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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

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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 ב"ה,  י"ט מנ"א, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

להנהלת אגודת חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

א( מוסג"פ העתקת מכתבי להכפר, ולדעתי גם אם באי כח הכפר לא יבקרו אצל המנהלים 

הנזכרים במכתבי, כי יש כאן שמועה שמדברים כבר בעדם בענין השמיטה ממפלגה אחרת, הרי בכל 

זה כדאי שבאי כח מוסדות אנ"ש יבקרו אצל הנ"ל, וירציאו לפניהם על דבר פעולות אנ"ש באה"ק ת"ו 

וכו', ואפילו אם לא יהי' בזה ענין של תביעה ג"כ כדאי הדבר מפני כמה וכמה טעמים.

ב( מבקרת עתה בארה"ק ת"ו מרת לוי, אחת החברות בהנהלת הדז'וינט בצרפת, אשר עד עתה 

פעלו על ידה כמה ענינים לטובת אנ"ש, וגם להבא יש בידה היכולת לפעול בזה. אחת ממטרות ביאתה 

לאה"ק ת"ו שרוצה היא לסדר שם התישבות אבי' שי' )כנראה מסיפורים - א פרומער איד(. ומהנכון 

שיעזרו לה בכל הנ"ל, ושלח לחמך על פני המים וכו'. הכתובת שלה איני יודע, אבל בטח היא תפנה 

לאגו"ח או לאחד מחברי ההנהלה - שנתנו לה כתבתם בפריז.

בברכה.

מ. שניאורסאהן
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
zÏÎ‡Â'וגֹו אלקי ה' את ּוברכּת ,1וׂשבעּת ¿»«¿»ְְְְֱֵֶֶַָָָָֹ

ּבּזהר  ליּה2ואיתא לברכא ּדא ּפקּודא ְְְְִֵַַָָָָָֹ

וׁשתי  ּדאכיל מה ּכל על ְְְְְִִִַַָָָָלקּודׁשאּֿבריֿהּוא

(ּבׁשם  הּזהר ׁשּלדעת והינּו, עלמא. ּבהאי ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹואתהני

מהּפסּוק  למדים רּבנּו) מׁשה מהימנא', ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ'רעיא

הּתֹורה  מן חּיּוב ׁשּיׁש ּגֹו' ּוברכּת" וׂשבעּת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ"ואכלּת

הנאה  ּדבר ּכל על וכן ּומׁשקה מאכל ּכל על ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָלבר

'ערּו ּב'ׁשּולחן ההלכה ּכפסק וׁשלא ,3ׁשּבעֹולם, ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹ

הּזקן  רּבנּו ׁשל 'ערּו ּב'ׁשּולחן ּב'סדר 4וכן וגם , ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּנהנין' ּבבחינת 5ּברּכת ׁשהּוא ל'ּסדּור' ׁשּׁשּי] ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָ

לגּבי  ּגם ּכמֹותּה ׁשהלכה אחרֹונה, ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָמׁשנה

'ערּו חסידּות 6ה'ּׁשּולחן עלּֿפי יֹותר ּומתאים ,7,[ ְְֲִִִֵַַַָָ

הּברכה  ואלּו הּתֹורה, מן היא הּמזֹון ּברּכת ְְְִִִִֶַַַַַָָָָׁשרק

אּלא  אינן הּנהנין, ּברכֹות וכל האכילה, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּלפני

ּבּגמרא  ּגם מצינּו הּזהר ּוכדעת  סֹופרים. ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹמּדברי

ּברכֹות  מן 8ּבמּסכת הּמזֹון לברּכת מּנין רּבנן: ּתנּו , ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

אין  וגֹו'. ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת ׁשּנאמר ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה,

קלֿוחמר, אמרּת מּנין, לפניו לאחריו, אּלא ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹלי

ּכלֿׁשּכן  לא רעב ּכׁשהּוא ,מבר ׂשבע ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

(לק  צרי אינֹו אֹומר רּבי זה),(ּבתמיהה). לֿוחמר ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ואף  ּוברכּת". וׂשבעּת "ואכלּת נאמר) ְְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָ(ׁשהרי

מקּוּבצת'9ׁשּב'ּתֹוספֹות' ׁש'ּקרא 10ּוב'ׁשיטה איתא ְְְְְִִֶֶֶֶָָָ

הרׁשּב"א  ּכתב הרי ּבעלמא', ׁשרּבי 11אסמכּתא ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

כּו'. הכי קימאֿלן ׁשּלא אּלא ּדאֹוריתא, ּדהויא סביראֿליּה ׁשם) ּתּנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ(ועֹוד

הלכה  ׁשאין אף ּבּגמרא, אחת ּכדעה ׁשּנקט ּבּזהר מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהרי

ׁש"אּלּו ּכיון חּיים"12ּכמֹותּה, אלקים ּדברי .13ואּלּו ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
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סוסר"ט.3) רסקס"ז.4)או"ח סכ"א.6)בתחילתו.5)שם שם נחמי' דברי שו"ת ס"ד. סי"ח חאו"ח צ"צ שו"ת ראה 7)ראה

בהקדמה. נאה) (להרא"ח הסידור פסקי ספר א. פ"א, לאוואוט) (להרא"ד הכולל שער ב.8)גם -9)מח, סברא אלא ד"ה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המזון: ברכת לברך המצווה אודות השבוע, בפרשת נאמר

'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â1‡˙È‡Â על , מובא ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆¿¿ƒ»
זה  fa2‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Ï‰¯פסוק dÈÏ ‡Î¯·Ï ‡c ‡„e˜t «…«¿»»¿»¿»≈¿¿»¿ƒ

‡ÓÏÚ È‡‰a È‰˙‡Â È˙LÂ ÏÈÎ‡c ‰Ó Ïk ÏÚ לברך זו מצוה «»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»
מה  כל על הקדושֿברוךֿהוא את

בעולם  ונהנה ושותה [האדם] שאוכל

‰f‰¯הזה. ˙Ú„lL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«««…«
,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ÌLa) הרועה ¿≈«¬»¿≈¿»

ÌÈ„ÓÏהנאמן  (ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿≈ƒ
zÚ·NÂ zÏÎ‡Â" ˜eÒt‰Ó≈«»¿»«¿»¿»»¿»
ÔÓ ·eiÁ LiL 'Bb "zÎ¯·e≈«¿»∆≈ƒƒ

