déaâì àaà :àîéà úéòaéàå .óeczLéàå§¦§©§¦¨¥¥¨©¨§©¥§¥©£§¨
äaeúëc áøò :øîzéàc .déLôð ãaòLî¯ìkä éøác §©§¥©§¥§¦§©¨¥¦§¨¦§¥©Ÿ

áBç ìòác ïìa÷ .ãaòzLî àì¯.ãaòzLî ìkä éøác ¨¦§©§¥©§¨§©©¦§¥©Ÿ¦§©§¥
äaeúëc ïìa÷å áBç ìòác áøò¯ïàîì àkéà ,éâéìt ¨¥§©©§©§¨¦§¨§¦¦¦¨§©

ð déì úéà :øîàcäålì éñë¯déì úéì ,ãaòzLî¯ §¨©¦¥¦§¥©Ÿ¤¦§©§¥¥¥
úéìc áb ìò óà :øîàc ïàîì àkéàå ,ãaòzLî àì̈¦§©§¥§¦¨§©§¨©©©©§¥

déì¯úéìc áb ìò óà :eäleëa àúëìäå .ãaòzLî ¥¦§©§¥§¦§§¨§§©©©§¥
déì¯áb ìò óàc ,äaeúëc áøòî øáì ,ãaòzLî éîð ¥©¦¦§©§¥§©¥¨¥¦§¨§©©©

déì úéàc¯ãéáò÷ äåöî ?àîòè éàî ,ãaòzLî àì §¦¥¨¦§©§¥©©§¨¦§¨¨¨¥
à÷å déñëðì eäðéðaæc àøáb àeää .déøqç éãéî àìå§¨¦¥©§¥©©§¨§©§¦§§¦§¥§¨
dén÷ì àáøc déøa óñBé áø dçìL ,eäúéáãì dLøb̈§¨¦§¥§§¨¨©¥§¥§¨¨§©¥
øîà ?eäî ç÷Bì ,ïðz Lc÷ä ,ïðz áøò :àtt áøc§©©¨¨¥§©¤§¥§©¥©©£©
:éøîà éòcøäð ?ìéæéðå áéLçéð àìëeø ék àpz :déì¥©¨¦§¨¦£¦§¥¦§©§§¥¨§¦
:àiLøLî áø øîà .ïðz àì ïðz àìc ,ïðz ïðúc¦§©§©§¨§©¨§©£©©§¨§¦¨

Lc÷ä àîìLa ?éòcøäðc àîòè éàî¯çåéø íeMî ©©§¨¦§©§§¥¦§¨¨¤§¥¦¤©
.déøqç écéî åàìå ãáòc àeä äåöî éîð áøò ,Lc÷äc§¤§¥¨¥©¦¦§¨©£©§¨¦¥©§¥
àkéà ãçå ãç ìëc òãé òãéî éãkî ,ç÷Bì àlà¤¨¥©¦§¥¥©¨©§¨©§©¦¨
ãéñôàc àeä eäéà ?ïeáæéðå ìéæéð éànà ,äaeúk déìò£¥§¨©©¥¦§¥§¦§©§¦

!déLôpàäðùîúaeúk åéìò äúéäå åéñëð Léc÷nä ©©§¥©©§¦§¨¨§¨§¨¨¨§©
áBç ìòáe äMà¯dúaeúk úBaâì äìBëé äMàä ïéà ¦¨©©¥¨¦¨§¨¦§§¨¨

äãBtä àlà ,BáBç úà áBç ìòa àìå ,Lc÷ää ïî¦©¤§¥§Ÿ©©¤¤¨©¤
dúaeúëa äMàì ïzéì úðî ìò äãBtúà áBç ìòáìe ¤©§¨¦¥¨¦¨¦§¨¨§©©¤

äðî äàî BáBç äéäå äðî íéòLz Léc÷ä .BáBç¯ ¦§¦¦§¦¨¤§¨¨¥¨¨¤
éñBîúðî ìò elàä íéñëpä úà äãBôe ,øðéc ãBò ó ¦¦¨¤¤©§¨¦¨¥©§¨

.BáBç úà áBç ìòáìe dúaeúk äMàì ïzéìàøîâ ¦¥¨¦¨§¨¨§©©¤
?"äãBt äãBtä" øîéîì éì änì¯,eäaà éaøc íeMî ¨¨¦§¥©©¤¤¦§©¦©¨

.ïBéãt àìa àöBé Lc÷ä eøîàé àlL :eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¤ŸŸ§¤§¥¥§Ÿ¦§
ïaø ,àéðúc ;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àìc ïéúéðúî©§¦¦§¨§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨©¨
BLc÷ä ãâðk BáBç äéä íà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¦¨¨§¤¤¤§¥

¯åàì íàå ,äãBt¯øîà ?änk ãò ,ïðaøå .äãBt Bðéà ¤§¦¨¥¤§©¨©©©¨¨©
.àbìt ãò :úLL áø øîà äãeäé øa àðeä áøäðùî ©¨©§¨¨©©¥¤©©§¨

ïéðúBð ,BúBà ïéðkLîî ïéëøò éáéiç eøîàL ét ìò óà©©¦¤¨§©¨¥£¨¦§©§§¦§¦
ìL ïBæî Bìähî ,Lãç øNò íéðL úeñëe íBé íéL §§¦§§¥¨¨Ÿ¤¦¨

.åéðáìe BzLàì àì ìáà ,Bì ;åélôúe åéìcðñå úòveî©©§©§¨¨§¦¨£¨Ÿ§¦§§¨¨
ïneà äéä íà¯ïéî ìkî úeðneà éìk éðL Bì ïúBð ¦¨¨¨¥§¥§¥¨¦¨¦

Løç ,ïéîe¯økéà äéä íà :øîBà øæòéìà éaø .úBøéâî éðLe ïéãòöî éðL Bì ïéðúBð¯ ¦¨¨§¦§¥©§¨¦§¥§¥©¦¡¦¤¤¥¦¨¨¦¨
ønç ,Bãîö Bì ïúBð¯èòeî ãçà ïéîe äaeøî ãçà ïéî Bì äéä .BøBîç Bì ïúBð¯ïéà ¥¦§©¨¥£¨¨¦¤¨§¤¦¤¨¨¥

ìëå äaeønä ïî ïéðéî éðL Bì ïéðúBð àlà ,èòenä ïî çwéìå äaeønä úà øBkîì øîBà¥¦§¤©§¤§¦©¦©¨¤¨§¦§¥¦¦¦©§¤§¨
åéñëð Léc÷nä .èòenä ïî Bì LiL¯.åéléôz Bì ïéìòîàøîâ:àø÷ øîàc ?àîòè éàî ¤¥¦©¨©©§¦§¨¨©£¦§¦¨©©§¨§¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oikxr(iyily meil)

axr' ixvr xa dyn :`xnbd zvxzn,äåä 'ïìa÷axy epiide ©§¨£¨
,daezkd ziiabl oekynk ,e`ypyk ezy`l oilhlhn ozp `ped
dywn .daezkl carzyn olaw axre .axrl mzpzp `ide

:`xnbdàçéðäaeh df uexiz -øîàc ïàîìaxryóà ,ïìa÷ ¨¦¨§©§¨©©§¨©
déì úéìc áb ìò[el oi`y-]äålì íéñëð,d`eldd zrya ©©§¥¥§¨¦©Ÿ¤

ãaòzLî.carzyd ixvr xa dyn jkl ,olaw axrdàlà ¦§©§¥¤¨
øîàc ïàîìm`ydéì úéà,miqkp dell [el yi-]ãaòzLî §©§¨©¦¥¦§©§¥
m`e ,axrddéì úéì,miqkp dellãaòzLî àìaxrd ¥¥Ÿ¦§©§¥

ezrca xneb axrd oi` rextl dnn dell oi`y oeiky ,ezxin`a
,carzydl,øîéîì àkéà éàî`l ixvr xa dyn `ld ,xnelk ©¦¨§¥©

`ped axl ixdy ,daezkd z` mlyl eilr did recne carzyd
zvxzn .dzr el eid `ly myk ,ei`eyipa s` miqkp eid `l

:`xnbddéì äåä àðeä áø ,àîéà úéòaéà,ei`eyipa miqkp ¦¨¥¥¨©¨£¨¥
óeczLéàå.carzyd olaw axr didy eia` jkle ,[elwlwzde-] §¦§©

déLôð ãaòLî éãeaòéL ,déøa äéaâì àaà ,àîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨©¨§©¥§¥¦©¥§©§¥©§¥
,miqkp oal oi`yk s` envr caryn ,epal axr dyrpy `a`

.epa zaig iptn
oi`yk carzyn olaw axr m` zwelgn dxkfed jenqa lirl
:ef zwelgn d`ian `xnbd .d`eldd zrya miqkp dell

,ãaòzLî àì ìkä éøác ,äaeúëc áøò ,øîzéàcyiy itl §¦§©¨¥¦§¨¦§¥©ŸŸ¦§©§¥
:ezecarzyda zepexqg ipy.`ick wx axr didpy okziy

.dfl df e`ypiy devn zeyrl.a.melk dy`l xqig `ly
axreáBç ìòác ïìa÷,[daezk epi`y],ãaòzLî ìkä éøác ©§¨§©©¦§¥©Ÿ¦§©§¥

:ezecarzyda zelrn izy yiy itl.`.'olaw axr' dyrpy
.amle` .delnl oenn xqigyáøòmzqå ,áBç ìòácaxr ¨¥§©©§

éâéìt ,äaeúëc ïìa÷lka yiy itl ,mi`xen` dfa [ewlgp-] ©§¨¦§¨§¦¦
.oexqige dlrn cg`øîàc ïàîì àkéàm`y ,xne`y in yi - ¦¨§©§¨©

äålì éñëð déì úéà,d`eldd zryaãaòzLîm`e ,axrd ¦¥¦§¥©Ÿ¤¦§©§¥
ãaòzLî àì ,déì úéì.axrdáb ìò óà ,øîàc ïàîì àkéàå ¥¥Ÿ¦§©§¥§¦¨§©§¨©©©©

déì úéìc,dell miqkpãaòzLî:`xnbd zniiqn .axrd §¥¥¦§©§¥
eäleëa ,àúëìäå,zeieaxrd ibeq lka -déì úéìc áb ìò óà §¦§§¨§§©©©§¥¥

,dell miqkpãaòzLî énð.axrdøáì[ueg-]áøòîmzq ©¦¦§©§¥§©¥¨¥
ãaòzLî àì ,déì úéàc áb ìò óàc ,äaeúëczx`an .axrd ¦§¨§©©©§¦¥Ÿ¦§©§¥

:`xnbdàîòè éàî,daezkl carzyn `l mzq axryäåöî ©©£¨¦§¨
ãéáò÷`ypdl evxziy ,devn zeyrl wx axr dyrpy okzi - ¨¨¦

.carzydl oiekzd `le ,dfl dfåy ,cer(äéøñç) éãéî àì §Ÿ¦¦
[døqç].ezecarzyda dy`l xac xqig `ly - ¦§¨

yygn ezy`n xecil yxbnd lry mipte` ipy e`aed dpyna
:sqep yyga dpc `xnbd .`ipepweäðéðaæc ,àøáb àeää©©§¨§©§¦§

[xkny-]e ,déñëðìjk xg` cineäúéáãì dLøb à÷ §¦§¥¨¥§¨¦§¦§
.[ezy`l-]dçìL[dyrnd z`-]dén÷ì àáøc déøa óñBé áø ¨§¨©¥§¥§¨¨§©¥

[iptl-],àtt áøc,el`yeïðz Lc÷ä ,ïðz áøòaxr iabl - §©¨¨¨¥§©¤§¥§©
,`ipepw yygn d`pd xecil lrad lry epipy ycwd iable

iabl mle`,eäî ,ç÷Bìick wx yxbn lrady yegl yi m`d ¥©©
jk xg`e ,daezkl zcareynd rwxw gweldn sexhz dy`dy

.df yyg repnl d`pd xecil eilre ,ezy` z` xifgidéì øîà̈©¥
,sqei axl `tt axìéæéðå áéLçéð àìëBø ék àpz`pzd ike - ©¨¦§¨¦§¦§¥¦

i`ce ,hxte hxt lk dpnie jliy eizern dpend xgeqk `ed
.gwela oicd oke mipte` ipy hwp `pzd

j`ïðz àì ïðz àìc ,ïðz ïðúc ,éøîà éòcøäðepipyy dn - §©§§¥¨§¦¦§©§©§Ÿ§©Ÿ§©
zeyyg siqedl oi` ,xnelk .epipy `l epipy `ly dne ,epipy
.`ipepw yygn lrad z` xicdl oi` gwelae ,dpyna mpi`y

éòcøäðc àîòè éàî ,àéLøLî áø øîàaxre ycwd oia wlgl ¨©©§¨§§¨©©£¨¦§©§§¥
,gwel oialàîìLaaLc÷ä,`ipepw yygn dpwz owzl yi ¦§¨¨¤§¥

Lc÷äc çåéø íeMîa oke ,ciqti `l ycwddy -énð áøòyi ¦¤©§¤§¥¨¥©¦
y meyn ,dpwz owzlãáòc àeä äåöî,mbeefl riiqy ezeaxra ¦§¨§¨©

àìå[døqç] (äéøñç) éãéî åokle ,xac dy`l xqig `l mbe - §¨¦¦¦§¨

zeyrln erpnie axrd ciqti `ly ,d`pd lrad dxiciy epwiz
.devndéìò àkéà ãçå ãç ìëc òãé òãéî éãkî ,ç÷Bì àlà¤¨¥©¦§¦¥©¨©§¨©§©¦¨£¥
äaeúk,daezk eilr yi dy` `yepd lky rci i`cea ixd - §¨

ïBaæéðå ìéæéð éànà,micareynd miqkpd z` dpwe jld recn - ©©¥¦§¦§
déLôpà ãéñôàc àeä eäéàepl oi`e ,envrl ciqtd `ed - ¦§©§¦©©§¥

.lrad xeciy `la dy`d daeb jkle ,ezpwzl be`cl¦

äðùî
yicwdy miqkpn dzaezk daeb dy`y ,epipy (`"r) lirl

:diiabd ote` zx`an epzpyn .dlra,åéñëð Léc÷näyxbe ©©§¦§¨¨
,ok iptl ezy`äMà úaeúk åéìò äúéäå,oerxtl zcneråok §¨§¨¨¨§©¦¨§
eilr yi m`áBç ìòa,eaeg raezdúBaâì äìBëé äMàä ïéà ©©¥¨¦¨§¨¦§

Lc÷ää ïî dúaeúk,oeict `laàìåd,BáBç úà áBç ìòa §¨¨¦©¤§¥§Ÿ©©¤
,äãBtä àlàd `edy,yicwdy milraäãBtycwddn miqkpd ¤¨©¤¤

,hren xaca e` xpica ,lefaïzéì úðî ìòmze`äMàì ©§¨¦¥¨¦¨
.BáBç úà áBç ìòáìe dúaeúëalg `l i`ceay itl ,mrhde ¦§¨¨§©©¤

oi`e milrad ly mpi`e aegl micareyn miqkpd ixdy ,ycwdd
`xnbae ,hren xaca mzectl exfb mewn lkne ,myicwdl ecia

y oebk .mrhd x`eaiLéc÷ämieyd miqkpäéäå ,äðî íéòLz ¦§¦¦§¦¨¤§¨¨
éñBî ,äðî äàî BáBçódele milradøðéc ãBò,delndn ¥¨¨¤¦¦¨

elàä íéñëpä úà äãBôe,xpic eze`aäMàì ïzéì úðî ìò ¤¤©§¨¦¨¥©§¨¦¥¨¦¨
.BáBç úà áBç ìòáìe dúaeúk§¨¨§©©¤

àøîâ
:`xnbd dywn .hren xaca zectl jixv recn zx`an `xnbd

,'äãBt äãBtä' øîéîì éì änìzectl jixvy x`eany ¨¨¦§¥©©¤¤
milrad cia oi` ,aegl micareyn mdy oeik ixd ,miqkpd
mlhil delnl e` dy`l dide ,ycwd mdilr lg `le myicwdl
`l` ,oicd xwirn epi` oeictd ok` :`xnbd zvxzn .oeict `la

,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøc íeMîminkg eyygàlL ¦§©¦£¨§¨©©¦£¨¤Ÿ
eøîàéy epi`x.ïBéãt àìa àöBé Lc÷ä`ly o`k exfb jkle Ÿ§¤§¥¥§Ÿ¦§

.hren xaca mzectl `l` ,melk `la ycwdn m`ivedl
xpic siqen ,dpn d`n eaege dpn miryz yicwd ,dpyna epipy

:dfa zwelgn d`ian `xnbd .miqkpd z` dceteàìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥

ðk BáBç äéä íàBLc÷ä ãâ,ycwdd ieeyk aegd m` -äãBt ¦¨¨§¤¤¤§¥¤
ezrc dzid delnd deldyky itl ,x`azdy enke ,hren xaca
`vnpe ,oerxt ick mda yi ixdy ,miqkpdn eaeg zeabl

.mdilr lg epi` ycwdde ecarzyd miqkpdy,åàì íàåeaegy §¦¨
,ycwdn xzeiäãBt Bðéàeaeg zeable zectl i`yx epi` - ¥¤

okidn delnl oi` miqkpd ieeyn xzeiy dn ixdy ,ycwddn
okle ,mlyiy el oin`d `l` miqkpd zrc lr deld `le ,zeabl
`l` mzrc lr edeld `l miqkpd cbpk s`y ep` mixne`

:`xnbd zxxan .zepn`paelïðaøoa oerny oax lr miwlegd ©¨¨
,l`ilnbänk ãò,aegd mekqn mizegt miqkpd ieey didi ©©¨

daiyn .mdn zeabl zrc lr edeld delndy xn`p oiicre
:`xnbdàbìt ãò ,úLL áø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà- ¨©©¨©§¨¨©©¥¤©©§¨

rwxwd minrty itl ,aegdn zivgn miqkpd ieey didiy cr
zrc lr `l i`cea ,jkn zegt la` .dieyn mipy it zxknp

.ycwdd on llk dcet epi`e ,edeld miqkpd

äðùî
,mxkene ,eivtg lhep xafbd ,mlyl ecia oi`e envr jixrnd
xafbd i`yx oi` dn zx`an epizpyn .aegd z` mdinca rxete

:lehileøîàL ét ìò óà(.`k)BúBà ïéðkLîî ïéëøò éáéiç- ©©¦¤¨§©¨¥£¨¦§©§§¦
mewn lkn ,ezian mivtg eaega lhep xafbdBì ïéðúBð§¦
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קצח
oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

àøîâàåä.jkxrn miiw didi `ed :rnyn ikdc .ediigd :opiyxc Ðàðãéàä ãò
äéì äåäã.zexibn dil ilyen eed ,iley`l dxizi cvrn Ðïéìéôú äéì å÷éìñÐ

.minca mctiy cr ey`xn oilitz el evlgàðãéáò à÷ äåöîwcal `paidic Ð
.dizrc ded diqkp lk` jklid ,ziadäðùîåúùà úåñëá àì åì ïéàepi`y Ð

.elyïîùì.eipae ezy` myl Ðíéìãðñ
íéùãç[ab lr s`c] ,ol rnyn `w `zeax Ð

zryn ozwfga od ixd melrp `l oiicrc
.dgiwlíéøëîð íéãáò åøîàù éô ìò óà

çáùì [ïúåñëá]odly dti zeqkc Ð
,minezi iqkp iab oebk .odinc dlrne zgayn
`ed xpic miylya zeqk carl gwliz m`y
.eiykr dey `edy minc lr dpn giayn

ñéìèéàì.weyd mei Ðêøëìjxcy Ð
.my `al mixgeqåîå÷î àìà ùã÷äì åì ïéà
.zilbxna Ðåúòùå,dxte cara Ð

,ci byda oecipe `ed jne envr jixrndy
car el dide ,ycwdl ozep el yiy dn itle
:mixne` oi` Ð fef mixyr eiykr meyipd
fef miylya zeqk el oigwel eli`k oi`ex
,fef mixyre d`na xknpe ,dpn giayn `ede
df ozi oke ,fef miryz card inc e`vnpe
oke ,eze` oiny ezry itl `l` .ycwdl
`l` dze` oiny oi` xtka zilbxn oke ,dxt

.dnewn itlàøîâúéìâøî ääùé àìù
íéì÷ìyie ,envr jixrdy ipre lw mc`l Ð

:xnel ,xafib el dpdyi `l Ð zilbxn el
.oz mincd oze` itle ,jxkl dze` dlrd
ddyn dfe ,oiny o`k deyy dn itl `l`
minc itle ,dvxiy dnk dpxknie dze`
`l odk ekixrdy onfa ixdy .ozi de`nyy

.xzei el did

íéîåúéä íåù êìò ïøãä

äðùîïéùéã÷î ïéàiptl dfeg` dcy Ð
yicwna aizkc ,mipy izyn zegt laeid
oi`e ,"zexzepd mipy it lr" :dfeg` dcy

.mizyn zegt mipyìáåéä øçà ïéìàåâ àìå
äðùî úåçôax ,`xnba dl yxtn Ð

.dinrhl l`enye dinrhl'åë ïéáùçî ïéàå
.`xnba yxtn Ðíéùãç áùçî ùã÷ä ìáà

aeygpy `ed ycwd ly geix m`e ,xnelk Ð
`d ik .d`viy dpy ivg z`ivi dze`
mirax`c `blta dycw`c ,onwl yxtnc
dil ded Ð d`ivi `iddl zayg i`c ,ipnze
`wxtin `le ,laeid iptl mipy izyn zegt
oze` zayg `l i`e .oiynga `l` rexiba
iptl mipy izy dil ded Ð e`viy miycg
liwy `lc ,ycwdc `ciqt `ki`e laeid

.dxenb d`ivia dze` oiaygn i`ce `kd Ð oipeicpet ipye mirlq ipy `l`àøîâìáåéä éðôì ïéá ïéùéã÷î åäðéîøå.mipy izyn zegt elit` :rnync Ðìàåîùå áø
íéðù éúùî úåçô òåøéâá ìåàâì ïéùéã÷î ïéà åäééåøú éøîàã:aizkck ,mirlq miyng xek ziaa ozep Ð dl`ebl `ae ,laei ly dpey`x dpya dfeg` dcy yicwnd Ð

m`e" :(fk `xwie) aizkck ,dpy lkl oeicpete rlq ozepe ,`ad laeid cr zexzepd mipyd oiaygn Ð laeid xg`l mixyr e` mipy xyr dyicwd m`e ."mixery xneg rxf"
,oipeicpet ipye mirlq ipya dze` dcet laeid iptl mipy izy yicwnde .mirlq miyng ozep epi`y ,rexib epiide ,"jkxrn rxbpe 'ebe el ayge edcy yicwi laeid xg`
miynga dcet did laeid xg`ly dpey`x dpya dyicwd m` ixdy ,oeicpete rlq dpy lkl dfeg` dcy zle`b ly oeaygd dler oke ."zexzepd mipyd it lr" :aizkck
mipy mirax`e dryzl `v .miyng ozi :xn`we ,`xw i`w laeid xg`ly dpya `nl` ,llka laei zpy `le Ð "zpyn" ,'ebe "edcy yicwi laeid zpyn m`" :aizkck ,lwy
oeicpete rlq dpy lkl ixd Ð oipeicpet dpenye mirax` yi rlqac ,oipeicpetl ediwlg .dpy lkl rlq lr xzei rlq `vnp Ð mirlq mirax`e ryz `ad laei cr mi`ad
mipy ryze mirax`l oeicpete rlq aeygzyky it lr s`e .oeicpete rlq laeid cr dpy lkl ozep mipy yly e` mizy laeid xg`l edcy yicwnd ,jklid .oeicpet zegt
xeka yi" wxta zexekaa dil opikxt `d Ð oipeicpet dpenye mirax` `l` epi` rlqde ,oipeicpet ryze mirax`e mirlq ryze mirax` oebk ,oeicpete rlq miyng `vnz

eaih dn df oeicpet :(`,p) "dlgpl?miyng ozep Ð dl`bl `a m`e ,rexib oic o`k oi` Ð laeid iptl mipy izyn zegt yicwndc l`enye ax ixn`we .hexhextl oealew
izyn zegt dcti `le eiqkp lr qg mc` `diy ,oizipzn ol rnynw daeh dvre .mizy mipy herine ,"rxbpe zexzepd mipyd it lr" :(fk `xwie) aizk rexib iabc .mirlq

.mirlq dpenye mirax` ciqti `ly mipyàîìùá`ki`c meyn (a,hk oikxr) "xkend" wxta onwl ,axc dilr l`eny bilt ,dnvr laeid zpya edcy xken oiprl Ð
.xnege lw xninløîåçå ì÷ øîéîì àëéà éîmipdk Ð dl`bp `le laei ribd :(a,dk oikxr) opz `dc ,oeict `la laeia ycwd cin oi`vei oi` xak zeyecwd oze` ixd Ð

.ziad wca ycwdl dinc oipzepe dkezl oiqpkpäéì àøéáñ ïåòîù éáøëycwz `ly oic epi` dyecw dpi` ,eiykr d`vei xak dyecw :xnege lw xninl `ki` jklid Ð?
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ïéàmey oizndl jixv dnl ,ok m` :xn`z m`e Ð ezrye enewn `l` ycwdl
`geex iedc ab lr s` ,oipiznn oi` `kdc ipd lka ixde ?mei miyy ycwdd
.dfxkd jiiy `l ikd meyne ,eiqkp lk yicwdya ixiin `kdc xnel oi`e !ycwdc
jk dcal zilbxn `l` yicwd `l elit`c oiwxtc `ztqeza `ipz `dc ,epi` df
ixiin `kdc :xnel yie !oipiznn oi`c ,oicd
wxta] (`yepda) `zi`e ,oilhlhna
oifixkn oi`c (a,w zeaezk) ["zpefip dpnl`"
oizipznc `yix la` .eapbi `ny el` lr
ixiin Ð mei miyy dfxkd jixvnc

.zerwxwa

íéîåúéä íåù êìò ïøãä

ïéàixn`c l`enye ax .'ek oiyicwn
zectl Ð l`bil oiyicwn oi` ediiexz
ixdy .(miti) oeicpet ipye mirlq izyn zegt
oia ,laeid ipyn cg`a xg` e` `ed el`b m`
ipy lkn cg`a e` miylya oia mixyra
cr zexzepd mipyd itl l`bp `ed ,laeid
dpye dpy lkl oeicpete rlq ,laei
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"Ekøòî àeä Cî íàå"¯ìáà" .Ekøòî eäéiçä §¦¨¥¤§¤©©¥¥¤§¤£¨
,Ekøòî àeä ?àîòè éàî .'åëå "åéðáe BzLàì àìŸ§¦§¨¨©©§¨¥¤§¤
íà :øîBà øæòéìà éaø" .Ekøòî åéðáe BzLà àìå§Ÿ¦§¨¨¥¤§¤©¦¡¦¤¤¥¦

økéà äéä¯åàì eäðä ?ïðaøå ."Bãîö Bì ïúBð ¨¨¦¨¥¦§§©¨©¨§¨
Bì äéä" .eäðéð íéñëð àlà ,eäðéð úeðneà éìk§¥¨¦§¤¨§¨¦¦§¨¨
,àzLä ãò déì ébñc éëéä ék ,àèéLt ."ãçà ïéî¦¤¨§¦¨¦¥¦§©¥¥©¨§¨

!déì ébñ éîð àzLä¯àðãéàä ãò :àîéúc eäî ¨§¨©¦©¥¥©§¥¨©¨¦¨¨
éìeLBàì déì äåäc¯àzLä ,déì éìLBî äåä ©£¨¥§¥£¨§¦¥¨§¨
déì ìéLîc àkéìc¯Léc÷nä" .ïì òîLî à÷ ,àì §¥¨§¨¦¥¨¨©§©¨©©§¦

åéñëð úà¯eäðéðaæc àøáb àeää ."ïéléôz Bì ïéìòî ¤§¨¨©£¦§¦¦©©§¨§©§¦§
e÷éìñ :eäì øîà ,øîéé áøc dén÷ì àúà ,déñëðì§¦§¥£¨§©¥§©¥¨£©§§¦
:àéä ïéúéðúî ?ïì òîLî à÷ éàî .ïéléôz déì¥§¦¦©¨©§©¨©§¦¦¦

åéñëð Léc÷nä¯!åéléôz Bì ïéìòî¯:àîéúc eäî ©©§¦§¨¨©£¦§¦¨©§¥¨
éðeaæ ïéðòì ìáà ,àðãéáò à÷ äåöî øáñc àeä íúä¯à÷ ,Léðéà ïéaæ àì déôeâc äåöî ¨¨§¨©¦§¨¨¨¥§¨£¨§¦§©©¥¦§¨§¥¨©¥¦¦¨

.ïì òîLîäðùîéøònä ãçàå åéñëð Léc÷nä ãçààìå BzLà úeñëa Bì ïéà ,Bîöò C ©§©¨¤¨©©§¦§¨¨§¤¨©©£¦©§¥¦§¦§§Ÿ
ì òávL òáöa àìå ,åéða úeñëaì ïç÷lL íéLãç íéìcðña àìå ,ïîLét ìò óà .ïîL ¦§¨¨§Ÿ§¤©¤¨©¦§¨§Ÿ§©§¨¦£¨¦¤§¨¨¦§¨©©¦
ì ïúeñëa ïéøkîð íéãáò :eøîàLìLa úeñk Bì ç÷lz íàL ,çáL,äðî çaeLî øðéc íéL ¤¨§£¨¦¦§¨¦¦§¨§¤©¤¦¦¨©§¦§¦¦¨§¨¨¤

òî íà úéìbøî ïëå ,àéä úçaeLî ñéìèéàì dúBà ïéðézîî íà äøt ïëåCøkì dúBà ïéì §¥¨¨¦©§¦¦¨¨¦§¦§©©¦§¥©§¨¦¦©£¦¨©§©
àéä úçaeLî¯.BzòLå BîB÷î àlà Lc÷äì ïéààøîâEkøòä úà ïúðå" :ïðaø eðz §©©¦¥©¤§¥¤¨§§©§¨©¨©§¨©¤¨¤§§
"àeää íBia¯'äì Lã÷" ;íéìwì úéìbøî ääLé àlL"¯.úéaä ÷ãáì úBLéc÷ää íúñ ©©¤Ÿ©§¤©§¨¦©©¦Ÿ¤©§¨©¤§¥§¤¤©©¦

íéîåúéä íåù êìò ïøãä

àïéäðMî úBçt ìáBiä øçà ïéìàBb àìå ,íéðL ézMî úBçt ìáBiä éðôì ïéLéc÷î ¥©§¦¦¦§¥©¥¨¦§¥¨¦§Ÿ£¦©©©¥¨¦¨¨
.íéLãç áMçî Lc÷ä ìáà ,Lc÷äì íéLãç ïéáMçî ïéà .úçààøîâ:eäðéîøe ©©¥§©§¦¢¨¦©¤§¥£¨¤§¥§©¥¢¨¦§¦§

Léc÷ä íàå ,Léc÷é àì dîöò ìáBiä úðLáe ,ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéa ïéLéc÷î©§¦¦¥¦§¥©¥¥§©©©¥¦§©©¥©§¨Ÿ©§¦§¦¦§¦
¯ézMî úBçt òeøéâa ìàbéì ïéLéc÷î ïéà :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø !äLBã÷ äðéà¥¨§¨©§¥§¨§¦©§©§¥©§¦¦¦¨¥§¥©¨¦§¥

íéðL ézMî úBçt òeøéâa ìàbéì ïéLéc÷î ïéàc ïåéëå ;íéðL¯åéñëð ìò ñç íãà àäé ¨¦§¥¨§¥©§¦¦¦¨¥§¥©¨¦§¥¨¦§¥¨¨©©§¨¨
dîöò ìáBiä úðLa eäãN Léc÷nä :øîzéà .íéðL ézMî úBçt Léc÷é ìàå¯áø §©©§¦¨¦§¥¨¦¦§©©©§¦¨¥¦§©©¥©§¨©

é÷úî .øwéò ìk äLBã÷ äðéà :øîà ìàeîLe ,íéMîç ïúBðå äLBã÷ :øîàáø dì ó ¨©§¨§¥£¦¦§¥¨©¥¨§¨¨¦¨©§¦¨©
äîe :øîBçå ì÷ øîéîì àkéà ,áøc déìò ìàeîL âéìôc äøéëî ïéðòì àîìLa :óñBé¥¦§¨¨§¦§©§¦¨§¨¥§¥£¥§©¦¨§¥©©¨¤©
àkéà éî ,àëä àlà ?øënéz àlL ïéc Bðéà äøeëî äðéàL ,åéLëò äàöBé øák äøeën§¨§¨§¨©§¨¤¥¨§¨¥¦¤Ÿ¦¨¥¤¨¨¨¦¦¨

äìàâð àìå ìáBé òébä :ïðz àäå ?øîBçå ì÷ øîéîì¯ïéðúBðå dëBúì ïéñðëð íéðäk §¥©©¨¤§¨§©¦¦©¥§Ÿ¦§£¨Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦
!äãeäé éaø éøác ,äéîc¯.ïéðúBð àìå ïéñðëð :øîàc ,déì àøéáñ ïBòîL éaøk ìàeîL ¨¤¨¦§¥©¦§¨§¥§©¦¦§§¦¨¥§¨©¦§¨¦§Ÿ§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oikxr(iriax meil)

Ekøòî àeä Cî íàå'EPkixri xcPd ci biVY xW` iR lr ,'ebe §¦¨¥¤§¤©¦£¤©¦©©Ÿ¥©£¦¤
jxrd itk mlyl xcepl oi` m` ,xnelk ,(g fk `xwie) 'odMd©Ÿ¥
'jn m`e' ,minkg eyxce .eci biyzy itk mlyi ,dxeza aevwd

'jkxrn `ed' ,`ed ipr yi` m`,Ekøòî eäééçäs` ,xnelk ©£¥¥¤§¤
x`yiy ,'`ed' x`yi oiicr ,xcpy jxrd z` epnn lehizy xg`l

.ezeig ick xcepl zzl yiy epcnl ,ezeigae eneiwa
:dpyna epipyel,'åëå åéðáe BzLàì àì ìáàmigipn oi`y £¨Ÿ§¦§¨¨

:`xnbd zxxan .dpynay mixacd z` mdl.àîòè éàî©©£¨
rnyn oky :`xnbd daiyn,'Ekøòî àeä'jixrnl `weec ¥¤§¤

,ezeig ick xi`ydl jixv envr.Ekøòî åéðáe BzLà àìå§Ÿ¦§¨¨¥¤§¤
:dpyna epipyBãîö Bì ïúBð økéà äéä íà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¨¨¦¨¥¦§

,['åëå]ezrcle ,mxikfd `l `nw `pz ok` .exeng el ozep xng
:enrh zx`an `xnbd .zepne` ilkk mpi`e mlhep xafbdïðaøå§©¨¨

iptn mnrh ,[`nw `pz `ed]yeäðä,xenge cnv -éìk åàì ©§¨§¥
.eäðéð íéñëð àlà ,eäðéð úeðneà¨¦§¤¨§¨¦¦§

:dpyna epipy.['åëå] ãçà ïéî Bì äéäilk ly beq lkn ,xnelk ¨¨¦¤¨
,milk ipy el migipn ezepne`oinn m`edyly el yi cg`

,daexnay iyilyd z` ecin milhep ,cg` el yi ipyd oindne
:`xnbd dywn .hrendn sqep ilk zepwl zern el mipzep oi`e

,àèéLtixdyàzLä ãò déì ébñc éëéä ékic didy myk - §¦¨¦¥¦§©¦¥©©§¨
,hrend oina cg`a dzr cr eldéì ébñ énð àzLädzrn - ©§¨©¦©¦¥

ilkd z` exear dpwpy xnel cv did recne ,ea el ic didi ok mb
:`xnbd zvxzn .xqgddéì äåäc àðcéàä ãò ,àîéúc eäî©§¥¨©©¦§¨©£¨¥

éìeLBàìleki didy xzein ilk daexndn el didy dzr cr - §¥
,mixg`l eli`ydldéì éìLBî eåämili`yn eid df zxenz - £§¦¥

did ,zg` dxibne oicvrn yly el eidy oebk ,hrend oindn el
,dxibn el mipzep eid ezxenze xzeind cvrnd z` li`yn

,oin lkn mipy el eidy `vnpeàì déì ìéLîc àkéìc àzLä©§¨§¥¨§Ÿ¦¥Ÿ
epnn el oi` ,daexnd oindn iyilyd z` lehipy dzr la` -
el zepwl epilr jkle ,hrend oindn el eli`yi `le ,li`ydl

,xqgd z`ïì òîLî à÷milhep `l` ,jkl miyyeg oi`y ¨©§©¨
xqgd z` el mipew oi`e ,daexnd oinay iyilyd z` epnid

.hrend oinay
:dpyna epipy.ïéléôz Bì ïéìòî åéñëð úà Léc÷nä,xnelk ©©§¦¤§¨¨©£¦§¦¦

:`xnbd zxtqn .mzectl eilre zeyecw oilitzd mbàeää©
eäðéðaæc àøáb[xkny-]àúà .déñëðìmc` eze` `a - ©§¨§©§¦§§¦§¥£¨

eäì øîà ,øîéé áøc dén÷ì,eiptl micnerl xnii axe÷éìñ §©¥§©¥©¨©§§¦
ïéléôz déìmctiy cr ey`xn oilitzd z` df mc`l evlig - ¥§¦¦

:`xnbd dywn .minca gweldnïì òîLî à÷ éàî`xnbd ©¨©§©¨
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ì ïç÷lL íéLãçïîL,melrp `l cery s` [eipae ezy` myl-] £¨¦¤§¨¨¦§¨

.mxear epwpy dryn mzwfga mdy itl
:eiqkp zney ote` iabl ,epkynl mi`ay jixrna dpc dpynd

eøîàL ét ìò óàmdiqkp z` mixken oic ziayk ,minezi iabl ©©¦¤¨§
,mzxenz mdl mi`ianeì ïúeñëa ïéøkîð íéãáòçáL- £¨¦¦§¨¦¦§¨§¤©

icka ,mdl jiiyd carl dti zeqk minezid iqkpn mipewy
,mixzi minca xkniyitlìLa úeñk Bì ç÷lz íàLíéL ¤¦¦¨©§¦§Ÿ¦

,øðécdidi cardäðî çaeLîiptl didy itkn [mixpic d`n-] ¦¨§¨¨¤
.okäøt ïëå,dxknl mi`aykïéðézîî íà[midyn-]dúBà §¥¨¨¦©§¦¦¨

ñéìèéàì,[weyd meil-]àéä úçaeLîxzei diiey didi - ¨¦§¦§©©¦
,dzr diieynCøkì dúBà ïéìòî íà ,úéìbøî ïëåjxcy §¥©§¨¦¦©£¦¨©§¨

,myl `eal mixgeq.àéä úçaeLîiqkp zney iabl mewn lkn §©©¦
miny oi` jixrndbiyzy itk ozepy envr jixrdy ipr oebk ,ok

exear mipew eli`k mi`ex oi` ,mixyra xknpd car el yie ,eci
`vnpe ,mixyre d`n deye dpn giayn `ede miyelya zeqk

`l` ,miryz ycwdl zzl eilryBîB÷î àlà Lc÷äì ïéà- ¥©¤§¥¤¨§
delriy zilbxna mixne` oi`e ,dzr `edy mewna ieeyd itl

,jxklBzòLåcara mixne` oi`e ,oeictd onfa ieeyd itle - §©§
.xzei miey eidi epizni m`y dxte

àøîâ
:ezrye enewn `l` ycwdl oi`y oipn zx`an `xnbdeðz̈

,ïðaø(bk fk `xwie) aezka xn`pàeää íBia Ekøòä úà ïúðå' ©¨¨§¨©¤¨¤§§©©
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oeicpete [lwy-] rlq `edy oeayg itl ozepe laeid cr ex`yp
mcew zg` dpy dzectl `a m`e .laeid cr dpye dpy lkl
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קצט oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay
àøîâàåä.jkxrn miiw didi `ed :rnyn ikdc .ediigd :opiyxc Ðàðãéàä ãò

äéì äåäã.zexibn dil ilyen eed ,iley`l dxizi cvrn Ðïéìéôú äéì å÷éìñÐ
.minca mctiy cr ey`xn oilitz el evlgàðãéáò à÷ äåöîwcal `paidic Ð

.dizrc ded diqkp lk` jklid ,ziadäðùîåúùà úåñëá àì åì ïéàepi`y Ð
.elyïîùì.eipae ezy` myl Ðíéìãðñ

íéùãç[ab lr s`c] ,ol rnyn `w `zeax Ð
zryn ozwfga od ixd melrp `l oiicrc

.dgiwlíéøëîð íéãáò åøîàù éô ìò óà
çáùì [ïúåñëá]odly dti zeqkc Ð

,minezi iqkp iab oebk .odinc dlrne zgayn
`ed xpic miylya zeqk carl gwliz m`y
.eiykr dey `edy minc lr dpn giayn

ñéìèéàì.weyd mei Ðêøëìjxcy Ð
.my `al mixgeqåîå÷î àìà ùã÷äì åì ïéà
.zilbxna Ðåúòùå,dxte cara Ð

,ci byda oecipe `ed jne envr jixrndy
car el dide ,ycwdl ozep el yiy dn itle
:mixne` oi` Ð fef mixyr eiykr meyipd
fef miylya zeqk el oigwel eli`k oi`ex
,fef mixyre d`na xknpe ,dpn giayn `ede
df ozi oke ,fef miryz card inc e`vnpe
oke ,eze` oiny ezry itl `l` .ycwdl
`l` dze` oiny oi` xtka zilbxn oke ,dxt

.dnewn itlàøîâúéìâøî ääùé àìù
íéì÷ìyie ,envr jixrdy ipre lw mc`l Ð

:xnel ,xafib el dpdyi `l Ð zilbxn el
.oz mincd oze` itle ,jxkl dze` dlrd
ddyn dfe ,oiny o`k deyy dn itl `l`
minc itle ,dvxiy dnk dpxknie dze`
`l odk ekixrdy onfa ixdy .ozi de`nyy

.xzei el did

íéîåúéä íåù êìò ïøãä

äðùîïéùéã÷î ïéàiptl dfeg` dcy Ð
yicwna aizkc ,mipy izyn zegt laeid
oi`e ,"zexzepd mipy it lr" :dfeg` dcy

.mizyn zegt mipyìáåéä øçà ïéìàåâ àìå
äðùî úåçôax ,`xnba dl yxtn Ð

.dinrhl l`enye dinrhl'åë ïéáùçî ïéàå
.`xnba yxtn Ðíéùãç áùçî ùã÷ä ìáà

aeygpy `ed ycwd ly geix m`e ,xnelk Ð
`d ik .d`viy dpy ivg z`ivi dze`
mirax`c `blta dycw`c ,onwl yxtnc
dil ded Ð d`ivi `iddl zayg i`c ,ipnze
`wxtin `le ,laeid iptl mipy izyn zegt
oze` zayg `l i`e .oiynga `l` rexiba
iptl mipy izy dil ded Ð e`viy miycg
liwy `lc ,ycwdc `ciqt `ki`e laeid

.dxenb d`ivia dze` oiaygn i`ce `kd Ð oipeicpet ipye mirlq ipy `l`àøîâìáåéä éðôì ïéá ïéùéã÷î åäðéîøå.mipy izyn zegt elit` :rnync Ðìàåîùå áø
íéðù éúùî úåçô òåøéâá ìåàâì ïéùéã÷î ïéà åäééåøú éøîàã:aizkck ,mirlq miyng xek ziaa ozep Ð dl`ebl `ae ,laei ly dpey`x dpya dfeg` dcy yicwnd Ð

m`e" :(fk `xwie) aizkck ,dpy lkl oeicpete rlq ozepe ,`ad laeid cr zexzepd mipyd oiaygn Ð laeid xg`l mixyr e` mipy xyr dyicwd m`e ."mixery xneg rxf"
,oipeicpet ipye mirlq ipya dze` dcet laeid iptl mipy izy yicwnde .mirlq miyng ozep epi`y ,rexib epiide ,"jkxrn rxbpe 'ebe el ayge edcy yicwi laeid xg`
miynga dcet did laeid xg`ly dpey`x dpya dyicwd m` ixdy ,oeicpete rlq dpy lkl dfeg` dcy zle`b ly oeaygd dler oke ."zexzepd mipyd it lr" :aizkck
mipy mirax`e dryzl `v .miyng ozi :xn`we ,`xw i`w laeid xg`ly dpya `nl` ,llka laei zpy `le Ð "zpyn" ,'ebe "edcy yicwi laeid zpyn m`" :aizkck ,lwy
oeicpete rlq dpy lkl ixd Ð oipeicpet dpenye mirax` yi rlqac ,oipeicpetl ediwlg .dpy lkl rlq lr xzei rlq `vnp Ð mirlq mirax`e ryz `ad laei cr mi`ad
mipy ryze mirax`l oeicpete rlq aeygzyky it lr s`e .oeicpete rlq laeid cr dpy lkl ozep mipy yly e` mizy laeid xg`l edcy yicwnd ,jklid .oeicpet zegt
xeka yi" wxta zexekaa dil opikxt `d Ð oipeicpet dpenye mirax` `l` epi` rlqde ,oipeicpet ryze mirax`e mirlq ryze mirax` oebk ,oeicpete rlq miyng `vnz

eaih dn df oeicpet :(`,p) "dlgpl?miyng ozep Ð dl`bl `a m`e ,rexib oic o`k oi` Ð laeid iptl mipy izyn zegt yicwndc l`enye ax ixn`we .hexhextl oealew
izyn zegt dcti `le eiqkp lr qg mc` `diy ,oizipzn ol rnynw daeh dvre .mizy mipy herine ,"rxbpe zexzepd mipyd it lr" :(fk `xwie) aizk rexib iabc .mirlq

.mirlq dpenye mirax` ciqti `ly mipyàîìùá`ki`c meyn (a,hk oikxr) "xkend" wxta onwl ,axc dilr l`eny bilt ,dnvr laeid zpya edcy xken oiprl Ð
.xnege lw xninløîåçå ì÷ øîéîì àëéà éîmipdk Ð dl`bp `le laei ribd :(a,dk oikxr) opz `dc ,oeict `la laeia ycwd cin oi`vei oi` xak zeyecwd oze` ixd Ð

.ziad wca ycwdl dinc oipzepe dkezl oiqpkpäéì àøéáñ ïåòîù éáøëycwz `ly oic epi` dyecw dpi` ,eiykr d`vei xak dyecw :xnege lw xninl `ki` jklid Ð?
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`geex iedc ab lr s` ,oipiznn oi` `kdc ipd lka ixde ?mei miyy ycwdd
.dfxkd jiiy `l ikd meyne ,eiqkp lk yicwdya ixiin `kdc xnel oi`e !ycwdc
jk dcal zilbxn `l` yicwd `l elit`c oiwxtc `ztqeza `ipz `dc ,epi` df
ixiin `kdc :xnel yie !oipiznn oi`c ,oicd
wxta] (`yepda) `zi`e ,oilhlhna
oifixkn oi`c (a,w zeaezk) ["zpefip dpnl`"
oizipznc `yix la` .eapbi `ny el` lr
ixiin Ð mei miyy dfxkd jixvnc

.zerwxwa
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ïéàixn`c l`enye ax .'ek oiyicwn
zectl Ð l`bil oiyicwn oi` ediiexz
ixdy .(miti) oeicpet ipye mirlq izyn zegt
oia ,laeid ipyn cg`a xg` e` `ed el`b m`
ipy lkn cg`a e` miylya oia mixyra
cr zexzepd mipyd itl l`bp `ed ,laeid
dpye dpy lkl oeicpete rlq ,laei
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oikxr(iriax meil)

Ekøòî àeä Cî íàå'EPkixri xcPd ci biVY xW` iR lr ,'ebe §¦¨¥¤§¤©¦£¤©¦©©Ÿ¥©£¦¤
jxrd itk mlyl xcepl oi` m` ,xnelk ,(g fk `xwie) 'odMd©Ÿ¥
'jn m`e' ,minkg eyxce .eci biyzy itk mlyi ,dxeza aevwd

'jkxrn `ed' ,`ed ipr yi` m`,Ekøòî eäééçäs` ,xnelk ©£¥¥¤§¤
x`yiy ,'`ed' x`yi oiicr ,xcpy jxrd z` epnn lehizy xg`l

.ezeig ick xcepl zzl yiy epcnl ,ezeigae eneiwa
:dpyna epipyel,'åëå åéðáe BzLàì àì ìáàmigipn oi`y £¨Ÿ§¦§¨¨

:`xnbd zxxan .dpynay mixacd z` mdl.àîòè éàî©©£¨
rnyn oky :`xnbd daiyn,'Ekøòî àeä'jixrnl `weec ¥¤§¤

,ezeig ick xi`ydl jixv envr.Ekøòî åéðáe BzLà àìå§Ÿ¦§¨¨¥¤§¤
:dpyna epipyBãîö Bì ïúBð økéà äéä íà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¨¨¦¨¥¦§

,['åëå]ezrcle ,mxikfd `l `nw `pz ok` .exeng el ozep xng
:enrh zx`an `xnbd .zepne` ilkk mpi`e mlhep xafbdïðaøå§©¨¨

iptn mnrh ,[`nw `pz `ed]yeäðä,xenge cnv -éìk åàì ©§¨§¥
.eäðéð íéñëð àlà ,eäðéð úeðneà¨¦§¤¨§¨¦¦§

:dpyna epipy.['åëå] ãçà ïéî Bì äéäilk ly beq lkn ,xnelk ¨¨¦¤¨
,milk ipy el migipn ezepne`oinn m`edyly el yi cg`

,daexnay iyilyd z` ecin milhep ,cg` el yi ipyd oindne
:`xnbd dywn .hrendn sqep ilk zepwl zern el mipzep oi`e

,àèéLtixdyàzLä ãò déì ébñc éëéä ékic didy myk - §¦¨¦¥¦§©¦¥©©§¨
,hrend oina cg`a dzr cr eldéì ébñ énð àzLädzrn - ©§¨©¦©¦¥

ilkd z` exear dpwpy xnel cv did recne ,ea el ic didi ok mb
:`xnbd zvxzn .xqgddéì äåäc àðcéàä ãò ,àîéúc eäî©§¥¨©©¦§¨©£¨¥

éìeLBàìleki didy xzein ilk daexndn el didy dzr cr - §¥
,mixg`l eli`ydldéì éìLBî eåämili`yn eid df zxenz - £§¦¥

did ,zg` dxibne oicvrn yly el eidy oebk ,hrend oindn el
,dxibn el mipzep eid ezxenze xzeind cvrnd z` li`yn

,oin lkn mipy el eidy `vnpeàì déì ìéLîc àkéìc àzLä©§¨§¥¨§Ÿ¦¥Ÿ
epnn el oi` ,daexnd oindn iyilyd z` lehipy dzr la` -
el zepwl epilr jkle ,hrend oindn el eli`yi `le ,li`ydl

,xqgd z`ïì òîLî à÷milhep `l` ,jkl miyyeg oi`y ¨©§©¨
xqgd z` el mipew oi`e ,daexnd oinay iyilyd z` epnid

.hrend oinay
:dpyna epipy.ïéléôz Bì ïéìòî åéñëð úà Léc÷nä,xnelk ©©§¦¤§¨¨©£¦§¦¦

:`xnbd zxtqn .mzectl eilre zeyecw oilitzd mbàeää©
eäðéðaæc àøáb[xkny-]àúà .déñëðìmc` eze` `a - ©§¨§©§¦§§¦§¥£¨

eäì øîà ,øîéé áøc dén÷ì,eiptl micnerl xnii axe÷éìñ §©¥§©¥©¨©§§¦
ïéléôz déìmctiy cr ey`xn oilitzd z` df mc`l evlig - ¥§¦¦

:`xnbd dywn .minca gweldnïì òîLî à÷ éàî`xnbd ©¨©§©¨
,df dyrn d`iady dna`ld,àéä ïéúéðúîda epipyy ©§¦¦¦

ïéìòî åéñëð Léc÷nä[oiny-]åéléôz Bìitl ,mzectl eilre ©©§¦§¨¨©£¦§¦¨
zvxzn .eiqkp llka md xkn iabl mb ok m`e ,eiqkp llka mdy

:`xnbdàðãéáò à÷ äåöî øáñc àeä íúä ,àîéúc eäî- ©§¥¨¨¨§¨©¦§¨¨¨¦§¨
itl ,oilitzd lr mb ezpeek i`ce ,ycwd oiprl ,my `weec

,ziad wcal mpzepy devn dyery xeaqyéðeaæ ïéðòì ìáà£¨§¦§©©¥
,jka devn oi`y ,[dxikn-]Léðéà ïéaæ àì déôeâc äåöîon - ¦§¨§¥Ÿ©¦¦¦

,etebay devn xken mc` oi` mzqd,mixekn mpi`eòîLî à÷̈©§©
ïì.mixekn oilitzd eiqkp xkena s`y ,xni ax ¨

äðùî
:lehil i`yx xafbd oi` mixac el` oecl dkiynn epzpynãçà¤¨

éøònä ãçàå åéñëð Léc÷näBì ïéà ,Bîöò Czeyx xafbl - ©©§¦§¨¨§¤¨©©£¦©§¥
lehil,åéða úeñëa àìå ,BzLà úeñëaly mpi`y itl ¦§¦§§Ÿ¦§¨¨

.jixrnde yicwndì òávL òáöa àìåïîLoravy micbaa - §Ÿ§¤©¤¨©¦§¨
,meyal `ly s` eipa e` ezy`l yealn mylíéìcðña àìå§Ÿ§©§¨¦

ì ïç÷lL íéLãçïîL,melrp `l cery s` [eipae ezy` myl-] £¨¦¤§¨¨¦§¨

.mxear epwpy dryn mzwfga mdy itl
:eiqkp zney ote` iabl ,epkynl mi`ay jixrna dpc dpynd

eøîàL ét ìò óàmdiqkp z` mixken oic ziayk ,minezi iabl ©©¦¤¨§
,mzxenz mdl mi`ianeì ïúeñëa ïéøkîð íéãáòçáL- £¨¦¦§¨¦¦§¨§¤©

icka ,mdl jiiyd carl dti zeqk minezid iqkpn mipewy
,mixzi minca xkniyitlìLa úeñk Bì ç÷lz íàLíéL ¤¦¦¨©§¦§Ÿ¦

,øðécdidi cardäðî çaeLîiptl didy itkn [mixpic d`n-] ¦¨§¨¨¤
.okäøt ïëå,dxknl mi`aykïéðézîî íà[midyn-]dúBà §¥¨¨¦©§¦¦¨

ñéìèéàì,[weyd meil-]àéä úçaeLîxzei diiey didi - ¨¦§¦§©©¦
,dzr diieynCøkì dúBà ïéìòî íà ,úéìbøî ïëåjxcy §¥©§¨¦¦©£¦¨©§¨

,myl `eal mixgeq.àéä úçaeLîiqkp zney iabl mewn lkn §©©¦
miny oi` jixrndbiyzy itk ozepy envr jixrdy ipr oebk ,ok

exear mipew eli`k mi`ex oi` ,mixyra xknpd car el yie ,eci
`vnpe ,mixyre d`n deye dpn giayn `ede miyelya zeqk

`l` ,miryz ycwdl zzl eilryBîB÷î àlà Lc÷äì ïéà- ¥©¤§¥¤¨§
delriy zilbxna mixne` oi`e ,dzr `edy mewna ieeyd itl

,jxklBzòLåcara mixne` oi`e ,oeictd onfa ieeyd itle - §©§
.xzei miey eidi epizni m`y dxte

àøîâ
:ezrye enewn `l` ycwdl oi`y oipn zx`an `xnbdeðz̈

,ïðaø(bk fk `xwie) aezka xn`pàeää íBia Ekøòä úà ïúðå' ©¨¨§¨©¤¨¤§§©©
epcnln '`Edd mFIA' ,minkg eyxce ,''dl WcFwääLé àlL ¤©©©¤Ÿ§©¤

.íél÷ì úéìbøîbyida oecipy jixrdy ipre lw mc` ,xnelk ©§¨¦§©¦
jliy el xnel xafbd dze` ddyi `l ,zilbxn ezeyxa yie ,ci
.o`k diieyk wx ozep `l` ,my diiey itk ozie jxkl dzi`

aezkd jyndne,''äì LãB÷'ycew `edy xac lk s`y rnyn ¤©
oebk ,'dlúBLéc÷ä íúñmdy,úéaä ÷ãáìi`yx xafbd oi` §¨¤§¥§¤¤©©¦

mdl rx`i jk jezn `ny ,xweid onfae mewna mxkenle oizndl
.ycwdd cqteie qpe`

íéîåúéä íåù êìò ïøãä

ïéùéã÷î ïéà ¯ éòéáù ÷øô
,diiey itk ycwdl ozep epi` ,dzectl `ae ,edcy yicwnd

rexfl ie`xd dcy zwlg lk cra ,`l`ozi mixery d`q da
FzGg` dcXn m`e' (fh fk `xwie) aezky enk ,lwy miyng§¦¦§Ÿ¥£ª¨
miXngA mixFrU xng rxf Frxf itl LMxr dide 'dl Wi` WiCwi©§¦¦©§¨¨¤§§§¦©§¤©Ÿ¤§¦©£¦¦
xg`l cin dcetyk `l` df mekq ozep epi` mpn` ,'sqM lwW¤¤¨¤
mipy dnk aygn ,laeid xg`l mipy dnk dcet m` la` ,laeid
oeicpete [lwy-] rlq `edy oeayg itl ozepe laeid cr ex`yp
mcew zg` dpy dzectl `a m`e .laeid cr dpye dpy lkl

.lwy miynga `l` ,oeayg itl dcet epi` ,laeid

äðùî
:dfeg` dcy oeict oic x`azi df wxta

ïéLéc÷î ïéàdfeg` dcyìáBiä éðôìex`yp m`ézMî úBçt ¥©§¦¦¦§¥©¥¨¦§¥
íéðL,laeid crïéìàBb àìåycwdd on dze` micet oi`e - ¨¦§Ÿ£¦

.úçà äðMî úBçt ìáBiä øçà©©©¥¨¦¨¨©©
Lc÷äì íéLãç ïéáMçî ïéàycwdn dcy zectl `ad - ¥§©§¦¢¨¦©¤§¥

ef dpyn exar xak miycg dnk aygn epi` ,dpyd rvn`a
`a eli`k ycwdl mlyn `l` ,ef dpy jqn ycwdl dkpie

.dpyd zligza dzectlìáàaeyiga ycwdl geix yiy ote`a £¨
f` ,exary miycgdáMçî Lc÷äd z`.íéLãç ¤§¥§©¥¢¨¦
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oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

áøå`xcd in milral seq seqc ,`id d`ivi e`l oerny iaxl :jl xn`Ðàîìùá ?
ìáåéä úðùî íà áéúëã åðééä áøì.rexib Ð laeid xg`l m` ,mirlq miyng Ð

ìáåéä øçà éàî ìàåîùì àìà!i`w laeid xg`l inp miyng irac `nw`xw `dÐ
øçà øçà`zya dycw` la` .rexib `ki` laeid xg` mipy ylye mizy oebk Ð

.rexib `kil Ð laei xzacäùåã÷ äðéà
òåøéâá ìàâéì.mly laei o`k yi ixdy Ð

ììëîiptl oiyicwn :`idda ipzwc `dc Ð
xn`w rexiba l`bil Ð laeid?ax `de

.'ek l`enyeáø êì øîàipzwc `d i`ce Ð
zpyae ,xn`w miyng ozil i`ce Ð oiyicwn

wir lk dyecw dpi` laeidiywiz `le .x
dilr ibiltc ,`id opax Ð ipn `dc ,icicl
:ixn`c ,(a,gi oikxr) "ci byd" wxta iaxc

.llka oey`x `le ,oey`xéáøë éøîàã àðàå
ikc .dyecw dpi` iaxl elit` ,l`enyle Ð
mzdÐllka oey`xe oey`xd mein iax xn`
."mein" oeyl dia jiiyc ,"cre" aizkc `ed
azkinl dil ded "cre" aizk `lc `kd la`
.llka ied `lc iax dcen (`kd) Ð "zpya"

éáø éà,llka zpye "zpyn" `kd yixc Ð
ozi xn`we .`xw i`w laeid zpya `nl`

dizciar i`n oeicpet ,mirlq miyng?ik
laeid iptl dpy mixyr e` xyr yicwn

[oeicpete rlq aidi] i`n`?,dpylrlqaizil
laeic `zya dil wixte yicwn ikc oeikc
`lc gkzy` Ð oiyng `l` aidi `l diteb
,rlq `l` laei ly dpye dpy lkl `hn
,i`ed dpy miyng`ad laei cre o`kn ixdy
e` mizy dl wixt ik ,jklid .llka ef dpye
azinl irac `ed rlq Ð laeid iptl yly

!`l eze ,dpy lkaïàëìå ïàëì äìåòzpyÐ
dpy dze` oipene ,xary laein `id laeid
cr opi` ef dpy mr jklid .`ad laeil zg`
zpye ,ryze mirax` `l` `ad laei zpy
laei ixdy ,odnr zipnp dpi` `ad laeid
i` ,laei zpy liir ikne .ezligza hnyn
:aizkck ,mipdkl `wtp Ð xg` dl wixt¥
[xg`c] gkzy` ."laeia ez`vadcyddide"¥
dnvr laei zpya dfeg` dcy dcetd
ihnc ,mirlq miyng aidi `we ,mipy ryze mirax``l` ecia dpi`Ðdycwedyk

.dpy lkl oeicpete rlqìàåîùìzpy `le "zpyn"c ,iax dcen `kdc xn`c Ð
,`xw i`w laei xzac `zy`e ,llka.oiyng aidic xn`weéáø àîéìozep :xn`cÐ

.dpyl oeicpete rlqäéì àøéáñ ïðáøëlaei zpy oi`c ,dcedi iaxc dilr ibiltc Ð
iaxk i`c .mipy ryze mirax` o`k yi `zy `edd cale ,`ad laei oipnn xary
,dxary laei zpyn cal ,dpenye mirax``l`laeia oi` xn`c ,dil `xiaqdcedi
dpenye mirax`l rlq miyng aidic gkzyi` Ð i`w laei xzac `zya `xwe

.oeicpet ipye rlq ihnc ,mipyøîà÷ äðùî úåçô ìàåîùì àîìùárnyn `wcÐ
.dycw `lc ,l`bil jixv oi`Ðdyicwd m` dnvr laei zpyac oizipzn ol
òöîàá
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dpenye mirax` `edc rlq jl ytÐ mipy ryze mirax`l mirlq ryze mirax`
l`eb `ed m` la` .(`,p) zexekaa `zi`ck ,oealwl `iany oeicpet edfe ,oeicpet
miynga rxf xek l`eb `l` ,melk rxbn epi` Ð laeid iptl mipy izyn zegta
cr zexzepd mipy it lr sqkd z` el ayge" (fk `xwie) aizkck ,minily mirlq

mipy herine ,"jkxrn rxbpe laeid zpy
jkitl .rexib el oi` mipy izyn la` ,mizy
lr qg mc` `diy opireny`l `pzd `a
iptl mipy izyn zegt yicwi l`e ,eiqkp
`l` rexib `la le`bl jxhvi `ly ,laeid
,xn`z m`e .minily mirlq miyng ozep
,laei lydpey`xdpy oiyicwn oi` :inp ipzip
`la l`eb inp f`c ,eiqkp lr qg `diy ick
rceic ,xnel jxved `l dfc :xnel yie !rexib
liawe rexib `la l`bi l`eb m`y yicwnd
mirlq miyng dler `id ixdy ,dielir
oeicpete rlq oeayg ,mipy ryze mirax`l
cr oi`y itl ,eprinyd o`k la` .dpyl
(xidfd `l) jkitl ,dpy m` ik laeid
l`e eiqkp lr qg `diy `pzd eprinyd
f`c ,mipy izyn zegt l`bi m`y ,yicwi
yi cere .rexib el oi` Ð laeid iptl `ed
dpy oiyicwn oi` inp `pz `l jkitlc :xnel
cr oizndl lekiy itl Ð laei ly dpey`x
jixv `di `l f`e ,laeid iptl mipy yly
.oipeicpet ylye mirlq yly m` ik ozil
izyn zegta `l` `pzd xidfd `l jkitl
mirlq miyng ozil jixv `ed f`c ,mipy
xefgi `l Ð laeid cr oiznd m`e ,minily
`d ,ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .ecil cer
oia laeid iptl oia oiyicwnc oizipzn (ipzw)
s`c :eyexit ikdc :xnel yie ?laeid xg`l
,dpyd y`xa `l` ligzn dpyd oi`c ab lr
,mixetk mei cr ligzn epi` laei mewn lkn
seq ly dpyd y`x xg` df laei xg`l oia
(jkxrn) laei zpyy xn`p `l ,laeid zpy

.mixetkd mei cr

óåñm`e Ð `xcd `w in milral seq
`nil ?ikd ivexzl dil dnl :xn`z
:xnel yie !l`enyc xnege lw dil zilc

,dnvr laeid zpya edcy xkenc l`enye axc `zbelt iab (a,hk) onwlc meyn
axle :mzd jixte .'ek xak dxekn dne ,xnege lw Ð l`enyc `nrh i`n :xn`w
zxn` ?dxrp `idyk eza xekni leki :`ipzde ?`peb i`dk xnege lw xn` `l

afne `xcd `kd ,`pafne `xcd `l mzd :ipyne .'ek xnege lwzi` `nl` .`p
eza xkena dil opitlick ,xnege lw slinl inp ax jixv ied eyexit e`l i` ,edl
milral seq seq :eyexit ikde .xnege lwd xezql axl `kd jxved jkitl .dxrp
.dfeg` dcy oick oiyicwn `l ez Ð milral ez xcd `lc oeike ?xcd `w in

éàîjxved i`n` :xn`z m`e Ð 'ek laeid zpyn m`e `xw xn` axc `nrh
xwir l`eny `dc ?l`enyc xnege lw xzqc oeik ,axc `nrh yxtl
m`"c `xwc xnel axl jxved jgxk lrc :xnel yie !`ed xnege lw gkn dinrh

,laeid xg`y dpy Ð "laeid zpyn" zxn` i`c .llka oey`xe ,oey`x :xn`c (a,gi oikxr) "ci byd" wxt yixa iaxk ,llka laeid zpyc xnel dvex "laeid zpyn
zia oeayg itl oil`eby mipyd x`y xcqk `le ,dieya le`biy `a ycwd m`y xnel epl did ,aezkd da xac `ly xg`n ,dnvr laeid zpy ok m` ,l`eny enk
Ð laei ly dnvr zpya aezkd xac `ly oeikc :yxit x"nxd iaxe ixene ,df lr onwl dyw zvw la` .zetqeza eyxit jk .sqk lwy miynga mixery xneg rxf
`xiaq axc oeik :xn`z m`e .xn`w llka laeid zpye "laeid zpyn"c ,dil `xiaq iaxk axc yxtl jxved jkitle ,l`eny xne`y enk dyecw dpi` xnel epl did
m`c :xnel yie !llka dnvr laeid zpyc aizk `icda `xw `dc ?xnege lwd xezql jxved dnl ok m` Ð xn`w llka laeid zpye "laeid zpyn"c `xwc dil
xg`y zpy "laeid zpyn"c xnege lwd gkn ,iaxl elit` :xne` iziid `l` ,xn`w llka laeid zpye "laeid zpyn"c xne` did `l iax elit` Ð aeh xnege lwd

lwd gkc ,dyecw dpi`c xn`w inp iaxl l`eny elit`c xninl epivnc ,inp `gip ikd meyne .l`eny enk ,xn`w laeid"laeid zpyn" `kd xn` `lc `iven xnege
`l` ,okzi `l df Ð i`pzc `zbeltk l`enye axc `zbelt i`wc zxn` i`c .xnege lwd gkn l`enyc `nrh yxtl sqei ax jxved ikd meyne .envr laeid zpye

.oizrnya onwl `zi` ikde ,dyecw dpi` dnvr laeid zpya yicwnc dcen ax elit` Ð opaxl la` .ediinrh izyxitck ,ibilt iaxc `ail` i`ce

øîàda yicwd m`c xnel epl did ,envr laeid zpya aezkd xac `lc oeikc lirl miyxtnc ,zetqezd yexitl .iaxk ixn`c `p`e Ð `id opax ipn `d ax jl
ixd Ð da yicwd m`c :xnel epl did ?dyecw dpi` yicwd m`e ,yicwn `l dnvr laeid zpya :opax ixn`w j`id ok m` Ð dieya l`bil dyecw `id ixd

.`gip x"nxd ixen yexitl la` ,dieya l`bil dyecw `idéàjxtinl dil ded ?iaxk dil `xiaqc meyn jxtinl el dnl :xn`z m`e Ð dizciar i`n oeicpet iaxk
ipy x`y xcqk dyecw dnvr laeid zpyc [i`e] .dpyl oeicpete rlq ozep Ð laeid iptl mipy yly e` mipy izy dyicwd :(`,dk oikxr) opzc `dn axl `icda

.cenlzd yxtny enk xne` iaxc ,xity jixt iaxn la` .lirl ipynck ,[`id opax] `idd :iiepyl ivn ded dfnc ,xnel yie ?dizciar i`n oeicpet ,laeid
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àeä íéðäkì ?àøãä÷ éî íéìòaì óBñ óBñ :øáñ áøå§©¨©©§¨¦¦¨¨§¨©Ÿ£¦
àîòè éàî !eëæ à÷ dBáb ïçìeMî íéðäëå ,à÷ôðc§¨§¨§Ÿ£¦¦§©¨©¨¨©©§¨

"ìáBiä úðMî íàå" :àø÷ øîàc ?áøc¯ìáBiä úðLe §©§¨©§¨§¦¦§©©¥§©©¥
.ììëa¯?"ìáBiä úðLa íàå" áéúk éî :ìàeîLe ¦§¨§¥¦§¦§¦¦§©©¥

áéúk "ìáBiä úðMî"¯àîìLa .ìáBiä øçàL úðMî ¦§©©¥§¦¦§©¤©©©¥¦§¨¨
øçà íàå" "ìáBiä úðMî íà" :áéúëc eðééä ,áøì§©©§¦§¦¦¦§©©¥§¦©©

ì àlà ,"ìáBiä?"ìáBiä øçà" éàî ìàeîL¯øçà ©¥¤¨¦§¥©©©©¥©©
,ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéa ïéLéc÷î :éáéúéî .øçà©©¥¦¥©§¦¦¥¦§¥©¥¥§©©©¥

Léc÷ä íàå ,Léc÷é àì dîöò ìáBiä úðLáe¯äðéà ¦§©©¥©§¨Ÿ©§¦§¦¦§¦¥¨
!äLBã÷¯ìáà ,òeøéâa äLBã÷ äðéà :áø Cì øîà §¨¨©¨©¥¨§¨§¥©£¨

.íéMîç ïéðúBðå LBã÷¯äLBã÷ ìáBiä éðôìc ììkî ¨§§¦£¦¦¦§¨§¦§¥©¥§¨
;òeøéâa ìàbéìïéà :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå ¦¨¥§¥©§¨©§¥§¨§¦©§©§¥

!íéðL ézLî úBçt òeøéâa ìàbéì ïéLéc÷î¯Cì øîà ©§¦¦¦¨¥§¥©¨¦§¥¨¦¨©¨
épî àä :áø¯:øîàc ,éaøk éøîàc àðàå ,àéä ïðaø ©¨©¦©¨©¦©£¨©£©¦§©¦§¨©

"ïBLàø"¯"éòéáL" ,ììëa ïBLàøå¯;ììëa éòéáLe ¦§¦¦§¨§¦¦§¦¦¦§¨
"úðLa" ,éîð àëä¯.ììëa ìáBiä úðLe¯,éaøk éà ¨¨©¦¦§©§©©¥¦§¨¦§©¦

:ïðúäå ,déì úéì àîéz éëå ?dézãéáò éàî ïBécðet§§©£¦§¥§¦¥¨¥¥§¨§©
ìLå íézL Léc÷äìáBiä éðôì íéðL L¯,øîBà éaø ¦§¦§©¦§¨¨¦¦§¥©¥©¦¥

!ïBécðeôe òìñ ïúBð :éðà øîBà¯äãeäé éaøk éaø ¥£¦¥¤©§§©¦§©¦§¨
.ïàëìe ïàëì äìBò íéMîç úðL :øîàc ,déì àøéáñ§¦¨¥§¨©§©£¦¦¨§¨§¨

ìéaøk éàc ?déì àøéáñ ïðaøk éaø àîéì ,ìàeîL ¦§¥¥¨©¦§©¨©§¦¨¥§¦§©¦
!déì éòaéî úBðBécðet ézLe òìñ ,äãeäé¯,Cçøk ìò §¨¤©§¥§§¦¨¥¥©¨§¨

ìïéìàBb àìå :òîL àz .déì àøéáñ ïðaøk éaø ,ìàeîL ¦§¥©¦§©¨©§¦¨¥¨§©§Ÿ£¦
ì àîìLa ;äðMî úBçt ìáBiä øçàïéìàBb àì ,ìàeîL ©©©¥¨¦¨¨¦§¨¨¦§¥Ÿ£¦

ìáBé øçà" éàî áøì àlà ,äðMî úBçt ìáBé øçàì§©©¥¨¦¨¨¤¨§©©©©¥
?"äðL¯"ìáBé øçà" éàî ?Lnî ìáBé øçà zøáñ éî ¨¨¦¨§©§©©¥©¨©©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oikxr(iriax meil)

,øáñ áøådkezl miqpkp mipdkdy xaeqd oerny iax itl mby §©¨©
y meyn ,xnege lw zeyrl oi` oeict `laéî íéìòaì óBñ óBñ©§¨¦¦

àøãä÷,milral laeia zxfeg dcyd m`d -ixdàeä íéðäkì ¨¨§¨©Ÿ£¦
à÷ôðc,[d`vei `id-]emeyn `ed minc mipzep mpi`y dn §¨§¨

dyeëæ à÷ dBáb ïçìeMî íéðäëda mikef md ycwd zeyxn - Ÿ£¦¦§©¨©¨¨
oi`e ,ycwd zeyxn d`ivik zaygp ef oi` jkle ,dpzn zxeza

.xnege lw zeyrl
zpya edcy yicwndy xaeqd ax ly enrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dyecw laeidáøc àîòè éàîxaeqd ©©£¨§©
daiyn .dyecw `idy dnvr laeid zpya edcy yicwndy

:`xnbdàø÷ øîàc(fi fk `xwie)ìáBiä úðMî íà(å)'WiCwi §¨©§¨§¦¦§©©¥©§¦
,'mEwi LMxrM EdcUemby rnynìáBiä úðLdnvrììëa ¨¥§¤§§¨§©©¥¦§¨

,`id ycwdd.ycwdd lg laeid zpya edcy yicwndy
:`xnbd zxne`ìàeîLelaeid zpya edcy yicwndy xaeqd §¥

,jl xn`i ,dyecw dpi`áéúk éîweqtaìáBiä úðLa íà(å)' ¦§¦§¦¦§©©¥
zpya yicwdl xyt`y rnyn did f`y ,'z"ia' mr 'WiCwi©§¦

ixd ,dnvr laeidìáBiä úðMî''WiCwiáéúk,'m"n' mr ¦§©©¥©§¦§¦
wxy rnyneìáBiä øçàL äðLîzpya `le ,yicwdl xyt` ¦¨¨¤©©©¥
.dnvr laeid

:miweqtay oeyld iepiyn l`eny lr dywn `xnbdàîìLa¦§¨¨
ìitáøyicwna xacn 'WiCwi laFId zpXn m`' (my) weqtdy §©¦¦§©©¥©§¦

'WiCwi laFId xg` m`e' (gi my my) weqtde ,laeid zpya edcy§¦©©©¥©§¦
,laeid zpy xg`l edcy yicwna xacnáéúëc eðééäjkl - ©§¦§¦

(fi my my) aezk ,laeid zpya yicwna xacnd weqtaíà'¦
ìáBiä úðMîmlyny epiidc ,'mEwi LMxrM EdcU WiCwi ¦§©©¥©§¦¨¥§¤§§¨

,laeid zpy xg`l yicwna xacnd weqtae ,mirlq miyng
(gi my my) aezkìáBiä øçà íàå'UWiCwiodMd Fl aXge Edc §¦©©©¥©§¦¨¥§¦©©Ÿ¥

,'LMxrn rxbpe laId zpW cr zxzFPd mipXd iR lr sqMd z ¤̀©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤
.rexib oic epiidcì àlàitìàeîLmiweqtd ipyy xaeqd ¤¨§§¥

,laeid zpy xg`l yicwna mixacnéàîweqta wx recn - ©
m`e' (my) aezk rexib oic lr xacndìáBiä øçà,'ebe 'WiCwi §¦©©©¥©§¦

laFId zpXn m`' (fi my my) weqtd ixdjixvnd 'ebe 'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
,laeid zpy xg`l yicwna xacn ok mb ,mirlq miyng ozil

.llk dyecw dpi` dnvr laeid zpya ixdy
xg` m`e' (gi my my) weqtd l`eny itly :`xnbd zvxzn§¦©©

laFIdl xacn ,rexib oic ea xn`py 'ebe 'WiCwi,øçà øçà ©¥©§¦©©©©
oic yi f`y ,laeid zpyn mipy yly e` mizy xg`l xnelk

laFId zpXn m`' (fi my my) weqtd eli`e ,rexib'ebe 'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
dpya dzectl `ayk xacn ,mirlq miyng ozil jixvnd

.rexib oic oi` f`y ,laeid xg`ly dpey`xd
:(`"r) lirl d`aedy `ziixan ax lr dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥

,(my) `ziixaa epipyïéLéc÷î,dfeg` dcyìáBiä éðôì ïéa ©§¦¦¥¦§¥©¥
eïéacinLéc÷é àì dîöò ìáBiä úðLáe ,ìáBiä øçàì,edcy ¥§©©©¥¦§©©¥©§¨Ÿ©§¦

,äLBã÷ dðéà ,Léc÷ä íàåozipy xaeqd ax lr o`kn dywe §¦¦§¦¥¨§¨
.laeid zpya yicwdl

:`xnbd zvxzn,áø Cì øîàzpya yicwdl ozip mlerl ¨©¨©
y ,`id dyecw dpi`y da epipyy ef `ziixa zpeeke ,laeiddðéà¥¨

äLBã÷dzectl zpn lròeøéâazegta epiidc ,sqk oerxba - §¨§¥©
,mirlq miyngnäLBã÷ ìáàdyecw dcyd -ïéðúBðåycwdl £¨§¨§§¦

íéMîçzeyxa zeidl dcizr dcydy oeiky ,dpeicta mirlq £¦¦
.melk dpeictn rxbn epi` ,mly laei ycwd

dywn .xg` uexiz zvxzne ,dvxizy dn dgec `xnbd
dpi`' `ziixad ly `tiqd z` zyxity dn itl :`xnbd

,oerxba dzectl dyecw dpi`y dpeekdy ,'dyecwììkî- ¦§¨
,dfn rnyncoiyicwn' `ziixad ly `yixa epipyy dnéðôì §¦§¥

,'ìáBiälaeid iptly ,`id dpeekddcydäLBã÷zpn lr ©¥§¨

òeøéâa ìàbéìex`yp m` mby rnyne ,sqk oerxba dzectl - ¦¨¥§¥©
,sqk oerxba zectle yicwdl leki laeid cr mipy izyn zegt

å,xnel xyt` i` dfceäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àälirl) §¨©§¥§¨§¦©§©§
,(`"rïéLéc÷î ïéàzrc lr dcyòeøéâa ìàbéìdzectl - ¥©§¦¦¦¨¥§¥©

sqk oerxbaíéðL ézMî úBçt.laeil jenq ¨¦§¥¨¦
:`xnbd zvxzn,áø Cì øîà`ziixaa epipyy dn i`ce ¨©¨©

lr dcyd z` miyicwny `ed dpeekd ,'laeid iptl oiyicwn'
l`enye ax ixacke rexiba `le milwy miynga dzectl zpn
dpi` laeid zpya edcy yicwndy da epipyy dne ,lirl
`le ,lg `l ycwdde llk dyecw dpi`y `ed dpeekd ,dyecw
laeid zpya edcy yicwndy xaeq ip`y ilr ef `ziixan dyw

c ,lg ycwddy dnvrépî àäef `ziixay -,àéä ïðaøexn`y ¨©¦©¨¨¦
`ed exeqi`y dxeza aezky ung zlik` xeqi` iabl (:gi lirl)
mein `ed dpeekdy ,(eh ai zeny) 'iraXd mFi cr oW`xd mFIn'¦¨¦Ÿ©©§¦¦
iriayd meie oey`xd mei la` ,iriayd mei cr jli`e oey`xd
mei mby epcnll xg` weqt jxvpe ,xeqi`d llka mpi` mnvr
,mdixacle .ung zlik`a mixeq` mnvr iriayd meie oey`xd
zpXn m`' (fi fk `xwie) aezky edcy yicwnd iabl oicd `ed¦¦§©

laFIdlaeid zpy la` ,jli`e laeid zpyn dpeekdy ,'WiCwi ©¥©§¦
,yicwdl xyt` i` day ,llka dpi` dnvréøîàc àðàå- ©£¨§©§¦

xaeq ip`eéaøk,opax lr wlegdøîàcjxvp `ly (:gi lirl) §©¦§¨©
zlik`a mixeq` iriayde oey`xd meiy epcnll xg` weqt
zeny) `ed ung zlik` xeqi`y dxeza aezkyky meyn ,ung

d mFIn' (eh ai,'ïBLàø,jli`e oey`xd mein `ed dpeekdåmei ¦¨¦§
dïBLàøok mb envrììëacr' (my) aezkyk oke ,`ed xeqi`d ¦¦§¨©

d mFi,'éòéáM,iriayd mei cr `ed dpeekdåd meiéòéáMenvr ©§¦¦§§¦¦
ok mbììëa,iax itle ,`ed xeqi`dénð àëäo`k oicd `ed - ¦§¨¨¨©¦

m`' (fi fk `xwie) aezky ,dfeg` dcyaúðLî(á)laFIdWiCwi ¦¦§©©¥©§¦
,'mEwi LMxrM EdcU,jli`e laeid zpyn `id dpeekdúðLe ¨¥§¤§§¨§©

ìáBiäok mb dnvrììëaxyt` dnvr laeid zpya mby ,`ed ©¥¦§¨
.yicwdl

dywn .iax enk xaeq axy dvxizy dn lr dywn `xnbd
:`xnbdéàxaeq ax m` -éaøkm`' (fi fk `xwie) weqtdy ¦§©¦¦

laFId zpWnmirlq miyng mlyl jixvnd 'ebe 'WiCwi ¦§©©¥©§¦
yicwnyk ok m` ,dnvr laeid zpya yicwna xacn ,dpeicta

,laeid iptl dpy mixyr e` xyrdézãéáò éàî ïBécðetrecn - §§©£¦§¥
cr dx`ypy dpy lk xear oeicpete rlq ycwdl mlyl jixv
`l dnvr laeid zpya dcete yicwn did m`y oeik ixd ,laeid
zpy zligz cr ef laei zpyne ,mirlq miynga `l` dcet did
lkl rlq wx ycwdl ribny `vnp ,dpy miyng yi `ad laeid

:`xnbd zxne` .dpye dpy lkl oeipcet siqen dnle ,dpyéëå§¦
àîézok` iaxy ,xnel dvxz m`e -déì úéìxaeq epi` - ¥¨¥¥

,dpy lkl oeicpet siqedl jixvyïðúäå,(.dk oldl)Léc÷ä §¨§©¦§¦
dcyìLå íézL,éðà øîBà ,øîBà éaø ,ìáBiä éðôì íéðL L §©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥©¦¥¥£¦

,zectl `aykïúBðycwdlïBécðeôe òìñdx`ypy dpy lkl ¥¤©§§
,dpy lkl oeicpet siqedl jixvn iax mby x`ean ixd .laeid cr

.oeicpet siqedl jixv recn dywe
:`xnbd zvxznøîàc ,déì àøéáñ äãeäé éaøk éaøyúðL ©¦§©¦§¨§¦¨¥§¨©§©

díéMîç[laeid zpy-]ïàëìe ïàëì äìBò,xary laein `id - £¦¦¨§¨§¨
mr cgia jkld ,`ad laei zligzl dpey`x dpy dze` mipene
oeike ,`ad laeid cr mipy ryze mirax` wx yi laei ly ef dpy

ynga dcet dnvr laeid zpya dcetdy`vnp ,mirlq mi
.oeicpete rlq dpy lkl ribny

iaxk `le opaxk xaeq iax l`eny itl m`d zxxan `xnbd
:`xnbd zxne` .dcediìitìàeîLdfeg` dcy lv`y xaeqd §§¥

laFId zpWn m`' (my) weqtdy iax dcenyxtzn ,'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
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רי oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay
áøå`xcd in milral seq seqc ,`id d`ivi e`l oerny iaxl :jl xn`Ðàîìùá ?