C¯·Ï ‰¯Bz‰ לפני ראשונה, ברכה «»¿»≈
וההנאה  השתייה או Ïkהאוכל ÏÚ«»

Ïk ÏÚ ÔÎÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Ó«¬»«¿∆¿≈«»
‡ÏLÂ ,ÌÏBÚaL ‰‡‰ ¯·c¿«¬»»∆»»¿∆…
ÔÁÏeL'a ‰ÎÏ‰‰ ˜ÒÙkƒ¿««¬»»¿¿»

'Ce¯Ú3'Ce¯Ú ÔÁÏeL'a ÔÎÂ , »¿≈¿¿»»
Ô˜f‰ ea¯ ÏL4¯„Ò'a Ì‚Â , ∆«≈«»≈¿«¿≈∆
'ÔÈ‰p‰ ˙k¯a5CiML] סדר' ƒ¿««∆¡ƒ∆«»

הזקן  אדמו"ר של הנהנין' ברכת

'¯e„q'Ï הזקן אדמו"ר ותיקן שערך «ƒ
‰LÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»

,‰B¯Á‡ אחרי חובר שהסידור כיוון «¬»
ערוך' d˙BÓkה'שולחן ‰ÎÏ‰L∆¬»»¿»

'Ce¯Ú ÔÁÏeM'‰ Èa‚Ï Ìb6 של «¿«≈«¿»»
הזקן, BÈ˙¯אדמו"ר ÌÈ‡˙Óe«¿ƒ≈

שבו  וההלכות ÈtŒÏÚ«ƒה'סידור'
˙e„ÈÒÁ7ÔBÊn‰ ˙k¯a ˜¯L ,[ ¬ƒ∆«ƒ¿««»

האכילה  ‰Bz¯‰,לאחר ÔÓ ‡È‰ƒƒ«»
ÈÙlL ‰Î¯a‰ eÏ‡Â¿ƒ«¿»»∆ƒ¿≈
,ÔÈ‰p‰ ˙BÎ¯a ÏÎÂ ,‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿»ƒ¿«∆¡ƒ

טוב, ריח על ברכה למשל «≈‡ÔÈכמו
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ מצווה ולא ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

התורה. ‰f‰¯מן ˙Ú„Îe כי האומר ¿«««…«
וברכת' ושבעת 'ואכלת מהפסוק

לפני  לברך התורה מן חיוב למדים

הנאה  או שתייה או Ìbאוכל eÈˆÓ»ƒ«
˙BÎ¯a ˙ÎqÓa ‡¯Óba8ez , «¿»»¿«∆∆¿»»

ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·Ï ÔÈpÓ :Ôa«̄»»ƒ«ƒ¿ƒ¿««»ƒ
zÏÎ‡Â ¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰«»∆∆¡«¿»«¿»

ÈÏ ÔÈ‡ .'B‚Â zÎ¯·e zÚ·NÂ זה מפסוק ÂÈ¯Á‡Ï,לימוד ‡l‡ ¿»»¿»≈«¿»¿≈ƒ∆»¿«¬»
המזון  אחר לברך ÔÈpÓ,שמצווה ÂÈÙÏ לפני לברך החיוב על למדים מניין ¿»»ƒ«ƒ

¯Ú·המזון  ‡e‰Lk ,C¯·Ó Ú·N ‡e‰Lk ,¯ÓÁÂŒÏ˜ z¯Ó‡»«¿»«»…∆¿∆»≈«¿»≈¿∆»≈
(‰‰ÈÓ˙a) ÔkLŒÏk ‡Ï לברך מצווה - שבע "כשהוא רש"י: ופירש …»∆≈ƒ¿ƒ»

והוא  - רעב כשהוא שבעו. על ולהודות

של  ברייתו עלֿידי רעבו את להפיק בא

שזה  כלֿשכן לא הקדושֿברוךֿהוא,

יותר". להקדושֿברוךֿהוא לברך צריך

CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ Èa¯ ללמוד כדי «ƒ≈≈»ƒ
אין  ראשונה' 'ברכה לברך החובה על

(È¯‰Lצורך  ,(‰Ê ¯ÓÁÂŒÏ˜Ï)¿«»…∆∆∆¬≈
zÚ·NÂ zÏÎ‡Â" (¯Ó‡∆¡«¿»«¿»¿»»¿»

"zÎ¯·e על גם מלמד עצמו והכתוב ≈«¿»
(כדברי  ראשונה ברכה לברך החובה

לעיל). האמורים »¿Û‡Âהזוהר
'˙BÙÒBz'aL9‰ËÈL'·e ∆¿¿¿ƒ»

'˙ˆae˜Ó10‡˙È‡ מובא ¿∆∆ƒ»
,'‡ÓÏÚa ‡zÎÓÒ‡ ‡¯w'L∆¿»«¿«¿»¿«¿»
וברכת' ושבעת 'ואכלת הפסוק המקרא,

הוא  זה בהקשר 'אסמכתא'המובא רק

ראשונה  ברכה לברך חכמים לתקנת

 ֿ מכל התורה, מן מצווה זו אין אבל

‰¯aL"‡מקום  ·˙k È¯‰11 ¬≈»«»«¿»
ÌL ÌÈ‡pz „BÚÂ) Èa¯L בסוגיה ∆«ƒ¿«»ƒ»

ברכות  במסכת dÈÏŒ‡¯È·Òזו (¿ƒ»≈
דעתם, זו כלומר «¿»¿ÈÂ‰c‡סבורים,

,‡˙È¯B‡c מן היא ראשונה שברכה ¿«¿»
˜ÔÏŒ‡ÓÈהתורה  ‡lL ‡l‡∆»∆…»¿»»

'eÎ ÈÎ‰.להלכה נפסק כך שלא אלא »ƒ
˙BÓB˜Ó ‰nÎa eÈˆÓ È¯‰Â«¬≈»ƒ¿«»¿

Ë˜pL ¯‰fa הזוהר˙Á‡ ‰Ú„k «…«∆»«¿≈»««
‰ÎÏ‰ ÔÈ‡L Û‡ ,‡¯Óba«¿»»«∆≈¬»»

el‡"L ÔÂÈk ,d˙BÓk12el‡Â ¿»≈»∆≈¿≈
הדעה  והן כמותה שהלכה הדעה הן

כמותה  הלכה ‡ÌÈ˜Ïשאין È¯·cƒ¿≈¡…ƒ
"ÌÈiÁ13 להתפלא אין ולכן «ƒ
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חּיּוב LÈÂב) יש הּזהר ׁשּלדעת הּטעם לבאר ¿≈ְְִֵֵֶַַַַַַַָֹ

אף  האכילה, לפני ּגם לבר הּתֹורה ְְֲִִִֵֵַַַָָָָמן

מּדברי  רק היא ׁשּלפניה  ׁשהּברכה היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשההלכה

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמאמר הּבאּור ּובהקּדים ְְְְֲִִֵֵַַַַַַסֹופרים.