ìáåéä úðùî íà áéúëã åðééä áøì.rexib Ð laeid xg`l m` ,mirlq miyng Ð
ìáåéä øçà éàî ìàåîùì àìà!i`w laeid xg`l inp miyng irac `nw`xw `dÐ

øçà øçà`zya dycw` la` .rexib `ki` laeid xg` mipy ylye mizy oebk Ð
.rexib `kil Ð laei xzacäùåã÷ äðéà

òåøéâá ìàâéì.mly laei o`k yi ixdy Ð
ììëîiptl oiyicwn :`idda ipzwc `dc Ð

xn`w rexiba l`bil Ð laeid?ax `de
.'ek l`enyeáø êì øîàipzwc `d i`ce Ð

zpyae ,xn`w miyng ozil i`ce Ð oiyicwn
wir lk dyecw dpi` laeidiywiz `le .x

dilr ibiltc ,`id opax Ð ipn `dc ,icicl
:ixn`c ,(a,gi oikxr) "ci byd" wxta iaxc

.llka oey`x `le ,oey`xéáøë éøîàã àðàå
ikc .dyecw dpi` iaxl elit` ,l`enyle Ð
mzdÐllka oey`xe oey`xd mein iax xn`
."mein" oeyl dia jiiyc ,"cre" aizkc `ed
azkinl dil ded "cre" aizk `lc `kd la`
.llka ied `lc iax dcen (`kd) Ð "zpya"

éáø éà,llka zpye "zpyn" `kd yixc Ð
ozi xn`we .`xw i`w laeid zpya `nl`

dizciar i`n oeicpet ,mirlq miyng?ik
laeid iptl dpy mixyr e` xyr yicwn

[oeicpete rlq aidi] i`n`?,dpylrlqaizil
laeic `zya dil wixte yicwn ikc oeikc
`lc gkzy` Ð oiyng `l` aidi `l diteb
,rlq `l` laei ly dpye dpy lkl `hn
,i`ed dpy miyng`ad laei cre o`kn ixdy
e` mizy dl wixt ik ,jklid .llka ef dpye
azinl irac `ed rlq Ð laeid iptl yly

!`l eze ,dpy lkaïàëìå ïàëì äìåòzpyÐ
dpy dze` oipene ,xary laein `id laeid
cr opi` ef dpy mr jklid .`ad laeil zg`
zpye ,ryze mirax` `l` `ad laei zpy
laei ixdy ,odnr zipnp dpi` `ad laeid
i` ,laei zpy liir ikne .ezligza hnyn
:aizkck ,mipdkl `wtp Ð xg` dl wixt¥
[xg`c] gkzy` ."laeia ez`vadcyddide"¥
dnvr laei zpya dfeg` dcy dcetd
ihnc ,mirlq miyng aidi `we ,mipy ryze mirax``l` ecia dpi`Ðdycwedyk

.dpy lkl oeicpete rlqìàåîùìzpy `le "zpyn"c ,iax dcen `kdc xn`c Ð
,`xw i`w laei xzac `zy`e ,llka.oiyng aidic xn`weéáø àîéìozep :xn`cÐ

.dpyl oeicpete rlqäéì àøéáñ ïðáøëlaei zpy oi`c ,dcedi iaxc dilr ibiltc Ð
iaxk i`c .mipy ryze mirax` o`k yi `zy `edd cale ,`ad laei oipnn xary
,dxary laei zpyn cal ,dpenye mirax``l`laeia oi` xn`c ,dil `xiaqdcedi
dpenye mirax`l rlq miyng aidic gkzyi` Ð i`w laei xzac `zya `xwe

.oeicpet ipye rlq ihnc ,mipyøîà÷ äðùî úåçô ìàåîùì àîìùárnyn `wcÐ
.dycw `lc ,l`bil jixv oi`Ðdyicwd m` dnvr laei zpyac oizipzn ol
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dpenye mirax` `edc rlq jl ytÐ mipy ryze mirax`l mirlq ryze mirax`
l`eb `ed m` la` .(`,p) zexekaa `zi`ck ,oealwl `iany oeicpet edfe ,oeicpet
miynga rxf xek l`eb `l` ,melk rxbn epi` Ð laeid iptl mipy izyn zegta
cr zexzepd mipy it lr sqkd z` el ayge" (fk `xwie) aizkck ,minily mirlq

mipy herine ,"jkxrn rxbpe laeid zpy
jkitl .rexib el oi` mipy izyn la` ,mizy
lr qg mc` `diy opireny`l `pzd `a
iptl mipy izyn zegt yicwi l`e ,eiqkp
`l` rexib `la le`bl jxhvi `ly ,laeid
,xn`z m`e .minily mirlq miyng ozep
,laei lydpey`xdpy oiyicwn oi` :inp ipzip
`la l`eb inp f`c ,eiqkp lr qg `diy ick
rceic ,xnel jxved `l dfc :xnel yie !rexib
liawe rexib `la l`bi l`eb m`y yicwnd
mirlq miyng dler `id ixdy ,dielir
oeicpete rlq oeayg ,mipy ryze mirax`l
cr oi`y itl ,eprinyd o`k la` .dpyl
(xidfd `l) jkitl ,dpy m` ik laeid
l`e eiqkp lr qg `diy `pzd eprinyd
f`c ,mipy izyn zegt l`bi m`y ,yicwi
yi cere .rexib el oi` Ð laeid iptl `ed
dpy oiyicwn oi` inp `pz `l jkitlc :xnel
cr oizndl lekiy itl Ð laei ly dpey`x
jixv `di `l f`e ,laeid iptl mipy yly
.oipeicpet ylye mirlq yly m` ik ozil
izyn zegta `l` `pzd xidfd `l jkitl
mirlq miyng ozil jixv `ed f`c ,mipy
xefgi `l Ð laeid cr oiznd m`e ,minily
`d ,ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .ecil cer
oia laeid iptl oia oiyicwnc oizipzn (ipzw)
s`c :eyexit ikdc :xnel yie ?laeid xg`l
,dpyd y`xa `l` ligzn dpyd oi`c ab lr
,mixetk mei cr ligzn epi` laei mewn lkn
seq ly dpyd y`x xg` df laei xg`l oia
(jkxrn) laei zpyy xn`p `l ,laeid zpy

.mixetkd mei cr

óåñm`e Ð `xcd `w in milral seq
`nil ?ikd ivexzl dil dnl :xn`z
:xnel yie !l`enyc xnege lw dil zilc

,dnvr laeid zpya edcy xkenc l`enye axc `zbelt iab (a,hk) onwlc meyn
axle :mzd jixte .'ek xak dxekn dne ,xnege lw Ð l`enyc `nrh i`n :xn`w
zxn` ?dxrp `idyk eza xekni leki :`ipzde ?`peb i`dk xnege lw xn` `l

afne `xcd `kd ,`pafne `xcd `l mzd :ipyne .'ek xnege lwzi` `nl` .`p
eza xkena dil opitlick ,xnege lw slinl inp ax jixv ied eyexit e`l i` ,edl
milral seq seq :eyexit ikde .xnege lwd xezql axl `kd jxved jkitl .dxrp
.dfeg` dcy oick oiyicwn `l ez Ð milral ez xcd `lc oeike ?xcd `w in

éàîjxved i`n` :xn`z m`e Ð 'ek laeid zpyn m`e `xw xn` axc `nrh
xwir l`eny `dc ?l`enyc xnege lw xzqc oeik ,axc `nrh yxtl
m`"c `xwc xnel axl jxved jgxk lrc :xnel yie !`ed xnege lw gkn dinrh

,laeid xg`y dpy Ð "laeid zpyn" zxn` i`c .llka oey`xe ,oey`x :xn`c (a,gi oikxr) "ci byd" wxt yixa iaxk ,llka laeid zpyc xnel dvex "laeid zpyn
zia oeayg itl oil`eby mipyd x`y xcqk `le ,dieya le`biy `a ycwd m`y xnel epl did ,aezkd da xac `ly xg`n ,dnvr laeid zpy ok m` ,l`eny enk
Ð laei ly dnvr zpya aezkd xac `ly oeikc :yxit x"nxd iaxe ixene ,df lr onwl dyw zvw la` .zetqeza eyxit jk .sqk lwy miynga mixery xneg rxf
`xiaq axc oeik :xn`z m`e .xn`w llka laeid zpye "laeid zpyn"c ,dil `xiaq iaxk axc yxtl jxved jkitle ,l`eny xne`y enk dyecw dpi` xnel epl did
m`c :xnel yie !llka dnvr laeid zpyc aizk `icda `xw `dc ?xnege lwd xezql jxved dnl ok m` Ð xn`w llka laeid zpye "laeid zpyn"c `xwc dil
xg`y zpy "laeid zpyn"c xnege lwd gkn ,iaxl elit` :xne` iziid `l` ,xn`w llka laeid zpye "laeid zpyn"c xne` did `l iax elit` Ð aeh xnege lwd

lwd gkc ,dyecw dpi`c xn`w inp iaxl l`eny elit`c xninl epivnc ,inp `gip ikd meyne .l`eny enk ,xn`w laeid"laeid zpyn" `kd xn` `lc `iven xnege
`l` ,okzi `l df Ð i`pzc `zbeltk l`enye axc `zbelt i`wc zxn` i`c .xnege lwd gkn l`enyc `nrh yxtl sqei ax jxved ikd meyne .envr laeid zpye

.oizrnya onwl `zi` ikde ,dyecw dpi` dnvr laeid zpya yicwnc dcen ax elit` Ð opaxl la` .ediinrh izyxitck ,ibilt iaxc `ail` i`ce

øîàda yicwd m`c xnel epl did ,envr laeid zpya aezkd xac `lc oeikc lirl miyxtnc ,zetqezd yexitl .iaxk ixn`c `p`e Ð `id opax ipn `d ax jl
ixd Ð da yicwd m`c :xnel epl did ?dyecw dpi` yicwd m`e ,yicwn `l dnvr laeid zpya :opax ixn`w j`id ok m` Ð dieya l`bil dyecw `id ixd

.`gip x"nxd ixen yexitl la` ,dieya l`bil dyecw `idéàjxtinl dil ded ?iaxk dil `xiaqc meyn jxtinl el dnl :xn`z m`e Ð dizciar i`n oeicpet iaxk
ipy x`y xcqk dyecw dnvr laeid zpyc [i`e] .dpyl oeicpete rlq ozep Ð laeid iptl mipy yly e` mipy izy dyicwd :(`,dk oikxr) opzc `dn axl `icda

.cenlzd yxtny enk xne` iaxc ,xity jixt iaxn la` .lirl ipynck ,[`id opax] `idd :iiepyl ivn ded dfnc ,xnel yie ?dizciar i`n oeicpet ,laeid
diycw`c
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àeä íéðäkì ?àøãä÷ éî íéìòaì óBñ óBñ :øáñ áøå§©¨©©§¨¦¦¨¨§¨©Ÿ£¦
àîòè éàî !eëæ à÷ dBáb ïçìeMî íéðäëå ,à÷ôðc§¨§¨§Ÿ£¦¦§©¨©¨¨©©§¨

"ìáBiä úðMî íàå" :àø÷ øîàc ?áøc¯ìáBiä úðLe §©§¨©§¨§¦¦§©©¥§©©¥
.ììëa¯?"ìáBiä úðLa íàå" áéúk éî :ìàeîLe ¦§¨§¥¦§¦§¦¦§©©¥

áéúk "ìáBiä úðMî"¯àîìLa .ìáBiä øçàL úðMî ¦§©©¥§¦¦§©¤©©©¥¦§¨¨
øçà íàå" "ìáBiä úðMî íà" :áéúëc eðééä ,áøì§©©§¦§¦¦¦§©©¥§¦©©

ì àlà ,"ìáBiä?"ìáBiä øçà" éàî ìàeîL¯øçà ©¥¤¨¦§¥©©©©¥©©
,ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéa ïéLéc÷î :éáéúéî .øçà©©¥¦¥©§¦¦¥¦§¥©¥¥§©©©¥

Léc÷ä íàå ,Léc÷é àì dîöò ìáBiä úðLáe¯äðéà ¦§©©¥©§¨Ÿ©§¦§¦¦§¦¥¨
!äLBã÷¯ìáà ,òeøéâa äLBã÷ äðéà :áø Cì øîà §¨¨©¨©¥¨§¨§¥©£¨

.íéMîç ïéðúBðå LBã÷¯äLBã÷ ìáBiä éðôìc ììkî ¨§§¦£¦¦¦§¨§¦§¥©¥§¨
;òeøéâa ìàbéìïéà :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå ¦¨¥§¥©§¨©§¥§¨§¦©§©§¥

!íéðL ézLî úBçt òeøéâa ìàbéì ïéLéc÷î¯Cì øîà ©§¦¦¦¨¥§¥©¨¦§¥¨¦¨©¨
épî àä :áø¯:øîàc ,éaøk éøîàc àðàå ,àéä ïðaø ©¨©¦©¨©¦©£¨©£©¦§©¦§¨©

"ïBLàø"¯"éòéáL" ,ììëa ïBLàøå¯;ììëa éòéáLe ¦§¦¦§¨§¦¦§¦¦¦§¨
"úðLa" ,éîð àëä¯.ììëa ìáBiä úðLe¯,éaøk éà ¨¨©¦¦§©§©©¥¦§¨¦§©¦

:ïðúäå ,déì úéì àîéz éëå ?dézãéáò éàî ïBécðet§§©£¦§¥§¦¥¨¥¥§¨§©
ìLå íézL Léc÷äìáBiä éðôì íéðL L¯,øîBà éaø ¦§¦§©¦§¨¨¦¦§¥©¥©¦¥

!ïBécðeôe òìñ ïúBð :éðà øîBà¯äãeäé éaøk éaø ¥£¦¥¤©§§©¦§©¦§¨
.ïàëìe ïàëì äìBò íéMîç úðL :øîàc ,déì àøéáñ§¦¨¥§¨©§©£¦¦¨§¨§¨

ìéaøk éàc ?déì àøéáñ ïðaøk éaø àîéì ,ìàeîL ¦§¥¥¨©¦§©¨©§¦¨¥§¦§©¦
!déì éòaéî úBðBécðet ézLe òìñ ,äãeäé¯,Cçøk ìò §¨¤©§¥§§¦¨¥¥©¨§¨

ìïéìàBb àìå :òîL àz .déì àøéáñ ïðaøk éaø ,ìàeîL ¦§¥©¦§©¨©§¦¨¥¨§©§Ÿ£¦
ì àîìLa ;äðMî úBçt ìáBiä øçàïéìàBb àì ,ìàeîL ©©©¥¨¦¨¨¦§¨¨¦§¥Ÿ£¦

ìáBé øçà" éàî áøì àlà ,äðMî úBçt ìáBé øçàì§©©¥¨¦¨¨¤¨§©©©©¥
?"äðL¯"ìáBé øçà" éàî ?Lnî ìáBé øçà zøáñ éî ¨¨¦¨§©§©©¥©¨©©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oikxr(iriax meil)

,øáñ áøådkezl miqpkp mipdkdy xaeqd oerny iax itl mby §©¨©
y meyn ,xnege lw zeyrl oi` oeict `laéî íéìòaì óBñ óBñ©§¨¦¦

àøãä÷,milral laeia zxfeg dcyd m`d -ixdàeä íéðäkì ¨¨§¨©Ÿ£¦
à÷ôðc,[d`vei `id-]emeyn `ed minc mipzep mpi`y dn §¨§¨

dyeëæ à÷ dBáb ïçìeMî íéðäëda mikef md ycwd zeyxn - Ÿ£¦¦§©¨©¨¨
oi`e ,ycwd zeyxn d`ivik zaygp ef oi` jkle ,dpzn zxeza

.xnege lw zeyrl
zpya edcy yicwndy xaeqd ax ly enrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dyecw laeidáøc àîòè éàîxaeqd ©©£¨§©
daiyn .dyecw `idy dnvr laeid zpya edcy yicwndy

:`xnbdàø÷ øîàc(fi fk `xwie)ìáBiä úðMî íà(å)'WiCwi §¨©§¨§¦¦§©©¥©§¦
,'mEwi LMxrM EdcUemby rnynìáBiä úðLdnvrììëa ¨¥§¤§§¨§©©¥¦§¨

,`id ycwdd.ycwdd lg laeid zpya edcy yicwndy
:`xnbd zxne`ìàeîLelaeid zpya edcy yicwndy xaeqd §¥

,jl xn`i ,dyecw dpi`áéúk éîweqtaìáBiä úðLa íà(å)' ¦§¦§¦¦§©©¥
zpya yicwdl xyt`y rnyn did f`y ,'z"ia' mr 'WiCwi©§¦

ixd ,dnvr laeidìáBiä úðMî''WiCwiáéúk,'m"n' mr ¦§©©¥©§¦§¦
wxy rnyneìáBiä øçàL äðLîzpya `le ,yicwdl xyt` ¦¨¨¤©©©¥
.dnvr laeid

:miweqtay oeyld iepiyn l`eny lr dywn `xnbdàîìLa¦§¨¨
ìitáøyicwna xacn 'WiCwi laFId zpXn m`' (my) weqtdy §©¦¦§©©¥©§¦

'WiCwi laFId xg` m`e' (gi my my) weqtde ,laeid zpya edcy§¦©©©¥©§¦
,laeid zpy xg`l edcy yicwna xacnáéúëc eðééäjkl - ©§¦§¦

(fi my my) aezk ,laeid zpya yicwna xacnd weqtaíà'¦
ìáBiä úðMîmlyny epiidc ,'mEwi LMxrM EdcU WiCwi ¦§©©¥©§¦¨¥§¤§§¨

,laeid zpy xg`l yicwna xacnd weqtae ,mirlq miyng
(gi my my) aezkìáBiä øçà íàå'UWiCwiodMd Fl aXge Edc §¦©©©¥©§¦¨¥§¦©©Ÿ¥

,'LMxrn rxbpe laId zpW cr zxzFPd mipXd iR lr sqMd z ¤̀©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤
.rexib oic epiidcì àlàitìàeîLmiweqtd ipyy xaeqd ¤¨§§¥

,laeid zpy xg`l yicwna mixacnéàîweqta wx recn - ©
m`e' (my) aezk rexib oic lr xacndìáBiä øçà,'ebe 'WiCwi §¦©©©¥©§¦

laFId zpXn m`' (fi my my) weqtd ixdjixvnd 'ebe 'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
,laeid zpy xg`l yicwna xacn ok mb ,mirlq miyng ozil

.llk dyecw dpi` dnvr laeid zpya ixdy
xg` m`e' (gi my my) weqtd l`eny itly :`xnbd zvxzn§¦©©

laFIdl xacn ,rexib oic ea xn`py 'ebe 'WiCwi,øçà øçà ©¥©§¦©©©©
oic yi f`y ,laeid zpyn mipy yly e` mizy xg`l xnelk

laFId zpXn m`' (fi my my) weqtd eli`e ,rexib'ebe 'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
dpya dzectl `ayk xacn ,mirlq miyng ozil jixvnd

.rexib oic oi` f`y ,laeid xg`ly dpey`xd
:(`"r) lirl d`aedy `ziixan ax lr dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥

,(my) `ziixaa epipyïéLéc÷î,dfeg` dcyìáBiä éðôì ïéa ©§¦¦¥¦§¥©¥
eïéacinLéc÷é àì dîöò ìáBiä úðLáe ,ìáBiä øçàì,edcy ¥§©©©¥¦§©©¥©§¨Ÿ©§¦

,äLBã÷ dðéà ,Léc÷ä íàåozipy xaeqd ax lr o`kn dywe §¦¦§¦¥¨§¨
.laeid zpya yicwdl

:`xnbd zvxzn,áø Cì øîàzpya yicwdl ozip mlerl ¨©¨©
y ,`id dyecw dpi`y da epipyy ef `ziixa zpeeke ,laeiddðéà¥¨

äLBã÷dzectl zpn lròeøéâazegta epiidc ,sqk oerxba - §¨§¥©
,mirlq miyngnäLBã÷ ìáàdyecw dcyd -ïéðúBðåycwdl £¨§¨§§¦

íéMîçzeyxa zeidl dcizr dcydy oeiky ,dpeicta mirlq £¦¦
.melk dpeictn rxbn epi` ,mly laei ycwd

dywn .xg` uexiz zvxzne ,dvxizy dn dgec `xnbd
dpi`' `ziixad ly `tiqd z` zyxity dn itl :`xnbd

,oerxba dzectl dyecw dpi`y dpeekdy ,'dyecwììkî- ¦§¨
,dfn rnyncoiyicwn' `ziixad ly `yixa epipyy dnéðôì §¦§¥

,'ìáBiälaeid iptly ,`id dpeekddcydäLBã÷zpn lr ©¥§¨

òeøéâa ìàbéìex`yp m` mby rnyne ,sqk oerxba dzectl - ¦¨¥§¥©
,sqk oerxba zectle yicwdl leki laeid cr mipy izyn zegt

å,xnel xyt` i` dfceäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àälirl) §¨©§¥§¨§¦©§©§
,(`"rïéLéc÷î ïéàzrc lr dcyòeøéâa ìàbéìdzectl - ¥©§¦¦¦¨¥§¥©

sqk oerxbaíéðL ézMî úBçt.laeil jenq ¨¦§¥¨¦
:`xnbd zvxzn,áø Cì øîà`ziixaa epipyy dn i`ce ¨©¨©

lr dcyd z` miyicwny `ed dpeekd ,'laeid iptl oiyicwn'
l`enye ax ixacke rexiba `le milwy miynga dzectl zpn
dpi` laeid zpya edcy yicwndy da epipyy dne ,lirl
`le ,lg `l ycwdde llk dyecw dpi`y `ed dpeekd ,dyecw
laeid zpya edcy yicwndy xaeq ip`y ilr ef `ziixan dyw

c ,lg ycwddy dnvrépî àäef `ziixay -,àéä ïðaøexn`y ¨©¦©¨¨¦
`ed exeqi`y dxeza aezky ung zlik` xeqi` iabl (:gi lirl)
mein `ed dpeekdy ,(eh ai zeny) 'iraXd mFi cr oW`xd mFIn'¦¨¦Ÿ©©§¦¦
iriayd meie oey`xd mei la` ,iriayd mei cr jli`e oey`xd
mei mby epcnll xg` weqt jxvpe ,xeqi`d llka mpi` mnvr
,mdixacle .ung zlik`a mixeq` mnvr iriayd meie oey`xd
zpXn m`' (fi fk `xwie) aezky edcy yicwnd iabl oicd `ed¦¦§©

laFIdlaeid zpy la` ,jli`e laeid zpyn dpeekdy ,'WiCwi ©¥©§¦
,yicwdl xyt` i` day ,llka dpi` dnvréøîàc àðàå- ©£¨§©§¦

xaeq ip`eéaøk,opax lr wlegdøîàcjxvp `ly (:gi lirl) §©¦§¨©
zlik`a mixeq` iriayde oey`xd meiy epcnll xg` weqt
zeny) `ed ung zlik` xeqi`y dxeza aezkyky meyn ,ung

d mFIn' (eh ai,'ïBLàø,jli`e oey`xd mein `ed dpeekdåmei ¦¨¦§
dïBLàøok mb envrììëacr' (my) aezkyk oke ,`ed xeqi`d ¦¦§¨©

d mFi,'éòéáM,iriayd mei cr `ed dpeekdåd meiéòéáMenvr ©§¦¦§§¦¦
ok mbììëa,iax itle ,`ed xeqi`dénð àëäo`k oicd `ed - ¦§¨¨¨©¦

m`' (fi fk `xwie) aezky ,dfeg` dcyaúðLî(á)laFIdWiCwi ¦¦§©©¥©§¦
,'mEwi LMxrM EdcU,jli`e laeid zpyn `id dpeekdúðLe ¨¥§¤§§¨§©

ìáBiäok mb dnvrììëaxyt` dnvr laeid zpya mby ,`ed ©¥¦§¨
.yicwdl

dywn .iax enk xaeq axy dvxizy dn lr dywn `xnbd
:`xnbdéàxaeq ax m` -éaøkm`' (fi fk `xwie) weqtdy ¦§©¦¦

laFId zpWnmirlq miyng mlyl jixvnd 'ebe 'WiCwi ¦§©©¥©§¦
yicwnyk ok m` ,dnvr laeid zpya yicwna xacn ,dpeicta

,laeid iptl dpy mixyr e` xyrdézãéáò éàî ïBécðetrecn - §§©£¦§¥
cr dx`ypy dpy lk xear oeicpete rlq ycwdl mlyl jixv
`l dnvr laeid zpya dcete yicwn did m`y oeik ixd ,laeid
zpy zligz cr ef laei zpyne ,mirlq miynga `l` dcet did
lkl rlq wx ycwdl ribny `vnp ,dpy miyng yi `ad laeid

:`xnbd zxne` .dpye dpy lkl oeipcet siqen dnle ,dpyéëå§¦
àîézok` iaxy ,xnel dvxz m`e -déì úéìxaeq epi` - ¥¨¥¥

,dpy lkl oeicpet siqedl jixvyïðúäå,(.dk oldl)Léc÷ä §¨§©¦§¦
dcyìLå íézL,éðà øîBà ,øîBà éaø ,ìáBiä éðôì íéðL L §©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥©¦¥¥£¦

,zectl `aykïúBðycwdlïBécðeôe òìñdx`ypy dpy lkl ¥¤©§§
,dpy lkl oeicpet siqedl jixvn iax mby x`ean ixd .laeid cr

.oeicpet siqedl jixv recn dywe
:`xnbd zvxznøîàc ,déì àøéáñ äãeäé éaøk éaøyúðL ©¦§©¦§¨§¦¨¥§¨©§©

díéMîç[laeid zpy-]ïàëìe ïàëì äìBò,xary laein `id - £¦¦¨§¨§¨
mr cgia jkld ,`ad laei zligzl dpey`x dpy dze` mipene
oeike ,`ad laeid cr mipy ryze mirax` wx yi laei ly ef dpy

ynga dcet dnvr laeid zpya dcetdy`vnp ,mirlq mi
.oeicpete rlq dpy lkl ribny

iaxk `le opaxk xaeq iax l`eny itl m`d zxxan `xnbd
:`xnbd zxne` .dcediìitìàeîLdfeg` dcy lv`y xaeqd §§¥

laFId zpWn m`' (my) weqtdy iax dcenyxtzn ,'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
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המשך בעמופ חנ



רב
oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

ìáåé òöîàá.i`w dpy miyly e` mixyr xg` elit` Ð "xg`" i`d ,xnelk Ð
rlq ozile ,laei rvn`a le`bl `ad :xn`w ikd Ð xn`wc dpy zegt i`ne
rlq ivg :xn`i `l Ð dpy rvn` `edy oqipa cner dide ,mi`ad mipyl oeicpete
oi` :xn`wc epiide .mly oeicpete rlq ozep `l` ,ef dpyn ozep ip` oeicpet ivge

dl `wtp `lc dnkc ,dpyn zegta oil`eb
aidi `le ,llk dil rxbin `l Ð `zy dlek
.dnily dpy zle`b `l` dpy ivg zle`b

ùã÷ää íò íéùãç ïéáùçî ïéàù]Ð
ivge mipy yng dl`bl `a m`y ,oxn`ck
dyy oze` oiaygn oi` Ð laeid iptl
`l` ,ziyy dpyl dpyn e`viy miycg

.[oipeicpet dyye mirlq dyy ozepíéðùä
úåøúåðä.mipy aeyg xzepy dn lk Ð

äðù ùãç úåùòìmiycg oze` aeygl Ð
.dicic `geex iede ,dpy od eli`k e`viy
íéòáøàã àâìôá äùã÷àã éîã éëéäå

äðåîùåe`viy miycgl zayg i`c Ð
izyn zegt edl eed Ð dxenb d`ivia

.rexiba zl`bp dpi`e ,mipyäðùîúòùá
ìáåéäoi`y onfa la` .bdep laeidy onfa Ð

x`yk ,dieeya dze` dcet Ð bdep laeid
.zeyicwdäîò ïéããîð ïéàoictp ode Ð

mirlq miyng oeayg itl x`yde ,oieeya
.xek zialíãàä ìë ãçàåzia dcet Ð

sl` dey `idy oia ,lwy miynga xneg
.milwy dyng `l` dey dpi`y oia milwy

íéìòáäùùîåç ïéðúåðl`b m`e" :aizkc Ð
.'ebe "eze` yicwnd dcyd z` l`bi

àøîâòøæ øåë.xek ea rexfl oilekiy Ð
äàåáú øåë àìåepnid oixvewy rwxw Ð

.`aeh rxf xekn xiva iedc ,d`eaz xek
oeayg itl `l` ,miyng ira `l `eddac

.xek riax e` xek yily e` ,rxfdúìåôî
ãé.cia oirxefy Ðíéøååù úìåôî àìåÐ

lr rxf oi`ln oiwy zzl oilibx eidy
oiawp odizgzn oiwyd oiawepne ,mixeeyd
,dyixgnd it lr oze` oikilene ,miagx
xek zlawnd rwxw dlecbe .ltep rxfde
rwxwn ,dar epi`y ci zletna rxf
mixeey rxf zletna rxf xek zlawnd

.dar `idyàðúrxfa oixryn oi` Ð
.dcet ly eciqtd `edy ,daernòøæá àìå

÷ãéîxek zia iedc ,ycwdc cqtd `edy Ð
.zipepia drixfa `l` ,lecbäáåòîÐ

oipzepy Ð wcin .daexn rxf da oipzepy
.x"iilw frlae ,hren rxfåùã÷éìåjpd Ð

itl inp ewxtile ,ediiytp itp`a mirwp
dnr miccnp oi`y dna yi d`pd dne .xek zial miyng oeayg?!iwxtin ikd inp edpi` `døîåì ãåîìú äî äãù"yi` yicwi ezfeg`n m`e" :azkinl dil ded Ð

.'ebeäæä ïéðòá.mly xek zia Ðêúì.xek ivg =á÷øú.d`q ivg ody ,oiaw yly epiidc .awe ixz ,d`q ivg =éðàâð= `rx`c ip`bp .dxyrn oizegt mirwp Ð
dnda ly dxcy enk ,exwin `rx`c ixcy Ð dxyrn oikenpd mirlqe .onvr ipta oiaeyg opi`e ,mi`xwp md rwxwd my lre ,my oiqpkzn mindy ,rwxw ly miltq

.ddeabyùã÷ää ïî óàcr ycwd zryn ycwd cia dcnry mipy oze` zngn `rxbin inp ikd ,dyicwd `ly ecia dcnry mipy oze`a `rxbinc ikid ikc Ð
.oeict zryäìëà àì éîð éàcr xary laein ,dpye dpy lkl oeicpete rlq dkpn Ð ycwd cia eiptl dzidy ,mc` meyl dxikyd `le ,melk xafb da rxf `ly Ð
.oeict zryäðùîìáåéá åãéî äàöåé äðéàaizkck ,mipdkl zwlgzn laeia `wtp dedc ,`pixg` yipi` dl wixt i` dedc ikid ik mipdkl zwlgzn zeidl Ð

.'ebe "laeia ez`va dcyd dide" :(fk `xwie)ìáåéá åéáàì äàöåé åðá äìàâyicwnd `ae ,xafb cin eiaexwn cg` dl`b .`xnba `ziixaa silick ,mipdkl `le Ð
.dizngn i`d iz`c aexw `eddc dicin witp dedc ikid ik ,mipdkl zwlgzne laeia d`vei Ð eaexw cin dl`beïäë äìàâdl`b m`e li`ed :xn`i `l ,xafb cin Ð

.ily `dze ,ipnn lecb odk jl oi` Ð dizl`by ,ici zgz `id ixdy eiykre ,laeia iixiagle il d`vei dzid l`xyi
àøîâ
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äéùã÷àãycwda `lc ,diycw`c hwp `wec e`l Ð ipnze mirax`c diblta
.dle`ba m` ik ,`zlin `ilz

åùã÷éìå.(`,`q) oiyecwe (`,bw) `xza `aaa izyxit Ð ediiytp it`a

äãéòéì?dlgpl inp aiyg `l i`n` :xn`z m`e Ð ixar carle
`l` dlgp opirci `lc meync xnel oi`e
,dfeg` dcyl mcew `edy df mrhn
`xza `aa) "oilgep yi" wxta `zi`ck
miey `di elit`c ,`zil `d Ð (a,gw
,dfeg` dcye ixar car enk mixac x`ya
`xwa g`l mcew oad dciril mewn lkn
okl !dlgp xity opirci dipine ,`icda
`kiiy `lc `l` hwp `lc yxtl d`xp
,`din g`a `kiiy dlgp la` .llk g`a
.(a` `le) za `le oa `l `kilc `kid
melk
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àì äðL déì àéìî àìc änk ìëc ,ìáBé òöîàa§¤§©¥§¨©¨§¨©§¨¥¨¨¨
íéLãç ïéáMçî ïéàc ,ïì òîLî à÷ éàî .déì òøâî¦§©¥©¨©§©¨§¥§©§¦¢¨¦
íéLãç ïéáMçî ïéà :éðú÷ àéãäa àä ?Lc÷ää íò¦©¤§¥¨§¤§¨¨¨¥¥§©§¦¢¨¦

!Lc÷ää íò¯ïéìàBb àì íòh äî ,øîà÷ íòh äî ¦©¤§¥©©©¨¨©©©©Ÿ£¦
äðMî úBçt ìáBé øçàì¯ïéáMçî ïéàc íeMî §©©¥¨¦¨¨¦§¥§©§¦

.'åëå "íéLãç ïéáMçî ïéà" .Lc÷ää íò íéLãç¢¨¦¦©¤§¥¥§©§¦¢¨¦
?Lc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàL ïépî :ïðaø eðz̈©¨©¦©¦¤¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥
ét ìò óñkä úà ïäkä Bì áMçå" :øîBì ãeîìz©§©§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦

äöBø äzà íàL ïéépî .íéLãç áMçî äzà éàå ,áMçî äzà íéðL ,"úBøúBpä íéðMä©¨¦©¨¨¦©¨§©¥§¦©¨§©¥¢¨¦¦©¦¤¦©¨¤
ì íéLãç úBNòìéðîúe ïéòaøàc àâìôa déLc÷àc ïBâk ?éîc éëéä ,äNBò äðL¯ãeîìz ©£¢¨¦§¨¨¤¥¦¨¥§§©§§¥§©§¨§©§§¦§¨¥©§

.íB÷î ìkî ,"ïäkä Bì áMçå" :øîBìäðùîìáBiä úòLa eäãN Léc÷nä¯òøæa ïúBð ©§¦©©Ÿ¥¦¨¨©©§¦¨¥¦§©©¥¥§¤©
íéòìñ Bà ,íéçôè äøNò íéweîò íéò÷ð íL eéä .óñk ì÷L íéMîç íéøBòN øîBç¤§¦£¦¦¤¤¤¤¨¨§¨¦£¦£¨¨§¨¦§¨¦

íéçôè äøNò íéäBáb¯ïàkî úBçt ,dnò ïéãcîð ïðéà¯íézL dLéc÷ä .dnò ïéãcîð §¦£¨¨§¨¦¥¨¦§¨¦¦¨¨¦¨¦§¨¦¦¨¦§¦¨§©¦
ìLåìáBiä éðôì íéðL L¯ì ïBécðeôe òìñ ïúBðäðLa äðL øác ïúBð éðéøä :øîà íàå .äðL §¨¨¦¦§¥©¥¥¤©§§§¨¨§¦¨©£¥¦¥§©¨¨§¨¨
¯íéìòa ïéa äî ;íãàä ìk ãçàå íéìòa ãçà .ãçàk Blek úà ïúBð àlà ,Bì ïéòîBL ïéà¥§¦¤¨¥¤§¤¨¤¨§¨¦§¤¨¨¨¨¨©¥§¨¦

.LîBç ïéðúBð ïéà íãà ìëå ,LîBç ïéðúBð íéìòaL àlà ?íãà ìëìàøîâòøæ øBk :àðz §¨¨¨¤¨¤§¨¦§¦¤§¨¨¨¥§¦¤¨¨¤©
àì :éåì éðz .íéøååL úìBtî àìå ãé úìBtî ,äàeáz øBk àìå.éðBðéa àlà ÷ãéî àìå äaòî §Ÿ§¨©¤¨§Ÿ©¤§¨¦¨¥¥¦Ÿ§ª¤§Ÿ¥¨¤¨¥¦

øBk úéa eåä àìc ïåék ,àîéz éëå !eäééLôð étðàa eLc÷éìå .'åë "íéweîò íéò÷ð íL eéä"¨¨§¨¦£¦§¦§§§©§¥©§©§§¦¥¨¥¨§¨¨¥
éLã÷ eåä àì¯íéøBòN øîBç òøæ" :øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî "äãN" :àéðúäå ¨¨¨§¦§¨©§¨¨¤©©§©§¦¤¤¡©¤©¤§¦

äàñ ,Cúì éöçå Cúì úBaøì ïépî ,äfä ïéðòk Léc÷äL àlà éì ïéà ,"óñk ì÷L íéMîça©£¦¦¤¤¨¤¥¦¤¨¤¦§¦¨¦§¨©¤¦©¦§©¤¤©£¦¤¤§¨
á÷øz éöçå á÷øúå¯àëä :àîç øa àá÷eò øî øîà !íB÷î ìkî ,"äãN" :øîBì ãeîìz §©§©©£¦©§©©§©¨¤¦¨¨£©¨§¨©¨¨¨¨

.dpéî òîL ,íéòìñc àéîec éðú÷c ,éîð à÷éc .eäðéð äòéøæ éða åàìc ,íéî íéàìî íéò÷ða¦§¨¦§¥¦©¦§¨§¥§¦¨¦§©§¨©¦§¨¨¥§¨¦§¨¦§©¦¨
¯!éîð ïàkî úBçt ,éëä éà¯dLéc÷ä" .eø÷éî àòøàc éøãéL ,eø÷éî àòøàc éðàâð eäðä ¦¨¦¨¦¨©¦¨§§¨¥§©§¨¦§¦§¥§©§¨¦§¦§¦¨

ìLå íézL"Ekøòî òøâðå" :ïðaø eðz .'åëå "L¯äðL Lc÷ä dìëà íàL ,Lc÷ää ïî óà §©¦§¨¨©¨©§¦§©¥¤§¤©¦©¤§¥¤¦£¨¨¤§¥¨¨
åéðôì äúéäL àlà ,dìëà àì éîð éà ,íézL Bà¯ì ïBéãðeôe òìñ ïúBðøîà íàå" .äðL §©¦¦©¦Ÿ£¨¨¤¨¤¨§¨§¨¨¥¤©§§§¨¨§¦¨©

ïéàL ,äðLa äðL øác ïéðúBð eðéøä íéìòa eøîà íàL ïépî :ïðaø eðz .'åë "ïúBð éðéøä£¥¦¥¨©¨©¦©¦¤¦¨§§¨¦£¥§¦§©¨¨§¨¨¤¥
"óñkä úà ïäkä Bì áMçå" :øîBì ãeîìz ?íäì ïéòîBL¯.ãçàë Blek óñk àäiL ãò §¦¨¤©§©§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¤§¥¤¤§¤¨

íãà ìëå ,LîBç ïéðúBð íéìòaäL ?íãà ìëì íéìòa ïéa äî ;íãà ìk ãçàå íéìòa ãçà¤¨§¨¦§¤¨¨¨¨©¥§¨¦§¨¨¨¤©§¨¦§¦¤§¨¨¨
.LîBç ïéðúBð ïéàäðùîdìàâe dLéc÷ä¯Bða dìàb .ìáBia Bãiî äàöBé äðéà¯äàöBé ¥§¦¤¦§¦¨§¨¨¥¨§¨¦¨©¥§¨¨§§¨

Bãiî dìàâe ,íéáBøwäî ãçà Bà øçà dìàb .ìáBia åéáàì¯dìàb .ìáBia íéðäkì äàöBé §¨¦©¥§¨¨©¥¤¨¥©§¦§¨¨¦¨§¨©Ÿ£¦©¥§¨¨
éøäå ,ìáBia íéðäkì äàöBé àéäå ìéàBä :øîàé àì ,Bãé úçz àéä éøäå íéðäkä ïî ãçà¤¨¦©Ÿ£¦©£¥¦©©¨ŸŸ©¦§¦§¨©Ÿ£¦©¥©£¥

éãé úçz àéä¯.íéðäkä åéçà ìëì ú÷lçúîe Bãé úçzî äàöBé àlà ;élL àéä éøä ¦©©¨¦£¥¦¤¦¤¨§¨¦©©¨¦§©¤¤§¨¤¨©Ÿ£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oikxr(iying meil)

òöîàad,ìáBéz` zectl `aa zxacn dpyndy ,xnelk §¤§©¥
cnere ,dpy mixyr xg`l oebk ,laeid zepy rvn`a dcyd
ivg `vi xaky oeik xn`i `l ,dpyd rvn` `edy oqip ycega
,ef dpy xear oeicpet ivge rlq ivg wx ycwdl oz` ,ef dpyn
oi`y dpynd zpeek edfe ,mly oeicpete rlq ycwdl ozep `l`

,dpyn zegta oil`ebänk ìëc[onf-]äðL déì àéìî àìc- §¨©¨§Ÿ©§¨¥¨¨
,dnily dpy d`lnzp `lydéì òøâî àìmelk rxbn epi` - Ÿ§¨©¥

.ef dpy oeictn
:dpynd ly df yexit lr dywn `xnbd,ïì òîLî à÷ éàî©¨©§©¨

m`dLc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàcdcy zectl `ady - §¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥
dkpi df itle ef dpyn exar miycg dnk aygn epi` ,ycwdn
dcet did eli`k ycwdl mlyn `l` ,ef dpy oeictn ycwdl

,dpyd zligzn dze`éðz÷ àéãäa àäzipyp ef dkld ixd - ¨§¤§¨¨¨¥
,`tiqa epipyy ,yexita dpynaíò íéLãç ïéáMçî ïéà¥§©§¦¢¨¦¦

,Lc÷ää:`xnbd zvxzn .`yixa ok yxtl okzi `l ok m`e ©¤§¥
`tiqde ,lirl epxn`y enk `ed `yixd ly yexitd mlerl

,ycwdd mr miycg oiaygn oi`y,øîà÷ íòh äî,xnelk ©©©¨¨©
äîedíòhy `yixa epipyy oicd lyøçàì ïéìàBb àìdìáBé ©©©Ÿ£¦§©©¥

,Lc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàc íeMî ,äðMî úBçt`l` ¨¦¨¨¦§¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥
.dpyd zligzn dze` dcet did eli`k ycwdl ozep

:dpyna epipy'åëå íéLãç ïéáMçî ïéàycwd la` ,ycwdl ¥§©§¦¢¨¦
.miycg aygn

:df oicl xewn d`iany `ziixa d`ian `xnbdïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦
.Lc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàL:`ziixad daiynãeîìz ¤¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥©§

øîBìEdcU WiCwi laId xg` m`e' (gi fk `xwie)Bì áMçå ©§¦©©©Ÿ¥©§¦¨¥§¦©
,'úøúBpä íéðMä ét ìò óñkä úà ïäkämipyd' oeylne ©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ

d`ae ,minily mipy aeyg x`ypy dn lky ,rnyn 'zxzep
y ,epcnlláMçî äzà íéðM,oeictdn rxbneáMçî äzà éàå ¨¦©¨§©¥§¦©¨§©¥
,íéLãçzligzn dze` dcet did eli`k ycwdl ozep `l` ¢¨¦

:cer `ziixad zl`ey .dpydúBNòì äöBø äzà íàL ïéépî¦©¦¤¦©¨¤©£
d aygl dvex ycwdd m`y -íéLãçe`vi xakyìäðL- ¢¨¦§¨¨

,jkn gieexn ycwddy ote`a ,dnily dpy d`vi eli`k
ycwddyäNBò,`ziixad ixac rvn`a `xnbd dwiqtn .ok ¤
:zxxaneéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -déLc÷àc ïBâk- ¥¦¨¥§§©§§¥

dcyd z` yicwdyéðîúå ïéòaøàc àbìôazpy rvn`a - §©§¨§©§§¦§©§¥
e`vi xaky miycgd aeygz m`e ,laei ly dpenye mirax`d
,laeid cr mipy izyn zegt ex`ypy `vnp ,dxenb dpyk
`l` ,sqk oerxba zictp dpi` laeid cr mipy izyn zegtae
.(.ck) lirl epipyy enk mirlq miyng ycwdl ozil jixv

:`ziixad ixac jyndl `xnbd zxfegøîBì ãeîìz(my) ©§©
,'ïäkä Bì áMçå'rnyneíB÷î ìkîycwdd minrtly - §¦©©Ÿ¥¦¨¨

,dxenb dpy `vi xak eli`k e`vi xaky miycgd z` aygn
.jk ici lr gieexn ycwddy ote`a epiide

äðùî
,eizea`n yxiy dfeg` dcy yicwnd mc` iabl dxeza xn`p
rxf Frxf itl LMxr dide 'dl Wi` WiCwi FzGg` dcVn m`e'§¦¦§¥£ª¨©§¦¦©§¨¨¤§§§¦©§¤©
EdcU WiCwi laId zpXn m` .sqM lwW miXngA mixrU xngŸ¤§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤¦¦§©©Ÿ¥©§¦¨¥
z` odMd Fl aXge EdcU WiCwi laId xg` m`e .mEwi LMxrM§¤§§¨§¦©©©Ÿ¥©§¦¨¥§¦©©Ÿ¥¤
m`e .LMxrn rxbpe laId zpW cr zxzFPd mipXd iR lr sqMd©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤§¦
eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd dcVd z` l`bi l`B̈Ÿ¦§©¤©¨¤©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨

.(hi-fh fk `xwie) 'Fl mwe§¨
:dfeg` dcy ly oeictd inc z` miny cvik zx`an epizpyn

Léc÷näz`eäãNeizea`n dyxiy ,dfeg` dcy -úòLa ©©§¦¨¥¦§©
ìáBiädpey`xd dpya dzectl `ae ,bdep laeidy onfa - ©¥
,laeila ïúBðlkl dxenz'íéøBòN øîBç òøæ'lceba rwxw - ¥¦¤©¤§¦

,mixery xek da rexfl ozipy dfk,óñk ì÷L íéMîçxn`py £¦¦¤¤¤¤
rxf Frxf itl LMxr dide 'dl Wi` WiCwi FzGg` dcVn m`e'§¦¦§¥£ª¨©§¦¦©§¨¨¤§§§¦©§¤©

.(fh fk my) 'sqM lwW miXngA mixrU xngŸ¤§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤
m`íL eéä,dcy dze`a -íéò÷ðd rwxwa mirwa -íéweîò ¨¨§¨¦£¦

íéçôè äøNò,xzei e`Bàda eidyäøNò íéäBáb íéòìñ £¨¨§¨¦§¨¦§¦£¨¨
íéçôè,xzei e`ðéàdnò ïéãcîð ïxneg rxf' itl zectdl §¨¦¥¨¦§¨¦¦¨

itl mnvr ipta mineyip md `l` ,'sqk lwy miyinga mixery
mirlqde mirwpd eid m` j` .mdly izin`d jxrdúBçẗ

ïàkî,migth dxyr xeriyn mizegt -dnò ïéãcîðzectdl ¦¨¦§¨¦¦¨
oeik ,sqk lwy miyinga mixery xneg rxf zia oeayg itl
mineyip md ixde ,rwxwd iabl milha el` mirlqe mirwpy

.dcydn wlgk
cr ex`ypy mipyd itl oeictd zney z` zx`an dpynd
'mixery xneg rxf' xeriya dcyy x`azdy oeik :laeid
,sqk lwy miyinga zictp mipy ryze mirax`l dyecwd

m` okl ,mirlq miying epiidedLéc÷äz` mc`d yicwd - ¦§¦¨
edcyå íézLokìLíéðL Lxzei e`,ìáBiä éðôìz` wlgl yi §©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥

df oeayg itle ,mipy ryze mirax`l mirlq miying mze`
ì ïBécðeôe òìñ ïúBð,äðLe`vnp ,dpy lkl rlq ozepyk ixdy ¥¤©§§§¨¨

yi miyingd rlqd z`e ,mirlq dryze mirax` lkd jqa
mirax` yi rlq lkay oeike ,mipyd ryze mirax` lkl wlgl
jqa ozpy `vnpe ,dpy lkl oeicpet siqen ,mipeicpet dpenye
ic miyingd rlqd liaya ixdy] oeicpete mirlq miying lkd
lk cbpk ,ryze mirax` ozep `ede ,mipeicpet dpenye mirax`a
ycwdl ozil `ly ,'rxkd'l ozip df xzein oeicpete ,[dpye dpy

.xzei hrn `l` ,wiecn mekq
:oeictd inc melyz ote` z` zx`an dpyndøîà íàå,dcetd §¦¨©

`l` ,zg` zaa mekqd lk z` ozil dvex ipi`øác ïúBð éðéøä£¥¦¥§©
äðLa äðL,dpy dze` inc mdy ,oeicpete rlq dpy lk -ïéà ¨¨§¨¨¥
Bì ïéòîBL,ok zeyrlãçàk Blek úà ïúBð àlà.zg` zaa - §¦¤¨¥¤§¤¨

edcy z` dcetd milrad oiay weligd z` zx`an dpynd
:xg` mc` oialíãàä ìk ãçàå íéìòa ãçàmilrad m` oia - ¤¨§¨¦§¤¨¨¨¨¨

mlyl dcetd lr ,dcetd `ed xg` mc` m` oiae dcetd `ed
dazky sqk lwy miyinga mixery xneg rxf zia ly df xign

e .dlef `id m` oiae dxwi dcyd m` oia ,dxezdäîweligdïéa ©¥
íéìòadcyd z` dcetdìoiaíãà ìk,dcyd z` dcetd §¨¦§¨¨¨

ïéðúBð íéìòaL ,àlàmitiqen -e ,LîBçx`yïéà íãà ìk ¤¨¤§¨¦§¦¤¨¨¨¥
,LîBç ïéðúBðdcVd z` l`bi l`B m`e' (hi fk my) xn`py §¦¤§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤

.'Fl mwe eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨

àøîâ
da rexfl ie`xy rwxwd lceb z` miny cvik zx`an `xnbd

:mixery xekàðzitl `ed rwxwd ocne` ,`ziixaaòøæ øBk- ¨¨¤©
,mixery xek zrixfl ie`xd mewnäàeáz øBk àìåmewn `le - §Ÿ§¨

`ed ocne`de .xzei ohw `edy ,d`eaz xek ly xeriy ea gnevy
zrixfl ie`xd mewn itla xekãé úìBtî,cia drixf ici lr - ©¤¨

,cgi mirxf daxd mipzep oi`yíéøååL úìBtî àìådrixfa - §Ÿ©¤§¨¦
.xzei ohw mewn edfe ,mirxf daxd da mipzepy ,mixeey ici lry

:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianéåì éðziel dpy - ¨¥¥¦
mixeryd zrixf z` mixryn oi` ,ef `ziixaàìrxfa,äaòî Ÿ§ª¤

,yicwnl cqtd jka mxbpe ,ohw mewna miax mirxf mipzepy
,mirlq miying ohw mewn lr mlyny÷ãéî àìådrixfa `l - §Ÿ¥¨

cqtd jka mxbpy oeik ,mirxf hrn mipzepy xnelk ,dwc
.mirlq miying wx mlyn lecb mewn lry ,ycwdlàlà¤¨

ote`a drixfa mixryn.éðBðéa¥¦
:dpyna epipy'åë íé÷eîò íéò÷ð íL eéä'e` migth dxyr ¨¨§¨¦£¦
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המשך בעמופ רטו



רג oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay
ìáåé òöîàá.i`w dpy miyly e` mixyr xg` elit` Ð "xg`" i`d ,xnelk Ð

rlq ozile ,laei rvn`a le`bl `ad :xn`w ikd Ð xn`wc dpy zegt i`ne
rlq ivg :xn`i `l Ð dpy rvn` `edy oqipa cner dide ,mi`ad mipyl oeicpete
oi` :xn`wc epiide .mly oeicpete rlq ozep `l` ,ef dpyn ozep ip` oeicpet ivge

dl `wtp `lc dnkc ,dpyn zegta oil`eb
aidi `le ,llk dil rxbin `l Ð `zy dlek
.dnily dpy zle`b `l` dpy ivg zle`b

ùã÷ää íò íéùãç ïéáùçî ïéàù]Ð
ivge mipy yng dl`bl `a m`y ,oxn`ck
dyy oze` oiaygn oi` Ð laeid iptl
`l` ,ziyy dpyl dpyn e`viy miycg

.[oipeicpet dyye mirlq dyy ozepíéðùä
úåøúåðä.mipy aeyg xzepy dn lk Ð

äðù ùãç úåùòìmiycg oze` aeygl Ð
.dicic `geex iede ,dpy od eli`k e`viy
íéòáøàã àâìôá äùã÷àã éîã éëéäå

äðåîùåe`viy miycgl zayg i`c Ð
izyn zegt edl eed Ð dxenb d`ivia

.rexiba zl`bp dpi`e ,mipyäðùîúòùá
ìáåéäoi`y onfa la` .bdep laeidy onfa Ð

x`yk ,dieeya dze` dcet Ð bdep laeid
.zeyicwdäîò ïéããîð ïéàoictp ode Ð

mirlq miyng oeayg itl x`yde ,oieeya
.xek zialíãàä ìë ãçàåzia dcet Ð

sl` dey `idy oia ,lwy miynga xneg
.milwy dyng `l` dey dpi`y oia milwy

íéìòáäùùîåç ïéðúåðl`b m`e" :aizkc Ð
.'ebe "eze` yicwnd dcyd z` l`bi

àøîâòøæ øåë.xek ea rexfl oilekiy Ð
äàåáú øåë àìåepnid oixvewy rwxw Ð

.`aeh rxf xekn xiva iedc ,d`eaz xek
oeayg itl `l` ,miyng ira `l `eddac

.xek riax e` xek yily e` ,rxfdúìåôî
ãé.cia oirxefy Ðíéøååù úìåôî àìåÐ

lr rxf oi`ln oiwy zzl oilibx eidy
oiawp odizgzn oiwyd oiawepne ,mixeeyd
,dyixgnd it lr oze` oikilene ,miagx
xek zlawnd rwxw dlecbe .ltep rxfde
rwxwn ,dar epi`y ci zletna rxf
mixeey rxf zletna rxf xek zlawnd

.dar `idyàðúrxfa oixryn oi` Ð
.dcet ly eciqtd `edy ,daernòøæá àìå

÷ãéîxek zia iedc ,ycwdc cqtd `edy Ð
.zipepia drixfa `l` ,lecbäáåòîÐ

oipzepy Ð wcin .daexn rxf da oipzepy
.x"iilw frlae ,hren rxfåùã÷éìåjpd Ð

itl inp ewxtile ,ediiytp itp`a mirwp
dnr miccnp oi`y dna yi d`pd dne .xek zial miyng oeayg?!iwxtin ikd inp edpi` `døîåì ãåîìú äî äãù"yi` yicwi ezfeg`n m`e" :azkinl dil ded Ð

.'ebeäæä ïéðòá.mly xek zia Ðêúì.xek ivg =á÷øú.d`q ivg ody ,oiaw yly epiidc .awe ixz ,d`q ivg =éðàâð= `rx`c ip`bp .dxyrn oizegt mirwp Ð
dnda ly dxcy enk ,exwin `rx`c ixcy Ð dxyrn oikenpd mirlqe .onvr ipta oiaeyg opi`e ,mi`xwp md rwxwd my lre ,my oiqpkzn mindy ,rwxw ly miltq

.ddeabyùã÷ää ïî óàcr ycwd zryn ycwd cia dcnry mipy oze` zngn `rxbin inp ikd ,dyicwd `ly ecia dcnry mipy oze`a `rxbinc ikid ikc Ð
.oeict zryäìëà àì éîð éàcr xary laein ,dpye dpy lkl oeicpete rlq dkpn Ð ycwd cia eiptl dzidy ,mc` meyl dxikyd `le ,melk xafb da rxf `ly Ð
.oeict zryäðùîìáåéá åãéî äàöåé äðéàaizkck ,mipdkl zwlgzn laeia `wtp dedc ,`pixg` yipi` dl wixt i` dedc ikid ik mipdkl zwlgzn zeidl Ð

.'ebe "laeia ez`va dcyd dide" :(fk `xwie)ìáåéá åéáàì äàöåé åðá äìàâyicwnd `ae ,xafb cin eiaexwn cg` dl`b .`xnba `ziixaa silick ,mipdkl `le Ð
.dizngn i`d iz`c aexw `eddc dicin witp dedc ikid ik ,mipdkl zwlgzne laeia d`vei Ð eaexw cin dl`beïäë äìàâdl`b m`e li`ed :xn`i `l ,xafb cin Ð

.ily `dze ,ipnn lecb odk jl oi` Ð dizl`by ,ici zgz `id ixdy eiykre ,laeia iixiagle il d`vei dzid l`xyi
àøîâ
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äéùã÷àãycwda `lc ,diycw`c hwp `wec e`l Ð ipnze mirax`c diblta
.dle`ba m` ik ,`zlin `ilz

åùã÷éìå.(`,`q) oiyecwe (`,bw) `xza `aaa izyxit Ð ediiytp it`a

äãéòéì?dlgpl inp aiyg `l i`n` :xn`z m`e Ð ixar carle
`l` dlgp opirci `lc meync xnel oi`e
,dfeg` dcyl mcew `edy df mrhn
`xza `aa) "oilgep yi" wxta `zi`ck
miey `di elit`c ,`zil `d Ð (a,gw
,dfeg` dcye ixar car enk mixac x`ya
`xwa g`l mcew oad dciril mewn lkn
okl !dlgp xity opirci dipine ,`icda
`kiiy `lc `l` hwp `lc yxtl d`xp
,`din g`a `kiiy dlgp la` .llk g`a
.(a` `le) za `le oa `l `kilc `kid
melk
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àì äðL déì àéìî àìc änk ìëc ,ìáBé òöîàa§¤§©¥§¨©¨§¨©§¨¥¨¨¨
íéLãç ïéáMçî ïéàc ,ïì òîLî à÷ éàî .déì òøâî¦§©¥©¨©§©¨§¥§©§¦¢¨¦
íéLãç ïéáMçî ïéà :éðú÷ àéãäa àä ?Lc÷ää íò¦©¤§¥¨§¤§¨¨¨¥¥§©§¦¢¨¦

!Lc÷ää íò¯ïéìàBb àì íòh äî ,øîà÷ íòh äî ¦©¤§¥©©©¨¨©©©©Ÿ£¦
äðMî úBçt ìáBé øçàì¯ïéáMçî ïéàc íeMî §©©¥¨¦¨¨¦§¥§©§¦

.'åëå "íéLãç ïéáMçî ïéà" .Lc÷ää íò íéLãç¢¨¦¦©¤§¥¥§©§¦¢¨¦
?Lc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàL ïépî :ïðaø eðz̈©¨©¦©¦¤¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥
ét ìò óñkä úà ïäkä Bì áMçå" :øîBì ãeîìz©§©§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦

äöBø äzà íàL ïéépî .íéLãç áMçî äzà éàå ,áMçî äzà íéðL ,"úBøúBpä íéðMä©¨¦©¨¨¦©¨§©¥§¦©¨§©¥¢¨¦¦©¦¤¦©¨¤
ì íéLãç úBNòìéðîúe ïéòaøàc àâìôa déLc÷àc ïBâk ?éîc éëéä ,äNBò äðL¯ãeîìz ©£¢¨¦§¨¨¤¥¦¨¥§§©§§¥§©§¨§©§§¦§¨¥©§

.íB÷î ìkî ,"ïäkä Bì áMçå" :øîBìäðùîìáBiä úòLa eäãN Léc÷nä¯òøæa ïúBð ©§¦©©Ÿ¥¦¨¨©©§¦¨¥¦§©©¥¥§¤©
íéòìñ Bà ,íéçôè äøNò íéweîò íéò÷ð íL eéä .óñk ì÷L íéMîç íéøBòN øîBç¤§¦£¦¦¤¤¤¤¨¨§¨¦£¦£¨¨§¨¦§¨¦

íéçôè äøNò íéäBáb¯ïàkî úBçt ,dnò ïéãcîð ïðéà¯íézL dLéc÷ä .dnò ïéãcîð §¦£¨¨§¨¦¥¨¦§¨¦¦¨¨¦¨¦§¨¦¦¨¦§¦¨§©¦
ìLåìáBiä éðôì íéðL L¯ì ïBécðeôe òìñ ïúBðäðLa äðL øác ïúBð éðéøä :øîà íàå .äðL §¨¨¦¦§¥©¥¥¤©§§§¨¨§¦¨©£¥¦¥§©¨¨§¨¨
¯íéìòa ïéa äî ;íãàä ìk ãçàå íéìòa ãçà .ãçàk Blek úà ïúBð àlà ,Bì ïéòîBL ïéà¥§¦¤¨¥¤§¤¨¤¨§¨¦§¤¨¨¨¨¨©¥§¨¦

.LîBç ïéðúBð ïéà íãà ìëå ,LîBç ïéðúBð íéìòaL àlà ?íãà ìëìàøîâòøæ øBk :àðz §¨¨¨¤¨¤§¨¦§¦¤§¨¨¨¥§¦¤¨¨¤©
àì :éåì éðz .íéøååL úìBtî àìå ãé úìBtî ,äàeáz øBk àìå.éðBðéa àlà ÷ãéî àìå äaòî §Ÿ§¨©¤¨§Ÿ©¤§¨¦¨¥¥¦Ÿ§ª¤§Ÿ¥¨¤¨¥¦

øBk úéa eåä àìc ïåék ,àîéz éëå !eäééLôð étðàa eLc÷éìå .'åë "íéweîò íéò÷ð íL eéä"¨¨§¨¦£¦§¦§§§©§¥©§©§§¦¥¨¥¨§¨¨¥
éLã÷ eåä àì¯íéøBòN øîBç òøæ" :øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî "äãN" :àéðúäå ¨¨¨§¦§¨©§¨¨¤©©§©§¦¤¤¡©¤©¤§¦

äàñ ,Cúì éöçå Cúì úBaøì ïépî ,äfä ïéðòk Léc÷äL àlà éì ïéà ,"óñk ì÷L íéMîça©£¦¦¤¤¨¤¥¦¤¨¤¦§¦¨¦§¨©¤¦©¦§©¤¤©£¦¤¤§¨
á÷øz éöçå á÷øúå¯àëä :àîç øa àá÷eò øî øîà !íB÷î ìkî ,"äãN" :øîBì ãeîìz §©§©©£¦©§©©§©¨¤¦¨¨£©¨§¨©¨¨¨¨

.dpéî òîL ,íéòìñc àéîec éðú÷c ,éîð à÷éc .eäðéð äòéøæ éða åàìc ,íéî íéàìî íéò÷ða¦§¨¦§¥¦©¦§¨§¥§¦¨¦§©§¨©¦§¨¨¥§¨¦§¨¦§©¦¨
¯!éîð ïàkî úBçt ,éëä éà¯dLéc÷ä" .eø÷éî àòøàc éøãéL ,eø÷éî àòøàc éðàâð eäðä ¦¨¦¨¦¨©¦¨§§¨¥§©§¨¦§¦§¥§©§¨¦§¦§¦¨

ìLå íézL"Ekøòî òøâðå" :ïðaø eðz .'åëå "L¯äðL Lc÷ä dìëà íàL ,Lc÷ää ïî óà §©¦§¨¨©¨©§¦§©¥¤§¤©¦©¤§¥¤¦£¨¨¤§¥¨¨
åéðôì äúéäL àlà ,dìëà àì éîð éà ,íézL Bà¯ì ïBéãðeôe òìñ ïúBðøîà íàå" .äðL §©¦¦©¦Ÿ£¨¨¤¨¤¨§¨§¨¨¥¤©§§§¨¨§¦¨©

ïéàL ,äðLa äðL øác ïéðúBð eðéøä íéìòa eøîà íàL ïépî :ïðaø eðz .'åë "ïúBð éðéøä£¥¦¥¨©¨©¦©¦¤¦¨§§¨¦£¥§¦§©¨¨§¨¨¤¥
"óñkä úà ïäkä Bì áMçå" :øîBì ãeîìz ?íäì ïéòîBL¯.ãçàë Blek óñk àäiL ãò §¦¨¤©§©§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¤§¥¤¤§¤¨

íãà ìëå ,LîBç ïéðúBð íéìòaäL ?íãà ìëì íéìòa ïéa äî ;íãà ìk ãçàå íéìòa ãçà¤¨§¨¦§¤¨¨¨¨©¥§¨¦§¨¨¨¤©§¨¦§¦¤§¨¨¨
.LîBç ïéðúBð ïéàäðùîdìàâe dLéc÷ä¯Bða dìàb .ìáBia Bãiî äàöBé äðéà¯äàöBé ¥§¦¤¦§¦¨§¨¨¥¨§¨¦¨©¥§¨¨§§¨

Bãiî dìàâe ,íéáBøwäî ãçà Bà øçà dìàb .ìáBia åéáàì¯dìàb .ìáBia íéðäkì äàöBé §¨¦©¥§¨¨©¥¤¨¥©§¦§¨¨¦¨§¨©Ÿ£¦©¥§¨¨
éøäå ,ìáBia íéðäkì äàöBé àéäå ìéàBä :øîàé àì ,Bãé úçz àéä éøäå íéðäkä ïî ãçà¤¨¦©Ÿ£¦©£¥¦©©¨ŸŸ©¦§¦§¨©Ÿ£¦©¥©£¥

éãé úçz àéä¯.íéðäkä åéçà ìëì ú÷lçúîe Bãé úçzî äàöBé àlà ;élL àéä éøä ¦©©¨¦£¥¦¤¦¤¨§¨¦©©¨¦§©¤¤§¨¤¨©Ÿ£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oikxr(iying meil)

òöîàad,ìáBéz` zectl `aa zxacn dpyndy ,xnelk §¤§©¥
cnere ,dpy mixyr xg`l oebk ,laeid zepy rvn`a dcyd
ivg `vi xaky oeik xn`i `l ,dpyd rvn` `edy oqip ycega
,ef dpy xear oeicpet ivge rlq ivg wx ycwdl oz` ,ef dpyn
oi`y dpynd zpeek edfe ,mly oeicpete rlq ycwdl ozep `l`

,dpyn zegta oil`ebänk ìëc[onf-]äðL déì àéìî àìc- §¨©¨§Ÿ©§¨¥¨¨
,dnily dpy d`lnzp `lydéì òøâî àìmelk rxbn epi` - Ÿ§¨©¥

.ef dpy oeictn
:dpynd ly df yexit lr dywn `xnbd,ïì òîLî à÷ éàî©¨©§©¨

m`dLc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàcdcy zectl `ady - §¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥
dkpi df itle ef dpyn exar miycg dnk aygn epi` ,ycwdn
dcet did eli`k ycwdl mlyn `l` ,ef dpy oeictn ycwdl

,dpyd zligzn dze`éðz÷ àéãäa àäzipyp ef dkld ixd - ¨§¤§¨¨¨¥
,`tiqa epipyy ,yexita dpynaíò íéLãç ïéáMçî ïéà¥§©§¦¢¨¦¦

,Lc÷ää:`xnbd zvxzn .`yixa ok yxtl okzi `l ok m`e ©¤§¥
`tiqde ,lirl epxn`y enk `ed `yixd ly yexitd mlerl

,ycwdd mr miycg oiaygn oi`y,øîà÷ íòh äî,xnelk ©©©¨¨©
äîedíòhy `yixa epipyy oicd lyøçàì ïéìàBb àìdìáBé ©©©Ÿ£¦§©©¥

,Lc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàc íeMî ,äðMî úBçt`l` ¨¦¨¨¦§¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥
.dpyd zligzn dze` dcet did eli`k ycwdl ozep

:dpyna epipy'åëå íéLãç ïéáMçî ïéàycwd la` ,ycwdl ¥§©§¦¢¨¦
.miycg aygn

:df oicl xewn d`iany `ziixa d`ian `xnbdïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦
.Lc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàL:`ziixad daiynãeîìz ¤¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥©§

øîBìEdcU WiCwi laId xg` m`e' (gi fk `xwie)Bì áMçå ©§¦©©©Ÿ¥©§¦¨¥§¦©
,'úøúBpä íéðMä ét ìò óñkä úà ïäkämipyd' oeylne ©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ

d`ae ,minily mipy aeyg x`ypy dn lky ,rnyn 'zxzep
y ,epcnlláMçî äzà íéðM,oeictdn rxbneáMçî äzà éàå ¨¦©¨§©¥§¦©¨§©¥
,íéLãçzligzn dze` dcet did eli`k ycwdl ozep `l` ¢¨¦

:cer `ziixad zl`ey .dpydúBNòì äöBø äzà íàL ïéépî¦©¦¤¦©¨¤©£
d aygl dvex ycwdd m`y -íéLãçe`vi xakyìäðL- ¢¨¦§¨¨

,jkn gieexn ycwddy ote`a ,dnily dpy d`vi eli`k
ycwddyäNBò,`ziixad ixac rvn`a `xnbd dwiqtn .ok ¤
:zxxaneéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -déLc÷àc ïBâk- ¥¦¨¥§§©§§¥

dcyd z` yicwdyéðîúå ïéòaøàc àbìôazpy rvn`a - §©§¨§©§§¦§©§¥
e`vi xaky miycgd aeygz m`e ,laei ly dpenye mirax`d
,laeid cr mipy izyn zegt ex`ypy `vnp ,dxenb dpyk
`l` ,sqk oerxba zictp dpi` laeid cr mipy izyn zegtae
.(.ck) lirl epipyy enk mirlq miyng ycwdl ozil jixv

:`ziixad ixac jyndl `xnbd zxfegøîBì ãeîìz(my) ©§©
,'ïäkä Bì áMçå'rnyneíB÷î ìkîycwdd minrtly - §¦©©Ÿ¥¦¨¨

,dxenb dpy `vi xak eli`k e`vi xaky miycgd z` aygn
.jk ici lr gieexn ycwddy ote`a epiide

äðùî
,eizea`n yxiy dfeg` dcy yicwnd mc` iabl dxeza xn`p
rxf Frxf itl LMxr dide 'dl Wi` WiCwi FzGg` dcVn m`e'§¦¦§¥£ª¨©§¦¦©§¨¨¤§§§¦©§¤©
EdcU WiCwi laId zpXn m` .sqM lwW miXngA mixrU xngŸ¤§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤¦¦§©©Ÿ¥©§¦¨¥
z` odMd Fl aXge EdcU WiCwi laId xg` m`e .mEwi LMxrM§¤§§¨§¦©©©Ÿ¥©§¦¨¥§¦©©Ÿ¥¤
m`e .LMxrn rxbpe laId zpW cr zxzFPd mipXd iR lr sqMd©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤§¦
eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd dcVd z` l`bi l`B̈Ÿ¦§©¤©¨¤©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨

.(hi-fh fk `xwie) 'Fl mwe§¨
:dfeg` dcy ly oeictd inc z` miny cvik zx`an epizpyn

Léc÷näz`eäãNeizea`n dyxiy ,dfeg` dcy -úòLa ©©§¦¨¥¦§©
ìáBiädpey`xd dpya dzectl `ae ,bdep laeidy onfa - ©¥
,laeila ïúBðlkl dxenz'íéøBòN øîBç òøæ'lceba rwxw - ¥¦¤©¤§¦

,mixery xek da rexfl ozipy dfk,óñk ì÷L íéMîçxn`py £¦¦¤¤¤¤
rxf Frxf itl LMxr dide 'dl Wi` WiCwi FzGg` dcVn m`e'§¦¦§¥£ª¨©§¦¦©§¨¨¤§§§¦©§¤©

.(fh fk my) 'sqM lwW miXngA mixrU xngŸ¤§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤
m`íL eéä,dcy dze`a -íéò÷ðd rwxwa mirwa -íéweîò ¨¨§¨¦£¦

íéçôè äøNò,xzei e`Bàda eidyäøNò íéäBáb íéòìñ £¨¨§¨¦§¨¦§¦£¨¨
íéçôè,xzei e`ðéàdnò ïéãcîð ïxneg rxf' itl zectdl §¨¦¥¨¦§¨¦¦¨

itl mnvr ipta mineyip md `l` ,'sqk lwy miyinga mixery
mirlqde mirwpd eid m` j` .mdly izin`d jxrdúBçẗ

ïàkî,migth dxyr xeriyn mizegt -dnò ïéãcîðzectdl ¦¨¦§¨¦¦¨
oeik ,sqk lwy miyinga mixery xneg rxf zia oeayg itl
mineyip md ixde ,rwxwd iabl milha el` mirlqe mirwpy

.dcydn wlgk
cr ex`ypy mipyd itl oeictd zney z` zx`an dpynd
'mixery xneg rxf' xeriya dcyy x`azdy oeik :laeid
,sqk lwy miyinga zictp mipy ryze mirax`l dyecwd

m` okl ,mirlq miying epiidedLéc÷äz` mc`d yicwd - ¦§¦¨
edcyå íézLokìLíéðL Lxzei e`,ìáBiä éðôìz` wlgl yi §©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥

df oeayg itle ,mipy ryze mirax`l mirlq miying mze`
ì ïBécðeôe òìñ ïúBð,äðLe`vnp ,dpy lkl rlq ozepyk ixdy ¥¤©§§§¨¨

yi miyingd rlqd z`e ,mirlq dryze mirax` lkd jqa
mirax` yi rlq lkay oeike ,mipyd ryze mirax` lkl wlgl
jqa ozpy `vnpe ,dpy lkl oeicpet siqen ,mipeicpet dpenye
ic miyingd rlqd liaya ixdy] oeicpete mirlq miying lkd
lk cbpk ,ryze mirax` ozep `ede ,mipeicpet dpenye mirax`a
ycwdl ozil `ly ,'rxkd'l ozip df xzein oeicpete ,[dpye dpy

.xzei hrn `l` ,wiecn mekq
:oeictd inc melyz ote` z` zx`an dpyndøîà íàå,dcetd §¦¨©

`l` ,zg` zaa mekqd lk z` ozil dvex ipi`øác ïúBð éðéøä£¥¦¥§©
äðLa äðL,dpy dze` inc mdy ,oeicpete rlq dpy lk -ïéà ¨¨§¨¨¥
Bì ïéòîBL,ok zeyrlãçàk Blek úà ïúBð àlà.zg` zaa - §¦¤¨¥¤§¤¨

edcy z` dcetd milrad oiay weligd z` zx`an dpynd
:xg` mc` oialíãàä ìk ãçàå íéìòa ãçàmilrad m` oia - ¤¨§¨¦§¤¨¨¨¨¨

mlyl dcetd lr ,dcetd `ed xg` mc` m` oiae dcetd `ed
dazky sqk lwy miyinga mixery xneg rxf zia ly df xign

e .dlef `id m` oiae dxwi dcyd m` oia ,dxezdäîweligdïéa ©¥
íéìòadcyd z` dcetdìoiaíãà ìk,dcyd z` dcetd §¨¦§¨¨¨

ïéðúBð íéìòaL ,àlàmitiqen -e ,LîBçx`yïéà íãà ìk ¤¨¤§¨¦§¦¤¨¨¨¥
,LîBç ïéðúBðdcVd z` l`bi l`B m`e' (hi fk my) xn`py §¦¤§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤

.'Fl mwe eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨

àøîâ
da rexfl ie`xy rwxwd lceb z` miny cvik zx`an `xnbd

:mixery xekàðzitl `ed rwxwd ocne` ,`ziixaaòøæ øBk- ¨¨¤©
,mixery xek zrixfl ie`xd mewnäàeáz øBk àìåmewn `le - §Ÿ§¨

`ed ocne`de .xzei ohw `edy ,d`eaz xek ly xeriy ea gnevy
zrixfl ie`xd mewn itla xekãé úìBtî,cia drixf ici lr - ©¤¨

,cgi mirxf daxd mipzep oi`yíéøååL úìBtî àìådrixfa - §Ÿ©¤§¨¦
.xzei ohw mewn edfe ,mirxf daxd da mipzepy ,mixeey ici lry

:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianéåì éðziel dpy - ¨¥¥¦
mixeryd zrixf z` mixryn oi` ,ef `ziixaàìrxfa,äaòî Ÿ§ª¤

,yicwnl cqtd jka mxbpe ,ohw mewna miax mirxf mipzepy
,mirlq miying ohw mewn lr mlyny÷ãéî àìådrixfa `l - §Ÿ¥¨

cqtd jka mxbpy oeik ,mirxf hrn mipzepy xnelk ,dwc
.mirlq miying wx mlyn lecb mewn lry ,ycwdlàlà¤¨

ote`a drixfa mixryn.éðBðéa¥¦
:dpyna epipy'åë íé÷eîò íéò÷ð íL eéä'e` migth dxyr ¨¨§¨¦£¦
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ערכין. פרק שביעי - אין מקדישין דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

ישנה ההבטחה "עשר בשביל שתתעשר", כך, שככל שיגדל המעשר )"עשר"(, תגדל יותר העשירות )"תתעשר"(.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



רד
oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

àøîâøçà ùéàì.mipdkl laeia ez`va dcyd dide Ðïáì àìåm`y Ð
.eia`l `l` ,mipdkl d`vei dpi` epa dl`bøåîà çà éøä`vze ,xg`k `diy Ð

.mipdkläãéòéì,dcrin Ð el dcril da dvexe dixard dn` eia` dpw m`y Ð
`id d`pwyk eia` da ozpy sqk eze`a `l` ,xg` sqka dycwl jixv oi`e
oiyecwc `nw wxta yxtnck ,el zycewn

.(a,hi)éøáò ãáòìåm` oad z` caerc Ð
z` caer epi`e .mipy yy jeza eipec` zn
Ð eyxei eig`e oa `la eipec` zn m` ,g`d
`nw wxta opixn`ck ,ecaer df oi`
mewna oa opinwen inp ikd .(`,fi) oiyecwc
d`vei dpi`c ikid ikc ,dfeg` dcyl a`
epa el`b m` ,mipdkl wlgzdl eia` cin

.laeia mipdkl `vz `làëäã äéì ÷åôéúå
'åë éúøúyi melk" ivexzl il dnle Ð
'ek "meaiíåùî ?eia` zgz mw oac `dc Ð

`l` ,`xwn ol `wtp `l Ð ixar carl
opixn`c .'eke "meai yi melk"c `kxit i`dn
oad z` zeaxl zi`x dn :(a,fi) oiyecwa

g`d z` `ivedle ixar carl?ip` daxn
,daxc` .dciril eia` zgz mw oky oad z`
eig` zgz mw oky g`d z` ip` daxn
mewna `l` meai yi melk :ipyne .meail
yi melk"c `kxit i`d e`l i`e .oa oi`y
dede ,ixar cara dil `wtp `l Ð 'ek "meai

.`cg `kde `cg `kd dilãéîòúù åäî
'åëcin dfeg` dcyl eza dzl`b m` Ð

mipdkl `le laeia dia`l `viy edn ,xafb?
ïá íå÷îá øçà àåäù ìëoa yic `kidc Ð

.cinrn epi` ,xg`k df aeygäùàÐ
ycwd cin dpcti in ,beln dcy dyicwdy

kl `vz `lydpi` `id m` ,laeia mipd
dzectl dlekiäùøåé ïëù ?zixi `edc Ð

,oa `le dyxei dlra oa dl yi elit` ,dl
lrady cnln Ð "dze` yxie" aizkck

.(a,`iw `xza `aa) ezy` z` yxeiåà
äì íé÷åî ïá àîìãoi`c `kid `dc Ð

mie`xd miqkpa lhep Ð dyxei dpae ,lra
.dzin iptl dl wfgenak dzin xg`l letil
ie`xa lhep epi` ezy` z` yxeid lra la`
`aa) "oilgep yi" wxta opixn`ck ,wfgenak

.(`,biw `xzaíéðù éúùî úåçô äùéã÷ä
ìáåéä éðôìrexiba `le ,dl`be xg` `ae Ð

mipdkl `vzy edn ,oinily miyng `l`
dfeg` dcy x`yk ,laeiaêéúòã éàî ?Ð
.`wtp `lc xninl iraizcäàöåéä äãùì

íéðäëì,laeia mipdkl zzl ie`xy Ð
.dl`b `le milra dyicwdyãçà äìàâå

íéðäëä ïî.xafb cin Ðéðà íéøçà ìùá
äëåæd`vei dzid l`xyi dl`b m` Ð

.iig` x`y mr da dkef ip`e ,ecinãåîìú
åúæåçà äéäú ïäëì øîåì`ki`e Ð

eia`n yxiy odk ly ezfeg` :ikd yxcinl
.ely dpi` ef la` .ely `dzäðùî

'åë äëåúì ïéñðëð íéðäëly mipdk Ð
`ide ,'ek dkezl oiqpkp laeid xnyn

.mcia dhelgïéùåèø äãùcr ,daefr Ð
ecin `vz laei ribiyke .xg` dpl`biy

.mipdklàøîâúéá ùéã÷îîyicwna Ð
dcyae ,"ycw ezia z` yicwi ik" :aizk zia
,mlerl mipdkl `wtp `l ziae 'ebe "odkd ekixrde" :mzd aizkck ,minc `la ycwd cin mlerl `vz `l zia dn ,'ebe "ycew laeia ez`va" :(fk `xwie) aizk dfeg`
laei ihn ike ,ycwd ziad wcal dinc ixd Ð xg` dl wixt ik ,jklid .minc `la ycwd cin `vz `l dfeg` dcy s` Ð `id jln zxifbc ,dcegl dfeg` dcy `l`

.dl ilwye lwy miyng inc mipdk iadi Ð dl`bp `l i`e .mipdkl mpga `wtpúøöò éùáëá."odkl 'dl eidi ycew" :(bk `xwie) aizk Ðäæåçà äãùå úøöò éùáë
.ycwd cin xg` dl`b elit`e ,mipdkl mlerl `ied `l zia la` ,(gi xacna) edpip dpedk zepzn rax`e mixyrn Ð
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íåìë.`zlin i`da g`n oa ith sicre :yexit Ð oa oi`y mewna `l` meai yi
dil dede ,dfd xaca md mieyc ,`hdix metl rnynck yxtl oi` la`
,(`,hw `xza `aa) "oilgep yi"a jk rnyn `lc .ixar care dciria sicr oa
oiprl ,edpip iccd ik zae oa meai oiprlc ,df mrhn g`le a`l zncew zac wiqnc

lr `nl` .edpip iccd ik zae oa inp dlgp
sicr oa df mrhnc xnel oikixv ep` jgxk

.g`n ith

åúæåçà:xn`z m`e Ð ely ef oi`e ely
`xw `la ?"ezfeg`" il dnl
seqa `zi`ck .xnege lwd xezql lkep
xnege lw wiicc oinxg dcy iab oizlikn
`w mzd ?inc in :wiqne ,`kdc `peb i`dk
ded inp `kd .dil liwy `kd ,`nlra ikf
e`l i`c :xnel yie !xnege lw xzqnl ivn

g`""odk"c dey dxfbn `pin` ded "ezfe
.eci zgzn d`vei dpi`c ,xbd lfbn "odk"
"`nw lfebd" wxt mzd `ibeqd rnyn oke
odk didy ixd :opax epzc ,(a,hw `nw `aa)
`veie li`ed :xn`i `ly oipn ,xbd lfeb
?ily `dz Ð ici zgz `ed ixde mipdkl
lya Ð dkef mixg` lya m` ,`ed oice
z` yi`" :aizkde ['eke] ?oky lk `l envr
(my) opitli dipinc :yexit ."didi el eiycw
dry lkae zr lka eizepaxw aixwn odkc
ok m`e .ely epi`y xnyna elit`e ,dvxiy
lfb lr aiig `edy eny` aixwiy `ed oic
opitlic :[ipyne] !ecia oxwd mb x`yie ,xbd
eci zgzn `veic ,dfeg` dcyn "odk" "odk"
?olpn mzde .mipdkd [eig`] lkl zwlgzne
aizkc `l i` ,`nl` .`kdc `ibeq iziine
`vei epi`c xbd lfba `pin` ded "ezfeg`"
eiycw z` yi`e" aizkc meyn ,eci zgzn
dfeg` `idy dcy inp opitlie ,"didi el
jixhvi` ikd meyn .odk cin d`vei dpi`c
xbd lfb opitlie ,ely ef oi`e ,ely "ezfeg`"

."odk" "odk"c dey dxfbn dipinäîoldl
olpn :xn`z m`e Ð minca o`k s` minca
`nlc ?xg`n ith dilr mipdkl odl yic
in lkl minca `veic ,zia yicwnc `inec
inp ikd Ð ea oiey l`xyie odke ,dvxiy
dil rnync ,xnel yie !dfa xninl ol ded
z` l`bi `l m`e" :ikd `xwc dihyt
cia cner `l` ,milrad :yexit "dcyd
yi`l dcyd xkn m`e" ,laei cr xafbd
`l Ð el` mikxc ipya xg` el`by ,"xg`
dide" :`l` ,ycwd cin milrad cer l`bi
."didi mipdkl 'dl ycw laeia ez`va
cil `veiy miweqtd jezn rnyn `nl`
dcedi iaxl dey dxfb `iz`e ,mipdk
`kid mpga `le minca `veiy opireny`l

.xg` dl`b `lc

éáøåixdy :dniz Ð `nrh i`n oerny
`nrh i`n xtqd l`ey dligza
oerny iaxc `nrh `nl` ,dcedi iaxc
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àøîâ"äãOä úà ìàâé àì íà" :ïðaø eðz¯;íéìòa ¨©¨©¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¨¦
"äãOä úà øëî íàå"¯"øçà Léàì" ;øaæéb¯øçàì §¦¨©¤©¨¤¦§¨§¦©¥§©¥

àlà Bðéà Bà ?ïáì àìå øçàì :øîBà äzà .ïáì àìå§Ÿ§¥©¨¥§©¥§Ÿ§¥¥¤¨
"Léà" :øîBà àeäLk !çàì àìå øçàì¯çà éøä §©¥§Ÿ§¨§¤¥¦£¥¨

"øçà" íéi÷î éðà äî àä ,øeîà¯äîe .ïáì àìå ¨¨¨£¦§©¥©¥§Ÿ§¥©
éðà äaøî ?çàä úà àéöBäìe ïaä úà úBaøì úéàø̈¦¨§©¤©¥§¦¤¨¨§©¤£¦
,äaøcà .éøáò ãáòìe äãéòéì åéáà úçz í÷ ïkL ,ïaä©¥¤¥¨©©¨¦¦¦¨§¤¤¦§¦©§©¨
!íeaééì åéçà úçz í÷ ïkL ,çàä úà éðà äaøî§©¤£¦¤¨¨¤¥¨©©¨¦§¦
ïéà ïa Lé àä ,ïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé íeìk§¥¦¤¨§¨¤¥¥¨¥¥¥

!àãç àëäå ézøz àëäc déì ÷Btéúå .íeaé¯íeMî ¦§¥¥§¨¨©§¥§¨¨£¨¦
íeìk :déì à÷ôðc àeä éîð àëøét éàäî éøáò ãáòc§¤¤¦§¦¥©¦§¨©¦§¨§¨¥§
:deáà øa äaø éòa !ïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé¥¦¤¨§¨¤¥¥¨¥©¨©£
ïa íeaé ïéðòìc ïåék ?äéáàì äãN ãéîòzL eäî úa©©¤©£¦¨¤§¨¦¨¥¨¦§¦§©¦¥