ׁשּסֹופּה ּוביתֿהּלל ּביתֿׁשּמאי למחלֹוקת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבנֹוגע

ּבזה 14להתקּים  הּקּוׁשיא ּכּידּוע אפׁשר 15, אי , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

אמרּו הרי להתקּים", ׁש"ּסֹופּה ֿ 16לֹומר ׁש"ּבית ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ּומה  מׁשנה". אינּה ּביתֿהּלל ּבמקֹום ְְִִִֵֵֵַַַָָׁשּמאי

אלקים 17ׁשּתרצּו ּדברי ואּלּו ׁש"אּלּו מּׁשּום ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֹ

ׁשֹורׁש ּגםּֿכן ּביתֿׁשּמאי לדברי ויׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַחּיים",

מסּפיק  ּתרּוץ זה אין האצילּות, ּבעֹולם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָלמעלה

הּלׁשֹון  ּפׁשטּות ּכי להתקּים", "סֹופּה לׁשֹון ְְְְִִֵַַַַָָעל

הּזה, ּבעֹולם לקּיּום ּבנֹוגע  הּוא להתקּים" ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ"סֹופּה

היא" ּבּׁשמים "לא הּתֹורה ּבכ18ׁשהרי ּדי ולא , ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבזה  הּבאּור א כּו'. למעלה ׁשֹורׁש לזה ,19ׁשּיׁש ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ

האריז"ל  ּׁשּפרׁש הּמׁשיח 20ּכפי ּבזמן ׁשּלעתיד ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּביתּֿדין  (ּכי ּכביתֿׁשּמאי הלכה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָּתהיה

ּבחכמה  יֹותר ּגדֹול ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹּדלעתידֿלבא,

הּקֹודם  הּפסקּֿדין את לבּטל יּוכל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּובמנין,

מׁשנה", אינּה ּביתֿהּלל ּבמקֹום ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁש"ּביתֿׁשּמאי

ּכביתֿׁשּמאי  הלכה ולפסֹוק וזהּו21ולחזֹור ,( ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָ

לֹומר  יש ועלּֿדרֿזה מּמׁש. להתקּים" ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ"סֹופּה

לבר ׁשהחּיּוב ההלכה ׁשּפסק ׁשּזה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבּנּדֹוןּֿדידן,

ׁשּנהנה  מה ּכל ועל ּומׁשקה מאכל ּכל ְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָעל

מן  ולא סֹופרים, מּדברי רק הּוא ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמהעֹולםֿהּזה

כּו', החּורּבן לאחרי ׁשּבזמּננּו, מּפני הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּתֹורה,

ּוׁשאר  רּבי ּכדעת ההלכה ּפסק ׁשּיהיה זכינּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּצד  אבל ּדאֹוריתא, ּדהוי ׁשּסביראֿלהּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּתּנאים
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מי"ז.14) פ"ה ואילך.15)אבות סע"ב נד, קרח בלקו"ת הובא שם. לאבות שמואל מדרש גם ע"ב.16)ראה ריש לו, ברכות

שם.17)וש"נ. בלקו"ת הובא - שם שמואל ב.18)מדרש נט, ב"מ וראה יב. ל, שם.19)נצבים המק"מ 20)לקו"ת כמ"ש

שם. לקו"ת - ע"ב) די"ז בראשית מנחם 21)(פ' תורת .179 ע' ח"א תשנ"ב ואילך. 283 ע' ח"ג תנש"א התוועדויות ראה

רלא. ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים -

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כהדיעה  – ובענייננו כמותה, הלכה שאין הדעה כמו נוקט הזוהר שלפעמים

התורה. מן חובה היא אחרת הנאה או שתייה או אוכל לפני ברכה שגם

ÌÚh‰ ¯‡·Ï LÈÂ חסידות ·) eiÁ·עלֿפי ˘È ¯‰f‰ ˙Ú„lL ¿≈¿»≈«««∆¿«««…«≈ƒ
‡È‰ ‰ÎÏ‰‰L Û‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ ÈÙÏ Ìb C¯·Ï ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿»≈«ƒ¿≈»¬ƒ»«∆«¬»»ƒ

˜¯ ‡È‰ ‰ÈÙlL ‰Î¯a‰L∆«¿»»∆¿»∆»ƒ«
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ,התורה מן ולא ƒƒ¿≈¿ƒ

מן  היא המזון לאחר המזון ברכת ורק

להלן. שיוסבר כפי התורה,

¯Ó‡Óa ¯e‡a‰ ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ«≈¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ אבות Ú‚Baבפרקי «≈«¿≈«

Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èa ˙˜BÏÁÓÏ¿«¬∆≈««≈
Ìi˜˙‰Ï dÙBqL Ïl‰14, ƒ≈∆»¿ƒ¿«≈

‰Êa ‡ÈLew‰ Úe„ik15 במפרשי «»««¿»»∆
ÓBÏ¯המשנה, ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»«

È¯‰ ,"Ìi˜˙‰Ï dÙBq"L∆»¿ƒ¿«≈¬≈
e¯Ó‡16È‡nLŒ˙Èa"L »¿∆≈««

dÈ‡ Ïl‰Œ˙Èa ÌB˜Óaƒ¿≈ƒ≈≈»
"‰LÓ שיש במקום כלומר, ƒ¿»

הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת

כבית  ולא הלל כבית שהלכה ברור

שמאי  בית שדעת כך כדי עד שמאי,

משמעות  מה כן ואם נאמרה לא כאילו

'סופה  שהמחלוקת ז"ל חכמינו דברי

להתקיים'?