éøèt éããä ék úáe¯ïéðòìc ïåék àîìéc Bà ,äî÷Bî ©¦£¨¥¨§¦§¨¦§¨¥¨¦§¦§©
àéîc øçà ék ïa íB÷îa úa äìçð¯?äî÷Bî àì ©£¨©¦§¥¦©¥¨§¨¨§¨

øçà àeäL ìk :ìàòîLé éaø éác àðúc ,òîL àz̈§©§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¤©¥
éòa .àéîc øçà ék ïa íB÷îa éîð àäå ,ïa íB÷îa¦§¥§¨©¦¦§¥¦©¥¨§¨¨¥
íé÷Bî ìòa ?äãN dì ãéîòî éî äMà :àøéæ éaø©¦¥¨¦¨¦©£¦¨¨¤©©¦

dì¯dì íé÷Bî ïa àîìéc Bà ,dLøBé ïkL¯ïkL ¨¤¥§¨¦§¨¥¦¨¤¥
àîç øa éîø dépéî àòa .e÷éz ?÷æçenák éeàøa ìèBð¥¨¨§©§¨¥§¨¦¥¨¦©¨¨
,ìáBiä éðôì íéðL ézMî úBçt dLéc÷ä :àcñç áøî¥©¦§¨¦§¦¨¨¦§¥¨¦¦§¥©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc oikxr(iying meil)

àøîâ
.laeia eia`l d`vei ,[yicwnd ly] epa dl`b' :dpyna epipy
d`vei ,ecin [yicwnd] dl`be ,miaexwdn cg` e` xg` dl`b

.'laeia mipdkl
:miweqtdn el` mipic zyxecd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøm`e ,dcVd z` l`bi `l m`e' (k fk `xwie) weqta xn`p ©¨¨§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦
,yexcl yie ,'cFr l`Bi `l ,xg` Wi`l dcVd z` xknàì íà' ¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥¦Ÿ

,'äãOä úà ìàâéd dfíéìòa,mnvr'äãOä úà øëî íàå'df ¦§©¤©¨¤§¨¦§¦¨©¤©¨¤
d,'øçà Léàì' ,øaæébdcyd dxknp m` `weecy ,wiicl yie ¦§¨§¦©¥
ìyi`øçà,mipdkl laeia z`vei `id ixdàìådxknpyk,ïaì §©¥§Ÿ©¥

l dxkn m` `l`laeia z`vei dpi`e ,eia`l laeia zxfeg ,epa
:`ziixad zl`ey .mipdkløîBà äzàweqtdn yexcl yiy ©¨¥
Bðéà Bà ,ïaì àìå ,'øçàì',ok yexcp `l `ny -,'øçàì' àlà §©¥§Ÿ©¥¥¤¨§©¥

,çàì àìåz` yicwnd ly eig`l dcyd z` xafbd xkn m`y §Ÿ¨¨
.yicwnl laeia zxfeg `l` ,mipdkl laeia z`vei dpi` ,dcyd

:`ziixad daiynàeäLk[weqtd-],'Léà' øîBàxn` `le §¤¥¦
,'xg`' mzqøeîà çà éøäg` s`y zeaxl dxezd d`a - £¥¨¨

laeia dcyd z`vei ,yicwnd ly eig`l dxkn m`e `ed xg`k
,mipdklíéi÷î éðà äî àäoeyldn hrnl yi dn `l` - ¨¨£¦§©¥
,'øçà',laeia z`vei eig`l e` xg`l xafbd dxkn m` wxy ©¥
àìådxkn m`.ïaì §Ÿ©¥

:`ziixad zl`ey,ïaä úà úBaøì úéàø äîea`d oick epicy ¨¨¦¨§©¤©¥
,eia`l laeia dcyd zxfegy ,dcyd zle`b oiprlúà àéöBäìe§¦¤

çàäz`vei `idy ,dcyd z` l`ebd xf mc` lkk epicy xnele ¨¨
:`ziixad daiyn .mipdkl laeiaéðà äaøîz`,ïaä`diy ©§¤£¦©¥

,eia` oick epicy xg` mewna ep`vn ixdy ,eia`k epicí÷ ïkL¤¥¨
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,diyecw sqkk aygp dziipw sqk `l` ,oiyecw sqk `ll dze`
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,ezecar zepy yy jeza a`d zne ,ixar car a`d dpw m`
`d oa z` card caeroiprl mb okl .ziriayd dpyd cr oec

oi`y dn .eia` oick oad oic `diy xnel xazqn dcyd zle`b
epi`e ,dixard ezn` z` criil eig` zgz cner epi`y ,g`a ok
epic `di dcyd zle`b oiprl mby xazqne ,ixard ecara caer

.xf mc` oick
:`ziixad dywnäaøcà,df oipra dketd `xaq xnel ozip - ©§©¨

,çàä úà éðà äaøîzle`bk aygiz eci lr dcyd zle`by ©§¤£¦¤¨¨
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zgz cner g`dy gkene ,ezy` z` g`d `yep ,mipa `ll eig`
.dcyd zle`b oiprl s` eizgz cenriy xnel xazqne ,eig`

:`ziixad zvxzníeìkike -,ïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé §¥¦¤¨¦§¤¥¥
àäm` la` -,íeaé ïéà ,ïa Lég`dn sicr oady `vnp ok m`e ¨¥¥¥¦

wxe ,meaia jxevd z` lhan `ed oa yi m`y ,df xaca s`
.eig` ly meail ezy` dwewf oa mc`l oi`yk

recn :`xnbd dywn .`ziixad ixac meiq z` zx`an `xnbd
,'oa oi`y mewna `l` meai yi melk' xnel `ziixad dkxved

àãç àëäå ézøz àëäc déì ÷etéúå`ziixad dlki ixde - §¦¥§¨¨©§¥§¨¨£¨
edf mewn lkn ,oal mcew g`d meai iabl m` s`y xnele zegcl
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.ixar cara mbe ceria mb
:`xnbd zvxznc íeMîly epic xwir,éøáò ãáòz` caery ¦§¤¤¦§¦

,g`d z` `le oaddéì à÷ôðc àeä énð àëøét éàäî- ¥©¦§¨©¦§¨§¨¥
yi m`y ep`vn ceri iably s`y ,cnlp `ed dnvr ef `iyewn
cner g`dy meai iabl ep`vn jci`ne ,eig`l oad mcew g`e oa
g`d gkn sicr oad gky epwqd mewn lkn ,oad `le eig` zgz

c ,envr meai iabl s`,ïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé íeìk§¥¦¤¨¦§¤¥¥

oady ixar car iabl s` mircei epiid `l ef `xaq `lel la`
oady mdn cenll zenewn ipy epl eid `l `linne ,g`dn sicr
ly `xaqd xwir z` `iadl `ziixad dkxved okle ,mcew
meain cenll oi` `linne ,'oa oi`y mewna `l` meai yi melk'

.oan sicr g`y
:dia` dcy z` dcetd za oica zwtzqn `xnbdéòawtzqd - ¨¥
äéáàì äãN ãéîòzL eäî ,úa ,deáà øa äaøzadyk m`d - ©¨©£©©©¤©£¦¨¤§¨¦¨

,mipdkl `le ,laeia dia`l dcyd zxfeg dia` dcy z` zl`eb
z` dea` xa dax x`ane .`l e` ,eia` dcy z` dcetd oa oick

:wtqd iccvéøèt éããä ék úáe ïa ,íeaé ïéðòìc ïåékoad - ¥¨¦§¦§©¦¥©¦£¨¥¨§¦
xn`p okle ,meain mn` z` mixhet mdy jka md miey zade

cäî÷Bî.oak ,dia`l dcyd z` zad s` dcinrny -Bà §¨
àîìéc,xn`p `ny e` -äìçð ïéðòìc ïåék,dyexi -úa ¦§¨¥¨¦§¦§©©£¨©

àéîc øçà ék ïa íB÷îazyxei zad oi` ,oa yiy mewna - ¦§¥¦©¥¨§¨
,xf mc`k dpice ,melkäî÷Bî àìdcy dcinrn dpi` - Ÿ§¨

zpzip laeiay ,dcyd z` dcetd xf mc`k dpic `l` ,dia`l
.mipdkl dcyd

z` `xnbd zhyet:`ziixan wtqdéaø éác àðúc ,òîL àz̈§©§¨¨§¥©¦
ìàòîLéiax ly eyxcn ziaa `ziixad dzpyp jky - ¦§¨¥
,l`rnyiìkmc`àeäLk dyexi iabl aygpíB÷îa 'øçà'- ¨¤©¥¦§

yiyk,ïa,dcyd zle`b iabl mb 'xg`' aygp `ed ixdénð àäå ¥§¨©¦
za s`e -àéîc øçà ék ,ïa íB÷îamc`k zaygp `id - ¦§¥¦©¥¨§¨

dfeg` dcy iabl s` `linne ,enr zyxei dpi` ixdy ,'xg`'
laeia zxfeg zad dl`by dcyd oi`e ,'xg`'k zaygp `id

.mipdkl `l` ,dia`l
:dcy dyicwdy dy` oica zwtzqn `xnbdéòawtzqd -éaø ¨¥©¦

äMà ,àøéæ,dly bFln dcy dyicwdy ,d`eypdì ãéîòî éî ¥¨¦¨§¦©£¦¨
äãNdcyd z` dliaya l`eb [dpa e` dlra] diaexwn in - ¨¤

d m`d .mipdkl wlgzz `le ,laeia dil` xefgzy ickìòa©©
dì íé÷Bî,dcyd z` dl cinrn -ïkL`ed,dLøBéelit`e ¦¨¤¥§¨

z` dl cinrdl dnewna cenri `ed okle ,oa dl yiy mewna
.dfeg` dcydàîìéc Bàdy xn`py e` -dì íé÷Bî ïa- ¦§¨¥¦¨

,dcyd z` dl cinrn÷æçenák éeàøa ìèBð ïkLoeik - ¤¥¥¨¨§©§¨
gk lr sicr ezyexi gk ,yxei oade lra dl oi`y mewnay
ezy` zwfga eidy mixac wx yxei lrad ixdy ,lrad zyexi
cia miwfgen eid `ly mixac s` yxei oad eli`e ,dzny drya
miaiig mixg` eidy oenn enk ,dcil `eal miie`x wx `l` ,en`
en` mewna cenrl egek sicr dcy zcnrd iabl s` ok m`e ,dl

:`xnbd zniiqn .lrad gkne÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly

:laeil jenq edcy yicwnd oipra dpc `xnbdéîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦
,àcñç áøî àîç øay dfeg` dcydLéc÷ädilraúBçt ©¨¨¥©¦§¨¦§¦¨¨

,ìáBiä éðôì íéðL ézMîrxbn epi` dze` l`ebdy `ed oicdy ¦§¥¨¦¦§¥©¥
,sqk lwy miying zzl jixv `l` ,ex`ypy mipyd itl

,dl`be xf mc` `ae ,(.ck) lirl x`eankíéðäkì àözL eäî©¤¥¥©Ÿ£¦
.`l e` ,laeia mipdkl z`vei `id m`d -

déì øîà,`cqg axézòc éàîC`vz `ly xnel jzxaq dn - ¨©¥©©§¨
aXge' (gi fk `xwie) weqta xn`py oeik edf ixd ,laeia dcyd§¦©

laId zpW cr zxzFPd mipXd iR lr sqMd z` odMd Flòøâðå ©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©
,'Ekøòî(`k fk my) xn`p jk xg`eBúàöa äãOä äéäå' ¥¤§¤§¨¨©¨¤§¥
ìáBiácenll yie ,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM 'dl Wcw ©¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨

xy miweqtd zekinqndcy wïBòøéb úácote`a zictpy - §©¥¨
,exary mipyd z` dcetd rxbnyïéàlaeia z`vei ok` - ¦

dcy la` ,mipdkl,ïBòøéb úa åàìcdycwedy ef dcy oebke §¨©¥¨
ozep mlerl `l` ,oerxib da jiiy oi`y ,laeil mizpy jeza

,mirlq miying dcetdàì.laeia mipdkl z`vei dpi` - 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

ערכין. פרק שביעי - אין מקדישין דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רה oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay
àøîâøçà ùéàì.mipdkl laeia ez`va dcyd dide Ðïáì àìåm`y Ð

.eia`l `l` ,mipdkl d`vei dpi` epa dl`bøåîà çà éøä`vze ,xg`k `diy Ð
.mipdkläãéòéì,dcrin Ð el dcril da dvexe dixard dn` eia` dpw m`y Ð

`id d`pwyk eia` da ozpy sqk eze`a `l` ,xg` sqka dycwl jixv oi`e
oiyecwc `nw wxta yxtnck ,el zycewn

.(a,hi)éøáò ãáòìåm` oad z` caerc Ð
z` caer epi`e .mipy yy jeza eipec` zn
Ð eyxei eig`e oa `la eipec` zn m` ,g`d
`nw wxta opixn`ck ,ecaer df oi`
mewna oa opinwen inp ikd .(`,fi) oiyecwc
d`vei dpi`c ikid ikc ,dfeg` dcyl a`
epa el`b m` ,mipdkl wlgzdl eia` cin

.laeia mipdkl `vz `làëäã äéì ÷åôéúå
'åë éúøúyi melk" ivexzl il dnle Ð
'ek "meaiíåùî ?eia` zgz mw oac `dc Ð

`l` ,`xwn ol `wtp `l Ð ixar carl
opixn`c .'eke "meai yi melk"c `kxit i`dn
oad z` zeaxl zi`x dn :(a,fi) oiyecwa

g`d z` `ivedle ixar carl?ip` daxn
,daxc` .dciril eia` zgz mw oky oad z`
eig` zgz mw oky g`d z` ip` daxn
mewna `l` meai yi melk :ipyne .meail
yi melk"c `kxit i`d e`l i`e .oa oi`y
dede ,ixar cara dil `wtp `l Ð 'ek "meai

.`cg `kde `cg `kd dilãéîòúù åäî
'åëcin dfeg` dcyl eza dzl`b m` Ð

mipdkl `le laeia dia`l `viy edn ,xafb?
ïá íå÷îá øçà àåäù ìëoa yic `kidc Ð

.cinrn epi` ,xg`k df aeygäùàÐ
ycwd cin dpcti in ,beln dcy dyicwdy

kl `vz `lydpi` `id m` ,laeia mipd
dzectl dlekiäùøåé ïëù ?zixi `edc Ð

,oa `le dyxei dlra oa dl yi elit` ,dl
lrady cnln Ð "dze` yxie" aizkck

.(a,`iw `xza `aa) ezy` z` yxeiåà
äì íé÷åî ïá àîìãoi`c `kid `dc Ð

mie`xd miqkpa lhep Ð dyxei dpae ,lra
.dzin iptl dl wfgenak dzin xg`l letil
ie`xa lhep epi` ezy` z` yxeid lra la`
`aa) "oilgep yi" wxta opixn`ck ,wfgenak

.(`,biw `xzaíéðù éúùî úåçô äùéã÷ä
ìáåéä éðôìrexiba `le ,dl`be xg` `ae Ð

mipdkl `vzy edn ,oinily miyng `l`
dfeg` dcy x`yk ,laeiaêéúòã éàî ?Ð
.`wtp `lc xninl iraizcäàöåéä äãùì

íéðäëì,laeia mipdkl zzl ie`xy Ð
.dl`b `le milra dyicwdyãçà äìàâå

íéðäëä ïî.xafb cin Ðéðà íéøçà ìùá
äëåæd`vei dzid l`xyi dl`b m` Ð

.iig` x`y mr da dkef ip`e ,ecinãåîìú
åúæåçà äéäú ïäëì øîåì`ki`e Ð

eia`n yxiy odk ly ezfeg` :ikd yxcinl
.ely dpi` ef la` .ely `dzäðùî

'åë äëåúì ïéñðëð íéðäëly mipdk Ð
`ide ,'ek dkezl oiqpkp laeid xnyn

.mcia dhelgïéùåèø äãùcr ,daefr Ð
ecin `vz laei ribiyke .xg` dpl`biy

.mipdklàøîâúéá ùéã÷îîyicwna Ð
dcyae ,"ycw ezia z` yicwi ik" :aizk zia
,mlerl mipdkl `wtp `l ziae 'ebe "odkd ekixrde" :mzd aizkck ,minc `la ycwd cin mlerl `vz `l zia dn ,'ebe "ycew laeia ez`va" :(fk `xwie) aizk dfeg`
laei ihn ike ,ycwd ziad wcal dinc ixd Ð xg` dl wixt ik ,jklid .minc `la ycwd cin `vz `l dfeg` dcy s` Ð `id jln zxifbc ,dcegl dfeg` dcy `l`

.dl ilwye lwy miyng inc mipdk iadi Ð dl`bp `l i`e .mipdkl mpga `wtpúøöò éùáëá."odkl 'dl eidi ycew" :(bk `xwie) aizk Ðäæåçà äãùå úøöò éùáë
.ycwd cin xg` dl`b elit`e ,mipdkl mlerl `ied `l zia la` ,(gi xacna) edpip dpedk zepzn rax`e mixyrn Ð
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íåìë.`zlin i`da g`n oa ith sicre :yexit Ð oa oi`y mewna `l` meai yi
dil dede ,dfd xaca md mieyc ,`hdix metl rnynck yxtl oi` la`
,(`,hw `xza `aa) "oilgep yi"a jk rnyn `lc .ixar care dciria sicr oa
oiprl ,edpip iccd ik zae oa meai oiprlc ,df mrhn g`le a`l zncew zac wiqnc

lr `nl` .edpip iccd ik zae oa inp dlgp
sicr oa df mrhnc xnel oikixv ep` jgxk

.g`n ith

åúæåçà:xn`z m`e Ð ely ef oi`e ely
`xw `la ?"ezfeg`" il dnl
seqa `zi`ck .xnege lwd xezql lkep
xnege lw wiicc oinxg dcy iab oizlikn
`w mzd ?inc in :wiqne ,`kdc `peb i`dk
ded inp `kd .dil liwy `kd ,`nlra ikf
e`l i`c :xnel yie !xnege lw xzqnl ivn

g`""odk"c dey dxfbn `pin` ded "ezfe
.eci zgzn d`vei dpi`c ,xbd lfbn "odk"
"`nw lfebd" wxt mzd `ibeqd rnyn oke
odk didy ixd :opax epzc ,(a,hw `nw `aa)
`veie li`ed :xn`i `ly oipn ,xbd lfeb
?ily `dz Ð ici zgz `ed ixde mipdkl
lya Ð dkef mixg` lya m` ,`ed oice
z` yi`" :aizkde ['eke] ?oky lk `l envr
(my) opitli dipinc :yexit ."didi el eiycw
dry lkae zr lka eizepaxw aixwn odkc
ok m`e .ely epi`y xnyna elit`e ,dvxiy
lfb lr aiig `edy eny` aixwiy `ed oic
opitlic :[ipyne] !ecia oxwd mb x`yie ,xbd
eci zgzn `veic ,dfeg` dcyn "odk" "odk"
?olpn mzde .mipdkd [eig`] lkl zwlgzne
aizkc `l i` ,`nl` .`kdc `ibeq iziine
`vei epi`c xbd lfba `pin` ded "ezfeg`"
eiycw z` yi`e" aizkc meyn ,eci zgzn
dfeg` `idy dcy inp opitlie ,"didi el
jixhvi` ikd meyn .odk cin d`vei dpi`c
xbd lfb opitlie ,ely ef oi`e ,ely "ezfeg`"

."odk" "odk"c dey dxfbn dipinäîoldl
olpn :xn`z m`e Ð minca o`k s` minca
`nlc ?xg`n ith dilr mipdkl odl yic
in lkl minca `veic ,zia yicwnc `inec
inp ikd Ð ea oiey l`xyie odke ,dvxiy
dil rnync ,xnel yie !dfa xninl ol ded
z` l`bi `l m`e" :ikd `xwc dihyt
cia cner `l` ,milrad :yexit "dcyd
yi`l dcyd xkn m`e" ,laei cr xafbd
`l Ð el` mikxc ipya xg` el`by ,"xg`
dide" :`l` ,ycwd cin milrad cer l`bi
."didi mipdkl 'dl ycw laeia ez`va
cil `veiy miweqtd jezn rnyn `nl`
dcedi iaxl dey dxfb `iz`e ,mipdk
`kid mpga `le minca `veiy opireny`l

.xg` dl`b `lc

éáøåixdy :dniz Ð `nrh i`n oerny
`nrh i`n xtqd l`ey dligza
oerny iaxc `nrh `nl` ,dcedi iaxc
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.laeia eia`l d`vei ,[yicwnd ly] epa dl`b' :dpyna epipy
d`vei ,ecin [yicwnd] dl`be ,miaexwdn cg` e` xg` dl`b

.'laeia mipdkl
:miweqtdn el` mipic zyxecd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøm`e ,dcVd z` l`bi `l m`e' (k fk `xwie) weqta xn`p ©¨¨§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦
,yexcl yie ,'cFr l`Bi `l ,xg` Wi`l dcVd z` xknàì íà' ¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥¦Ÿ
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d,'øçà Léàì' ,øaæébdcyd dxknp m` `weecy ,wiicl yie ¦§¨§¦©¥
ìyi`øçà,mipdkl laeia z`vei `id ixdàìådxknpyk,ïaì §©¥§Ÿ©¥

l dxkn m` `l`laeia z`vei dpi`e ,eia`l laeia zxfeg ,epa
:`ziixad zl`ey .mipdkløîBà äzàweqtdn yexcl yiy ©¨¥
Bðéà Bà ,ïaì àìå ,'øçàì',ok yexcp `l `ny -,'øçàì' àlà §©¥§Ÿ©¥¥¤¨§©¥

,çàì àìåz` yicwnd ly eig`l dcyd z` xafbd xkn m`y §Ÿ¨¨
.yicwnl laeia zxfeg `l` ,mipdkl laeia z`vei dpi` ,dcyd

:`ziixad daiynàeäLk[weqtd-],'Léà' øîBàxn` `le §¤¥¦
,'xg`' mzqøeîà çà éøäg` s`y zeaxl dxezd d`a - £¥¨¨

laeia dcyd z`vei ,yicwnd ly eig`l dxkn m`e `ed xg`k
,mipdklíéi÷î éðà äî àäoeyldn hrnl yi dn `l` - ¨¨£¦§©¥
,'øçà',laeia z`vei eig`l e` xg`l xafbd dxkn m` wxy ©¥
àìådxkn m`.ïaì §Ÿ©¥

:`ziixad zl`ey,ïaä úà úBaøì úéàø äîea`d oick epicy ¨¨¦¨§©¤©¥
,eia`l laeia dcyd zxfegy ,dcyd zle`b oiprlúà àéöBäìe§¦¤

çàäz`vei `idy ,dcyd z` l`ebd xf mc` lkk epicy xnele ¨¨
:`ziixad daiyn .mipdkl laeiaéðà äaøîz`,ïaä`diy ©§¤£¦©¥

,eia` oick epicy xg` mewna ep`vn ixdy ,eia`k epicí÷ ïkL¤¥¨
`edäãéòéì åéáà úçz`yil leki ,dixar dn` mc` dpw m` - ©©¨¦¦¦¨

,diyecw sqkk aygp dziipw sqk `l` ,oiyecw sqk `ll dze`
,eia` ozpy df sqka el dcril epa leki ok enkeéøáò ãáòìe- §¤¤¦§¦

,ezecar zepy yy jeza a`d zne ,ixar car a`d dpw m`
`d oa z` card caeroiprl mb okl .ziriayd dpyd cr oec

oi`y dn .eia` oick oad oic `diy xnel xazqn dcyd zle`b
epi`e ,dixard ezn` z` criil eig` zgz cner epi`y ,g`a ok
epic `di dcyd zle`b oiprl mby xazqne ,ixard ecara caer

.xf mc` oick
:`ziixad dywnäaøcà,df oipra dketd `xaq xnel ozip - ©§©¨

,çàä úà éðà äaøîzle`bk aygiz eci lr dcyd zle`by ©§¤£¦¤¨¨
,mnvr milradí÷ ïkL`ed,íeaééì åéçà úçzzn m`y ¤¥¨©©¨¦§¦

zgz cner g`dy gkene ,ezy` z` g`d `yep ,mipa `ll eig`
.dcyd zle`b oiprl s` eizgz cenriy xnel xazqne ,eig`

:`ziixad zvxzníeìkike -,ïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé §¥¦¤¨¦§¤¥¥
àäm` la` -,íeaé ïéà ,ïa Lég`dn sicr oady `vnp ok m`e ¨¥¥¥¦

wxe ,meaia jxevd z` lhan `ed oa yi m`y ,df xaca s`
.eig` ly meail ezy` dwewf oa mc`l oi`yk

recn :`xnbd dywn .`ziixad ixac meiq z` zx`an `xnbd
,'oa oi`y mewna `l` meai yi melk' xnel `ziixad dkxved

àãç àëäå ézøz àëäc déì ÷etéúå`ziixad dlki ixde - §¦¥§¨¨©§¥§¨¨£¨
edf mewn lkn ,oal mcew g`d meai iabl m` s`y xnele zegcl
,zenewn izya ep`vn g`l mcew oady dn eli`e ,cg` mewn wx

.ixar cara mbe ceria mb
:`xnbd zvxznc íeMîly epic xwir,éøáò ãáòz` caery ¦§¤¤¦§¦

,g`d z` `le oaddéì à÷ôðc àeä énð àëøét éàäî- ¥©¦§¨©¦§¨§¨¥
yi m`y ep`vn ceri iably s`y ,cnlp `ed dnvr ef `iyewn
cner g`dy meai iabl ep`vn jci`ne ,eig`l oad mcew g`e oa
g`d gkn sicr oad gky epwqd mewn lkn ,oad `le eig` zgz

c ,envr meai iabl s`,ïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé íeìk§¥¦¤¨¦§¤¥¥

oady ixar car iabl s` mircei epiid `l ef `xaq `lel la`
oady mdn cenll zenewn ipy epl eid `l `linne ,g`dn sicr
ly `xaqd xwir z` `iadl `ziixad dkxved okle ,mcew
meain cenll oi` `linne ,'oa oi`y mewna `l` meai yi melk'

.oan sicr g`y
:dia` dcy z` dcetd za oica zwtzqn `xnbdéòawtzqd - ¨¥
äéáàì äãN ãéîòzL eäî ,úa ,deáà øa äaøzadyk m`d - ©¨©£©©©¤©£¦¨¤§¨¦¨

,mipdkl `le ,laeia dia`l dcyd zxfeg dia` dcy z` zl`eb
z` dea` xa dax x`ane .`l e` ,eia` dcy z` dcetd oa oick

:wtqd iccvéøèt éããä ék úáe ïa ,íeaé ïéðòìc ïåékoad - ¥¨¦§¦§©¦¥©¦£¨¥¨§¦
xn`p okle ,meain mn` z` mixhet mdy jka md miey zade

cäî÷Bî.oak ,dia`l dcyd z` zad s` dcinrny -Bà §¨
àîìéc,xn`p `ny e` -äìçð ïéðòìc ïåék,dyexi -úa ¦§¨¥¨¦§¦§©©£¨©

àéîc øçà ék ïa íB÷îazyxei zad oi` ,oa yiy mewna - ¦§¥¦©¥¨§¨
,xf mc`k dpice ,melkäî÷Bî àìdcy dcinrn dpi` - Ÿ§¨

zpzip laeiay ,dcyd z` dcetd xf mc`k dpic `l` ,dia`l
.mipdkl dcyd

z` `xnbd zhyet:`ziixan wtqdéaø éác àðúc ,òîL àz̈§©§¨¨§¥©¦
ìàòîLéiax ly eyxcn ziaa `ziixad dzpyp jky - ¦§¨¥
,l`rnyiìkmc`àeäLk dyexi iabl aygpíB÷îa 'øçà'- ¨¤©¥¦§

yiyk,ïa,dcyd zle`b iabl mb 'xg`' aygp `ed ixdénð àäå ¥§¨©¦
za s`e -àéîc øçà ék ,ïa íB÷îamc`k zaygp `id - ¦§¥¦©¥¨§¨

dfeg` dcy iabl s` `linne ,enr zyxei dpi` ixdy ,'xg`'
laeia zxfeg zad dl`by dcyd oi`e ,'xg`'k zaygp `id

.mipdkl `l` ,dia`l
:dcy dyicwdy dy` oica zwtzqn `xnbdéòawtzqd -éaø ¨¥©¦

äMà ,àøéæ,dly bFln dcy dyicwdy ,d`eypdì ãéîòî éî ¥¨¦¨§¦©£¦¨
äãNdcyd z` dliaya l`eb [dpa e` dlra] diaexwn in - ¨¤

d m`d .mipdkl wlgzz `le ,laeia dil` xefgzy ickìòa©©
dì íé÷Bî,dcyd z` dl cinrn -ïkL`ed,dLøBéelit`e ¦¨¤¥§¨

z` dl cinrdl dnewna cenri `ed okle ,oa dl yiy mewna
.dfeg` dcydàîìéc Bàdy xn`py e` -dì íé÷Bî ïa- ¦§¨¥¦¨

,dcyd z` dl cinrn÷æçenák éeàøa ìèBð ïkLoeik - ¤¥¥¨¨§©§¨
gk lr sicr ezyexi gk ,yxei oade lra dl oi`y mewnay
ezy` zwfga eidy mixac wx yxei lrad ixdy ,lrad zyexi
cia miwfgen eid `ly mixac s` yxei oad eli`e ,dzny drya
miaiig mixg` eidy oenn enk ,dcil `eal miie`x wx `l` ,en`
en` mewna cenrl egek sicr dcy zcnrd iabl s` ok m`e ,dl

:`xnbd zniiqn .lrad gkne÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly

:laeil jenq edcy yicwnd oipra dpc `xnbdéîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦
,àcñç áøî àîç øay dfeg` dcydLéc÷ädilraúBçt ©¨¨¥©¦§¨¦§¦¨¨

,ìáBiä éðôì íéðL ézMîrxbn epi` dze` l`ebdy `ed oicdy ¦§¥¨¦¦§¥©¥
,sqk lwy miying zzl jixv `l` ,ex`ypy mipyd itl

,dl`be xf mc` `ae ,(.ck) lirl x`eankíéðäkì àözL eäî©¤¥¥©Ÿ£¦
.`l e` ,laeia mipdkl z`vei `id m`d -

déì øîà,`cqg axézòc éàîC`vz `ly xnel jzxaq dn - ¨©¥©©§¨
aXge' (gi fk `xwie) weqta xn`py oeik edf ixd ,laeia dcyd§¦©

laId zpW cr zxzFPd mipXd iR lr sqMd z` odMd Flòøâðå ©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©
,'Ekøòî(`k fk my) xn`p jk xg`eBúàöa äãOä äéäå' ¥¤§¤§¨¨©¨¤§¥
ìáBiácenll yie ,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM 'dl Wcw ©¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨

xy miweqtd zekinqndcy wïBòøéb úácote`a zictpy - §©¥¨
,exary mipyd z` dcetd rxbnyïéàlaeia z`vei ok` - ¦

dcy la` ,mipdkl,ïBòøéb úa åàìcdycwedy ef dcy oebke §¨©¥¨
ozep mlerl `l` ,oerxib da jiiy oi`y ,laeil mizpy jeza
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המשך בעמופ רינ



רו
oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

'åâå äãùä úà ìàâé àì íàå àø÷ øîà äáø øîà øæòéìà éáøã àîòè éàî
ìáåéá åúàöá äãùä äéäå`l m`e" :ikd dil yixce ,dil yxtn xfril` iaxe Ð

laeia ez`va dcyd dide Ð dcyd z` xafb xkn m`e" ,"cer l`bi `l Ð l`bi
rny `d ."mipdkl.mipdkl witp `l Ð dcyd z` xafb xkn `l m`c dpin

éàø÷ à÷ñôî àôéøç àðéëñ`l `d Ð
cer l`bi `l" :iaizk ikd `l` ,ikd iaizk
rnync ,"mipdkl ez`va dcyd dide
wetize cer l`bz `l laei ribdync

!xafb dxkn `l elit` ,mipdklàì ìåëé
åéðôì úåéäì åìéôà íéìòáì úìàâð àäú

äð÷î äãùëdl`ebd xg` yi` x`yk Ð
.laeia mipdkl ecin d`veiy ,ycwd cin

äúéäù úåîëì`ly ,dfeg` dcy zeidl Ð
.el zl`bp dpi` ,laeia ecin `vzíéðäëì

à÷ôðoerny iaxle minca dcedi iaxl Ð
aey dpl`bi `l dilra seq seqe .mpga

.ixnblàéä øæòéìà éáø åàìipy :xn`c Ð
laeia `wxti` e`l i` `id dle`b za inp

.oey`xàëäî øæòéìà éáøã àîòèåÐ
zl`bpc opireny`l "cer" i`d jixhvi`cn
`le ,dpwn dcyk eiptl zeidl el `id
rny Ð ipy laeia `l` `xw i`d mwezin
.l`bil `id zcner ipy laeia dpin

íéðäëì äúàöéùdcy mc` yicwdy Ð
,mipdkl ecin dz`vie xg` dl`be dfeg`
dwxtinl milra ez`e ,ipy laeia dyicwde

.xafb cin÷åøôéú àì àðéîà êúòã à÷ìñ
ììëoey`x ycwda dl`b `le li`ed Ð

.`ed dyicwdykãåò øîåì ãåîìúÐ
laei ribiyke .dpwn dcyk eiptl `dzy

.mipdkl wlgzze ecin `vzàéðúäåÐ
.ikd opiyxcc ,`zegipaáåùé ìáåéä úðùá

äãùädl`be ,aizk dpwn dcy yicwna Ð
.dflõøàä úæåçà åì øùàì øîåì ãåîìú

eze`l dxkny ,mipey`x milra epiidc Ð
.dyicwdyíéðåùàøä íéìòáì øåæçú ìåëé

el ixdy ,oey`x ycwd dyicwdy eze`l Ð
.ux`d zfeg`åäð÷ øùàì øîåì ãåîìú

åúàîici lr `l` ,ez`n zipwp `l ixde Ð
,zxfeg odkl `l` .ecin dzvi ycwd
inp epiide .dyicwdy df gwel d`pw epnny
dzidy oey`x dyicwdy xg`nc ,lirlc
ez Ð mipdkl dzvie xg` dl`be ,dfeg` el

.dil wixt `l i` dil `xcd `lêéøèöéàå
åäð÷ øùàì áúëîìopireny`l Ð

`le dfeg` dcy yicwdc `kidc ,oxn`ck
dxkne ,mipdkl dzvie xg` dl`be ,dl`b
xg` dl`be gwel dyicwde ,ipy laeia odk
dyicwdy `nw dxnl laeia `xcd `lc Ð

.dligzìàâé àì áúëéîì êéøèöéàåÐ
ycwdn dzvic li`ed ,dfeg` dcyk eiptl zeidl oey`x dl wixt ivn `l ez Ð odk dyicwde ,mipdkl dzvie xg` dl`be ,dyicwdc ,ikda inp lirl `pniwe`c

.mipdkl oey`xììë àøãä àì àäãyicwn ike ,"ezfeg` didz odkl" :aizkc ,odk iabl i`ed dfeg` dcy ixdy ,mlerl mc` meyl `xcd `l odk dyicwdc `kid Ð
jklde ,eig` x`y wlgk `l` xefgz `l dyicwnd odkl la` .mipdkd lkl wlgzze laeia `vz ycwd cin xg` dpl`biykle ,dl zi` dfeg` dcy oic Ð odk dl

.dfeg` dcyk eiptl zeidl i`nw milral `xcd `l inpìáà`wtp `l laei ihne ycwd cin yipi` dl wixt ike ,`ed dpwn dcy `zydc ,gwel dyicwde odk xkn Ð
oexg`d yicwn dgwly odkl epiidc ,"ez`n edpw xy`l" ol rnyn `w Ð ux`d zfeg` el ixdy ,dlgz dyicwdy `nw dxnl xcdiz `ni` ,`xcd `l` mipdkl

.epnnåäééãéá íå÷éú`wtpe ,diabl dpwn dcy `iedc ,ycwd cin dfeg` dcy dpewd mc` x`yk .dpwn dcyk mipdkl laeia wetiz `le ,dfeg` dcyk ,mlerl Ð
.laeia mipdkl dipinäìò éåä éàî.`kidn xfril` iaxc `nrh Ðåúàöá`edda ,laeia d`veiy rwxw dpewd mc` dcy oick ,dze` l`ebd cin `vzyk :rnyn Ð

.(ziad wca gkn) laeia `vei `di ycwd `xw opirny` `l izk`c ,rnyn `l Ð ycwd cin ez`ivia la` .mipdkl iedizc xn`w
àéòáéà
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iaxc `nl` ,oerny iaxc mrh dn l`ey jk xg`e .dey dxfb `la ith xazqn
iab (a,i) `nw `aa `peeb i`d ik inp ogky`c :xnel yie !ith xazqn dcedi
dkiy cr Ð "ytp lk dki ik" rnyn xnlc ,zelwn xyra mc` ipa dxyr edekd
,`gip izyxitc dn itlc il d`xpe .ytp edc lk Ð rnyn xnle ,ytp lk
`le mipdkl `viy rnzyn `xwc dihytc
,minca `veic xnel dey dxifb jixhvi`

.mpga `veic dey dxfb jixhv` xnleéàî
`lde :xn`z m`e Ð xfril` iaxc `nrh
m`e" :rnzyn xfril` iaxk `xwc dihyt
,xnelk ,"xkn m`e milrad dcyd l`bi `l
dide" Ð xg` yi`l xafbd exkny `l`
`vei epi` `nl` ,"mipdkl laeia ez`va
el`b `l la` ,xg`l xknpa m` ik mipdkl
`vei epi` f` Ð xafbd cia oiicre xg`
xfril` iaxk `xwc dihyt `nl` .mipdkl
`l m`e"c ,izyxity dn itle !rnzyn
dfa Ð md mikxc ipy "xkn m`e" "l`bi
.mipdkl `vei el` ipyac rnync ,`gip

àîéìéàzl`bp dpi` i`n` oey`x laeia
,dniz Ð `ied inp dfeg` dcy
Ð oey`x laeia `nili` :xninl dil ded

l`bi l`b m`e" aizkd!"el mwe dcyd z`
yi `d :xn`z m`e .xn`wc `d epiid `nye
xg` dl`by oebk ,oey`x laeia `nwe`l
oicd f`c ,milrad epnn dl`be xafbd cin
mipdkl zxfege dpwn dcyk `edy ea
e` xg` dl`b :(`,dk lirl) opzck ,laeia
`vei Ð `ed dl`be ,miaexwd on cg`
`xaq oi`c :xnel yie !laeia eci zgzn
xg` cin d`ad dle`ba (ipda) `xw ixiinc
dle`ba `l` `xw ixiin `lc ,milrad cil
dpxkni `l xg` dl`b m` ixdy .xafb cin
`l [ikd meyne] (edine) .dvxi m` milral
d`ad dle`ba m` ik "cer l`bi `l" ixiin

.xafbd cin
`irai`
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úéaä ÷ãa éLã÷ ïéðc ïéàå ,úéaä ÷ãa éLãwî¦¨§¥¤¤©©¦§¥¨¦¨§¥¤¤©©¦
!úéa Léc÷nî óìéð ,éîð ïBòîL éaøå .çaæî éLãwî¦¨§¥¦§¥©§©¦¦§©¦¥©¦©§¦©¦

¯,íéðäkì äðznL øácî íéðäkì äðznL øác ïéðc̈¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦
äðzî BðéàL øácî íéðäkì äðznL øác ïéðc ïéàå§¥¨¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦¦¨¨¤¥©¨¨
."ïéðúBð àìå ïéñðëð àì :øîBà øæòéìà éaø" .íéðäkì©Ÿ£¦©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¦§Ÿ§¦
:àø÷ øîà ?øæòéìà éaøc àîòè éàî :äaø øîà£©©¨©©§¨§©¦¡¦¤¤¨©§¨

äãOä úà ìàâé àì íàå¯íàå ,ãBò ìàbé àì §¦Ÿ¦§©¤©¨¤Ÿ¦¨¥§¦
äãOä úà øëî¯øîà .ìáBia Búàöa äãOä äéäå ¨©¤©¨¤§¨¨©¨¤§¥©¥£©

,ééaà øîà àlà ?éàø÷ à÷ñôî àôéøç àðékñ :ééaà©©¥©¦¨£¦¨©§§¨§¨¥¤¨£©©©¥
"ìàbé àì" :àéðúãk øæòéìà éaøc àîòè¯àì ìBëé ©§¨§©¦¡¦¤¤¦§©§¨Ÿ¦¨¥¨Ÿ

ãeîìz ?äð÷î äãNk åéðôì àäzL úìàâð àäz§¥¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨©§
"ãBò" :øîBì¯ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì ©¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨
àäzL úìàâðàîéìéà ?úîéà ;äð÷î äãNk åéðôì ¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨¥©¦¥¨
ïBLàø ìáBéa¯äfeçà äãN ?úìàâð dðéà éànà §¥¦©©¥¨¦§¤¤§¥£¨

?ïàîìe ,éðL ìáBéa àèéLt àlà !àéåä éîð©¦¨§¨¤¨§¦¨§¥¥¦§©
àîéìéàïBòîL éaøå äãeäé éaøì¯!à÷ôð íéðäkì ¦¥¨§©¦§¨§©¦¦§©Ÿ£¦¨§¨

éaøc àîòè :dpéî òîLe ,øæòéìà éaø åàì àlà¤¨¨©¦¡¦¤¤§©¦¨©§¨§©¦
øæòéìà.àëäî¯éaøå äãeäé éaø ?àøañúå ¡¦¤¤¥¨¨§¦§§¨©¦§¨§©¦

àëä àlà ?déa éLøc éàî "ãBò" éàä ïBòîL¦§©©¨§¦¥¤¨¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯dLéc÷äå ,íéðäkì äàöiL äãNa §©¨§¦©§¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦¨

,ïäk:àðéîà Czòc à÷ìñ ;d÷øôéîì íéìòa eúàå Ÿ¥§¨§¨¦§¦§§¨¨§¨©§¨¨¦¨
ãeîìz ,äð÷î äãNk åéðôì àäzL ÷eøôéz àì̈¦§¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨©§

"ãBò" :øîBì¯ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì ©¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨
úðLa" :àéðúäå .äð÷î äãNk åéðôì àäzL úìàâð¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨§¨©§¨¦§©

"Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä¯ìBëé ©¥¨©¨¤©£¤¨¨¥¦¨
øLàì" :øîàé ."õøàä úfçà Bì øLàì" :øîBì ãeîìz ?epnî Bç÷lL øaæbì øBæçé©£©¦§¨¤§¨¦¤©§©©£¤£ª©¨¨¤Ÿ©©£¤

"Bzàî eäð÷ øLàì" øîBì ãeîìz äî ,"õøàä úfçà Bì¯íéðäkì úàöiL äãN £ª©¨¨¤©©§©©£¤¨¨¥¦¨¤¤¨¨©Ÿ£¦
ãeîìz ?íéðBLàøä íéìòaì øBæçz ìBëé ,øçà dìàâe ç÷Bì dLéc÷äå ,ïäk døëîe§¨¨Ÿ¥§¦§¦¨¥©§¨¨©¥¨©£©§¨¦¨¦¦©§

éøèöéàå ."eäð÷ øLàì" :øîBìéàc ,"eäð÷ øLàì" :ázëéîì àëéøèöéàå "ìàbé àì" C ©©£¤¨¨§¦§§¦Ÿ¦¨¥§¦§§¦¨§¦§©©£¤¨¨§¦
"ìàbé àì" :àðîçø áúk¯døîì øãäéz äøãä à÷c àëä ìáà ,ììk äøãä à÷ àìc ¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¨¨¨§¨§¨£¨¨¨§¨¨§¨¦£©§¨¨

àn÷¯"eäð÷ øLàì" :àðîçø áúk éàå ;"eäð÷ øLàì" :àðîçø áúk¯éáäé à÷ àìc ©¨¨©©£¨¨©£¤¨¨§¦¨©©£¨¨©£¤¨¨§¨¨¨£¦
eäééãéa íe÷éz éîc éáäé à÷c àëä ìáà ,éîc íéìòa¯éàå ;"ìàbé àì" :àðîçø áúk §¨¦§¥£¨¨¨§¨¨£¦§¥¥¦©§¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¦

ììk ÷eøôéz àì :àðéîà äåä ,"ãBò" :áúk àìå "ìàbé àì" :àðîçø áúk¯áúk ¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¨¨©£¨¨¦¨¨¦§§¨¨©
.äð÷î äãNk åéðôì àäzL úìàâð ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì ,"ãBò" :àðîçø©£¨¨¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨

"ìáBia Búàöa äãOä äéäå" :àø÷ øîà ,àáø øîà ?dìò éåä éàî¯.øçà ãiî Búàöa ©¨¥£¨£©¨¨¨©§¨§¨¨©¨¤§¥©¥§¥¦©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc oikxr(iyiy meil)

,úéaä ÷ãa éLãwî,zia yicwnn dfeg` dcy micnel okle ¦¨§¥¤¤©©¦
,ziad wca zyecw ef mdipyayïéðc ïéàå,dfeg` dcy oic z` §¥¨¦

edfyî ,úéaä ÷ãa éLã÷mdy zxvr iyak.çaæî éLãw ¨§¥¤¤©©¦¦¨§¥¦§¥©
:`xnbd zl`eyóìéð ,énð ïBòîL éaøådfeg` dcyLéc÷nî §©¦¦§©¦¥©¦©§¦

,úéa:`xnbd daiyn .minca `l` ycwdn dcyd `vz `ly ©¦
y xaeq oerny iaxL øác ïéðc`edL øácî íéðäkì äðzn`ed ¨¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦¦¨¨¤
,íéðäkì äðzn,zxvr iyakn dfeg` dcy micnel okle ©¨¨©Ÿ£¦

,dpedk zepzn mdipyyL øác ïéðc ïéàå`ed,íéðäkì äðzn §¥¨¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦
,dfeg` dcyk,íéðäkì äðzî BðéàL øácî.zia yicwnk ¦¨¨¤¥©¨¨©Ÿ£¦
:dpyna epipyïéðúBð àìå ïéñðëð àì ,øîBà øæòéìà éaø'©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¦§Ÿ§¦

,['åëå].'xg` dpl`biy cr dkezl oiqpkp mipdkd oi` mlerl
:`xnbd zx`anøæòéìà éaøc déîòè éàî ,äaø øîàoi`y ¨©©¨©©£¥§©¦¡¦¤¤

oeik ,xg` ici lr l`bizy cr ,dfeg` dcyl miqpkp mipdkd
càø÷ øîàxkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e' (`k-k fk `xwie) ¨©§¨§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©

laIa Fz`vA dcVd dide ,cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVd z ¤̀©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥
,''dl Wcw,jk azkp eli`k miweqtd z` yexcl yieàì íàå' Ÿ¤©§¦Ÿ

äéäå ,äãOä úà øëî íàå' ,'ãBò ìàbé àì ,äãOä úà ìàâé¦§©¤©¨¤Ÿ¦¨¥§¦¨©¤©¨¤§¨¨
ìáBiá Búàöa äãOä,dcyd dl`bp `l m`y epiide ,''dl Wcw ©¨¤§¥©¥Ÿ¤©

z`vei ,xg`l xafbd dxkn m` wxe ,mipdkl laeia z`vei dpi`
.mipdkl laeia
:`xnbd dywnéàø÷ à÷ñôî àôéøç àðékñ ,ééaà øîàike - ¨©©©¥©¦¨£¦¨©§§¨§¨¥

milind z` mi`iven ok zngny ,miweqtd z` jzeg cg oikq
` xkn m`e',`ad weqta mze` miyxece ,mnewnn 'dcVd z §¦¨©¤©¨¤

ok xn`p `l ixde .''dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' xne`d§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©
,''dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' xn`p `l` ,miweqta§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©
dl`bp m` oia ,mipdkl dcyd z`vei laeid zpyay rnyne

.dl`bp `l m` oiae okl mcew
øæòéìà éaøc àîòè ,ééaà øîà àlà`edàéðúãk,`ziixaa ¤¨¨©©©¥©£¨§©¦¡¦¤¤¦§©§¨

z` xkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e' (k fk my) weqta xn`p§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤
xn`py dnne ,'cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVdìBëé ,'ìàbé àì' ©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¥¨

xg` yi`l dxknpy xg`ly xnel ziidúìàâð àäz àìŸ§¥¦§¤¤
oiprl `l elit` ,llk milraläð÷î äãNk åéðôì àäzL- ¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤

`l` ,laeid cr wx el zipwpy ,ycwddn mc`d dpewy dcyk
,llk dzepwl mileki milrad oi`,'ãBò' øîBì ãeîìzjcnll ©§©

wxyäúéäL úBîëì,dfeg` dcyk ,ezeyxa,úìàâð dðéà ¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤
úìàâð ìáàdf oiprl yicwnd ici lr `idäãNk åéðôì àäzL £¨¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥

.äð÷î:`ziixad ixac z` xxal yieúîéàonf dfi`a ,izn - ¦§¤¥©
elit` dcyd z` le`bl mileki milrad oi`y mixeaq epiid

,dpwn dcyk zeidlàîéìéàedfy xn`z m` -aonfìáBé ¦¥¨¦¥
ïBLàø,dyicwdy xg`ly oey`xd laeid ribdy iptl -éànà ¦©©

,úìàâð dðéàk elit` ixdeàéåä énð äfeçà äãN`ed leki - ¥¨¦§¤¤§¥£¨©¦¨§¨
dilr xar `l oiicr ixdy ,dfeg` dcyk elv` didzy dl`ebl

.mipdkl d`vi `le laeiàèéLt àlàxaecnyaonféðL ìáBé ¤¨§¦¨¦¥¥¦
dcyk el didzy dzectl leki epi`y ,oey`xd laeid xg`l -
.dpwn dcyk el didzy dzectl lekiy dxezd dxn`e ,dfeg`

ïàîìe,ok xnel xyt` `pz dfi` zrcae -äãeäé éaøì àîéìéà §©¦¥¨§©¦§¨
,ïBòîL éaøåoey`xd laeid zpya xak mdixacl ixdíéðäkì §©¦¦§©Ÿ£¦

à÷ôðmilrad oi`e ,minca e` mpiga ,mipdkl dcyd d`vi - ¨§¨
.dl`eble xefgl milekiåàì àlàk `ziixad zxaeq i`ce -éaø ¤¨¨©¦

,øæòéìàz`vei dpi` laeid mcew dcyd dl`bp `l m`y ¡¦¤¤
laeid xg`ly onf eze`ay `ziixad dycige ,laeia mipdkl
dcyk `le ,dpwn dcyk mdl didzy dzepwl milrad mileki

:exe`ia z` iia` miiqn .dfeg`dpéî òîLe`ziixan gkene - §©¦¨
c ,eføæòéìà éaøc àîòè`ed,àëäîdxezd dkxvedy jkn ©£¨§©¦¡¦¤¤¥¨¨

milral zipwp `idy ,ipy laeia dcyd oic z` eprinydl
,oey`xd laeia mipdkl z`vei dpi`y gken ,dpwn dcy zeidl

xg` dpl`biy cr mipdkl zpzip dcyd oi` mlerly oeik epiide
.xfril` iax ixack ,ycwddn
:df xe`ia lr `xnbd ddnzàøañúåozipy xeaq dz` ike - §¦§§¨

,dyw ok m` ixde ,xfril` iaxk ,`ziixad z` jk x`aléaø©¦
ïBòîL éaøå äãeäélaeia mdixacle ,xfril` iax lr miwlegd §¨§©¦¦§
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,dad÷øôéîì íéìòa eúàåmipey`xd milrad e`ae - §¨§¨¦§¦§§¨
,dzectl÷Bøôéz àì àðéîà Czòc à÷ìñdlrn ziid - ¨§¨©§¨¨¦¨Ÿ¦§

df oiprl elit` dzectl leki epi`y xnel jzrcaåéðôì àäzL¤§¥§¨¨
,äð÷î äãNkd`viy dpey`xd mrta d`ct `ly oeik ¦§¥¦§¤

,mcewd laeia ,ezeyxnøîBì ãeîìzl`Bi `l','ãBò,jcnll ©§©Ÿ¦¨¥
wxy,äúéäL úBîëì,dfeg` dcy zeidlìáà ,úìàâð dðéà ¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨

,äð÷î äãNk åéðôì àäzL úìàâðf`e ,laeid cr ecia zx`ype ¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤
.mipdkl zwlgzne ecin z`vei

:`ziixad zpeek efy `xnbd dgikenàéðúäåepipy mb jke - §¨©§¨
dl`be dpwn dcy yicwnd iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaa

,xg`'Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa'fk my) ¦§©©¥¨©¨¤©£¤¨¨¥¦
(ckëé ,ìBy weqtd zpeeky xnel ziidøBæçédcyd,øaæbì ¨©£©¦§¨

epnî Bç÷lLdyicwdy xg`l dcyd z` epnn dpw gweldy - ¤§¨¦¤
,dilra,'õøàä úfeçà Bì øLàì' øîBì ãeîìzxefgzy epiide ©§©©£¤£©¨¨¤

`edy ,dyicwdy gwell dxkny mipey`xd milral dcyd
:`ziixad dtiqen .dfeg` dcyk eiptl `ide ,eizea`n dyxi

øîàédcVd aEWi' wx weqtd,'õøàä úfeçà Bì øLàìrcpe Ÿ©¨©¨¤©£¤£©¨¨¤
e ,mipey`xd dilral dcyd zxfegyøîBì ãeîìz äîdnl - ©©§©

xn`p,'Bzàî eäð÷ øLàì',jcnll `l`äãNdfeg` dcy - ©£¤¨¨¥¦¨¤
Le dycwedíéðäkì úàöi,laeiadøëîedïäk,da dkfy ¤¨¨©Ÿ£¦§¨¨Ÿ¥

dLéc÷äådç÷Bì,odkd onøçà dìàâe,ycwddnìBëéziid §¦§¦¨¥©§¨¨©¥¨
`ad laeiay xneløBæçzdcyd,íéðBLàøä íéìòaìixdy ©£©§¨¦¨¦¦

milrade ,'ux`d zGEg` Fl xW`l' zxfeg dpwn dcy©£¤£©¨¨¤
,dfeg` dcyk eizea`n dyxiy `ed mipey`xdøîBì ãeîìz©§©

eäð÷ øLàì','FY`nmilradn gweld d`pw `ly oeiky cnll ©£¤¨¨¥¦
dxkn jk xg`e ycwd ici lr ezeyxn d`vi `l` ,mipey`xd
odkl `l` mipey`xd milral laeia zxfeg dpi` ,odkd
milrad m`y ,zncewd `ziixaa x`eank edfe .gwell dxkny

l del`b `l dcyd z` eyicwdy mipey`xdda dkfe ,laeid ipt
dzectl mileki mipey`xd milrad ,dyicwde ,laeia odkd

.dfeg` dcyk `le ,dpwn dcyk wx mdiptl zeidl xefgzy
xg`ly ,df oic cnll miweqt ipy ekxved recn `xnbd zxxan
dcyk zeidl mipey`xd milral zxfeg rwxwd oi` laeid

:`xnbd zx`an .dfeg`éøèöéàåCdxezd dkxvede -ázëéîì §¦§§¦§¦§©
ìàbé àì',dpey`xd `ziixaa x`eank ,'cFréøèöéàåC Ÿ¦¨¥§¦§§¦
ázëéîìmb,'eäð÷ øLàì'mrhde .dipyd `ziixaa x`eank §¦§©©£¤¨¨

,jklàðîçø áúk éàcwx,'ìàbé àì'd`viy dcyy cnll §¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥
xefgl leki mipey`xd milrad oi` ,dyicwde ,odkl laeia
oeik edfy mixeaq epiid ,dfeg` dcyk el didzy dze` le`ble

ììk äøãä à÷ àìcs`e ,mc` meyl ,llk zxfeg dcyd oi`y - §Ÿ¨¨§¨§¨
eiptl dziidp odkd da dkfyky oeik] dyicwdy odkl `l
`id ixd ,laeid cr dl`b `le dyicwdy oeike ,dfeg` dcyk
mikef mpi` mipey`xd milrad s`e ,[mipdkl laeia zwlgzn

,da,àëä ìáàda dkfy odkdy ,dipyd `ziixad ly ote`a £¨¨¨
xg` mc` l`be ,gweld dyicwde ,xg`l dxkn laeid xg`l

dpwn dcyk dcyd oicy ,dcyd z`äøãä à÷czxfegy - §¨¨§¨
,dilral laeiaàn÷ døîì øcäézxefgzy xnel leki iziid - ¤§©§¨¨©¨
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רז oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay
'åâå äãùä úà ìàâé àì íàå àø÷ øîà äáø øîà øæòéìà éáøã àîòè éàî

ìáåéá åúàöá äãùä äéäå`l m`e" :ikd dil yixce ,dil yxtn xfril` iaxe Ð
laeia ez`va dcyd dide Ð dcyd z` xafb xkn m`e" ,"cer l`bi `l Ð l`bi

rny `d ."mipdkl.mipdkl witp `l Ð dcyd z` xafb xkn `l m`c dpin
éàø÷ à÷ñôî àôéøç àðéëñ`l `d Ð

cer l`bi `l" :iaizk ikd `l` ,ikd iaizk
rnync ,"mipdkl ez`va dcyd dide
wetize cer l`bz `l laei ribdync

!xafb dxkn `l elit` ,mipdklàì ìåëé
åéðôì úåéäì åìéôà íéìòáì úìàâð àäú

äð÷î äãùëdl`ebd xg` yi` x`yk Ð
.laeia mipdkl ecin d`veiy ,ycwd cin

äúéäù úåîëì`ly ,dfeg` dcy zeidl Ð
.el zl`bp dpi` ,laeia ecin `vzíéðäëì

à÷ôðoerny iaxle minca dcedi iaxl Ð
aey dpl`bi `l dilra seq seqe .mpga

.ixnblàéä øæòéìà éáø åàìipy :xn`c Ð
laeia `wxti` e`l i` `id dle`b za inp

.oey`xàëäî øæòéìà éáøã àîòèåÐ
zl`bpc opireny`l "cer" i`d jixhvi`cn
`le ,dpwn dcyk eiptl zeidl el `id
rny Ð ipy laeia `l` `xw i`d mwezin
.l`bil `id zcner ipy laeia dpin

íéðäëì äúàöéùdcy mc` yicwdy Ð
,mipdkl ecin dz`vie xg` dl`be dfeg`
dwxtinl milra ez`e ,ipy laeia dyicwde

.xafb cin÷åøôéú àì àðéîà êúòã à÷ìñ
ììëoey`x ycwda dl`b `le li`ed Ð

.`ed dyicwdykãåò øîåì ãåîìúÐ
laei ribiyke .dpwn dcyk eiptl `dzy

.mipdkl wlgzze ecin `vzàéðúäåÐ
.ikd opiyxcc ,`zegipaáåùé ìáåéä úðùá

äãùädl`be ,aizk dpwn dcy yicwna Ð
.dflõøàä úæåçà åì øùàì øîåì ãåîìú

eze`l dxkny ,mipey`x milra epiidc Ð
.dyicwdyíéðåùàøä íéìòáì øåæçú ìåëé

el ixdy ,oey`x ycwd dyicwdy eze`l Ð
.ux`d zfeg`åäð÷ øùàì øîåì ãåîìú

åúàîici lr `l` ,ez`n zipwp `l ixde Ð
,zxfeg odkl `l` .ecin dzvi ycwd
inp epiide .dyicwdy df gwel d`pw epnny
dzidy oey`x dyicwdy xg`nc ,lirlc
ez Ð mipdkl dzvie xg` dl`be ,dfeg` el

.dil wixt `l i` dil `xcd `lêéøèöéàå
åäð÷ øùàì áúëîìopireny`l Ð

`le dfeg` dcy yicwdc `kidc ,oxn`ck
dxkne ,mipdkl dzvie xg` dl`be ,dl`b
xg` dl`be gwel dyicwde ,ipy laeia odk
dyicwdy `nw dxnl laeia `xcd `lc Ð

.dligzìàâé àì áúëéîì êéøèöéàåÐ
ycwdn dzvic li`ed ,dfeg` dcyk eiptl zeidl oey`x dl wixt ivn `l ez Ð odk dyicwde ,mipdkl dzvie xg` dl`be ,dyicwdc ,ikda inp lirl `pniwe`c

.mipdkl oey`xììë àøãä àì àäãyicwn ike ,"ezfeg` didz odkl" :aizkc ,odk iabl i`ed dfeg` dcy ixdy ,mlerl mc` meyl `xcd `l odk dyicwdc `kid Ð
jklde ,eig` x`y wlgk `l` xefgz `l dyicwnd odkl la` .mipdkd lkl wlgzze laeia `vz ycwd cin xg` dpl`biykle ,dl zi` dfeg` dcy oic Ð odk dl

.dfeg` dcyk eiptl zeidl i`nw milral `xcd `l inpìáà`wtp `l laei ihne ycwd cin yipi` dl wixt ike ,`ed dpwn dcy `zydc ,gwel dyicwde odk xkn Ð
oexg`d yicwn dgwly odkl epiidc ,"ez`n edpw xy`l" ol rnyn `w Ð ux`d zfeg` el ixdy ,dlgz dyicwdy `nw dxnl xcdiz `ni` ,`xcd `l` mipdkl

.epnnåäééãéá íå÷éú`wtpe ,diabl dpwn dcy `iedc ,ycwd cin dfeg` dcy dpewd mc` x`yk .dpwn dcyk mipdkl laeia wetiz `le ,dfeg` dcyk ,mlerl Ð
.laeia mipdkl dipinäìò éåä éàî.`kidn xfril` iaxc `nrh Ðåúàöá`edda ,laeia d`veiy rwxw dpewd mc` dcy oick ,dze` l`ebd cin `vzyk :rnyn Ð

.(ziad wca gkn) laeia `vei `di ycwd `xw opirny` `l izk`c ,rnyn `l Ð ycwd cin ez`ivia la` .mipdkl iedizc xn`w
àéòáéà
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iaxc `nl` ,oerny iaxc mrh dn l`ey jk xg`e .dey dxfb `la ith xazqn
iab (a,i) `nw `aa `peeb i`d ik inp ogky`c :xnel yie !ith xazqn dcedi
dkiy cr Ð "ytp lk dki ik" rnyn xnlc ,zelwn xyra mc` ipa dxyr edekd
,`gip izyxitc dn itlc il d`xpe .ytp edc lk Ð rnyn xnle ,ytp lk
`le mipdkl `viy rnzyn `xwc dihytc
,minca `veic xnel dey dxifb jixhvi`

.mpga `veic dey dxfb jixhv` xnleéàî
`lde :xn`z m`e Ð xfril` iaxc `nrh
m`e" :rnzyn xfril` iaxk `xwc dihyt
,xnelk ,"xkn m`e milrad dcyd l`bi `l
dide" Ð xg` yi`l xafbd exkny `l`
`vei epi` `nl` ,"mipdkl laeia ez`va
el`b `l la` ,xg`l xknpa m` ik mipdkl
`vei epi` f` Ð xafbd cia oiicre xg`
xfril` iaxk `xwc dihyt `nl` .mipdkl
`l m`e"c ,izyxity dn itle !rnzyn
dfa Ð md mikxc ipy "xkn m`e" "l`bi
.mipdkl `vei el` ipyac rnync ,`gip

àîéìéàzl`bp dpi` i`n` oey`x laeia
,dniz Ð `ied inp dfeg` dcy
Ð oey`x laeia `nili` :xninl dil ded

l`bi l`b m`e" aizkd!"el mwe dcyd z`
yi `d :xn`z m`e .xn`wc `d epiid `nye
xg` dl`by oebk ,oey`x laeia `nwe`l
oicd f`c ,milrad epnn dl`be xafbd cin
mipdkl zxfege dpwn dcyk `edy ea
e` xg` dl`b :(`,dk lirl) opzck ,laeia
`vei Ð `ed dl`be ,miaexwd on cg`
`xaq oi`c :xnel yie !laeia eci zgzn
xg` cin d`ad dle`ba (ipda) `xw ixiinc
dle`ba `l` `xw ixiin `lc ,milrad cil
dpxkni `l xg` dl`b m` ixdy .xafb cin
`l [ikd meyne] (edine) .dvxi m` milral
d`ad dle`ba m` ik "cer l`bi `l" ixiin

.xafbd cin
`irai`
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úéaä ÷ãa éLã÷ ïéðc ïéàå ,úéaä ÷ãa éLãwî¦¨§¥¤¤©©¦§¥¨¦¨§¥¤¤©©¦
!úéa Léc÷nî óìéð ,éîð ïBòîL éaøå .çaæî éLãwî¦¨§¥¦§¥©§©¦¦§©¦¥©¦©§¦©¦

¯,íéðäkì äðznL øácî íéðäkì äðznL øác ïéðc̈¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦
äðzî BðéàL øácî íéðäkì äðznL øác ïéðc ïéàå§¥¨¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦¦¨¨¤¥©¨¨
."ïéðúBð àìå ïéñðëð àì :øîBà øæòéìà éaø" .íéðäkì©Ÿ£¦©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¦§Ÿ§¦
:àø÷ øîà ?øæòéìà éaøc àîòè éàî :äaø øîà£©©¨©©§¨§©¦¡¦¤¤¨©§¨

äãOä úà ìàâé àì íàå¯íàå ,ãBò ìàbé àì §¦Ÿ¦§©¤©¨¤Ÿ¦¨¥§¦
äãOä úà øëî¯øîà .ìáBia Búàöa äãOä äéäå ¨©¤©¨¤§¨¨©¨¤§¥©¥£©

,ééaà øîà àlà ?éàø÷ à÷ñôî àôéøç àðékñ :ééaà©©¥©¦¨£¦¨©§§¨§¨¥¤¨£©©©¥
"ìàbé àì" :àéðúãk øæòéìà éaøc àîòè¯àì ìBëé ©§¨§©¦¡¦¤¤¦§©§¨Ÿ¦¨¥¨Ÿ

ãeîìz ?äð÷î äãNk åéðôì àäzL úìàâð àäz§¥¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨©§
"ãBò" :øîBì¯ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì ©¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨
àäzL úìàâðàîéìéà ?úîéà ;äð÷î äãNk åéðôì ¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨¥©¦¥¨
ïBLàø ìáBéa¯äfeçà äãN ?úìàâð dðéà éànà §¥¦©©¥¨¦§¤¤§¥£¨

?ïàîìe ,éðL ìáBéa àèéLt àlà !àéåä éîð©¦¨§¨¤¨§¦¨§¥¥¦§©
àîéìéàïBòîL éaøå äãeäé éaøì¯!à÷ôð íéðäkì ¦¥¨§©¦§¨§©¦¦§©Ÿ£¦¨§¨

éaøc àîòè :dpéî òîLe ,øæòéìà éaø åàì àlà¤¨¨©¦¡¦¤¤§©¦¨©§¨§©¦
øæòéìà.àëäî¯éaøå äãeäé éaø ?àøañúå ¡¦¤¤¥¨¨§¦§§¨©¦§¨§©¦

àëä àlà ?déa éLøc éàî "ãBò" éàä ïBòîL¦§©©¨§¦¥¤¨¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯dLéc÷äå ,íéðäkì äàöiL äãNa §©¨§¦©§¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦¨

,ïäk:àðéîà Czòc à÷ìñ ;d÷øôéîì íéìòa eúàå Ÿ¥§¨§¨¦§¦§§¨¨§¨©§¨¨¦¨
ãeîìz ,äð÷î äãNk åéðôì àäzL ÷eøôéz àì̈¦§¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨©§

"ãBò" :øîBì¯ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì ©¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨
úðLa" :àéðúäå .äð÷î äãNk åéðôì àäzL úìàâð¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨§¨©§¨¦§©

"Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä¯ìBëé ©¥¨©¨¤©£¤¨¨¥¦¨
øLàì" :øîàé ."õøàä úfçà Bì øLàì" :øîBì ãeîìz ?epnî Bç÷lL øaæbì øBæçé©£©¦§¨¤§¨¦¤©§©©£¤£ª©¨¨¤Ÿ©©£¤

"Bzàî eäð÷ øLàì" øîBì ãeîìz äî ,"õøàä úfçà Bì¯íéðäkì úàöiL äãN £ª©¨¨¤©©§©©£¤¨¨¥¦¨¤¤¨¨©Ÿ£¦
ãeîìz ?íéðBLàøä íéìòaì øBæçz ìBëé ,øçà dìàâe ç÷Bì dLéc÷äå ,ïäk døëîe§¨¨Ÿ¥§¦§¦¨¥©§¨¨©¥¨©£©§¨¦¨¦¦©§

éøèöéàå ."eäð÷ øLàì" :øîBìéàc ,"eäð÷ øLàì" :ázëéîì àëéøèöéàå "ìàbé àì" C ©©£¤¨¨§¦§§¦Ÿ¦¨¥§¦§§¦¨§¦§©©£¤¨¨§¦
"ìàbé àì" :àðîçø áúk¯døîì øãäéz äøãä à÷c àëä ìáà ,ììk äøãä à÷ àìc ¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¨¨¨§¨§¨£¨¨¨§¨¨§¨¦£©§¨¨

àn÷¯"eäð÷ øLàì" :àðîçø áúk éàå ;"eäð÷ øLàì" :àðîçø áúk¯éáäé à÷ àìc ©¨¨©©£¨¨©£¤¨¨§¦¨©©£¨¨©£¤¨¨§¨¨¨£¦
eäééãéa íe÷éz éîc éáäé à÷c àëä ìáà ,éîc íéìòa¯éàå ;"ìàbé àì" :àðîçø áúk §¨¦§¥£¨¨¨§¨¨£¦§¥¥¦©§¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¦

ììk ÷eøôéz àì :àðéîà äåä ,"ãBò" :áúk àìå "ìàbé àì" :àðîçø áúk¯áúk ¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¨¨©£¨¨¦¨¨¦§§¨¨©
.äð÷î äãNk åéðôì àäzL úìàâð ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì ,"ãBò" :àðîçø©£¨¨¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨

"ìáBia Búàöa äãOä äéäå" :àø÷ øîà ,àáø øîà ?dìò éåä éàî¯.øçà ãiî Búàöa ©¨¥£¨£©¨¨¨©§¨§¨¨©¨¤§¥©¥§¥¦©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc oikxr(iyiy meil)

,úéaä ÷ãa éLãwî,zia yicwnn dfeg` dcy micnel okle ¦¨§¥¤¤©©¦
,ziad wca zyecw ef mdipyayïéðc ïéàå,dfeg` dcy oic z` §¥¨¦

edfyî ,úéaä ÷ãa éLã÷mdy zxvr iyak.çaæî éLãw ¨§¥¤¤©©¦¦¨§¥¦§¥©
:`xnbd zl`eyóìéð ,énð ïBòîL éaøådfeg` dcyLéc÷nî §©¦¦§©¦¥©¦©§¦

,úéa:`xnbd daiyn .minca `l` ycwdn dcyd `vz `ly ©¦
y xaeq oerny iaxL øác ïéðc`edL øácî íéðäkì äðzn`ed ¨¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦¦¨¨¤
,íéðäkì äðzn,zxvr iyakn dfeg` dcy micnel okle ©¨¨©Ÿ£¦

,dpedk zepzn mdipyyL øác ïéðc ïéàå`ed,íéðäkì äðzn §¥¨¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦
,dfeg` dcyk,íéðäkì äðzî BðéàL øácî.zia yicwnk ¦¨¨¤¥©¨¨©Ÿ£¦
:dpyna epipyïéðúBð àìå ïéñðëð àì ,øîBà øæòéìà éaø'©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¦§Ÿ§¦

,['åëå].'xg` dpl`biy cr dkezl oiqpkp mipdkd oi` mlerl
:`xnbd zx`anøæòéìà éaøc déîòè éàî ,äaø øîàoi`y ¨©©¨©©£¥§©¦¡¦¤¤

oeik ,xg` ici lr l`bizy cr ,dfeg` dcyl miqpkp mipdkd
càø÷ øîàxkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e' (`k-k fk `xwie) ¨©§¨§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©

laIa Fz`vA dcVd dide ,cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVd z ¤̀©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥
,''dl Wcw,jk azkp eli`k miweqtd z` yexcl yieàì íàå' Ÿ¤©§¦Ÿ

äéäå ,äãOä úà øëî íàå' ,'ãBò ìàbé àì ,äãOä úà ìàâé¦§©¤©¨¤Ÿ¦¨¥§¦¨©¤©¨¤§¨¨
ìáBiá Búàöa äãOä,dcyd dl`bp `l m`y epiide ,''dl Wcw ©¨¤§¥©¥Ÿ¤©

z`vei ,xg`l xafbd dxkn m` wxe ,mipdkl laeia z`vei dpi`
.mipdkl laeia
:`xnbd dywnéàø÷ à÷ñôî àôéøç àðékñ ,ééaà øîàike - ¨©©©¥©¦¨£¦¨©§§¨§¨¥

milind z` mi`iven ok zngny ,miweqtd z` jzeg cg oikq
` xkn m`e',`ad weqta mze` miyxece ,mnewnn 'dcVd z §¦¨©¤©¨¤

ok xn`p `l ixde .''dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' xne`d§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©
,''dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' xn`p `l` ,miweqta§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©
dl`bp m` oia ,mipdkl dcyd z`vei laeid zpyay rnyne

.dl`bp `l m` oiae okl mcew
øæòéìà éaøc àîòè ,ééaà øîà àlà`edàéðúãk,`ziixaa ¤¨¨©©©¥©£¨§©¦¡¦¤¤¦§©§¨

z` xkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e' (k fk my) weqta xn`p§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤
xn`py dnne ,'cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVdìBëé ,'ìàbé àì' ©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¥¨

xg` yi`l dxknpy xg`ly xnel ziidúìàâð àäz àìŸ§¥¦§¤¤
oiprl `l elit` ,llk milraläð÷î äãNk åéðôì àäzL- ¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤

`l` ,laeid cr wx el zipwpy ,ycwddn mc`d dpewy dcyk
,llk dzepwl mileki milrad oi`,'ãBò' øîBì ãeîìzjcnll ©§©

wxyäúéäL úBîëì,dfeg` dcyk ,ezeyxa,úìàâð dðéà ¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤
úìàâð ìáàdf oiprl yicwnd ici lr `idäãNk åéðôì àäzL £¨¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥

.äð÷î:`ziixad ixac z` xxal yieúîéàonf dfi`a ,izn - ¦§¤¥©
elit` dcyd z` le`bl mileki milrad oi`y mixeaq epiid

,dpwn dcyk zeidlàîéìéàedfy xn`z m` -aonfìáBé ¦¥¨¦¥
ïBLàø,dyicwdy xg`ly oey`xd laeid ribdy iptl -éànà ¦©©

,úìàâð dðéàk elit` ixdeàéåä énð äfeçà äãN`ed leki - ¥¨¦§¤¤§¥£¨©¦¨§¨
dilr xar `l oiicr ixdy ,dfeg` dcyk elv` didzy dl`ebl

.mipdkl d`vi `le laeiàèéLt àlàxaecnyaonféðL ìáBé ¤¨§¦¨¦¥¥¦
dcyk el didzy dzectl leki epi`y ,oey`xd laeid xg`l -
.dpwn dcyk el didzy dzectl lekiy dxezd dxn`e ,dfeg`

ïàîìe,ok xnel xyt` `pz dfi` zrcae -äãeäé éaøì àîéìéà §©¦¥¨§©¦§¨
,ïBòîL éaøåoey`xd laeid zpya xak mdixacl ixdíéðäkì §©¦¦§©Ÿ£¦

à÷ôðmilrad oi`e ,minca e` mpiga ,mipdkl dcyd d`vi - ¨§¨
.dl`eble xefgl milekiåàì àlàk `ziixad zxaeq i`ce -éaø ¤¨¨©¦

,øæòéìàz`vei dpi` laeid mcew dcyd dl`bp `l m`y ¡¦¤¤
laeid xg`ly onf eze`ay `ziixad dycige ,laeia mipdkl
dcyk `le ,dpwn dcyk mdl didzy dzepwl milrad mileki

:exe`ia z` iia` miiqn .dfeg`dpéî òîLe`ziixan gkene - §©¦¨
c ,eføæòéìà éaøc àîòè`ed,àëäîdxezd dkxvedy jkn ©£¨§©¦¡¦¤¤¥¨¨

milral zipwp `idy ,ipy laeia dcyd oic z` eprinydl
,oey`xd laeia mipdkl z`vei dpi`y gken ,dpwn dcy zeidl

xg` dpl`biy cr mipdkl zpzip dcyd oi` mlerly oeik epiide
.xfril` iax ixack ,ycwddn
:df xe`ia lr `xnbd ddnzàøañúåozipy xeaq dz` ike - §¦§§¨

,dyw ok m` ixde ,xfril` iaxk ,`ziixad z` jk x`aléaø©¦
ïBòîL éaøå äãeäélaeia mdixacle ,xfril` iax lr miwlegd §¨§©¦¦§

,dl`bp `l m` s` mipdkl dcyd zpzipéLøc éàî 'ãBò' éàä©©¨§¦
déa.weqtay 'cFr' oeyldn miyxec md dn - ¥

:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zx`an okléàîa àëä ,àlà¤¨¨¨§©
íéðäkì äàöiL äãNa ,ïðé÷ñò,laeiadLéc÷äådïäkdkfy ¨§¦©§¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦¨Ÿ¥

,dad÷øôéîì íéìòa eúàåmipey`xd milrad e`ae - §¨§¨¦§¦§§¨
,dzectl÷Bøôéz àì àðéîà Czòc à÷ìñdlrn ziid - ¨§¨©§¨¨¦¨Ÿ¦§

df oiprl elit` dzectl leki epi`y xnel jzrcaåéðôì àäzL¤§¥§¨¨
,äð÷î äãNkd`viy dpey`xd mrta d`ct `ly oeik ¦§¥¦§¤

,mcewd laeia ,ezeyxnøîBì ãeîìzl`Bi `l','ãBò,jcnll ©§©Ÿ¦¨¥
wxy,äúéäL úBîëì,dfeg` dcy zeidlìáà ,úìàâð dðéà ¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨

,äð÷î äãNk åéðôì àäzL úìàâðf`e ,laeid cr ecia zx`ype ¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤
.mipdkl zwlgzne ecin z`vei

:`ziixad zpeek efy `xnbd dgikenàéðúäåepipy mb jke - §¨©§¨
dl`be dpwn dcy yicwnd iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaa

,xg`'Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa'fk my) ¦§©©¥¨©¨¤©£¤¨¨¥¦
(ckëé ,ìBy weqtd zpeeky xnel ziidøBæçédcyd,øaæbì ¨©£©¦§¨

epnî Bç÷lLdyicwdy xg`l dcyd z` epnn dpw gweldy - ¤§¨¦¤
,dilra,'õøàä úfeçà Bì øLàì' øîBì ãeîìzxefgzy epiide ©§©©£¤£©¨¨¤

`edy ,dyicwdy gwell dxkny mipey`xd milral dcyd
:`ziixad dtiqen .dfeg` dcyk eiptl `ide ,eizea`n dyxi

øîàédcVd aEWi' wx weqtd,'õøàä úfeçà Bì øLàìrcpe Ÿ©¨©¨¤©£¤£©¨¨¤
e ,mipey`xd dilral dcyd zxfegyøîBì ãeîìz äîdnl - ©©§©

xn`p,'Bzàî eäð÷ øLàì',jcnll `l`äãNdfeg` dcy - ©£¤¨¨¥¦¨¤
Le dycwedíéðäkì úàöi,laeiadøëîedïäk,da dkfy ¤¨¨©Ÿ£¦§¨¨Ÿ¥

dLéc÷äådç÷Bì,odkd onøçà dìàâe,ycwddnìBëéziid §¦§¦¨¥©§¨¨©¥¨
`ad laeiay xneløBæçzdcyd,íéðBLàøä íéìòaìixdy ©£©§¨¦¨¦¦

milrade ,'ux`d zGEg` Fl xW`l' zxfeg dpwn dcy©£¤£©¨¨¤
,dfeg` dcyk eizea`n dyxiy `ed mipey`xdøîBì ãeîìz©§©

eäð÷ øLàì','FY`nmilradn gweld d`pw `ly oeiky cnll ©£¤¨¨¥¦
dxkn jk xg`e ycwd ici lr ezeyxn d`vi `l` ,mipey`xd
odkl `l` mipey`xd milral laeia zxfeg dpi` ,odkd
milrad m`y ,zncewd `ziixaa x`eank edfe .gwell dxkny

l del`b `l dcyd z` eyicwdy mipey`xdda dkfe ,laeid ipt
dzectl mileki mipey`xd milrad ,dyicwde ,laeia odkd

.dfeg` dcyk `le ,dpwn dcyk wx mdiptl zeidl xefgzy
xg`ly ,df oic cnll miweqt ipy ekxved recn `xnbd zxxan
dcyk zeidl mipey`xd milral zxfeg rwxwd oi` laeid

:`xnbd zx`an .dfeg`éøèöéàåCdxezd dkxvede -ázëéîì §¦§§¦§¦§©
ìàbé àì',dpey`xd `ziixaa x`eank ,'cFréøèöéàåC Ÿ¦¨¥§¦§§¦
ázëéîìmb,'eäð÷ øLàì'mrhde .dipyd `ziixaa x`eank §¦§©©£¤¨¨

,jklàðîçø áúk éàcwx,'ìàbé àì'd`viy dcyy cnll §¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥
xefgl leki mipey`xd milrad oi` ,dyicwde ,odkl laeia
oeik edfy mixeaq epiid ,dfeg` dcyk el didzy dze` le`ble

ììk äøãä à÷ àìcs`e ,mc` meyl ,llk zxfeg dcyd oi`y - §Ÿ¨¨§¨§¨
eiptl dziidp odkd da dkfyky oeik] dyicwdy odkl `l
`id ixd ,laeid cr dl`b `le dyicwdy oeike ,dfeg` dcyk
mikef mpi` mipey`xd milrad s`e ,[mipdkl laeia zwlgzn

,da,àëä ìáàda dkfy odkdy ,dipyd `ziixad ly ote`a £¨¨¨
xg` mc` l`be ,gweld dyicwde ,xg`l dxkn laeid xg`l

dpwn dcyk dcyd oicy ,dcyd z`äøãä à÷czxfegy - §¨¨§¨
,dilral laeiaàn÷ døîì øcäézxefgzy xnel leki iziid - ¤§©§¨¨©¨
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oifge` mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

åäì àéòáéàdl`bp `l m` `id dle`b za ipy laeia :xn`c ,xfril` iaxl Ð
.oey`xaåîã øçàë éðù ìáåéá íéìòá.mipdkl ecin d`vei dl wixt i`e Ðåà

åîã øçàë àìÐ dicia `niiw ded oey`x laeia dwxt eli`c ikid ik `l` Ð
.dicia `niiw inp `zydà÷ôð íéðäëì.llk `id dle`b za e`l ipy laeiae Ð

äðùî'åë åéáà úîå åéáàî äãù ç÷åìä
äæåçà äãùë àéä éøä`ly cr ixdy Ð

`a m` ,jkld .dyexia el dltp dyicwd
mirlq miynga xek zia dcet Ð dzectl
dl`be ,`ed dl`b `l m`e .dfeg` dcyk

.laeia mipdkl d`vei Ð xg`äð÷î äãùë
m` jkld ,opilf` dyicwdy dry xzac Ð
dcy oick diieeya dcet Ð dzectl `a
Ð xg` dl`be `ed dl`b `l m`e .dpwn
`l dyicwdy drya ixdy ,laeia el zxfeg
eia`l xefgl `id dcizrc ,ely dteb did
yicwn x`yke .zexikn x`y oick laeia
xafb cin dl`ebdy ,`ed dpwn dcy
,"ux`d zfeg` el xy`"l laeia dxifgn

.eia` gk z` yxei dfe ,eia` epiidcäãù
äð÷îdpi` Ð xg` dl`be dyicwdy Ð¥

dxkny inl `l` ,laeia mipdkl d`vei
.dyicwnlåðéàù øáã ùéã÷î íãà ïéàù

åìùcr `l` ely dzid `l ef rwxwe Ð
.laeidíìåòì ïéùéã÷î.`xnba yxtn Ð

íìåòì ïéìàåâårwxw odk yicwd m` Ð
,laeid xg`l elit` dl`eb Ð ezyexi
didz mler zle`b" :(dk `xwie) aizkc

."miellàøîâúåøéô ïéð÷ øáñ øéàî éáø
,zexitl eia` iiga oal el diepw dzidy Ð
cizr ixdy ,dtebl `le zexitd lek`l
ik ,jkld .inc sebd oipwk Ð laeia xefgl
`l i` ,dyicwd `ly cr eia` zn
ded Ð dfeg` dcyk iedizc `xw opireny`
zzin e`lac ,`id dfeg` dcy e`l `pin`
`xw jixhvi` jklid .el diepw dzid eia`
dpwn dcy dcera dyicwd la` .ikdl
`xw ol `iax `l Ð eia` zn jk xg`e

.`id dpwn dcy `l` ,dfeg` iedizcéáøå
óåâä ïéð÷ë åàì éøáñ ïåòîù éáøå äãåäé

éîã,`ed dyicwdy mcew eia` zn ike Ð
.`id dfeg` dcye ,dtebl dl zixi `wc
`dc ,iieaxl `xw jixhvi` `l i`dl jklde
dzid `l eia` iigay ,`id dxenb dfeg`
xg`e dyicwdl Ð `xw `z` ike .el diepw
ycwd zryac ab lr s`c ,eia` zn jk
mcew eia` znc `zyd ,dpwn dcy i`ed

.`id dfeg` dcy Ð oeictéîã óåâä ïéð÷ë
inp dyicwd jk xg`e eia` znle Ð

.`xw jixhvi`
àëäå
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àéòáéàoeikc ?`l e` ,enc xg`k xfril` iaxl :yexit Ð ipy laeia milra edl
Ð xafbd cia `id oiicry ,laeia mipdkl dwlgzp `le dl`b `lc
dpi`y dipin opiyxcck "cer l`bi `l" :aizkc `dc .dl`bl milrad mileki
mlern dwlgzp `lae .xafbd cin xg` dl`by epiid ,dzidy enkl zl`bp¥

`l"c `xw dia ixiin `l ikda Ð mipdkl
milrad cia cenrz `l` ,"cer l`bi

.xafbd cin dl`bykàìài`na `kd
:yexit Ð mipdkl dzviy dcya opiwqr
dl`be milra dyicwdy dfeg` dcy oebk
.laeia mipdkl d`veiy ,laeid iptl xg`
,yicwde dcy eze` el ribd xy` odk `ae
.wxtinl milra ez`e ,ipy laeia epiide
m`" (ik) aizk `l i` :`pin` jzrc `wlqc
elit` eiptl `dzy wixtz `lc "l`bi `l
zenkl ,"cer" xnel cenlz Ð dpwn dcyk
`dzy [zl`bp la`] ,zl`bp dpi` dzidy
.laeia mipdkl xefgze :yexit .dpwn dcyk
"laeia ez`va dcyd dide" i`w `zyde
oia ,`xw eda ixiinc mikxc ipy` 'ebe
xkn m`e"` oia "dcyd l`bi `l m`e"`
mipipr ipya `xw mlerlc ,"xg` yi`l
iaxl ,ok m`e .lirl izyxitck ,ixii`
lirle .`ed ikd `xwc `yexit inp xfril`
:wiqne ,xfril` iaxc mrh i`n dil irain
iaxc (`nrh i`n yexit) dlr ied i`n
dcyd dide" :`xw xn` ,`ax xn` ?xfril`
ici zgzn ez`va Ð 'ebe "laeia ez`va
cin `veiy rnyn ez`ivia ik :yexit .xg`
`idy onf lk la` ,xafbd cin dl`by xg`

.laeia `vi `l Ð xafbd cia

äãùÐ laeia mipdkl d`vei dpi` dpwn
.ely epi`y xac yicwn mc` oi`y
xg`d l`b m` :rnyn `hdix metl
yexita yxit i"yxe .laeid iptl xafbdn
`l` ,xg` dl`b `l elit`c :ely yneg
laeia mpga `vz Ð xafbd cia `id oiicry
."ux`d zfeg` el xy`" mipey`xd milral

éáøìoipwk zexit oipw oerny iaxe dcedi
oihib) "gleyd"a izyxit Ð 'ek `inc sebd

.(`,gn

ïéùéã÷î ïéà êìò ïøãä
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?àì Bà eîc øçàk ,éðL ìáBéa íéìòa :eäì àéòaéà¦©£¨§§¨¦§¥¥¦§©¥¨¨
"ìàbé àì" :òîL àz¯àäzL úìàâð àäz àì ìBëé ¨§©Ÿ¦¨¥¨Ÿ§¥¦§¤¤¤§¥

"ãBò" :øîBì ãeîìz ?äð÷î äãNk åéðôì¯úBîëì §¨¨¦§¥¦§¨©§©¦§
åéðôì àäzL úìàâð ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤¤§¥§¨¨

ïBLàø ìáBéa àîéìéà ?úîéà .äð÷î äãNk¯éànà ¦§¥¦§¨¥©¦¥¨§¥¦©©
ìáBéa àèéLt àlà !àéåä éîð äfeçà ?úìàâð dðéà¥¨¦§¤¤£¨©¦¨§¨¤¨§¦¨§¥

ïBòîL éaøå äãeäé éaøì éà ?ïàîìe ;éðL¯íéðäkì ¥¦§©¦§©¦§¨§©¦¦§©Ÿ£¦
íéìòa :dpéî òîLe ,øæòéìà éaøì åàì àlà !à÷ôð̈§¨¤¨¨§©¦¡¦¤¤§©¦¨§¨¦
éaøå äãeäé éaø ?àøañúå .eîc øçàk éðL ìáBéa§¥¥¦§©¥¨§¦§§¨©¦§¨§©¦
éàîa àëä àlà ?déa éLøc éàî "ãBò" éàä ,ïBòîL¦§©©¨§¦¥¤¨¨¨§©

ïðé÷ñò¯,ïäk dLéc÷äå íéðäkì äàöiL äãNa ¨§¦©§¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦¨Ÿ¥
àì :àðéîà Czòc à÷ìñ ;d÷øôéîì íéìòa eúàå§¨§¨¦§¦§§¨¨§¨©§¨¨¦¨¨
"ãBò" :øîBì ãeîìz ,äð÷î äãNk àäzL ÷eøôéz¦§¤§¥¦§¥¦§¨©§©

¯àäzL úìàâð ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤¤§¥
øLàì äãOä áeLé" :àéðúäå .äð÷î äãNk åéðôì§¨¨¦§¥¦§¨§¨©§¨¨©¨¤©£¤

"Bzàî eäð÷¯?epîéä dç÷lL øaæbì øBæçé ìBëé ¨¨¥¦¨©£©¦§¨¤§¨¨¥¤
ãeîìz äî ,"õøàä úæçà Bì øLàì" :øîBì ãeîìz©§©©£¤£ª©¨¨¤©©§
døëîe íéðäkì äàöiL äãN ?"eäð÷ øLàì" øîBì©©£¤¨¨¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¨¨
øBæçz ìBëé ,øçà dìàbe ç÷Bì dLéc÷äå ,ïäkŸ¥§¦§¦¨¥©§¨¨©¥¨©£
."eäð÷ øLàì" :øîBì ãeîìz ?íéðBLàøä íéìòaì©§¨¦¨¦¦©§©©£¤¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oikxr(iyiy meil)

:xfril` iax zrca zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
dcyd dl`bp `l m`y xne`d xfril` iax zrcl ,daiyid
mipdkl z`vei dpi` ,mc` mey ici lr oey`xd laeid mcew

,ycwdd zeyxa zx`yp `l` laeiaíéìòadcyd z` dcetd §¨¦
éðL ìáBéam`d ,oey`xd laeid xg`l -eîc øçàkenk epic - §¥¥¦§©¥¨

laeiae ,dpwn dcyk eiptl `idy ,dcyd z` dcetd xg` mc`
,mipdkl wlgzze ezeyxn `vz `adàì Bàoic oi`y e` - Ÿ

laeid mcew d`ct m`y enk `l` ,mc` lk oick milrad
d`ct m` jk ,dfeg` dcyk eiptl zeidl `id zxfeg oey`xd

.dfeg` dcyk el zeidl `id zxfeg ,ipyd laeid mcew
:wtqd z` heytl di`x `xnbd d`ianòîL àzrnye `a - ¨§©

fk `xwie) weqta xn`p ,(`"r) lirl d`aedy `ziixadn di`x
xg` Wi`l dcVd z` xkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e' (kàì §¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ

ìàbé,'cFrìBëéy xnel ziidúìàâð àäz àìmilrad ici lr ¦¨¥¨Ÿ§¥¦§¤¤
df oiprl elit`,'ãBò' øîBì ãeîìz ,äð÷î äãNk åéðôì àäzL¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤©§©

wx,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì,dfeg` dcyk eiptl zeidl ¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤
úìàâð ìáà`iddf oiprl.äð÷î äãNk åéðôì àäzLyie £¨¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤

,xxalúîéàleki milrad oi`y mixeaq epiid onf dfi`a ,izn - ¥©
,dpwn dcyk zeidl elit` edcy z` le`blìáBéa àîéìéà¦¥¨§¥

ïBLàø,oey`xd laeid xary mcew -éànàdxn` recn - ¦©©
y `ziixad,úìàâð dðéàixdeàéåä énð äfeçàdcyd didz - ¥¨¦§¤¤£¨©¦¨§¨

dwlgzd `le laeid ribd `l oiicr ixdy ,milrad de`cty
.mipdklàèéLt àlàxaecny,éðL ìáBéa`ziixad dycige ¤¨§¦¨§¥¥¦

`le ,dpwn dcyk eiptl `dzy wx ,dzectl milrad lekiy
,zxxane `xnbd dkiynn .dfeg` dcykïàîìein zrcae - §©

,`ziixad dzpypïBòîL éaøå äãeäé éaøì éàepizpynay ¦§©¦§¨§©¦¦§
oey`xd laeia xaky mixaeq md ixd ,(:dk)à÷ôð íéðäkì- ©Ÿ£¦¨§¨

dzectl milrad lkei cvike ,mipdkd zeyxl dcyd d`vi
.ycwd zeyxa dpi` xak ixde ,laeid xg`låàì àlài`ce - ¤¨¨

`ziixad dxn`pìzrc,øæòéìà éaø`ly onf lky xne`d §©¦¡¦¤¤
itle ,mipdkl laeia z`vei dpi` xg` ici lr dcyd dl`bp
dzectl leki milrad oi`y xnel `ziixad dkxved ezhiy

.dpwn dcyk wx `l` ,dfeg` dcyk eiptl `dzydpéî òîLe§©¦¨
y ,`ziixadn gkene -íéìòadcyd z` dcetd,éðL ìáBéa §¨¦§¥¥¦

eîc øçàkeiptl `idy ,dcyd z` dcetd xg` mc`k epic - §©¥¨
.dfeg` dcyk `le ,mipdkl laeia z`veid dpwn dcyk

zx`an `xnbd.di`xd z` dgece ,xg` ote`a `ziixad z`
:`xnbd ddnzàøañúå`ziixady ,xnel xeaq dz` jk ike - §¦§§¨

,dywi ok m` ixde ,xfril` iax zrck wxéaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦
ïBòîL,xfril` iax lr miwlegddéa éLøc éàî 'ãBò' éàä- ¦§©©¨§¦¥

.dxezd dazky 'cer' zaizn miyxec md dnàlàyi i`ce ¤¨
e ,xg` ote`a `ziixad z` yxtläãNa ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©§¨¤

íéðäkì äàöiL,laeiadLéc÷äådïäk,da dkfyíéìòa eúàå ¤¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦¨Ÿ¥§¨§¨¦
d÷øôéîìc ,dzectl milrad e`ae -àðéîà Czòc à÷ìñ §¦§§¨¨§¨©§¨¨¦¨

,laeid mcew milrad de`ct `ly oeiky÷Bøôéz àìepi` - Ÿ¦§
df oiprl elit` dzectl lekiàäzLwx eiptl,äð÷î äãNk ¤§¥¦§¥¦§¤

,'ãBò' øîBì ãeîìzwxy cnll,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì ©§©¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤
,dfeg` dcyk zeidlúìàâð ìáàoiprl milrad ici lràäzL £¨¦§¤¤¤§¥
.äð÷î äãNk åéðôì§¨¨¦§¥¦§¤

:`ziixan `xnbd jkl zriiqnàéðúäåmb epipy jke - §¨©§¨
zpWA' (ck fk my) dpwn dcy iabl weqta xn`p ,`ziixaa¦§©

laFIdBzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé,'ux`d zGg` Fl xW`l ©¥¨©¨¤©£¤¨¨¥¦©£¤£ª©¨¨¤
ìBëéy xnel ziidL øaæbì øBæçégweldãeîìz ,eðîéä dç÷l ¨©£©¦§¨¤§¨¨¥¤©§

,'õøàä úfeçà Bì øLàì' øîBìmilral dcyd zxfegy cnll ©©£¤£©¨¨¤
wx weqtd xn`iy jka ic dxe`kle .yicwnl xkny ,mipey`xd

e ,'ux`d zfeg` el xy`l'øîBì ãeîìz äîdazk dn myl - ©©§©

dxezd,'eäð÷ øLàì'y ,df oic cnlläàöiL äãNlaeia ©£¤¨¨¨¤¤¨§¨
døëîe ,íéðäkìdïäk,ewlg z` da dkfydLéc÷äåd,ç÷Bì ©Ÿ£¦§¨¨Ÿ¥§¦§¦¨¥©

dìàâemc`ìBëé ,øçà`ad laeiay xnel ziidøBæçzdcyd §¨¨©¥¨©£
,'eäð÷ øLàì' øîBì ãeîìz ,íéðBLàøä íéìòaìodkl epiide ©§¨¦¨¦¦©§©©£¤¨¨

laeia odkd da dkfyky oeik ,dcyd z` gweld dpw epnny
eil` zxfeg ,xg`l dxkn m` s`y ,dfeg` dcyk eiptl dzyrp

.laeia
df oic yexcl zeziixad izy ekxved recn `xnbd zxxan

:mipey miweqt ipynéøèöéàåázëéîì Cdxezd dkxvede - §¦§§¦§¦§©
aezkl,'ìàbé àì',dpey`xd `ziixaa x`eankéøèöéàåC Ÿ¦¨¥§¦§§¦

'eäð÷ øLàì' ázëéîìipyy s` ,dipyd `ziixaa x`eank §¦§©©£¤¨¨
dwlgzde laei xary xg`y ,oic eze` z` micnln miweqtd
milral `ad laeia zxfeg dcyd oi` ,mipdkl dcyd

.mipey`xdàðîçø áúk éàcweqtd z` wx,'ìàbé àì'xn`pd §¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥
z` odkd yicwde mipdkl laeia d`viy dfeg` dcy iabl

y dcyddidzy dzectl leki milrad oi`y ,laeia da dkf
meyn ,df ote`a wx edfy mixeaq epiid ,dfeg` dcyk eiptlàìc§Ÿ

ììk àøãä à÷dx`yp `id ixdy ,llk laeia zxfeg dpi`y - ¨¨§¨§¨
odkdy ,dipyd `ziixaa x`eand ote`a la` .ycwd zeyxa
zxfeg dcydy ,dyicwd gwelde ,xg` mc`l dcyd z` xkn

jkl ,mipey`xd milral zxfegy xnel mewn did ,laeiaáúk̈©
,'eäð÷ øLàì' àðîçø,laeia zxfeg dcydy ote`a s`y cnll ©£¨¨©£¤¨¨

.odkl `l` mipey`xd milral zxfeg dpi` mewn lknáúk éàå§¦¨©
,'eäð÷ øLàì' àðîçøote`a epiide ,dpwn dcy iabl xn`pd ©£¨¨©£¤¨¨

laeia dcyd zxfegy ,dyicwd gwelde gwell dxkn odkdy
mipey`xd milral zxfeg dpi`y mrhdy xeaq iziid ,odkl

zngn `edéîc íéìòa éáäé÷ àìcminc mipzep mpi`y - §Ÿ¨¨£¦§¨¦§¥
,rwxwd zxenz,àëä ìáàdcyd z` yicwd odkdy ote`a £¨¨¨

,ycwdd cin dze` dcet milradeéîc íéìòa éáäécozepy - §¨£¦§¨¦§¥
xnel xeaq iziid ,rwxwd zxenz minc milradíe÷éúc§¥

eäéãéajkl .dfeg` dcyk ezeyxa dcyd cenrzy -áúk ¦©§¨©
,'ìàbé àì' àðîçøminc milrad epzpy mewna elit`y cnll ©£¨¨Ÿ¦¨¥

z` `xnbd zniiqn .dfeg` dcyk eiptl zeidl zxfeg dpi`
:dxe`iaäåä ,'ãBò' áúk àìå ,'ìàbé àì' àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¨©£¨
àðéîàcììk ÷Bøôéz àì,llk dzectl milrad lkei `ly - ¨¦¨Ÿ¦§§¨

,dpwn dcyk `l s`e,'ãBò' àðîçø áúkwxy cnllúBîëì ¨©©£¨¨¦§
,úìàâð dðéà äúéäL,dfeg` dcyk eiptl zeidlúìàâð ìáà ¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤

df oiprl `id.äð÷î äãNk åéðôì àäzL¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤
zl`ey .xfril` iax zrca lirl `aedy wtql zxfeg `xnbd

:`xnbddìò éåä éàî`aedy wtqd zhiyta epicia dlr dn - ©¨¥£¨
laeia mipdkl zwlgzn dcyd oi`y xfril` iax zrcl ,lirl
xg` dzectl milrad leki m`d ,xg` mc` dl`b ok m` `l`
.dfeg` dcyk eiptl `dzy ,mipdkl ea d`vi `ly oey`x laei

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©
,øîBà øæòéìà éaøm`dìàbdéðL ìáBéa íéìòalaeid mcew - ©¦¡¦¤¤¥§¨¨§¨¦§¥¥¦

,ipydìáBia íéðäkì äàöBé,yexita o`k x`ean ixd .eixg`y §¨©Ÿ£¦©¥
d`a dcydy ,xg` mc` oick oey`x laei xg` milrad oicy

.dfeg` dcyk `le dpwn dcyk wx ezeyxl
:`xnbd dywnéëä ïðz àì ïðàä ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦¨£©Ÿ§©¨¦

dpyna epipy ixdy ,epizpyna jk epipy `l ep` ixd -éaø'©¦
,øîBà øæòéìàmlerläpìàâiL ãò dëBúì ïéñðëð íéðäkä ïéà ¡¦¤¤¥¥©Ÿ£¦¦§¨¦§¨©¤¦§¨¤¨

,'øçàm` s` ,envr milrad dl`b m`y 'xg`' oeyln rnyne ©¥
wxe ,dkezl miqpkp mipdkd oi` ,oey`x laei xg`l ok dyr

.dkezl qpkdl mipdkd mileki xg` dl`byk
:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl iy` ax,éðL ìáBéa íéìòa ¨©¥§¨¦§¥¥¦

eîc øçàkiax xn`yk `linne ,xg` mc`l dey mpic - §©¥¨
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רט oifge` mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay
åäì àéòáéàdl`bp `l m` `id dle`b za ipy laeia :xn`c ,xfril` iaxl Ð

.oey`xaåîã øçàë éðù ìáåéá íéìòá.mipdkl ecin d`vei dl wixt i`e Ðåà
åîã øçàë àìÐ dicia `niiw ded oey`x laeia dwxt eli`c ikid ik `l` Ð

.dicia `niiw inp `zydà÷ôð íéðäëì.llk `id dle`b za e`l ipy laeiae Ð
äðùî'åë åéáà úîå åéáàî äãù ç÷åìä

äæåçà äãùë àéä éøä`ly cr ixdy Ð
`a m` ,jkld .dyexia el dltp dyicwd
mirlq miynga xek zia dcet Ð dzectl
dl`be ,`ed dl`b `l m`e .dfeg` dcyk

.laeia mipdkl d`vei Ð xg`äð÷î äãùë
m` jkld ,opilf` dyicwdy dry xzac Ð
dcy oick diieeya dcet Ð dzectl `a
Ð xg` dl`be `ed dl`b `l m`e .dpwn
`l dyicwdy drya ixdy ,laeia el zxfeg
eia`l xefgl `id dcizrc ,ely dteb did
yicwn x`yke .zexikn x`y oick laeia
xafb cin dl`ebdy ,`ed dpwn dcy
,"ux`d zfeg` el xy`"l laeia dxifgn

.eia` gk z` yxei dfe ,eia` epiidcäãù
äð÷îdpi` Ð xg` dl`be dyicwdy Ð¥

dxkny inl `l` ,laeia mipdkl d`vei
.dyicwnlåðéàù øáã ùéã÷î íãà ïéàù

åìùcr `l` ely dzid `l ef rwxwe Ð
.laeidíìåòì ïéùéã÷î.`xnba yxtn Ð

íìåòì ïéìàåâårwxw odk yicwd m` Ð
,laeid xg`l elit` dl`eb Ð ezyexi
didz mler zle`b" :(dk `xwie) aizkc

."miellàøîâúåøéô ïéð÷ øáñ øéàî éáø
,zexitl eia` iiga oal el diepw dzidy Ð
cizr ixdy ,dtebl `le zexitd lek`l
ik ,jkld .inc sebd oipwk Ð laeia xefgl
`l i` ,dyicwd `ly cr eia` zn
ded Ð dfeg` dcyk iedizc `xw opireny`
zzin e`lac ,`id dfeg` dcy e`l `pin`
`xw jixhvi` jklid .el diepw dzid eia`
dpwn dcy dcera dyicwd la` .ikdl
`xw ol `iax `l Ð eia` zn jk xg`e

.`id dpwn dcy `l` ,dfeg` iedizcéáøå
óåâä ïéð÷ë åàì éøáñ ïåòîù éáøå äãåäé

éîã,`ed dyicwdy mcew eia` zn ike Ð
.`id dfeg` dcye ,dtebl dl zixi `wc
`dc ,iieaxl `xw jixhvi` `l i`dl jklde
dzid `l eia` iigay ,`id dxenb dfeg`
xg`e dyicwdl Ð `xw `z` ike .el diepw
ycwd zryac ab lr s`c ,eia` zn jk
mcew eia` znc `zyd ,dpwn dcy i`ed

.`id dfeg` dcy Ð oeictéîã óåâä ïéð÷ë
inp dyicwd jk xg`e eia` znle Ð

.`xw jixhvi`
àëäå

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

àéòáéàoeikc ?`l e` ,enc xg`k xfril` iaxl :yexit Ð ipy laeia milra edl
Ð xafbd cia `id oiicry ,laeia mipdkl dwlgzp `le dl`b `lc
dpi`y dipin opiyxcck "cer l`bi `l" :aizkc `dc .dl`bl milrad mileki
mlern dwlgzp `lae .xafbd cin xg` dl`by epiid ,dzidy enkl zl`bp¥

`l"c `xw dia ixiin `l ikda Ð mipdkl
milrad cia cenrz `l` ,"cer l`bi

.xafbd cin dl`bykàìài`na `kd
:yexit Ð mipdkl dzviy dcya opiwqr
dl`be milra dyicwdy dfeg` dcy oebk
.laeia mipdkl d`veiy ,laeid iptl xg`
,yicwde dcy eze` el ribd xy` odk `ae
.wxtinl milra ez`e ,ipy laeia epiide
m`" (ik) aizk `l i` :`pin` jzrc `wlqc
elit` eiptl `dzy wixtz `lc "l`bi `l
zenkl ,"cer" xnel cenlz Ð dpwn dcyk
`dzy [zl`bp la`] ,zl`bp dpi` dzidy
.laeia mipdkl xefgze :yexit .dpwn dcyk
"laeia ez`va dcyd dide" i`w `zyde
oia ,`xw eda ixiinc mikxc ipy` 'ebe
xkn m`e"` oia "dcyd l`bi `l m`e"`
mipipr ipya `xw mlerlc ,"xg` yi`l
iaxl ,ok m`e .lirl izyxitck ,ixii`
lirle .`ed ikd `xwc `yexit inp xfril`
:wiqne ,xfril` iaxc mrh i`n dil irain
iaxc (`nrh i`n yexit) dlr ied i`n
dcyd dide" :`xw xn` ,`ax xn` ?xfril`
ici zgzn ez`va Ð 'ebe "laeia ez`va
cin `veiy rnyn ez`ivia ik :yexit .xg`
`idy onf lk la` ,xafbd cin dl`by xg`

.laeia `vi `l Ð xafbd cia

äãùÐ laeia mipdkl d`vei dpi` dpwn
.ely epi`y xac yicwn mc` oi`y
xg`d l`b m` :rnyn `hdix metl
yexita yxit i"yxe .laeid iptl xafbdn
`l` ,xg` dl`b `l elit`c :ely yneg
laeia mpga `vz Ð xafbd cia `id oiicry
."ux`d zfeg` el xy`" mipey`xd milral

éáøìoipwk zexit oipw oerny iaxe dcedi
oihib) "gleyd"a izyxit Ð 'ek `inc sebd

.(`,gn

ïéùéã÷î ïéà êìò ïøãä
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?àì Bà eîc øçàk ,éðL ìáBéa íéìòa :eäì àéòaéà¦©£¨§§¨¦§¥¥¦§©¥¨¨
"ìàbé àì" :òîL àz¯àäzL úìàâð àäz àì ìBëé ¨§©Ÿ¦¨¥¨Ÿ§¥¦§¤¤¤§¥

"ãBò" :øîBì ãeîìz ?äð÷î äãNk åéðôì¯úBîëì §¨¨¦§¥¦§¨©§©¦§
åéðôì àäzL úìàâð ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤¤§¥§¨¨

ïBLàø ìáBéa àîéìéà ?úîéà .äð÷î äãNk¯éànà ¦§¥¦§¨¥©¦¥¨§¥¦©©
ìáBéa àèéLt àlà !àéåä éîð äfeçà ?úìàâð dðéà¥¨¦§¤¤£¨©¦¨§¨¤¨§¦¨§¥

ïBòîL éaøå äãeäé éaøì éà ?ïàîìe ;éðL¯íéðäkì ¥¦§©¦§©¦§¨§©¦¦§©Ÿ£¦
íéìòa :dpéî òîLe ,øæòéìà éaøì åàì àlà !à÷ôð̈§¨¤¨¨§©¦¡¦¤¤§©¦¨§¨¦
éaøå äãeäé éaø ?àøañúå .eîc øçàk éðL ìáBéa§¥¥¦§©¥¨§¦§§¨©¦§¨§©¦
éàîa àëä àlà ?déa éLøc éàî "ãBò" éàä ,ïBòîL¦§©©¨§¦¥¤¨¨¨§©

ïðé÷ñò¯,ïäk dLéc÷äå íéðäkì äàöiL äãNa ¨§¦©§¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦¨Ÿ¥
àì :àðéîà Czòc à÷ìñ ;d÷øôéîì íéìòa eúàå§¨§¨¦§¦§§¨¨§¨©§¨¨¦¨¨
"ãBò" :øîBì ãeîìz ,äð÷î äãNk àäzL ÷eøôéz¦§¤§¥¦§¥¦§¨©§©

¯àäzL úìàâð ìáà ,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤¤§¥
øLàì äãOä áeLé" :àéðúäå .äð÷î äãNk åéðôì§¨¨¦§¥¦§¨§¨©§¨¨©¨¤©£¤

"Bzàî eäð÷¯?epîéä dç÷lL øaæbì øBæçé ìBëé ¨¨¥¦¨©£©¦§¨¤§¨¨¥¤
ãeîìz äî ,"õøàä úæçà Bì øLàì" :øîBì ãeîìz©§©©£¤£ª©¨¨¤©©§
døëîe íéðäkì äàöiL äãN ?"eäð÷ øLàì" øîBì©©£¤¨¨¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¨¨
øBæçz ìBëé ,øçà dìàbe ç÷Bì dLéc÷äå ,ïäkŸ¥§¦§¦¨¥©§¨¨©¥¨©£
."eäð÷ øLàì" :øîBì ãeîìz ?íéðBLàøä íéìòaì©§¨¦¨¦¦©§©©£¤¨¨

éøèöéàåéøèöéàå "ìàbé àì" :ázëéîì C:ázëéîì C §¦§§¦§¦§©Ÿ¦¨¥§¦§§¦§¦§©
àìc ,"ìàbé àì" :àðîçø áúk éàc ,"eäð÷ øLàì"©£¤¨¨§¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¨

ììk àøãä à÷¯éàå ;"eäð÷ øLàì" :àðîçø áúk ¨¨§¨§¨¨©©£¨¨©£¤¨¨§¦
"eäð÷ øLàì" :àðîçø áúk¯íéìòa éáäé÷ àìc ¨©©£¨¨©£¤¨¨§¨¨¨£¦§¨¦

eäéãéa íe÷ézc éîc íéìòa éáäéc àëä ìáà ,éîc§¥£¨¨¨§¨£¦§¨¦§¥§¥¦©§
¯àì" :àðîçø áúk éàå ."ìàbé àì" :àðîçø áúk̈©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¦¨©©£¨¨Ÿ

÷eøôéz àì àðéîà äåä ,"ãBò" :áúk àìå "ìàbé¦¨¥§¨¨©£¨¨¦¨¨¦§
ììk¯dðéà äúéäL úBîëì ,"ãBò" :àðîçø áúk §¨¨©©£¨¨¦§¤¨§¨¥¨

Nk åéðôì àäzL úìàâð ìáà ,úìàâð.äð÷î äã ¦§¤¤£¨¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¨
dìàb :øîBà øæòéìà éaø ,òîL àz ?dìò éåä éàî©¨¥£¨¨§©©¦¡¦¤¤¥§¨¨

éðL ìáBéa íéìòa¯éaø ,éëä ïðz àì ïðàä :éLà áøì àðéáø déì øîà .ìáBia íéðäkì äàöBé §¨¦§¥¥¦§¨©Ÿ£¦©¥£©¥¨¦¨§©©¦¨£©¨§©¨¦©¦
éðL ìáBéa íéìòa :déì øîà !øçà äpìàâiL ãò dëBúì ïéñðëð íéðäkä ïéà :øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¥©Ÿ£¦¦§¨¦§¨©¤¦§¨¤¨©¥£©¥§¨¦§¥¥¦

éðL ìáBéa dìàb :øîBà øæòéìà éaø ,éøîàc àkéà .eîc øçàk¯.ìáBia íéðäkì äàöBé dðéà §©¥¨¦¨§¨§¦©¦¡¦¤¤¥§¨¨§¥¥¦¥¨§¨©Ÿ£¦©¥
dëBúì ïéñðëð íéðäkä ïéà :øîBà øæòéìà éaø ,àðéðz éîð ïðà óà :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦©£©©¦¨¥¨©¦¡¦¤¤¥¥©Ÿ£¦¦§¨¦§¨
à÷ ,eîc øçàk éðL ìáBéa íéìòa :àðéîà äåä ,ïéúéðúnî éà :déì øîà .øçà äpìàâiL ãò©¤¦§¨¤¨©¥£©¥¦¦©§¦¦£¨¨¦¨§¨¦§¥¥¦§©¥¨¨

.ïì òîLîäðùîdLéc÷ä Ck øçàå åéáà úîe ,åéáàî äãN ç÷Blä¯äãNk àéä éøä ©§©¨©¥©¨¤¥¨¦¥¨¦§©©¨¦§¦¨£¥¦¦§¥
åéáà úî Ck øçàå dLéc÷ä .äfeçà¯äãNk àéä éøä :íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äð÷î äãNk àéä éøä £¨¦§¦¨§©©¨¥¨¦£¥¦¦§¥¦§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦¦§§¦£¥¦¦§¥

"Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãOî íà" :øîàpL ,äfeçà¯äéeàø àéäL Bæ äúöé ,äfeçà äãN úBéäì äéeàø dðéàL äãN £¨¤¤¡©¦¦§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨¨§¨¤¦§¨
íìBòì ïéLéc÷î íiåìäå íéðäkä .BlL BðéàL øác Léc÷î íãà ïéàL ,ìáBia íéðäkì äàöBé dðéà äð÷î äãN .äfeçà äãN úBéäì¦§§¥£¨§¥¦§¨¥¨§¨©Ÿ£¦©¥¤¥¨¨©§¦¨¨¤¥¤©Ÿ£¦§©§¦¦©§¦¦§¨

.ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéa ,íìBòì ïéìàBâåàøîâïépî ,åéáà úî Ck øçàå dLéc÷äå åéáàî äãN ç÷Blì ïépî :ïðaø eðz §£¦§¨¥¦§¥©¥¥§©©©¥¨©¨©¦©¦©¥©¨¤¥¨¦§¦§¦¨§©©¨¥¨¦¦©¦
"Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãOî íàå" :øîBì ãeîìz ?äfeçà äãNk åéðôì àäzL¯,äfeçà äãN úBéäì äéeàø dðéàL äãN ¤§¥§¨¨¦§¥£¨©§©§¦¦§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨

øçàå åéáà úîe åéáàî äãN ç÷Blì ïépî :øîBà øéàî éaø .ïBòîL éaøå äãeäé éaø éøác ,äfeçà äãN úBéäì äéeàøL Bæ äúöé̈§¨¤§¨¦§§¥£¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§©¦¥¦¥¦©¦©¥©¨¤¥¨¦¥¨¦§©©
"Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãOî íàå" :øîBì ãeîìz ?äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî ,dLéc÷ä Ck¯äãN dðéàL äãN ¨¦§¦¨¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨©§©§¦¦§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨¨¤¤¥¨§¥

ïBòîL éaøå äãeäé éaø ,éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ :øáñ øéàî éaøc ,éâìtéî à÷ àäa àîéì .äfeçà äãN àéäL Bæ úàöé ,äfeçà£¨¨¨¤¦§¥£¨¥¨§¨¨¦©§¦§©¦¥¦¨©¦§©¥§¦§©©¨¥©¦§¨§©¦¦§
,éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ äãeäé éaøå ïBòîL éaøì ,àîìòa :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷ :éøáñ̈§¦¦§©¥¨§¦§©©¨¥£©©©§¨©¦§¨§¨§¨§©¦¦§§©¦§¨¦§©¥§¦§©©¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oikxr(iyiy meil)

:xfril` iax zrca zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
dcyd dl`bp `l m`y xne`d xfril` iax zrcl ,daiyid
mipdkl z`vei dpi` ,mc` mey ici lr oey`xd laeid mcew

,ycwdd zeyxa zx`yp `l` laeiaíéìòadcyd z` dcetd §¨¦
éðL ìáBéam`d ,oey`xd laeid xg`l -eîc øçàkenk epic - §¥¥¦§©¥¨

laeiae ,dpwn dcyk eiptl `idy ,dcyd z` dcetd xg` mc`
,mipdkl wlgzze ezeyxn `vz `adàì Bàoic oi`y e` - Ÿ

laeid mcew d`ct m`y enk `l` ,mc` lk oick milrad
d`ct m` jk ,dfeg` dcyk eiptl zeidl `id zxfeg oey`xd

.dfeg` dcyk el zeidl `id zxfeg ,ipyd laeid mcew
:wtqd z` heytl di`x `xnbd d`ianòîL àzrnye `a - ¨§©

fk `xwie) weqta xn`p ,(`"r) lirl d`aedy `ziixadn di`x
xg` Wi`l dcVd z` xkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e' (kàì §¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ

ìàbé,'cFrìBëéy xnel ziidúìàâð àäz àìmilrad ici lr ¦¨¥¨Ÿ§¥¦§¤¤
df oiprl elit`,'ãBò' øîBì ãeîìz ,äð÷î äãNk åéðôì àäzL¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤©§©

wx,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì,dfeg` dcyk eiptl zeidl ¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤
úìàâð ìáà`iddf oiprl.äð÷î äãNk åéðôì àäzLyie £¨¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤

,xxalúîéàleki milrad oi`y mixeaq epiid onf dfi`a ,izn - ¥©
,dpwn dcyk zeidl elit` edcy z` le`blìáBéa àîéìéà¦¥¨§¥

ïBLàø,oey`xd laeid xary mcew -éànàdxn` recn - ¦©©
y `ziixad,úìàâð dðéàixdeàéåä énð äfeçàdcyd didz - ¥¨¦§¤¤£¨©¦¨§¨

dwlgzd `le laeid ribd `l oiicr ixdy ,milrad de`cty
.mipdklàèéLt àlàxaecny,éðL ìáBéa`ziixad dycige ¤¨§¦¨§¥¥¦

`le ,dpwn dcyk eiptl `dzy wx ,dzectl milrad lekiy
,zxxane `xnbd dkiynn .dfeg` dcykïàîìein zrcae - §©

,`ziixad dzpypïBòîL éaøå äãeäé éaøì éàepizpynay ¦§©¦§¨§©¦¦§
oey`xd laeia xaky mixaeq md ixd ,(:dk)à÷ôð íéðäkì- ©Ÿ£¦¨§¨

dzectl milrad lkei cvike ,mipdkd zeyxl dcyd d`vi
.ycwd zeyxa dpi` xak ixde ,laeid xg`låàì àlài`ce - ¤¨¨

`ziixad dxn`pìzrc,øæòéìà éaø`ly onf lky xne`d §©¦¡¦¤¤
itle ,mipdkl laeia z`vei dpi` xg` ici lr dcyd dl`bp
dzectl leki milrad oi`y xnel `ziixad dkxved ezhiy

.dpwn dcyk wx `l` ,dfeg` dcyk eiptl `dzydpéî òîLe§©¦¨
y ,`ziixadn gkene -íéìòadcyd z` dcetd,éðL ìáBéa §¨¦§¥¥¦

eîc øçàkeiptl `idy ,dcyd z` dcetd xg` mc`k epic - §©¥¨
.dfeg` dcyk `le ,mipdkl laeia z`veid dpwn dcyk

zx`an `xnbd.di`xd z` dgece ,xg` ote`a `ziixad z`
:`xnbd ddnzàøañúå`ziixady ,xnel xeaq dz` jk ike - §¦§§¨

,dywi ok m` ixde ,xfril` iax zrck wxéaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦
ïBòîL,xfril` iax lr miwlegddéa éLøc éàî 'ãBò' éàä- ¦§©©¨§¦¥

.dxezd dazky 'cer' zaizn miyxec md dnàlàyi i`ce ¤¨
e ,xg` ote`a `ziixad z` yxtläãNa ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©§¨¤

íéðäkì äàöiL,laeiadLéc÷äådïäk,da dkfyíéìòa eúàå ¤¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦¨Ÿ¥§¨§¨¦
d÷øôéîìc ,dzectl milrad e`ae -àðéîà Czòc à÷ìñ §¦§§¨¨§¨©§¨¨¦¨

,laeid mcew milrad de`ct `ly oeiky÷Bøôéz àìepi` - Ÿ¦§
df oiprl elit` dzectl lekiàäzLwx eiptl,äð÷î äãNk ¤§¥¦§¥¦§¤

,'ãBò' øîBì ãeîìzwxy cnll,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì ©§©¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤
,dfeg` dcyk zeidlúìàâð ìáàoiprl milrad ici lràäzL £¨¦§¤¤¤§¥
.äð÷î äãNk åéðôì§¨¨¦§¥¦§¤

:`ziixan `xnbd jkl zriiqnàéðúäåmb epipy jke - §¨©§¨
zpWA' (ck fk my) dpwn dcy iabl weqta xn`p ,`ziixaa¦§©

laFIdBzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé,'ux`d zGg` Fl xW`l ©¥¨©¨¤©£¤¨¨¥¦©£¤£ª©¨¨¤
ìBëéy xnel ziidL øaæbì øBæçégweldãeîìz ,eðîéä dç÷l ¨©£©¦§¨¤§¨¨¥¤©§

,'õøàä úfeçà Bì øLàì' øîBìmilral dcyd zxfegy cnll ©©£¤£©¨¨¤
wx weqtd xn`iy jka ic dxe`kle .yicwnl xkny ,mipey`xd

e ,'ux`d zfeg` el xy`l'øîBì ãeîìz äîdazk dn myl - ©©§©

dxezd,'eäð÷ øLàì'y ,df oic cnlläàöiL äãNlaeia ©£¤¨¨¨¤¤¨§¨
døëîe ,íéðäkìdïäk,ewlg z` da dkfydLéc÷äåd,ç÷Bì ©Ÿ£¦§¨¨Ÿ¥§¦§¦¨¥©

dìàâemc`ìBëé ,øçà`ad laeiay xnel ziidøBæçzdcyd §¨¨©¥¨©£
,'eäð÷ øLàì' øîBì ãeîìz ,íéðBLàøä íéìòaìodkl epiide ©§¨¦¨¦¦©§©©£¤¨¨

laeia odkd da dkfyky oeik ,dcyd z` gweld dpw epnny
eil` zxfeg ,xg`l dxkn m` s`y ,dfeg` dcyk eiptl dzyrp

.laeia
df oic yexcl zeziixad izy ekxved recn `xnbd zxxan

:mipey miweqt ipynéøèöéàåázëéîì Cdxezd dkxvede - §¦§§¦§¦§©
aezkl,'ìàbé àì',dpey`xd `ziixaa x`eankéøèöéàåC Ÿ¦¨¥§¦§§¦

'eäð÷ øLàì' ázëéîìipyy s` ,dipyd `ziixaa x`eank §¦§©©£¤¨¨
dwlgzde laei xary xg`y ,oic eze` z` micnln miweqtd
milral `ad laeia zxfeg dcyd oi` ,mipdkl dcyd

.mipey`xdàðîçø áúk éàcweqtd z` wx,'ìàbé àì'xn`pd §¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥
z` odkd yicwde mipdkl laeia d`viy dfeg` dcy iabl

y dcyddidzy dzectl leki milrad oi`y ,laeia da dkf
meyn ,df ote`a wx edfy mixeaq epiid ,dfeg` dcyk eiptlàìc§Ÿ

ììk àøãä à÷dx`yp `id ixdy ,llk laeia zxfeg dpi`y - ¨¨§¨§¨
odkdy ,dipyd `ziixaa x`eand ote`a la` .ycwd zeyxa
zxfeg dcydy ,dyicwd gwelde ,xg` mc`l dcyd z` xkn

jkl ,mipey`xd milral zxfegy xnel mewn did ,laeiaáúk̈©
,'eäð÷ øLàì' àðîçø,laeia zxfeg dcydy ote`a s`y cnll ©£¨¨©£¤¨¨

.odkl `l` mipey`xd milral zxfeg dpi` mewn lknáúk éàå§¦¨©
,'eäð÷ øLàì' àðîçøote`a epiide ,dpwn dcy iabl xn`pd ©£¨¨©£¤¨¨

laeia dcyd zxfegy ,dyicwd gwelde gwell dxkn odkdy
mipey`xd milral zxfeg dpi`y mrhdy xeaq iziid ,odkl

zngn `edéîc íéìòa éáäé÷ àìcminc mipzep mpi`y - §Ÿ¨¨£¦§¨¦§¥
,rwxwd zxenz,àëä ìáàdcyd z` yicwd odkdy ote`a £¨¨¨

,ycwdd cin dze` dcet milradeéîc íéìòa éáäécozepy - §¨£¦§¨¦§¥
xnel xeaq iziid ,rwxwd zxenz minc milradíe÷éúc§¥

eäéãéajkl .dfeg` dcyk ezeyxa dcyd cenrzy -áúk ¦©§¨©
,'ìàbé àì' àðîçøminc milrad epzpy mewna elit`y cnll ©£¨¨Ÿ¦¨¥

z` `xnbd zniiqn .dfeg` dcyk eiptl zeidl zxfeg dpi`
:dxe`iaäåä ,'ãBò' áúk àìå ,'ìàbé àì' àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¨©£¨
àðéîàcììk ÷Bøôéz àì,llk dzectl milrad lkei `ly - ¨¦¨Ÿ¦§§¨

,dpwn dcyk `l s`e,'ãBò' àðîçø áúkwxy cnllúBîëì ¨©©£¨¨¦§
,úìàâð dðéà äúéäL,dfeg` dcyk eiptl zeidlúìàâð ìáà ¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤

df oiprl `id.äð÷î äãNk åéðôì àäzL¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤
zl`ey .xfril` iax zrca lirl `aedy wtql zxfeg `xnbd

:`xnbddìò éåä éàî`aedy wtqd zhiyta epicia dlr dn - ©¨¥£¨
laeia mipdkl zwlgzn dcyd oi`y xfril` iax zrcl ,lirl
xg` dzectl milrad leki m`d ,xg` mc` dl`b ok m` `l`
.dfeg` dcyk eiptl `dzy ,mipdkl ea d`vi `ly oey`x laei

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©
,øîBà øæòéìà éaøm`dìàbdéðL ìáBéa íéìòalaeid mcew - ©¦¡¦¤¤¥§¨¨§¨¦§¥¥¦

,ipydìáBia íéðäkì äàöBé,yexita o`k x`ean ixd .eixg`y §¨©Ÿ£¦©¥
d`a dcydy ,xg` mc` oick oey`x laei xg` milrad oicy

.dfeg` dcyk `le dpwn dcyk wx ezeyxl
:`xnbd dywnéëä ïðz àì ïðàä ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦¨£©Ÿ§©¨¦

dpyna epipy ixdy ,epizpyna jk epipy `l ep` ixd -éaø'©¦
,øîBà øæòéìàmlerläpìàâiL ãò dëBúì ïéñðëð íéðäkä ïéà ¡¦¤¤¥¥©Ÿ£¦¦§¨¦§¨©¤¦§¨¤¨

,'øçàm` s` ,envr milrad dl`b m`y 'xg`' oeyln rnyne ©¥
wxe ,dkezl miqpkp mipdkd oi` ,oey`x laei xg`l ok dyr

.dkezl qpkdl mipdkd mileki xg` dl`byk
:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl iy` ax,éðL ìáBéa íéìòa ¨©¥§¨¦§¥¥¦

eîc øçàkiax xn`yk `linne ,xg` mc`l dey mpic - §©¥¨
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`oifgeרי mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay
ùåøãå çëùà àðéøçà àø÷ àëäå.dfeg` iediz eia` zn jk xg`e dyicwdc Ð

:`xw aezkip Ð dyicwd jk xg`e eia` zn `l` `xw ol iax `lc ok `l m`c
.dfeg` xak `idy ef dzvi :yixcc xi`n iaxc `d `iaxzne ,"ezfeg` `l xy`"

éì äîì äãùî.eia` zn jk xg`e dyicwd yxcnl ,opixn`ckl dpin rny Ð
åæ äúöédie`x dzid ycwd zryay Ð

.dfeg` dcy zeidléîð ìàøùé åìéôàÐ
:(`,ck oikxr) oiwxit yixa `ipz `dc
ipzwc meyn i`e) !'eke laeid iptl oiyicwn
mipy izyn zegt oiyicwn oi` :oizipzn
dvrc (my) `pniwe` `d Ð laeid iptl

.(ol rnyn `w daehìàåîùì àçéðäÐ
jixhv` ,dycw `l l`xyi iab xn`c

.dycw mipdk iabc opireny`láøì àìà
ol iziz `kidnc ,ikd xninl `kil Ð

i`xwnàùéø àðúã éãééà ?`pz ,l`xyi Ð
.miel iab `tiq

ïéùéã÷î ïéà êìò ïøãä

äðùîìáåéä ïéàù äòùá åäãù ùéã÷îä
.bdep laeid oi`y onfa Ðïåùàø äúà çúô

geix iptne .dzectl dvex dz` dnka Ð
.dlgz el oil`ey ycwd lyíéìòáäù

ùîåç ïéðúåðoi`y drya hwp ikdle Ð
el`eyl jixv oi` bdepy onfac ,bdep laeid
zia Ð oiaevw dinc ixdy ,dpctz dnka
.ixiin `w dfeg` dcyae .rlq miynga xek
,diieya zictp bdep laei oi`y onfae
dfeg` dcy oi` :oiwxit idliya `ipzck

.bdep laeidy onfa `l` bdepäúòø éðôî
.gayd lr daexn dz`ivi dzidy Ðàì

øñéàá äæ øîàily `id ixd" :`l` Ð
.sqk deyae sqka dctp ycwdy ,"dviaa

åì øîà.xafbd Ðêéúòâä`id ixd Ð
.jlyàøîâïéôåë àéðúäåmilrad z` Ð

.oey`x geztlïåãàá äìåàâ úåöîãÐ
.(`,bi) zexekac `nw wxtaäì ÷éøôå éôè

.mc` x`yn xzei dcete siqen Ðúåöî
ïåãàá äìåàâl`bi `l m`e" :aizkc Ð

zncew dle`b zevn `nl` ,"jkxra xknpe
.dxiknlóñëë óñë äåù ïì àîéé÷ àäå

Ð "aiyi" :(`,f) `nw `aaa opixn`c Ð
.oiaeq elit` ,sqk dey zeaxlàîúñ êäÐ

`vnp" ipzw `le ,xqi` ciqtn :ipzwc
.iqei iax `le `id opax Ð "dvia ciqtn

äðùîíéòìñ øùò åéñëðî ïéðëùîîÐ
ozi Ð miyly oke .mixyr xafb cia `vnp

.miyng ixd ,miylyàéä éøä ãçà øîà
ãçàå íéøùòá éìùmilra exn`y xg`l Ð

.mixyra
íéìòáä
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ùéã÷îäfa :yexit Ð bdep laeid oi`y drya edcyf`c ,bdep laeid oi`y on
iptn milrad dlgz geztl ycwdl geix ea yie ,eiieya dctp `ed
rxf zia mirlq miynga erxf itl dctp `ed Ð bdep laeidy onfa la` .ynegd
.ycwdl `geex `ki`c ,ixiin ziad onfae .ixiin dfeg` dcyae ,mixery xneg
dvxi m` ellgn Ð ziad onfa `ly i`c
oi`y itl ,dhext dey lr dlgzkl elit`
`zi`ck .lif` ceai`lc ,ycwdl geix ea
`edd :(`,hk oikxr) oiwxit seqa onwl
,dcedi axc dinwl `z` ,diqkpl mixg`c
ediilr lig` ifef drax` lewy dil xn`
:xn`z m`e .jl ixzyile `xdpa edpicye
?ziad onfa laeid oi`y onfa `vnp j`id
lk opirac ,l`xyi elby onfa :xnel yi

.dilr diayeiøîà:dniz Ð 'ek iqei iax
`lde ?iqei iax inia dyrnd df did ji`
`l ok m`e .ziad onfa did `l iqei iax
:xnel yie !milraa dligz geztl jxved
onfa rxi`y it lr ,dlawd it lr biltc
ziad onfa `ly elit` :inp i` .ziad
:(fk `xwie) aizkck ,dligz milraa dle`b

."xknpe l`bi `l m`"éàîÐ oitek oixne`
ith `kd ditk jixvc `py i`n :xn`z m`e
zexekac `nw wxt seqa opzc ipd lkn
,dtixr zevnl zncew diict zevn :(`,bi)
zevn ,diict zevnl zncew dciri zevn
dle`b zevn ,dvilg zevnl zncew meaii
witne .mc` lkl (zevnl) zncew oec`a
ik diitk ogky` `le ,mzd i`xwn edlek
`al lekic ,`kd ip`yc :xnel yie !dfa m`

.dpnn mlerd epdi m` dlwz icil

éáøwxtae Ð opiwxt inp dviaka xaq iqei
`ki` (a,bp `rivn `aa) "adfd"
,eynegae ea :xn`c o`n `ki` ,`zbelt
oi`y ab lr s` ea :xn`c o`n `ki`e
.dhext dey epiid dviakc d`xpe .eynega
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íà" àðîçø áBúëì :éLøãå çkLà àø÷ àëäå§¨¨§¨©§©§¨§¦¦§©£¨¨¦
:éîð éà ,"Búfeçà äãN àì øLà Búð÷î äãOî¦§¥¦§¨£¤Ÿ§¥£¨¦©¦
"Búfçà äãOî" éàî ,"äfeçà äãN àì øLà"¯ £¤Ÿ§¥£¨©¦§¥£ª¨

Bæ äúöé ,äfeçà äãN úBéäì äéeàø dðéàL äãN̈¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨¨§¨
íiåìäå íéðäkä" .äfeçà äãN úBéäì äéeàøL¤§¨¦§§¥£¨©Ÿ£¦§©§¦¦

éøèöà ïéìàBb àîìLa .'åëå "íìBòì ïéLéc÷îC¯ ©§¦¦§¨¦§¨¨£¦¦§§¦
à÷ ,ìáBé ãò àlà é÷øt àìc ìàøNécî é÷etàì§©¥¦§¦§¨¥§¨¨§¦¤¨©¥¨
àlà .íìBòì ïéìàBb íiåìe íéðäëc ïì òîLî©§©¨§Ÿ£¦§¦¦£¦§¨¤¨
ìàøNé eléôà ?íiåìe íéðäk àéøéà éàî ,ïéLéc÷î©§¦¦©¦§¨Ÿ£¦§¦¦£¦¦§¨¥

dîöò ìáBiä úðLa :àîéz éëå !éîð¯àçéðä ©¦§¦¥¨¦§©©¥©§¨¨¦¨
ì,äLã÷ àì dîöò ìáBiä úðLa :øîàc ìàeîL ¦§¥§¨©¦§©©¥©§¨¨¨§¨

àlà .íìBòì ïéLéc÷î íiåìe íéðäëc ïì òîLî à÷̈©§©¨§Ÿ£¦§¦¦©§¦¦§¨¤¨
!éîð ìàøNé eléôà ?íiåìe íéðäk àéøéà éàî ,áøì§©©¦§¨Ÿ£¦§¦¦£¦¦§¨¥©¦

¯éîòèìeänì "ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéa" ,C §©£¥¥¦§¥©¥¥§©©©¥¨¨
øçàì"e "ìáBiä éðôì" :àLéø àðúc éãééà àlà ?éì¦¤¨©§¥¦§¨¥¨¦§¥©¥§©©

"ìáBiä¯ïéa ìáBiä øçàì ïéa" :éîð àôéñ àðz ©¥§¨¥¨©¦¥§©©©¥¥
"ïéLéc÷î ïéà" :àLéø àðúc éãééàå ;"ìáBiä éðôì¦§¥©¥§©§¥¦§¨¥¨¥©§¦¦

"ïéìàBb àì"å¯."ïéìàBâå ïéLéc÷î" :àôéñ éîð àðz §Ÿ£¦§¨©¦¥¨©§¦¦§£¦

ïéùéã÷î ïéà êìò ïøãä

Léc÷näøîBà ,ìáBiä ïéàL äòLa eäãN úà ©©§¦¤¨¥§¨¨¤¥©¥¥
íéìòaäL ,"ïBLàø äzà çút" :Bì§©©¨¦¤©§¨¦
äNòî .LîBç ïéðúBð ïéà íãà ìëå ,LîBç ïéðúBð§¦¤§¨¨¨¥§¦¤©£¤
çút :Bì eøîà ,dúòø éðtî eäãN Léc÷äL ãçàa§¤¨¤¦§¦¨¥¦§¥¨¨¨¨§§©

:àlà ,"øqéàa" äæ øîà àì :éñBé éaø øîà .øqéàa élL àéä éøä :øîà !ïBLàø äzà©¨¦¨©£¥¦¤¦§¦¨¨©©¦¥Ÿ¨©¤§¦¨¤¨
ézòbä" :Bì øîà .óñk äåLáe óñëá äcôð Lc÷äL ,"äöéáa"eäãNå øqéà ãéñôî àöîð ,"E §¥¨¤¤§¥¦§¤§¤¤§¨¤¤¤¨©¦©§¦¦§¨©§¦¦¨§¨¥

.åéðôìàøîâ!ïéôBk :àéðúäå ?ïéøîBà .'åë "äòLa eäãN Léc÷nä"¯?éîð ïéøîBà éàî §¨¨©©§¦¨¥§¨¨§¦§¨©§¨¦©§¦©¦
úéàö éà ,ïéøîBà àøwéòî :àîéà úéòaéàå .ïéôBk¯àì éàå ,úéàö¯ïéðúBð íéìòaäL" .ïéôBk ¦§¦¨¥¥¨¥¦¨¨§¦¦¨¥¨¥§¦¨¦¤©§¨¦§¦

éôè ,déìò äáéáçc éãéiàc déì ÷Btéz ?LîBç ïéðúBð íéìòaäL àéøéà éàî .'åëå "LîBç¤©¦§¨¤©§¨¦§¦¤¥¥§©§¥©£¦¨£¥¨¥
,ãBòå !dì ÷éøôe!ïBãàa äleàb úåöî¯éôè déìò äáéáçã éãéiàc ,àãç :øîà÷ ãBòå àãç ¨¥¨§¦§©§¨¨¨£¨§¨¨©£¨§©§¥©£¦¨£¥¨¥

ãçàa äNòî" .'åë LîBç ïéðúBð íéìòaäL ,ãBòå ;àéä ïBãàa äleàb úåöî ,ãBòå ;dì ÷éøôe¨¥¨§¦§©§¨¨¨¦§¤©§¨¦§¦¤©£¤§¤¨
:éøáñ ïðaøå ,óñëk óñk äåL :øáñ éñBé éaøc ,éâìtéî÷ àäa àîéì .'åëå "eäãN Léc÷äL¤¦§¦¨¥¥¨§¨¨¦©§¦§©¦¥¨©¨¤¤¤§¤¤§©¨©¨§¦

!óñëk óñk äåLc ïì àîéé÷ àäå ?óñëk Bðéà óñk äåL¯,óñëk óñk äåL àîìò éleëc ¨¤¤¤¥§¤¤§¨©§¨¨§¨¤¤¤§¤¤§¥¨§¨¨¤¤¤§¤¤
àkéàc øqéà :øáñ àn÷ àpz ,éâìtéî÷ äèeøt äåL BLîeça ïéàL øáãa ïéãBôa àëäå§¨¨§¦§¨¨¤¥§§¨¤§¨¨¦©§¦©¨©¨¨©¦¨§¦¨

ézòbä" :Bì øîà" .ïðé÷øt éîð äöéák :éñBé éaøå ,ïðé÷øt äèeøt äåL BLîeçaàöîð ,"E §§¨¤§¨¨§¦©§©¦¥§¥¨©¦¨§¦©¨©¦©§¦¦§¨
.ïðaøk àîúñ ."åéðôì eäãNå øqéà ãéñôîäðùî,íéòìñ øNòa élL àéä éøä :ãçà øîà ©§¦¦¨§¨¥§¨¨§¨¨§©¨©¨©¤¨£¥¦¤¦§¤¤§¨¦

ìLa øîBà ãçàå ,íéøNòa øîBà ãçàåíéMîç ìL Ba øæç ;íéMîça øîBà ãçàå ,íéòaøàa øîBà ãçàå ,íéL¯åéñëpî ïéðkLîî §¤¨¥§¤§¦§¤¨¥¦§¦§¤¨¥§©§¨¦§¤¨¥©£¦¦¨©¤£¦¦§©§§¦¦§¨¨
íéòaøà ìL Ba øæç ,øNò ãò¯ìL ìL Ba øæç ,øNò ãò åéñëpî ïéðkLîîíéL¯íéøNò ìL Ba øæç ,øNò ãò åéñëpî ïéðkLîî ©¤¤¨©¤©§¨¦§©§§¦¦§¨¨©¤¤¨©¤§¦§©§§¦¦§¨¨©¤¤¨©¤¤§¦

¯øNò ìL Ba øæç .øNò ãò åéñëpî ïéðkLîî¯,íéøNòa íéøîBà íéìòaä .øúBnä úà øNò ìMî ïéòøôðå ,BéååLa BúBà ïéøëBî §©§§¦¦§¨¨©¤¤¨©¤¤¤§¦§¨§§¦§¨¦¦¤¤¤¤©¨©§¨¦§¦§¤§¦
íéøNòa íéøîBà íãà ìëå¯úçàå íéøNòa élL àéä éøä :ãçà øîà .LîBç ïéôéñBî íäL éðtî ,ïéîãB÷ íéìòaä §¨¨¨§¦§¤§¦©§¨¦§¦¦§¥¤¥¦¦¤¨©¤¨£¥¦¤¦§¤§¦§©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oikxr(ycew zay meil)

,àëäå,dfeg` dcy ly df oecipaéLøãå çkLà àø÷md - §¨¨§¨©§©§¨§¦
,eyxc jke ,weqta xezii e`vnàðîçø áBzëéìdxezd aezkz - ¦§©£¨¨

énð éà ,'Búfeçà äãN àì øLà Búð÷î äãOî íà'e` - ¦¦§¥¦§¨£¤Ÿ§¥£¨¦©¦
dxezd aezkzy,'äfeçà äãN àì øLà'z` mircei epiid jkne £¤Ÿ§¥£¨

,dfeg` xak `idy dcy df llkn d`viy ,xi`n iax ly epic
éàîoeyl dxezd dazk recne -,'Búfeçà äãOî'oicy cnll ©¦§¥£¨

a wx xen` dpwn dcy ly dfäãN úBéäì äéeàø dðéàL äãN̈¤¤¥¨§¨¦§§¥
äúöé ,äfeçàdcyL ,Bæycwdd zryaäãN úBéäì äéeàø £¨¨§¨¤§¨¦§§¥

äfeçà,a`d zny mcew dyicwd m` s` okle ,a`d zeni m` £¨
.dfeg` dcyk dpic ,a`d zn jk xg` m`

:dpyna epipy'åëå íìBòì ïéLéc÷î íiåìäå íéðäkä'mil`ebe ©Ÿ£¦§©§¦¦©§¦¦§¨
.'mlerl

:`xnbd dywnàîìLay dpynd dxn`y dn oaen -ïéìàBb ¦§¨¨£¦
c ,mlerléøèöàìàøNécî é÷etàì Cdpynd dkxvedy - ¦§§¦§©¥¦§¦§¨¥

,l`xyi mzq oicn miielde mipdkd oic z` `ivedlcmil`xyi §
é÷øt àìeyicwdy dcyd z` le`bl mileki mpi` -ãò àlà Ÿ¨§¦¤¨©

d,ìáBél`xyid oi`e ,mipdkl dcyd z`vei laeid xg`l la` ¥
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ריי oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay
ùåøãå çëùà àðéøçà àø÷ àëäå.dfeg` iediz eia` zn jk xg`e dyicwdc Ð

:`xw aezkip Ð dyicwd jk xg`e eia` zn `l` `xw ol iax `lc ok `l m`c
.dfeg` xak `idy ef dzvi :yixcc xi`n iaxc `d `iaxzne ,"ezfeg` `l xy`"

éì äîì äãùî.eia` zn jk xg`e dyicwd yxcnl ,opixn`ckl dpin rny Ð
åæ äúöédie`x dzid ycwd zryay Ð

.dfeg` dcy zeidléîð ìàøùé åìéôàÐ
:(`,ck oikxr) oiwxit yixa `ipz `dc
ipzwc meyn i`e) !'eke laeid iptl oiyicwn
mipy izyn zegt oiyicwn oi` :oizipzn
dvrc (my) `pniwe` `d Ð laeid iptl

.(ol rnyn `w daehìàåîùì àçéðäÐ
jixhv` ,dycw `l l`xyi iab xn`c

.dycw mipdk iabc opireny`láøì àìà
ol iziz `kidnc ,ikd xninl `kil Ð

i`xwnàùéø àðúã éãééà ?`pz ,l`xyi Ð
.miel iab `tiq
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.dlgz el oil`ey ycwd lyíéìòáäù

ùîåç ïéðúåðoi`y drya hwp ikdle Ð
el`eyl jixv oi` bdepy onfac ,bdep laeid
zia Ð oiaevw dinc ixdy ,dpctz dnka
.ixiin `w dfeg` dcyae .rlq miynga xek
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dfeg` dcy oi` :oiwxit idliya `ipzck

.bdep laeidy onfa `l` bdepäúòø éðôî
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.mc` x`yn xzei dcete siqen Ðúåöî
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zncew dle`b zevn `nl` ,"jkxra xknpe
.dxiknlóñëë óñë äåù ïì àîéé÷ àäå
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.oiaeq elit` ,sqk dey zeaxlàîúñ êäÐ
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äðùîíéòìñ øùò åéñëðî ïéðëùîîÐ
ozi Ð miyly oke .mixyr xafb cia `vnp

.miyng ixd ,miylyàéä éøä ãçà øîà
ãçàå íéøùòá éìùmilra exn`y xg`l Ð
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dvxi m` ellgn Ð ziad onfa `ly i`c
oi`y itl ,dhext dey lr dlgzkl elit`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oikxr(ycew zay meil)

,àëäå,dfeg` dcy ly df oecipaéLøãå çkLà àø÷md - §¨¨§¨©§©§¨§¦
,eyxc jke ,weqta xezii e`vnàðîçø áBzëéìdxezd aezkz - ¦§©£¨¨

énð éà ,'Búfeçà äãN àì øLà Búð÷î äãOî íà'e` - ¦¦§¥¦§¨£¤Ÿ§¥£¨¦©¦
dxezd aezkzy,'äfeçà äãN àì øLà'z` mircei epiid jkne £¤Ÿ§¥£¨

,dfeg` xak `idy dcy df llkn d`viy ,xi`n iax ly epic
éàîoeyl dxezd dazk recne -,'Búfeçà äãOî'oicy cnll ©¦§¥£¨

a wx xen` dpwn dcy ly dfäãN úBéäì äéeàø dðéàL äãN̈¤¤¥¨§¨¦§§¥
äúöé ,äfeçàdcyL ,Bæycwdd zryaäãN úBéäì äéeàø £¨¨§¨¤§¨¦§§¥

äfeçà,a`d zny mcew dyicwd m` s` okle ,a`d zeni m` £¨
.dfeg` dcyk dpic ,a`d zn jk xg` m`

:dpyna epipy'åëå íìBòì ïéLéc÷î íiåìäå íéðäkä'mil`ebe ©Ÿ£¦§©§¦¦©§¦¦§¨
.'mlerl

:`xnbd dywnàîìLay dpynd dxn`y dn oaen -ïéìàBb ¦§¨¨£¦
c ,mlerléøèöàìàøNécî é÷etàì Cdpynd dkxvedy - ¦§§¦§©¥¦§¦§¨¥

,l`xyi mzq oicn miielde mipdkd oic z` `ivedlcmil`xyi §
é÷øt àìeyicwdy dcyd z` le`bl mileki mpi` -ãò àlà Ÿ¨§¦¤¨©

d,ìáBél`xyid oi`e ,mipdkl dcyd z`vei laeid xg`l la` ¥
e ,dzectl lekiïì òîLî à÷dpynd epl drinyd -íéðäëc ¨©§©¨§Ÿ£¦

,íìBòì ïéìàBb íiåìez`vei dcyd oi`e laeid xg`l elit`e §¦¦£¦§¨
.laeiaàlàdxn`y dndpyndïéLéc÷î','mlerlàéøéà éàî ¤¨©§¦¦©¦§¨

`wec dpynd dhwp recn -,íiåìe íéðäkixdìàøNé eléôà Ÿ£¦§¦¦£¦¦§¨¥
énð.(.ck) lirl `ziixaa x`eank ,mlerl yicwdl leki ok mb - ©¦

:z`f dgece ,x`al dqpn `xnbdàîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨
mileki miielde mipdkdy ,ycgl dpynd zpeeky ayiile

mb yicwdl,dîöò ìáBiä úðLamileki mpi` mil`xyi eli`e ¦§©©¥©§¨
.dnvr laeid zpya yicwdlàçéðäoaene gp df xe`ia -ìixac ¨¦¨§

øîàc ,ìàeîL(.ck lirl)äLã÷ àì dîöò ìáBiä úðLa- §¥§¨©¦§©©¥©§¨Ÿ¨§¨
zpya edcy yicwnde ,edcy z` yicwdl leki l`xyi oi`

.llk dyecw dpi` ,dnvr laeidïì òîLî à÷dkxved - ¨©§©¨
eprinydl dpynd,íìBòì ïéLéc÷î íiåìe íéðäëcelit`e §Ÿ£¦§¦¦©§¦¦§¨

.laeiaì àlàzrc,áø,laeia yicwdl mileki mil`xyi s`y ¤¨§©
miyng ozepe dyecw dnvr laeid zpya edcy yicwnde

,dyw ,mirlqàéøéà éàî`wec dpynd dhwp recn -íéðäk ©¦§¨Ÿ£¦
,íiåìeixde ,mlerl miyicwnyénð ìàøNé eléôàok mb - §¦¦£¦¦§¨¥©¦

.laeid zpya s`e ,mlerl yicwdl mileki
`xnbd dnicwn .lkd ixacl dpynd z` zx`an `xnbd

:dywneéîòèìeCmipaen dpynd ixacy zxn`y ,jixacle - §©§¨
laeid zpya yicwdl mileki miiele mipdk wxy ,l`eny zrcl
ixd ,laeia dcy yicwdl mileki mpi` mil`xyi la` ,dnvr

oeyl ,dyw oiicr dxe`kl'ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéa'¥¦§¥©¥¥§©©©¥
,dpynd dxn`yéì änìixde ,dfa epcnll dpynd d`a dn - ¨¨¦

.laeid ixg`e iptl yicwdl leki l`xyi mbàlà,xnel yi ¤¨
éãééàjk ab` -àðúcaàLéøiabl (.ck) lirl dpyna - ©§¥§¨¨¥¨

mibdepd mipicd z` ,mil`xyi,'ìáBiä øçàì'e 'ìáBiä éðôì'¦§¥©¥§©©©¥
mil`eb `le ,mipy izyn zegt laeid iptl miyicwn oi`y

,zg` dpyn zegt laeid xg`lénð àôéñ àðz`pzd dpy - ¨¨¥¨©¦
mil`ebe miyicwn mdy miiele mipdk iabl epizpyna mbïéa¥

e .ìáBiä éðôì ïéa ìáBiä øçàìx`al yi ax ixacl s` `linn §©©©¥¥¦§¥©¥
c ,dpynd z` okéãééàjk ab`y -àLéø àðúcmil`xyi iabl ©§¥§¨¨¥¨

(.ck lirl)ïéLéc÷î ïéà',mipy izyn zegt laeid iptlàìå ¥©§¦¦§Ÿ
ïéìàBb,'zg` dpyn zegt laeid xg`àôéñ énð àðzdpy - £¦¨¨©¦¥¨

miiele mipdky azke ,el` zepeyl `tiqa mb `pzdïéLéc÷î©§¦¦
,ïéìàBâå,'mlerl mil`eb' ly oica wx `ed yecigd zn`ay s`e §£¦

eli`e ,laeia z`vei dpi`e laeid xg`l mb dcyd z` oil`eby
.mil`xyia s` bdep 'mlerl oiyicwn' ly oicd

ïéùéã÷î ïéà êìò ïøãä

åäãù ùéã÷îä ¯ éðéîù ÷øô
,dycwedy dfeg` dcy oeict ipica weqrl jiynn df wxt
onfa dfeg` dcy oeict xcqa zwqer epizpyne .minxg ipicae

.bdep laeid oi`y

äðùî
eäãN úà Léc÷näezfeg` dcy -äòLa[onfa-]ìáBiä ïéàL ©©§¦¤¨¥§¨¨¤¥©¥

,bdepBì íéøîBàdcyd lr fixkny drya yicwnl mixafbd §¦
,dzectlçút[lgzd-]ïBLàø äzàxen`e ,dcyd oeicta §©©¨¦

meyn epiide .dzectl dvxz dnkaíéìòaäLdcy micetd ¤©§¨¦
,eyicwdy dfeg`ïéðúBð[mitiqen-]LîBç,oeictd inc lrìëå §¦¤§¨

ipa x`yíãà,ef dcy zectl mi`ad,LîBç ïéðúBð ïéàixde ¨¨¥§¦¤
.dcyd z` ecti milrady ycwdl geex df

:dfeg` dcy oeicta dyrn d`ian dpyndãçàa äNòî©£¤§¤¨
Léc÷äLz`eäãN,ziad wcaldúòø éðtîeidy meyn - ¤¦§¦¨¥¦§¥¨¨¨

.dgiayn dzidyn xzei dilr `ivedy ze`veddBì eøîà̈§
,mixafbdïBLàø äzà çúte ,dcyd oeictaøîà,yicwndéøä §©©¨¦¨©£¥

øqéàa élL àéä.dcyd oeicta xqi` wx zzl oken ip` -øîà ¦¤¦§¦¨¨©
äæ øîà àì ,éñBé éaøily `id ixd' ,yicwndàlà ,'øqéàa ©¦¥Ÿ¨©¤§¦¨¤¨

ily `id ixd','äöéáaz` zectl leki yicwnd didy dne §¥¨
meyn `ed ,sqk dey `idy dviaa dcydäcôð Lc÷äLoia ¤¤§¥¦§¤

e óñëaoia.óñk äåLadzectl dvexy in did `ly oeike §¤¤§¨¤¤¤
,milrad exn`y dnn xzeiaBì øîà,xafbdEzòébäzikf - ¨©¦¦©§

e ,dcyd oeicta dz`àöîðdf mc`ãéñôîd z`øqéàozepy ¦§¨©§¦¦¨
dcyd oeicta,åy mbeäãN,dzrx iptn da dvex epi`yzcner §¨¥

åéðôì.ezeyxa - §¨¨

àøîâ
:dpyna epipy'åë äòLa eäãN Léc÷nä,bdep laeid oi`y ©©§¦¨¥§¨¨

xe`iaa dpc `xnbd .dcyd oeicta oey`x dz` gzt el mixne`
wx ike :`xnbd dywn .dpynay 'el mixne`' oeylïéøîBà§¦

,dcyd oeicta egztiy milralàéðúäåc"t `ztqez) `ziixaa §¨©§¨
,(h"dïéôBk:`xnbd zayiin .oey`x geztl milrad z`éàî ¦©
oeylïéøîBà,`pzd hwpyezpeekénðyïéôBkmilrad z` §¦©¦¦

:sqep aeyii .dcyd oeicta geztlàîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jk z`f ayiil lkezàøwéòî,dligzn -ïéøîBàmilral ¥¦¨¨§¦

,dpyna x`eanke ,oeicta egztiyúéàö úéàö éàok` m`e - ¦¨¦¨¦
ef dxin`a ic ,oeicta egztie mixacl eziivie elawi milrad

,dl eziivyàì éàåmivex mpi`e mixacd z` milrad elaiw §¦Ÿ
,oeicta geztlïéôBk.`ziixaa x`eanke ,oeicta geztl mze` ¦

oeicta oey`x geztl yicwnl mixne`y mrhdy :dpyna epipy
meyn `ed ,dcyd'åëå LîBç ïéðúBð íéìòaäLmixg` oi`e ¤©§¨¦§¦¤

`le ,df mrh `pzd hwp recn zx`an `xnbd .yneg mipzep
:`xnbd zl`ey .xzei miheyt minrhàéøéà éàîhwp recn - ©¦§¨

`ed ,dcyd oeicta geztl milrad z` miteky mrhdy ,`pzd
meynLîBç ïéðúBð íéìòaäL`ld ,yneg mipzep mixg` oi`e ¤©§¨¦§¦¤

,df mrh `la mbdéì ÷etéz,xg` mrhn df oic cenll xyt` - ¦¥
déìò äáéáçc éãééàceilr daiag mc` ly edcyy oeiky - §©§¥©£¦¨£¥

,xzeiadì ÷éøôe éôèickn xzei oeictd inca siqei `ed - ¨¥¨¦¨
.ezeyxl dxifgdle dzectl ick dieeyãBòådid sqep mrhe - §

dcyd oeicta geztl milrad z` oiteky ,xnel `pzd leki
y meynïBãàa äleàb úåöîzlhen dcyd oeict zevn xwir - ¦§©§¨¨¨

.dpl`biy milrad lr
mc` ly edcyy ,`ed df oicl mrhd xwir ok` :`xnbd daiyn
oke ,dieey ickn xzei s` dilr zzl dvxie xzeia eilr daiag
mle` ,oywnd ixacke ,milrad lr `id dle`bd zevn xwiry
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`oifgeריב mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay
ïéðúåð íéìòáä.ogxk lr Ðùùå íéøùòmilra exn`e li`ed dl opiadi `l i`dlc Ð

Ð cg`e mixyra ji`dl diadi i`e ,ynge mixyrl ynegd mr oeaygd dlere mixyr

ynge mixyre oxwd lr df siqedy rlq eze` ogxk lr epzi milrae .ciqtn ycwd `vnp

.yneg etiqei `l Ðdf siqedy rlq lr la` ,edcicíéìòáä ùîçå íéøùòá ãçà øîà
íéùìù íéðúåð`ki` `zyde .ogxk lr Ð

milrad z` oitek i`n` :jxtinl?cr `nlya

dazinl opivn `l `dc Ð edl opitiik `zyd

ynege oxwk ied `l edcic oxwc meyn ,jpdl

opixcd oigxk lr jkld ,`yixa milra xen`c

azinl ira Ð milra` opixcdc oeike ,milra`

la` .edcic `ynege ipixg` i`nyc dnk `pxw

diazil Ð ynge mixyra cg` xn`c `zyd

xen`c ynege oxwk ied dicic oxw `dc ,ji`dl

.dl jixt `xnbae !`yixa milraåöø íà
'åë íéìòáä`pxwe li`ed ,edl opitiik `le Ð

xpic i`de .`yixa edpi` xen`c ynege oxwk

.dizciar i`n `xnba yxtnàøîâåðù àì
n oipkynn oi`c Ðxyr `l` miyng oa iqkp

epi`e cner enewna mirax` oay `l` ,mirlq

oiylyn Ð mirax` oa ea xfg la` .ea xfeg

miyly cre miyngn oizegtd mirlq mixyrd

oae ,dxyr yng ozi miyng oac .mdipia

oa xn`y xyr oze`a `dc ,yng ozi mirax`

mirax` xa jiiy `l mirax` oa lr xzei miyng

mirax` oa siqedy xyr jpde .`ciqta dicda

ivxi` inp oiyng xa Ð miyly xa lr

.mirax` miyng llka yic ,mirax`aàëéìã
íéùîç øá,mirax` lr xzei mc` xn``lyÐ

.ipzw ilin ilin oizipzncíéøùò øá áéúéì
äéãäá.ivxi` xyra inp edi`cÐ[øùò ìùî]

.`pixg` `ki`c llkn ,"xyr lyn" ipzwcn Ð

ïäéðéá ïéùìùî úçà úáá ïäá åøæçaxck Ð

,df xg` dfa oda exfgy oebk Ð oizipzne .`cqg

Ð ia ixcd ik :xafbl miyng oa xn` `zydc

.mirax` xa jl iwayïäéðéá ïéùìùîmipy Ð

mipexg` mipye ,oixkyp mipey`x dylye

dieeya xafb dxkne ,mlek exfg m`y .oicqtp

ynge mirax` oizegt e`vnp Ð mirlq yng

xyrne ,ecal ely xyrd miyng oa ozi .mirlq

.oda evxzp mdipyy ,ivgd ozi mirax` oa ly

mirax` oae ,yilyd ozi miyly oa ly xyrne¥¤¤

miyly ozylyy ,yilyd miyly oae ,yilyd

,mzrax` oia epzi mixyr oa ly xyrde .exn`

.ozyng epzi Ð xyr oan ezgty yngdeàëéà
àîøéî åäì éîøã`cqg axc `dl ipz `le Ð

oizipznc uexiz ici lr `l` ,dytp itp`a

.iccd` enxc `ziixae]øîåà úéáä ìòá
[òìñáely ipy xyrn dcetd ziad lra Ð

l`bi l`b m`e" :(fk `xwie) aizkc ,yneg siqen

siqen oi` dcetd xg`e .'ebe "exyrnn yi`¥

rlqa xne` xg`e rlqa xne` ziad lra .yneg

lrac ab lr s`e ,oxwd lr siqeny 'ek xqi`e

,xpic ied rlq ynegc ,ith azinl ira ziad

`nw wxta ,oixqi` drax`e mixyr ied xpice

.(`,ai) oiyecwcíúäyneg ,ipy xyrn iab Ð

lr s`e .`id oxwa eziict xwire ,oeict `la oileaba eplk`i `ly ,diict zevn `l` ea epl oi`e .milyexia lkd lk`i `ede ,ely lkd Ð yneg oia oxw oia ixdy ,`ed ziad lrac `geex

.`ed `l` dpdp oi` einc zexizia ixdy ,ol ztki` `l Ð inc ixvac abïé÷éøçá àøáâ àúà íéìòá åøîéìåÐ olr ezixcd `zyd cr `nlya !epizenk ozil dvexy ,epinewna Ð

oiitkinl ezira i`n` `zyd la` ,ycwdc `ciqt meynøðéã àùéøá íéìòá øåîàã ?`ki` Ð i`dl opiadi i`e ,xpice ynge mixyrl ynege oxwc `payeg ihnc ,mixyr lr xzei Ð

.ediigxk lr milra` opixcd jkld ,ycwdl `ciqtéðúéìå.xpice mixyra mixne` milrad :oizipznc `yixaÐ÷ã àì.mirlqd oeayg `l` ,xpic ipznlÐéðú÷ àäå,`tiqa xpicÐ

!oixpica wc `nl`íéìòá øåîàã àáø øîà àìà.wc `l zehextae ,dhext `yixa Ðäùìùá ùã÷ä íåùéð àìù.xg`d df xn`y dnk rwxwd z` mc` ipa dyly eny `ly Ð

ìáàdryz zerwxwd :(`,a) oixcdpqa opixn`ck ,dxyr iraycwdc `neyc ab lr s`e .dxyr opira `le ,egxk lra eielir lr yneg milra oitiqen Ðdf ly eixack dyly de`nyÐ

dke.ielird lr yneg etiqeie ,dxyr` opixcdn `l Ð `zlz ixn`c oeikc ,ol rnyn `w `zeax `kd Ð oíéøáã äùù.lld zia ixnegne i`ny zia ilewn Ðäéúãéáò éàî øðéãå
!df ly eielir lr yneg oitiqen oi` zxn` `d Ðàø÷éòî.oey`x egztya Ðòéâîä ïåáùç ïúéì.xpice cg`e miylyl df ly eielir lr Ð
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àøîéîìi`n :opgl` iaxl dniz Ð rlqa xne` ziad lra idpinxe sicr ynegc
mixyra mc` lke mixyra mixne` milradc jxtinl `kil `dc ?jixt
oincew milradc `dc ?`iyew i`ne ,mcew xg`c `ipz `kde ,'ek mincew milrad
ixd xne` cg` :`ipzc ,jxtinl `kil inp `tiqne .xzeia edcet xg` oi`yk edf Ð

oincew milrad Ð cg`e mixyra ily `ed
mcew xg`c `ipz `kde .yye mixyr ozepe
`l` `nrh `ed icinc ,`iyw `l inp ikd Ð
ikd Ð mixyr `edy oxwd lr siqeny iptn
mby ,milrad encwiy `ed oic oizipzna inp
,yye mixyr oipzepyk oxwd lr oitiqen md
ynegde mixyrd lr xzei cg`d oipzepy
!zg`e mixyr `edy oxwd (yneg) liaya
oiteky `py i`n :jk dywn `ed `nye
eynege xg`d xn`y minc zzl milrad
oipzep milrady ipzwc ,`ed xn`y dn lr
:`ipz `kde .raye mixyr yye mixyr
xne` xg`de rlqa mixne` milradyk
oi`e ,mcew [xqi`e rlq ly] Ð xqi`e rlqa
mr xqi`e rlq epziy milrad z` oitek ep`
`le ,mcew xqi`e rlq ly :ipzwc ,ynegd
`edy mixpic dyng oipzep milrad :ipzw
`yneg `kd :ipyne !xqi`e ynege oxw
z` oitek jkld ,sicr yneg ycwdc `geex
ziad lrac `geex `ynegc mzd .milrad

.'ekàéðúÐ oitiqen mixne` i`ny zia
`le .mz epiax xtqa aezk oke ,opiqxb ikd
yi dil opiqxb i`e ."ikd inp `ipz" :opiqxb
xaqc o`n `ki`c ikd inp `ipz :ok eyxtl
ziak i` i`ny ziak i` ,meyipa oitiqenc
axc `ail` `evnl cenlzd wcwcne .lld
`la ,"`ipz" qxbc xzei d`xp edine .`cqg

."ikd inp"
epzc
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íézLe íéøNòa ,LLå íéøNò ïéðúBð íéìòaä¯ ©§¨¦§¦¤§¦§¥§¤§¦§©¦
ìLå íéøNòa ,òáLå íéøNò ïéðúBð íéìòaäL¯ ©§¨¦§¦¤§¦§¤©§¤§¦§¨

òaøàå íéøNòa ,äðBîLe íéøNò ïéðúBð íéìòaä¯ ©§¨¦§¦¤§¦§¤§¤§¦§©§©
Lîçå íéøNòa ,òLúå íéøNò ïéðúBð íéìòaä¯ ©§¨¦§¦¤§¦§¥©§¤§¦©£¥

ìL ïéðúBð íéìòaäBéelò ìò LîBç ïéôéñBî ïéàL ,íéL ©§¨¦§¦§¦¤¥¦¦¤©¦
eöø íà ,LLå íéøNòa élL éøä :ãçà øîà .äæ ìL¤¤¨©¤¨£¥¤¦§¤§¦§¥¦¨

ìL ïzéì íéìòaäøðéãå ãçàå íéL¯,ïéîãB÷ íéìòaä ©§¨¦¦¥§¦§¤¨§¦¨©§¨¦§¦
åàì íàå¯ézòbä" :Bì øîBà."Eàøîâáø øîà §¦¨¥¦©§¦¨©©

ìáà ,BîB÷îa ãîBò íéòaøà ïaL àlà eðL àì :àcñç¦§¨Ÿ¨¤¨¤¤©§¨¦¥¦§£¨
BîB÷îa ãîBò íéòaøà ïa ïéà¯lLî:ïðz .ïäéðéa ïéL ¥¤©§¨¦¥¦§§©§¦¥¥¤§©

íéòaøà ìL Ba øæç¯ïzéì ?éànà ,øNò ãò ïéðkLîî ¨©¤©§¨¦§©§§¦©¤¤©©¦¥
!déãäa ïéLîç øa¯ïa Ba øæç .íéMîç ïa àkéìc ©©§¦©£¥§¥¨¤£¦¦¨©¤

ìLíéL¯ïác ïzéìå ?éànà ,øNò ãò åéñëpî ïéðkLîî §¦§©§§¦¦§¨¨©¤¤©©§¦¥§¤
!déãäa íéòaøà¯ïa Ba øæç .íéòaøà ïa àkéìc ©§¨¦©£¥§¥¨¤©§¨¦¨©¤

íéøNò¯ïác ïzéì ?éànà ,øNò ãò åéñëpî ïéðkLîî ¤§¦§©§§¦¦§¨¨©¤¤©©¦¥§¤
ìL!déãäa íéL¯ìL ïa àkéìc.íéL¯àîéà ,éëä éà §¦©£¥§¥¨¤§¦¦¨¦¥¨

øNò ìL Ba øæç :àôéñ¯ïéòøôðå déåLa dúBà ïéøëBî ¥¨¨©¤¤¤§¦¨§¨§¨§¦§¨¦
éëå !déãäa íéøNò ïác áúéì ,øúBnä úà øNò ìMî¦¤¤¤¤©¨¥©§¤¤§¦©£¥§¦
ìMî ïéòøôð ,éëä éà ,íéøNò ïa àkéìc éîð àëä ,àîéz¥¨¨¨©¦§¥¨¤¤§¦¦¨¦¦§¨¦¦¤
áø øîà àlà !déì éòaéî "epnî ïéòøôð" ?äøNò£¨¨¦§¨¦¦¤¦¨¥¥¤¨£©©

cñç.äæ øçà äæa ïàk ,úçà úáa ïàk :àéL÷ àì ,à ¦§¨¨©§¨¨§©©©¨¨¤©©¤
ãçàk ïlek eøæç :éëä éîð àéðz¯lLîàäå ;íäéðéa ïéL ©§¨©¦¨¦¨§¨§¤¨§©§¦¥¥¤§¨