eˆ¯zL ‰Óe17 המשנה במפרשי «∆≈¿
כדעה  נחשבת שמאי בית דעת שגם

הוא el‡Âקיימת el‡"L ÌeMÓƒ∆≈¿≈
וגם  כמותם שהלכה הלל בית דברי גם

כמותם  הלכה שאין שמאי בית דברי

LÈÂ ,"ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·cƒ¿≈¡…ƒ«ƒ¿≈
ÔkŒÌb È‡nLŒ˙Èa È¯·„Ï¿ƒ¿≈≈«««≈
ÌÏBÚa ‰ÏÚÓÏ L¯BL∆¿«¿»¿»

,˙eÏÈˆ‡‰ עליון עולם רוחני »¬ƒ
העולמות  ארבע מבין והנעלה (הראשון

בריאה, אצילות, – הכלליים הרוחניים

שבית  בחסידות כמבואר עשיה), יצירה,

נשמתם  שורש כי להקל נוטים הלל

האצילות  שבעולם החסד מספירת הוא

שורש  כי להחמיר נוטים שמאי ובית

למעלה  הרוחני, שהשורש ומאחר דאצילות, הגבורה מספירת הוא נשמתם

היא  שמאי בית דעת שגם ז"ל חכמינו אומרים לכן תמיד, קיים הרי באלוקות,

חיים', אלקים ÔBLÏ'דברי ÏÚ ˜ÈtÒÓ ıe¯z ‰Ê ÔÈ‡ המשנהdÙBÒ" ≈∆≈«¿ƒ«¿»
Ú‚Ba ‡e‰ "Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ" ÔBLl‰ ˙eËLt Èk ,"Ìi˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«¿«»»¿ƒ¿«≈¿≈«

"‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï" ‰¯Bz‰ È¯‰L ,‰f‰ ÌÏBÚa Ìei˜Ï18, ¿ƒ»»«∆∆¬≈«»…«»«ƒƒ
L¯BL ‰ÊÏ LiL CÎa Èc ‡ÏÂ רוחני'eÎ ‰ÏÚÓÏ בעולמות ¿…«¿»∆≈¿∆∆¿«¿»

אין  הזה בעולם למטה ואם עליונים

משנה' ו'אינה שמאי בית לדעת מקום

דברי  משמעות מה השאלה, חוזרת

ובית  שמאי בית שמחלוקת המשנה

להתקיים'? 'סופה הלל

a ¯e‡a‰ C‡‰Ê19ÈÙk , ««≈»∆¿ƒ
Ï"ÊÈ¯‡‰ L¯tM20„È˙ÚlL ∆≈≈»¬ƒ«∆∆»ƒ

‰ÎÏ‰ ‰È‰z ÁÈLn‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ«ƒ¿∆¬»»
È‡nLŒ˙È·k מעכשיו בשונה ¿≈««

הלל כבית היא ‰Œ˙Èaשההלכה Èk)ƒ«≈
‰È‰iL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÈcƒƒ¿»ƒ»…∆ƒ¿∆
ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ¯˙BÈ ÏB„b»≈¿»¿»¿ƒ¿»

הזה, שבזמן הדין בית »ÏÎeÈמאשר
Ì„Bw‰ ÔÈcŒ˜Òt‰ ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆«¿«ƒ«≈
הזה  בזמן הדין בית עלֿידי שנפסק

Œ˙Èa ÌB˜Óa È‡nLŒ˙Èa"L∆≈««ƒ¿≈
¯BÊÁÏÂ ,"‰LÓ dÈ‡ Ïl‰ƒ≈≈»ƒ¿»¿«¬
Œ˙È·k ‰ÎÏ‰ ˜BÒÙÏÂ¿ƒ¿¬»»¿≈

È‡nL21dÙBÒ" e‰ÊÂ ,( ««¿∆»
LnÓ "Ìi˜˙‰Ï הלכה כפסק ¿ƒ¿«≈«»

הזה. בעולם למעשה

ŒÔBcpa ¯ÓBÏ ˘È ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈««ƒ
,Ô„Èc אוכל על ראשונה ברכה בנושא ƒ«

והנאה  ÒtL˜ומשקה ‰fL∆∆∆¿«
‰ÎÏ‰‰הוא eiÁ‰L·למעשה «¬»»∆«ƒ

‰˜LÓe ÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï¿»≈«»«¬»«¿∆
ŒÌÏBÚ‰Ó ‰‰pL ‰Ó Ïk ÏÚÂ¿«»«∆∆¡∆≈»»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˜¯ ‡e‰ ‰f‰«∆«ƒƒ¿≈¿ƒ
ÈtÓ ‡e‰ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«»ƒ¿≈
Ôa¯eÁ‰ È¯Á‡Ï ,epÓÊaL∆ƒ¿«≈¿«¬≈«¿»

,'eÎ בעולם אלוקות גילוי אין כאשר

המצב  לעומת ירוד הרוחני והמצב

קיים  המקדש שבית בזמן שהיה הנעלה

‰ÎÏ‰‰ ˜Òt ‰È‰iL eÈÎÊ ‡Ï…»ƒ∆ƒ¿∆¿««¬»»
ÌÈ‡pz‰ ¯‡Le Èa¯ ˙Ú„k¿«««ƒ¿»««»ƒ

,‡˙È¯B‡c ÈÂ‰c e‰ÏŒ‡¯È·qL מן הראשונה, הברכה שהיא, הסבורים ∆¿ƒ»¿¿»≈¿»¿»
‰Bz¯‰,התורה, ˙eiÓÈt „vÓ Ï·‡ שמצידה והחסידות, הקבלה ¬»ƒ«¿ƒƒ«»
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ז e"kyz'd ,('` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt zay

חּיּוב  ׁשּיׁש לֹומר ׁשּפיר אפׁשר הּתֹורה, ְְִִִִֵֶֶַַַָָּפנימּיּות

על  לקּודׁשאּֿבריֿהּוא ליּה "לברכא הּתֹורה ְְְְְִִֵַַָָָָמן

עלמא". ּבהאי ואתהני וׁשתי ּדאכיל מה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָּכל

ּכזֹו ּבדרּגה עֹומד יׂשראל איׁש ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָולכן,

ּכל  אזי  הּתֹורה, ּפנימּיּות עלּֿפי היא ְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשהנהגתֹו

ּכמֹו אצלֹו וחמּורֹות חׁשּובֹות הּנהנין ְְְֱֲֲִִֶֶַַּברכֹות

הּתֹורה. מן ׁשחּיּובּה הּמזֹון ְִִִֶַַַָָָּברּכת

LÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי הּמבאר עלּֿפי זה 22לבאר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

הּתֹורה, מן הּמזֹון ּברּכת חּיּוב ְְְִִִִַַַַָָּבענין

נצֹוצֹות  את מבררים הּלחם אכילת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשעלֿידי

הּתהּו' מ'ע ֹולם ׁשּׁשרׁשם ׁשּבּלחם, ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקדּוׁשה

יש  ועלֿידיֿזה כּו', הּתקּון' מ'עֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה

יש  ועלּֿפיֿזה כּו'. הּקּב"ה את לבר ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּבכחֹו

ּבדרּגה  נמצא יׂשראל איׁש ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָלֹומר,

"מאד ּד"בכל ּבאֹופן היא ׁשעבֹודתֹו ,23נעלית, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָֹ

ׁשּבּתקּון' 'ּתהּו ּבחינת הּנ24ׁשּזהּו קֹודם , עֹוד ה ְְִִִֵֶֶֶֶַֹ

(מיטן  הּתֹוקף ּבכל לבר ּבכחֹו ּכבר יש ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹהאכילה

ׁשּלאחרי  הּמזֹון ּבברּכת ּכמֹו ׁשטּורעם) ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָגאנצן

ּד'תהּו', הּנצֹוצֹות מתּבררים ׁשּבּה ְְְֲִִִִֶַָָָָֹהאכילה

את  ּומברר ׁשמים לׁשם ואֹוכל ׁשּמבר ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּולאחרי

ּכח  ּבֹו נתוּסף אזי ׁשּבּמאכל, ּד'תהּו' ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹֹהּנצֹוצֹות

יֹותר. עֹוד נעלה ּבאֹופן לבר ְְֲֵֵֶֶֶַַָׁשּיּוכל

הּזהר p‰Â‰ג) מאמר לבאר 25ּבהמׁש מֹוסיף ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּדא  ,ּברּו וזהֿלׁשֹונֹו: הּברכה, ְְְֶַַָָָָנּוסח

ּולאמׁשכא  לארקא מּכֹולא, עּלאה ּדמקֹורא ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָרזא

 ֿ אדֹוניֿאבי ּוברׁשימת ּבּוצינין. ּכל ְְְֲִִִִִִַַָָָָּולאנהרא

הּזהר  ּגליֹון על הּיארציט) (ּבעל ,26מֹוריֿורּבי ְְְְִִִַַַַַַַַָֹ
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ובכ"מ.22) ואילך. א קב, ברהמ"ז שער סידור וראה ואילך. סע"א כו, נשא ב. יד, פרשתנו לקו"ת ה.23)ראה ו, ואתחנן

ובכ"מ.24) ואילך. ב קס, להצ"צ סהמ"צ לקמן.25)ראה הבא בכל - הנ"ל מכתב גם וראה א. רעא, לאח"ז 26)שם נדפס

תנח. ע' לזח"ג הערות יצחק לוי בלקוטי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÈtL ¯LÙ‡ בהחלט ‰Bz¯‰טוב, ÔÓ ·eiÁ LiL ¯ÓBÏ ∆¿»«ƒ«∆≈ƒƒ«»

Ï"È˙LÂ ÏÈÎ‡c ‰Ó Ïk ÏÚ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Ï dÈÏ ‡Î¯·¿»¿»≈¿¿»¿ƒ«»«¿»≈¿»ƒ
"‡ÓÏÚ È‡‰a È‰˙‡Â[שהאדם] מה כל על לקדושֿברוךֿהוא לו, לברך ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»

הזה. בעולם ונהנה ושותה Ï‡¯NÈאוכל LÈ‡ ¯L‡k ,ÔÎÏÂ יהודי ¿»≈«¬∆ƒƒ¿»≈
B˙‚‰‰L BÊk ‰b¯„a „ÓBÚ≈¿«¿»»∆«¿»»
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒƒ«»

ÔÈ‰p‰ ˙BÎ¯a Ïk ÈÊ‡ אף ¬«»ƒ¿«∆¡ƒ
שחיובן  היא ההלכה הזה שבזמן

סופרים, B¯eÓÁÂ˙מדברי ˙B·eLÁ¬«¬
ÔBÊn‰ ˙k¯a BÓk BÏˆ‡∆¿¿ƒ¿««»

.‰¯Bz‰ ÔÓ d·eiÁL∆ƒ»ƒ«»
¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a22 לאדמו"ר ¿ƒ≈»
פרשת  השבוע, לפרשת במאמר הזקן,

‰ÔBÊnעקב, ˙k¯a ·eiÁ ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒƒ¿««»
˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆«¿≈¬ƒ«

ÌÈ¯¯·Ó ÌÁl‰ את מפרידים «∆∆¿»¿ƒ
ושרשם  למקורם ומעלים מהרע הטוב

ÌÁlaL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆ ˙‡∆ƒ«¿»∆«∆∆
באלוקות ÌL¯MLהגשמי, למעלה ∆»¿»

מאד, ‰e‰z'נעלה ÌÏBÚ'Ó≈»«…
'Ôe˜z‰ ÌÏBÚ'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»«ƒ

,'eÎ אודות וישלח בפרשת הכתוב על

מלוך  לפני באדום שמלכו המלכים

בקבלה  מבואר ישראל, לבני מלך

לכך  הכוונה הרוחני במובן כי וחסידות

הנקרא  לבסוף, שנברא כפי שלעולם

במעלה) (קדימה קדם התיקון', 'עולם

ביניהם  ההבדל ועיקר התוהו'. 'עולם

השתלשלות' 'סדר יש שב'תיקון' הוא

ומאיר  יורד האלוקי האור בו מסודר

מלובשים  כשהאורות לדרגה מדרגה

האורות  התוהו, בעולם ואילו בכלים,

שגרם  דבר מועטים, והכלים מרובים

את  להכיל יכלו שלא הכלים' ל'שבירת

שהכלים  ועלֿידיֿזה המרובים, האורות

הזה, לעולם למטה, נפלו 'נשברו',

וזאת  התוהו, מעולם קדושה ניצוצות

מעולם  ששורשו האדם עבודת ידי על ויזדככו יתבררו אלה שניצוצות כדי

שבלחם ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰התיקון, הקדושה ניצוצות את ומעלה מברר שהאדם ¿«¿≈∆
הגשמי, eÎ'.ומזון ‰"aw‰ ˙‡ C¯·Ï BÁÎa ˘È≈¿…¿»≈∆«»»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,המזון ברכת לגבי אלה הזקן רבנו È¯L‡kLדברי ,¯ÓBÏ ˘ ¿«ƒ∆≈«∆«¬∆