éîøc àkéà .dpéî òîL ,àcñç áøãk dpéî òîL åàì àlà !øNò ãò åéñëpî ïéðkLîî :ïðz ïðà£©§©§©§§¦¦§¨¨©¤¤¤¨¨§©¦¨¦§©¦§¨§©¦¨¦¨§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oikxr(ycew zay meil)

ùLå íéøNò ïéðúBð íéìòaädn cbpk dynge mixyr ,mirlq ©§¨¦§¦¤§¦¨¥
xg`d dvxy dn cbpk sqep rlqe ,yneg ztqez mr eaiigzdy
zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcyd oeicta siqedl

íézLe íéøNòa,mirlqòáLå íéøNò ïéðúBð íéìòaä,mirlq §¤§¦§©¦©§¨¦§¦¤§¦¨¤©
mirlq ipye ,ynegd mr eaiigzdy dn cbpk dynge mixyr
oeicta milrad lr siqedl xg`d dvxy dn cbpk mitqep

zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcydìLå íéøNòaL §¤§¦§¨Ÿ
,mirlqäðBîLe íéøNò ïéðúBð íéìòaädynge mixyr ,mirlq ©§¨¦§¦¤§¦§¤

dvxy dn cbpk mitqep dylye ,ynegd mr eaiigzdy dn cbpk
zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcyd oeicta siqedl xg`d

òaøàå íéøNòa,mirlqòLúå íéøNò ïéðúBð íéìòaä,mirlq §¤§¦§©§©©§¨¦§¦¤§¦¨¥©
dn cbpk mitqep drax`e ,ynegd mr eaiigzdy dynge mixyr
zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .siqedl xg`d dvxy

Lîçå íéøNòa,mirlqìL ïéðúBð íéìòaäíéLmixyr ,mirlq §¤§¦§¨¥©§¨¦§¦§Ÿ¦
dvxy dn cbpk mitqep dynge ,ynegd mr eaiigzdy dynge
milrad elld mipte`d lkay :dpynd zx`ane .siqedl xg`d
yneg oicay meyn ,dligzn exn`y dn lr wx yneg mitiqen

xn`pïéàLmilradäæ ìL Béelò ìò LîBç ïéôéñBîlr - ¤¥¦¦¤©¦¤¤
dvxy ztqezd.siqedl xg`d

m` mle`éøä' ãçà øîà`idLLå íéøNòa élL,'mirlqíà ¨©¤¨£¥¤¦§¤§¦¨¥¦
ìL ïzéì íéìòaä eöøãçàå íéLmirlq,øðéãåíéìòaä ¨©§¨¦¦¥§Ÿ¦§¤¨§¦¨©§¨¦

ïéîãB÷.dcyd oeictaBì øîBà ,åàì íàå`ay dfl xafbd §¦§¦¨¥
,zectlEzòébä.dcyd oeicta zikf - ¦¦©§

àøîâ
xn`y df z` mirlq dxyr cr mipkynny dna dpc `xnbd

:ea xfge dcyd z` dctiyeðL àì ,àcñç áø øîàminkg ¨©©¦§¨Ÿ¨
dzectl dvexy xn`y df z` mirlq dxyra mipkynny

,miyngaàlàote`aíéòaøà ïaLz` dctiy xn`y df - ¤¨¤¤©§¨¦
,mirlq mirax`a dcydBîB÷îa ãîBòzectl dvex oiicr - ¥¦§

oa'd ly ezxfg zngn ycwdd ciqtd `l df ote`ay ,df mekqa
.mirlq dxyr `l` 'miyngìáàm`ïéàdãîBò 'íéòaøà ïa' £¨¥¤©§¨¦¥

,BîB÷îa,zectln ea xfg `l`lLîïäéðéa ïéLmdipy lr - ¦§§©§¦¥¥¤
zxyr z` ,xnelk .ea mikiiy mdipyy mekqd z` mdipia wlgl
,mlyl eaiigzd mdipyy mirax` cr miylyny mirlqd
mirlqd zxyr z`e .mirlq dyng ozi cg` lke mdipia ewlgi
oa'd ixdy ,ecal 'miyng oa'd mlyi ,miyng cr mirax`ny

.llk mdilr aiigzd `l ea xfgy 'mirax`
:`cqg ax ixac lr `xnbd dywnïðzm` ,epizpynaBa øæç §©¨©

íéòaøà ìLmirax`a dcyd z` zectl dvexy xn`y df - ¤©§¨¦
,mirlqïéðkLîîeiqkpnøNò ãòqsiqedy dn cbpk ,mirl §©§§¦©¤¤

,dyw `cqg ax ixacle .'miyly oa'd lr dcyd zneyaéànà©©
,mirlq dxyra 'mirax` oa'd z` mipkynnïéLîç øa ïzéì¦¥©©§¦

déãäamirlqd zxyr melyz z` ezi` welgi 'miyng oa'dy - ©£¥
`l` aiig 'mirax` oa'd oi`y `vnpe ,mirax`l miylyny
'mirax` oa'd lry df oic :`xnbd zayiin .mirlq dyng

ote`a xn`p ,mirlq dxyr mlylíéMîç ïa àkéìc`ly - §¥¨¤£¦¦
`ed `l` ,mirlq miynga zectl dvexy xn`y in did
`ed ok lre ,ea xfge dcyd z` zectl dvexy xn`y oexg`d
`ed ,'miyng ly ea xfg' epipyy dne ,mirlq dxyr mlyn
,ea xfge mirlq miynga zectl dvxy mc` did ea xg` ote`
dxyr aiig ecal `ede ea xfg oexg`d wx el` mipte` ipyae

.mirlq
,epizpyna epipy :dpynd jyndn dywne `xnbd zxfegBa øæç̈©

ìL ïa,íéL,dzectl cer dvex epi`eãò åéñëpî ïéðkLîî ¤§Ÿ¦§©§§¦¦§¨¨©
øNò,dyw `cqg ax ixacle .mirlqéànàeze` mipkynn ¤¤©©

,mirlq dxyradéãäa íéòaøà ïác ïzéìå'mirax` oa'dy - §¦¥§¤©§¨¦©£¥
mixyr oiay mirlqd zxyr melyz z` 'miyly oa'd mr welgi
.mirlq dyng wx aiig 'miyly oa'dy `vnpe ,miylyl

ote`a xn`p df oic mb :`xnbd zayiin,'íéòaøà ïa' àkéìc§¥¨¤©§¨¦
dne .dcyd z` zectl dvxy oexg`d `ed 'miyly oa'd `l`
mipte` md ,'mirax` ly ea xfg'e 'miyng ly ea xfg' epipyy
e` mirlq mirax`a zectl dvxy mc` did ok` mda mixg`
ea xfg oexg`d wx el` mipte`n cg` lkae ,mirlq miynga

.mirlq dxyr aiig ecal `ede
,epizpyna epipy :dywne `xnbd zxfeg,'íéøNò ïa' Ba øæç̈©¤¤§¦

øNò ãò åéñëpî ïéðkLîîax ixacle .mirlq,dyw `cqg §©§§¦¦§¨¨©¤¤
éànà,mirlq dxyra eze` mipkynnìL ïác ïzéìdéãäa íéL ©©¦¥§¤§Ÿ¦©£¥

,elld mirlqd zxyr melyz z` enr welgi 'miyly oa'dy -
zayiin .mirlq dyng wx mlyl aiig 'mixyr oa'dy `vnpe

ote`a xn`p df oic mb :`xnbdìL ïa' àkéìc,'íéLoa'd `l` §¥¨¤§Ÿ¦
xfg' epipyy dne .dcyd z` zectl dvxy oexg`d `ed 'mixyr
zectl dvxy mc` did ok` ea xg` ote` `ed ,'miyly ly ea
mdn cg` lk ,dpynay mipte`d x`y lk oke ,mirlq miylya
dxyr aiig ecal `ede ea xfg oexg`d wx ea envrl ote` `ed

.mirlq
:`xnbd dywn,éëä éàoic `ed dpynay mipicdn cg` lky ¦¨¦

,envrl,déåLa dúBà ïéøëBî øNò ìL Ba øæç ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¨©¤¤¤§¦¨§¨§¨
,øúBnä úà øNò ìMî ïéòøôðårecn ,dyw `cqg ax ixacle §¦§¨¦¦¤¤¤¤©¨

,ezxfg zngn ciqtd ycwdy dn lk z` 'dxyr oa'dn mirxtp
déãäa íéøNò ïác áúéìoa'd mr welgi 'mixyr oa'dy - ¥¦§¤¤§¦©£¥

'dxyr oa'd lry `vnpe ,ycwdd ciqtdy dn melyza 'dxyr
.cqtddn ivg wx mlyl lhenàîéz éëåayiil dvxz m`e - §¦¥¨

c ,xneleénð éëäote`a xaecn'íéøNò ïa' àkéìcdid `l` ¨¦©¦§¥¨¤¤§¦
,'dxyr oa' wx,éëä éàdf oic dpynd ly `pzd dpy recn ¦¨¦

oeyla,øNò ìMî ïéòøôð'evxy miyp` dnk eidy ezernyny ¦§¨¦¦¤¤¤
mirxtp mirlq dxyra dzectl dvxy mc` eze`ne dzectl

cwdl ciqtdy dn z`ixd ,ezxfga ydéì éòaéî 'epnî ïéòøôð'¦§¨¦¦¤¦¨¥¥
ezernyny ,'xzend z` epnn oirxtpe' xnel `pzl el did -
ycwdy dn z` ,ea xfge zectl dvxy cg` eze`n mirxtpy
lyn oirxtpe' oeyl `pzd hwpy jkne .ezxfg zngn ciqtn
zectl dvxy sqep mc` did dyrn eze`ay rnyn 'xyr
`lye ,oey`xd mr wleg epi` `ed z`f lkae ,ea xfge mixyra

.`cqg ax ixack
z` zayiine ,dpynd z` dcinrdy dnn da zxfeg `xnbd

:`xnbd zayiin .xg` ote`a `cqg ax lr `iyewdøîà àlà¤¨¨©
,àcñç áølr mirlq dxyr siqed cg` lky dpyna xaecn ©¦§¨

oi`e mirlq dxyr mlyn ea xfgy cg` lke ,el mcwy df ixac
,ok it lr s`e ,enr welgl mikixv mda exfgy mixg`dàìŸ

àéL÷oa'd mb m`y xn`y `cqg ax ixac lr epizpynn ©§¨
,mdipia miylyn ea xfg 'mirax`,uxzl yiy meynïàk̈

mda exfg mdipyy xaecn ,mdipia miylyny `cqg ax ixaca
,úçà úáa,mirax` zegtd lkl mlyl enikqd mdipyy oeiky §©©©

mirlqd zxyr z` ciqtn ycwd mdipy zxfg zngne
dxyr mze` melyza miwleg md ,mirax` cr miylyny

eli`e ,mirlqïàkmda exfgy xaecn ,epizpyna,äæ øçà äæa ¨¨¤©©¤
'mirax` oa'd z` gipd `ed 'miyng oa'd ea xfgy dryay
dxyr `l` ezxfga ciqtn epi` ycwde x`yd lk z` oziy
zxyr z` ecal mlyl eilr 'mirax` oa'd ea xfgyke ,mirlq

.ezxfga ycwdl ciqtdy mirlqd
:df uexizl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzixack `ziixaa ©§¨©¦¨¦

,`cqg axlLî ,ãçàk ïlek eøæçíäéðéa ïéLciqtdy dn z` ¨§¨§¤¨§©§¦¥¥¤
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ריג oifge` mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay
ïéðúåð íéìòáä.ogxk lr Ðùùå íéøùòmilra exn`e li`ed dl opiadi `l i`dlc Ð

Ð cg`e mixyra ji`dl diadi i`e ,ynge mixyrl ynegd mr oeaygd dlere mixyr

ynge mixyre oxwd lr df siqedy rlq eze` ogxk lr epzi milrae .ciqtn ycwd `vnp

.yneg etiqei `l Ðdf siqedy rlq lr la` ,edcicíéìòáä ùîçå íéøùòá ãçà øîà
íéùìù íéðúåð`ki` `zyde .ogxk lr Ð

milrad z` oitek i`n` :jxtinl?cr `nlya

dazinl opivn `l `dc Ð edl opitiik `zyd

ynege oxwk ied `l edcic oxwc meyn ,jpdl

opixcd oigxk lr jkld ,`yixa milra xen`c

azinl ira Ð milra` opixcdc oeike ,milra`

la` .edcic `ynege ipixg` i`nyc dnk `pxw

diazil Ð ynge mixyra cg` xn`c `zyd

xen`c ynege oxwk ied dicic oxw `dc ,ji`dl

.dl jixt `xnbae !`yixa milraåöø íà
'åë íéìòáä`pxwe li`ed ,edl opitiik `le Ð

xpic i`de .`yixa edpi` xen`c ynege oxwk

.dizciar i`n `xnba yxtnàøîâåðù àì
n oipkynn oi`c Ðxyr `l` miyng oa iqkp

epi`e cner enewna mirax` oay `l` ,mirlq

oiylyn Ð mirax` oa ea xfg la` .ea xfeg

miyly cre miyngn oizegtd mirlq mixyrd

oae ,dxyr yng ozi miyng oac .mdipia

oa xn`y xyr oze`a `dc ,yng ozi mirax`

mirax` xa jiiy `l mirax` oa lr xzei miyng

mirax` oa siqedy xyr jpde .`ciqta dicda

ivxi` inp oiyng xa Ð miyly xa lr

.mirax` miyng llka yic ,mirax`aàëéìã
íéùîç øá,mirax` lr xzei mc` xn``lyÐ

.ipzw ilin ilin oizipzncíéøùò øá áéúéì
äéãäá.ivxi` xyra inp edi`cÐ[øùò ìùî]

.`pixg` `ki`c llkn ,"xyr lyn" ipzwcn Ð

ïäéðéá ïéùìùî úçà úáá ïäá åøæçaxck Ð

,df xg` dfa oda exfgy oebk Ð oizipzne .`cqg

Ð ia ixcd ik :xafbl miyng oa xn` `zydc

.mirax` xa jl iwayïäéðéá ïéùìùîmipy Ð

mipexg` mipye ,oixkyp mipey`x dylye

dieeya xafb dxkne ,mlek exfg m`y .oicqtp

ynge mirax` oizegt e`vnp Ð mirlq yng

xyrne ,ecal ely xyrd miyng oa ozi .mirlq

.oda evxzp mdipyy ,ivgd ozi mirax` oa ly

mirax` oae ,yilyd ozi miyly oa ly xyrne¥¤¤

miyly ozylyy ,yilyd miyly oae ,yilyd

,mzrax` oia epzi mixyr oa ly xyrde .exn`

.ozyng epzi Ð xyr oan ezgty yngdeàëéà
àîøéî åäì éîøã`cqg axc `dl ipz `le Ð

oizipznc uexiz ici lr `l` ,dytp itp`a

.iccd` enxc `ziixae]øîåà úéáä ìòá
[òìñáely ipy xyrn dcetd ziad lra Ð

l`bi l`b m`e" :(fk `xwie) aizkc ,yneg siqen

siqen oi` dcetd xg`e .'ebe "exyrnn yi`¥

rlqa xne` xg`e rlqa xne` ziad lra .yneg

lrac ab lr s`e ,oxwd lr siqeny 'ek xqi`e

,xpic ied rlq ynegc ,ith azinl ira ziad

`nw wxta ,oixqi` drax`e mixyr ied xpice

.(`,ai) oiyecwcíúäyneg ,ipy xyrn iab Ð

lr s`e .`id oxwa eziict xwire ,oeict `la oileaba eplk`i `ly ,diict zevn `l` ea epl oi`e .milyexia lkd lk`i `ede ,ely lkd Ð yneg oia oxw oia ixdy ,`ed ziad lrac `geex

.`ed `l` dpdp oi` einc zexizia ixdy ,ol ztki` `l Ð inc ixvac abïé÷éøçá àøáâ àúà íéìòá åøîéìåÐ olr ezixcd `zyd cr `nlya !epizenk ozil dvexy ,epinewna Ð

oiitkinl ezira i`n` `zyd la` ,ycwdc `ciqt meynøðéã àùéøá íéìòá øåîàã ?`ki` Ð i`dl opiadi i`e ,xpice ynge mixyrl ynege oxwc `payeg ihnc ,mixyr lr xzei Ð

.ediigxk lr milra` opixcd jkld ,ycwdl `ciqtéðúéìå.xpice mixyra mixne` milrad :oizipznc `yixaÐ÷ã àì.mirlqd oeayg `l` ,xpic ipznlÐéðú÷ àäå,`tiqa xpicÐ

!oixpica wc `nl`íéìòá øåîàã àáø øîà àìà.wc `l zehextae ,dhext `yixa Ðäùìùá ùã÷ä íåùéð àìù.xg`d df xn`y dnk rwxwd z` mc` ipa dyly eny `ly Ð

ìáàdryz zerwxwd :(`,a) oixcdpqa opixn`ck ,dxyr iraycwdc `neyc ab lr s`e .dxyr opira `le ,egxk lra eielir lr yneg milra oitiqen Ðdf ly eixack dyly de`nyÐ

dke.ielird lr yneg etiqeie ,dxyr` opixcdn `l Ð `zlz ixn`c oeikc ,ol rnyn `w `zeax `kd Ð oíéøáã äùù.lld zia ixnegne i`ny zia ilewn Ðäéúãéáò éàî øðéãå
!df ly eielir lr yneg oitiqen oi` zxn` `d Ðàø÷éòî.oey`x egztya Ðòéâîä ïåáùç ïúéì.xpice cg`e miylyl df ly eielir lr Ð
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àøîéîìi`n :opgl` iaxl dniz Ð rlqa xne` ziad lra idpinxe sicr ynegc
mixyra mc` lke mixyra mixne` milradc jxtinl `kil `dc ?jixt
oincew milradc `dc ?`iyew i`ne ,mcew xg`c `ipz `kde ,'ek mincew milrad
ixd xne` cg` :`ipzc ,jxtinl `kil inp `tiqne .xzeia edcet xg` oi`yk edf Ð

oincew milrad Ð cg`e mixyra ily `ed
mcew xg`c `ipz `kde .yye mixyr ozepe
`l` `nrh `ed icinc ,`iyw `l inp ikd Ð
ikd Ð mixyr `edy oxwd lr siqeny iptn
mby ,milrad encwiy `ed oic oizipzna inp
,yye mixyr oipzepyk oxwd lr oitiqen md
ynegde mixyrd lr xzei cg`d oipzepy
!zg`e mixyr `edy oxwd (yneg) liaya
oiteky `py i`n :jk dywn `ed `nye
eynege xg`d xn`y minc zzl milrad
oipzep milrady ipzwc ,`ed xn`y dn lr
:`ipz `kde .raye mixyr yye mixyr
xne` xg`de rlqa mixne` milradyk
oi`e ,mcew [xqi`e rlq ly] Ð xqi`e rlqa
mr xqi`e rlq epziy milrad z` oitek ep`
`le ,mcew xqi`e rlq ly :ipzwc ,ynegd
`edy mixpic dyng oipzep milrad :ipzw
`yneg `kd :ipyne !xqi`e ynege oxw
z` oitek jkld ,sicr yneg ycwdc `geex
ziad lrac `geex `ynegc mzd .milrad

.'ekàéðúÐ oitiqen mixne` i`ny zia
`le .mz epiax xtqa aezk oke ,opiqxb ikd
yi dil opiqxb i`e ."ikd inp `ipz" :opiqxb
xaqc o`n `ki`c ikd inp `ipz :ok eyxtl
ziak i` i`ny ziak i` ,meyipa oitiqenc
axc `ail` `evnl cenlzd wcwcne .lld
`la ,"`ipz" qxbc xzei d`xp edine .`cqg

."ikd inp"
epzc
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ìLå íéøNòa ,òáLå íéøNò ïéðúBð íéìòaäL¯ ©§¨¦§¦¤§¦§¤©§¤§¦§¨

òaøàå íéøNòa ,äðBîLe íéøNò ïéðúBð íéìòaä¯ ©§¨¦§¦¤§¦§¤§¤§¦§©§©
Lîçå íéøNòa ,òLúå íéøNò ïéðúBð íéìòaä¯ ©§¨¦§¦¤§¦§¥©§¤§¦©£¥
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eöø íà ,LLå íéøNòa élL éøä :ãçà øîà .äæ ìL¤¤¨©¤¨£¥¤¦§¤§¦§¥¦¨
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øNò ìL Ba øæç :àôéñ¯ïéòøôðå déåLa dúBà ïéøëBî ¥¨¨©¤¤¤§¦¨§¨§¨§¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oikxr(ycew zay meil)

ùLå íéøNò ïéðúBð íéìòaädn cbpk dynge mixyr ,mirlq ©§¨¦§¦¤§¦¨¥
xg`d dvxy dn cbpk sqep rlqe ,yneg ztqez mr eaiigzdy
zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcyd oeicta siqedl

íézLe íéøNòa,mirlqòáLå íéøNò ïéðúBð íéìòaä,mirlq §¤§¦§©¦©§¨¦§¦¤§¦¨¤©
mirlq ipye ,ynegd mr eaiigzdy dn cbpk dynge mixyr
oeicta milrad lr siqedl xg`d dvxy dn cbpk mitqep

zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcydìLå íéøNòaL §¤§¦§¨Ÿ
,mirlqäðBîLe íéøNò ïéðúBð íéìòaädynge mixyr ,mirlq ©§¨¦§¦¤§¦§¤

dvxy dn cbpk mitqep dylye ,ynegd mr eaiigzdy dn cbpk
zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcyd oeicta siqedl xg`d

òaøàå íéøNòa,mirlqòLúå íéøNò ïéðúBð íéìòaä,mirlq §¤§¦§©§©©§¨¦§¦¤§¦¨¥©
dn cbpk mitqep drax`e ,ynegd mr eaiigzdy dynge mixyr
zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .siqedl xg`d dvxy

Lîçå íéøNòa,mirlqìL ïéðúBð íéìòaäíéLmixyr ,mirlq §¤§¦§¨¥©§¨¦§¦§Ÿ¦
dvxy dn cbpk mitqep dynge ,ynegd mr eaiigzdy dynge
milrad elld mipte`d lkay :dpynd zx`ane .siqedl xg`d
yneg oicay meyn ,dligzn exn`y dn lr wx yneg mitiqen

xn`pïéàLmilradäæ ìL Béelò ìò LîBç ïéôéñBîlr - ¤¥¦¦¤©¦¤¤
dvxy ztqezd.siqedl xg`d

m` mle`éøä' ãçà øîà`idLLå íéøNòa élL,'mirlqíà ¨©¤¨£¥¤¦§¤§¦¨¥¦
ìL ïzéì íéìòaä eöøãçàå íéLmirlq,øðéãåíéìòaä ¨©§¨¦¦¥§Ÿ¦§¤¨§¦¨©§¨¦

ïéîãB÷.dcyd oeictaBì øîBà ,åàì íàå`ay dfl xafbd §¦§¦¨¥
,zectlEzòébä.dcyd oeicta zikf - ¦¦©§

àøîâ
xn`y df z` mirlq dxyr cr mipkynny dna dpc `xnbd

:ea xfge dcyd z` dctiyeðL àì ,àcñç áø øîàminkg ¨©©¦§¨Ÿ¨
dzectl dvexy xn`y df z` mirlq dxyra mipkynny

,miyngaàlàote`aíéòaøà ïaLz` dctiy xn`y df - ¤¨¤¤©§¨¦
,mirlq mirax`a dcydBîB÷îa ãîBòzectl dvex oiicr - ¥¦§

oa'd ly ezxfg zngn ycwdd ciqtd `l df ote`ay ,df mekqa
.mirlq dxyr `l` 'miyngìáàm`ïéàdãîBò 'íéòaøà ïa' £¨¥¤©§¨¦¥

,BîB÷îa,zectln ea xfg `l`lLîïäéðéa ïéLmdipy lr - ¦§§©§¦¥¥¤
zxyr z` ,xnelk .ea mikiiy mdipyy mekqd z` mdipia wlgl
,mlyl eaiigzd mdipyy mirax` cr miylyny mirlqd
mirlqd zxyr z`e .mirlq dyng ozi cg` lke mdipia ewlgi
oa'd ixdy ,ecal 'miyng oa'd mlyi ,miyng cr mirax`ny

.llk mdilr aiigzd `l ea xfgy 'mirax`
:`cqg ax ixac lr `xnbd dywnïðzm` ,epizpynaBa øæç §©¨©

íéòaøà ìLmirax`a dcyd z` zectl dvexy xn`y df - ¤©§¨¦
,mirlqïéðkLîîeiqkpnøNò ãòqsiqedy dn cbpk ,mirl §©§§¦©¤¤

,dyw `cqg ax ixacle .'miyly oa'd lr dcyd zneyaéànà©©
,mirlq dxyra 'mirax` oa'd z` mipkynnïéLîç øa ïzéì¦¥©©§¦

déãäamirlqd zxyr melyz z` ezi` welgi 'miyng oa'dy - ©£¥
`l` aiig 'mirax` oa'd oi`y `vnpe ,mirax`l miylyny
'mirax` oa'd lry df oic :`xnbd zayiin .mirlq dyng

ote`a xn`p ,mirlq dxyr mlylíéMîç ïa àkéìc`ly - §¥¨¤£¦¦
`ed `l` ,mirlq miynga zectl dvexy xn`y in did
`ed ok lre ,ea xfge dcyd z` zectl dvexy xn`y oexg`d
`ed ,'miyng ly ea xfg' epipyy dne ,mirlq dxyr mlyn
,ea xfge mirlq miynga zectl dvxy mc` did ea xg` ote`
dxyr aiig ecal `ede ea xfg oexg`d wx el` mipte` ipyae

.mirlq
,epizpyna epipy :dpynd jyndn dywne `xnbd zxfegBa øæç̈©

ìL ïa,íéL,dzectl cer dvex epi`eãò åéñëpî ïéðkLîî ¤§Ÿ¦§©§§¦¦§¨¨©
øNò,dyw `cqg ax ixacle .mirlqéànàeze` mipkynn ¤¤©©

,mirlq dxyradéãäa íéòaøà ïác ïzéìå'mirax` oa'dy - §¦¥§¤©§¨¦©£¥
mixyr oiay mirlqd zxyr melyz z` 'miyly oa'd mr welgi
.mirlq dyng wx aiig 'miyly oa'dy `vnpe ,miylyl

ote`a xn`p df oic mb :`xnbd zayiin,'íéòaøà ïa' àkéìc§¥¨¤©§¨¦
dne .dcyd z` zectl dvxy oexg`d `ed 'miyly oa'd `l`
mipte` md ,'mirax` ly ea xfg'e 'miyng ly ea xfg' epipyy
e` mirlq mirax`a zectl dvxy mc` did ok` mda mixg`
ea xfg oexg`d wx el` mipte`n cg` lkae ,mirlq miynga

.mirlq dxyr aiig ecal `ede
,epizpyna epipy :dywne `xnbd zxfeg,'íéøNò ïa' Ba øæç̈©¤¤§¦

øNò ãò åéñëpî ïéðkLîîax ixacle .mirlq,dyw `cqg §©§§¦¦§¨¨©¤¤
éànà,mirlq dxyra eze` mipkynnìL ïác ïzéìdéãäa íéL ©©¦¥§¤§Ÿ¦©£¥

,elld mirlqd zxyr melyz z` enr welgi 'miyly oa'dy -
zayiin .mirlq dyng wx mlyl aiig 'mixyr oa'dy `vnpe

ote`a xn`p df oic mb :`xnbdìL ïa' àkéìc,'íéLoa'd `l` §¥¨¤§Ÿ¦
xfg' epipyy dne .dcyd z` zectl dvxy oexg`d `ed 'mixyr
zectl dvxy mc` did ok` ea xg` ote` `ed ,'miyly ly ea
mdn cg` lk ,dpynay mipte`d x`y lk oke ,mirlq miylya
dxyr aiig ecal `ede ea xfg oexg`d wx ea envrl ote` `ed

.mirlq
:`xnbd dywn,éëä éàoic `ed dpynay mipicdn cg` lky ¦¨¦

,envrl,déåLa dúBà ïéøëBî øNò ìL Ba øæç ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¨©¤¤¤§¦¨§¨§¨
,øúBnä úà øNò ìMî ïéòøôðårecn ,dyw `cqg ax ixacle §¦§¨¦¦¤¤¤¤©¨

,ezxfg zngn ciqtd ycwdy dn lk z` 'dxyr oa'dn mirxtp
déãäa íéøNò ïác áúéìoa'd mr welgi 'mixyr oa'dy - ¥¦§¤¤§¦©£¥

'dxyr oa'd lry `vnpe ,ycwdd ciqtdy dn melyza 'dxyr
.cqtddn ivg wx mlyl lhenàîéz éëåayiil dvxz m`e - §¦¥¨

c ,xneleénð éëäote`a xaecn'íéøNò ïa' àkéìcdid `l` ¨¦©¦§¥¨¤¤§¦
,'dxyr oa' wx,éëä éàdf oic dpynd ly `pzd dpy recn ¦¨¦

oeyla,øNò ìMî ïéòøôð'evxy miyp` dnk eidy ezernyny ¦§¨¦¦¤¤¤
mirxtp mirlq dxyra dzectl dvxy mc` eze`ne dzectl

cwdl ciqtdy dn z`ixd ,ezxfga ydéì éòaéî 'epnî ïéòøôð'¦§¨¦¦¤¦¨¥¥
ezernyny ,'xzend z` epnn oirxtpe' xnel `pzl el did -
ycwdy dn z` ,ea xfge zectl dvxy cg` eze`n mirxtpy
lyn oirxtpe' oeyl `pzd hwpy jkne .ezxfg zngn ciqtn
zectl dvxy sqep mc` did dyrn eze`ay rnyn 'xyr
`lye ,oey`xd mr wleg epi` `ed z`f lkae ,ea xfge mixyra

.`cqg ax ixack
z` zayiine ,dpynd z` dcinrdy dnn da zxfeg `xnbd

:`xnbd zayiin .xg` ote`a `cqg ax lr `iyewdøîà àlà¤¨¨©
,àcñç áølr mirlq dxyr siqed cg` lky dpyna xaecn ©¦§¨

oi`e mirlq dxyr mlyn ea xfgy cg` lke ,el mcwy df ixac
,ok it lr s`e ,enr welgl mikixv mda exfgy mixg`dàìŸ

àéL÷oa'd mb m`y xn`y `cqg ax ixac lr epizpynn ©§¨
,mdipia miylyn ea xfg 'mirax`,uxzl yiy meynïàk̈

mda exfg mdipyy xaecn ,mdipia miylyny `cqg ax ixaca
,úçà úáa,mirax` zegtd lkl mlyl enikqd mdipyy oeiky §©©©

mirlqd zxyr z` ciqtn ycwd mdipy zxfg zngne
dxyr mze` melyza miwleg md ,mirax` cr miylyny

eli`e ,mirlqïàkmda exfgy xaecn ,epizpyna,äæ øçà äæa ¨¨¤©©¤
'mirax` oa'd z` gipd `ed 'miyng oa'd ea xfgy dryay
dxyr `l` ezxfga ciqtn epi` ycwde x`yd lk z` oziy
zxyr z` ecal mlyl eilr 'mirax` oa'd ea xfgyke ,mirlq

.ezxfga ycwdl ciqtdy mirlqd
:df uexizl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzixack `ziixaa ©§¨©¦¨¦

,`cqg axlLî ,ãçàk ïlek eøæçíäéðéa ïéLciqtdy dn z` ¨§¨§¤¨§©§¦¥¥¤
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המשך בעמופ ריז



ריד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oikxr(ipy meil)

zeabl miwwfp oi` ixdy ,miphw minezin dzaezk z` zeabdl
oi` o`ke ,cqtd mdl yi ok m` `l` miphw minezi iqkpn zeaeg

:`xnbd zvxzn .cqtd lk mdldì ïðé÷wcæéàc ïåék ,àlà¤¨¥¨§¦§©§¦©¨
àøwéòîrenyl epwwfed dzaezk drazyk dligzny oeik - ¥¦¨¨

,minezid egiexie dizepefn ciqtz df ici lry ick ,dzriaz z`
óBqáì dì ïé÷wcæéîxakyk ,jk xg` s` dl miwwfp okl - ¦§©§¦¨§©

oi` xak dzry s`e ,dzaezk z` dzeabdl ,dizepefn dciqtd
`l` ,dyw dpynd oi` opgei iax ixacly `vnp .minezil cqtd
,dizepefn dciqtde dzaezk drazy dpnl`a dcinrdl yi
ick dfxkd ici lr z`f miyere ,dzaezk dzeabdl dl miwwfpe

.minezid egiexiy
:`xnbd dywn .iq` ax lr `iyewl zxfeg `xnbd dzrìkî¦¨

,àéL÷ éqà áøì íB÷î`ed cvik ,dligza epiywdy enke ¨§©©¦©§¨
minezin miaeby cigid ote`d eixacl ixde ,dpynd z` cinri
`l `edy oeike ,ieb delna epiide ,mda zlke` ziaixyk `ed
okzi ,dfxkdd ini lr ziaixd z` zeabln rpnidl mikqi
ziaix enlyiy jka minezil cqtd wx dfxkdd ici lr mexbpy
.dzneyn xzeia xkniz `l rwxwd eli`e ,mini mze` lr

:`xnbd zvxzníìBòìepzpyna xaecnãáBò áBç ìòáa §¨§©©¥
íéáëBkon miaeb ziaixd cqtd meyne ,ziaixa mdia`l deldy ¨¦

oi`e dfxkda rwxwd z` mixken mewn lkn mpn` ,minezid
miakek caera xaecny oeik ,minezil cqtd yygåéìò ìaéwL¤¦¥¨¨

ïeãìmdia` mr el didy oennd ipiipra,ìàøNé éðéãa`ed okle ¨§¦¥¦§¨¥
ici lry `vnpe ,l`xyi ipick ,dfxkdd onf lr ziaix lehi `l
xzeia rwxwd xkniz m` ,giexdl wx minezid mileki dfxkdd

.dzneyn
:`xnbd ddnz,éëä éàeilr laiwy miakek caera xaecny ¦¨¦

,l`xyi ipica oeclìB÷Léì àì énð úéaølehi `ly - ¦¦©¦Ÿ¦§
oeike ,aegd z` mdn dabie elcbiy cr llk ziaix minezidn
mdly rwxwd z` xeknl jxhvp `l minezil cqtd didi `ly

xaecn :`xnbd zvxzn .llkLmiakek caer eze`åéìò ìaéw ¤¦¥¨¨
l`xyi ipick bedplBæìonf lr ziaix lehi `ly df oiprl - ¨

,dfxkddBæì åéìò ìaé÷ àìå.llk ziaix lehil `ly oiprl - §Ÿ¦¥¨¨¨
`ly ,aegd z` rextl ick rwxwd z` minezidn miaeb okle
onfa cqtd yyg oi` mewn lkne ,ziaixd inelyza eciqti

.ziaix lhep epi` dfxkdd onf lry oeik ,dfxkdd
:iq` ax lr ztqep dpynn dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,(:gn oihib) dpynaïéòøôð ïéàzeaeg miaeb oi` -éñëpî ¥¦§¨¦¦¦§¥
úéøeaéfä ïî àlà ,íéîBúéyie .mzeyxay drexbd rwxwdn - §¦¤¨¦©¦¦

xxalíéáëBk ãáBò áBç ìòáa àîéìéà ,ïðé÷ñò éàîadeldy §©¨§¦©¦¥¨§©©¥¨¦
,ziaixa mdia`lúéàö éî.zixeaifn wx zeabl epl ziivi ike - ¦¨¦

àèéLt àlàxaecny,ìàøNé áBç ìòáa,dyw ok m`eéà ¤¨§¦¨§©©¦§¨¥¦
déì ïðé÷áL éî ,àúéaéø ìéëàziaix zeabl el migipn ike - ¨¦¦¦¨¦¨§¦©¥

.aegd z` zeabl mixdnn ep` ok zngny ,eilr dxeq`dàlà¤¨
xaecn i`ceå ,àúéaéø ìéëà àìcok it lr s`éðz÷dpyna §Ÿ¨¦¦¦¨§¨¨¥

yïé÷÷æðe .mze` miaebe minezid iqkpl,ïðçBé éaøì àîìLa ¦§¨¦¦§¨¨§©¦¨¨
dì é÷Bîdpynl,äMà úaeúëa,zixeaifn ziabpyáøì àlà ¥¨¦§©¦¨¤¨§©

,éqà,minezin dy` zaezk miaeb oi`y,àéL÷x`ai `ed cvik ©¦©§¨
,ziaix lhepy aeg lraa dcinrdl ozip `l ixde ,dpynd z`

.x`azdy enke
:`xnbd zvxznàçéð éî ,ïðçBé éaøìe ,éqà áø Cì øîàike - ¨©¨©©¦§©¦¨¨¦¦¨

ixde ,dpynd zpaenéàziiaba xaecn,äaeúkdxn` dfay ¦§¨
,dyw ,zixeaifn `weec miaeby dpyndéîúiî àéøéà éàî- ©¦§¨¦©§¥

ixde ,minezin `weec zixeaif daeby `pzd hwp recneléôà£¦
úéøeaéfa énð déãéc dépéîdaeb `id envr lradn mb - ¦¥¦¥©¦§¦¦

zixeaifn ziabp cinz daezk ixdy ,dyxiby oebk ,zixeaifn
.(:gn oihib)

:`xnbd dgec,àéL÷ àì àäk ef dpyny oeik,àéä øéàî éaø ¨Ÿ©§¨©¦¥¦¦
øîàcyäMà úaeúkziabpå ,úéðBðéáawxdaebyk,éîúiî §¨©§©¦¨§¥¦§¦©§¥
daeb,úéøeaéfaozip ,xi`n iaxk xaeqd ,opgei iaxl `linne §¦¦

.dy` zaezka dpynd z` cinrdl
:`xnbd dywn .iq` ax ixac lr `iyewl zxfeg `xnbdìkî¦¨

,àéL÷ éqà áøì ,íB÷îzxne`d dpynd z` cinri `ed cvik ¨§©©¦©§¨
llk miaeb oi` eixacl ixde ,zixeaifn wx minezin miaeby
zvxzn .mda zlke` ziaix oi`yk miphw minezi iqkpn

:`xnbdíìBòìxaecníéáëBk ãáBò áBç ìòáadeldy §¨§©©¥¨¦
.zixeaifd z` mixkeny dpynd dxn` df lre ,ziaixa mdia`l
`weec zeabl miakek caerd ziivi `l i`ceay ,epiywdy dne

miakek caera xaecny xnel yi ,zixeaifïeãì åéìò ìaéwL¤¦¥¨¨¨
,ìàøNé éðéãa.zixeaifn zeable §¦¥¦§¨¥
:`xnbd ddnz,éëä éà,l`xyi ipic z` envr lr laiwyúéaø ¦¨¦¦¦

ìB÷Léð àì énðcqtd didi `le ,llk ziaix lehi `l - ©¦Ÿ¦§
xaecn :`xnbd zvxzn .mdiqkp z` exkni `le ,minezil

ìaéwLl`xyi ipic z`Bæì,zixeaifn zeabl -åéìò ìaé÷ àìå ¤¦¥¨§Ÿ¦¥¨¨
,Bæìaegd z` minezidn miaeb okle .ziaix lehil `ly oiprl ¨

laiwy oeik ,zixeaifn el miabne ,ziaixd cer enlyi `ly ick
.l`xyi ipick oecl eilr

:`ziixan iq` ax lr dywne `xnbd dkiynnòîL àz`a - ¨§©
rextl miphw minezin miaeby ,opgei iax ixacl di`x rnye
ziaix m` wx mdn miaeby iq` ax ixack `lye ,dy` zaezk

(:`k lirl) `ziixaa epipy jke ,mda zlke`mifixkny drya ,
zxknp `idy mifixkn ,minezid rwxw lräMàì ïzéì úðî ìò©§¨¦¥¨¦¨

,BáBç áBç ìòáìe ,dúaeúkeàîìLaly ote`d'áBç ìòa' §¨¨§©©¦§¨¨©©
,`ziixaa xkfendïépLãk øî ïéáe øî ïéaoiae opgei iaxl oia - ¥©¥©¦§©¦

,zeipynd z` lirl epvxizy enk z`f x`al ozip iq` axl
,ziaixa mdia`l deldy miakek caer aeg lraa xaecny
eilr laiwyk xaecne ,cin erxtl jixv minezid cqtd meyne
`ly envr lr laiw `l j` dfxkdd ini lr ziaix zeabl `ly

.ziaix lehilàlàzxknp rwxwdy mifixkny epipyy dn ¤¨
ziiab jxevl,ïðçBé éaøì àîìLa ,dúaeúkmiaeb ok`y xaeqd §¨¨¦§¨¨§©¦¨¨

,dy` zaezkl mb miphw minezin,éqà áøì àlà .àçéðoi`y ¦¨¤¨§©©¦
,minezin daezk miaeb,àéL÷ixdy ,`ziixad z` cinri cvik ©§¨

:`xnbd zvxzn .daezkd ziiab xear mifixkny da yxetn
äãBî áéiçLk ,ïðé÷ñò éàîa àëädced ,deld ,mdia`yk - ¨¨§©¨§¦©§¤©¨¤Ÿ¤

,dzaezk ziiabl oenn ezy` zeyxa gipd `ly ezzin zrya
oizndl `xaq oi` ,minezid iqkp lr lhene xexa aegdy oeike
ziiabl mdiqkp z` mixkeny `ziixad dxn` okle ,elcbiy cr

.daezkd
.zencewd zeipynd z` mb df uexiz itl zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLäzkxvedy ,dzr - ©§¨§¨¥§¨¦
deldy ote`a `ziixad z` cinrdl,rext epi` aegdy dced

énð eälekax lr lirl mdn epiywdy zeipynd lk z` mb - §©¦
xaecny ayiil yi ,iq`,äãBî áéiçLkaeg lraa s` xaecne §¤©¨¤

oeik minezidn miaeb mewn lkne ,ziaix ea oi`y aegae l`xyi
.aegd rxtp `ly epl reciy

dzaezk z` miaeb m`d dlra zny dyexb oica dpc `xnbd
`xen`d :dyrn `xnbd d`ian .minezinéaâà ,øîéøî§¥©©§¥

éîúéc éñëpî äLeøâì dúaeúkdlray dy`l daezk dAbd - §¨¨¦§¨¦¦§¥§©§¥¦§¨
.minezi iqkpn ,zne dyxib,øîénàì àðéáø déì øîàrecn ¨©¥©¦¨§©¥©

,xnixn ok dyrïé÷÷æð ïéà ,éqà áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©©¦¥¦§¨¦
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שחי עמ' א

המשך בעמופ קדפ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oikxr(iying meil)

.'dnr oiccnp opi` migth dxyr mideab mirlq
mr miccnp mirwpd oi`y dpynd dhwp recn :`xnbd dywn
lwy miyinga mixery xneg rxf' xeriy itl zectidl dcyd

,'sqkåmd `l` ,dcyd lk mr cgi miyecw mpi`y s` ixd ©
mewn lkn ,envr ipta mewnk miaygpeäééLôð étðàa eLc÷éì¦§§§©§¥©§©§

xneg rxf' itl mzney `dze ,mnvr ipta ycwd mdilr legi -
zxaeq recne ,'sqk lwy miyinga mixerympi`y dpynd

.df xeriya zectidl miyecw
:z`f dgece ,`iyewd z` uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåm`e - §¦¥¨

c xnele uxzl dvxzc ïåékel` mirlq e` mirwpeåä àìoi` - ¥¨§Ÿ£
xeriya md,øBk úéa,jkn zegt `l`éLã÷ eåä àìoi` - ¥Ÿ£¨§¦

mixery xneg rxf ly df xeriy itl zectil mdilr lg ycwd
miaygp mdy oeiky xnel dpynd d`ae ,sqk lwy miyinga
ixd ,xek zia zrixfl ie`xd xeriy ea oi`e envr ipta mewnk

.miieya mictp mdàéðúäådlg ohw mewna s`y `ziixaa §¨©§¨
,''dl Wi` WiCwi FzGg` dcVn m`e' (hi fk my) xn`py ,dyecw§¦¦§¥£ª¨©§¦¦©

oeylae ,'yicwi ezfeg`n m`' xnel dxezd dlki ixdeäãN'§¥
'FzGg`øîBì ãeîìz äîzx`ane ,cnll dxezd d`a dn - £ª¨©©§©

,`ziixadøîàpL éôìdfeg` dcy oeict xeriyy weqt eze`a §¦¤¤¡©
itl `ed,'óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ'ok m`ïéà ¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤¥

éìef oeyln cenllàlàote`Léc÷äL`idy rwxw mc`d ¦¤¨¤¦§¦
äfä ïéðòk,mixery xek da rexfl ie`xy ,dfd xeriyk -ïépî ¨¦§¨©¤¦©¦

úBaøìwx da rexfl die`xd dcy yicwd m` elit`Cúìivg - §©¤¤
,xekCúì éöçå,xek rax -äàñ,xeka miylyn cg` -á÷øúå ©£¦¤¤§¨§©§©

ivg -,xeka miyyn cg` `ede ,d`q,á÷øz éöçåcg` `edy ©£¦©§©
rxf itl dcyd z` micet dfa elit`y ,xeka mixyre d`nn

.sqk lwy miyinga mixery xnegìkî ,'äãN' øîBì ãeîìz©§©§¥¦¨
íB÷îda dxn`p ,xzeia dphw dcy elit`e ,`edy ote` lka - ¨

miwenrd mirwp mze` recn `iyewd zxfeg ok m`e .ef dyxt
mixery xneg rxf itl mictp mpi`e ,miieya mictp dxyr

.sqk lwy miyinga
:`xnbd zvxznàëä ,àîç øa àá÷eò øî øîào`k - ¨©©§¨©¨¨¨¨
xaecn ,epizpynaeäðéð äòéøæ éða åàìc ,íéî íéàìî íéò÷ða¦§¨¦§¥¦©¦§¨§¥§¦¨¦§

dpi` drixfl die`x dpi`y rwxwe ,drixfl miie`x mpi`y -
`l` ,sqk lwy miyinga mixery xneg rxf xeriya zictp
rxf itl mictp el` zenewn oi`y dpynd dxn` okle .dieeya

.miiey itl `l` ,sqk lwy miyinga mixery xneg
:df uexizl di`x `xnbd d`ianénð à÷écwcwecn ok` jk - ©§¨©¦

,dpynd oeyln mbíéòìñc àéîec éðz÷cdpynd dazky - §¨¨¥§¨¦§¨¦
mdipyy rnyne ,mirlq ly oicd mr cgi mirwp ly df oic
drixfl miie`x mpi` mirlqdy myke ,dnec ote`a miwqer
epiide ,drixfl miie`x mpi` mirwpd mb jk ,md miyw ixdy

:`xnbd zniiqn .min mi`ln mdydpéî òîLcenll yi ok` - §©¦¨
.df weicn ok

:`xnbd dywnéëä éàllk miie`x mpi` mirwpdy ,jk m` - ¦¨¦
xeriya mirlqd e` mirwpd eid m` elit` ,drixflïàkî úBçẗ¦¨

migth dxyrn zegt -énðcgi miccnp mpi`y xn`p ok mb - ©¦
:`xnbd zvxzn .drixfl miie`x mpi`y oeik ,dlek dcyd mr

eäðämpi` migth dxyrn miphwd mirlqe mirwp mze` - ©§
,mirwp mze` `l` ,envr ipta mewnk miaygp'àòøàc éðàâð'§¨¥§©§¨

eøwéî,my mitq`p mindy ,'rwxwd ly miltq' mipekn md - ¦§
mirlq mze`eeøwéî 'àòøàc éøãéL'zexcy' mipekn md - ¦§¥§©§¨¦§

zehlea zenvrdy ,dnda ly dxcy oirk epiide ,'rwxwd
,rwxwl milha md `l` mnvr ipta my mdl oi`y oeike ,dtebn

.dnr miccnp

:dpyna epipyìLå íézL dLéc÷ä''åëå L,laeid iptl mipy ¦§¦¨§©¦§¨Ÿ
.'dpyl oeicpete rlq ozep

:rwxwd zney oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
mipXd iR lr sqMd z` odMd Fl aXge' (gi fk my) weqta xn`p§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦

laId zpW cr zxzFPd,'Ekøòî òøâðådxezd jka dcnile ©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤
mcew yicwnd dlk`y mipy mze`n wx dpi` jxrd zrixby

`l` .dyicwdyLc÷ää ïî óàcia dcyd dzidy onfdn mb - ©¦©¤§¥
,oeictd mcew ,ycwdd,íézL Bà äðL Lc÷ä dìëà íàLlr ¤¦£¨¨¤§¥¨¨§©¦

,mixg`l rwxwd zxkyd e` rwxwd zexit zlik` iciénð éà¦©¦
m` ok enke -dìëà àì,mipy mze`a llk ycwddàlà Ÿ£¨¨¤¨
åéðôì äúéäLlr mlyl jixv dcetd oi` .ycwdd zeyxa - ¤¨§¨§¨¨

`l` ,oeictd zr cre dycwdd zrn exary mipy mze`ïúBð¥
ì ïBécðeôe òìñlkäðL.laeid cr dx`ypy ¤©§§§¨¨
:dpyna epipy'åë ïúBð éðéøä øîà íàå'oi` dpya dpy xac §¦¨©£¥¦¥

.'cg`k elek z` ozep `l` el oirney
:df oic cnlp okidn zx`an `xnbdïépî ,ïðaø eðzmicnel ep` ¨©¨¨¦©¦

äðLa äðL øác ïéðúBð eðéøä íéìòa eøîà íàLrlq - ¤¦¨§§¨¦£¥§¦§©¨¨§¨¨
,dpyl oeicpete,íäì ïéòîBL ïéàLlkd z` mlyl mdilr `l` ¤¥§¦¨¤
,dligza cgi'óñkä úà ïäkä Bì áMçå' øîBì ãeîìz(my), ©§©§¦©©Ÿ¥¤©¤¤

,xnel dxezd d`ae.ãçàk Blek óñk àäiL ãòzniiqn ©¤§¥¤¤§¤¨
:`ziixadìëì íéìòa ïéa äî ,íãà ìk ãçàå íéìòa ãçà¤¨§¨¦§¤¨¨¨¨©¥§¨¦§¨

,LîBç ïéðúBð ïéà íãà ìëå LîBç ïéðúBð íéìòaäL ,íãà̈¨¤©§¨¦§¦¤§¨¨¨¥§¦¤
.epizpyna epipyy oicke

äðùî
dcyd lra ici lr dzctp `ly dfeg` dcy iabl dxeza xn`p
dcVd z` l`bi l`B m`e' ,xg` mc` ici lr `l` dyicwdy§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤
l`bi `l m`e ,Fl mwe eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨§¦Ÿ¦§©
dide ,cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVd z` xkn m`e dcVd z ¤̀©¨¤§¦¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨

xgd dcUM 'dl Wcw laIa Fz`vA dcVd'FzGg` didY odMl m ©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
ixd dcyd z` micet milrad m`y epiide ,(`k-hi fk `xwie)
z` dcet xf mc` m` la` .dfeg` dcy zeidl mdl zxfeg `id
zwlgzn `id laeiae ,laeid cr da wifgn ,ycwddn dcyd

.mipdkl
iptl ycwdd cin dzctpy dcy ly dpic z` zxxan epizpyn

y dcy :laeiddLéc÷ä,milraddìàâe,ycwdd cin envra ¦§¦¨§¨¨
,ìáBia Bãiî äàöBé dðéàm` oke .mlerl ecia zx`yp `l` ¥¨§¨¦¨©¥

Bða dìàbdcyd ixd ,yicwnd lyì äàöBéciìáBia åéáà §¨¨§§¨§¨¦©¥
.envra a`d d`ct eli`ke ,mipdkl zpzip dpi`e

dìàbmc`íéáBøwäî ãçà Bà ,øçàepi`y ,dcyd lra ly §¨¨©¥¤¨¥©§¦
,epadìàâedcyd lraBãiî`id ixd ,laeid mcew dpewd ly §¨¨¦¨

.ìáBia íéðäkì äàöBédcetd cia zx`yp dzid m` ixdy §¨©Ÿ£¦©¥
d`ay oeik dzr s`e ,laeia mipdkl zwlgzn dzid oey`xd
dcydy enk ok m` ,envr gkn `le gweld gkn milral dcyd
milrad cin z`vei `id jk ,gweld cin mipdkl laeia z`vei

.egekn `ad
:odk did dcyd z` dcetdy ote`a oicd z` zx`an dpynd

m`dìàbdcyd z` dct -å ,íéðäkä ïî ãçàribdyk dzr §¨¨¤¨¦©Ÿ£¦§
laeidBãé úçz àéä éøä,odkd lyøîàé àì,odk eze`ìéàBä £¥¦©©¨ŸŸ©¦

åy dzr dcyd oicúçz àéä éøäå ,ìáBia íéðäkì äàöBé àéä §¦§¨©Ÿ£¦©¥©£¥¦©©
,éãéok m` ,odk ip`e,élL àéä éøämipdkd mr da welg` `le ¨¦£¥¦¤¦

,ok xnel leki epi` .mixg`d,Bãé úçzî äàöBé àlà¤¨§¨¦©©¨
íéðäkä åéçà ìëì ú÷lçúîezqipka didy a` zia eze` ly ¦§©¤¤§¨¤¨©Ÿ£¦

.deya ,laeid
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רטו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oikxr(ipy meil)

zeabl miwwfp oi` ixdy ,miphw minezin dzaezk z` zeabdl
oi` o`ke ,cqtd mdl yi ok m` `l` miphw minezi iqkpn zeaeg

:`xnbd zvxzn .cqtd lk mdldì ïðé÷wcæéàc ïåék ,àlà¤¨¥¨§¦§©§¦©¨
àøwéòîrenyl epwwfed dzaezk drazyk dligzny oeik - ¥¦¨¨

,minezid egiexie dizepefn ciqtz df ici lry ick ,dzriaz z`
óBqáì dì ïé÷wcæéîxakyk ,jk xg` s` dl miwwfp okl - ¦§©§¦¨§©

oi` xak dzry s`e ,dzaezk z` dzeabdl ,dizepefn dciqtd
`l` ,dyw dpynd oi` opgei iax ixacly `vnp .minezil cqtd
,dizepefn dciqtde dzaezk drazy dpnl`a dcinrdl yi
ick dfxkd ici lr z`f miyere ,dzaezk dzeabdl dl miwwfpe

.minezid egiexiy
:`xnbd dywn .iq` ax lr `iyewl zxfeg `xnbd dzrìkî¦¨

,àéL÷ éqà áøì íB÷î`ed cvik ,dligza epiywdy enke ¨§©©¦©§¨
minezin miaeby cigid ote`d eixacl ixde ,dpynd z` cinri
`l `edy oeike ,ieb delna epiide ,mda zlke` ziaixyk `ed
okzi ,dfxkdd ini lr ziaixd z` zeabln rpnidl mikqi
ziaix enlyiy jka minezil cqtd wx dfxkdd ici lr mexbpy
.dzneyn xzeia xkniz `l rwxwd eli`e ,mini mze` lr

:`xnbd zvxzníìBòìepzpyna xaecnãáBò áBç ìòáa §¨§©©¥
íéáëBkon miaeb ziaixd cqtd meyne ,ziaixa mdia`l deldy ¨¦

oi`e dfxkda rwxwd z` mixken mewn lkn mpn` ,minezid
miakek caera xaecny oeik ,minezil cqtd yygåéìò ìaéwL¤¦¥¨¨

ïeãìmdia` mr el didy oennd ipiipra,ìàøNé éðéãa`ed okle ¨§¦¥¦§¨¥
ici lry `vnpe ,l`xyi ipick ,dfxkdd onf lr ziaix lehi `l
xzeia rwxwd xkniz m` ,giexdl wx minezid mileki dfxkdd

.dzneyn
:`xnbd ddnz,éëä éàeilr laiwy miakek caera xaecny ¦¨¦

,l`xyi ipica oeclìB÷Léì àì énð úéaølehi `ly - ¦¦©¦Ÿ¦§
oeike ,aegd z` mdn dabie elcbiy cr llk ziaix minezidn
mdly rwxwd z` xeknl jxhvp `l minezil cqtd didi `ly

xaecn :`xnbd zvxzn .llkLmiakek caer eze`åéìò ìaéw ¤¦¥¨¨
l`xyi ipick bedplBæìonf lr ziaix lehi `ly df oiprl - ¨

,dfxkddBæì åéìò ìaé÷ àìå.llk ziaix lehil `ly oiprl - §Ÿ¦¥¨¨¨
`ly ,aegd z` rextl ick rwxwd z` minezidn miaeb okle
onfa cqtd yyg oi` mewn lkne ,ziaixd inelyza eciqti

.ziaix lhep epi` dfxkdd onf lry oeik ,dfxkdd
:iq` ax lr ztqep dpynn dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,(:gn oihib) dpynaïéòøôð ïéàzeaeg miaeb oi` -éñëpî ¥¦§¨¦¦¦§¥
úéøeaéfä ïî àlà ,íéîBúéyie .mzeyxay drexbd rwxwdn - §¦¤¨¦©¦¦

xxalíéáëBk ãáBò áBç ìòáa àîéìéà ,ïðé÷ñò éàîadeldy §©¨§¦©¦¥¨§©©¥¨¦
,ziaixa mdia`lúéàö éî.zixeaifn wx zeabl epl ziivi ike - ¦¨¦

àèéLt àlàxaecny,ìàøNé áBç ìòáa,dyw ok m`eéà ¤¨§¦¨§©©¦§¨¥¦
déì ïðé÷áL éî ,àúéaéø ìéëàziaix zeabl el migipn ike - ¨¦¦¦¨¦¨§¦©¥

.aegd z` zeabl mixdnn ep` ok zngny ,eilr dxeq`dàlà¤¨
xaecn i`ceå ,àúéaéø ìéëà àìcok it lr s`éðz÷dpyna §Ÿ¨¦¦¦¨§¨¨¥

yïé÷÷æðe .mze` miaebe minezid iqkpl,ïðçBé éaøì àîìLa ¦§¨¦¦§¨¨§©¦¨¨
dì é÷Bîdpynl,äMà úaeúëa,zixeaifn ziabpyáøì àlà ¥¨¦§©¦¨¤¨§©

,éqà,minezin dy` zaezk miaeb oi`y,àéL÷x`ai `ed cvik ©¦©§¨
,ziaix lhepy aeg lraa dcinrdl ozip `l ixde ,dpynd z`

.x`azdy enke
:`xnbd zvxznàçéð éî ,ïðçBé éaøìe ,éqà áø Cì øîàike - ¨©¨©©¦§©¦¨¨¦¦¨

ixde ,dpynd zpaenéàziiaba xaecn,äaeúkdxn` dfay ¦§¨
,dyw ,zixeaifn `weec miaeby dpyndéîúiî àéøéà éàî- ©¦§¨¦©§¥

ixde ,minezin `weec zixeaif daeby `pzd hwp recneléôà£¦
úéøeaéfa énð déãéc dépéîdaeb `id envr lradn mb - ¦¥¦¥©¦§¦¦

zixeaifn ziabp cinz daezk ixdy ,dyxiby oebk ,zixeaifn
.(:gn oihib)

:`xnbd dgec,àéL÷ àì àäk ef dpyny oeik,àéä øéàî éaø ¨Ÿ©§¨©¦¥¦¦
øîàcyäMà úaeúkziabpå ,úéðBðéáawxdaebyk,éîúiî §¨©§©¦¨§¥¦§¦©§¥
daeb,úéøeaéfaozip ,xi`n iaxk xaeqd ,opgei iaxl `linne §¦¦

.dy` zaezka dpynd z` cinrdl
:`xnbd dywn .iq` ax ixac lr `iyewl zxfeg `xnbdìkî¦¨

,àéL÷ éqà áøì ,íB÷îzxne`d dpynd z` cinri `ed cvik ¨§©©¦©§¨
llk miaeb oi` eixacl ixde ,zixeaifn wx minezin miaeby
zvxzn .mda zlke` ziaix oi`yk miphw minezi iqkpn

:`xnbdíìBòìxaecníéáëBk ãáBò áBç ìòáadeldy §¨§©©¥¨¦
.zixeaifd z` mixkeny dpynd dxn` df lre ,ziaixa mdia`l
`weec zeabl miakek caerd ziivi `l i`ceay ,epiywdy dne

miakek caera xaecny xnel yi ,zixeaifïeãì åéìò ìaéwL¤¦¥¨¨¨
,ìàøNé éðéãa.zixeaifn zeable §¦¥¦§¨¥
:`xnbd ddnz,éëä éà,l`xyi ipic z` envr lr laiwyúéaø ¦¨¦¦¦

ìB÷Léð àì énðcqtd didi `le ,llk ziaix lehi `l - ©¦Ÿ¦§
xaecn :`xnbd zvxzn .mdiqkp z` exkni `le ,minezil

ìaéwLl`xyi ipic z`Bæì,zixeaifn zeabl -åéìò ìaé÷ àìå ¤¦¥¨§Ÿ¦¥¨¨
,Bæìaegd z` minezidn miaeb okle .ziaix lehil `ly oiprl ¨

laiwy oeik ,zixeaifn el miabne ,ziaixd cer enlyi `ly ick
.l`xyi ipick oecl eilr

:`ziixan iq` ax lr dywne `xnbd dkiynnòîL àz`a - ¨§©
rextl miphw minezin miaeby ,opgei iax ixacl di`x rnye
ziaix m` wx mdn miaeby iq` ax ixack `lye ,dy` zaezk

(:`k lirl) `ziixaa epipy jke ,mda zlke`mifixkny drya ,
zxknp `idy mifixkn ,minezid rwxw lräMàì ïzéì úðî ìò©§¨¦¥¨¦¨

,BáBç áBç ìòáìe ,dúaeúkeàîìLaly ote`d'áBç ìòa' §¨¨§©©¦§¨¨©©
,`ziixaa xkfendïépLãk øî ïéáe øî ïéaoiae opgei iaxl oia - ¥©¥©¦§©¦

,zeipynd z` lirl epvxizy enk z`f x`al ozip iq` axl
,ziaixa mdia`l deldy miakek caer aeg lraa xaecny
eilr laiwyk xaecne ,cin erxtl jixv minezid cqtd meyne
`ly envr lr laiw `l j` dfxkdd ini lr ziaix zeabl `ly

.ziaix lehilàlàzxknp rwxwdy mifixkny epipyy dn ¤¨
ziiab jxevl,ïðçBé éaøì àîìLa ,dúaeúkmiaeb ok`y xaeqd §¨¨¦§¨¨§©¦¨¨

,dy` zaezkl mb miphw minezin,éqà áøì àlà .àçéðoi`y ¦¨¤¨§©©¦
,minezin daezk miaeb,àéL÷ixdy ,`ziixad z` cinri cvik ©§¨

:`xnbd zvxzn .daezkd ziiab xear mifixkny da yxetn
äãBî áéiçLk ,ïðé÷ñò éàîa àëädced ,deld ,mdia`yk - ¨¨§©¨§¦©§¤©¨¤Ÿ¤

,dzaezk ziiabl oenn ezy` zeyxa gipd `ly ezzin zrya
oizndl `xaq oi` ,minezid iqkp lr lhene xexa aegdy oeike
ziiabl mdiqkp z` mixkeny `ziixad dxn` okle ,elcbiy cr

.daezkd
.zencewd zeipynd z` mb df uexiz itl zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLäzkxvedy ,dzr - ©§¨§¨¥§¨¦
deldy ote`a `ziixad z` cinrdl,rext epi` aegdy dced

énð eälekax lr lirl mdn epiywdy zeipynd lk z` mb - §©¦
xaecny ayiil yi ,iq`,äãBî áéiçLkaeg lraa s` xaecne §¤©¨¤

oeik minezidn miaeb mewn lkne ,ziaix ea oi`y aegae l`xyi
.aegd rxtp `ly epl reciy

dzaezk z` miaeb m`d dlra zny dyexb oica dpc `xnbd
`xen`d :dyrn `xnbd d`ian .minezinéaâà ,øîéøî§¥©©§¥

éîúéc éñëpî äLeøâì dúaeúkdlray dy`l daezk dAbd - §¨¨¦§¨¦¦§¥§©§¥¦§¨
.minezi iqkpn ,zne dyxib,øîénàì àðéáø déì øîàrecn ¨©¥©¦¨§©¥©

,xnixn ok dyrïé÷÷æð ïéà ,éqà áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©©¦¥¦§¨¦
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המשך בעמופ קדפ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oikxr(iying meil)

.'dnr oiccnp opi` migth dxyr mideab mirlq
mr miccnp mirwpd oi`y dpynd dhwp recn :`xnbd dywn
lwy miyinga mixery xneg rxf' xeriy itl zectidl dcyd

,'sqkåmd `l` ,dcyd lk mr cgi miyecw mpi`y s` ixd ©
mewn lkn ,envr ipta mewnk miaygpeäééLôð étðàa eLc÷éì¦§§§©§¥©§©§

xneg rxf' itl mzney `dze ,mnvr ipta ycwd mdilr legi -
zxaeq recne ,'sqk lwy miyinga mixerympi`y dpynd

.df xeriya zectidl miyecw
:z`f dgece ,`iyewd z` uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåm`e - §¦¥¨

c xnele uxzl dvxzc ïåékel` mirlq e` mirwpeåä àìoi` - ¥¨§Ÿ£
xeriya md,øBk úéa,jkn zegt `l`éLã÷ eåä àìoi` - ¥Ÿ£¨§¦

mixery xneg rxf ly df xeriy itl zectil mdilr lg ycwd
miaygp mdy oeiky xnel dpynd d`ae ,sqk lwy miyinga
ixd ,xek zia zrixfl ie`xd xeriy ea oi`e envr ipta mewnk

.miieya mictp mdàéðúäådlg ohw mewna s`y `ziixaa §¨©§¨
,''dl Wi` WiCwi FzGg` dcVn m`e' (hi fk my) xn`py ,dyecw§¦¦§¥£ª¨©§¦¦©

oeylae ,'yicwi ezfeg`n m`' xnel dxezd dlki ixdeäãN'§¥
'FzGg`øîBì ãeîìz äîzx`ane ,cnll dxezd d`a dn - £ª¨©©§©

,`ziixadøîàpL éôìdfeg` dcy oeict xeriyy weqt eze`a §¦¤¤¡©
itl `ed,'óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ'ok m`ïéà ¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤¥

éìef oeyln cenllàlàote`Léc÷äL`idy rwxw mc`d ¦¤¨¤¦§¦
äfä ïéðòk,mixery xek da rexfl ie`xy ,dfd xeriyk -ïépî ¨¦§¨©¤¦©¦

úBaøìwx da rexfl die`xd dcy yicwd m` elit`Cúìivg - §©¤¤
,xekCúì éöçå,xek rax -äàñ,xeka miylyn cg` -á÷øúå ©£¦¤¤§¨§©§©

ivg -,xeka miyyn cg` `ede ,d`q,á÷øz éöçåcg` `edy ©£¦©§©
rxf itl dcyd z` micet dfa elit`y ,xeka mixyre d`nn

.sqk lwy miyinga mixery xnegìkî ,'äãN' øîBì ãeîìz©§©§¥¦¨
íB÷îda dxn`p ,xzeia dphw dcy elit`e ,`edy ote` lka - ¨

miwenrd mirwp mze` recn `iyewd zxfeg ok m`e .ef dyxt
mixery xneg rxf itl mictp mpi`e ,miieya mictp dxyr

.sqk lwy miyinga
:`xnbd zvxznàëä ,àîç øa àá÷eò øî øîào`k - ¨©©§¨©¨¨¨¨
xaecn ,epizpynaeäðéð äòéøæ éða åàìc ,íéî íéàìî íéò÷ða¦§¨¦§¥¦©¦§¨§¥§¦¨¦§

dpi` drixfl die`x dpi`y rwxwe ,drixfl miie`x mpi`y -
`l` ,sqk lwy miyinga mixery xneg rxf xeriya zictp
rxf itl mictp el` zenewn oi`y dpynd dxn` okle .dieeya

.miiey itl `l` ,sqk lwy miyinga mixery xneg
:df uexizl di`x `xnbd d`ianénð à÷écwcwecn ok` jk - ©§¨©¦

,dpynd oeyln mbíéòìñc àéîec éðz÷cdpynd dazky - §¨¨¥§¨¦§¨¦
mdipyy rnyne ,mirlq ly oicd mr cgi mirwp ly df oic
drixfl miie`x mpi` mirlqdy myke ,dnec ote`a miwqer
epiide ,drixfl miie`x mpi` mirwpd mb jk ,md miyw ixdy

:`xnbd zniiqn .min mi`ln mdydpéî òîLcenll yi ok` - §©¦¨
.df weicn ok

:`xnbd dywnéëä éàllk miie`x mpi` mirwpdy ,jk m` - ¦¨¦
xeriya mirlqd e` mirwpd eid m` elit` ,drixflïàkî úBçẗ¦¨

migth dxyrn zegt -énðcgi miccnp mpi`y xn`p ok mb - ©¦
:`xnbd zvxzn .drixfl miie`x mpi`y oeik ,dlek dcyd mr

eäðämpi` migth dxyrn miphwd mirlqe mirwp mze` - ©§
,mirwp mze` `l` ,envr ipta mewnk miaygp'àòøàc éðàâð'§¨¥§©§¨

eøwéî,my mitq`p mindy ,'rwxwd ly miltq' mipekn md - ¦§
mirlq mze`eeøwéî 'àòøàc éøãéL'zexcy' mipekn md - ¦§¥§©§¨¦§

zehlea zenvrdy ,dnda ly dxcy oirk epiide ,'rwxwd
,rwxwl milha md `l` mnvr ipta my mdl oi`y oeike ,dtebn

.dnr miccnp

:dpyna epipyìLå íézL dLéc÷ä''åëå L,laeid iptl mipy ¦§¦¨§©¦§¨Ÿ
.'dpyl oeicpete rlq ozep

:rwxwd zney oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
mipXd iR lr sqMd z` odMd Fl aXge' (gi fk my) weqta xn`p§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦

laId zpW cr zxzFPd,'Ekøòî òøâðådxezd jka dcnile ©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤
mcew yicwnd dlk`y mipy mze`n wx dpi` jxrd zrixby

`l` .dyicwdyLc÷ää ïî óàcia dcyd dzidy onfdn mb - ©¦©¤§¥
,oeictd mcew ,ycwdd,íézL Bà äðL Lc÷ä dìëà íàLlr ¤¦£¨¨¤§¥¨¨§©¦

,mixg`l rwxwd zxkyd e` rwxwd zexit zlik` iciénð éà¦©¦
m` ok enke -dìëà àì,mipy mze`a llk ycwddàlà Ÿ£¨¨¤¨
åéðôì äúéäLlr mlyl jixv dcetd oi` .ycwdd zeyxa - ¤¨§¨§¨¨

`l` ,oeictd zr cre dycwdd zrn exary mipy mze`ïúBð¥
ì ïBécðeôe òìñlkäðL.laeid cr dx`ypy ¤©§§§¨¨
:dpyna epipy'åë ïúBð éðéøä øîà íàå'oi` dpya dpy xac §¦¨©£¥¦¥

.'cg`k elek z` ozep `l` el oirney
:df oic cnlp okidn zx`an `xnbdïépî ,ïðaø eðzmicnel ep` ¨©¨¨¦©¦

äðLa äðL øác ïéðúBð eðéøä íéìòa eøîà íàLrlq - ¤¦¨§§¨¦£¥§¦§©¨¨§¨¨
,dpyl oeicpete,íäì ïéòîBL ïéàLlkd z` mlyl mdilr `l` ¤¥§¦¨¤
,dligza cgi'óñkä úà ïäkä Bì áMçå' øîBì ãeîìz(my), ©§©§¦©©Ÿ¥¤©¤¤

,xnel dxezd d`ae.ãçàk Blek óñk àäiL ãòzniiqn ©¤§¥¤¤§¤¨
:`ziixadìëì íéìòa ïéa äî ,íãà ìk ãçàå íéìòa ãçà¤¨§¨¦§¤¨¨¨¨©¥§¨¦§¨

,LîBç ïéðúBð ïéà íãà ìëå LîBç ïéðúBð íéìòaäL ,íãà̈¨¤©§¨¦§¦¤§¨¨¨¥§¦¤
.epizpyna epipyy oicke

äðùî
dcyd lra ici lr dzctp `ly dfeg` dcy iabl dxeza xn`p
dcVd z` l`bi l`B m`e' ,xg` mc` ici lr `l` dyicwdy§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤
l`bi `l m`e ,Fl mwe eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨§¦Ÿ¦§©
dide ,cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVd z` xkn m`e dcVd z ¤̀©¨¤§¦¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨

xgd dcUM 'dl Wcw laIa Fz`vA dcVd'FzGg` didY odMl m ©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
ixd dcyd z` micet milrad m`y epiide ,(`k-hi fk `xwie)
z` dcet xf mc` m` la` .dfeg` dcy zeidl mdl zxfeg `id
zwlgzn `id laeiae ,laeid cr da wifgn ,ycwddn dcyd

.mipdkl
iptl ycwdd cin dzctpy dcy ly dpic z` zxxan epizpyn

y dcy :laeiddLéc÷ä,milraddìàâe,ycwdd cin envra ¦§¦¨§¨¨
,ìáBia Bãiî äàöBé dðéàm` oke .mlerl ecia zx`yp `l` ¥¨§¨¦¨©¥

Bða dìàbdcyd ixd ,yicwnd lyì äàöBéciìáBia åéáà §¨¨§§¨§¨¦©¥
.envra a`d d`ct eli`ke ,mipdkl zpzip dpi`e

dìàbmc`íéáBøwäî ãçà Bà ,øçàepi`y ,dcyd lra ly §¨¨©¥¤¨¥©§¦
,epadìàâedcyd lraBãiî`id ixd ,laeid mcew dpewd ly §¨¨¦¨

.ìáBia íéðäkì äàöBédcetd cia zx`yp dzid m` ixdy §¨©Ÿ£¦©¥
d`ay oeik dzr s`e ,laeia mipdkl zwlgzn dzid oey`xd
dcydy enk ok m` ,envr gkn `le gweld gkn milral dcyd
milrad cin z`vei `id jk ,gweld cin mipdkl laeia z`vei

.egekn `ad
:odk did dcyd z` dcetdy ote`a oicd z` zx`an dpynd

m`dìàbdcyd z` dct -å ,íéðäkä ïî ãçàribdyk dzr §¨¨¤¨¦©Ÿ£¦§
laeidBãé úçz àéä éøä,odkd lyøîàé àì,odk eze`ìéàBä £¥¦©©¨ŸŸ©¦

åy dzr dcyd oicúçz àéä éøäå ,ìáBia íéðäkì äàöBé àéä §¦§¨©Ÿ£¦©¥©£¥¦©©
,éãéok m` ,odk ip`e,élL àéä éøämipdkd mr da welg` `le ¨¦£¥¦¤¦

,ok xnel leki epi` .mixg`d,Bãé úçzî äàöBé àlà¤¨§¨¦©©¨
íéðäkä åéçà ìëì ú÷lçúîezqipka didy a` zia eze` ly ¦§©¤¤§¨¤¨©Ÿ£¦

.deya ,laeid
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רטז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oikxr(ycew zay meil)

ycwddixac lr zeywdl yie .lirl x`eanke ,mzxfga
,`ziixadïðz ïðà àäå'dxyr oa'd ea xfg m`y ,epizpyna §¨£©§©

øNò ãò åéñëpî ïéðkLîî,mirlqezi` miwleg mixg`d oi`e §©§§¦¦§¨¨©¤¤
.ezxfga ciqtd ycwdy dn z`dpéî òîL åàì àlàgken - ¤¨¨§©¦¨

`ziixad ixacnàcñç áøãkexfg m`y ,mzxfg onfa wligy ¦§©¦§¨
,`ziixad ixack melyzd z` mdipia miwlgn zg` zaa mlek
.dpynd ixack ewlg z` mlyn cg` lk df xg` dfa exfg m`e

:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:df oic xn`p ea ote`a xg` oeyl d`ian `xnbdéîøc àkéà¦¨§¨¥

àîøéî eäì`iyew jxca `cqg ax ly ef dreny exn`y yi - §¦§¨
.dnvr ipta drenyk `le uexizeïðz,dpyna epipy -Ba øæç §©¨©

úà øNò ìMî ïéòøôðå ,déåLa dúBà ïéøëBî øNò ìL¤¤¤§¦¨§¨§¨§¦§¨¦¦¤¤¤¤
,øúBnäciqtdy dn z` ecal mlyn 'dxyr oa'dy rnyne ©¨

,jk lr eywde .ezxfga ycwdlàéðúäåexfg m`y `ziixaa §¨©§¨
cg`k oleklLî.íäéðéa ïéLdf lreàì ,àcñç áø øîà §©§¦¥¥¤¨©©¦§¨Ÿ

,àéL÷y meynïàkxaecn `ziixaamda exfg mlekyúáa ©§¨¨§©
,úçàeli`e ,mdipia oiylyn jk meyneïàkxaecn dpyna ©©¨

mda exfgy ote`a,äæ øçà äæawx mlyn cg` lk jk meyne ¨¤©©¤
.el mcwy df lr siqedy dn z`

m`y :dpyna epipyíéøîBà íéìòaäzectl mivexy,íéøNòa ©§¨¦§¦§¤§¦
íãà ìëåzectl mivexy mb mixne`,'åëå íéøNòamilrad §¨¨¨§¤§¦

dvex `edy xg` xn` m`e ,yneg mitiqen mdy meyn mincew
zectl milrad z` migixkn ,cg`e mixyra dcyd z` zectl

.mirlq dyye mixyra dcyd z`
dywn .oxwa ztqez e` yneg m`d ,sicr dn zxxan `xnbd

:`xnbdàøîéîì,dpynd ixac zernynk xnel ozip m`d - §¥§¨
cd ztqezLîBçmilrad lyéãòódvex xg`dy oxwd lr §¤¨¦

xn`y dfl mincew mixyra ectiy exn`y milrad jkle ,zzl
`ed ynegd mr epziy mekqdy oeik ,cg`e mixyra dctiy

.ozep xg`d didy oxwdn xzei,eäðéîøeipy xyrn iabl epipy §¦§
m`y ,(b"n c"t y"rn)øîBà úéaä ìòaz` zectl dvexy ©©©©¦¥
eizexitn ipy xyrnd,òìñazzl eilr ynegd ztqez mre §¤©

,xpice rlqãçàå,ziad lra epi`yøîBàzectl dvexyòìña §¤¨¥§¤©
,øqéàå,xpic ly rax`e mixyrn cg` ly ztqez `edyìL §¦¨¤

íãB÷ øqéàå òìñ,zexitd oeictatîL éð`edéñBnïøwä ìò ó ¤©§¦¨¤¦§¥¤¦©©¤¤
ly oxwd m`y ,ef dpyna x`eany ixd .ziad lran xzei xqi`
oxwdy s` lr ,mcew xg`d ,milrad ly oxwdn daexn xg`d
dvexy oxwdn xzei `ed mlyl mivex milrady ynegd mr

:`xnbd zayiin .zzl xg`dàëä,epizpyna o`k -àLîeçc ¨¨§§¨
àeä Lc÷äc àçååøoenn daxzn ynegd ztqez ici lry - ¦§¨§¤§¥
d ztqez ,ycwddLîBçmilrad lyéãòóxn`y oxwd lr ¤¨¦

mle` .xg`díúä,ipy xyrna ,my -ìòác àçååø àLîeçc ¨¨§§¨¦§¨§©©
úéaä`l` ycwdd oenn daxzn `l ynegd ztqez ici lry - ©©¦

aiig epi` ixdy ,ziad lra ly epenn md ynegd oiae oxwd oia
milyexil zernd z` zelrdl ,zexitd z` zectl `l`

,mlke`leøétL ÷Bøôéz àðø÷zexitdy be`cl epilr lhen - ©§¨¦§©¦
d ztqezn mle` ,daeh ikd oxwa ectiàLîeç[yneg-]àì §¨Ÿ

,ïì útëéàici lr `le oxwd ici lr dyrp oeictd ,xnelk ¦§©¨
.oeicta dkf oxwd mekqa daxnd lk ,jk meyne ,ynegd

:dpyna epipy,'Lîçå íéøNòa åë élL àeä éøä' ãçà øîà̈©¤¨£¥¤¦§¤§¦§¨¥
milradìL ïéðúBð.íéLzl`ey .oicd mrh z` zx`an `xnbd §¦§Ÿ¦
:`xnbdzzl dvex xg`dy dynge mixyrd df ote`a ixd

,milrad ly ynegde oxwd mekql miey ,dcyd oeictaå,ok m` §
íéìòaä eøîéì,xafblïé÷éøça àøáb àúàxg` mc` `a - ¥§©§¨¦£¨©§¨©£¦¦

ea epaiigzdy mekqd z` mlyl dvexy in yi ,xnelk ,epnewna
oxwd lr milrad ly ynege oxwl zeticr oi`e ,ynegd mr
daiyn .miyely zzl mze` mitek recne ,xg`d rivdy

ote`a xaecn :`xnbdíéìòa øeîàcmixyr epziy dligzn §¨§¨¦
e mirlq,øðécxzei `ed zzl mdilry ynegde oxwd df ote`ae ¦¨

.xg`d xn`y dynge mixyrdn
,oeictd inca xpic etiqed milrad ok` m` :`xnbd zl`ey

éðúéìå`pzdøðéc:`xnbd daiyn .df÷c àì`l `pzd - §¦§¥¦¨Ÿ¨
mdl yiy minly mirlq wx xikfd `l` ,mixpic xikfdl wcwc

.zeaiyg
:`xnbd dywnåikàì,mixpic s` xikfdl `pzd wcwcàäå §Ÿ§¨

éðz÷,epizpynaìL ïzéì íéìòaä eöø íàøðéãå ãçàå íéL ¨¨¥¦¨©§¨¦¦¥§Ÿ¦§¤¨§¦¨
,ïéîãB÷ íéìòazayiin .mixpic `pzd xikfd `l df oica recne §¨¦§¦

:`xnbd,àáø øîà àlàote`a xaecníéìòa øeîàcdligzn ¤¨¨©¨¨§¨§¨¦
e mirlq mixyr epziy,äèeøtynegde oxwd df ote`ae §¨

meyne ,mirlq dynge mixyrn xzei hrn `ed zzl mdilry
mirlq miylya zectle oeictd inca siqedl mze` mitek jk

.dhexteey meyn `ed ,dpyna ef dhext dxkfed `ly dnàìŸ
÷c`l` ,xzeia miphw zerahn mdy zehext xikfdl `pzd ¨

.zeaiyg mdl yiy mixpic e` mirlq wx xikfd
:dpyna epipyBéelò ìò LîBç ïéôéñBî ïéàL'åë.df ly ¤¥¦¦¤©¦

ly eielr cbpk yneg mitiqen oi` mipte` el`a zx`an `xnbd
:dfeðL àì ,àcñç áø øîàmikixv mpi` milrady minkg ¨©©¦§¨Ÿ¨

,df ly eielr lr yneg siqedlàlàote`aíBMéð àlL`ly - ¤¨¤Ÿ¦
z` enyd dcyìLa Lc÷ääL,xg`d ixack mc` ipaìáà ¤§¥¦§Ÿ¨£¨

m`íBMéðd dcya Lc÷äiptìLäLmc` ipa,xg`d ixack ¦¤§¥¦§Ÿ¨
milradïéôéñBî`neya ixdy ,df ly ztqezd cbpk s` yneg ¦¦

mlyl milrad lre ,dcyd ly izin`d eieey edfy xxaed ef
.dcyd ieey lk lr yneg

:`cqg ax ixacl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz`ziixaa ©§¨©¦¨¦
,`cqg ax ixack,íéøîBà éànL úéamilradïéôéñBîyneg ¥©©§¦¦¦
,df ly eielr lr.ïéôéñBî ïéà ,íéøîBà ìlä úéáexxal yie ¥¦¥§¦¥¦¦
:`ziixad ixacaéà ,éîc éëéäy ote`a ewlgpíBMéð àìdcyd ¥¦¨¥¦Ÿ¦

,ok m` ,xg`d ixack dylyaéànL úéác àîòè éàî©©£¨§¥©©
ly eieey df oi` ixd ,df ly eielr lr yneg mitiqen milrady

.dcydàlàote`a ewlgpy xnel yi i`ceíBMéðcdcyd ¤¨§¦
milrady i`ny zia mixaeq df ote`ae ,xg`d ixack dylya
dcyd meyip `l m` la` ,df ly eielr lr yneg mitiqen
lr yneg mitiqen milrad oi`y i`ny zia micen ,dylya

,dyw ok m`e ,df ly eielr,àîéìyàcñç áømeyip oia wligy ¥¨©¦§¨
`ed ,dylya meyip `ll dylyaøîàceixac z`úéák §¨©§¥

éànL.lld zia ixac z` gipde ,df welig mixaeqy ©©
`l`íìBòìote`a `id `ziixaa zwelgndy cinrdl yiàìc §¨§Ÿ
íBMéðmicen lld zia dylya meyip ok` m`e ,dylya dcyd ¦

.`cqg ax ixacke ,df ly eielr lr yneg oitiqen milrady
ey dnéànL úéá`la s` yneg mitiqen milrady mixaeq ¥©©

mdy `xneg meyn `ed ,dylya meyipïéøéîçîxwirn `le ©§¦¦
meyip `lay ,lld zia ixack md `cqg ax ixacy ixd .oicd
lr yneg siqedl mikixv milrad oi` ,xg`d ixack dcyd
mitiqen milrad ,eixack ycwdd meyip m`e ,df ly eielr

.ef ztqez lr s` yneg
:sqep xe`ia `xnbd dtiqeníìBòì ,àîéà úéòa éàxnel yi ¦¨¥¥¨§¨

ote`a `ziixaa ewlgpyíBMéðc,dyly ipta dcydCeôéàå- §¦§¥
,jk xen`e `ziixad xcq z` jetdeïéà ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oikxr(iyiy meil)

s` epiid ,mipdkd dkezl miqpkp 'xg`' dl`by xg`ly xfril`
.wtqd z` ephyty enke ,laei xg`l dl`b envr milrad m`

:wtqd z` heytl `ziixaa zxg` dqxib d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàcepipy ,jk `xnbd ly wtqd zhiyt z` mi`ian yi - §¨§¦