Ï‡¯NÈ LÈ‡ יהודי˙ÈÏÚ ‰b¯„a ‡ˆÓ,'ה ‰È‡בעבודת B˙„B·ÚL ƒƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»«¬≈∆¬»ƒ
"E„‡Ó ÏÎ·"c ÔÙB‡a23,'מאודך בכל אלוקיך... ה' את "ואהבת ככתוב ¿∆ƒ¿»¿…∆

האדם  של וההגבלות מהגדרים למעלה ה' לאהבת שהכוונה בחסידות ומבואר

גבול) בלי היינו ('מאוד', Ôe˜zaL'האוהב e‰z' ˙ÈÁa e‰fL24,'תוהו' ∆∆¿ƒ«…∆¿ƒ
ומתגלים) (המאירים האורות שבו

ומצמצמים  (המגבילים והכלים מרובים,

 ֿ הבלי עניין הוא מועטים האורות) את

מועטים  האורות שבו ו'תיקון' גבול.

הגבול, עניין הוא מרובים והכלים

וכוחות  מ'תיקון' ששורשו אדם וכאשר

באהבת  מתעורר מוגבלים, שלו הנפש

במובן  מאודך' 'בכל (לפחות גבול בלי

יחסית  'מאוד' היינו שלך', 'מאוד של

מההגבלות) יציאה נחשב זה וגם אליו,

(גבול), שבתיקון גבול) (בלי 'תוהו הרי

‰ÏÈÎ‡‰ Ì„B˜ „BÚ ‰p‰ רק ולא ƒ≈∆»¬ƒ»
הבירורים, עבודת את עשה שכבר לאחר

ÏÎa C¯·Ï BÁÎa ¯·k ˘È≈¿»¿…¿»≈¿»
ÌÚ¯eËL Ôˆ‡‚ ÔËÈÓ) Û˜Bz‰«∆ƒ¿«¿¿¿∆

ה'סערה' כל k¯·a˙עם BÓk (¿¿ƒ¿«
daL ‰ÏÈÎ‡‰ È¯Á‡lL ÔBÊn‰«»∆¿«¬≈»¬ƒ»∆»
,'e‰˙'c ˙BˆBˆp‰ ÌÈ¯¯a˙Ó כי ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿…

כבר  בו יש הבירורים עבודת לפני גם

התיקון  עולם מגדרי ≈¬»¿È¯Á‡Ïeהתעלות
ÌÈÓL ÌLÏ ÏÎB‡Â C¯·nL∆¿»≈¿≈¿≈»«ƒ
'e‰˙'c ˙BˆBˆp‰ ˙‡ ¯¯·Óe¿»≈∆«ƒ¿…
Ák Ba ÛqÂ˙ ÈÊ‡ ,ÏÎ‡naL∆««¬»¬«ƒ¿«≈…«
האכילה  קודם בו היה שלא חדש

„BÚ ‰ÏÚ ÔÙB‡a C¯·Ï ÏÎeiL∆«¿»≈¿∆«¬∆
¯˙BÈ אחרי המזון ברכת עניין וזהו ≈

התורה. מן שהיא המזון

¯Ó‡Ó CLÓ‰a ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿∆¿≈«¬«
¯‰f‰25 ואכלת' הכתוב על הנזכר, «…«

וברכת', הזוהר ÛÈÒBÓושבעת ƒ
Œ‰ÊÂ ,‰Î¯a‰ ÁÒe ¯‡·Ï¿»≈««¿»»¿∆
‡Ê¯ ‡c ,Ce¯a :BBLÏ¿»»»»
,‡ÏBkÓ ‰‡lÚ ‡¯B˜Ócƒ¿»ƒ»»ƒ»
‡¯‰‡Ïe ‡ÎLÓ‡Ïe ‡˜¯‡Ï¿«¿»¿«¿»»¿«¿»»

.ÔÈÈˆea Ïk(למזוג (לשפוך, להוריק מכל, העליון המקור סוד זה ברוך, »ƒƒ
הנרות. כל את ולהאיר ולהמשיך

Èa¯ÂŒÈ¯BÓŒÈ·‡ŒÈB„‡ ˙ÓÈL¯·e יצחק לוי רבי המקובל הגאון ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿«ƒ
‰ËÈˆ¯‡iשניאורסאהן ÏÚa) תש"ד בשנת אב, כ"ף ביום ÏÚשנסתלק ( «««»¿«¿«
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ebe'ח jiwl` 'd z` zkxae zraye zlk`e

לאמׁשכא  "לארקא הּלׁשֹונֹות ג' ְְְְְְֵַַַָָָָמבאר

.27לאנהרא" ְְַָָ

ÏÈÁ˙Óe ּדמקֹורא רזא ׁשהּוא "ׁש"ּברּו לבאר «¿ƒְְִֵֶֶָָָָָ

ּובהקּדים, אּבא'. 'יסֹוד הינּו ְְְְִִַַַָָָעּלאה,

ּב'באּורי  ּפרּוׁשים. ׁשני מצינּו זה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָׁשּבענין

אבל 28הּזהר' אּבא', 'יסֹוד ּבחינת ׁשּזהּו מפרׁש ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ

לזמן  ּבסמיכּות  עֹוד (ׁשהיה החּמה' ְְְִִִֶַַַָָָּב'אֹור

ּובהערֹות  'ּבינה'. ּבחינת ׁשּזהּו מפרׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהאריז"ל)

ּכּפרּוׁש אּבא', 'יסֹוד ּדהינּו מכריע ְְְְִֵַַַַַָאאמו"ר

ּוראיה  החּמה'. 'אֹור ּכפרּוׁש ולא הּזהר', ְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹּב'באּורי

ּדמקֹורא  רזא ּדא "ׁש"ּברּו ׁשּכתּוב מּמה ְִִֶֶַַָָָָָָָָלּדבר,

איֿאפׁשר  הּבינה ּבחינת על ּכי מּכֹולא, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָעּלאה

ּבחינת  ׁשהרי מּכֹולא", עּלאה "מקֹורא ְְֲִִִֵֶַַָָָָלֹומר

ּבחינת  ׁשּמעלת ועד מּמּנה, למעלה היא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָהחכמה

 ֿ ׁשּבאין עלּוי הּוא הּבינה ּבחינת לגּבי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהחכמה

ההבנה  ענין הּוא הּבינה ספירת ׁשהרי ,ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָערֹו

ּבּתניא  מבאר - החכמה ספירת ואלּו 29וההּׂשגה, ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹ

מההבנה  למעלה ולכן ׁשהיא כּו', וההּׂשגה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּדלית  ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור ּבּה ְְִֵֵֵַָָמתלּבׁש

נקּודת  ענין והּוא ּכלל, ּביּה ּתפיסא ְְְְְֲִִֵַַַָָָָמחׁשבה

זה  ׁשעל מּיׂשראל, ואחת אחד ׁשּבכל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּיהדּות

ּבאמּונת 30נאמר  ּבּנּסיֹון לעמֹוד ה', ּכיׁשן וּיקץ ְֱֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָ

כּו' לֹו מּוׂשג  וׂשכל ודעת טעם ׁשּום ּבלי ְְִֵֶַַַַָָה'

רחּוק  וכּמּובן ׁשמֹו. קדּוׁשת על נפׁשֹו לֹו ְְְְְִִַַַַָלמסֹור

העֹולמֹות, לענין מהּיחס ּגם ׁשּביניהם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהער

ּבכּורסּיא' מקּננא (ּבינה) עּלאה ׁש'אּמא ,31ּכּידּוע ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

(חכמה) עּלאה 'אּבא ואלּו הּבריאה, עֹולם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָׁשּזהּו

ּבאצילּות' הּוא 32מקּננא האצילּות עֹולם והרי , ְְֲֲֲִִֵַַַָָָ
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ואכלת 27) ד"ה ואילך). 276 ע' חכ"ח התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס"ט תש"כ מנ"א כ"ף עקב, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 460 ס"ע תשל"ג (סה"מ תשל"ג מנ"א כ"ף עקב, דש"פ ואילך.28)ושבעת א קכ, פרשתנו האמצעי לאדמו"ר

סה.30)פי"חֿיט.29) עח, א).31)תהלים (כג, ת"ו סה"מ 32)תקו"ז וראה א. עה, משפטים תו"א ב. רכ, לזח"ב רמ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰f‰ ÔBÈÏb26, היה ולא (כשהוגלה שלו הזוהר ספר בשולי שכתב דברים ƒ¿«…«

לכתיבה) נייר ‰BBLl˙לו '‚ ¯‡·Ó הזוהר של‡˜¯‡Ï" ¿»≈«¿¿«¿»
"‡¯‰‡Ï ‡ÎLÓ‡Ï27,.כדלהלן ¿«¿»»¿«¿»»

,‰‡lÚ ‡¯B˜Óc ‡Ê¯ ‡e‰L "Ce¯a"L ¯‡·Ï ÏÈÁ˙Óe סוד «¿ƒ¿»≈∆»∆»»ƒ¿»ƒ»»
העליון  ‡a‡'המקור „BÒÈ' eÈ‰«¿¿«»

(הנקראת  העליונה החכמה בחינת

המידות  'הולדת' בתהליך כי 'אבא'

החכמה  (השכל), מהמוחין (הרגש)

ואם). לאב נמשלו והבינה

‰Ê ÔÈÚaL ,ÌÈc˜‰·e המשמעות ¿«¿ƒ∆¿ƒ¿»∆
"לארקא" ÈLשל eÈˆÓ»ƒ¿≈

'¯‰f‰ È¯e‡·'a .ÌÈLe¯t28 ≈ƒ¿≈≈«…«
הזקן  אדמו"ר בן האמצעי, לאדמו"ר

„BÒÈ' ˙ÈÁa e‰fL L¯ÙÓ¿»≈∆∆¿ƒ«¿
'‰nÁ‰ ¯B‡'a Ï·‡ ,'‡a‡«»¬»¿««»
אברהם  רבי למקובל הזוהר על פירוש

eÎÈÓÒa˙אזולאי  „BÚ ‰È‰L)∆»»ƒ¿ƒ
e‰fL L¯ÙÓ (Ï"ÊÈ¯‡‰ ÔÓÊÏƒ¿«»¬ƒ«¿»≈∆∆

Áa˙B¯Ú‰·e .'‰Èa' ˙È ¿ƒ«ƒ»¿∆»
¯"ÂÓ‡‡ של אביו יצחק, לוי רבי

'BÒÈ„הרבי eÈ‰c ÚÈ¯ÎÓ«¿ƒ«¿«¿¿
,'‡a‡החכמה Le¯tkבחינת «»«≈

Le¯Ùk ‡ÏÂ ,'¯‰f‰ È¯e‡·'a¿≈≈«…«¿…¿≈
,¯·cÏ ‰È‡¯e .'‰nÁ‰ ¯B‡'««»¿»»«»»

החכמה, לבחינת הכוונה »nÓƒ‰שאכן
·e˙kLבזוהר‡c "Ce¯a"L ∆»∆»»

,‡ÏBkÓ ‰‡lÚ ‡¯B˜Óc ‡Ê»̄»ƒ¿»ƒ»»ƒ»
מכולם זה  העליון המקור ÏÚסוד Èkƒ«

‰Èa‰ ˙ÈÁa השנייה הספירה ¿ƒ««ƒ»
(שהיא  העליונות הספירות עשר מבין

ספירת  של והסתעפות התרחבות

ÓBÏ¯החכמה) ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»«
,"‡ÏBkÓ ‰‡lÚ ‡¯B˜Ó" מקור ¿»ƒ»»ƒ»

מהכול  ÈÁa˙עליון È¯‰L∆¬≈¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ מבין הראשונה הספירה «»¿»

הספירות  ÏÚÓÏ‰עשר ‡È‰ƒ¿«¿»
„ÚÂ ,‰pnÓכך ÏÚnL˙כדי ƒ∆»¿«∆«¬«

˙ÈÁa Èa‚Ï ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»¿«≈¿ƒ«
‡e‰ ‰Èa‰אלא יחסי ויתרון מעלה רק ÏÏ‡לא ,CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÚ «ƒ»ƒ∆¿≈¬