,`ziixaadìàb ,øîBà øæòéìà éaømilradðéà éðL ìáBéa ©¦¡¦¤¤¥§¨¨§¥¥¦¥¨
,ìáBia íéðäkì äàöBéz` milrad l`b m`y `ziixaa x`eane §¨©Ÿ£¦©¥

dfeg` dcyk eiptl `id ixd ,oey`xd laeid ixg` mb dcyd
dwlgzd `ly onf lky oeik epiide .mipdkl laeia z`vei dpi`e
dcyk eiptl `dze ,dzectl milrad leki ,mipdkl dcyd

.dfeg`
àðéðz énð ïðà óà ,éMà áøì àðéáø déì øîàepizpyna s` - ¨©¥©¦¨§©©¦©£©©¦§¦¨

,ok epipy,øîBà øæòéìà éaø'mlerlïéñðëð íéðäkä ïéà ©¦¡¦¤¤¥¥©Ÿ£¦¦§¨¦
,'øçà äpìàâiL ãò dëBúìxg` mc` dl`b m` wxy ixd §¨©¤¦§¨¤¨©¥

m` s` ,dl`b envr milrad m` la` ,mipdkl dcyd zwlgzn
.mipdkl zwlgzn dpi` ,oey`xd laeid xg`l ok dyrøîà̈©

déìc ,di`x ef oi` ,`piaxl iy` axïéúéðúnî éàziid m` - ¥¦¦©§¦¦
,epizpynn wtqd z` heytl dvexàðéîà äåäleki iziid - £¨¨¦¨

dy xnele z`f zegcleîc øçàk ,éðL ìáBéa íéìòampic - §¨¦§¥¥¦§©¥¨
mb 'xg`' xn`y dfa dpyna xfril` iax zpeeke ,xg` mc`k
md milrad m` s`e 'xg`' mi`xwp laeid xg`y ,milral
.mipdkl dcyd zwlgzn `ad laeia ,laeid xg`l de`cty

ïì òîLî à÷,yexita df xac `ziixad epl drinyd okl - ¨©§©¨
mipdkl `id zwlgzn dcyd z` l`b xg` mc` m` wxy
laeid xg`l ok dyr m` s` ,dl`b milrad m` la` .laeia
zwlgzn dpi`e ,dfeg` dcyk eiptl zeidl `id zxfeg ,oey`xd

.mipdkl

äðùî
dcy' dcyd elv` dzid dligzy mc` oica zwqer epizpyn
:dze` mipc cvik ,'dfeg` dcy' dziidp onf xg`le ,'dpwn

,åéáàî äãN ç÷Blä,'dpwn dcy' elv` `id ixde,åéáà úîe ©¥©¨¤¥¨¦¥¨¦
,'dfeg` dcy' eiykr elv` `id ixdeéøä ,dLéc÷ä Ck øçàå§©©¨¦§¦¨£¥

,äfeçà äãNk àéädcy elv` dzid dyicwdy dryay oeik ¦¦§¥£¨
miyinga mixery xneg rxf itl ozep dzectl `a m`e ,dfeg`
.mipdkl zwlgzn `id ixd laeid cr d`ct `l m`e ,sqk lwy

m` la`dLéc÷ä,dpwn dcy eiptl dzidy onfaúî Ck øçàå ¦§¦¨§©©¨¥
åéáàzry itl dze` mipc ,dfeg` dcyk elv` dzyrpe ¨¦

e ,dycwdd,äð÷î äãNk àéä éøäd`ct m`e ,dieeya zictpe £¥¦¦§¥¦§¤
`l dyicwdy drya ixdy .laeia eil` `id zxfeg xg` mc`
dyicwdy dpwn dcy lk enk dpice ,ely dcyd seb did
z` yxei `ed o`ke ,milral laeia zxfegy xg` dl`be gweld
okle ,eil` zxfeg dcyd dzid ig eia` did m` ixdy eia` gk

,laeia dcyd eil` zxfeg dzr mb.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé éaødzid dyicwdy onfa m` s` ©¦§¨§©¦¦§§¦

,eia`n dyxi onf xg`ly oeik ,dpwn dcyk eiptlàéä éøä£¥¦
,äfeçà äãNk,dfeg` dcya exn`py mipicd lk da mibdepe ¦§¥£¨

øîàpL(ak fk `xwie)äãOî àì øLà Búð÷î äãOî íà' ¤¤¡©¦¦§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥
Búfeçàezd dtiqedy jkae ,''dl WiCwi`l xW`' dazke dx £¨©§¦©£¤Ÿ

wx `ed 'dpwn dcy' oicy cnll dxezd d`a ,'FzGEg` dcVn¦§¥£¨
aúBéäì äéeàø dðéàL äãNllkäúöé ,äfeçà äãNdcyBæ ¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨¨§¨
Leia` zny mcew s`,äfeçà äãN úBéäì äéeàø àéä ¤¦§¨¦§§¥£¨

dcyk ecia dzid dyicwdy dryay s`e ,eia` zeniykl
.dfeg` dcyk dpic dyrp eia` zn m` ,dpwn
:dpwn dcy ly dpic z` zx`an dpynd,äð÷î äãN§¥¦§¤

,xg` mc` dl`be gweld dyicwdyíéðäkì äàöBé dðéà¥¨§¨©Ÿ£¦
,ìáBia,dyicwdy dfl dxkny mipey`xd dilral zxfeg `l` ©¥

itl,BlL BðéàL øác Léc÷î íãà ïéàLdpw gweldy oeike ¤¥¨¨©§¦¨¨¤¥¤
eycwd mb `linn ,laeid cry mipyl wx rwxwd z` milradn

.milral dcyd zxfeg laeiae ,xzei `le el` mipyl wx lg
:mielde mipdkd oic z` zx`an dpynd,íiåìäå íéðäkä©Ÿ£¦§©§¦¦

,íìBòì ïéLéc÷î,df oic x`eai `xnbaeíìBòì ïéìàBâåm` - ©§¦¦§¨§£¦§¨
epiide ,dfeg` dcyk elv` `idy rwxw ield e` odkd yicwd
dze` le`bl leki ,miiell epzipy mixr dpenye mirax`n

,mlerl,ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéal`xyi lkk epic oi`e ¥¦§¥©¥¥§©©©¥
fk `xwie) xn`p l`xyi iably ,le`bl leki epi` laeid xg`ly

(k`l xg` Wi`l dcVd z` xkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e'§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ
iYA mIeld ixre' (al dk `xwie) xn`p miield iable ,'cFr l`Bi¦¨¥§¨¥©§¦¦¨¥

.'mIell didY mlFr zN`B mzGg` ixr̈¥£ª¨¨§ª©¨¦§¤©§¦¦

àøîâ
dcy zeidl dktdpy dpwn dcy oipra zwelgn d`iad epzpyn

:mdinrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbde ,dfeg`eðz̈
ì ïépî ,ïðaød mc`úî Ck øçàå ,dLéc÷äå ,åéáàî äãN ç÷Bì ©¨¨¦©¦§¥©¨¤¥¨¦§¦§¦¨§©©¨¥

,äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî ,åéáàdyicwdy dryay s` ¨¦¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨
,dpwn dcy ef dzid[äãN úà] (äãOî) íàå' øîBì ãeîìz©§©§¦¦§¥¤§¥

Búfçà äãOî àì øLà Búð÷îwxy yexcl yie ,''dl WiCwi ¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨©§¦©
,äfeçà äãN úBéäì äéeàø dðéàL äãN,dpwn dcyk dpic ¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨

äúöédcy,äfeçà äãN úBéäì äéeàøL Bæeia` zeniyk ¨§¨¤§¨¦§§¥£¨
,dfeg` dcyk `l` dpwn dcyk dpic oi`y ,epyxieéaø éøác¦§¥©¦

,åéáàî äãN ç÷Bìì ïépî ,øîBà øéàî éaø .ïBòîL éaøå äãeäé§¨§©¦¦§©¦¥¦¥¦©¦§¥©¨¤¥¨¦
,åéáà úîe,dfeg` dcyk oad iptl dzidpe,dLéc÷ä Ck øçàå ¥¨¦§©©¨¦§¦¨

(äãOî) íàå' øîBì ãeîìz ,äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨©§©§¦¦§¥
,'Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î [äãN úà]wxy yexcl yie ¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨

L äãNdzr,äfeçà äãN dðéà,dpwn dcyk dpicúàöédcy ¨¤¤¥¨§¥£¨¨¨
àéäL Bædzr,äfeçà äãN.eia`n dyxi ixdy ¤¦§¥£¨

z` zxxan `xnbd ,weqt eze` z` miyxec lkd ixacly oeik
:`xnbd zxxan .mzwelgn inrhéâìôéî à÷ àäa àîéì- ¥¨§¨¨¦§§¦

iaxe dcedi iax mr xi`n iax ewlgp df xacay xn`p `ny
,oernyéîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ ,øáñ øéàî éaøcoipwd - §©¦¥¦¨©¦§©¥§¦§©©¨¥

rwxwd zexit z` lek`l oipw wx `edy ,eia` iiga oal didy
zn m`y mixne` epiid jky oeike .sebd oipwk aygp ,laeid cr
xaky oeik ,dpwn dcyk dpic ok mb dyicwd jk xg`e eia`
,melk el sqep `l eia` zzinae ,eia` zzin mcew el diepw dzid
oeiky eprinydl weqtd jxvede ,dpwn dcyk dpic x`ype
mcew dyicwd m` la` ,dfeg` dcyk eiptl `id ixd dyxiy
x`yp jk xg` eia` zny s` ,dpwn dcy dcera ,eia` zny

eli`e .dpwn dcyk dpicïéð÷ ,éøáñ ïBòîL éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¦§¨§¦¦§©
,éîc óebä ïéð÷k åàì úBøétdcyd dzpzyd i`ce eia` znyke ¥¨§¦§©©¨¥

`ly sebd oipw jka sqep ixdy ,'dfeg` dcy'l 'dpwn dcy'n
dpicy i`ce dzr dyicwd m` `linne ,okl mcew el did
,z`f eprinydl dkixv dxezd dzid `le ,dfeg` dcy yicwnk
zny mcew dyicwd m` elit`y weqtdn miyxec md okle
dpic dpzyd ,eia` zn jk xg`e ,dpwn dcy dcera ,eia`

.dfeg` dcy zeidl
:`xnbd dgecàîìòa ,÷çöé øa ïîçð áø øîàx`ya - ¨©©©§¨©¦§¨§¨§¨

,zenewndìzrcïéð÷k úBøét ïéð÷ äãeäé éaøå ïBòîL éaø §©¦¦§§©¦§¨¦§©¥§¦§©
éîc óebäa`d zny ote`l mb weqta jxev yie ,aygp `ed - ©¨¥

,dyicwd jk xg`e
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ריז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oikxr(ycew zay meil)

ycwddixac lr zeywdl yie .lirl x`eanke ,mzxfga
,`ziixadïðz ïðà àäå'dxyr oa'd ea xfg m`y ,epizpyna §¨£©§©

øNò ãò åéñëpî ïéðkLîî,mirlqezi` miwleg mixg`d oi`e §©§§¦¦§¨¨©¤¤
.ezxfga ciqtd ycwdy dn z`dpéî òîL åàì àlàgken - ¤¨¨§©¦¨

`ziixad ixacnàcñç áøãkexfg m`y ,mzxfg onfa wligy ¦§©¦§¨
,`ziixad ixack melyzd z` mdipia miwlgn zg` zaa mlek
.dpynd ixack ewlg z` mlyn cg` lk df xg` dfa exfg m`e

:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:df oic xn`p ea ote`a xg` oeyl d`ian `xnbdéîøc àkéà¦¨§¨¥

àîøéî eäì`iyew jxca `cqg ax ly ef dreny exn`y yi - §¦§¨
.dnvr ipta drenyk `le uexizeïðz,dpyna epipy -Ba øæç §©¨©

úà øNò ìMî ïéòøôðå ,déåLa dúBà ïéøëBî øNò ìL¤¤¤§¦¨§¨§¨§¦§¨¦¦¤¤¤¤
,øúBnäciqtdy dn z` ecal mlyn 'dxyr oa'dy rnyne ©¨

,jk lr eywde .ezxfga ycwdlàéðúäåexfg m`y `ziixaa §¨©§¨
cg`k oleklLî.íäéðéa ïéLdf lreàì ,àcñç áø øîà §©§¦¥¥¤¨©©¦§¨Ÿ

,àéL÷y meynïàkxaecn `ziixaamda exfg mlekyúáa ©§¨¨§©
,úçàeli`e ,mdipia oiylyn jk meyneïàkxaecn dpyna ©©¨

mda exfgy ote`a,äæ øçà äæawx mlyn cg` lk jk meyne ¨¤©©¤
.el mcwy df lr siqedy dn z`

m`y :dpyna epipyíéøîBà íéìòaäzectl mivexy,íéøNòa ©§¨¦§¦§¤§¦
íãà ìëåzectl mivexy mb mixne`,'åëå íéøNòamilrad §¨¨¨§¤§¦

dvex `edy xg` xn` m`e ,yneg mitiqen mdy meyn mincew
zectl milrad z` migixkn ,cg`e mixyra dcyd z` zectl

.mirlq dyye mixyra dcyd z`
dywn .oxwa ztqez e` yneg m`d ,sicr dn zxxan `xnbd

:`xnbdàøîéîì,dpynd ixac zernynk xnel ozip m`d - §¥§¨
cd ztqezLîBçmilrad lyéãòódvex xg`dy oxwd lr §¤¨¦

xn`y dfl mincew mixyra ectiy exn`y milrad jkle ,zzl
`ed ynegd mr epziy mekqdy oeik ,cg`e mixyra dctiy

.ozep xg`d didy oxwdn xzei,eäðéîøeipy xyrn iabl epipy §¦§
m`y ,(b"n c"t y"rn)øîBà úéaä ìòaz` zectl dvexy ©©©©¦¥
eizexitn ipy xyrnd,òìñazzl eilr ynegd ztqez mre §¤©

,xpice rlqãçàå,ziad lra epi`yøîBàzectl dvexyòìña §¤¨¥§¤©
,øqéàå,xpic ly rax`e mixyrn cg` ly ztqez `edyìL §¦¨¤

íãB÷ øqéàå òìñ,zexitd oeictatîL éð`edéñBnïøwä ìò ó ¤©§¦¨¤¦§¥¤¦©©¤¤
ly oxwd m`y ,ef dpyna x`eany ixd .ziad lran xzei xqi`
oxwdy s` lr ,mcew xg`d ,milrad ly oxwdn daexn xg`d
dvexy oxwdn xzei `ed mlyl mivex milrady ynegd mr

:`xnbd zayiin .zzl xg`dàëä,epizpyna o`k -àLîeçc ¨¨§§¨
àeä Lc÷äc àçååøoenn daxzn ynegd ztqez ici lry - ¦§¨§¤§¥
d ztqez ,ycwddLîBçmilrad lyéãòóxn`y oxwd lr ¤¨¦

mle` .xg`díúä,ipy xyrna ,my -ìòác àçååø àLîeçc ¨¨§§¨¦§¨§©©
úéaä`l` ycwdd oenn daxzn `l ynegd ztqez ici lry - ©©¦

aiig epi` ixdy ,ziad lra ly epenn md ynegd oiae oxwd oia
milyexil zernd z` zelrdl ,zexitd z` zectl `l`

,mlke`leøétL ÷Bøôéz àðø÷zexitdy be`cl epilr lhen - ©§¨¦§©¦
d ztqezn mle` ,daeh ikd oxwa ectiàLîeç[yneg-]àì §¨Ÿ

,ïì útëéàici lr `le oxwd ici lr dyrp oeictd ,xnelk ¦§©¨
.oeicta dkf oxwd mekqa daxnd lk ,jk meyne ,ynegd

:dpyna epipy,'Lîçå íéøNòa åë élL àeä éøä' ãçà øîà̈©¤¨£¥¤¦§¤§¦§¨¥
milradìL ïéðúBð.íéLzl`ey .oicd mrh z` zx`an `xnbd §¦§Ÿ¦
:`xnbdzzl dvex xg`dy dynge mixyrd df ote`a ixd

,milrad ly ynegde oxwd mekql miey ,dcyd oeictaå,ok m` §
íéìòaä eøîéì,xafblïé÷éøça àøáb àúàxg` mc` `a - ¥§©§¨¦£¨©§¨©£¦¦

ea epaiigzdy mekqd z` mlyl dvexy in yi ,xnelk ,epnewna
oxwd lr milrad ly ynege oxwl zeticr oi`e ,ynegd mr
daiyn .miyely zzl mze` mitek recne ,xg`d rivdy

ote`a xaecn :`xnbdíéìòa øeîàcmixyr epziy dligzn §¨§¨¦
e mirlq,øðécxzei `ed zzl mdilry ynegde oxwd df ote`ae ¦¨

.xg`d xn`y dynge mixyrdn
,oeictd inca xpic etiqed milrad ok` m` :`xnbd zl`ey

éðúéìå`pzdøðéc:`xnbd daiyn .df÷c àì`l `pzd - §¦§¥¦¨Ÿ¨
mdl yiy minly mirlq wx xikfd `l` ,mixpic xikfdl wcwc

.zeaiyg
:`xnbd dywnåikàì,mixpic s` xikfdl `pzd wcwcàäå §Ÿ§¨

éðz÷,epizpynaìL ïzéì íéìòaä eöø íàøðéãå ãçàå íéL ¨¨¥¦¨©§¨¦¦¥§Ÿ¦§¤¨§¦¨
,ïéîãB÷ íéìòazayiin .mixpic `pzd xikfd `l df oica recne §¨¦§¦

:`xnbd,àáø øîà àlàote`a xaecníéìòa øeîàcdligzn ¤¨¨©¨¨§¨§¨¦
e mirlq mixyr epziy,äèeøtynegde oxwd df ote`ae §¨

meyne ,mirlq dynge mixyrn xzei hrn `ed zzl mdilry
mirlq miylya zectle oeictd inca siqedl mze` mitek jk

.dhexteey meyn `ed ,dpyna ef dhext dxkfed `ly dnàìŸ
÷c`l` ,xzeia miphw zerahn mdy zehext xikfdl `pzd ¨

.zeaiyg mdl yiy mixpic e` mirlq wx xikfd
:dpyna epipyBéelò ìò LîBç ïéôéñBî ïéàL'åë.df ly ¤¥¦¦¤©¦

ly eielr cbpk yneg mitiqen oi` mipte` el`a zx`an `xnbd
:dfeðL àì ,àcñç áø øîàmikixv mpi` milrady minkg ¨©©¦§¨Ÿ¨

,df ly eielr lr yneg siqedlàlàote`aíBMéð àlL`ly - ¤¨¤Ÿ¦
z` enyd dcyìLa Lc÷ääL,xg`d ixack mc` ipaìáà ¤§¥¦§Ÿ¨£¨

m`íBMéðd dcya Lc÷äiptìLäLmc` ipa,xg`d ixack ¦¤§¥¦§Ÿ¨
milradïéôéñBî`neya ixdy ,df ly ztqezd cbpk s` yneg ¦¦

mlyl milrad lre ,dcyd ly izin`d eieey edfy xxaed ef
.dcyd ieey lk lr yneg

:`cqg ax ixacl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz`ziixaa ©§¨©¦¨¦
,`cqg ax ixack,íéøîBà éànL úéamilradïéôéñBîyneg ¥©©§¦¦¦
,df ly eielr lr.ïéôéñBî ïéà ,íéøîBà ìlä úéáexxal yie ¥¦¥§¦¥¦¦
:`ziixad ixacaéà ,éîc éëéäy ote`a ewlgpíBMéð àìdcyd ¥¦¨¥¦Ÿ¦

,ok m` ,xg`d ixack dylyaéànL úéác àîòè éàî©©£¨§¥©©
ly eieey df oi` ixd ,df ly eielr lr yneg mitiqen milrady

.dcydàlàote`a ewlgpy xnel yi i`ceíBMéðcdcyd ¤¨§¦
milrady i`ny zia mixaeq df ote`ae ,xg`d ixack dylya
dcyd meyip `l m` la` ,df ly eielr lr yneg mitiqen
lr yneg mitiqen milrad oi`y i`ny zia micen ,dylya

,dyw ok m`e ,df ly eielr,àîéìyàcñç áømeyip oia wligy ¥¨©¦§¨
`ed ,dylya meyip `ll dylyaøîàceixac z`úéák §¨©§¥

éànL.lld zia ixac z` gipde ,df welig mixaeqy ©©
`l`íìBòìote`a `id `ziixaa zwelgndy cinrdl yiàìc §¨§Ÿ
íBMéðmicen lld zia dylya meyip ok` m`e ,dylya dcyd ¦

.`cqg ax ixacke ,df ly eielr lr yneg oitiqen milrady
ey dnéànL úéá`la s` yneg mitiqen milrady mixaeq ¥©©

mdy `xneg meyn `ed ,dylya meyipïéøéîçîxwirn `le ©§¦¦
meyip `lay ,lld zia ixack md `cqg ax ixacy ixd .oicd
lr yneg siqedl mikixv milrad oi` ,xg`d ixack dcyd
mitiqen milrad ,eixack ycwdd meyip m`e ,df ly eielr

.ef ztqez lr s` yneg
:sqep xe`ia `xnbd dtiqeníìBòì ,àîéà úéòa éàxnel yi ¦¨¥¥¨§¨

ote`a `ziixaa ewlgpyíBMéðc,dyly ipta dcydCeôéàå- §¦§¥
,jk xen`e `ziixad xcq z` jetdeïéà ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥
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המשך בעמופ דפ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oikxr(iyiy meil)

s` epiid ,mipdkd dkezl miqpkp 'xg`' dl`by xg`ly xfril`
.wtqd z` ephyty enke ,laei xg`l dl`b envr milrad m`

:wtqd z` heytl `ziixaa zxg` dqxib d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàcepipy ,jk `xnbd ly wtqd zhiyt z` mi`ian yi - §¨§¦

,`ziixaadìàb ,øîBà øæòéìà éaømilradðéà éðL ìáBéa ©¦¡¦¤¤¥§¨¨§¥¥¦¥¨
,ìáBia íéðäkì äàöBéz` milrad l`b m`y `ziixaa x`eane §¨©Ÿ£¦©¥

dfeg` dcyk eiptl `id ixd ,oey`xd laeid ixg` mb dcyd
dwlgzd `ly onf lky oeik epiide .mipdkl laeia z`vei dpi`e
dcyk eiptl `dze ,dzectl milrad leki ,mipdkl dcyd

.dfeg`
àðéðz énð ïðà óà ,éMà áøì àðéáø déì øîàepizpyna s` - ¨©¥©¦¨§©©¦©£©©¦§¦¨

,ok epipy,øîBà øæòéìà éaø'mlerlïéñðëð íéðäkä ïéà ©¦¡¦¤¤¥¥©Ÿ£¦¦§¨¦
,'øçà äpìàâiL ãò dëBúìxg` mc` dl`b m` wxy ixd §¨©¤¦§¨¤¨©¥

m` s` ,dl`b envr milrad m` la` ,mipdkl dcyd zwlgzn
.mipdkl zwlgzn dpi` ,oey`xd laeid xg`l ok dyrøîà̈©

déìc ,di`x ef oi` ,`piaxl iy` axïéúéðúnî éàziid m` - ¥¦¦©§¦¦
,epizpynn wtqd z` heytl dvexàðéîà äåäleki iziid - £¨¨¦¨

dy xnele z`f zegcleîc øçàk ,éðL ìáBéa íéìòampic - §¨¦§¥¥¦§©¥¨
mb 'xg`' xn`y dfa dpyna xfril` iax zpeeke ,xg` mc`k
md milrad m` s`e 'xg`' mi`xwp laeid xg`y ,milral
.mipdkl dcyd zwlgzn `ad laeia ,laeid xg`l de`cty

ïì òîLî à÷,yexita df xac `ziixad epl drinyd okl - ¨©§©¨
mipdkl `id zwlgzn dcyd z` l`b xg` mc` m` wxy
laeid xg`l ok dyr m` s` ,dl`b milrad m` la` .laeia
zwlgzn dpi`e ,dfeg` dcyk eiptl zeidl `id zxfeg ,oey`xd

.mipdkl

äðùî
dcy' dcyd elv` dzid dligzy mc` oica zwqer epizpyn
:dze` mipc cvik ,'dfeg` dcy' dziidp onf xg`le ,'dpwn

,åéáàî äãN ç÷Blä,'dpwn dcy' elv` `id ixde,åéáà úîe ©¥©¨¤¥¨¦¥¨¦
,'dfeg` dcy' eiykr elv` `id ixdeéøä ,dLéc÷ä Ck øçàå§©©¨¦§¦¨£¥

,äfeçà äãNk àéädcy elv` dzid dyicwdy dryay oeik ¦¦§¥£¨
miyinga mixery xneg rxf itl ozep dzectl `a m`e ,dfeg`
.mipdkl zwlgzn `id ixd laeid cr d`ct `l m`e ,sqk lwy

m` la`dLéc÷ä,dpwn dcy eiptl dzidy onfaúî Ck øçàå ¦§¦¨§©©¨¥
åéáàzry itl dze` mipc ,dfeg` dcyk elv` dzyrpe ¨¦

e ,dycwdd,äð÷î äãNk àéä éøäd`ct m`e ,dieeya zictpe £¥¦¦§¥¦§¤
`l dyicwdy drya ixdy .laeia eil` `id zxfeg xg` mc`
dyicwdy dpwn dcy lk enk dpice ,ely dcyd seb did
z` yxei `ed o`ke ,milral laeia zxfegy xg` dl`be gweld
okle ,eil` zxfeg dcyd dzid ig eia` did m` ixdy eia` gk

,laeia dcyd eil` zxfeg dzr mb.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé éaødzid dyicwdy onfa m` s` ©¦§¨§©¦¦§§¦

,eia`n dyxi onf xg`ly oeik ,dpwn dcyk eiptlàéä éøä£¥¦
,äfeçà äãNk,dfeg` dcya exn`py mipicd lk da mibdepe ¦§¥£¨

øîàpL(ak fk `xwie)äãOî àì øLà Búð÷î äãOî íà' ¤¤¡©¦¦§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥
Búfeçàezd dtiqedy jkae ,''dl WiCwi`l xW`' dazke dx £¨©§¦©£¤Ÿ

wx `ed 'dpwn dcy' oicy cnll dxezd d`a ,'FzGEg` dcVn¦§¥£¨
aúBéäì äéeàø dðéàL äãNllkäúöé ,äfeçà äãNdcyBæ ¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨¨§¨
Leia` zny mcew s`,äfeçà äãN úBéäì äéeàø àéä ¤¦§¨¦§§¥£¨

dcyk ecia dzid dyicwdy dryay s`e ,eia` zeniykl
.dfeg` dcyk dpic dyrp eia` zn m` ,dpwn
:dpwn dcy ly dpic z` zx`an dpynd,äð÷î äãN§¥¦§¤

,xg` mc` dl`be gweld dyicwdyíéðäkì äàöBé dðéà¥¨§¨©Ÿ£¦
,ìáBia,dyicwdy dfl dxkny mipey`xd dilral zxfeg `l` ©¥

itl,BlL BðéàL øác Léc÷î íãà ïéàLdpw gweldy oeike ¤¥¨¨©§¦¨¨¤¥¤
eycwd mb `linn ,laeid cry mipyl wx rwxwd z` milradn

.milral dcyd zxfeg laeiae ,xzei `le el` mipyl wx lg
:mielde mipdkd oic z` zx`an dpynd,íiåìäå íéðäkä©Ÿ£¦§©§¦¦

,íìBòì ïéLéc÷î,df oic x`eai `xnbaeíìBòì ïéìàBâåm` - ©§¦¦§¨§£¦§¨
epiide ,dfeg` dcyk elv` `idy rwxw ield e` odkd yicwd
dze` le`bl leki ,miiell epzipy mixr dpenye mirax`n

,mlerl,ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéal`xyi lkk epic oi`e ¥¦§¥©¥¥§©©©¥
fk `xwie) xn`p l`xyi iably ,le`bl leki epi` laeid xg`ly

(k`l xg` Wi`l dcVd z` xkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e'§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ
iYA mIeld ixre' (al dk `xwie) xn`p miield iable ,'cFr l`Bi¦¨¥§¨¥©§¦¦¨¥

.'mIell didY mlFr zN`B mzGg` ixr̈¥£ª¨¨§ª©¨¦§¤©§¦¦

àøîâ
dcy zeidl dktdpy dpwn dcy oipra zwelgn d`iad epzpyn

:mdinrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbde ,dfeg`eðz̈
ì ïépî ,ïðaød mc`úî Ck øçàå ,dLéc÷äå ,åéáàî äãN ç÷Bì ©¨¨¦©¦§¥©¨¤¥¨¦§¦§¦¨§©©¨¥

,äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî ,åéáàdyicwdy dryay s` ¨¦¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨
,dpwn dcy ef dzid[äãN úà] (äãOî) íàå' øîBì ãeîìz©§©§¦¦§¥¤§¥

Búfçà äãOî àì øLà Búð÷îwxy yexcl yie ,''dl WiCwi ¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨©§¦©
,äfeçà äãN úBéäì äéeàø dðéàL äãN,dpwn dcyk dpic ¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨

äúöédcy,äfeçà äãN úBéäì äéeàøL Bæeia` zeniyk ¨§¨¤§¨¦§§¥£¨
,dfeg` dcyk `l` dpwn dcyk dpic oi`y ,epyxieéaø éøác¦§¥©¦

,åéáàî äãN ç÷Bìì ïépî ,øîBà øéàî éaø .ïBòîL éaøå äãeäé§¨§©¦¦§©¦¥¦¥¦©¦§¥©¨¤¥¨¦
,åéáà úîe,dfeg` dcyk oad iptl dzidpe,dLéc÷ä Ck øçàå ¥¨¦§©©¨¦§¦¨

(äãOî) íàå' øîBì ãeîìz ,äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨©§©§¦¦§¥
,'Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î [äãN úà]wxy yexcl yie ¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨

L äãNdzr,äfeçà äãN dðéà,dpwn dcyk dpicúàöédcy ¨¤¤¥¨§¥£¨¨¨
àéäL Bædzr,äfeçà äãN.eia`n dyxi ixdy ¤¦§¥£¨

z` zxxan `xnbd ,weqt eze` z` miyxec lkd ixacly oeik
:`xnbd zxxan .mzwelgn inrhéâìôéî à÷ àäa àîéì- ¥¨§¨¨¦§§¦

iaxe dcedi iax mr xi`n iax ewlgp df xacay xn`p `ny
,oernyéîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ ,øáñ øéàî éaøcoipwd - §©¦¥¦¨©¦§©¥§¦§©©¨¥

rwxwd zexit z` lek`l oipw wx `edy ,eia` iiga oal didy
zn m`y mixne` epiid jky oeike .sebd oipwk aygp ,laeid cr
xaky oeik ,dpwn dcyk dpic ok mb dyicwd jk xg`e eia`
,melk el sqep `l eia` zzinae ,eia` zzin mcew el diepw dzid
oeiky eprinydl weqtd jxvede ,dpwn dcyk dpic x`ype
mcew dyicwd m` la` ,dfeg` dcyk eiptl `id ixd dyxiy
x`yp jk xg` eia` zny s` ,dpwn dcy dcera ,eia` zny

eli`e .dpwn dcyk dpicïéð÷ ,éøáñ ïBòîL éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¦§¨§¦¦§©
,éîc óebä ïéð÷k åàì úBøétdcyd dzpzyd i`ce eia` znyke ¥¨§¦§©©¨¥

`ly sebd oipw jka sqep ixdy ,'dfeg` dcy'l 'dpwn dcy'n
dpicy i`ce dzr dyicwd m` `linne ,okl mcew el did
,z`f eprinydl dkixv dxezd dzid `le ,dfeg` dcy yicwnk
zny mcew dyicwd m` elit`y weqtdn miyxec md okle
dpic dpzyd ,eia` zn jk xg`e ,dpwn dcy dcera ,eia`

.dfeg` dcy zeidl
:`xnbd dgecàîìòa ,÷çöé øa ïîçð áø øîàx`ya - ¨©©©§¨©¦§¨§¨§¨

,zenewndìzrcïéð÷k úBøét ïéð÷ äãeäé éaøå ïBòîL éaø §©¦¦§§©¦§¨¦§©¥§¦§©
éîc óebäa`d zny ote`l mb weqta jxev yie ,aygp `ed - ©¨¥

,dyicwd jk xg`e
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c"agריח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åèáiç ¯ øBòä éðt ÷éìçiL ãò øBòä ìòî øòOä Bà øîvä úà øøânL eðéäc ,øBòä úà ÷çîîä[fkw, ©§©¥¤¨§©§¤§¨¥¤©¤¤©¥¨¥©¨©¤©£¦§¥¨©¨
íéîcàî íéìéàå íéLçz úBøBòa ïkLna ïéNBò eéä ïkL ,úBëàìî úBáàî àeäå[gkw. §¥£§¨¤¥¨¦©¦§¨§§¨¦§¥¦§¨¨¦

ïLé ïéa Lãç ïéa ,ìòðî Bà ìcðñ ïéãøâî ïéà ,Cëéôì[hkwéøö ïéàå ,ïékqä áâa elôà ,øîBì C[lwBà Bcça §¦¨¥§¨§¦©§¨¦§¨¥¨¨¥¨¨£¦§©©©¦§¥¨¦©§ª
÷çîî äæ éøäå ,èòî øBòä úà óìBwL éðtî ,ïøtöa[`lw: §¦Ÿ¤¦§¥¤¥¤¨§©©£¥¤§©¥

טו: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

dkld ixe`ia
áééç [æë÷ ידי על נעשתה השער או הצמר הסרת -

שאריות  הסרת הייתה ומטרתה העור, ושיוף גירור
חלק  יישאר שהעור בכדי השער ושורשי .171הצמר

íéîãàî íéìéàå [çë÷.המשכן כיסוי עבור -
ïùé ïéá [èë÷.החדש מן יותר מתקלף הישן -

øîåì êéøö ïéàå [ì÷ מגב יותר חדה הציפורן -
.172הסכין 

÷çîî äæ éøäå [àì÷ דק שהעור שבימינו במנעלים -
בציפורן  לגרד להקל אפשר - המיחוק ידי על ומתקלקל

עבה  מעט ברזל בנמצא כשאין בסכין .173או

zetqede mipeiv
בגדר 171) הסתפק לב ס"ק בדה"ש קמו סי' השלחן בקצות

על  נוספים דברים הם והשער הצמר דהסרת ממחק, מלאכת
את  כשקולף הוא ממחק שאיסור כאן נתבאר ומדוע העור,
והחלקה  תיקון הוא ממחק מלאכת שגדר וביאר עצמו, העור
המחוברים  שער או צמר שהסרת אלא העור, בגוף הנעשים
חלק  יהיה שלא לעור שגורם טיט הסרת וכן לעור,
כפעולת  נחשבים הסרתו בעת העור מן מעט לגרד ומוכרחים
ואין  חלק כבר שהיה שעור חידש עוד עצמה, בעור תיקון
מדוע  ביאר ועפי"ז ממחק, משום בו אין - תיקון כל בגירודו

ממחק. משום אין מוצק סבון בהמסת
נחשבים  שיער או שצמר זה עניין הובא לא בשוע"ר והנה
וכן  כלל, הוזכרה לא מהמנעלים הטיט והסרת כמחוברים,
תיתי  ומהיכי לא, או חלקות נעליים בין חילוק הובא לא
לעולם  ועלֿכרחך השונים, והנעליים הטיט סוגי בין לחלק
שיכול  הנעל בקילוף כיֿאם - ממחק משום טיט בהסרת אין
סוגי  בכל אסור הנעל קילוף ומאידך בעקבותיה, לבוא

המנעלים,
לצורך  העור שיוף פעולת הוא ממחק שגדר לומר יש אלא
את  לגרד הוא שהאיסור שכתב בשוע"ר ומדוייק החלקתו,
שיער  "המעביר ה"ה): (פי"א הרמב"ם מלשון ושינה הצמר,
מודגש  שבזה העור", פני שיחליק עד העור מעל הצמר או
כמלאכת  נטילתו ידי על נעשית לא והשיער הצמר שהסרת
מעט  שמתקלף עד העור וגירוד שפשוף ידי על אלא 'גוזז'
ועפי"ז  והשיער, הצמר ושורשי שאריות עם יחד מהעור
העור) וגירור גירוד (ללא גרידא טיט או שיער צמר, בנטילת
הוא  המלאכה אב שגדר כיון ומאידך ממחק, משום אין -

וחלקה, נקיה היא אפילו נעל בגירוד איסור יש הגירוד
לישראל  אסור כג: סעיף תנט בסי' הלשון משמעות וכן
שדעתו  פי על אף הכלים כל שאר או העריבה את לגרוד

יום  לצורך היא זו שגרידה ונמצא ביום בו ולאפות לחזור
הגרידה  שאיסור לפי התירוהו לא כן פי על אף עצמו, טוב
יום  צורך בה אין ומחיקה העץ... ממחק שהוא מפני הוא
מחיקת  בלא מהכלים הבצק להעביר אפשר שהרי כלל טוב

הדחה. ידי על כגון העץ
שלא  משום אם ממחק, משום בזה אין בורית, המסת ולגבי
שהמסתה  משום אם החלקה, או גירוד פעולת בה נעשתה
בהערה  שהובא וכפי כלל, כתיקון ולא כקלקול נחשבת
מעור  העשויות שבימינו נעליים גירוד המתירים שיש הבאה

כקלקול. נחשב וגירודם דק
מלאכת  תולדת היא וגירוד שיוף ללא גרידא דבר והחלקת
דהיינו  רטייה הממרח סכ"א: שיד סי' כדלהלן ממחק,
זפת  או שעוה הממרח וכן שבה הגומות ומשווה שמחליק
הרי  פניהם שהחליק עד המתמרחים מדברים בהן כיוצא וכל
או  הצמר את שמגרר דהיינו העור את ממחק תולדת זה
שכן  מלאכה אב שהוא פניו שמחליק עד העור מעל השער
שכח  סי' וראה ש"ב, בסי' שנתבאר כמו במשכן עושין היו
ויחליק  ימרח שמא מחשש בשבת רטיה הנחת שנאסרה ס"ל

שבה. הגומות
הנעל 172) גירוד המתירים שגם סע"א קמא גמרא ראה

בצפורן. שאסור מודים סכין בגב
אברהם 173) באשל וראה להמהרש"ם, תורה דעת ע"פ

ל  רגילים שאין שכיום נעליו (בוטשאטש) מקנח אם מחק,
'חצי  משום לאסור אין מיחוק לידי יבוא שלא בעדינות
זה  מצד השולחן' מ'קצות נוסף היתר הובא ולעיל שיעור',
למיחוק, צריכות ואינן ומעובדות, חלקות היום שהנעליים
משום  יש בזה גם שוע"ר פשט שעפ"י שם ונתבאר

"ממחק".

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc oikxr(iying meil)

,el xn`e `cqg ax jiyndäaøcàz` cenll yi df weqtn - ©§©¨
mipdkl d`ivi oicl jenqd weqta xn`p ixdy ,jetdd oicd

(k fk my) laeiaìàâé àì íà'z`äãOädcVd z` xkn m`e ¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤©¨¤
xn`p eixg`y weqtae 'cFr l`Bi `l xg` Wi`läãOä äéäå' §¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¤

ìáiá Búàöa,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM 'dl Wcw §¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
,mipdkl laeia z`vei l`bdl die`x `idy dcy lky rnyne

énð éàäåok mb ef dcye -,àéä äleàb úaoiicr xyt` ixdy §©©¦©§¨¦
`idy oeik oerxib da jiiy `l m` elit` okle ,dze` le`bl

.mipdkl laeia z`vei ,l`bdl die`x
:dpyna epipy'åë íéðäkä ïî ãçà dìàb'eci zgz `id ixde §¨¨¤¨¦©Ÿ£¦

ici zgz `id ixde laeia mipdkl d`vei `ide li`ed xn`i `l
e eci zgzn d`vei `l` ily `id ixdeig` lkl zwlgzn

.'mipdkd
:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzmy) weqta xn`p ¨©¨¨

mxgd dcUM 'dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' (`k fkïäkì §¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥
øîBì ãeîìz äî ,'Búfeçà äéäzeprinydl weqtd `a dn - ¦§¤£¨©©§©

,'ezfeg`' oeylaàöBiN äãNì ïépîz`vl dcizry -íéðäkì ¦©¦§¨¤¤¥©Ÿ£¦
,ìáBia,dl`b `le milrad dyicwdy oeikålaeid iptldìàâ ©¥§§¨¨

ycwddnøîàé àlL ïépî ,íéðäkä ïî ãçà,odk eze`ìéàBä ¤¨¦©Ÿ£¦¦©¦¤ŸŸ©¦
ådcyd,ïäkì äàöBéeéøäxak `id,élL àäúe ,éãé úçz`le §§¨©Ÿ¥£¥©©¨¦§¥¤¦

,xn`ie odk eze` siqeie .xnyn eze`ay mipdkd lkl wlgzz
àeä ïéãåm` ,`ed xnege lwe -,äëBæ éðà íéøçà ìLam`y §¦§¤£¥¦£¦¤

mr cgi laeia da dkef iziid ,dcyd z` l`eb xg` l`xyi did
ok m` ,mipdkd lkadcy,éîöò ìLmcew dizict xaky §¤©§¦

,laeidïkL ìk àì.dkf`y,'Búfeçà' øîBì ãeîìzwxy cnll Ÿ¨¤¥©§©£¨
äfeçà`dz eia`n yxiyäæ ïéàå ,BlLodkd dl`by dcyd - £¨¤§¥¤

laeid mcew,BlL.laeia dcyd epnn z`vei `l`ãöék àä- ¤¨¥©
,ef dcya miyer dny `ed dpicú÷lçúîe ,Bãé úçzî àöBé¥¦©©¨¦§©¤¤

íéðäkä åéçàì.laeid ea qpkpy xnyn eze`ay §¤¨©Ÿ£¦

äðùî
dl`bp `le ,dycwedy dfeg` dcy oic z` zx`an dpynd

:laeid mcewòébädäìàâð àìå ,ìáBémilrad ici lr `l dcyd ¦¦©¥§Ÿ¦§£¨
,xg` ici lr `leíéðäkälaeid ea qpkpy xnynd lyïéñðëð ©Ÿ£¦¦§¨¦

dëBúì,da mikefeådinc epzip `le mc` mey dl`b `ly oeik §¨§

,ycwdlïéðúBðmipdkdäéîc úàoeictd ieey itl ,ycwdl §¦¤¨¤¨
,'sqk lwy miyinga mixery xneg rxf' ,dxezd dazkyéøác¦§¥

,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaømipdkdïéñðëð,da mikefe dcyl ©¦§¨©¦¦§¥¦§¨¦
ïéðúBð àìå.ycwdl minc,øîBà øæòéìà éaølaei ribnyk §Ÿ§¦©¦¡¦¤¤¥

oey`xïéñðëð àìdcyl mipdkdúBð àìåïéð,mincàlà Ÿ¦§¨¦§Ÿ§¦¤¨
'ïéLeèø äãN' úàø÷ð,daefr dcy -ãòribiy.éðMä ìáBiä ¦§¥§¥§¦©©¥©¥¦

m`eòébämbå éðMä ìáBiäoiicréLeèø' úàø÷ð ,äìàâð àì ¦¦©©¥©¥¦§Ÿ¦§£¨¦§¥§¥
.éLéìMä ìáBiä ãò ,'ïéLeèøeïéñðëð íéðäkä ïéà íìBòì §¦©©¥©§¦¦§¨¥©Ÿ£¦¦§¨¦
,øçà äpìàâiL ãò ,dëBúìdcyd `vz ,`ad laeid ribiyke §¨©¤¦§¨¤¨©¥

.mipdkl wlgzze laeia

àøîâ
.epizpyna mi`pzd ly mzwelgn mrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøc déîòè éàî`l m`y xn`y ©©£¥§©¦§¨
z` ycwdl mipzepe dkezl mipdkd miqpkp ,mc` mey dl`b

:`xnbd daiyn .dincøîbdey dxifba dcedi iax z`f cnl - ¨©
zeaiz ly,úéa Léc÷nî 'LãB÷' 'LãB÷'yicwnd iabl xn`py ¤¤¦©§¦©¦

xn`pe ,''dl Wcw FziA z` WCwi iM Wi`e' (ci fk `xwie) ezia z`§¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©
Fz`vA dcVd dide' (`k fk my) dfeg` dcy yicwnd iabl§¨¨©¨¤§¥

,''dl Wcw laIaïläl äîezia z` yicwnd iably enk - ©Ÿ¥Ÿ¤©©§©¨
xaecn,íéîãa,minc `ll ycwd zeyxn `vei ziad oi`yóà §¨¦©
,ïàk`l` ycwd zeyxn z`vei dpi` ,dfeg` dcy iabl ¨

,íéîãazzl mipdkd mikixv ,laeid cr xg` dl`b `l m` okle §¨¦
.dze` milhep f` wxe ,ycwdl dinc z`

:zx`ane `xnbd dkiynn,ïBòîL éaøådze` milhepy xne`d §©¦¦§
c oeik `ed enrh ,minc `ll mipdkdøîbdxifba cnel `edy - ¨©

deyúøöò éNákî 'LãB÷' 'LãB÷'bga miaxwd miyak ipy - ¤¤¦¦§¥£¤¤
Eidi Wcw miUaM ipW lr' (k bk my) xn`p mda s`y ,zereayd©§¥§¨¦Ÿ¤¦§

,'odMl 'dlïläl äîmipdkl mipzip elld miyakd ipyy enk - ©©Ÿ¥©§©¨
,ïàk óà ,ípçadcyd mdl zpzip ,dfeg` dcya.ípça §¦¨©¨§¦¨

.exiag zyxck yxc `l `pz lk recn dzr zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyénð [äãeäé] éaøå,dcedi iax zrcl s`e - §©¦§¨©¦

éìéðúøöò éNákî óiyakn ef dey dxifb cnlp `l recn - ¥¦¦¦§¥£¤¤
:`xnbd daiyn .mpiga mipdkl dcyd zpzipy cnll ,zxvr

y xaeq dcedi iaxïéðcdey dxifba micnel -úéaä ÷ãa éLã÷ ¨¦¨§¥¤¤©©¦
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המשך ביאור למס' ערכין ליום נמישי עמ' ב 

אגרות קודש

]י"א תמוז, תשכ"ב[

... כותב אודות מצב בריאות זוגתו תחי', ודעת הרופא )בקשר עם זה( בנוגע לעיבור וכו',

ובענינים כאלו מובן וגם פשוט שעליו לפנות לרב מורה הוראה בסביבתו ויורהו דעת תורה, 

תורתנו הק' ותורת חיים, בהאמור, כי אין מחליטין בכגון דא על דעת עצמו.

כדין,  כולן כשרות  - שתהיינה  ואת המזוזות בדירתו  יבדקו את התפילין שלו  ומהנכון אשר 

וזוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות, להפריש, בל"נ, לצדקה קודם הדלקת 

הנרות בכל ערב שבת וערב יום-טוב.

ובנוגע להדוחק בפרנסה, ידועה עצה היעוצה מרז"ל להרבות בצדקה ולחלקה ברבות פעמים 

)ראה אגה"ק סכ"א(. ומהזמנים המסוגלים לזה הוא בבוקר דכל יום חול )ראה דא"ח עה"פ וישכם לבן 

בבוקר( קודם תפלת הבוקר )ראה הקדמת הסידור( - להפריש פרוטות אחדות לצדקה.



ריט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åèáiç ¯ øBòä éðt ÷éìçiL ãò øBòä ìòî øòOä Bà øîvä úà øøânL eðéäc ,øBòä úà ÷çîîä[fkw, ©§©¥¤¨§©§¤§¨¥¤©¤¤©¥¨¥©¨©¤©£¦§¥¨©¨
íéîcàî íéìéàå íéLçz úBøBòa ïkLna ïéNBò eéä ïkL ,úBëàìî úBáàî àeäå[gkw. §¥£§¨¤¥¨¦©¦§¨§§¨¦§¥¦§¨¨¦

ïLé ïéa Lãç ïéa ,ìòðî Bà ìcðñ ïéãøâî ïéà ,Cëéôì[hkwéøö ïéàå ,ïékqä áâa elôà ,øîBì C[lwBà Bcça §¦¨¥§¨§¦©§¨¦§¨¥¨¨¥¨¨£¦§©©©¦§¥¨¦©§ª
÷çîî äæ éøäå ,èòî øBòä úà óìBwL éðtî ,ïøtöa[`lw: §¦Ÿ¤¦§¥¤¥¤¨§©©£¥¤§©¥

טו: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

dkld ixe`ia
áééç [æë÷ ידי על נעשתה השער או הצמר הסרת -

שאריות  הסרת הייתה ומטרתה העור, ושיוף גירור
חלק  יישאר שהעור בכדי השער ושורשי .171הצמר

íéîãàî íéìéàå [çë÷.המשכן כיסוי עבור -
ïùé ïéá [èë÷.החדש מן יותר מתקלף הישן -

øîåì êéøö ïéàå [ì÷ מגב יותר חדה הציפורן -
.172הסכין 

÷çîî äæ éøäå [àì÷ דק שהעור שבימינו במנעלים -
בציפורן  לגרד להקל אפשר - המיחוק ידי על ומתקלקל

עבה  מעט ברזל בנמצא כשאין בסכין .173או

zetqede mipeiv
בגדר 171) הסתפק לב ס"ק בדה"ש קמו סי' השלחן בקצות

על  נוספים דברים הם והשער הצמר דהסרת ממחק, מלאכת
את  כשקולף הוא ממחק שאיסור כאן נתבאר ומדוע העור,
והחלקה  תיקון הוא ממחק מלאכת שגדר וביאר עצמו, העור
המחוברים  שער או צמר שהסרת אלא העור, בגוף הנעשים
חלק  יהיה שלא לעור שגורם טיט הסרת וכן לעור,
כפעולת  נחשבים הסרתו בעת העור מן מעט לגרד ומוכרחים
ואין  חלק כבר שהיה שעור חידש עוד עצמה, בעור תיקון
מדוע  ביאר ועפי"ז ממחק, משום בו אין - תיקון כל בגירודו

ממחק. משום אין מוצק סבון בהמסת
נחשבים  שיער או שצמר זה עניין הובא לא בשוע"ר והנה
וכן  כלל, הוזכרה לא מהמנעלים הטיט והסרת כמחוברים,
תיתי  ומהיכי לא, או חלקות נעליים בין חילוק הובא לא
לעולם  ועלֿכרחך השונים, והנעליים הטיט סוגי בין לחלק
שיכול  הנעל בקילוף כיֿאם - ממחק משום טיט בהסרת אין
סוגי  בכל אסור הנעל קילוף ומאידך בעקבותיה, לבוא

המנעלים,
לצורך  העור שיוף פעולת הוא ממחק שגדר לומר יש אלא
את  לגרד הוא שהאיסור שכתב בשוע"ר ומדוייק החלקתו,
שיער  "המעביר ה"ה): (פי"א הרמב"ם מלשון ושינה הצמר,
מודגש  שבזה העור", פני שיחליק עד העור מעל הצמר או
כמלאכת  נטילתו ידי על נעשית לא והשיער הצמר שהסרת
מעט  שמתקלף עד העור וגירוד שפשוף ידי על אלא 'גוזז'
ועפי"ז  והשיער, הצמר ושורשי שאריות עם יחד מהעור
העור) וגירור גירוד (ללא גרידא טיט או שיער צמר, בנטילת
הוא  המלאכה אב שגדר כיון ומאידך ממחק, משום אין -

וחלקה, נקיה היא אפילו נעל בגירוד איסור יש הגירוד
לישראל  אסור כג: סעיף תנט בסי' הלשון משמעות וכן
שדעתו  פי על אף הכלים כל שאר או העריבה את לגרוד

יום  לצורך היא זו שגרידה ונמצא ביום בו ולאפות לחזור
הגרידה  שאיסור לפי התירוהו לא כן פי על אף עצמו, טוב
יום  צורך בה אין ומחיקה העץ... ממחק שהוא מפני הוא
מחיקת  בלא מהכלים הבצק להעביר אפשר שהרי כלל טוב

הדחה. ידי על כגון העץ
שלא  משום אם ממחק, משום בזה אין בורית, המסת ולגבי
שהמסתה  משום אם החלקה, או גירוד פעולת בה נעשתה
בהערה  שהובא וכפי כלל, כתיקון ולא כקלקול נחשבת
מעור  העשויות שבימינו נעליים גירוד המתירים שיש הבאה

כקלקול. נחשב וגירודם דק
מלאכת  תולדת היא וגירוד שיוף ללא גרידא דבר והחלקת
דהיינו  רטייה הממרח סכ"א: שיד סי' כדלהלן ממחק,
זפת  או שעוה הממרח וכן שבה הגומות ומשווה שמחליק
הרי  פניהם שהחליק עד המתמרחים מדברים בהן כיוצא וכל
או  הצמר את שמגרר דהיינו העור את ממחק תולדת זה
שכן  מלאכה אב שהוא פניו שמחליק עד העור מעל השער
שכח  סי' וראה ש"ב, בסי' שנתבאר כמו במשכן עושין היו
ויחליק  ימרח שמא מחשש בשבת רטיה הנחת שנאסרה ס"ל

שבה. הגומות
הנעל 172) גירוד המתירים שגם סע"א קמא גמרא ראה

בצפורן. שאסור מודים סכין בגב
אברהם 173) באשל וראה להמהרש"ם, תורה דעת ע"פ

ל  רגילים שאין שכיום נעליו (בוטשאטש) מקנח אם מחק,
'חצי  משום לאסור אין מיחוק לידי יבוא שלא בעדינות
זה  מצד השולחן' מ'קצות נוסף היתר הובא ולעיל שיעור',
למיחוק, צריכות ואינן ומעובדות, חלקות היום שהנעליים
משום  יש בזה גם שוע"ר פשט שעפ"י שם ונתבאר

"ממחק".

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc oikxr(iying meil)

,el xn`e `cqg ax jiyndäaøcàz` cenll yi df weqtn - ©§©¨
mipdkl d`ivi oicl jenqd weqta xn`p ixdy ,jetdd oicd

(k fk my) laeiaìàâé àì íà'z`äãOädcVd z` xkn m`e ¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤©¨¤
xn`p eixg`y weqtae 'cFr l`Bi `l xg` Wi`läãOä äéäå' §¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¤

ìáiá Búàöa,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM 'dl Wcw §¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
,mipdkl laeia z`vei l`bdl die`x `idy dcy lky rnyne

énð éàäåok mb ef dcye -,àéä äleàb úaoiicr xyt` ixdy §©©¦©§¨¦
`idy oeik oerxib da jiiy `l m` elit` okle ,dze` le`bl

.mipdkl laeia z`vei ,l`bdl die`x
:dpyna epipy'åë íéðäkä ïî ãçà dìàb'eci zgz `id ixde §¨¨¤¨¦©Ÿ£¦

ici zgz `id ixde laeia mipdkl d`vei `ide li`ed xn`i `l
e eci zgzn d`vei `l` ily `id ixdeig` lkl zwlgzn

.'mipdkd
:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzmy) weqta xn`p ¨©¨¨

mxgd dcUM 'dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' (`k fkïäkì §¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥
øîBì ãeîìz äî ,'Búfeçà äéäzeprinydl weqtd `a dn - ¦§¤£¨©©§©

,'ezfeg`' oeylaàöBiN äãNì ïépîz`vl dcizry -íéðäkì ¦©¦§¨¤¤¥©Ÿ£¦
,ìáBia,dl`b `le milrad dyicwdy oeikålaeid iptldìàâ ©¥§§¨¨

ycwddnøîàé àlL ïépî ,íéðäkä ïî ãçà,odk eze`ìéàBä ¤¨¦©Ÿ£¦¦©¦¤ŸŸ©¦
ådcyd,ïäkì äàöBéeéøäxak `id,élL àäúe ,éãé úçz`le §§¨©Ÿ¥£¥©©¨¦§¥¤¦

,xn`ie odk eze` siqeie .xnyn eze`ay mipdkd lkl wlgzz
àeä ïéãåm` ,`ed xnege lwe -,äëBæ éðà íéøçà ìLam`y §¦§¤£¥¦£¦¤

mr cgi laeia da dkef iziid ,dcyd z` l`eb xg` l`xyi did
ok m` ,mipdkd lkadcy,éîöò ìLmcew dizict xaky §¤©§¦

,laeidïkL ìk àì.dkf`y,'Búfeçà' øîBì ãeîìzwxy cnll Ÿ¨¤¥©§©£¨
äfeçà`dz eia`n yxiyäæ ïéàå ,BlLodkd dl`by dcyd - £¨¤§¥¤

laeid mcew,BlL.laeia dcyd epnn z`vei `l`ãöék àä- ¤¨¥©
,ef dcya miyer dny `ed dpicú÷lçúîe ,Bãé úçzî àöBé¥¦©©¨¦§©¤¤

íéðäkä åéçàì.laeid ea qpkpy xnyn eze`ay §¤¨©Ÿ£¦

äðùî
dl`bp `le ,dycwedy dfeg` dcy oic z` zx`an dpynd

:laeid mcewòébädäìàâð àìå ,ìáBémilrad ici lr `l dcyd ¦¦©¥§Ÿ¦§£¨
,xg` ici lr `leíéðäkälaeid ea qpkpy xnynd lyïéñðëð ©Ÿ£¦¦§¨¦

dëBúì,da mikefeådinc epzip `le mc` mey dl`b `ly oeik §¨§

,ycwdlïéðúBðmipdkdäéîc úàoeictd ieey itl ,ycwdl §¦¤¨¤¨
,'sqk lwy miyinga mixery xneg rxf' ,dxezd dazkyéøác¦§¥

,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaømipdkdïéñðëð,da mikefe dcyl ©¦§¨©¦¦§¥¦§¨¦
ïéðúBð àìå.ycwdl minc,øîBà øæòéìà éaølaei ribnyk §Ÿ§¦©¦¡¦¤¤¥

oey`xïéñðëð àìdcyl mipdkdúBð àìåïéð,mincàlà Ÿ¦§¨¦§Ÿ§¦¤¨
'ïéLeèø äãN' úàø÷ð,daefr dcy -ãòribiy.éðMä ìáBiä ¦§¥§¥§¦©©¥©¥¦

m`eòébämbå éðMä ìáBiäoiicréLeèø' úàø÷ð ,äìàâð àì ¦¦©©¥©¥¦§Ÿ¦§£¨¦§¥§¥
.éLéìMä ìáBiä ãò ,'ïéLeèøeïéñðëð íéðäkä ïéà íìBòì §¦©©¥©§¦¦§¨¥©Ÿ£¦¦§¨¦
,øçà äpìàâiL ãò ,dëBúìdcyd `vz ,`ad laeid ribiyke §¨©¤¦§¨¤¨©¥

.mipdkl wlgzze laeia

àøîâ
.epizpyna mi`pzd ly mzwelgn mrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøc déîòè éàî`l m`y xn`y ©©£¥§©¦§¨
z` ycwdl mipzepe dkezl mipdkd miqpkp ,mc` mey dl`b

:`xnbd daiyn .dincøîbdey dxifba dcedi iax z`f cnl - ¨©
zeaiz ly,úéa Léc÷nî 'LãB÷' 'LãB÷'yicwnd iabl xn`py ¤¤¦©§¦©¦

xn`pe ,''dl Wcw FziA z` WCwi iM Wi`e' (ci fk `xwie) ezia z`§¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©
Fz`vA dcVd dide' (`k fk my) dfeg` dcy yicwnd iabl§¨¨©¨¤§¥

,''dl Wcw laIaïläl äîezia z` yicwnd iably enk - ©Ÿ¥Ÿ¤©©§©¨
xaecn,íéîãa,minc `ll ycwd zeyxn `vei ziad oi`yóà §¨¦©
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„È או וחרם בנידוי שגזרו הצבור גזירת על שעבר עבריין
עשרה  למנין מצטרף נידוי עליה שנתחייב עבירה שעבר
אע"פ  ישראל חטא בעכן שנאמר שבקדושה דבר לכל
מכלל  יצא ולא עומד הוא ובקדושתו הוא ישראל שחטא
דבר  לכל מצטרף אינו מאצלם נדוהו אם אבל ישראל
שהבדילוהו  בתקנתם הועילו מה מצטרף שאם שבקדושה
שהוא  הכנסת בבית להתפלל מותר מקום ומכל מאגודתם
עליו  להחמיר פירשו א"כ אלא בלעדו עשרה שיש כיון שם

בכך:

ÂË צבור ושליח אחד במקום העשרה כל שיהיו צריך
אחר  בחדר ומקצתם זה בחדר מקצתם אם אבל עמהם
אם  ואפילו ביניהם פתוח שהפתח פי על אף מצטרפים אינם
בית  שלפני בעזרה והמיעוט הכנסת בבית עומדים הרוב
ואפילו  עמהם להצטרף הרוב אחר נגררים אינם הכנסת
דהיינו  ולחוץ האגף מן הפתח בתוך האסקופה על העומדים
ולחוץ  הדלת עובי של הפנימית שפה ממקום הדלת כשסוגר
שהיא  פי על ואף לחוץ פנים בין מבדלת שהדלת כלחוץ
כל  אלא בלבד עוביה מקום (ולא כלחוץ מקומה הרי פתוחה
שהיא  מקום עד האסקופה על חופפת שהיא חפיפתה מקום
האסקופה  עובי באמצע קבועה שהדלת כגון בו נוקשת
הרי  הציר כנגד עד חוץ לצד פנים מצד צירה על וסובבת
שהוא  הנקישה מקום עד הפנימית משפה האסקופה עובי כל

כלחוץ): הכל הציר כנגד

ÊË נראים אינם בחוץ כשהעומדים אמורים דברים במה
להעומדים  פניו שמראה מי אבל בפנים להעומדים
ומראה  הכנסת בית אחורי עומד הוא אפילו הכנסת בבית
קומות  כמה גבוה אפילו שביניהם חלון דרך פנים להם
שאינו  מי אבל לעשרה עמהם מצטרף ד' רחב אינו אפילו
בית  גג על מלמעלה גביהן על עומד אפילו להם פנים מראה
בין  ממש הגג על שעומד בין עמהם מצטרף אינו הכנסת
הכתלים  עובי שגם הכנסת בית של הכתלים עובי על שעומד
שאינו  אע"פ כלפנים נידון להיות תוכם אחר נגררים אינם

להם: פניו מראה

* * *
ÊÈ גבי על וש"ץ בחוץ ומקצתן מבפנים מקצתן אם

אלו  רואה שהוא מפני מצרפן הוא הפתח תוך האסקופה
למקצת  נראים בחוץ העומדים מקצת כאילו וה"ז ואלו

מצטרפין: שהם בפנים העומדים

ÁÈ שנפרצה דהיינו לגדולה במילואה שנפרצה קטנה חצר
כותל  אותו כל ונפל לגדולה חיבורה במקום קטנה
מכאן  פסין זה כותל משארית נשארה ובגדולה מפסיק שהיה
שמכאן  הפסין ע"י הקטנה מן כמופלגת הגדולה הרי ומכאן
יותר  ביניהם אין (אם הרשויות לחלק מועילים שהן ומכאן
משהו  פס בה שהעמיד אחת חצר שאפילו אמות) מעשר
לשתי  נתחלקה ארכה כתלי באמצע מכאן משהו ופס מכאן
אינה  והקטנה שס"ג בסי' שיתבאר כמו דבר לכל רשויות
והרי  ומכאן מכאן פסין לה אין שהרי הגדולה מן מופלגת
וא' בגדולה ט' אם לפיכך הגדולה של זויות כקרן היא

וה"ז  הגדולה אחר נגררת שהקטנה עמהם מצטרף בקטנה
ט' אם אבל בגדולה שהרוב כיון הגדולה בתוך הוא כאלו
הגדולה  שאין עמהם מצטרף אין בגדולה ואחד בקטנה
שהמה  כיון אחריו נגררים אינם והם הקטנה אחר נגררת
בגדולה  וה' בקטנה ה' מחצה על מחצה היו ואפילו הרבים

הרוב: אחר המיעוט אלא נגרר שאין מצטרפין אינן

ËÈ חובתן ידי מוציאן בגדולה וציבור בקטנה ש"צ היה
וציבור  בגדולה ש"צ אם אבל אחריהם נגרר שהוא
היחיד: אחר נגרר הרוב שאין חובתן ידי מוציאן אין בקטנה

Î הגדולה לתוך הקטנה אורך כתלי כשנכנסים זה (וכל
שאל"כ  הגדולה אורך מכותלי טפחים ג' שם ומופלגים
משום  הגדולה פסי ע"י הגדולה מן כמופלגת היא הקטנה גם

ש"ס): בסי' שיתבאר כמו מבפנים ושוה בחוץ נראה

‡Î אע"פ בבימה או בתיבה עומד שהש"ץ במקומות
ויש  יותר או ד' על ד' ורחבה טפחים י' גבוה שהיא
עמהם  מצטרף יותר או טפחים י' גבוהות מחיצות לה
הכנסת  בית לגבי בטלה שהיא מפני חובתן ידי ומוציאם
ספר  בפני עמידה לענין עצמה בפני רשות שהיא ואע"פ
מקום  מכל [רמ"ב] (רפ"ב) סי' בי"ד שיתבאר כמו תורה
הואיל  שמצטרפין זה לענין הכנסת בית לגבי היא בטלה
ועוד  בתוכה הכנסת בית בני ורגלי הכנסת בית תשמיש והוא

לעיל: שנתבאר כמו מצטרפין אלו את אלו שרואין כיון

* * *
·Î היו אם אבל י"ח להוציא או צירוף לענין זה וכל

יכול  קדושה או קדיש ואומרים אחד במקום עשרה
לגמרי  אחר בבית הוא אפילו קולם השומע כל עמהם לענות
מחיצה  שאפילו מפני ביניהם מפסיקים בתים כמה ואפילו
ויש  שבשמים לאביהם ישראל בין מפסקת אינה ברזל של
או  טינוף מפסיק יהיה שלא צריך מקום שמכל אומרים
לחוש  ויש זה לענין כצואה חשובה שהיא זרה עבודה

לדבריהם.

אחד  במקום שיהיה שצריך אמרו לא י"ח להוציא לענין וכן
לצאת  יכול אחד במקום כשהם אבל הציבור עם הש"ץ אלא
דרך  ועל עמהם שאינו ע"פ אף הש"ץ קול השומע כל

ותר"צ: רע"ג בסי' שיתבאר וכמו שנתבאר

‚Î לצאת רוצה מהם ואחד עשרה אלא בה שאין עיר
אחר  לשכור או לישאר אותו כופין נוראים בימים
שאפילו  הגולה תפוצת בכל הוא שמנהג שכיון במקומו
או  אחד להם שוכרים השנה כל שלם מנין להם שאין אותם
לספר  דומה ה"ז מנין למקום הולכים או נוראים בימים שנים
הם  אם אבל זה את זה כופין העיר שבני הכנסת ובית תורה
לצאת  אחד יצטרך שמא חוששין ואין לצאת אחד יכול י"א
רוצים  ב' ואם סוף לדבר אין שא"כ להמתין ויצטרכו לנקביו
המנין  להשלים בשותפות אחד שוכרים שניהם לצאת
עשיר  ואחד עני אחד אפילו בשוה יפרעו ושניהם במקומם

לה  חייב אחד שכל עשיר.כיון כמו עני המנין שלים

א' להם ושוכרים ט' או ח' אלא בישוב דרין אין אם אבל
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נפשות  לפי וחצי ממון לפי חצי פורעין המנין להשלים ב' או
העשיר  כמו המנין בהשלמת חייב שהעני לומר סברא יש כי
והעשיר  הסמוכה לעיר לילך יכול שהעני לומר סברא ויש
זאת  פשרה עשו כן על ורכושו ביתו לעזוב יכול אינו
לבטל  רשאי מהם אחד אין שלם מנין כאן כשדרין משא"כ

מנין: בה שיש לעיר הוא ילך אפילו המנין

* * *
„Î במקומן אחר לשכור שצריכים בענין היוצאים כל

מי  ואפילו יצאו לא כאלו ש"ץ לשכר ליתן ג"כ צריכין
הש"ץ  לשכר ליתן צריך טוב יום לפני ארוך זמן שיוצא
יחזור  שלא כיון טוב ליום סמוך שיוצא כמו המנין והשלמת
אונס  מחמת לביתו לחזור יכול שאינו ומי לביתו טוב ביום
והוא  הרגל זמן הגיע אפילו פטור במדינה לבא רשאי שאינו
לא  פשיעה או ממון חוב מחמת אם אבל ממש אנוס שהוא

חלקם: חבריו יפסידו לא לבוא יכול

‰Î נוראים בימים אלא המנין להשלים לשכור כופין אין
קבוע  מנהג א"כ אלא ב' או א' אלא חסרים שאין וכגון
מנין  יש אם אבל ד' או ג' בחסרון אפילו לשכור לכוף בעיר
כדי  השנה כל ואפילו ש"ץ לשכור כופין העיר מיושבי שלם
בבית  תמיד מנין שאין מקום וכן בעשרה תמיד שם להתפלל
לבית  מנין תמיד שיבואו בקנסות זה את זה כופין הכנסת

התמיד: יתבטל שלא הכנסת

ÂÎ סביבות ויש וש"ץ מנין לשכור שצריכים ישובים
כלום  ליתן א"צ ביתם בני עם שם ג"כ לבא שרגילין
שם  שיש אחרת לעיר הולכים היו רוצים היו שאם להישוב
לשכירות  אפילו כלום ליתן צריכים היו ולא בלעדם מנין

לש"ץ: שם צריכים הם בלעדם שגם כיון הש"ץ

קדיש: דיני נה סימן א חלק

עונה ‡ ואינו (והשומע הקדיש בעניית מאד ליזהר צריך
קדיש  לשמוע לרוץ להשתדל ויש יום) מ' בנידוי הוא
מצוה  יותר ויש הקדושות מכל גדולה הקדיש שקדושת
לפניו  יש אם מקום ומכל קדושה מבעניית הקדיש בעניית
עשרה  שמונה שאחר לקדיש מגיעים באחד בהכ"נ ב'
ג"כ  ישמע שם כי קדושה ויענה ילך לקדושה מגיעים ובאחד

עשרה: שמונה שלאחר הקדיש

אמן · העונה שכל רבא שמיה יהא באמן היטב לכוין ויש
של  דינו גזר לו קורעין כוונתו כח בכל רבא שמיה יהא
כל  שובר זה שקול רם בקול אותו לענות ויש שנה שבעים
קולות  יתן לא מקום ומכל קשות גזרות כל ומבטל המקטרגים

חטא: להם ויגרום אדם בני עליו יתלוצצו שלא גדולות

* * *
תרגום ‚ הוא עלמיא ולעלמי לעלם מברך רבא שמיה יהא

לכן  עולמים ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמו יהי של
להפסיק  שלא למברך רבא שמיה יהא בין להפסיק אין

אחת. בנשימה אצ"ל מקום ומכל המאמר באמצע

פירושו  שאז בפת"ח והרי"ש בקמ"ץ הב' מבר לומר ְַָוצריך
שיברך  פירושו יהיה בציר"י רי"ש יאמר שאם מבורך כמו

לאחרים.

העין. בקמ"ץ לעלם לומר וצריך

בוא"ו: ולעלמי לומר ויש

וע"ז „ כו' יתגדל הש"ץ מן לשמוע הוא הקדיש מצות
יתגדל  על ענייה הוא רבא שמיה יהא שאמן איש"ר יענה
שצריך  כמו עונה הוא מה על לכוין לשמוע וצריך כו'
הש"ץ  וגם אמן עליו שעונה לברכה ולכוין לשמוע לכתחלה

הצבור. כמו כו' [יש"ר] (איש"ר) ג"כ לומר צריך

בא  אם שבדיעבד אמן לעניית לגמרי דומה אינו מקום ומכל
עמהם  עונה איש"ר כבר עונין כשהצבור הכנסת לבית
ע"פ  אף עצמו בפני שבח והוא הואיל [יש "ר] (איש"ר)
שמיה  יהא אמן יענה לא אבל כו' יתגדל על אותו שאומרים
הקדיש  על לענות שידע דעתו לכוין יוכל א"כ אלא רבא
שיודע  כיון שמע שלא אע"פ בדיעבד יתומה אמן אינה שאז

[קכ"ד]. (קכ"ה) סימן כמ"ש עונה הוא מה על

יסמוך  ולא לשמוע צריך לשמוע לו כשאפשר לכתחלה אבל
לגעור  יש ולכן כך אחר דעתו לכוין שיוכל מה על
מנין  כשיש אפילו הקדיש אומר כשהש"ץ בהמשיחים

לש"ץ. ומכוונים השומעים בלעדם

דבר  שכל קדיש כלל יאמר לא לש"ץ שומעין ט' אין ואם
ואחד  שומעין ט' מי' בפחות לומר אפשר אי שבקדושה
זכור  וגו' נא יגדל ועתה להאומרים להזהיר צריך וכן אומר
ס"ו): סימן (עיין יתגדל הש"ץ שיתחיל קודם שיאמרו וגו'

אלא ‰ וברכו קדיש כשעונין לעמוד שא"צ אומרים יש
שלא  טוב הלל שלאחר כגון מעומד שתפסו קדיש שכל
לעמוד  שיש וי"א רבא שמיה יהא אמן שיענה לאחר עד ישב
ק"ו  ללמוד שיש שבקדושה דבר כל או קדיש כשעונה
כל  ה' לדברי כסאו מעל מעצמו שקם מואב מלך מעגלון

קמ"ו): סימן (עיין לדבריהם לחוש וטוב עמו אנחנו שכן

* * *
Â שסוברים הוא בריך אחר אמן לענות נוהגין מקומות יש

הקב"ה  של תרגום והוא דקודשא על חוזר הוא דבריך
ללעילא  הוא בריך בין כלל מפסיקים אין אלו במדינות אבל
מאמר  הפסק הוא דקודשא דשמיה שסוברים ברכתא כל  מן
לא  מקום ומכל עצמו בפני ענין הוא כו' לעילא הוא ובריך
חירוף  כמו שהוא לעילא הוא בריך שעונין קצת עושים יפה
יש  אלא למטה ולא למעלה אלא מבורך שאינו שמשמע
החזנים  עושים יפה לא וגם כו' ברכתא כל מן גם לומר להם

ויו"ט: בשבת לברכתא מכל בין בניגונם שמפסיקים

Ê גמלים אלפים ד' ועמו ז"ל אליהו מצאו אחת פעם
וחימה  אף להם אמר טעונים אלו מה לו אמרו טעונים
בין  שמספר ממי וחימה באף נקמה לעשות להם אמר למה
בין  לברוך קדוש בין לקדושה קדושה בין לברכו קדיש
רבא  שמיה יהא אמן בין לפרק פרק בין לברכה ברכה
וגו'. קראת אותי ולא נאמר עליו בהן המדבר וכל ליתברך

לומר  צריך רבא שמיה יהא אמן שהעונה מכאן למדין יש
במה  חובתו ידי שיוצא וי"א בעלמא דאמירן עד יתברך גם

מהש" אמן ששומע בין לדבר שאסרו ומה כעונה דשומע ץ
יהא  באמן מאריך הוא הש"ץ אם ליתברך רבא שמיה יהא

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



רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

"inei ax" gel itl - xgyd zekxa zekld owfd epax jexr ogley

„È או וחרם בנידוי שגזרו הצבור גזירת על שעבר עבריין
עשרה  למנין מצטרף נידוי עליה שנתחייב עבירה שעבר
אע"פ  ישראל חטא בעכן שנאמר שבקדושה דבר לכל
מכלל  יצא ולא עומד הוא ובקדושתו הוא ישראל שחטא
דבר  לכל מצטרף אינו מאצלם נדוהו אם אבל ישראל
שהבדילוהו  בתקנתם הועילו מה מצטרף שאם שבקדושה
שהוא  הכנסת בבית להתפלל מותר מקום ומכל מאגודתם
עליו  להחמיר פירשו א"כ אלא בלעדו עשרה שיש כיון שם

בכך:

ÂË צבור ושליח אחד במקום העשרה כל שיהיו צריך
אחר  בחדר ומקצתם זה בחדר מקצתם אם אבל עמהם
אם  ואפילו ביניהם פתוח שהפתח פי על אף מצטרפים אינם
בית  שלפני בעזרה והמיעוט הכנסת בבית עומדים הרוב
ואפילו  עמהם להצטרף הרוב אחר נגררים אינם הכנסת
דהיינו  ולחוץ האגף מן הפתח בתוך האסקופה על העומדים
ולחוץ  הדלת עובי של הפנימית שפה ממקום הדלת כשסוגר
שהיא  פי על ואף לחוץ פנים בין מבדלת שהדלת כלחוץ
כל  אלא בלבד עוביה מקום (ולא כלחוץ מקומה הרי פתוחה
שהיא  מקום עד האסקופה על חופפת שהיא חפיפתה מקום
האסקופה  עובי באמצע קבועה שהדלת כגון בו נוקשת
הרי  הציר כנגד עד חוץ לצד פנים מצד צירה על וסובבת
שהוא  הנקישה מקום עד הפנימית משפה האסקופה עובי כל

כלחוץ): הכל הציר כנגד

ÊË נראים אינם בחוץ כשהעומדים אמורים דברים במה
להעומדים  פניו שמראה מי אבל בפנים להעומדים
ומראה  הכנסת בית אחורי עומד הוא אפילו הכנסת בבית
קומות  כמה גבוה אפילו שביניהם חלון דרך פנים להם
שאינו  מי אבל לעשרה עמהם מצטרף ד' רחב אינו אפילו
בית  גג על מלמעלה גביהן על עומד אפילו להם פנים מראה
בין  ממש הגג על שעומד בין עמהם מצטרף אינו הכנסת
הכתלים  עובי שגם הכנסת בית של הכתלים עובי על שעומד
שאינו  אע"פ כלפנים נידון להיות תוכם אחר נגררים אינם

להם: פניו מראה

* * *
ÊÈ גבי על וש"ץ בחוץ ומקצתן מבפנים מקצתן אם

אלו  רואה שהוא מפני מצרפן הוא הפתח תוך האסקופה
למקצת  נראים בחוץ העומדים מקצת כאילו וה"ז ואלו

מצטרפין: שהם בפנים העומדים

ÁÈ שנפרצה דהיינו לגדולה במילואה שנפרצה קטנה חצר
כותל  אותו כל ונפל לגדולה חיבורה במקום קטנה
מכאן  פסין זה כותל משארית נשארה ובגדולה מפסיק שהיה
שמכאן  הפסין ע"י הקטנה מן כמופלגת הגדולה הרי ומכאן
יותר  ביניהם אין (אם הרשויות לחלק מועילים שהן ומכאן
משהו  פס בה שהעמיד אחת חצר שאפילו אמות) מעשר
לשתי  נתחלקה ארכה כתלי באמצע מכאן משהו ופס מכאן
אינה  והקטנה שס"ג בסי' שיתבאר כמו דבר לכל רשויות
והרי  ומכאן מכאן פסין לה אין שהרי הגדולה מן מופלגת
וא' בגדולה ט' אם לפיכך הגדולה של זויות כקרן היא

וה"ז  הגדולה אחר נגררת שהקטנה עמהם מצטרף בקטנה
ט' אם אבל בגדולה שהרוב כיון הגדולה בתוך הוא כאלו
הגדולה  שאין עמהם מצטרף אין בגדולה ואחד בקטנה
שהמה  כיון אחריו נגררים אינם והם הקטנה אחר נגררת
בגדולה  וה' בקטנה ה' מחצה על מחצה היו ואפילו הרבים

הרוב: אחר המיעוט אלא נגרר שאין מצטרפין אינן

ËÈ חובתן ידי מוציאן בגדולה וציבור בקטנה ש"צ היה
וציבור  בגדולה ש"צ אם אבל אחריהם נגרר שהוא
היחיד: אחר נגרר הרוב שאין חובתן ידי מוציאן אין בקטנה

Î הגדולה לתוך הקטנה אורך כתלי כשנכנסים זה (וכל
שאל"כ  הגדולה אורך מכותלי טפחים ג' שם ומופלגים
משום  הגדולה פסי ע"י הגדולה מן כמופלגת היא הקטנה גם

ש"ס): בסי' שיתבאר כמו מבפנים ושוה בחוץ נראה

‡Î אע"פ בבימה או בתיבה עומד שהש"ץ במקומות
ויש  יותר או ד' על ד' ורחבה טפחים י' גבוה שהיא
עמהם  מצטרף יותר או טפחים י' גבוהות מחיצות לה
הכנסת  בית לגבי בטלה שהיא מפני חובתן ידי ומוציאם
ספר  בפני עמידה לענין עצמה בפני רשות שהיא ואע"פ
מקום  מכל [רמ"ב] (רפ"ב) סי' בי"ד שיתבאר כמו תורה
הואיל  שמצטרפין זה לענין הכנסת בית לגבי היא בטלה
ועוד  בתוכה הכנסת בית בני ורגלי הכנסת בית תשמיש והוא

לעיל: שנתבאר כמו מצטרפין אלו את אלו שרואין כיון

* * *
·Î היו אם אבל י"ח להוציא או צירוף לענין זה וכל

יכול  קדושה או קדיש ואומרים אחד במקום עשרה
לגמרי  אחר בבית הוא אפילו קולם השומע כל עמהם לענות
מחיצה  שאפילו מפני ביניהם מפסיקים בתים כמה ואפילו
ויש  שבשמים לאביהם ישראל בין מפסקת אינה ברזל של
או  טינוף מפסיק יהיה שלא צריך מקום שמכל אומרים
לחוש  ויש זה לענין כצואה חשובה שהיא זרה עבודה

לדבריהם.

אחד  במקום שיהיה שצריך אמרו לא י"ח להוציא לענין וכן
לצאת  יכול אחד במקום כשהם אבל הציבור עם הש"ץ אלא
דרך  ועל עמהם שאינו ע"פ אף הש"ץ קול השומע כל

ותר"צ: רע"ג בסי' שיתבאר וכמו שנתבאר

‚Î לצאת רוצה מהם ואחד עשרה אלא בה שאין עיר
אחר  לשכור או לישאר אותו כופין נוראים בימים
שאפילו  הגולה תפוצת בכל הוא שמנהג שכיון במקומו
או  אחד להם שוכרים השנה כל שלם מנין להם שאין אותם
לספר  דומה ה"ז מנין למקום הולכים או נוראים בימים שנים
הם  אם אבל זה את זה כופין העיר שבני הכנסת ובית תורה
לצאת  אחד יצטרך שמא חוששין ואין לצאת אחד יכול י"א
רוצים  ב' ואם סוף לדבר אין שא"כ להמתין ויצטרכו לנקביו
המנין  להשלים בשותפות אחד שוכרים שניהם לצאת
עשיר  ואחד עני אחד אפילו בשוה יפרעו ושניהם במקומם

לה  חייב אחד שכל עשיר.כיון כמו עני המנין שלים

א' להם ושוכרים ט' או ח' אלא בישוב דרין אין אם אבל
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נפשות  לפי וחצי ממון לפי חצי פורעין המנין להשלים ב' או
העשיר  כמו המנין בהשלמת חייב שהעני לומר סברא יש כי
והעשיר  הסמוכה לעיר לילך יכול שהעני לומר סברא ויש
זאת  פשרה עשו כן על ורכושו ביתו לעזוב יכול אינו
לבטל  רשאי מהם אחד אין שלם מנין כאן כשדרין משא"כ

מנין: בה שיש לעיר הוא ילך אפילו המנין

* * *
„Î במקומן אחר לשכור שצריכים בענין היוצאים כל

מי  ואפילו יצאו לא כאלו ש"ץ לשכר ליתן ג"כ צריכין
הש"ץ  לשכר ליתן צריך טוב יום לפני ארוך זמן שיוצא
יחזור  שלא כיון טוב ליום סמוך שיוצא כמו המנין והשלמת
אונס  מחמת לביתו לחזור יכול שאינו ומי לביתו טוב ביום
והוא  הרגל זמן הגיע אפילו פטור במדינה לבא רשאי שאינו
לא  פשיעה או ממון חוב מחמת אם אבל ממש אנוס שהוא

חלקם: חבריו יפסידו לא לבוא יכול

‰Î נוראים בימים אלא המנין להשלים לשכור כופין אין
קבוע  מנהג א"כ אלא ב' או א' אלא חסרים שאין וכגון
מנין  יש אם אבל ד' או ג' בחסרון אפילו לשכור לכוף בעיר
כדי  השנה כל ואפילו ש"ץ לשכור כופין העיר מיושבי שלם
בבית  תמיד מנין שאין מקום וכן בעשרה תמיד שם להתפלל
לבית  מנין תמיד שיבואו בקנסות זה את זה כופין הכנסת

התמיד: יתבטל שלא הכנסת

ÂÎ סביבות ויש וש"ץ מנין לשכור שצריכים ישובים
כלום  ליתן א"צ ביתם בני עם שם ג"כ לבא שרגילין
שם  שיש אחרת לעיר הולכים היו רוצים היו שאם להישוב
לשכירות  אפילו כלום ליתן צריכים היו ולא בלעדם מנין

לש"ץ: שם צריכים הם בלעדם שגם כיון הש"ץ

קדיש: דיני נה סימן א חלק

עונה ‡ ואינו (והשומע הקדיש בעניית מאד ליזהר צריך
קדיש  לשמוע לרוץ להשתדל ויש יום) מ' בנידוי הוא
מצוה  יותר ויש הקדושות מכל גדולה הקדיש שקדושת
לפניו  יש אם מקום ומכל קדושה מבעניית הקדיש בעניית
עשרה  שמונה שאחר לקדיש מגיעים באחד בהכ"נ ב'
ג"כ  ישמע שם כי קדושה ויענה ילך לקדושה מגיעים ובאחד

עשרה: שמונה שלאחר הקדיש

אמן · העונה שכל רבא שמיה יהא באמן היטב לכוין ויש
של  דינו גזר לו קורעין כוונתו כח בכל רבא שמיה יהא
כל  שובר זה שקול רם בקול אותו לענות ויש שנה שבעים
קולות  יתן לא מקום ומכל קשות גזרות כל ומבטל המקטרגים

חטא: להם ויגרום אדם בני עליו יתלוצצו שלא גדולות

* * *
תרגום ‚ הוא עלמיא ולעלמי לעלם מברך רבא שמיה יהא

לכן  עולמים ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמו יהי של
להפסיק  שלא למברך רבא שמיה יהא בין להפסיק אין

אחת. בנשימה אצ"ל מקום ומכל המאמר באמצע

פירושו  שאז בפת"ח והרי"ש בקמ"ץ הב' מבר לומר ְַָוצריך
שיברך  פירושו יהיה בציר"י רי"ש יאמר שאם מבורך כמו

לאחרים.

העין. בקמ"ץ לעלם לומר וצריך

בוא"ו: ולעלמי לומר ויש

וע"ז „ כו' יתגדל הש"ץ מן לשמוע הוא הקדיש מצות
יתגדל  על ענייה הוא רבא שמיה יהא שאמן איש"ר יענה
שצריך  כמו עונה הוא מה על לכוין לשמוע וצריך כו'
הש"ץ  וגם אמן עליו שעונה לברכה ולכוין לשמוע לכתחלה

הצבור. כמו כו' [יש"ר] (איש"ר) ג"כ לומר צריך

בא  אם שבדיעבד אמן לעניית לגמרי דומה אינו מקום ומכל
עמהם  עונה איש"ר כבר עונין כשהצבור הכנסת לבית
ע"פ  אף עצמו בפני שבח והוא הואיל [יש "ר] (איש"ר)
שמיה  יהא אמן יענה לא אבל כו' יתגדל על אותו שאומרים
הקדיש  על לענות שידע דעתו לכוין יוכל א"כ אלא רבא
שיודע  כיון שמע שלא אע"פ בדיעבד יתומה אמן אינה שאז

[קכ"ד]. (קכ"ה) סימן כמ"ש עונה הוא מה על

יסמוך  ולא לשמוע צריך לשמוע לו כשאפשר לכתחלה אבל
לגעור  יש ולכן כך אחר דעתו לכוין שיוכל מה על
מנין  כשיש אפילו הקדיש אומר כשהש"ץ בהמשיחים

לש"ץ. ומכוונים השומעים בלעדם

דבר  שכל קדיש כלל יאמר לא לש"ץ שומעין ט' אין ואם
ואחד  שומעין ט' מי' בפחות לומר אפשר אי שבקדושה
זכור  וגו' נא יגדל ועתה להאומרים להזהיר צריך וכן אומר
ס"ו): סימן (עיין יתגדל הש"ץ שיתחיל קודם שיאמרו וגו'

אלא ‰ וברכו קדיש כשעונין לעמוד שא"צ אומרים יש
שלא  טוב הלל שלאחר כגון מעומד שתפסו קדיש שכל
לעמוד  שיש וי"א רבא שמיה יהא אמן שיענה לאחר עד ישב
ק"ו  ללמוד שיש שבקדושה דבר כל או קדיש כשעונה
כל  ה' לדברי כסאו מעל מעצמו שקם מואב מלך מעגלון

קמ"ו): סימן (עיין לדבריהם לחוש וטוב עמו אנחנו שכן

* * *
Â שסוברים הוא בריך אחר אמן לענות נוהגין מקומות יש

הקב"ה  של תרגום והוא דקודשא על חוזר הוא דבריך
ללעילא  הוא בריך בין כלל מפסיקים אין אלו במדינות אבל
מאמר  הפסק הוא דקודשא דשמיה שסוברים ברכתא כל  מן
לא  מקום ומכל עצמו בפני ענין הוא כו' לעילא הוא ובריך
חירוף  כמו שהוא לעילא הוא בריך שעונין קצת עושים יפה
יש  אלא למטה ולא למעלה אלא מבורך שאינו שמשמע
החזנים  עושים יפה לא וגם כו' ברכתא כל מן גם לומר להם

ויו"ט: בשבת לברכתא מכל בין בניגונם שמפסיקים

Ê גמלים אלפים ד' ועמו ז"ל אליהו מצאו אחת פעם
וחימה  אף להם אמר טעונים אלו מה לו אמרו טעונים
בין  שמספר ממי וחימה באף נקמה לעשות להם אמר למה
בין  לברוך קדוש בין לקדושה קדושה בין לברכו קדיש
רבא  שמיה יהא אמן בין לפרק פרק בין לברכה ברכה
וגו'. קראת אותי ולא נאמר עליו בהן המדבר וכל ליתברך

לומר  צריך רבא שמיה יהא אמן שהעונה מכאן למדין יש
במה  חובתו ידי שיוצא וי"א בעלמא דאמירן עד יתברך גם

מהש" אמן ששומע בין לדבר שאסרו ומה כעונה דשומע ץ
יהא  באמן מאריך הוא הש"ץ אם ליתברך רבא שמיה יהא
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שיתחיל  קודם כלום יספר לא כבר ענה והוא רבא שמיה
על  אלא אליהו הקפיד שלא שאפשר ועוד יתברך הש"ץ
עלמיא  לתיבת ולהסמיכה לאמרה שצריך בלבד יתברך תיבת
לומר  שאסור כמו לשמוע אלא לומר צריך אין יותר אבל
לענות  נוהגין וכן ולשמוע לכוין צריך אלא הש"ץ עם יתגדל
במהירות  אומר שכשהש"ץ לפי הוא יפה ומנהג יתברך עד
והמהירות  אחריו אמן לענות כדי יותר למהר הוא יצטרך

לשמוע: מוטב לכן הכוונה מבטלת

Á וביהא ביתגדל בקדיש כריעות ה' כורע שהש"ץ נוהגין
שסיים  ולאחר ובאמן הוא ובבריך וביתברך רבא שמיה
שלום  עושה אומר ואח"כ פסיעות ג' לפסוע נוהגין הקדיש

עשרה: שמונה בסיום כמו במרומיו

סימן א הקהל:חלק ידי על הקדיש עניית דין נו

* * *
כדי ‡ רם בקול המבורך ה' את ברכו לומר צריך הש"ץ

לעולם  המבורך ה' ברוך אחריו ויענו הקהל כל שישמעו
ועד:

ממנו · (א) שמע שלא שמי אומרים יש בלחש אמר ואם
ה' ברוך אחריו עונין שסביביו הקהל שמע אלא ברכו

מי  ויש אמן אחריהם עונה אלא עמהם לענות יכול אינו כו'
כל  יכולים אחריו ועונין ברכו ממנו שמעו ט' שאם שאומר
דבר  האומרים עשרה כאן שיש כיון עמהם לענות הקהל

שם): במ"א (עיי' קכ"ד בסי' כמ"ש עיקר וכן שבקדושה

יוציא ‚ שלא כדי וכו' ה' ברוך ולומר לחזור הש"ץ וצריך
מברך  אינו והוא ברכו להם שאומר הכלל מן עצמו את
לגמרי  הכלל מן עצמו הוציא ולא המבורך שאמר ואע"פ
ה' ברוך ולומר לגמרי לכלל עצמו את להחזיר הוא צריך
(קצ"ג) סי' לקמן (עיין הצבור שאמרו כמו המבורך

[קצ"ב]):

יתברך „ אומרים והקהל בברכו מאריך שהש"ץ ונהגו
בשעה  אבל בניגון מאריך שהוא בעוד כו' וישתבח
ולשמוע  לכוין צריך אלא כלום לומר אסור התיבות שאומר
אלא  בניגון כך כל מאריך הש"ץ אין אם ולכן בקדיש כמו

כלל: לאמרו אין האותיות בחתוך

וברכו ‰ קדיש בין חבריהם על לצעוק שנוהגין מקום
שאסור  הם טועים רבים בצרכי לדבר או אור ליוצר
נ"ד: בסי' שנתבאר כמו מצוה לצורך אפילו ביניהם להפסיק

סימן א וענייתו:חלק ברכו דין נז
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רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

שיתחיל  קודם כלום יספר לא כבר ענה והוא רבא שמיה
על  אלא אליהו הקפיד שלא שאפשר ועוד יתברך הש"ץ
עלמיא  לתיבת ולהסמיכה לאמרה שצריך בלבד יתברך תיבת
לומר  שאסור כמו לשמוע אלא לומר צריך אין יותר אבל
לענות  נוהגין וכן ולשמוע לכוין צריך אלא הש"ץ עם יתגדל
במהירות  אומר שכשהש"ץ לפי הוא יפה ומנהג יתברך עד
והמהירות  אחריו אמן לענות כדי יותר למהר הוא יצטרך

לשמוע: מוטב לכן הכוונה מבטלת

Á וביהא ביתגדל בקדיש כריעות ה' כורע שהש"ץ נוהגין
שסיים  ולאחר ובאמן הוא ובבריך וביתברך רבא שמיה
שלום  עושה אומר ואח"כ פסיעות ג' לפסוע נוהגין הקדיש

עשרה: שמונה בסיום כמו במרומיו

סימן א הקהל:חלק ידי על הקדיש עניית דין נו

* * *
כדי ‡ רם בקול המבורך ה' את ברכו לומר צריך הש"ץ

לעולם  המבורך ה' ברוך אחריו ויענו הקהל כל שישמעו
ועד:

ממנו · (א) שמע שלא שמי אומרים יש בלחש אמר ואם
ה' ברוך אחריו עונין שסביביו הקהל שמע אלא ברכו

מי  ויש אמן אחריהם עונה אלא עמהם לענות יכול אינו כו'
כל  יכולים אחריו ועונין ברכו ממנו שמעו ט' שאם שאומר
דבר  האומרים עשרה כאן שיש כיון עמהם לענות הקהל

שם): במ"א (עיי' קכ"ד בסי' כמ"ש עיקר וכן שבקדושה

יוציא ‚ שלא כדי וכו' ה' ברוך ולומר לחזור הש"ץ וצריך
מברך  אינו והוא ברכו להם שאומר הכלל מן עצמו את
לגמרי  הכלל מן עצמו הוציא ולא המבורך שאמר ואע"פ
ה' ברוך ולומר לגמרי לכלל עצמו את להחזיר הוא צריך
(קצ"ג) סי' לקמן (עיין הצבור שאמרו כמו המבורך

[קצ"ב]):

יתברך „ אומרים והקהל בברכו מאריך שהש"ץ ונהגו
בשעה  אבל בניגון מאריך שהוא בעוד כו' וישתבח
ולשמוע  לכוין צריך אלא כלום לומר אסור התיבות שאומר
אלא  בניגון כך כל מאריך הש"ץ אין אם ולכן בקדיש כמו

כלל: לאמרו אין האותיות בחתוך

וברכו ‰ קדיש בין חבריהם על לצעוק שנוהגין מקום
שאסור  הם טועים רבים בצרכי לדבר או אור ליוצר
נ"ד: בסי' שנתבאר כמו מצוה לצורך אפילו ביניהם להפסיק

סימן א וענייתו:חלק ברכו דין נז
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zpigA oM oi`X dn .zindAdÎWtpA dfÎzOErloFilr zrC, §©¤§¤¤©©£¦©¤¥¥§¦©©©¤§

`Ede ,xzM zpigAn ,lkVdn dlrnNW zFCOd KiWnOW¤©§¦©¦¤§©§¨¥©¥¤¦§¦©¤¤§

" zpigA Edf ± siTn xF`miIgd ur." ©¦¤§¦©¥©©¦
ּבענין ודעת־עליֹון ועּיין לקּמן :ּדעת־ּתחּתֹון (הּוא ּפינחס ּבפרׁשת לקּמן ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הּׁשירים `)),ּבׁשיר ,l),מּטֹות ּובפרׁשת "לּבבּתני". ּפסּוק על ּבּביאּור ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ
"החלצּו" ּפסּוק על b).ּבּביאּור ,ft oOwl)."רּבים "מים ּפסּוק על ּובּביאּור ְֵֵַַָָ§©¨ִִֵַַַַָ

מׁשה" "וּיקהל הּמתחיל `).ּובדּבּור ,gt xF` dxFY) ְְְִִֵֶַַַַֹ¨

וחּטה", "ׂשעֹורה ּגּבי לכם", "ּוספרּתם הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועּיין
כּו'"ּבענין הּנעלם ודעת הּמּוּׂשג b)."ּדעת ,`i xAcOA lirl) ועּיין ׁשם. עּיין ְְְֱִֶַַַַַַָָָ§¥©¦§¨ְֵֵַַָ

עצים" "מקֹוׁשׁש ּפסּוק על ׁשלח, ּפרׁשת ּׁשּנתּבאר `).)מה ,an lirl) ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ§¥

.29:siqFdl Kixv ilE`]zrCd ur.[ ©¨¦§¦¥©©©

.30x`AzPX dn oiIre)"'כּו יׂשראל ּבני את "צו ּפסּוק על ּבּביאּור §©¥©¤¦§¨¥ְְִֵֵֵֶַַַָָ
לחמי" קרּבני Kli`e)"את c ,er qgpR oOwl)dGdÎmlFrAW Ki` , ְְִִֶַָָ§©¨¦§¨¨¥¨¥¤¨¨©¤

d"n mW xi`n `wiiC mW ,xExiAd mlFr `EdW ,`weC©§¨¤¨©¥¨©§¨¥¦¥©
xxand'כּוlkc `erx" ,oFilrdÎoFvx zpigAn KWnPd `Ede , ©§¨¥§©¦§¨¦§¦©¨¨¤§©£¨§¨
"oierx'כּוdlrn dlrnNW ,'oinlr lM aaFq' zENBzd `Ede , ©£¦§¦§©¥¨¨§¦¤§©§¨©§¨

" wx `EdW ,ocrÎobAW dbVdd iENiBneifzpigAn ,"dpikXd ¦¦©©¨¨¤§©¥¤¤©¦©§¦¨¦§¦©
'oinlr lM `Nnn''כּו.zEkix`A mW oiIre . §©¥¨¨§¦§©¥¨©£¦

dHnl dnWPd zcixi zrA `wecC .o`M x`Fand oiprM Edfe§¤§¦§¨©§¨¨§©§¨§¥§¦©©§¨¨§©¨
`gSOOW d"n mW zx`d DA oiaxrn dGdÎmlFrA'כּו`EdW , ¨¨©¤§¨§¦¨¤¨©¥©¤¦¦§¨¤

.("oierx lkc `erx" zpigAn¦§¦©©£¨§¨©£¦

c"ag i`iyp epizeax zxezn

lEHiA zpigA `idW ,dcigi zpigA `EdW ± mc`d WtpA§¤¤¨¨¨¤§¦©§¦¨¤¦§¦©¦
`xwpe ,bVEOd dlMUde zrCn dlrnNW ,KxAzi eil ¥̀¨¦§¨¥¤§©§¨¦©©§©§¨¨©¨§¦§¨

(` ,ht miNdY)" :liMUn`xwpe ."ozi`l(h ,al `VY)dWw mr" : §¦¦©§¦§¥¨§¦§¨¦¨©§¥
oFvx" `EdW ,xg` mFwnA x`AzPW FnM ,"sxFrhEWR," ¤§¤¦§¨¥§¨©¥¤¨¨

ÎxzM zpigAn KWnp `EdW ,bVEn lkUe mrh mEW ilA§¦©©§¥¤¨¤¦§©¦§¦©¤¤
.xaM xxAzPW oFilr¤§¤¦§¨¥§¨

lEHiA zpigA ,dWEcwA wx ± Ff dpigA oi`W :WExiR¥¤¥§¦¨©©§¨§¦©¦
zpigAn dlrnl Epiide .`EdÎKExA sFqÎoi` xF`l§¥¨§©§§©§¨¦§¦©
rxd on aFHd xxal gk FA Wi oM lr ,zrCAW dxigAd©§¦¨¤©©©©¥¥Ÿ©§¨¥©¦¨©
rxd zFpFvx lM KRdl ,"rxe aFh zrCd ur" zpigaAW¤¦§¦©¥©©©¨¨§©¥¨§¨©

dfÎzOErlAW zrCd zpigAn mikWnPd'כּוExixO"n ± ©¦§¨¦¦§¦©©©©¤¦§©¤¦§¦
."`wzinl§¦§¨

,FlkUe FYrcA opFAzIX dnA mc`l iC oi` KklE§©¥©§¨¨§©¤¦§¥§©§§¦§
zrCd iR lr dad` cilFdlE'כּוxxFrl m` iM ,cal §¦©£¨©¦©©©§¨¦¦§¥

,WOn ytpÎzxiqnA FA dwaclE ,KxAzi eil` lEHiAd©¦¥¨¦§¨¥§¨§¨¦§¦©¤¤©¨
zpigA Fl didi `l m`W ;bVEOd zrce mrHn dlrnNW¤§©§¨¦©©§©©©¨¤¦Ÿ¦§¤§¦©
dagxdA 'd zNEcbA opFAzi m` ENit` if` ,l"Pd lEHiA¦©©£©£¦¦¦§¥¦§©§©§¨¨
mEIw Fl didi `l ± d`xie dad` dGn cilFie ,FgM itM§¦Ÿ§¦¦¤©£¨§¦§¨Ÿ¦§¤¦
xExiAd xTir iM .mFlWe qg FzbxcOn lFRie ,iYin £̀¦¦§¦¦©§¥¨©§¨¦¦¨©¥

oFilrÎxzM ici lr zFidl Kixv31`EdW ,xaM xxAzPW , ¨¦¦§©§¥¤¤¤§¤¦§¨¥§¨¤
Dpi` Ff dpigAW ± 'bVEOd lkVdn dlrnNW oFvx'd̈¨¤§©§¨¥©¥¤©¨¤§¦¨¥¨

.dfÎzOErlA: ¦§©¤

Edfe .b:"diIlr KxFSW dcixi"d §¤©§¦¨¤¤£¦¨
,dNgY iMozcixi mcFw,d`NirÎdaWgn zpigaA Eid ¦§¦¨¤§¦¨¨¨¦§¦©©§¨¨¦¨¨

l`xUi"ElrdaWgnAxdGA xMfPke ."32dOk"C ¦§¨¥¨§©£¨¨§©¦§¨©Ÿ©§©¨
zpigA ± dnkg iAbl `xwp dpiAW :"oEPi` oiYaWgn©£©§¦¦¤¦¨¦§¨§©¥¨§¨§¦©
dnkg oke ;dnkgd cbp WEal zpigA `EdW ,daWgn©§¨¨¤§¦©§¤¤©¨§¨§¥¨§¨
WxW `Ed ,dpiaE dnkgC Ff dpigAnE .xzM iAbl§©¥¤¤¦§¦¨§¨§¨¦¨Ÿ¤

.zFnWPd©§¨

ici lreozcixidGdÎmlFrAmW mixxaOW , §©§¥§¦¨¨¨¨©¤¤§¨§¦¨
dlrnNW xzM zpigA df ici lr KiWnn ,mixExiAd©¥¦©§¦©§¥¤§¦©¤¤¤§©§¨
didIW ± dGdÎmlFrAW eizFpFvx lM KRdOW .zrCdn¥©©©¤§©¥¨§¨¤¨¨©¤¤¦§¤
zFxdf`e ,dUrÎzFvn g"nx lM miIwnE ;FCal 'dl wx©©§©§©¥¨§©¦§£¥§©§¨
KiWnn df ici lrW ,opAxcE ,dUrzÎ`l d"qW lW¤©©Ÿ©£¤§©¨¨¤©§¥¤©§¦
,`EdÎKExA sFqÎoi` xF` FA dxFXW ,oFilrÎxzM zpigA§¦©¤¤¤§¤¤¥¨
l` ± `EdÎKExA 'sFqÎoi`C zEkln' zpigA `EdW ,l"PM©©¤§¦©©§§¥¨¤

.zEliv`CÎzEkln zpigA§¦©©§©£¦

idFfedcixid xg`W diIlrdzpigal riBOW ± §¦¨£¦¨¤©©©§¦¨¤©¦©¦§¦©
FA dxFXW ,oFilrÎxzM zpigA `EdW ,KxAzi FzEnvr©§¦§¨¥¤§¦©¤¤¤§¤¤
Eid ,ozcixi mcFw oM oi`X dn .`EdÎKExA sFqÎoi` xF`¥¨©¤¥¥¤§¦¨¨¨

.dpiaEÎdnkg `idW "daWgnA" wx "Elr"¨©§©§¨¨¤¦¨§¨¦¨

Edfe"eiziUr s` ,eiYxvi ,eiz`xA icFakle": §¤§¦§¦§¨¦§©§¦©£¦¦

"FcFakl `xA lMdW"33ÎzEkln zpigA `EdW , ¤©Ÿ¨¨¦§¤§¦©©§
zpigA `EdW ,xzM zpigA dil` KiWndl ,zEliv`C©£¦§©§¦¥¤¨§¦©¤¤¤§¦©

n';'sFqÎoi`C zEkl ©§§¥

" Edfes`,ziriaxd dpigA z` dAxn `EdW ,"eiziUr §¤©£¦¦¤§©¤¤§¦¨¨§¦¦
"l Knqp df iEAixeeiziUrmlFrA mBW rEcIM ,`weC " §¦¤¦§©©£¦¦©§¨©¨©¤©§¨

ÎzEklnE ,r"iA` ± zFbxcn 'c oM mB Wi Fnvr zEliv`d̈£¦©§¥©¥©§¥©¦©©§
`weC mWNW ,zEliv`AWÎdIUr zpigA `Ed zEliv`C©£¦§¦©£¦¨¤©£¦¤§¨©§¨
± "KlOd zevn" mEIw ici lr oFilrÎxzM zpigA KWnp¦§©§¦©¤¤¤§©§¥¦¦§©©¤¤
.opAxCOW oditpre dUrzÎ`l d"qWe dUrÎzFvn g"nx§©¦§£¥§©©Ÿ©£¤§©§¥¤¤¦§©¨¨

`idW ,oFilrÎxzM zpigA Epiid ziriaxd dpigAde)§©§¦¨¨§¦¦©§§¦©¤¤¤§¤¦
`hEf `xC`d xE`iaA aEzMW FnkE .zEliv`AWÎzEliv £̀¦¤©£¦§¤¨§¥¨¦§¨¨

:DzNgzA l"fix`dn¥¨£¦©¦§¦¨¨

;zEliv` `xwp ± sFqÎoi` lW oFW`xd WiAlOd xzMd iM¦©¤¤©©§¦¨¦¤¥¦§¨£¦
`xwp ± `Oi`eÎ`A` `Ede ,ilMd zFArzdl ligzOW mFwOnE¦¨¤©§¦§¦§©©§¦§©¨§¦¨¦§¨
;`"f `Ede ,dxivi `xwp ± xzFi dArzIW mFwOnE ;d`ixA§¦¨¦¨¤¦§©¤¥¦§¨§¦¨§¨

.zEkln `Ede ,dIUr `xwp ± xzFi cFr dArzIW mFwOnE¦¨¤¦§©¤¥¦§¨£¦¨§©§

.dUrnE xEAce daWgn :zFpigA 'b md r"iA dPde§¦¥¦©¥§¦©§¨¨§¦©£¤

.miptA lirl x`FaOM ,oFvxd iAbl oi`nÎWi `xwp daWgOde§©©§¨¨¦§¨¥¥©¦§©¥¨¨©§¨§¥¦§¦
dnkgde" Edfeoi`n"`vOY(ai ,gk aFI`)`xwp dnkgd iM , §¤§©¨§¨¥©¦¦¨¥¦¦©¨§¨¦§¨

daWgn ,d`ixA'כּוzcixi ici lre ,"daWgna Elr l`xUi"e . §¦¨©§¨¨§¦§¨¥¨§©§¨¨§©§¥§¦©
oFilrd zEliv` zpigA `Ede ,xzM zpigA KiWnn ,sEbA dnWPd©§¨¨§©§¦§¦©¤¤§§¦©£¦¨¤§

(.l"PM WOn©¨©©

zpigA `EdW ,aFh `l `Ed FnvrA "s`" zaiY K ©̀¥©©§©§Ÿ¤§¦©
s`A EgzR 'b" :`xg`Î`xhq'34"כּו`Ed ,df lM mre . ¦§¨¨¢¨¨§§©§¦¨¤

ici lr Epiide .dlrp xzFId ,ziriaxd dpigA dAxnd©§©¤§¦¨¨§¦¦©¥©£¨§©§©§¥
DbFp ixExiA EdGW ,dIUrAW "s`"d zpigA z` mixxaOW¤§¨§¦¤§¦©¨©¤©£¦¨¤¤¥¥©
z` mikiWnn df ici lrW ,zFvnE dxFYd mEIw ici lr©§¥¦©¨¦§¤©§¥¤©§¦¦¤
zEklOd `idW ,zEliv`AWÎdIUrl oFilrÎxzM zpigA§¦©¤¤¤§©£¦¨¤©£¦¤¦©©§

.l"PM©©

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

.31.dbVddn oM mB dlrnl `EdW ,d`NirÎdnkge)ּוכמֹו §¨§¨¦¨¨¤§©§¨©¥¥©©¨¨ְ
על  אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּוכמֹו י"ח. ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנתּבאר

כּו'" נתן אנכי "ראה iciּפסּוק lr `Ed mixExiAd xFwnE . ְִֵֵָָֹֹ§©¥¦©§¥
.oiRp`ÎKix`C d`nizqÎ`gFn"הּקדׁש ּב"אּגרת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ¨§¦¨¨©£¦©§¦ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹ

,(gk oOiq)"מרים ּפרׁשת נסמכה "לּמה הּמתחיל ).ּבדּבּור ¦¨ְְְְְִִִִַַַָָָָָָ

.32.(` ,ehw sC h"q oETY .a ,`n sC h"i oETY xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦©¦©

.33.(oi`EVp zFkxA gqp)Ÿ©¦§¦¦

.34dAx ziW`xaaE .b ,` ziW`xA aFh gwl WxcnaE (xrA`A) dcB` Wxcn)¦§©©¨¨¨¤§¦§¨¤©§¥¦¦§¥¦©¨

:a ,hi dWxRdrAx`.78 dxrd `"ypz'd zah 'd ,WBIe zWxR zAW zgiU ± ¨¨¨©§¨¨¦©©¨¨¨©©¦©¥¥¤¨¨

.onde ,mitF`d xUe ,Wgp :s`A Eklde s`A EgzR dWlW" :mW dcB` WxcnaE§¦§¨©¨¨¨§Ÿ¨¦§§©§¨§§©¨¨§©¨¦§¨¨

xn` mitF`d xU .lwlwzpe "midl` xn` iM s`" :(` ,b ziW`xA) xn` Wgp̈¨¨©§¥¦©¦¨©¡Ÿ¦§¦§©§¥©¨¦¨©

d`iad `l s`" :(ai ,d xYq`) xn` ond .dlzpe "inFlgA ip` s`" :(fh ,n aWIe)©¥¤©£¦©£¦§¦§¨¨¨¨©¤§¥©Ÿ¥¦¨

.("dlzpe "dMlOd xYq ¤̀§¥©©§¨§¦§¨



c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

)35wEqRA dki` WxcnaE(ak ,`)Ewl" :"mzrx lk `aY" §¦§¨¥¨©¨¨Ÿ¨¨¨¨¨
E s`As`A mingpzn'ׁשם".כּו .36עּיין §©¦§©£¦§©ֵַָ

wEqR lr ,zldwA ,zFAxA oiIre37"s`iznkg'כּוxn`" :" §©¥§©§Ÿ¤¤©¨©¨§¨¦¨©
's`'A iYcnNW dxFY :dnlWdniIwzp"iA38. §ŸŸ¨¤¨©§¦§©¦§©§¨¦

xxan ,Fnvr z` rBiiOW lFrd df ici lr iM ,Epiide§©§¦©§¥¤¨¤§©¥©¤©§§¨¥
EltPW mivFviPd WxWe ,DbFpÎzRilwOW zindAdÎWtp¤¤©©£¦¤¦§¦©©§Ÿ¤©¦¦¤¨§

EdYd mlFrn `Ed DbFpÎzRilwA'כּו. ¦§¦©©¥¨©Ÿ

f"nxd azMW dn iR lr ,mrHd xnFl Wi cFre אמֹור ּבפרׁשת  §¥©©©©©¦©¤¨©¨©©ְֱַָָ

ב ') עּמּוד צ"ה, zpigaA(ּבדף `id DbFPW ,"oi`YY oixzke" iAB ְַַ©¥§¦§¦©¨¦¤©¦¦§¦©
oFilrd sEvxR oiA rSEnnd `Ed xzMdW .zFRilTl xzMd©¤¤©§¦¤©¤¤©§¨¥©§¨¤§
ixExiA ici lr okle .d`nEHde dXEcTd oiA ± DbFp oke ,oFYgYl©©§§¥©¥©§¨§©§¨§¨¥©§¥¥¥
iENiB mikiWnnE mixxFrn "`xFdpl `kFWg `kRd`l" DbFp©§¨©§¨£¨¦§¨§§¦©§¦¦¦

dXEcwC oFilrÎxzM'כּוxzMd zENBzdC iEAixd `A okle . ¤¤¤§¦§¨§¨¥¨¨¦§¦§©©¤¤
" zaizAs`.DbFp xExiA oipr `EdW ,"eiziUr §¥©©£¦¦¤¦§¨¥©

xn`p okle(gk ,` l`wfgi)zWTd d`xnM" oMd`xnכ ּו',: §¨¥¤¡©§¤§¥§©§¥©¤¤¥©§¥

DbFPd,'כ ּוd`xn" EpiidC ,xnFl xWt`e ."ipR lr lFR`e d`x`e ©©¨¤§¤¨¤©¨©§¤§¨©§©§©§¥
ÎxF` zpigaA dlFre `xFdpl `kFWgn xxAzOWM ± "DbFPd©©§¤¦§¨¥¥£¨¦§¨§¤¦§¦©
ÎxzMd zENBzd KWnp df ici lrW ,"zWTd d`xn" FnM xfFg¥§©§¥©¤¤¤©§¥¤¦§©¦§©©¤¤

ipR lr lFR`e" okle ,oFilr'39"כּו. ¤§§¨¥¨¤©¨©

d`xn'" :"Kln WCwO"d WxiR mW ziW`xA zWxtA dPde§¦¥§¨¨©§¥¦¨¥¥©¦§©¤¤©§¥
,oi`Nir oipeeb Epiid 'DbFPdzEliv`CÎz"bg"40. ©©©§§¨¦¦¨¦©©©£¦

dnCwdA "xdf ipETiz"aE,(' א עּמּוד  סֹוף  ו', "d`xn(ּדף WxiR §¦¥Ÿ©©©§¨¨ַַ¥¥©§¥
zEkln zpigA Epiid ± "DbFPd41. ©©©§§¦©©§

"mdxa` lW`" xtqA mFwn lMn, ׁשם ּברא ׁשית WxiRּפרׁשת ¦¨¨§¥¤¥¤©§¨¨ְִֵַָָָ¥¥
lr "DbFPd d`xn"DbFpÎzRilwdnn df Fl KWnpe .WOn ©§¥©©©§¦©©©¨§¦§©¤¦©
"xdf ipETz"A aEzMX(א "ב ל"ב , (ּדף  י"ח , .ּתיּקּון ¤¨§¦¥Ÿ©ִַ

mixExiAd d`xn EpiidC .o`M x`AzPW FnM ± oeEkOde§©§ª¨§¤¦§¨¥¨§©§©§¥©¥¦
mB `xwPd zEliv`CÎzEklnA Ellkpe DbFpÎzRilTn ExxAzPW¤¦§¨§¦§¦©©§¦§§§©§©£¦©¦§¨©

dXEcwCÎDbFp oM42. ¥©¦§¨

,zFAxaE, י"ב ּובפר ׁשה י"א . ּפרׁשה "gx`eּברא ׁשית, wEqR lr §©ְְִֵָָָָָָ©¨§Ÿ©

"Dbp xF`M miwiCv'ד סימן gi](ּבמׁשלי ,](xF`" `EdC ,x`Fan ©¦¦§Ÿ©ְְִִֵָ§¨§
c`n DFaB dpigA `EdW ,"oFW`x mFiA `xaPW43. ¤¦§¨§¦¤§¦¨¨©§Ÿ

ici lr miwiCSl KWnp df xF` zpigAW ,xnFl xWt`e§¤§¨©¤§¦©¤¦§©©©¦¦©§¥
dNBzp KklE ,`xFdpl `kFWg mikRdnE DbFpÎzRilw mixxaOW¤§¨§¦§¦©©§©§¦£¨¦§¨§©¦§©¨

"oFW`x mFiA `xaPW xF`" EpiidC ,oFilrd DbFp xF` mdl44.( ¨¤©¨¤§§©§¤¦§¨§¦

oFilrÎxzMd KWnp Kkl dPdedIUrldOMn ,`weC §¦¥§©¦§©©¤¤¤§©£¦¨©§¨¦©¨
:minrh§¨¦

`W ipRn `Ed ,'`dg"nx lM EniIwzIW xWt` i ¨¦§¥¤¦¤§¨¤¦§©§¨§©
FnM .diIUrA m` iM dUrzÎ`l d"qWe dUrÎzFvn¦§£¥§©©Ÿ©£¤¦¦©£¦¨§

.EN`A `vFIM miAx oke ,mce alg zFxdf ©̀§¨¥¤§¨§¥©¦©¥¨¥
dIUrA `Ed oFilrdÎoFvx iENiB xTirW ipRn ,cFre§¦§¥¤¦¨¦¨¨¤§©£¦¨
zngn cnFle ± cFnll dvFx Fpi` `EdWM FnM .`weC©§¨§§¤¥¤¦§§¥¥£©
dNBzn if` ,cFnlIW `Ed `EdÎKExA oFilrdÎoFvxW¤¨¨¤§¨¤¦§£©¦§©¤
`Ed WBxpe xMiPW ;iENiB zpigaA `EdÎKExA oFilrdÎoFvẍ¨¤§¨¦§¦©¦¤¦¨§¦§¨
KMW zngn dxFYA wqFre FgxM lrA Fnvr z` dtFMW¤¤¤©§§©¨§§¥©¨¥£©¤©
oFilrdÎoFvx iENiB df ixd ,`EdÎKExA oFilrd FpFvx `Ed§¨¤§¨£¥¤¦¨¨¤§
qg de`Y dfi`A dvFxWM ,Ktidl oke .WOn lrFtA§©©¨§¥§¥¤§¤¤§¥¤©£¨©
oFilrdÎoFvx lr xFarl `NW zngn dUFr Fpi`e ,mFlWe§¨§¥¤¥£©¤Ÿ©£©¨¨¤§

.iENiB zpigaA oFilrdÎoFvxd dNBzn if` ,`EdÎKExÄ£©¦§©¤¨¨¨¤§¦§¦©¦
Fpi`e ,df lM KiIW Fpi` ,dIUrn dlrnl oM oi`X dn©¤¥¥§©§¨¥£¦¨¥©¨¨¤§¥
xtqA aEzMW Edfe .iENiB zpigaA oFilrdÎoFvx dNBzn¦§©¤¨¨¤§¦§¦©¦§¤¤¨§¥¤

dxivi(f dpyn ` wxt)diIUrAW ,"otFqA ozNgY uErp" : §¦¨¨§¦¨¨§¨¤©£¦¨
ÎKExA oFilrdÎoFvx iENiB `Ed ± "ozNgY uErp" `weC©§¨¨§¦¨¨¦¨¨¤§¨

.`Ed
l"fx xn`n oaEi dfaE(a ,ak `nFi)wEqR lr(` ,a rWFd): ¨¤¨©£©©©¨©¨¥©

i `l [..] xW` mId lFgM l`xUi ipA xRqn dide"xtQ'כּו" §¨¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦¨¥
oiUFr l`xUIWM o`M" ±FpFvxlWmFwn:WExiR ." ¨§¤¦§¨¥¦§¤¨¥

miUFr l`xUi xW`MWFpFvxici lrW ± zFvOd mEIwA ¤©£¤¦§¨¥¦§§¦©¦§¤©§¥
ÎxzM zpigA `EdW ,oFilrdÎoFvxd z` mikiWnn df¤©§¦¦¤¨¨¨¤§¤§¦©¤¤
ÎzEklnl ± l"PM 'sFqÎoi`C zEkln' zpigA `EdW ,oFilr¤§¤§¦©©§§¥©©§©§

`xwPd zEliv`CmFwn. ©£¦©¦§¨¨
" `xwPW EdfeoiUFrlW FpFvxmFwnÎzEklOd iM :" §¤¤¦§¨¦§¤¨¦©©§
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.35,"מל ּוב"מקּדׁש ק"ז. סעיף א', ּבאֹות אף, ער אֹור" ּב"מאֹורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָועּיין
ּפסּוק על ב', קט"ו, "ּבחּקתי, (cn ,ek izTgA) זאת".ואף ּגם ְַַָֹֻ§ªŸ©ְַַֹ

ּפרׁשת 36. א'). עּמּוד קי"ו, (ּדף וּירא א', חלק ּבּזהר: מּזה עֹוד ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹועּיין
(י"ד, ׁשמֹות א'). עּמּוד סֹוף (קי"ב, ּבחּקתי ּפרׁשה ריׁש א'). (ס"ו, ְְֲֵֵַַַָָָֹֻאחרי

א').

.37.(a dkld b wxR dxFY cEnlY zFkld m"Anx d`xE .oFWl iEPiWA .h ,a)§¦¨§¥©§©¦§©§¨¤¤£¨¨

ּדאבֹות.38. ה' ּפרק סֹוף להרמּב"ם, הּמׁשניֹות ּבפירּוׁש ׁשּכתב ועּיין ּוכמֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מֹורי". "אריתי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר ְִִִִֵֶַַָָָמה

.39" מענין ועּיין אחר. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר הּקׁשת ּוכמֹו כּו'":ּכמראה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
חלק  זהר: א'). (י"ו, ּדחגיגה ב' פרק א'). (נ"ט, ּדברכֹות ט' ּפרק ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּגמרא:
ּפקּודי  א'). (רל"ב, ויחי ב'). (ע"א, נח ּפרׁשת א'־ב'). (י"ח, ּבראׁשית ְְְִִֵֵַַַָָֹא',

א'). רל"א, א'. עּמּוד סֹוף (ר"ל, ּפינחס א'). ְִַָ(רמ"ז,

יפה"40. הּנ רעיתי יפה הּנ" הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר: מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ(ועּיין
.(aÎ` ,ci mixiXd xiW oOwl .b wxR)ּבפירּוׁש תצא", "ּכי הּמתחיל ּובדּבּור ¤¤§©¨¦©¦¦ְְְִִִֵֵֵַַ

ּתֹואר" a))"יפת ,el `vY oOwl). ְַַ§©¨¥¥

נֹוגּה.41. ער ּב"ּפרּדס" ּכתב סעיף וכן נּו"ן, אֹות אֹור", ּב"מאֹורי ועּיין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
י"א.

ּבפירּוׁש42. איׁש", "וּיאבק הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר ּבמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָועּיין
הּכבֹוד" ּכּסא עד אבק b)."ׁשהעלּו ,ek xF` dxFY) ֱִֵֶֶַַָָָ¨

ב').43. (רפ"ח, האזינּו א'). (קכ"ט, נׂשא ג': חלק זהר ְֲִֵֵֶַַַָֹֹועּיין

ג':44. חלק ּובּזהר קכ"ג). קכ"ב, (סעיף א' אֹות אֹור", ּב"מאֹורי ְְִִֵֵֵֶַַַָֹועּיין
א' ער"ב, עקב, א'). (קנ"ד, ּבהעלֹות. ְְֲֵֶַ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zpigA `Ed zEliv`CdIUr'`xwp oM lr ,'zEliv`AW ©£¦§¦©£¦¨¤©£¦©¥¦§¨
xFwn `EdW ,r"iaC xFwn oM mB `ide .'mFwn'onfE mFwn, ¨§¦©¥¨§¦©¤§¨§©

Kkl ,zEliv`CÎzEklnl sFqÎoi` zkWnd ici lr oM lr©¥©§¥©§¨©¥§©§©£¦§©
,sFqÎoi` zpigaA oM mB r"iaC "lFg"d zpigA `Ed f`̈§¦©©§¦©©¥¦§¦©¥

"A `Ed lFgdW iR lr s`W ."aFxn xtQi `N"Wxcb ¤Ÿ¦¨¥¥¤©©¦¤©§¤¤
" didi ok iR lr s` ,"xRqnilAitl Epiide ."xRqn ¦§¨©©¦¥¦§¤§¦¦§¨§©§§¦

miUFr"WFpFvxoFilrÎxzM z` mikiWnnE "mFwn lW ¤¦§¤¨©§¦¦¤¤¤¤§
lFgd dUrp Ff dx`d ici lrW ,zEliv`CÎzEklnA§©§©£¦¤©§¥¤¨¨©£¤©

xtQi `l xW`" zpigaA'כּו"oiUFr oi`WM" oM oi`X dn ." ¦§¦©£¤Ÿ¦¨¥©¤¥¥§¤¥¦
lEabA `Ed "lFg"d if` ,"mFwn lW FpFvx" oikiWnnE©§¦¦§¤¨£©©¦§

WOn xRqnE45. ¦§¨©¨
wEqRd WExiR Edfe(i ,bk EpzWxR):dpn in"'כּוz` xRqnE §¤¥©¨¨¨¨¥¦¨¨¦§¨¤

:miWExiR ipW FA WIW ,"l`xUi raFx©¦§¨¥¤¥§¥¥¦
d`W ,'WI`zNn `EdW ,"l`xUi raFx"l xRqn ¨¤¥¦§¨§©¦§¨¥¤¦§¨

dpn in"l KiIW Fpi`e ,DiWtp DiR`A'כּו;" §©¥©§¥§¥©¨§¦¨¨
dea"xtr dpn iO"W :"dpn in" ± Dil KinqC` i`wC ,' §©§¨¦©§¨¦¥¦¨¨¤¦¨¨£©

ExFRqi inl`xUi raFx"W ± "xRqn Fl oi`Epiide . ¦¦§©¦§¨¥¤¥¦§¨§©§
l"Pke "xRqn ilA" `Ed if` "mFwn lW FpFvx oiUFrWM"46. §¤¦§¤¨£©§¦¦§¨§©©

zFkWnd oipr Edf ,"xRqn ila"C Ff dpigA ,dPde§¦¥§¦¨¦§¦¦§¨¤¦§¨©§¨
ici lr d`YYÎ`cEgi zpigaA ,zEklnl oFilrÎxzMd©¤¤¤§§©§¦§¦©¦¨©¨¨©§¥

d mEIwzFvOd`NirÎ`cEgiA dkWndd lr K` . ¦©¦§©©©©§¨¨§¦¨¦¨¨
d ici lr zEliv`AdxFYdpn in" :xn`pxtr,"awri ©£¦©§¥©¨¤¡©¦¨¨£©©£Ÿ

dpeEMd zEinipRd `EdW ,zilkzA zEcg` `id dxFYdW¤©¨¦©§§©§¦¤©§¦¦©©¨¨
" `xwPd `Ede ,zFvOd lM lWxtrWEB `EdW ± "awri ¤¨©¦§§©¦§¨£©©£Ÿ¤

.zEliv`CÎ`"f zpigA ± llM 'xRqn xcB' ilA cg ¤̀¨§¦¤¤¦§¨§¨§¦©¨©£¦
dxivi xtqA aEzMX dn KxC lr `Ede47oFc`"Wcigi §©¤¤©¤¨§¥¤§¦¨¤¨¨¦

iptle .Fl ipW oi`ecg`:WExiR ?"xtFq dY` dn ± §¥¥¦§¦§¥¤¨¨©¨¥¥
okle .'xRqn xcb'A `Ed "cg`" zpigA s` ,zn`AW¤¤¡¤©§¦©¤¨§¤¤¦§¨§¨¥

"iptlcg`oFc`" zpigA EpiidC ,"xtFq dY` dn" `wiiC " ¦§¥¤¨©§¨¨©¨¥§©§§¦©¨
cigi'כּו.'xRqn xcb'A Fpi` FCal `EdW ," ¨¦¤§©¥§¤¤¦§¨

xdGA xMfpM ,`Ed oiprde(a ,f `xwIe)`l `tEb `Blt"C §¨¦§¨©¦§¨©Ÿ©©¦§¨§©§¨¨Ÿ
zFpigA dAxdWM `xwp "cg`" ixd ."cg` ixTi ¦̀§¥¤¨£¥¤¨¦§¨§¤©§¥§¦

E cgi mixAgznmicg`znaizM `awEpe xkcaE .ziW`xA) ¦§©§¦©©¦§©£¦¦§©§§¨§¦§¥¦

(ck ,axUal Eide" :cg`l`wfgiA aEzMX dn KxC lre ." §¨§¨¨¤¨§©¤¤©¤¨¦¤§¥

f"l)(י"ז ,Eide" :micg`l."LciA §¨©£¨¦§¨¤
lrA mr daWgOd gM FnM ,mc`A lWn KxC lre§©¤¤¨¨§¨¨§Ÿ©©©§¨¨¦©©
mdW ± "cg`" `xwp ,'WtPd zEInvr' `EdW ,daWgOd©©§¨¨¤©§¦©¤¤¦§¨¤¨¤¥
g"nxn lElMd mc`d sEB oke .zilkzA micg`zn¦§©£¦§©§¦§¥¨¨¨©¨¥§©
mixa`d lMW ± cg` mc` `xwp miciB d"qWe ,mixa ¥̀¨¦§©©¦¦¦§¨¨¨¤¨¤¨¨¥¨¦
,'xRqn xcb'A oiicr `Ed "cg`"W Edfe .cgi micg`zn¦§©£¦©©§¤¤¤¨£©¦§¤¤¦§¨

."cg`" `xwp cgiA oixAEgn zFgM dAxdWMW¤§¤©§¥Ÿ§¨¦§©©¦§¨¤¨
la`WtPd zEInvrzFgM zEhXRzdn dlrnNW , £¨©§¦©¤¤¤§©§¨¥¦§©§Ÿ

iM ,"cg`" mWA llM `xwp Dpi` ± sEBd ixa`A WtPd©¤¤§¥§¥©¥¨¦§¨§¨§¥¤¨¦
zpigA `xwp m`dcigi'dcigi zpigA iM .'WtPAW ¦¦§¨§¦©§¦¨¤©¤¤¦§¦©§¦¨

oFvx'd `Ede ,lkVdn dlrnNW dpigA `Ed ,WtPAW¤©¤¤§¦¨¤§©§¨¥©¥¤§¨¨
zpigA DA oi`e ,aNdÎzEInipR oiprA l"Pke .'hEWRd©¨§©©§¦§©§¦¦©¥§¥¨§¦©

.'xRqn'¦§¨
`xwp "cg`"W :dlrnl lWnPd oaEi ok FnkE§¥¨©¦§¨§©§¨¤¤¨¦§¨
± zilkzA cgiA mixAEgn miwlge zFgM dAxdWM§¤©§¥Ÿ©£¨¦§¨¦§©©§©§¦
zpigA `Ed "cigi" la` .zEliv`CÎmilM zpigaA EpiidC§©§¦§¦©¥¦©£¦£¨¨¦§¦©

"FCaNn cFr oi`"W ,KxAzi FzEnvr(dl ,c oPgz`e)`EdW , ©§¦§¨¥¤¥¦§©¨¤§©©¤
iptl" dfe .'xRqn xcb'A Fpi`e zEhiWRd zilkzA hEWR̈§©§¦©§¦§¥§¤¤¦§¨§¤¦§¥

"?xtFq dY` dn" `wiiC "cg`48. ¤¨©§¨¨©¨¥
:dIlr KxFv zFnWPd lW dcixid Edfe§¤©§¦¨¤©§¨¤£¦¨

Elr"W ,"cg`" zpigaA Eid ozcixi mcFTW¤¤§¦¨¨¨¦§¦©¤¨¤¨
"mdxa` did cg`" oiprkE ."daWgnA(ck ,bl l`wfgi), §©§¨¨§¦§¨¤¨¨¨©§¨¨§¤§¥

zEllM FA milElM EidWzpigaA Eide ,l`xUi zFnWp ¤¨§¦§¨§¨¦§¨¥§¨¦§¦©
ÎlrA mr daWgn zpigaE ,"daWgnA Elr"W ± "cg`"¤¨¤¨§©§¨¨§¦©©§¨¨¦©©

.zilkzA micgEiOW ± "cg`" `xwp daWgOd©©§¨¨¦§¨¤¨¤§¨¦§©§¦
mwqr ici lr xxal dHnl mzcixi xg`l la £̀¨§©©§¦¨¨§©¨§¨¥©§¥¦§¨
Î`"f ± "awri xtr" `id dxFYW ,zFvnE dxFYA©¨¦§¤¨¦£©©£Ÿ¨
zevn" mi`xwPW ± zEklnA md zFvnE ,zEliv`C©£¦¦§¥§©§¤¦§¨¦¦§©
`EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENiB mikiWnOW Epiide ."KlOd©¤¤§©§¤©§¦¦¦¥¨

,oFilrÎxzkA WAElOd ,"cigi" `xwPddNBzie KWnEIW) ©¦§¨¨¦©§¨§¤¤¤§¤§¨§¦§©¤
.zEliv`A `awEpe `"fA§¨§§¨©£¦

'xRqn xcb'A Fpi`W ± "awri xtr" f` `"Gd `xwp okle§¨¥¦§¨©¨¨£©©£Ÿ¤¥§¤¤¦§¨
wqr ici lr FA mikiWnOW xzMd xF` zkWnd ici lr llM§¨©§¥©§¨©©¤¤¤©§¦¦©§¥¥¤

dxFYd49.( ©¨
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.45`vExiY cgl ,dbibgA l"fx xn`n oiprkE) סֹוף י"ג, (ּדף §¦§¨©£©©©©£¦¨§©¥¨ַ
ב') wEqRעּמּוד lr(i ,f l`IpC)o`M" :"DiPEWOWi mitl` sl`" : ַ©¨¨¦¥¤¤£¨¦§©§¥©

."miIw WCwOdÎziA oi`W onfA.(ׁשם עּיין ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨ֵַָ

.46zWxR lirl x`FaOd oiprl xE`iA ztqFY cFr oaEi dGnE)¦¤¨¤¤¥¨¦§¨©§¨§¥¨¨©
wEqR lr ,zTg(fk ,`k zTg)milWFOd Exn`i oM lr"E`FA ª©©¨ª©©¥Ÿ§©§¦

oFAWg'כּוiENiB mikiWnn zFvOd dUrn ici lrW EpiidC ," ¤§§©§¤©§¥©£¥©¦§©§¦¦¦
Exn`W Edfe ."oFAWg" `xwPd zEkln zpigaA sFqÎoi` xF`¥¦§¦©©§©¦§¨¤§§¤¤¨§

l"fx(a ,h `xzA `aA)ztxhvn dhExtE dhExR lM ± dwcv s`" : ©©¨¨¨§¨©§¨¨¨§¨§¨¦§¨¤¤
llFcB oFAWgFzNEcble" zpigA `EdW ,"xwg oi`"miNdY) §¤§¨¤§¦©§¦§¨¥¥¤§¦¦

(b ,dnwdide" zFidl KWnp dGOW ±xRqn'כּוxW`xtQi `l." ¤¦¤¦§©¦§§¨¨¦§©£¤Ÿ¦¨¥

oFAWg" `xwp oM lrelFcBxcbA FzFid mrW ,"xRqn,oFAWge §©¥¦§¨¤§¨¤¦¡§¤¤¦§¨§¤§
xW`" zn`A `EdxtQi `l.(l"PM " ¤¡¤£¤Ÿ¦¨¥©©

.47.("ipW Fl oi`e" ,mWe .f dpWn ` wxR)¤¤¦§¨§¨§¥¥¦

אל 48. "וארא הּמתחיל ּבדּבּור וארא, ּבפרׁשה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ(ועּיין
a)אברהם" ,dp xF` dxFY)מענין ו"ׁשעל , "יחיד", ּופירּוׁש "אחד" ּפירּוׁש ְַָָ¨ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבחינת  – עצמֹו ּברּו־הּוא אין־סֹוף אֹור ּגיּלּוי נמׁש הּתֹורה עסק ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָידי
נרי".יחיד" אּתה "ּכי ּפסּוק על ּבּביאּור מּקץ, ּבפרׁשה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

xF` dxFY).((Kli`e ` cEnr sFq ,`n uTn ¨¦¥©¨¥¨

.49f"nxdA oiIre('ב עּמּוד צ"ו, (ּבדף אמֹור C`ּבפרׁשת lre" iAB , §©¥§¨©©ְְֱַַַָָ©¥§©¨



רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn
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.35,"מל ּוב"מקּדׁש ק"ז. סעיף א', ּבאֹות אף, ער אֹור" ּב"מאֹורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָועּיין
ּפסּוק על ב', קט"ו, "ּבחּקתי, (cn ,ek izTgA) זאת".ואף ּגם ְַַָֹֻ§ªŸ©ְַַֹ

ּפרׁשת 36. א'). עּמּוד קי"ו, (ּדף וּירא א', חלק ּבּזהר: מּזה עֹוד ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹועּיין
(י"ד, ׁשמֹות א'). עּמּוד סֹוף (קי"ב, ּבחּקתי ּפרׁשה ריׁש א'). (ס"ו, ְְֲֵֵַַַָָָֹֻאחרי

א').

.37.(a dkld b wxR dxFY cEnlY zFkld m"Anx d`xE .oFWl iEPiWA .h ,a)§¦¨§¥©§©¦§©§¨¤¤£¨¨

ּדאבֹות.38. ה' ּפרק סֹוף להרמּב"ם, הּמׁשניֹות ּבפירּוׁש ׁשּכתב ועּיין ּוכמֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מֹורי". "אריתי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר ְִִִִֵֶַַָָָמה

.39" מענין ועּיין אחר. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר הּקׁשת ּוכמֹו כּו'":ּכמראה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
חלק  זהר: א'). (י"ו, ּדחגיגה ב' פרק א'). (נ"ט, ּדברכֹות ט' ּפרק ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּגמרא:
ּפקּודי  א'). (רל"ב, ויחי ב'). (ע"א, נח ּפרׁשת א'־ב'). (י"ח, ּבראׁשית ְְְִִֵֵַַַָָֹא',

א'). רל"א, א'. עּמּוד סֹוף (ר"ל, ּפינחס א'). ְִַָ(רמ"ז,

יפה"40. הּנ רעיתי יפה הּנ" הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר: מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ(ועּיין
.(aÎ` ,ci mixiXd xiW oOwl .b wxR)ּבפירּוׁש תצא", "ּכי הּמתחיל ּובדּבּור ¤¤§©¨¦©¦¦ְְְִִִֵֵֵַַ

ּתֹואר" a))"יפת ,el `vY oOwl). ְַַ§©¨¥¥

נֹוגּה.41. ער ּב"ּפרּדס" ּכתב סעיף וכן נּו"ן, אֹות אֹור", ּב"מאֹורי ועּיין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
י"א.

ּבפירּוׁש42. איׁש", "וּיאבק הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר ּבמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָועּיין
הּכבֹוד" ּכּסא עד אבק b)."ׁשהעלּו ,ek xF` dxFY) ֱִֵֶֶַַָָָ¨

ב').43. (רפ"ח, האזינּו א'). (קכ"ט, נׂשא ג': חלק זהר ְֲִֵֵֶַַַָֹֹועּיין

ג':44. חלק ּובּזהר קכ"ג). קכ"ב, (סעיף א' אֹות אֹור", ּב"מאֹורי ְְִִֵֵֵֶַַַָֹועּיין
א' ער"ב, עקב, א'). (קנ"ד, ּבהעלֹות. ְְֲֵֶַ
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.zEliv`A `awEpe `"fA§¨§§¨©£¦

'xRqn xcb'A Fpi`W ± "awri xtr" f` `"Gd `xwp okle§¨¥¦§¨©¨¨£©©£Ÿ¤¥§¤¤¦§¨
wqr ici lr FA mikiWnOW xzMd xF` zkWnd ici lr llM§¨©§¥©§¨©©¤¤¤©§¦¦©§¥¥¤

dxFYd49.( ©¨
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.45`vExiY cgl ,dbibgA l"fx xn`n oiprkE) סֹוף י"ג, (ּדף §¦§¨©£©©©©£¦¨§©¥¨ַ
ב') wEqRעּמּוד lr(i ,f l`IpC)o`M" :"DiPEWOWi mitl` sl`" : ַ©¨¨¦¥¤¤£¨¦§©§¥©

."miIw WCwOdÎziA oi`W onfA.(ׁשם עּיין ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨ֵַָ

.46zWxR lirl x`FaOd oiprl xE`iA ztqFY cFr oaEi dGnE)¦¤¨¤¤¥¨¦§¨©§¨§¥¨¨©
wEqR lr ,zTg(fk ,`k zTg)milWFOd Exn`i oM lr"E`FA ª©©¨ª©©¥Ÿ§©§¦

oFAWg'כּוiENiB mikiWnn zFvOd dUrn ici lrW EpiidC ," ¤§§©§¤©§¥©£¥©¦§©§¦¦¦
Exn`W Edfe ."oFAWg" `xwPd zEkln zpigaA sFqÎoi` xF`¥¦§¦©©§©¦§¨¤§§¤¤¨§

l"fx(a ,h `xzA `aA)ztxhvn dhExtE dhExR lM ± dwcv s`" : ©©¨¨¨§¨©§¨¨¨§¨§¨¦§¨¤¤
llFcB oFAWgFzNEcble" zpigA `EdW ,"xwg oi`"miNdY) §¤§¨¤§¦©§¦§¨¥¥¤§¦¦

(b ,dnwdide" zFidl KWnp dGOW ±xRqn'כּוxW`xtQi `l." ¤¦¤¦§©¦§§¨¨¦§©£¤Ÿ¦¨¥

oFAWg" `xwp oM lrelFcBxcbA FzFid mrW ,"xRqn,oFAWge §©¥¦§¨¤§¨¤¦¡§¤¤¦§¨§¤§
xW`" zn`A `EdxtQi `l.(l"PM " ¤¡¤£¤Ÿ¦¨¥©©

.47.("ipW Fl oi`e" ,mWe .f dpWn ` wxR)¤¤¦§¨§¨§¥¥¦

אל 48. "וארא הּמתחיל ּבדּבּור וארא, ּבפרׁשה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ(ועּיין
a)אברהם" ,dp xF` dxFY)מענין ו"ׁשעל , "יחיד", ּופירּוׁש "אחד" ּפירּוׁש ְַָָ¨ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבחינת  – עצמֹו ּברּו־הּוא אין־סֹוף אֹור ּגיּלּוי נמׁש הּתֹורה עסק ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָידי
נרי".יחיד" אּתה "ּכי ּפסּוק על ּבּביאּור מּקץ, ּבפרׁשה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

xF` dxFY).((Kli`e ` cEnr sFq ,`n uTn ¨¦¥©¨¥¨

.49f"nxdA oiIre('ב עּמּוד צ"ו, (ּבדף אמֹור C`ּבפרׁשת lre" iAB , §©¥§¨©©ְְֱַַַָָ©¥§©¨



c"agרל i`iyp epizeax zxezn

iENibl "cg`" zpigAn ,mdNW dIlrd oipr Edfe§¤¦§¨¨£¦¨¤¨¤¦§¦©¤¨§¦
."cigi" zpigA§¦©¨¦

d `xwPX dn K`xtrdxFY' zpigA `idW ± ©©¤¦§¨¤¨¨¤¦§¦©¨
" mW lr ± 'zEliv`C"awri" zpigaE ,raFx xRqn`xwp " ©£¦©¥©£Ÿ§¦©¦§©©¦§¨

" mW lrl`xUizpigAn dlrnl "l`xUi" zpigA ixde ," ©¥¦§¨¥©£¥§¦©¦§¨¥§©§¨¦§¦©
!"awri"©£Ÿ

`"Gn DFaB awri zpigA lW FWxW iM :`Ed oiprd̈¦§¨¦¨§¤§¦©©£Ÿ¨©¦¨
,WOn `A`ÎcFqIn KWnp `Ed iM .l`xUi `xwPd©¦§¨¦§¨¥¦¦§©¦§©¨©¨
Edfe .`"Gdn dHnl KWnpe lRWPW wx ,`"Gdn dlrnNW¤§©§¨¥©¨©¤¦§¨§¦§©§©¨¥©¨§¤

WExiR"awr c"Ei"dHnl KWnp `A`ÎcFqi ± c"EidW : ¥¨¥¤©§©¨¦§©§©¨
dHnl `Ed ,`"f ± l`xUi oM oi`X dn ."awr" zpigaA¦§¦©¨¥©¤¥¥¦§¨¥¨§©¨

.`A`ÎcFqi zpigAn¦§¦©§©¨

dHnl okedcFarAan" `Ed awri zpigA :on gix §¥§©¨©£¨§¦©©£Ÿ©§¦©¦
dvTd'כּוriBi miAx mingx zExxFrzd ici lrW ," ©¨¤¤©§¥¦§§©£¦©¦©¦©

"dpYn zcFar" zpigal50aNdÎzinipR iENiB zpigA , ¦§¦©£©©¨¨§¦©¦§¦¦©¥
xtr dpn in" aizM KklE .l"PMawriici lrW ,`wiiC " ©©§©§¦¦¨¨£©©£Ÿ©§¨¤©§¥

`V`e" Edfe .dxFY zpigA zENBzdl riBi awri zpigA§¦©©£Ÿ©¦©§¦§©§¦©¨§¤¨¤¨
"mixWp itpM lr mkz`51lre ± "awri lW FzCn" `Ed ± ¤§¤©©§¥§¨¦¦¨¤©£Ÿ§©

mkz` `ia`e" `wiiC df iciil`"(mW)WOn. §¥¤©§¨¨¨¦¤§¤¥¨¨©¨

WExitA dPde"l`xUi raFx":miWExiR 'a Wi §¦¥§¥©¦§¨¥¥¥¦

d`wlg :'ziriaxlM oke .micqgÎzElinB `Ede , ¨¥¤§¦¦§§¦£¨¦§¥¨
' zpigaA mdW ,zFIUrnÎzFvOddIUr± 'zEliv`cÎ ©¦§©£¦¤¥¦§¦©£¦¨©£¦

.ziriax zpigA `EdW¤§¦©§¦¦

daoFWl :'drAx`52mBW ± zn` oM mB `Ede . ©§©§¨¨§©¥¡¤¤©
mpWi ,`tEB zEliv`CÎzEkln `idW ,zEliv`cÎdIUrA©£¦¨©£¦¤¦©§©£¦¨¤§¨
,oFilrÎxzMd zpigA `EdW .l"Pd zFpigA 'cd lM̈©§¦©©¤§¦©©¤¤¤§
s`" WExitA l"PM ,`weC dIUrA FzF` mikiWnOW¤©§¦¦©£¦¨©§¨©©§¥©
xEAce daWgn zpigA oM mb EkWnp `liOnE ,"eiziUr£¦¦¦¥¨¦§§©¥§¦©©§¨¨§¦
mpWi zFpigA 'cd lM `vnp .xzMd zpigAn dHnNW¤§©¨¦§¦©©¤¤¦§¨¨©§¦¤§¨
oM mB `Ed okl ,"ziriax wlg" `EdW ,`tEb dIUrA©£¦¨¨¤¥¤§¦¦¨¥©¥

."drAx`" oFWl§©§¨¨

"dxFz ihETl"A oiIre)(l"fix`dn)xitA azM ,wlA zWxRWE §©¥§¦¥¨¥¨©¦©¨¨©¨¨¨©§¥
"raFx± "l`xUi'c"micEgId xrW"A df x`iaE .a"r mWC oicEi ©¦§¨¥¦§¥¥¥¤§©©©¦¦

ח ' p"xpeּפרק dnWplÎdnWp mdW .כּו', ֶֶ¤¥§¨¨¦§¨¨§©©

:`Ed dIlr KxFv zFnWPd zcixi oiprW ,oaEn dGn `vnp¦§¨¦¤¨¤¦§¨§¦©©§¨¤£¦¨
iENibl mikFfe miNrzn ,zindAdÎWtp xExiaE Ff dcixi ici lrW¤©§¥§¦¨¥¤¤©©£¦¦§©¦§¦§¦

zpigAdnWplÎdnWpc`n dFaBd ,ziriaxd dpigA `idW , §¦©§¨¨¦§¨¨¤¦§¦¨¨§¦¦©¨©§Ÿ
cEgId zpigAn diIlrd oM mB `Ede .p"xp zFpigA 'bn dlrp©£¤¦§¦©©§©¥¨£¦¨¦§¦©©¦

e Edi`"CidFnxbe Edi`"C oFilrd cEgId zpigal "cgidFIg §¦§©§¦¨¦§¦©©¦¨¤§§¦§©¦
"cg53. ¨

,LzFlrdA xdGA aEzMX dn KxC lr Edf mbeסֹוף קנ "ב , (ּדף §©¤©¤¤©¤¨©Ÿ©§©£§ַ

" א '): znWpl`עּמּוד  `znWpe'ׁשם"כּו עּיין .. ַ§¦§¨¨§¦§¨¨ֵַָ

ur"A azMW FnM ,"l`xUi raFx" WExiR xnFl Wi cFre§¥©¥©¦§¨¥§¤¨©§¥
,"miIg('א עּמּוד  ק"נ , (ּבדף  וּיצא  ּפרׁשת ּבהרמ "ז (wEqRA`vIeהּובא ©¦ְְֵֵַַַַַַָָָָ©¨©¥¥

(bi ,gk:"eilr aSp 'd dPde"§¦¥¦¨¨¨

Fl zFidA `Ed xirf zElcB zilkYWdrAx`'כּוEdfe . ¤©§¦©§§¥¦§©§¨¨§¤
l"fx Exn`W54Fl Eid mNEQdW'czFbxcn'ל ׁשֹונֹו..כּו ּכאן עד ¤¨§©©¤©¨¨©§¥ְַָ

ׁשם . ֵַָעּיין

"dpn in"C EN` zFpigA ipXW ,oM mB xnFl xWt` dPde§¦¥¤§¨©©¥¤§¥§¦¥§¦¨¨
zFidNW ,Epiid .xzMAW zFpigAd 'an mikWnp l"Pd "xRqn"E¦§¨©©¦§¨¦¦©§¦¤©¤¤©§¤¦§
zpigA zENBzd ici lr Edf ± "xtQi `l xW` xRqn" zpigA§¦©¦§¨£¤Ÿ¦¨¥¤©§¥¦§©§¦©

oiRp`ÎKix`,"dpn in" zpigA mpn` .milv`Pd WxW , £¦©§¦Ÿ¤©¤¡¨¦¨§¨§¦©¦¨¨
dkWndd ici lr Edf ± llM 'xRqn xcb'A Fpi`X dn `EdW¤©¤¥§¤¤¦§¨§¨¤©§¥©©§¨¨

zpigAnwiYr.milv`Pd WxXn mB dlrnNW dpigA `EdW , ¦§¦©©¦¤§¦¨¤§©§¨©¦Ÿ¤©¤¡¨¦
."xtFq dY` dn cg` iptl" Edfe§¤¦§¥¤¨¨©¨¥

ח ּיי  ּפרׁשת הּזהר  מאמר  ּפי על  אחר, ּבמק ֹום  נתּבאר לזה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹוקרֹוב

ּפסּוק  על  א '), עּמּוד קכ"ג , (ּדף  `)ׂשרה ,bk dxU iIg) ׂשרה חּיי "וּיהיּו ַַַָָָ©¥¨¨ְִֵַַָָ

כּו'" ׁשנה :.)מאה ֵָָָ
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iFxhrA xHrz` `nilW awri'כּו`Ed ± "`nilW awri" :" ©£Ÿ§¥¨¦§©©§¦§©£Ÿ§¥¨
wiYr zkWnd ± "iFxhrA xHrz`"e ,`"f zinipR'ׁשם..כּו עּיין §¦¦¨§¦§©©§¦§©§¨©©¦ֵַָ

"xF` ixF`n"aE כ"ד סעיף ע', dpiAd,אֹות `xwp xtr :WxiR ¦§¥ִָ¥¥¨¨¦§¨©¦¨
"adf zFxtr"(e ,gk aFI`). ּופרׁשה י"ב, (ּפרׁשה ּבראׁשית, רּבֹות, ועּיין ©§¨¨¦ְְִֵֵַַָָָָָָ

ט"ז).

cizrl xn`PW Edfe(ek ,l dirWi)dpaNd xF` dide" xF`eכּו': §¤¤¤¡©§¨¦§©§¨§¨¨©§¨¨§
dOgd'כּו,dlrn dlrnl p"Ef zFIlr `EdW ׁשּנתּבאר ", ּוכמֹו ©©¨¤£¦§©§¨©§¨ְְִֵֶָ

אחר  zFvnE.ּבמקֹום dxFYd ici lrW zFkWndd ici lr Epiide , ְֵַָ§©§©§¥©©§¨¤©§¥©¨¦§
.50.(f ,gi gxw)Ÿ©

.51Fxzi) xn`p df lre .(`i ,al Epif`d) "FPw xiri xWpM" ± zEpngx zpigA")§¦©©§¨§¤¤¨¦¦©£¦§©¤¤¡©¦§

zpigA ici lr . . dxFY oYnA EkGW . . "'Fbe mixWp itpM lr mkz` `V`e" :(c ,hi¨¤¨¤§¤©©§¥§¨¦§¤¨§©©¨©§¥§¦©

.(` ,i xAcOA lirl ± .""mixWp itpM" mdW ,zEpngx©§¨¤¥©§¥§¨¦§¥©¦§¨

.52f"nxd azMX dn KxC lre) עּמּוד ק"ב, (ּדף אמֹור, ּבפרׁשת §©¤¤©¤¨©¨©©ְֱַַַָָ
dxUrd.ב'), lM llFMW Fpipr "xFUr"C ,"Wcgl xFUrA" iAB©¥¤¨©Ÿ¤§¨¦§¨¤¥¨¨£¨¨

ׁשם  ).עּיין ֵַָ

.53.(dnCwdA xdf ipETY).'ז ּפרק מ"א, ׁשער חּיים", ּב"עץ ועּיין ¦¥Ÿ©©©§¨¨ְְִֵֵֶֶַַַַ

.54.(`nEgpY mWA i wxR ,'a wlg mikFap dxFn d`x)§¥¤§¦¥¤¤¤§¥©§¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

בחזרת Â‰ÊÂ(מח) שבק"ש היחוד דסיבת בפע"ח מ"ש
שכליים  דו"ר ע"י הוא כו' בפנים פנים
שמתבונן  והמוחין שהחכמה כו' ישראל שמע שאחר
כו' הפנימית הרצון תולדות גורם כו' הוי"ה באחדות
הרצון  בחי' בזה שאין כו' טבעיי' דו"ר ע"י ולא כנ"ל
ברע  למאוס זר הרצון כל מסלק אינו הלא כי הפנימי
להיות  דסובב והתבוננות דעת בלא שהוא מאחר כו'
ורצון  אהבה הנה אך וד"ל. כו' לבדו לה' רק הרצון
למטה  מלמעלה ישר אור בבחי' בא הוא נפשך דבכל

דסובב  בהתבוננות הנפ"א בהכנת אתדל"ת ע"י דהיינו
א"ס  באור להכלל נפשה תדבק מדריגת' שיעור לפי כו'
ודיבור  עליונה במחשבה תדבק שלה מחשבה כו'
אור  בחי' נמשך כן מ"נ העלאת ערך וכפי כו' בדיבור
בבחי' כו' בנפשו האלקי אור והמשכת ירידה בחי' ישר
היא  מאדך בכל אהבת בחי' אבל כנ"ל. כו ' פב"פ
חוזר  אור בבחי' למעלה מלמטה הבאה רבה אהבה
שהיא  התשובה בחי' שרש וזהו דוקא למעלה מלמטה

כידוע: חוזר אור בחי' ג"כ

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ÔÈÚ פסח בערב חמץ להשבית (ט') המצות: חג
לאכול  (י') ט"ו). י"ב (שמות תשביתו שנאמר
מצת  תאכלו בערב שנאמר בניסן ט"ו בליל מצה
אש  צלי הפסח אכילת במצות הנה י"ח): י"ב (שמות
הז"א  הי' מצרים בגלות כי שהענין ובפע"ח בלק"ת נת'
בגופו  המתפשטים הה"ח ממנו נסתלקו כי בקטנות
שלו  הדעת ששם לגרון וחזרו הודו עד מחסדו
מעכב  בעורף העומד פרעה ואז אי' ביסוד המלובש
וה"ג  מה"ח לעצמו ומקבל הגרון דרך הנמשכת השפע
מחו"ג  הנמשכים הנשמות פגם מחמת הי' וזה הנ"ל
כלילן  תלת עיבור בבחי' לבא הוצרך ולזאת שבדעת,
הפסח  צליית ענין וזהו הלידה הי' פסח ובליל בתלת
באותו  כי הוא המצות וענין ע"ש: כו' כרעיו על ראשו
מוחי' יניקה דעיבור המוחי' כל ג"כ בו נכנסים לילה
נוסף  ועוד דגדלות ומוחי' דקטנות מוחי' דהיינו יחד
ראשון  וגדלות קטנות פי' שני וגדלות קטנות ג "כ לזה
חיצוני' דישסו"ת מנה"י לו הנמשכים מוחי' הוא
מנה"י  לו הנמשכים הוא שני וגדלות וקטנות ופנימי'
מה  יחד נכנס וכ"ז ופנימי' חיצוני' עילאי' דאו"א
שאפי' טובא זמן המשכת צ"ל הי' ההדרגה שע"פ
כו' המוסף תפלת עד שני לגדלות מגיע אינו בשבת
הי' ההוא גילוי שמחמת ממצרים לגואלם כדי והוא
מצה  אכילת מצות ענין וזהו הטבע כפי שלא הגאולה

על  רומזים כוסות והד' דאבא מוחי' המשכת על רומז
ע"ש  המשמח יין בחי' שהם דאימא מוחי' המשכת

בארוכה:
ÔÈ·‰ÏÂ'מוחי המשכת ענין השכל אל לקרב קצת זה

מ"ש  ידוע כי עי"ז לנו המגיע וההארה הללו
דמהימנותא  מיכלא היא שהמצה (קנ"ז) ויצא בזהר
ישראל  נשמות בלב האמונה תתחזק מצה אכילת שע"י
גדול  יסוד הוא כי יצ"מ סיפור במצות החינוך וכ"כ
אות  לנו שהוא לפי ואמונתינו בתורתינו חזק ועמוד
חפץ  קדמון אלוה יש וכי העולם בחידוש גמור ומופת
בו  שיחפוץ היש לשנות ובידו הנמצאות כל פועל ויכול
טבעי  ששינה במצרים שעשה כמו הזמנים מן זמן בכל
עפ"י  אלה דבריו שכתב ועם כו' בשבילינו העולם
תקבע  יצ"מ בזכרון שנעשה המצות שע"י דהיינו פשוט
נמשכים  הפעולות אחרי כי הזאת האמונה בלבבינו
ט"ז  מצוה ע"ש פעולותיו כפי נפעל והאדם הלבבות
כי  מילה במצות לך הקדמתי כבר מ"מ בזה, שהאריך

וגליא  סתים זו אורייתא ממצוה הנראה כתב והוא ,
הכח  בה יש המצה באמת הנה הנסתר ועפ"י בנגלה,
ההגדה, ענין וכעד"ז הזכרון מלבד האמונה לחזק הזה
ויש  לגוף הלבוש כמו הסתים כפי הוא שבתורה והגליא
לנפש  וכגוף ותכלית קץ אין עד לפנים פנים כמה עוד

כו': ונח"י לרוח ונפש
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

iENibl "cg`" zpigAn ,mdNW dIlrd oipr Edfe§¤¦§¨¨£¦¨¤¨¤¦§¦©¤¨§¦
."cigi" zpigA§¦©¨¦

d `xwPX dn K`xtrdxFY' zpigA `idW ± ©©¤¦§¨¤¨¨¤¦§¦©¨
" mW lr ± 'zEliv`C"awri" zpigaE ,raFx xRqn`xwp " ©£¦©¥©£Ÿ§¦©¦§©©¦§¨

" mW lrl`xUizpigAn dlrnl "l`xUi" zpigA ixde ," ©¥¦§¨¥©£¥§¦©¦§¨¥§©§¨¦§¦©
!"awri"©£Ÿ

`"Gn DFaB awri zpigA lW FWxW iM :`Ed oiprd̈¦§¨¦¨§¤§¦©©£Ÿ¨©¦¨
,WOn `A`ÎcFqIn KWnp `Ed iM .l`xUi `xwPd©¦§¨¦§¨¥¦¦§©¦§©¨©¨
Edfe .`"Gdn dHnl KWnpe lRWPW wx ,`"Gdn dlrnNW¤§©§¨¥©¨©¤¦§¨§¦§©§©¨¥©¨§¤

WExiR"awr c"Ei"dHnl KWnp `A`ÎcFqi ± c"EidW : ¥¨¥¤©§©¨¦§©§©¨
dHnl `Ed ,`"f ± l`xUi oM oi`X dn ."awr" zpigaA¦§¦©¨¥©¤¥¥¦§¨¥¨§©¨

.`A`ÎcFqi zpigAn¦§¦©§©¨

dHnl okedcFarAan" `Ed awri zpigA :on gix §¥§©¨©£¨§¦©©£Ÿ©§¦©¦
dvTd'כּוriBi miAx mingx zExxFrzd ici lrW ," ©¨¤¤©§¥¦§§©£¦©¦©¦©

"dpYn zcFar" zpigal50aNdÎzinipR iENiB zpigA , ¦§¦©£©©¨¨§¦©¦§¦¦©¥
xtr dpn in" aizM KklE .l"PMawriici lrW ,`wiiC " ©©§©§¦¦¨¨£©©£Ÿ©§¨¤©§¥

`V`e" Edfe .dxFY zpigA zENBzdl riBi awri zpigA§¦©©£Ÿ©¦©§¦§©§¦©¨§¤¨¤¨
"mixWp itpM lr mkz`51lre ± "awri lW FzCn" `Ed ± ¤§¤©©§¥§¨¦¦¨¤©£Ÿ§©

mkz` `ia`e" `wiiC df iciil`"(mW)WOn. §¥¤©§¨¨¨¦¤§¤¥¨¨©¨

WExitA dPde"l`xUi raFx":miWExiR 'a Wi §¦¥§¥©¦§¨¥¥¥¦

d`wlg :'ziriaxlM oke .micqgÎzElinB `Ede , ¨¥¤§¦¦§§¦£¨¦§¥¨
' zpigaA mdW ,zFIUrnÎzFvOddIUr± 'zEliv`cÎ ©¦§©£¦¤¥¦§¦©£¦¨©£¦

.ziriax zpigA `EdW¤§¦©§¦¦

daoFWl :'drAx`52mBW ± zn` oM mB `Ede . ©§©§¨¨§©¥¡¤¤©
mpWi ,`tEB zEliv`CÎzEkln `idW ,zEliv`cÎdIUrA©£¦¨©£¦¤¦©§©£¦¨¤§¨
,oFilrÎxzMd zpigA `EdW .l"Pd zFpigA 'cd lM̈©§¦©©¤§¦©©¤¤¤§
s`" WExitA l"PM ,`weC dIUrA FzF` mikiWnOW¤©§¦¦©£¦¨©§¨©©§¥©
xEAce daWgn zpigA oM mb EkWnp `liOnE ,"eiziUr£¦¦¦¥¨¦§§©¥§¦©©§¨¨§¦
mpWi zFpigA 'cd lM `vnp .xzMd zpigAn dHnNW¤§©¨¦§¦©©¤¤¦§¨¨©§¦¤§¨
oM mB `Ed okl ,"ziriax wlg" `EdW ,`tEb dIUrA©£¦¨¨¤¥¤§¦¦¨¥©¥

."drAx`" oFWl§©§¨¨

"dxFz ihETl"A oiIre)(l"fix`dn)xitA azM ,wlA zWxRWE §©¥§¦¥¨¥¨©¦©¨¨©¨¨¨©§¥
"raFx± "l`xUi'c"micEgId xrW"A df x`iaE .a"r mWC oicEi ©¦§¨¥¦§¥¥¥¤§©©©¦¦

ח ' p"xpeּפרק dnWplÎdnWp mdW .כּו', ֶֶ¤¥§¨¨¦§¨¨§©©

:`Ed dIlr KxFv zFnWPd zcixi oiprW ,oaEn dGn `vnp¦§¨¦¤¨¤¦§¨§¦©©§¨¤£¦¨
iENibl mikFfe miNrzn ,zindAdÎWtp xExiaE Ff dcixi ici lrW¤©§¥§¦¨¥¤¤©©£¦¦§©¦§¦§¦

zpigAdnWplÎdnWpc`n dFaBd ,ziriaxd dpigA `idW , §¦©§¨¨¦§¨¨¤¦§¦¨¨§¦¦©¨©§Ÿ
cEgId zpigAn diIlrd oM mB `Ede .p"xp zFpigA 'bn dlrp©£¤¦§¦©©§©¥¨£¦¨¦§¦©©¦

e Edi`"CidFnxbe Edi`"C oFilrd cEgId zpigal "cgidFIg §¦§©§¦¨¦§¦©©¦¨¤§§¦§©¦
"cg53. ¨

,LzFlrdA xdGA aEzMX dn KxC lr Edf mbeסֹוף קנ "ב , (ּדף §©¤©¤¤©¤¨©Ÿ©§©£§ַ

" א '): znWpl`עּמּוד  `znWpe'ׁשם"כּו עּיין .. ַ§¦§¨¨§¦§¨¨ֵַָ

ur"A azMW FnM ,"l`xUi raFx" WExiR xnFl Wi cFre§¥©¥©¦§¨¥§¤¨©§¥
,"miIg('א עּמּוד  ק"נ , (ּבדף  וּיצא  ּפרׁשת ּבהרמ "ז (wEqRA`vIeהּובא ©¦ְְֵֵַַַַַַָָָָ©¨©¥¥

(bi ,gk:"eilr aSp 'd dPde"§¦¥¦¨¨¨

Fl zFidA `Ed xirf zElcB zilkYWdrAx`'כּוEdfe . ¤©§¦©§§¥¦§©§¨¨§¤
l"fx Exn`W54Fl Eid mNEQdW'czFbxcn'ל ׁשֹונֹו..כּו ּכאן עד ¤¨§©©¤©¨¨©§¥ְַָ

ׁשם . ֵַָעּיין

"dpn in"C EN` zFpigA ipXW ,oM mB xnFl xWt` dPde§¦¥¤§¨©©¥¤§¥§¦¥§¦¨¨
zFidNW ,Epiid .xzMAW zFpigAd 'an mikWnp l"Pd "xRqn"E¦§¨©©¦§¨¦¦©§¦¤©¤¤©§¤¦§
zpigA zENBzd ici lr Edf ± "xtQi `l xW` xRqn" zpigA§¦©¦§¨£¤Ÿ¦¨¥¤©§¥¦§©§¦©

oiRp`ÎKix`,"dpn in" zpigA mpn` .milv`Pd WxW , £¦©§¦Ÿ¤©¤¡¨¦¨§¨§¦©¦¨¨
dkWndd ici lr Edf ± llM 'xRqn xcb'A Fpi`X dn `EdW¤©¤¥§¤¤¦§¨§¨¤©§¥©©§¨¨

zpigAnwiYr.milv`Pd WxXn mB dlrnNW dpigA `EdW , ¦§¦©©¦¤§¦¨¤§©§¨©¦Ÿ¤©¤¡¨¦
."xtFq dY` dn cg` iptl" Edfe§¤¦§¥¤¨¨©¨¥

ח ּיי  ּפרׁשת הּזהר  מאמר  ּפי על  אחר, ּבמק ֹום  נתּבאר לזה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹוקרֹוב

ּפסּוק  על  א '), עּמּוד קכ"ג , (ּדף  `)ׂשרה ,bk dxU iIg) ׂשרה חּיי "וּיהיּו ַַַָָָ©¥¨¨ְִֵַַָָ

כּו'" ׁשנה :.)מאה ֵָָָ
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iFxhrA xHrz` `nilW awri'כּו`Ed ± "`nilW awri" :" ©£Ÿ§¥¨¦§©©§¦§©£Ÿ§¥¨
wiYr zkWnd ± "iFxhrA xHrz`"e ,`"f zinipR'ׁשם..כּו עּיין §¦¦¨§¦§©©§¦§©§¨©©¦ֵַָ

"xF` ixF`n"aE כ"ד סעיף ע', dpiAd,אֹות `xwp xtr :WxiR ¦§¥ִָ¥¥¨¨¦§¨©¦¨
"adf zFxtr"(e ,gk aFI`). ּופרׁשה י"ב, (ּפרׁשה ּבראׁשית, רּבֹות, ועּיין ©§¨¨¦ְְִֵֵַַָָָָָָ

ט"ז).

cizrl xn`PW Edfe(ek ,l dirWi)dpaNd xF` dide" xF`eכּו': §¤¤¤¡©§¨¦§©§¨§¨¨©§¨¨§
dOgd'כּו,dlrn dlrnl p"Ef zFIlr `EdW ׁשּנתּבאר ", ּוכמֹו ©©¨¤£¦§©§¨©§¨ְְִֵֶָ

אחר  zFvnE.ּבמקֹום dxFYd ici lrW zFkWndd ici lr Epiide , ְֵַָ§©§©§¥©©§¨¤©§¥©¨¦§
.50.(f ,gi gxw)Ÿ©

.51Fxzi) xn`p df lre .(`i ,al Epif`d) "FPw xiri xWpM" ± zEpngx zpigA")§¦©©§¨§¤¤¨¦¦©£¦§©¤¤¡©¦§

zpigA ici lr . . dxFY oYnA EkGW . . "'Fbe mixWp itpM lr mkz` `V`e" :(c ,hi¨¤¨¤§¤©©§¥§¨¦§¤¨§©©¨©§¥§¦©

.(` ,i xAcOA lirl ± .""mixWp itpM" mdW ,zEpngx©§¨¤¥©§¥§¨¦§¥©¦§¨

.52f"nxd azMX dn KxC lre) עּמּוד ק"ב, (ּדף אמֹור, ּבפרׁשת §©¤¤©¤¨©¨©©ְֱַַַָָ
dxUrd.ב'), lM llFMW Fpipr "xFUr"C ,"Wcgl xFUrA" iAB©¥¤¨©Ÿ¤§¨¦§¨¤¥¨¨£¨¨

ׁשם  ).עּיין ֵַָ

.53.(dnCwdA xdf ipETY).'ז ּפרק מ"א, ׁשער חּיים", ּב"עץ ועּיין ¦¥Ÿ©©©§¨¨ְְִֵֵֶֶַַַַ

.54.(`nEgpY mWA i wxR ,'a wlg mikFap dxFn d`x)§¥¤§¦¥¤¤¤§¥©§¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

בחזרת Â‰ÊÂ(מח) שבק"ש היחוד דסיבת בפע"ח מ"ש
שכליים  דו"ר ע"י הוא כו' בפנים פנים
שמתבונן  והמוחין שהחכמה כו' ישראל שמע שאחר
כו' הפנימית הרצון תולדות גורם כו' הוי"ה באחדות
הרצון  בחי' בזה שאין כו' טבעיי' דו"ר ע"י ולא כנ"ל
ברע  למאוס זר הרצון כל מסלק אינו הלא כי הפנימי
להיות  דסובב והתבוננות דעת בלא שהוא מאחר כו'
ורצון  אהבה הנה אך וד"ל. כו' לבדו לה' רק הרצון
למטה  מלמעלה ישר אור בבחי' בא הוא נפשך דבכל

דסובב  בהתבוננות הנפ"א בהכנת אתדל"ת ע"י דהיינו
א"ס  באור להכלל נפשה תדבק מדריגת' שיעור לפי כו'
ודיבור  עליונה במחשבה תדבק שלה מחשבה כו'
אור  בחי' נמשך כן מ"נ העלאת ערך וכפי כו' בדיבור
בבחי' כו' בנפשו האלקי אור והמשכת ירידה בחי' ישר
היא  מאדך בכל אהבת בחי' אבל כנ"ל. כו ' פב"פ
חוזר  אור בבחי' למעלה מלמטה הבאה רבה אהבה
שהיא  התשובה בחי' שרש וזהו דוקא למעלה מלמטה

כידוע: חוזר אור בחי' ג"כ

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ÔÈÚ פסח בערב חמץ להשבית (ט') המצות: חג
לאכול  (י') ט"ו). י"ב (שמות תשביתו שנאמר
מצת  תאכלו בערב שנאמר בניסן ט"ו בליל מצה
אש  צלי הפסח אכילת במצות הנה י"ח): י"ב (שמות
הז"א  הי' מצרים בגלות כי שהענין ובפע"ח בלק"ת נת'
בגופו  המתפשטים הה"ח ממנו נסתלקו כי בקטנות
שלו  הדעת ששם לגרון וחזרו הודו עד מחסדו
מעכב  בעורף העומד פרעה ואז אי' ביסוד המלובש
וה"ג  מה"ח לעצמו ומקבל הגרון דרך הנמשכת השפע
מחו"ג  הנמשכים הנשמות פגם מחמת הי' וזה הנ"ל
כלילן  תלת עיבור בבחי' לבא הוצרך ולזאת שבדעת,
הפסח  צליית ענין וזהו הלידה הי' פסח ובליל בתלת
באותו  כי הוא המצות וענין ע"ש: כו' כרעיו על ראשו
מוחי' יניקה דעיבור המוחי' כל ג"כ בו נכנסים לילה
נוסף  ועוד דגדלות ומוחי' דקטנות מוחי' דהיינו יחד
ראשון  וגדלות קטנות פי' שני וגדלות קטנות ג "כ לזה
חיצוני' דישסו"ת מנה"י לו הנמשכים מוחי' הוא
מנה"י  לו הנמשכים הוא שני וגדלות וקטנות ופנימי'
מה  יחד נכנס וכ"ז ופנימי' חיצוני' עילאי' דאו"א
שאפי' טובא זמן המשכת צ"ל הי' ההדרגה שע"פ
כו' המוסף תפלת עד שני לגדלות מגיע אינו בשבת
הי' ההוא גילוי שמחמת ממצרים לגואלם כדי והוא
מצה  אכילת מצות ענין וזהו הטבע כפי שלא הגאולה

על  רומזים כוסות והד' דאבא מוחי' המשכת על רומז
ע"ש  המשמח יין בחי' שהם דאימא מוחי' המשכת

בארוכה:
ÔÈ·‰ÏÂ'מוחי המשכת ענין השכל אל לקרב קצת זה

מ"ש  ידוע כי עי"ז לנו המגיע וההארה הללו
דמהימנותא  מיכלא היא שהמצה (קנ"ז) ויצא בזהר
ישראל  נשמות בלב האמונה תתחזק מצה אכילת שע"י
גדול  יסוד הוא כי יצ"מ סיפור במצות החינוך וכ"כ
אות  לנו שהוא לפי ואמונתינו בתורתינו חזק ועמוד
חפץ  קדמון אלוה יש וכי העולם בחידוש גמור ומופת
בו  שיחפוץ היש לשנות ובידו הנמצאות כל פועל ויכול
טבעי  ששינה במצרים שעשה כמו הזמנים מן זמן בכל
עפ"י  אלה דבריו שכתב ועם כו' בשבילינו העולם
תקבע  יצ"מ בזכרון שנעשה המצות שע"י דהיינו פשוט
נמשכים  הפעולות אחרי כי הזאת האמונה בלבבינו
ט"ז  מצוה ע"ש פעולותיו כפי נפעל והאדם הלבבות
כי  מילה במצות לך הקדמתי כבר מ"מ בזה, שהאריך

וגליא  סתים זו אורייתא ממצוה הנראה כתב והוא ,
הכח  בה יש המצה באמת הנה הנסתר ועפ"י בנגלה,
ההגדה, ענין וכעד"ז הזכרון מלבד האמונה לחזק הזה
ויש  לגוף הלבוש כמו הסתים כפי הוא שבתורה והגליא
לנפש  וכגוף ותכלית קץ אין עד לפנים פנים כמה עוד

כו': ונח"י לרוח ונפש
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c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚÂ במ"א ממש"נ יובן התפלה, שע"י מ"ן ההעלאת
שהוא  מנחה בידו הבא מן ויקח בד"ה בת"א
בקשה  אל שיפנה בכדי חדש דבר למלך שמביאין כמו
לב  דכתיב המלך ומדריגת מעלת לגבי והנמוכה הקטנה
לב  ממשיך ההוא חדש הדבר וע"י חקר, אין מלכים
מדברים  שבנ"א הגם המדברת צפור ע"י כמו המלך,
הוא  שהאדם חידוש אינו שזה רק יותר יתירה בבינה
חי  בעל שהיא הציפור שגם החידוש מצד אך מדבר,
לבקשת  שיפנה המלך לב ויעורר ימשיך עי"ז תדבר,
ההשתל' כל כללות שהרי למעלה יובן וכמו"כ ההדיוט,
מהו"ע  אוא"ס לגבי כלל ערוך אינו דבי"ע העולמות
ר"י  אמר שהרי אוקיינוס ים לגבי כטפה אפי' ולא ית',
קצת  איזה יש הרי בים יש טפות כמה לשער יכולני
שזה  רק מים, הוא והים מים, הוא הטיפה וגם ערך,
אחד, מהות הם מ"מ הרבה, מים הוא והים אחת טפה
ממש  לך ערוך אין הם ית' הבורא לגבי נבראים אבל
כלי  ע"י הוא הנבראים עולמות והנהגת התהוות ושרש

דרועא  חסד אלי' וכמאמר ז"א, הנק' דאצי' המדות
איך  לאחזאה כולא כו' שמאלא דרועא גבורה ימינא
מסיבות  והוא ע"פ הזהר במאמר וע' עלמא, מתנהג
וירא  פ' בזח"א כו' טיקלא כהדין בתחבולותיו מתהפך
בחוכמתי' בתחבולותיו תרגם והת"י ע"א, דק"ט
מסיבות, והוא ע"פ ל"ז סי' באיוב פירש"י וע' יעו"ש,
המטר  מניעת נמשך דב"נ עובדיהון שלפום וכיון
מבחי' ר"ר לעורר צריך כו', דרא אכשיר שלא מחמת
לך  ערוך אין הלא לזה יגיע ואיך המדות. מן שלמעל'
שגם  נה"ב ובירור אש רשפי ע"י זהו אלא וכנ"ל,
בשני  לבבך בכל וכמארז"ל ה' לאהבת ישוב הנה"ב

ק" לפני לפני' שתים הקדמת ע"י וזהו ש יצריך
איך  גדול, ברעש הקודש וחיות והאופנים שאומרים
גם  מתעורר ועי"ז לאוא"ס, בטילים הם שהאופנים
ההתבוננו' וע"י כו', האופנים משמרי שרשו כי הנה"ב
גם  הביטול יגיע עי"ז בטל שלו ושרש שהמקור איך

כו'. יצריך בשני לבבך בכל להיות ג"כ לנה"ב
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ÔÈÚÂ במ"א ממש"נ יובן התפלה, שע"י מ"ן ההעלאת
שהוא  מנחה בידו הבא מן ויקח בד"ה בת"א
בקשה  אל שיפנה בכדי חדש דבר למלך שמביאין כמו
לב  דכתיב המלך ומדריגת מעלת לגבי והנמוכה הקטנה
לב  ממשיך ההוא חדש הדבר וע"י חקר, אין מלכים
מדברים  שבנ"א הגם המדברת צפור ע"י כמו המלך,
הוא  שהאדם חידוש אינו שזה רק יותר יתירה בבינה
חי  בעל שהיא הציפור שגם החידוש מצד אך מדבר,
לבקשת  שיפנה המלך לב ויעורר ימשיך עי"ז תדבר,
ההשתל' כל כללות שהרי למעלה יובן וכמו"כ ההדיוט,
מהו"ע  אוא"ס לגבי כלל ערוך אינו דבי"ע העולמות
ר"י  אמר שהרי אוקיינוס ים לגבי כטפה אפי' ולא ית',
קצת  איזה יש הרי בים יש טפות כמה לשער יכולני
שזה  רק מים, הוא והים מים, הוא הטיפה וגם ערך,
אחד, מהות הם מ"מ הרבה, מים הוא והים אחת טפה
ממש  לך ערוך אין הם ית' הבורא לגבי נבראים אבל
כלי  ע"י הוא הנבראים עולמות והנהגת התהוות ושרש

דרועא  חסד אלי' וכמאמר ז"א, הנק' דאצי' המדות
איך  לאחזאה כולא כו' שמאלא דרועא גבורה ימינא
מסיבות  והוא ע"פ הזהר במאמר וע' עלמא, מתנהג
וירא  פ' בזח"א כו' טיקלא כהדין בתחבולותיו מתהפך
בחוכמתי' בתחבולותיו תרגם והת"י ע"א, דק"ט
מסיבות, והוא ע"פ ל"ז סי' באיוב פירש"י וע' יעו"ש,
המטר  מניעת נמשך דב"נ עובדיהון שלפום וכיון
מבחי' ר"ר לעורר צריך כו', דרא אכשיר שלא מחמת
לך  ערוך אין הלא לזה יגיע ואיך המדות. מן שלמעל'
שגם  נה"ב ובירור אש רשפי ע"י זהו אלא וכנ"ל,
בשני  לבבך בכל וכמארז"ל ה' לאהבת ישוב הנה"ב

ק" לפני לפני' שתים הקדמת ע"י וזהו ש יצריך
איך  גדול, ברעש הקודש וחיות והאופנים שאומרים
גם  מתעורר ועי"ז לאוא"ס, בטילים הם שהאופנים
ההתבוננו' וע"י כו', האופנים משמרי שרשו כי הנה"ב
גם  הביטול יגיע עי"ז בטל שלו ושרש שהמקור איך

כו'. יצריך בשני לבבך בכל להיות ג"כ לנה"ב
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

מדינה  שבכל העולם, רוחות ד' על דקאי דאחד בד' פרטית, בהשגחה להתבונן המאריך
הבהמית. הנפש על להתגבר מלמעלה כח נתינת ע"י – הלב כוונת תומ"צ. לקיים אפשר

e‰ÊÂלהארי ׁשּצריכים ּבאחד", הּמארי "ּכל ¿∆ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָ
רֹואה  ׁשהאדם ודבר ּדבר ׁשּבכל הינּו ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָּב"אחד",
ּׁשהאדם  מה הן ,יתּבר הּבֹורא אחדּות לּבֹו אל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשים
לעצמֹו, ּבהּנֹוגע העליֹונה ההׁשגחה ּבעצמֹו ְְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָרֹואה
כּו', אֹותֹו וׁשֹומר ּפרנסתֹו לֹו מזמין הּוא ּברּו ְְְִֵֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁש
ּוכמאמר  יׂשראל, ּבכלל ּפרטית ההׁשגחה הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכן
ּוכמאמר  מׁשּתּמרת", והיא זאבים ע' ּבין אחת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ"ּכבׂשה
הּוא  ּברּו והּקדֹוׁש כּו' עלינּו עמד ּבלבד אחד ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"ׁשּלא
ה' ּבעבֹודת להתחּזק צרי ּכן על מּידם", ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמּצילנּו
ר' ּדאמר וזהּו לתֹורה, עּתים ּובקביעּות ּבצּבּור ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָּבתפּלה
ּדאחד, ּבהּדלי"ת להארי ׁשּצריכים יעקב ּבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאחא
לדעת  צרי אדם ׁשּכל העֹולם, רּוחֹות ד' הּוא ְִֵֶַַַָָָָָָָָּדהּדלי"ת
ואל  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל הּמה נצחּיים ּומצוֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּדהּתֹורה
לקּים  אפׁשר זֹו ׁשּבמדינה ּגֹורם הּמקֹום ּכי האֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיאמר

ּומצ  וׁשלֹום ּתֹורה חס אפׁשר, אי אחרת ּובמדינה וֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
הּׁשמים  רּוחֹות ּכארּבע "ּכי ּכתיב ּדהּנה ּכן, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹלאמר
לעֹולם  אפׁשר ׁשאי "ּכׁשם רז"ל ואמרּו אתכם", ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרׂשּתי
ּד"מה' יׂשראל", ּבלי לעֹולם אפׁשר אי ּכ רּוחֹות , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבלי

ּדנתאּוה  העליֹונה הּכּונה להׁשלים ּכֹוננּו" גבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמצעדי
על  ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּקדֹוׁש
הּוא  האחד ּדאריכּות וזהּו ּומצוֹות, ּבּתֹורה עבֹודתם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָידי
"ּתנּו וזהּו ּבׁשוה, ּומדינה מדינה ּבכל הינּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבהּדלי"ת,
ּד"ׁשמע  אחד", הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹרּבנן,

הערט  ּדער איד א אּונזער ד יׂשראל" אז אלקינּו", ּד"הוי' ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
פּון  העכער איז וואס הוי' ׁשם פּון איז חּיּות אּון ֲִִֵֶֶַַָָָֹּכח

וואס  טבע ּדערהער ה ּדער ּדער אּון אלקים, ׁשם ידי על ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
אחד" "הוי' אין פארׁשטאנד נׁשמה ּדער פּון ,ו קּומט ְְְְְֲִֶֶָָָָָָָ

ּכאן  עד מאיר רּבי "ואמר ,יתּבר הּבֹורא אחדּות ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהינּו
אחד  ּדהוי' זֹו והּׂשגה ּדידיעה ּדהגם הּלב", ּכּונת ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָצריכים
להביא  ּביכלּתֹו מּיׂשראל אחד ּכל אבל הּמח, ּכּונת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהיא
אֹותֹו "מׁשּביעין ּוכמאמר הּלב, אל מהּמח זֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּׂשגה
הּנׁשמה  את להׁשּביע אפׁשר אי ּדלכאֹורה צּדיק", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתהא
ּתהא  אֹותֹו "מׁשּביעין הּפרּוׁש אּלא צּדיק, יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּגּוף
וׂשבע  ּכח ׁשּנֹותנים ׂשבע, ּפרּוׁשּה זֹו ּדבׁשבּועה ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹֹצּדיק",
לבררֹו הּטבעי ונפׁש הּגּוף על להתגּבר ׁשּתּוכל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלהּנׁשמה

ּבגּלּוי. האלקי לאֹור ּכלי ולעׂשֹותֹו ְְְְְֱֲִִִַַָָֹּולזּככֹו

שבהם  וארץ, רקיעים ז' כי בח', לחטוף ולא מקום. בכל ה' אחדות דאחד, בד' להאריך
ולכן  זה, בעולם האדם של הקצוב בזמנו תומ"צ, שע"י העליה בשביל – הנשמה ירדה

ושנותיו. ימיו מאריכין

¯Ó‡Âהינּו הּלב, ּכּונת צריכים ּכאן ּדעד מאיר רּבי ¿»«ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
ּכ ּבּמח, רק ּתּׁשאר לא זֹו יביא ּדידיעה אם י ִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

טֹובֹות  ּבמּדֹות להביאּה מנת על הּלב ּבכּונת ְְְֲִִֵַַַַַָָָָאֹותּה
ואחד  אחד ּדכל ּבאחד", הּמארי "ּכל וזהּו מּמׁש. ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפעל
הוי', ּבאחדּות והינּו ּבאחד, להארי צרי ּכחֹו ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹלפי

ׁשהּוא  מקֹום ּדבכל האדם ׁשּידע ּבהּדלי"ת, הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָוהעּקר
ּבתלמּוד  חּיבים והּכל ועבֹודה, ּבתֹורה לעסק ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָֹֹצרי
לקבע  צרי ּביֹותר ּומטרד טרּוד ׁשהּוא מי אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻּתֹורה,
יכֹולים  ׁשאינם ּפׁשּוטים אנׁשים ואפּלּו לּתֹורה, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָעּתים
וזהּו ּברּבים. המלּמד מּפי לׁשמע צריכים ּבעצמם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹללמד
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(קולט).ד. מפנים הוא.ה.יהודי ש(הטבע) מהטבע, שנעלה הוי' משם הוא וחיותנו באה ו.שכוחנו זו (קליטה) והפנמה
אחד. בה' הנשמה מהשגת

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּבאחד  ּדהאריכּות "ּובּדלי"ת", יעקב ּבר אחא רב ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאמר
ּומקּלים  ּבזה טֹועים ׁשּיׁש ּדלפי ּבהּדלי"ת, הּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהעּקר
יחטף  ׁשּלא אׁשי רב ואמר הבל. ׁשל ּבטענֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלעצמם
והינּו וארץ, רקיעים ז' הּוא החי"ת ּדכּונת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָּבחי"ת,
ּבׁשביל  היא ּבּגּוף הּנׁשמה ּדירידת לּבֹו אל יּתן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהאדם
יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָהּכּונה
ּדמה  וארץ, רקיעים הז' ּדזהּו ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָּדירה
להתלּבׁש הּלזֹו לארץ רקיעים מהז' יֹורדת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשהּנׁשמה
ׁשּתהיה  העלּיה ּבׁשביל היא זֹו ירידה הּנה ּגׁשמי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָּבגּוף
הּמצות  וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יתעּסק ׁשהאדם ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעל
עלי  לאנֹוׁש צבא "הלא ּוכתיב הּגׁשמית. הּלזֹו ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבארץ
הּׂשכיר  ּכמֹו – רׁש"י ּופרׁש ימיו", ׂשכיר וכימי ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָארץ
צרי האדם ּכן זמּנֹו, ׁשּיכלה ויֹודע לׁשנה ׁשּנׂשּכר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּזה
ּבעֹולם  יחיה ׁשנים ּכּמה קצּוב זמן לֹו ׁשּנּתן לּבֹו ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלׂשּום
ימיו  ואחד אחד ּדכל כּו'' יּצרּו" "ימים ּוכתיב ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֻזה,
ּדלּמּוד  לעׂשתם", "הּיֹום ּוכתיב מדּודים, הם ְְְְֲִִִֵַַָָֹּוׁשנֹותיו
וקּיּום  יעׂשּון, אׁשר הּמעׂשה את לידע למען ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָהּתֹורה

זה  ּובׁשביל ּדוקא, הּזה ּבעֹולם הם מעׂשּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמצות
יחטף  "ׁשּלא וזהּו למּטה, הּנׁשמה ירידת ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיתה
אֹויפען  פארגעסען ניט זאהל מענטׁש ּדער ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַּבחי"ת",
ּדער  אֹויף ּגעקּומען איז ער וואס ּדעם צּוליעּב ְֱִִֶֶֶֶֶֶָאמת

איין ז וועלט  מיט ּדעם אין ליגען וועט ער אז אּון , ְְְִִֵֶֶֶֶַַ
מקֹום ח אמת  ּדבכל הינּו ּבהּדלי"ת, יארי ּבמילא הּנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ו"כל  הּמצות, וקּיּום ּבּתֹורה יתעּסק נמצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשהּוא
להארי עצמֹו ונֹותן ׁשּמֹוסר הינּו ּבאחד" ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָהּמארי
לֹו מאריכין הּנה ּבעֹולם, יתּבר אלקּותֹו לפרסם ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבאחד
אריכּות  להאדם נֹותן הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּוׁשנֹותיו, ְְֲִֵֶַָָָָָָָָימיו
ועבֹודה, ּתֹורה ּבאֹור ּומאירֹות טֹובֹות וׁשנים ְְְֲִִִַָָָָימים
האמּתית  הּכּונה להׁשלים ּבכדי ּבעבֹודתֹו, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָלהצליחֹו

ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו ְְֲִִִֵַַַָָלעׂשֹות
ÌM‰Â אריכּות יׂשראל ּכלל ּבתֹו ולכם לנּו יּתן יתּבר ¿«≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ולּמּודּה הּתֹורה הרּבצת לפעל וׁשנים, ְְְְִִִִַַַָָָָָֹימים
לזּכֹות  ּבׁשביל ּתפּלה זֹו ׁשּבּלב עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָוהתעּסקּות
ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות טּוב ּברב העליֹונה הּכּונה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹלהׁשלים
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אדמו"ר  כ"ק הולדת יום שבתפארת, תפארת
לקבל  תורה ספר כתיבת שהותחלה יום נ"ע, מוהר"ש
תפלת  אחר דיבר אשר בב"א, צדקנו משיח פני

המנחה.
מאמר  בשנת 15ישנו הלכה. ונזכר מעשה ראה

לקיוב, הכלל בעניני נ"ע אאמו"ר כ"ק נסע תרנ"ח
ויהודי  גדול לסכום אז זקוקים היו זיטומיר. ברדיצ'וב,
חסידי  רובם היו ובברדיצ'וב עייפים כבר היו רוסיה
לנסוע  מאאמו"ר ביקש והרב ... וצ'ורטקוב. בויאן
אך  נסע, אאמו"ר כ"ק לשם. מכתב ושלח אלו לערים
המגיד, אצל באניפאלי במזיבוז, היה שונות, לסיבות
אודות  בפרטיות אצלי רשום ובניעזין. בהאדיץ'

הענין. קוטב רק אספר ועתה הנסיעה.
טוב  שם הבעל של בחדרו היה במזיבוז כשהיה
ממנה  חתך נ"ע ואאמו"ר שולחן מפת ומצאו נ"ע
לי  ונתן חתיכה לעצמו לקח לביתנו כשבאנו חתיכה.
ור' זקן איש היה טוב, שם הבעל בחדרי שם, חתיכה.
אלא  שמש אז היה לא כבר הוא שמו. ליב טוביה

אז  שהיה מזקנו וסיפר מופלג זקן היה "יושב".
עיר  על קטרוג פעם היה טוב שם הבעל בימי במזיבוז.
הבעל  אל העיר אנשי ובאו ר"ל החולאת בענין מזיבוז
הוא  שאין וענה שיעזור, ממנו ובקשו נ"ע טוב שם
הוא  זרים אנשים עבור רבי, לו: אמרו להושיע. יכול
להם  אמר אז לא?! – עירו אנשי עבור ואילו עוזר,
אז  ואמר תורה. ספר לכתוב שיתחילו טוב שם הבעל

שני 16שכתוב  ישנם עמך, ישראל עבודת תמיד
כתיבת  או בעל־פה, תהלים חומש, אמירת אופנים:
לפני  לרצון ישראל עבודת הם ושניהם תורה. ספר
הסופר  הירש צבי והר' תורה. ספר יכתבו הקב"ה.

זה. תורה בספר ידיעות שתי כתב
שחשבו  ולמרות הקריאה, יום אז היה שלא כיוון
יום  שהיה למחר חיכו מכל־מקום בערב , לנסוע
שבמוחין  ואמר לתורה. עלה אדמו"ר וכ"ק קריאה
מט"ו  יותר הרבה מעלות, ריבוי כן גם יש דגדלות

מעלות.
כ  –ואמר לרחמים זקוקים יהודים אדמו"ר: "ק
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א.15) סב, סנהדרין א. סו, עשרה.16)פסחים בשמונה "רצה" תפלת
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מדינה  שבכל העולם, רוחות ד' על דקאי דאחד בד' פרטית, בהשגחה להתבונן המאריך
הבהמית. הנפש על להתגבר מלמעלה כח נתינת ע"י – הלב כוונת תומ"צ. לקיים אפשר

e‰ÊÂלהארי ׁשּצריכים ּבאחד", הּמארי "ּכל ¿∆ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָ
רֹואה  ׁשהאדם ודבר ּדבר ׁשּבכל הינּו ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָּב"אחד",
ּׁשהאדם  מה הן ,יתּבר הּבֹורא אחדּות לּבֹו אל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשים
לעצמֹו, ּבהּנֹוגע העליֹונה ההׁשגחה ּבעצמֹו ְְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָרֹואה
כּו', אֹותֹו וׁשֹומר ּפרנסתֹו לֹו מזמין הּוא ּברּו ְְְִֵֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁש
ּוכמאמר  יׂשראל, ּבכלל ּפרטית ההׁשגחה הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכן
ּוכמאמר  מׁשּתּמרת", והיא זאבים ע' ּבין אחת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ"ּכבׂשה
הּוא  ּברּו והּקדֹוׁש כּו' עלינּו עמד ּבלבד אחד ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"ׁשּלא
ה' ּבעבֹודת להתחּזק צרי ּכן על מּידם", ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמּצילנּו
ר' ּדאמר וזהּו לתֹורה, עּתים ּובקביעּות ּבצּבּור ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָּבתפּלה
ּדאחד, ּבהּדלי"ת להארי ׁשּצריכים יעקב ּבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאחא
לדעת  צרי אדם ׁשּכל העֹולם, רּוחֹות ד' הּוא ְִֵֶַַַָָָָָָָָּדהּדלי"ת
ואל  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל הּמה נצחּיים ּומצוֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּדהּתֹורה
לקּים  אפׁשר זֹו ׁשּבמדינה ּגֹורם הּמקֹום ּכי האֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיאמר

ּומצ  וׁשלֹום ּתֹורה חס אפׁשר, אי אחרת ּובמדינה וֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
הּׁשמים  רּוחֹות ּכארּבע "ּכי ּכתיב ּדהּנה ּכן, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹלאמר
לעֹולם  אפׁשר ׁשאי "ּכׁשם רז"ל ואמרּו אתכם", ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרׂשּתי
ּד"מה' יׂשראל", ּבלי לעֹולם אפׁשר אי ּכ רּוחֹות , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבלי

ּדנתאּוה  העליֹונה הּכּונה להׁשלים ּכֹוננּו" גבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמצעדי
על  ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּקדֹוׁש
הּוא  האחד ּדאריכּות וזהּו ּומצוֹות, ּבּתֹורה עבֹודתם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָידי
"ּתנּו וזהּו ּבׁשוה, ּומדינה מדינה ּבכל הינּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבהּדלי"ת,
ּד"ׁשמע  אחד", הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹרּבנן,

הערט  ּדער איד א אּונזער ד יׂשראל" אז אלקינּו", ּד"הוי' ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
פּון  העכער איז וואס הוי' ׁשם פּון איז חּיּות אּון ֲִִֵֶֶַַָָָֹּכח

וואס  טבע ּדערהער ה ּדער ּדער אּון אלקים, ׁשם ידי על ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
אחד" "הוי' אין פארׁשטאנד נׁשמה ּדער פּון ,ו קּומט ְְְְְֲִֶֶָָָָָָָ

ּכאן  עד מאיר רּבי "ואמר ,יתּבר הּבֹורא אחדּות ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהינּו
אחד  ּדהוי' זֹו והּׂשגה ּדידיעה ּדהגם הּלב", ּכּונת ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָצריכים
להביא  ּביכלּתֹו מּיׂשראל אחד ּכל אבל הּמח, ּכּונת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהיא
אֹותֹו "מׁשּביעין ּוכמאמר הּלב, אל מהּמח זֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּׂשגה
הּנׁשמה  את להׁשּביע אפׁשר אי ּדלכאֹורה צּדיק", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתהא
ּתהא  אֹותֹו "מׁשּביעין הּפרּוׁש אּלא צּדיק, יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּגּוף
וׂשבע  ּכח ׁשּנֹותנים ׂשבע, ּפרּוׁשּה זֹו ּדבׁשבּועה ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹֹצּדיק",
לבררֹו הּטבעי ונפׁש הּגּוף על להתגּבר ׁשּתּוכל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלהּנׁשמה

ּבגּלּוי. האלקי לאֹור ּכלי ולעׂשֹותֹו ְְְְְֱֲִִִַַָָֹּולזּככֹו

שבהם  וארץ, רקיעים ז' כי בח', לחטוף ולא מקום. בכל ה' אחדות דאחד, בד' להאריך
ולכן  זה, בעולם האדם של הקצוב בזמנו תומ"צ, שע"י העליה בשביל – הנשמה ירדה

ושנותיו. ימיו מאריכין

¯Ó‡Âהינּו הּלב, ּכּונת צריכים ּכאן ּדעד מאיר רּבי ¿»«ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
ּכ ּבּמח, רק ּתּׁשאר לא זֹו יביא ּדידיעה אם י ִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

טֹובֹות  ּבמּדֹות להביאּה מנת על הּלב ּבכּונת ְְְֲִִֵַַַַַָָָָאֹותּה
ואחד  אחד ּדכל ּבאחד", הּמארי "ּכל וזהּו מּמׁש. ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפעל
הוי', ּבאחדּות והינּו ּבאחד, להארי צרי ּכחֹו ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹלפי

ׁשהּוא  מקֹום ּדבכל האדם ׁשּידע ּבהּדלי"ת, הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָוהעּקר
ּבתלמּוד  חּיבים והּכל ועבֹודה, ּבתֹורה לעסק ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָֹֹצרי
לקבע  צרי ּביֹותר ּומטרד טרּוד ׁשהּוא מי אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻּתֹורה,
יכֹולים  ׁשאינם ּפׁשּוטים אנׁשים ואפּלּו לּתֹורה, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָעּתים
וזהּו ּברּבים. המלּמד מּפי לׁשמע צריכים ּבעצמם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹללמד
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(קולט).ד. מפנים הוא.ה.יהודי ש(הטבע) מהטבע, שנעלה הוי' משם הוא וחיותנו באה ו.שכוחנו זו (קליטה) והפנמה
אחד. בה' הנשמה מהשגת
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ּבאחד  ּדהאריכּות "ּובּדלי"ת", יעקב ּבר אחא רב ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאמר
ּומקּלים  ּבזה טֹועים ׁשּיׁש ּדלפי ּבהּדלי"ת, הּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהעּקר
יחטף  ׁשּלא אׁשי רב ואמר הבל. ׁשל ּבטענֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלעצמם
והינּו וארץ, רקיעים ז' הּוא החי"ת ּדכּונת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָּבחי"ת,
ּבׁשביל  היא ּבּגּוף הּנׁשמה ּדירידת לּבֹו אל יּתן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהאדם
יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָהּכּונה
ּדמה  וארץ, רקיעים הז' ּדזהּו ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָּדירה
להתלּבׁש הּלזֹו לארץ רקיעים מהז' יֹורדת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשהּנׁשמה
ׁשּתהיה  העלּיה ּבׁשביל היא זֹו ירידה הּנה ּגׁשמי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָּבגּוף
הּמצות  וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יתעּסק ׁשהאדם ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעל
עלי  לאנֹוׁש צבא "הלא ּוכתיב הּגׁשמית. הּלזֹו ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבארץ
הּׂשכיר  ּכמֹו – רׁש"י ּופרׁש ימיו", ׂשכיר וכימי ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָארץ
צרי האדם ּכן זמּנֹו, ׁשּיכלה ויֹודע לׁשנה ׁשּנׂשּכר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּזה
ּבעֹולם  יחיה ׁשנים ּכּמה קצּוב זמן לֹו ׁשּנּתן לּבֹו ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלׂשּום
ימיו  ואחד אחד ּדכל כּו'' יּצרּו" "ימים ּוכתיב ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֻזה,
ּדלּמּוד  לעׂשתם", "הּיֹום ּוכתיב מדּודים, הם ְְְְֲִִִֵַַָָֹּוׁשנֹותיו
וקּיּום  יעׂשּון, אׁשר הּמעׂשה את לידע למען ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָהּתֹורה

זה  ּובׁשביל ּדוקא, הּזה ּבעֹולם הם מעׂשּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמצות
יחטף  "ׁשּלא וזהּו למּטה, הּנׁשמה ירידת ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיתה
אֹויפען  פארגעסען ניט זאהל מענטׁש ּדער ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַּבחי"ת",
ּדער  אֹויף ּגעקּומען איז ער וואס ּדעם צּוליעּב ְֱִִֶֶֶֶֶֶָאמת

איין ז וועלט  מיט ּדעם אין ליגען וועט ער אז אּון , ְְְִִֵֶֶֶֶַַ
מקֹום ח אמת  ּדבכל הינּו ּבהּדלי"ת, יארי ּבמילא הּנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ו"כל  הּמצות, וקּיּום ּבּתֹורה יתעּסק נמצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשהּוא
להארי עצמֹו ונֹותן ׁשּמֹוסר הינּו ּבאחד" ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָהּמארי
לֹו מאריכין הּנה ּבעֹולם, יתּבר אלקּותֹו לפרסם ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבאחד
אריכּות  להאדם נֹותן הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּוׁשנֹותיו, ְְֲִֵֶַָָָָָָָָימיו
ועבֹודה, ּתֹורה ּבאֹור ּומאירֹות טֹובֹות וׁשנים ְְְֲִִִַָָָָימים
האמּתית  הּכּונה להׁשלים ּבכדי ּבעבֹודתֹו, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָלהצליחֹו

ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו ְְֲִִִֵַַַָָלעׂשֹות
ÌM‰Â אריכּות יׂשראל ּכלל ּבתֹו ולכם לנּו יּתן יתּבר ¿«≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ולּמּודּה הּתֹורה הרּבצת לפעל וׁשנים, ְְְְִִִִַַַָָָָָֹימים
לזּכֹות  ּבׁשביל ּתפּלה זֹו ׁשּבּלב עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָוהתעּסקּות
ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות טּוב ּברב העליֹונה הּכּונה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹלהׁשלים
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אדמו"ר  כ"ק הולדת יום שבתפארת, תפארת
לקבל  תורה ספר כתיבת שהותחלה יום נ"ע, מוהר"ש
תפלת  אחר דיבר אשר בב"א, צדקנו משיח פני

המנחה.
מאמר  בשנת 15ישנו הלכה. ונזכר מעשה ראה

לקיוב, הכלל בעניני נ"ע אאמו"ר כ"ק נסע תרנ"ח
ויהודי  גדול לסכום אז זקוקים היו זיטומיר. ברדיצ'וב,
חסידי  רובם היו ובברדיצ'וב עייפים כבר היו רוסיה
לנסוע  מאאמו"ר ביקש והרב ... וצ'ורטקוב. בויאן
אך  נסע, אאמו"ר כ"ק לשם. מכתב ושלח אלו לערים
המגיד, אצל באניפאלי במזיבוז, היה שונות, לסיבות
אודות  בפרטיות אצלי רשום ובניעזין. בהאדיץ'

הענין. קוטב רק אספר ועתה הנסיעה.
טוב  שם הבעל של בחדרו היה במזיבוז כשהיה
ממנה  חתך נ"ע ואאמו"ר שולחן מפת ומצאו נ"ע
לי  ונתן חתיכה לעצמו לקח לביתנו כשבאנו חתיכה.
ור' זקן איש היה טוב, שם הבעל בחדרי שם, חתיכה.
אלא  שמש אז היה לא כבר הוא שמו. ליב טוביה

אז  שהיה מזקנו וסיפר מופלג זקן היה "יושב".
עיר  על קטרוג פעם היה טוב שם הבעל בימי במזיבוז.
הבעל  אל העיר אנשי ובאו ר"ל החולאת בענין מזיבוז
הוא  שאין וענה שיעזור, ממנו ובקשו נ"ע טוב שם
הוא  זרים אנשים עבור רבי, לו: אמרו להושיע. יכול
להם  אמר אז לא?! – עירו אנשי עבור ואילו עוזר,
אז  ואמר תורה. ספר לכתוב שיתחילו טוב שם הבעל

שני 16שכתוב  ישנם עמך, ישראל עבודת תמיד
כתיבת  או בעל־פה, תהלים חומש, אמירת אופנים:
לפני  לרצון ישראל עבודת הם ושניהם תורה. ספר
הסופר  הירש צבי והר' תורה. ספר יכתבו הקב"ה.

זה. תורה בספר ידיעות שתי כתב
שחשבו  ולמרות הקריאה, יום אז היה שלא כיוון
יום  שהיה למחר חיכו מכל־מקום בערב , לנסוע
שבמוחין  ואמר לתורה. עלה אדמו"ר וכ"ק קריאה
מט"ו  יותר הרבה מעלות, ריבוי כן גם יש דגדלות

מעלות.
כ  –ואמר לרחמים זקוקים יהודים אדמו"ר: "ק
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אמירת  גם יהיה וכאשר תורה. ספר שכותבים הרי
שזהו  לומר, שמותר במקומות בעל־פה, תהלים חומש,
שיהיה  השי"ת יעזור עמך. ישראל עבודת תמיד לרצון

משיח  פני לקבל בקרוב ונזכה ו... קל, קיץ בריא, קיץ
ורחמים. בחסד בב"א צדקנו
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מוגה. בלתי הנחה השומעים. רשימת פי על (*
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[תרצ"ה] תמוז כ"ג ב"ה,

מר  והנעלים הנכבדים האחים ש"ב

ד' אברהם, חיים ומר זלמן שניאור

יחיו  עליהם

וברכה! שלום

במועדו  מכתבם זמן, הגבלת להן אין והברכה האהבה

בברכת  אותם וברכתי משלומם, לשמוע ונהניתי הגיעני,

ובנצחי. בזמני ומתוקה טובה שנה

לא  - עתה ולא עליכם לא - בריאותי חלישות ומפני

סמוך  עד בשם והתעכבתי לויען ונסעתי אז, להשיב יכולתי

אדחי. דאדחי וכיון הפסח, לחג

התקשרותם  פתילי על המעיד מכתבם תוכן אמנם

שמור  במאד, עלי וחביבים היקרים המשפחה, נימי ביחס

כבוד  מאת הנני שומע לזמן מזמן כי ואם אתי, הוא

במדות  והמופלא באנשים היקר נפשי ידיד ש"ב אביהם

ומצבם, משלומם שליט"א הרה"ח הרה"ג תרומיות

השם, יברכם

אודות  על יותר בפרטיות לידע תשוקתי גודל זה בכל

ללמוד  עת קביעות להם יש האם חייהם, בארחות מצבם

חברים  להם יש האם הלימודים, הם ומה יום, בכל

של  סביבה לעשות יקרים אחים עליכם גזעם וכפי טובים,

הלימוד. אל לקרבם עליהם ולהשפיע צעירים

אחד  לכל המעודדת אורות  טל היא החסידות תורת

מענה  לי כתבו הנכבדים ש"ב מכם בבקשה שהוא, במצבו

אשר  [מאמרים] איזה תשורה לכם שולח והנני האמור, על

בעצמיכם. להבינם תוכלו

ת"ו  לאה"ק בקרוב לעלות יחיו להוריכם יעזור השי"ת

בחיי  להסתדר לכם ויעזור הטוב, כחפצם ולהסתדר

תחזינה  יחיו הוריכם ועיני ונצחי, זמני באושר משפחה

וברוחניות. בגשמיות טוב רוב יחיו ילידיהם ובשאר בכם

ומברכם. הדו"ש ש"ב
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÷ìá úùøô
áëá÷ìa àøiåïåùàøäNr-øLà-ìk úà øBtö-ïa ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬

:éøîàì ìàøNéâãàî írä éðtî áàBî øâiå ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ
:ìàøNé éða éðtî áàBî õ÷iå àeä-áø ék¦´©®©¨´̈½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

ãìäwä eëçìé äzr ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úra áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe(éåì) ¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
ääøBút øBòa-ïa írìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨

øîàì Bì-àø÷ì Bnr-éða õøà øäpä-ìr øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸ
ïér-úà äqë äpä íéøönî àöé ír äpäÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´

:éìnî áLé àeäå õøàäåàp-äëì äzrå ¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«§©¨Á§¨¨̧
épnî àeä íeör-ék äfä írä-úà él-äøà̈«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ¦¤½¦
ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´
øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ

:øàeéæíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈
:àeä Ceøá ék(ìåçá ë"ò) ¦¬¨−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr gk zegiy ihewl)
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ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב, מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éðùâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënrãé÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®
:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiååèãBò óñiå ©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−

:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìä¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤
æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´

:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³
äNrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®

:äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìeçéírìa ïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©¦§À̈
àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ
ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá¥−¤´¤§¨®̈´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìàèéeáL äzrå ¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸
ýåýé óñi-äî ärãàå äìélä ízà-íb äæá àð̈¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−

ac:énr øëäìéì írìa-ìà | íéäìà àáiå ©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼
Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´

éìà øaãà-øLà øácä-úà Càå ízàBúà E ¦®̈§©À¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬
:äNrú©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr bk mgpn zxez)
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מֹוליכין  ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
éùéìùàëBðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®

:áàBî éøN-ír Cìiåáë-ék íéäìà óà-øçiå ©¥−¤¦¨¥¬¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«
Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®

:Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìr áëø àeäåâëàøzå §ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤
Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤

iå äãOaírìa C:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà ©¨¤®©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
ãëøãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬

אגרות קודש

]ר"ח תמוז תשכ"ב[

... הכתוב בשער היחוד והאמונה פ"ז דהשמש "כמו קס"ז פעמים כגודל כדור הארץ" הוא ע"פ 

פסק הרמב"ם בהל' יסודי התורה פ"ג ה"ח )ודייק יותר בהקדמה לפירוש המשניות "קס"ו וג' שמיני 

פעם"(.

שכאילו התוכנים דעתה חקרו ומצאו אחרת - 4/5 מליון פעמים  כנראה הקשו לכת"ר ממה 

ויותר. - וכמו בשאר הקושיות "המדעיות" מסוג זה - המקשן ע"ה גם במדע!

ע"ד הקוטר  וברמב"ם המדובר   )volume( לכמות  בנוגע  הוא  ויותר  מליון   4/5 בתכונה  הנא' 

)diametre(. והנה ערך הקוטרין הנ"ל המובא בס' התכונה דעתה הוא - כמו 110 )ולא - ק"ע( - אלא 

שמדידת קוטר השמש זו מביאה בחשבון שכבות מסויימות של השמש ולא כולן - כי שכבות החצוניות 

ביותר - )לפי דעת התוכנים דעתה( משתנות )בתנועת כווץ והתפשטות( מזמן לזמן במדה גדולה, לא 

כולן נראות לעין )כ"א רק "רואים" השפעתן( וכו' וכו' - ולכן גם קשה למודדן. כן אין מביאים בחשבון 

את protuberance, אבל )לפעמים עכ"פ( ראו ומדדו שהתפשטו הנ"ל עד כדי כך שהי' אז קוטר השמש 

יותר מן ק"ע פעמים מקוטר הארץ ונתכווץ אח"כ וכו' ואכ"מ.



רלז c"ag i`iyp epizeax zxezn

אמירת  גם יהיה וכאשר תורה. ספר שכותבים הרי
שזהו  לומר, שמותר במקומות בעל־פה, תהלים חומש,
שיהיה  השי"ת יעזור עמך. ישראל עבודת תמיד לרצון

משיח  פני לקבל בקרוב ונזכה ו... קל, קיץ בריא, קיץ
ורחמים. בחסד בב"א צדקנו

*xii` 'a ,w"ed` '` mei
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מוגה. בלתי הנחה השומעים. רשימת פי על (*

•
ycew zexb`

[תרצ"ה] תמוז כ"ג ב"ה,

מר  והנעלים הנכבדים האחים ש"ב

ד' אברהם, חיים ומר זלמן שניאור

יחיו  עליהם

וברכה! שלום

במועדו  מכתבם זמן, הגבלת להן אין והברכה האהבה

בברכת  אותם וברכתי משלומם, לשמוע ונהניתי הגיעני,

ובנצחי. בזמני ומתוקה טובה שנה

לא  - עתה ולא עליכם לא - בריאותי חלישות ומפני

סמוך  עד בשם והתעכבתי לויען ונסעתי אז, להשיב יכולתי

אדחי. דאדחי וכיון הפסח, לחג

התקשרותם  פתילי על המעיד מכתבם תוכן אמנם

שמור  במאד, עלי וחביבים היקרים המשפחה, נימי ביחס

כבוד  מאת הנני שומע לזמן מזמן כי ואם אתי, הוא

במדות  והמופלא באנשים היקר נפשי ידיד ש"ב אביהם

ומצבם, משלומם שליט"א הרה"ח הרה"ג תרומיות

השם, יברכם

אודות  על יותר בפרטיות לידע תשוקתי גודל זה בכל

ללמוד  עת קביעות להם יש האם חייהם, בארחות מצבם

חברים  להם יש האם הלימודים, הם ומה יום, בכל

של  סביבה לעשות יקרים אחים עליכם גזעם וכפי טובים,

הלימוד. אל לקרבם עליהם ולהשפיע צעירים

אחד  לכל המעודדת אורות  טל היא החסידות תורת

מענה  לי כתבו הנכבדים ש"ב מכם בבקשה שהוא, במצבו

אשר  [מאמרים] איזה תשורה לכם שולח והנני האמור, על

בעצמיכם. להבינם תוכלו

ת"ו  לאה"ק בקרוב לעלות יחיו להוריכם יעזור השי"ת

בחיי  להסתדר לכם ויעזור הטוב, כחפצם ולהסתדר

תחזינה  יחיו הוריכם ועיני ונצחי, זמני באושר משפחה

וברוחניות. בגשמיות טוב רוב יחיו ילידיהם ובשאר בכם

ומברכם. הדו"ש ש"ב

fi jxk v"iixden w"b`

•

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

iyily ,ipy ,oey`x - ak - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

÷ìá úùøô
áëá÷ìa àøiåïåùàøäNr-øLà-ìk úà øBtö-ïa ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬

:éøîàì ìàøNéâãàî írä éðtî áàBî øâiå ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ
:ìàøNé éða éðtî áàBî õ÷iå àeä-áø ék¦´©®©¨´̈½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

ãìäwä eëçìé äzr ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úra áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe(éåì) ¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
ääøBút øBòa-ïa írìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨

øîàì Bì-àø÷ì Bnr-éða õøà øäpä-ìr øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸ
ïér-úà äqë äpä íéøönî àöé ír äpäÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´

:éìnî áLé àeäå õøàäåàp-äëì äzrå ¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«§©¨Á§¨¨̧
épnî àeä íeör-ék äfä írä-úà él-äøà̈«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ¦¤½¦
ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´
øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ

:øàeéæíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈
:àeä Ceøá ék(ìåçá ë"ò) ¦¬¨−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr gk zegiy ihewl)

ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב, מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éðùâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënrãé÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®
:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiååèãBò óñiå ©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−

:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìä¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤
æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´

:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³
äNrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®

:äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìeçéírìa ïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©¦§À̈
àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ
ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá¥−¤´¤§¨®̈´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìàèéeáL äzrå ¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸
ýåýé óñi-äî ärãàå äìélä ízà-íb äæá àð̈¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−

ac:énr øëäìéì írìa-ìà | íéäìà àáiå ©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼
Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´

éìà øaãà-øLà øácä-úà Càå ízàBúà E ¦®̈§©À¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬
:äNrú©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr bk mgpn zxez)

Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מֹוליכין  ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
éùéìùàëBðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®

:áàBî éøN-ír Cìiåáë-ék íéäìà óà-øçiå ©¥−¤¦¨¥¬¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«
Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®

:Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìr áëø àeäåâëàøzå §ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤
Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤

iå äãOaírìa C:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà ©¨¤®©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
ãëøãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬
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:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



רלט iriax - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



xihtnרמ ,iriay - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

"ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

חושןֿמשפט). ערוך' ב'שולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤

:áàBî úBða-ìà úBðæì íräáírì ïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

âýåýé óà-øçiå øBòt ìráì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéaã-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨

LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå írä éLàø̈¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤

:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéåääLî øîàiå §¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½
íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−

:øBrt ìráìåàa ìàøNé éðaî Léà äpäå §©¬©§«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈
äLî éðérì úéðéãnä-úà åéçà-ìà áø÷iå©©§¥³¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½
çút íéëá änäå ìàøNé-éða úãr-ìk éðérìe§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©

:ãrBî ìäàæïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå ¬Ÿ¤¥«©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iå ïäkä©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

çø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷èeéäiå ¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾
ôôô :óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על מסירתֿנפׁש איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!

.ïîéñ ç"åðî ,íé÷åñô ã"÷

øéèôîæïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®

xihtn - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iåçàáiå ©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«Â©¨ÂŸ
-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
è:óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥®̈©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ÷ìá úùøôì äøèôä

ú"åîùìåä ÷øô äëéîá øùò éøúá

äåäéäåíénr áø÷a á÷ré úéøàL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ©¦´
íéáéáøk ýåýé úàî ìèk íéaø-éìr ©¦½§©Æ¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥

:íãà éðáì ìçéé àìå Léàì äe÷é-àì øLà áNræäéäå ¥®¤£¤³«Ÿ§©¤Æ§¦½§¬Ÿ§©¥−¦§¥¬¨¨«§¨¨Á
ïàö-éøãra øéôëk øré úBîäáa äéøàk íéaø íénr áø÷a íéBba á÷ré úéøàL§¥¦¸©«£¹Ÿ©¦À§¤̧¤Æ©¦´©¦½§©§¥Æ§©«£´©½©¦§¦−§¤§¥®Ÿ

`xenl iy
(å,á÷òé úéøàL.eôøviL éøçà eøàMiL íúBà,íéaø íénò áø÷aCBúa §¥¦©£Ÿ¨¤¦¨£©£¥¤¦¨§§¤¤©¦©¦§

.íéãeäé íäéðéa eéäéå ,âBâîe âBb íò íéìLeøé ìò eôñàiL íéaøä íénòäìèk ¨©¦¨©¦¤¥¨§©§¨©¦¦¨§¦§¥¥¤§¦§©
,'ä úàîïî 'ä úàî àaL ìhä Bîk ¥¥§©©¤¨¥¥¦

epàéáiL Léàì äe÷iL ãçà ïéàå íéîMä©¨©¦§¥¤¨¤§©¤§¦¤§¦¤

õøàì àéánä àeä ék äe÷é 'äì àlà ,Bì¤¨©§©¤¦©¥¦¨¨¤

.øèîe ìè,íéáéáøk.øènä úBtèk ©¨¨¦§¦¦§¦©¨¨

,ìçééì.äå÷úå úìçBz ïBL(æäéøàk §©¥§¤¤§¦§¨§©§¥
,øòé úBîäáaèìBL íkìî äéäé Ck §©£©©¨¦§¤©§¨¥

.ìka,øéôëk.øéòö äéøà àeä ©Ÿ¦§¦©§¥¨¦

mixn zxhr
åäéäåíéaø íénr áø÷a á÷ré úéøàLâBb íò íéìLeøé ìò eîçliL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ©¦´©¦½¤¦¨£©§¨©¦¦

íäéðéa ìàøNé eéäéå ,âBâîeáNr-éìr íéáéáøk ýåýé úàî ìèkBðéàL ¨§¦§¦§¨¥¥¥¤§©Æ¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥¥®¤¤¥

äéäé Ck ,íãà éãé ìò íìBòì àaøLà ¨§¨©§¥¨¨¨¦§¤£¤³
äe÷é-àììàøNéLéàìäøæòìàìå «Ÿ§©¤Æ¦§¨¥§¦½§¤§¨§¬Ÿ

íãà éðáì ìçéé'äa íà-ék:æïëì §©¥−¦§¥¬¨¨«¦¦©¨¥

íéBba á÷ré úéøàL äéäå§¨¨Á§¥¦¸©«£¹Ÿ©¦À
íéaø íénr áø÷aíéBbä ïéa §¤̧¤Æ©¦´©¦½¥©¦

úBîäáa äéøàkä úiç ïéaøré §©§¥Æ§©«£´¥©©©©½©
-íà øLà ïàö-éøãra øéôëk¦§¦−§¤§¥®Ÿ£¤¯¦

øáríLìévî ïéàå óøèå ñîøå ¨©²¨§¨©¬§¨©−§¥¬©¦«



רמי xihtn ,iriay - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

"ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

חושןֿמשפט). ערוך' ב'שולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
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ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על מסירתֿנפׁש איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!
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éñeñ ézøëäåå Eaøwî Eéúákøî ézãáàäE,äîçìî úòì íéðëenä §¦§©¦¬¤−¦¦§¤®§©«£©§¦−©§§Ÿ¤«©¨¦§¥¦§¨¨

íäa CøBö ïéà øák ék:éézøëäå ¦§¨¥¤¨¤§¦§©¦−
Eöøà éøräîBç úBôwenäézñøäå ¨¥´©§¤®©¨¨§¨«©§¦−
éøöáî-ìkEéøòì ãBò Cøèöz àì ék ¨¦§¨¤«¦Ÿ¦§¨¥§¨¥

øöáî:àéEa éúçbLä EúBàøa ¦§¨¦§§©§¨¨¦§

Eãiî íéôLë ézøëäåàì ék §¦§©¦¬§¨¦−¦¨¤®¦Ÿ

úBãéúòä úòãì íéôLëa ãBò ÷Bñòz©£¦§¨¦¨©©¨£¦

íéððBrîeíéððòa íéìkzñnä älà §«§¦−¥¤©¦§©§¦¨£¨¦

úBãéúòä úòãì:Cì-eéäé àì ¨©©¨£¦¬Ÿ¦«§¨«
áééìéñô ézøëäåEïáàå õòî §¦§©¦¯§¦¤²¥¥¨¤¤

éúBávîeEaøwî Eøékz æà ék ©¥«¤−¦¦§¤®¦¨©¦

éãòìaî dBìà ïéàLäåçzLú-àìå ¤¥¡©¦©§¨©§«Ÿ¦§©«£¤¬
éãé äùrîì ãBòEíéìéñtì: −§©«£¥¬Ÿ¨¤«©§¦¦

âéézLúðåø÷òàéøéLàE §¨«©§¦¬¤¡Ÿ£¥¤−
éør ézãîLäå EaøwîEeãáòL ¦¦§¤®§¦§©§¦−¨¤«¤¨§

äøæ-äãBáò ía:ãéóàa éúéùrå ¨£¨¨¨§¨¦¹Ÿ¦§©¯
éeìâaäîçáeálaíéBbä-úà í÷ð §¨§¥¨²©¥¨−̈¤©¦®
øLàãBòeòîL àìúâìôî äî÷ð £¤−¬Ÿ¨¥«§¨¨ª§¤¤

úàæk:àøîBà,ìàøNéì àéápä ¨Ÿ¥©¨¦§¦§¨¥

øîà ýåýé-øLà úà àð-eòîL¦§¾̈¥¬£¤§Ÿ̈−Ÿ¥®
áéø íe÷eòîLiL ,ìàøNé íò çkåúä µ¦´¦§©¥©¦¦§¨¥¤¦§§

íéøää-úàíäøáà íäL úBáàä ¤¤«¨¦½¨¨¤¥©§¨¨

á÷òéå ÷çöéúBòábä äðrîLúå ¦§¨§©£Ÿ§¦§©¬§¨©§¨−
äàìå ìçø ä÷áø äøN úBänàäEìB÷ ¨¦¨¨¨¦§¨¨¥§¥¨¤«

BîL Cøaúé ìàì íäéða eìîbM äî: ©¤¨§§¥¤¨¥¦§¨¥§

áeòîLeðéæàäáéø-úà íéøä ¦§³©£¦¨¦Æ¤¦´
íéðúàäå ýåýéíéôéwzä íéøcä §Ÿ̈½§¨¥«¨¦−©¨¦©©¦¦

õøà éãñîõøàì ãBñéä eéäL ´Ÿ§¥®̈¤¤¨©§¨¨¤

úéLàøá äNòîaýåýéì áéø ék §©£¥§¥¦¦´¦³©«Ÿ̈Æ
Bnr-írBãâðk eàèçL ìò-írå ¦©½©¤¨§§¤§§¦

çkåúé ìàøNé÷écö àeäL úBàøäì ¦§¨¥−¦§©¨«§©§¤©¦

Báéøa:âénrøékäì Eaì ïzäî §¦©¦²¥¦§§©¦¤«
áBè áBø ãàîäîe Eì éúéùr- §Ÿ¨¦¬Ÿ¦§−¨´
øLà øácäéúàìäEézòbéBa E ©¨¨£¤¤§¥¦®¦©§¦

ìBòä ãéaëäìéa äðréa ãòä:ã §©§¦¨£¥−¦«¨¥¦

úBáBè Eì éúéNòéúìrä ékE ¨¦¦§¦³¤«¡¦¦̧Æ
íéøöî õøàîäãBáòa íL úééäL ¥¤´¤¦§©½¦¤¨¦¨¨©£¨

äL÷éúéãt íéãár úéaîeEéðôì ¨¨¦¥¬£¨¦−§¦¦®¦§¥

ïîfäéðôì çìLàåíéøîe ïøäà äLî-úà EäáBhä Cøcä íëúà íéøBî eéäå ,íúeëæa íéðBfð íúééäL:äàð-øëæ énrìàøNé íò íMä äNòL ãñçä ©§©¨«¤§©´§¨¤½¤Ÿ¤−©«£¬Ÿ¦§¨«¤¡¦¤¦¦¦§¨§¨¦¤§¤©¤¤©¨©¦À§¨¨Æ©¤¤¤¨¨©¥¦¦§¨¥

õri-äîìà íòìaáàBî Cìî ÷ìaìkä ãéîLäìøBòa-ïa írìa Búà äðr-äîeìàøNé ìò 'ä íòæ àì íBòæà äîíéhMä-ïîíúàèçLíL éì ©¨©À¦§¨¤¨¨Æ¤´¤½̈§©§¦©Ÿ¤«¨¨¬Ÿ−¦§¨´¤§®¨¤§Ÿ¨©©¦§¨¥¦©¦¦Æ¤£¨¤¦¨

íëàa ãò íkî éúøæòå éúáBè ézòðî àìåìbìbä-ãrøBëæ ìkä ,õøàä úà íëéðôì ézLaëå äLaia ïcøiä úà ízøáò íLåýåýé úB÷ãö úrc ïrîìäNòL §Ÿ¨©§¦¨¦§¤§¨¦¦¤©Ÿ£¤©©¦§½̈§¨£©§¤¤©©§¥©©¨¨§¦©§¦¦§¥¤¤¨¨¤©Ÿ§§©¬©©−©¦§¬§Ÿ̈«¤¨¨

Enò:åìàøNé íLa àéápä øîBàänaäøeLz Bæéàaókà ýåýé íc÷àóeôk úBéäì ìëeàíBøî éäìàìéìeà ,äçéìñ LwáìúBìBòá epîc÷àä ¦§¥©¨¦§¥¦§¨¥©¨Æ§¥§¨£©¥´§Ÿ̈½¦©−©¦§¨¥«Ÿ¥´¨®§©¥§¦¨©©«£©§¤´§½

úBìBòá epîc÷àä íBøî éäìàì¥«Ÿ¥´¨®©«£©§¤´§½
:äðL éða íéìâraæýåýé äöøéä ©«£¨¦−§¥¬¨¨«£¦§¤³§Ÿ̈Æ

éøt érLt éøBëa ïzàä ïîL-éìçð úBááøa íéìéà éôìàa§©§¥´¥¦½§¦«§−©«£¥¨®¤©«¤¥³§¦Æ¦§¦½§¦¬
:éLôð úàhç éðèáçLøBc ýåýé-äîe áBh-äî íãà Eì ãébä ¦§¦−©©¬©§¦«¦¦¬§²¨−̈©®¨«§Ÿ̈º¥´

úëì rðöäå ãñç úáäàå ètLî úBùr-íà ék Enî¦§À¦´¦£³Ÿ¦§¨Æ§©´£©¤½¤§©§¥¬©¤−¤
éäìà-ír:E ¦¡Ÿ¤«

`xenl iy
.'ä éðôì àBáì ävøúà änáeæà ìàøNé eøîàM äî ,øbñî øîàî Bîk àeä ïàkî) ©¤¤§©¤¨¦§¥¦¨§©£¨ª§¨©¤¨§¦§¨¥¨

.(øBòt ìòáa íéhMa eìLëpL éøçà,íBøî éäìàì ókàòðëðå óeôk äéäà ©£¥¤¦§§©¦¦§©©§¦©¥Ÿ¥¨¤§¤¨§¦§¨

.íBøî éäìàì,úBìBòá epîc÷àäéøö éëå.úBáBø÷úì àeä C(æúBááøa ¥Ÿ¥¨©£©§¤§§¦¨¦§¦§§¦§
,ïîL éìçð.íéìçð Bîk ,úBçðîì ïîL éeaøat éøBëa ïzàä,éòLíàä ©£¥¨¤§¦¤¤¦§¨§§¨¦©¤¥§¦¦§¦©¦

àèçä àeäL ,éòLt ìò øtëì ìéáLa¦§¦§©¥©¦§¦¤©¥§

éða úà ïaø÷ì ïzàL éeàø äéä ,ãéæîa§¥¦¨¨¨¤¤¥§¨§¨¤§¦

.øBëaä,éLôð úàhç éðèá éøt ©§§¦¦§¦©©©§¦
,éLôð úàhç ìò øtëì ìéáLa íàä©¦¦§¦§©¥©©©©§¦

ïzàL éeàø äéä ,ââBLa àèçä àeäL¤©¥§§¥¨¨¨¤¤¥

íéðaä íäL éðèá éøt úà ïaø÷ì§¨§¨¤§¦¦§¦¤¥©¨¦

.íépèwääî ,øbñnä øîànä àeä ïàk ãò) ©§©¦©¨©©£¨©ª§¨©

.(æà ìàøNé eìàMM(çíãà Eì ãébä ¤¨£¦§¨¥¨¦¦§¨¨
,áBh äî,(àéápä úáeLz àéä úàæ) ©Ÿ¦§©©¨¦

äzàL íãàä äzà Eì ãébä ä"á÷ä¦¦§©¨¨¨¨¤©¨

."'åâå íc÷à äna" ìàBL,áBh äî ¥©¨£©¥©
.Bøáçì íãà ïéaL úåöîa úBNòì áBh äî,Enî LøBc 'ä äîe.íB÷nì íãà ïéaL úåöîa,ãñç úáäàå ètLî úBNò íà ék,Eúéîòa ìåò äNòz àlL ©©£§¦§Ÿ¤¥¨¨©£¥¨¥¦§§¦§Ÿ¤¥¨¨©¨¦¦£¦§¨§©£©¤¤¤Ÿ©£¤¨¤©£¦§

.Ezìëé ìëa Bnò ãñç äNòz ÷ø ,ïBîî ÷fäa Bà øeaãa epøòöz àìåéäìà íò úëì òðöäå,Eøîàîëe .ááì íúa åéëøãa Cìz ,Bcáì 'ä íò Ezëì òðöäå §Ÿ§©£¤§¦§¤¥¨©©£¤¤¤¦§¨§¨§§§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤§©§¥©¤§§¦§©¥¥¦§¨¨§Ÿ¥¨§©£©

éNòî ìëå" ì"æøì eéäé E"íéîL íL,(áé,á úåáà)ìëåéëøc ìëa" áeúkä ïBL"eäòã E.(å,â éìùî) §¨©£¤¦§§¥¨©¦§¦§©¨§¨§¨¤¨¥

mixn zxhr
äðL éða íéìâraíéøçáðå íéáBè øúBiä íäL åéìà àéáàL:æäöøéäéëå ©«£¨¦−§¥¬¨¨«¤¨¦¥¨¤¥©¥¦§¦§¨¦£¦§¤³§¦

äöøéíéìéà éôìàa ýåýé,úBðaø÷ìïîL-éìçð úBááøaìò ú÷öì ¦§¤§Ÿ̈Æ§©§¥´¥¦½§¨§¨§¦«§−©«£¥®̈¤¨¤¤©

Bà ,úBçðnä:éLôð úàhç éðèá éøt érLt éøBëa ïzàäçLBãwä ©§¨©«¤¥³§¦Æ¦§¦½§¦¬¦§¦−©©¬©§¦«©¨

àeä CeøaáBh-äî íãà Eì ãébäåéðéòaEnî LøBc ýåýé-äîeïéà ¨¦¦¬§²¨−̈©®§¥¨¨«§Ÿ̈º¥´¦§À¥

úBìBòa éöôçètLî úBùr-íà ék ¤§¦§¦´¦£³Ÿ¦§¨Æ
úëì rðöäå ãñç úáäàååéëøãa §©´£©¤½¤§©§¥¬©¤−¤¦§¨¨

ááì íúaéäìà-ír:E §¨¥¨¦¡Ÿ¤«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רמד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøàétéñçð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦«§¨̧

éúîç-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤£¨¦Æ
íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éða ìrî¥©´§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®

:éúàð÷a ìàøNé-éða-úà éúélë-àìåáéïëì §«Ÿ¦¦¬¦¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«¨¥−
:íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà(éåì) ¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«

âéíìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
éða-ìr øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬

:ìàøNéãéøLà äknä ìàøNé Léà íLå ¦§¨¥«§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³
àéNð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä-úà äkäª¨Æ¤©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬

:éðòîMì áà-úéáåèäknä äMàä íLå ¥«−̈©¦§Ÿ¦«§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²
áà-úéa úBnà Làø øeö-úá éaæk úéðéãnä©¦§¨¦−¨§¦´©®´Ÿª¬¥«¨²

:àeä ïéãîaô(ìàøùé)æèäLî-ìà ýåýé øaãéå §¦§−̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlæé:íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö ¥«Ÿ¨−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
çéeìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬

àéNð-úá éaæk øác-ìrå øBòt øác-ìr íëì̈¤−©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³
øác-ìr äôbnä-íBéa äknä íúçà ïéãî¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬

:øBrtåëàäôbnä éøçà éäéåôòöîàá à÷ñô §«©§¦−©«£¥´©©¥¨®
÷åñôøærìà ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¤¯¤§¨¨²

:øîàì ïäkä ïøäà-ïaá| Làø-úà eàN ¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ§º¤´Ÿ
äìrîå äðL íéøNr ïaî ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨

:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáìâøaãéå §¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©§©¥̧
áàBî úáøra íúà ïäkä øærìàå äLî¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®

:øîàì Bçøé ïcøé-ìrãäðL íéøNr ïaî ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ¦¤²¤§¦¬¨−̈
éðáe äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîå̈®̈§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ§¥´

:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

zea` iwxtl mixe`ia

d dpyn d wxt
Lãwä øNa çéøñä àìå ,Lãwä øNa çéøî äMà äìétä àì .Lc÷nä úéáa eðéúBáàì åNòð íéqð äøNò£¨¨¦¦©£©£¥§¥©¦§¨Ÿ¦¦¨¦¨¥¥©§©©Ÿ¤§Ÿ¦§¦©§©©Ÿ¤
Là íéîLâä eaë àìå ,íéøetkä íBéa ìBãb ïäëì éø÷ òøà àìå ,íéçaènä úéáa áeáæ äàøð àìå ,íìBòî¥¨§Ÿ¦§¨§§¥©¦§¨©¦§Ÿ¥©¤¦§Ÿ¥¨§©¦¦§Ÿ¦©§¨¦¥
,íéðtä íçìáe íçlä ézLáe øîòa ìeñô àöîð àìå ,ïLòä ãenò úà çeøä äçvð àìå ,äëøònä éöò ìL¤£¥©©£¨¨§Ÿ¦§¨¨©¤©¤¨¨§Ÿ¦§¨¦¨Ÿ¤¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦
íB÷nä éì øö Bøáçì íãà øîà àìå ,íìLeøéa áø÷òå Lçð ÷éfä àìå ,íéçåø íéåçzLîe íéôeôö íéãîBò§¦§¦¦§©£¦§¨¦§Ÿ¦¦¨¨§©§¨¦¨©¦§Ÿ¨©¨¨©£¥©¦©¨

:íìLeøéa ïéìàL¤¨¦¦¨¨¦

ycew zegiyn zecewp
בירושלים".1הגמרא  וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך  ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת
בירושלים  שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה
 ֿ בבית לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך
נחש  הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים המקדש",
החלו  המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה  - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה
הנס  היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת
בזמן  האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין
שהרי  בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה  ללון שכל 2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,
דוחק  בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים 

בין  האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל
לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן  כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים
היו  לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו
במשנתנו  שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא  של "ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה
ועקרב  נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין  המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם
אך  לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"
בענינים  עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זה,אמר רוחניים) לעומת זאת. "
עצמו  המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור
(עלֿפי  לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים  [כנרמז 4בספר חם ארסו שהנחש כתוב
הכתוב  ארסו 5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר 

של  אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם, בעבודת
לקדושה: התנגדות

העולם  בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש
ההתלהבות  את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו  הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב
להיפך  סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא  שנאמר מה זהֿיובן העומד 7עלֿפי אדם על
יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת
בתפילה  עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב
את  להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע
הוא  יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו,

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל
לא  שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה
כי  תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה
אות  מצבו זהו ואם החיים, להיפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו  סדר שכל ולהתחיל היא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו
הבאה  והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא 8זהו -
לא  וכלֿשכן העולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות  חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא קלֿוחומר מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש
רווחים". ומשתחוים צפופים "עומדים ֿ המקדש, בבית נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, של6)חוקת חמה "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו'". ב.7)כסיל ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית

אגרות קודש

 ב"ה,  יום ג' פ' והנה פרח מטה אהרן גו' ויגמול שקדים

 ראש חדש תמוז, חודש הגאולה, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק כ"א סיון.

ובעמדנו בראש חדש תמוז הוא חדש הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

והרי בתר רישא גופא אזיל.

יהי רצון שתהי' נשיאות ראש כל או"א בעניניו הפרטים ובענינים הכללים בם צריך לפעול - גם 

יחד.

וצוה עליהם  פעולות כאו"א, בכל הענינים עליהם מסר נפשו בעל הגאולה והשמחה הבע"ל, 

לתלמידיו, לההולכים באורחותיו ובכלל - לכל השייכים אליו, בתוככי כלל ישראל.

תהיינה כמאן דבעי למיהוי ובזריזות )מצדו( ובמהירות )מצד העזר מלמעלה( לקיים

המטרה הפנימית של כל הפעולות: אנן פועלי דיממי אנן - מאכן ליכטיג - להאיר ועד שיומשך 

האור למטה להיות - נראה אור

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן
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ycew zegiyn zecewp
בירושלים".1הגמרא  וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך  ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת
בירושלים  שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה
 ֿ בבית לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך
נחש  הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים המקדש",
החלו  המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה  - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה
הנס  היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת
בזמן  האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין
שהרי  בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה  ללון שכל 2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,
דוחק  בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים 

בין  האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל
לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן  כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים
היו  לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו
במשנתנו  שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא  של "ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה
ועקרב  נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין  המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם
אך  לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"
בענינים  עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זה,אמר רוחניים) לעומת זאת. "
עצמו  המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור
(עלֿפי  לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים  [כנרמז 4בספר חם ארסו שהנחש כתוב
הכתוב  ארסו 5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר 

של  אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם, בעבודת
לקדושה: התנגדות

העולם  בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש
ההתלהבות  את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו  הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב
להיפך  סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא  שנאמר מה זהֿיובן העומד 7עלֿפי אדם על
יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת
בתפילה  עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב
את  להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע
הוא  יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו,

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל
לא  שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה
כי  תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה
אות  מצבו זהו ואם החיים, להיפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו  סדר שכל ולהתחיל היא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו
הבאה  והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא 8זהו -
לא  וכלֿשכן העולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות  חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא קלֿוחומר מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש
רווחים". ומשתחוים צפופים "עומדים ֿ המקדש, בבית נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, של6)חוקת חמה "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו'". ב.7)כסיל ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית
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5:425:478:328:369:339:3610:5310:5514:0714:0821:1621:1321:5321:5020:5622:06איטליה, מילאנו )ק(

6:166:178:448:459:159:1610:1810:1912:4912:5018:2218:2318:4618:4718:0518:56אקוואדור, קיטו )ח(

8:017:599:509:5010:2810:2711:1911:1913:2913:2917:5818:0118:2618:2917:4318:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:109:0810:4610:4611:2811:2712:1712:1714:2014:2118:3018:3419:0319:0718:1619:19ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:475:518:388:419:279:2910:4310:4513:4813:4920:3620:3321:1021:0720:1621:21ארה״ב, בולטימור )ק(

5:325:368:238:279:149:1710:3110:3313:3813:3920:2920:2721:0421:0120:0921:16ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:325:368:248:279:159:1710:3110:3313:3913:3920:3020:2721:0521:0220:1021:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:036:078:548:589:489:5011:0611:0714:1514:1621:1121:0821:4821:4420:5121:59ארה״ב, דטרויט )ק(

6:276:309:159:179:559:5611:0611:0814:0114:0220:2720:2520:5520:5320:0821:05ארה״ב, האוסטון )ק(

5:485:518:378:409:209:2210:3410:3513:3313:3320:0620:0420:3720:3519:4720:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:356:389:219:239:5910:0011:0911:1014:0014:0120:1620:1520:4420:4219:5820:53ארה״ב, מיאמי )ק(

5:265:308:178:219:099:1210:2610:2813:3413:3520:2720:2521:0321:0020:0721:14ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:576:018:488:529:399:4110:5510:5714:0214:0320:5320:5021:2821:2520:3321:39ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:235:278:148:189:079:0910:2410:2613:3313:3420:2820:2521:0421:0120:0821:16ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:029:169:169:489:4810:4610:4613:0713:0818:1318:1518:3818:4017:5718:49בוליביה, לה-פס )ח(

5:355:417:578:149:399:4311:0311:0614:2814:2921:5921:5422:4722:4221:3723:03בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:385:438:078:199:409:4411:0411:0614:2814:2921:5721:5222:4522:3921:3523:00בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:558:559:299:2910:2410:2512:4212:4217:3917:4118:0018:0217:2218:12ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:358:428:439:169:1610:1210:1212:3012:3017:2317:2617:4917:5117:0718:02ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:524:587:057:278:579:0010:2110:2313:4613:4721:2021:1522:0822:0221:0122:23בריטניה, לונדון )ק(

4:494:567:147:158:599:0310:2510:2813:5613:5621:3821:3322:3222:2521:1922:50בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:534:597:117:129:009:0310:2510:2813:5313:5321:3121:2722:2222:1521:0922:38גרמניה, ברלין )ק(

5:245:308:018:099:259:2810:4810:5014:1114:1121:3621:3222:2322:1721:1522:37גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:566:558:578:589:329:3210:2710:2712:4212:4317:3617:3817:5617:5817:2018:08דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:066:088:498:509:239:2410:3110:3213:1613:1719:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:036:058:458:479:199:2110:2710:2913:1213:1319:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:544:597:417:468:498:5210:1010:1313:2813:2920:4220:3921:2521:2020:2221:38הונגריה, בודפשט )ק(

4:354:397:267:308:188:219:359:3712:4312:4319:3519:3320:1120:0819:1520:22טורקיה, איסטנבול )ח(

6:096:139:009:039:489:5011:0311:0514:0714:0720:5120:4821:2421:2120:3121:35יוון, אתונה )ק(

5:175:228:058:109:119:1410:3210:3413:4913:4921:0120:5821:4321:3920:4121:56מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק באה”ק )חוקת בחו”ל( בערים שונות בעולם 
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)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:036:058:458:479:209:2110:2810:2913:1413:1519:1819:1819:4419:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:098:069:349:3310:2010:1911:0611:0613:0413:0516:5917:0417:3617:4016:4517:53ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:145:168:018:038:398:419:509:5212:4312:4419:0319:0219:3119:3018:4419:41נפאל, קטמנדו )ח(

4:524:567:447:478:348:369:509:5212:5612:5719:4619:4320:2020:1719:2420:31סין, בייג'ין )ח(

7:047:059:349:3510:0510:0511:0811:0813:4013:4119:1519:1619:3919:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:244:306:416:428:308:349:559:5813:2213:2320:5820:5321:4921:4320:3622:05פולין, ורשא )ק(

6:306:308:488:499:199:2010:1910:1912:4312:4417:5717:5818:2118:2217:4018:32פרו, לימה )ח(

5:586:038:488:529:509:5311:1011:1214:2414:2521:3221:2922:1222:0821:1222:25צרפת, ליאון )ק(

5:556:018:388:459:539:5611:1511:1814:3614:3621:5721:5322:4022:3521:3622:54צרפת, פריז )ק(

5:505:518:228:238:548:559:579:5812:3212:3318:1318:1318:3718:3717:5518:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:435:488:348:389:319:3310:4910:5114:0114:0121:0421:0121:3921:3520:4421:51קנדה, טורונטו )ק(

5:135:188:038:079:049:0710:2410:2613:3813:3820:4620:4321:2521:2120:2521:37קנדה, מונטריאול )ק(

5:385:418:288:319:129:1410:2610:2813:2613:2720:0220:0120:3420:3219:4320:44קפריסין, לרנקה )ק(

4:284:357:017:028:428:4610:1010:1313:4413:4421:3321:2822:3322:2521:1122:52רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:554:036:346:358:138:179:419:4413:1813:1821:1721:1122:1622:0720:5522:37רוסיה, מוסקבה )ח(

4:334:387:207:258:278:309:489:5013:0513:0620:1920:1521:0120:5619:5821:14רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:375:428:248:299:329:3510:5310:5514:1014:1121:2921:2622:0622:0221:0822:20שוויץ, ציריך )ק(

5:565:588:358:369:079:0910:1410:1512:5512:5618:5018:5019:1519:1518:3219:25תאילנד, 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

            
 



רמז לוח זמנים לשבוע פרשת בלק באה”ק )חוקת בחו”ל( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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שאשאשאשאשאשאשא
5:435:468:328:349:129:1410:2510:2613:2113:2219:4919:4720:1820:1619:2720:28באר שבע )ק(

5:385:418:288:309:099:1110:2310:2413:2013:2119:5519:5320:2220:2019:2420:32חיפה )ק(

5:405:438:298:319:109:1210:2210:2413:1913:2019:5319:5220:1820:1619:1220:28ירושלים )ק(

5:415:448:308:339:119:1310:2410:2613:2113:2219:5119:4920:2020:1919:2920:31תל אביב )ק(

5:025:077:477:538:599:0210:2010:2213:3913:4020:5620:5321:4021:3520:3521:54אוסטריה, וינה )ק(

7:367:349:199:189:589:5810:4910:4912:5512:5617:1617:1917:4517:4917:0118:01אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:125:178:008:059:059:0810:2510:2713:4113:4220:5220:4821:3321:2920:3121:46אוקראינה, אודסה )ק(

4:374:427:237:288:338:369:559:5713:1313:1420:3020:2621:1321:0820:0921:27אוקראינה, דונייצק )ק(

4:464:527:307:378:438:4610:0510:0713:2513:2520:4320:3921:2721:2220:2221:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:035:097:397:489:059:0810:2810:3013:5113:5121:1721:1222:0421:5820:5522:18אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:555:017:297:398:579:0010:2010:2213:4313:4421:1021:0621:5821:5220:4922:13אוקראינה, קייב )ק(

5:425:478:328:369:339:3610:5310:5514:0714:0821:1621:1321:5321:5020:5622:06איטליה, מילאנו )ק(

6:166:178:448:459:159:1610:1810:1912:4912:5018:2218:2318:4618:4718:0518:56אקוואדור, קיטו )ח(

8:017:599:509:5010:2810:2711:1911:1913:2913:2917:5818:0118:2618:2917:4318:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:109:0810:4610:4611:2811:2712:1712:1714:2014:2118:3018:3419:0319:0718:1619:19ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:475:518:388:419:279:2910:4310:4513:4813:4920:3620:3321:1021:0720:1621:21ארה״ב, בולטימור )ק(

5:325:368:238:279:149:1710:3110:3313:3813:3920:2920:2721:0421:0120:0921:16ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:325:368:248:279:159:1710:3110:3313:3913:3920:3020:2721:0521:0220:1021:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:036:078:548:589:489:5011:0611:0714:1514:1621:1121:0821:4821:4420:5121:59ארה״ב, דטרויט )ק(

6:276:309:159:179:559:5611:0611:0814:0114:0220:2720:2520:5520:5320:0821:05ארה״ב, האוסטון )ק(

5:485:518:378:409:209:2210:3410:3513:3313:3320:0620:0420:3720:3519:4720:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:356:389:219:239:5910:0011:0911:1014:0014:0120:1620:1520:4420:4219:5820:53ארה״ב, מיאמי )ק(

5:265:308:178:219:099:1210:2610:2813:3413:3520:2720:2521:0321:0020:0721:14ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:576:018:488:529:399:4110:5510:5714:0214:0320:5320:5021:2821:2520:3321:39ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:235:278:148:189:079:0910:2410:2613:3313:3420:2820:2521:0421:0120:0821:16ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:029:169:169:489:4810:4610:4613:0713:0818:1318:1518:3818:4017:5718:49בוליביה, לה-פס )ח(

5:355:417:578:149:399:4311:0311:0614:2814:2921:5921:5422:4722:4221:3723:03בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:385:438:078:199:409:4411:0411:0614:2814:2921:5721:5222:4522:3921:3523:00בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:558:559:299:2910:2410:2512:4212:4217:3917:4118:0018:0217:2218:12ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:358:428:439:169:1610:1210:1212:3012:3017:2317:2617:4917:5117:0718:02ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:524:587:057:278:579:0010:2110:2313:4613:4721:2021:1522:0822:0221:0122:23בריטניה, לונדון )ק(

4:494:567:147:158:599:0310:2510:2813:5613:5621:3821:3322:3222:2521:1922:50בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:534:597:117:129:009:0310:2510:2813:5313:5321:3121:2722:2222:1521:0922:38גרמניה, ברלין )ק(

5:245:308:018:099:259:2810:4810:5014:1114:1121:3621:3222:2322:1721:1522:37גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:566:558:578:589:329:3210:2710:2712:4212:4317:3617:3817:5617:5817:2018:08דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:066:088:498:509:239:2410:3110:3213:1613:1719:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:036:058:458:479:199:2110:2710:2913:1213:1319:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:544:597:417:468:498:5210:1010:1313:2813:2920:4220:3921:2521:2020:2221:38הונגריה, בודפשט )ק(

4:354:397:267:308:188:219:359:3712:4312:4319:3519:3320:1120:0819:1520:22טורקיה, איסטנבול )ח(

6:096:139:009:039:489:5011:0311:0514:0714:0720:5120:4821:2421:2120:3121:35יוון, אתונה )ק(

5:175:228:058:109:119:1410:3210:3413:4913:4921:0120:5821:4321:3920:4121:56מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק באה”ק )חוקת בחו”ל( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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שאשאשאשאשאשאשא
6:036:058:458:479:209:2110:2810:2913:1413:1519:1819:1819:4419:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:098:069:349:3310:2010:1911:0611:0613:0413:0516:5917:0417:3617:4016:4517:53ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:145:168:018:038:398:419:509:5212:4312:4419:0319:0219:3119:3018:4419:41נפאל, קטמנדו )ח(

4:524:567:447:478:348:369:509:5212:5612:5719:4619:4320:2020:1719:2420:31סין, בייג'ין )ח(

7:047:059:349:3510:0510:0511:0811:0813:4013:4119:1519:1619:3919:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:244:306:416:428:308:349:559:5813:2213:2320:5820:5321:4921:4320:3622:05פולין, ורשא )ק(

6:306:308:488:499:199:2010:1910:1912:4312:4417:5717:5818:2118:2217:4018:32פרו, לימה )ח(

5:586:038:488:529:509:5311:1011:1214:2414:2521:3221:2922:1222:0821:1222:25צרפת, ליאון )ק(

5:556:018:388:459:539:5611:1511:1814:3614:3621:5721:5322:4022:3521:3622:54צרפת, פריז )ק(

5:505:518:228:238:548:559:579:5812:3212:3318:1318:1318:3718:3717:5518:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:435:488:348:389:319:3310:4910:5114:0114:0121:0421:0121:3921:3520:4421:51קנדה, טורונטו )ק(

5:135:188:038:079:049:0710:2410:2613:3813:3820:4620:4321:2521:2120:2521:37קנדה, מונטריאול )ק(

5:385:418:288:319:129:1410:2610:2813:2613:2720:0220:0120:3420:3219:4320:44קפריסין, לרנקה )ק(

4:284:357:017:028:428:4610:1010:1313:4413:4421:3321:2822:3322:2521:1122:52רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:554:036:346:358:138:179:419:4413:1813:1821:1721:1122:1622:0720:5522:37רוסיה, מוסקבה )ח(

4:334:387:207:258:278:309:489:5013:0513:0620:1920:1521:0120:5619:5821:14רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:375:428:248:299:329:3510:5310:5514:1014:1121:2921:2622:0622:0221:0822:20שוויץ, ציריך )ק(

5:565:588:358:369:079:0910:1410:1512:5512:5618:5018:5019:1519:1518:3219:25תאילנד, 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
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org
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Internet: www.DvarMalchus.Org
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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