והשוואה יחס ‰‰·‰כל ÔÈÚ ‡e‰ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ È¯‰L∆¬≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿««¬»»
‰‚O‰‰Â,במוחין המתפתח השכלי הרעיון ‰ÓÎÁ‰של ˙¯ÈÙÒ eÏ‡Â ¿««»»¿ƒ¿ƒ««»¿»

‡Èza ¯‡·Ó -29,'eÎ ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L כי ¿…»««¿»∆ƒ¿«¿»≈«¬»»¿««»»

וכפי  בלבד, נקודה בבחינת ראשונית, כהברקה הרעיון התנוצצות היא החכמה

היא  העליונה שהחכמה באלוקות למעלה הוא זה מעין האדם, בנפש שהוא

ההשגה מגדרי שלמעלה מהשגה ÔÎÏÂבחינה למעלה היא שהחכמה כיוון ¿»≈
LaÏ˙Ó ומאיר a‡e‰ŒCe¯aושורה ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ d,הבליֿגבול ƒ¿«≈»≈»

והגבלה, ממדידה ≈¿ÈÏc˙שלמעלה
,ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ«¬»»¿ƒ»≈¿»
ומשיגה) (ומבינה תופסת מחשבה שאין

כלל איןֿסוף e‰Â‡בו שאור זה דבר ¿
לידי  בא שהוא כפי בחכמה, שורה

האדם בנפש e˜„˙ביטוי ÔÈÚƒ¿«¿«
˙Á‡Â „Á‡ ÏÎaL ˙e„‰i‰««¬∆¿»∆»¿««
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,Ï‡¯NiÓ30 ƒƒ¿»≈∆«∆∆¡«

,'‰ ÔLÈk ı˜iÂ גם יהודי, שכאשר «ƒ«¿»≈
ברוחניות, גבוהה בדרגה לא הוא אם

יהדותו  עצם על ניסיון של במצב נמצא

באלוקות  והשגה בהבנה דרגתו ולפי

על  להתגבר הכוח את לו אין לכאורה

היהדות  נקודת מצד אבל הזה, הניסיון

הרי  מהשינה, מתעוררת כזה שברגע

מסוגל  ÔBÈqpaהוא „BÓÚÏ«¬«ƒ»
ÌÚË ÌeL ÈÏa '‰ ˙eÓ‡a∆¡«¿ƒ««

'eÎ BÏ ‚NeÓ ÏÎNÂ ˙Ú„Â מעל »««¿≈∆»
מוכן  והוא שלו ולהשגה להיגיון ומעבר

BÏאפילו ¯BÒÓÏ להקדושֿברוךֿהוא ƒ¿
.BÓL ˙Le„˜ ÏÚ BLÙ«¿«¿«¿

לומר  אין מדוע ביאור ומוסיף וממשיך

שהיא  הבינה ספירת על הוא שהמדובר

החכמה: מבחינת נמוכה יותר בדרגה

Ì‰ÈÈaL C¯Ú‰ ˜eÁ¯ Ô·enÎÂ¿«»ƒ»∆∆∆≈≈∆
ובינה  חכמה ÒÁi‰Óבין Ìb«≈«««

Úe„ik ,˙BÓÏBÚ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»»«»«
‡p˜Ó (‰Èa) ‰‡lÚ ‡n‡'L∆ƒ»ƒ»»ƒ»¿«¿»

'‡iÒ¯eÎa31, הבינה ספירת ¿¿«»
העליונה' 'אמא עניינה הנקראת (כי

נמשל  מהשכל המידות ב'הולדת'

ב'כסא' שוכנת האם) של לעניינה

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ e‰fL נמצא בו ∆∆»«¿ƒ»
עולם  זה, ובעולם הכבוד'. 'כסא

את  מרכינה 'עמידה', בבחינת האצילות בעולם השורה השכינה הבריאה,

שעובר  לאדם נמשל והדבר הבריאה, עולם את להחיות ומתכופפת עצמה

קומתו, את ומכופף לישיבה (ÓÎÁ‰)מעמידה ‰‡lÚ ‡a‡' eÏ‡Â¿ƒ«»ƒ»»»¿»
‡p˜Óבעיקר ‰eÏÈˆ‡a32‡e˙'שורה ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ È¯‰Â , ¿«¿»«¬ƒ«¬≈»»¬ƒ
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ט e"kyz'd ,('` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt zay

האחדּות  איהּו33עֹולם חד, וחּיֹוהי 'איהּו ׁשּׁשם , ְְִִִֶַַַָָָ

חד' הּבריאה,34וגרמֹוהי ּבעֹולם מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

יּפרד" לֹומר,35ׁש"ּמּׁשם צרי ועלּֿכרח . ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

קאי  מּכֹולא", עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ְִִִֵֶָָָָָָָָָׁש"ּברּו

אּבא' 'יסֹוד על אּלא) הּבינה, ּבחינת על ְְִִֶַַַַַָָָֹ(לא

חכמה). ְְִַָָ(ּבחינת

CÈLÓÓe ׁשחכמה אאמו"ר, ּבהערֹות לבאר «¿ƒְְְֵֶֶָָָָ

אּבא') 'יסֹוד ּבחינת ,"ּברּו" ְְִֶֶַַָָ(ׁשּזהּו

ּבחינֹות, ׁשלׁש ּבזה ׁשּיׁש הוי', ׁשּבׁשם יּו"ד ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹהּוא

יׁשנּה ׁשּבכתיבה [אּלא יּו"ד אֹותּיֹות ׁשלׁש ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹוהם

- י' ּבהעלם], הן ו"ד האֹותּיֹות ואלּו י', ְְְִִֵֵֶַָרק

מּלמעלה  ההמׁשכה על (ׁשּמֹורה ו' ְְְְִֶַַַַָָָָָנקּודה,

התּפּׁשטּות 36למּטה  ּגם ּבֹו (ׁשּיׁש ד' קו, - ( ְְְִֵֶַַַַָ

ולרחב  ׁשרֹומזים 36לאֹור ּומֹוסיף, ׁשטח. - ( ְְִִֶֶֶַַָָֹ

החכמה  ּבחינת ּכי חכמהּֿבינהּֿדעת, על ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּגםּֿכן

ּדעת, - ו' חכמה, - י' ּגםּֿכן, ּבינהֿודעת ְִֵֶֶַַַַַָָָָּכֹוללת

ג' ּביאּור ׁשּזהּו אאמו"ר ּומסּים ּבינה. - ְִֵֵֶֶַָד'

לארקא  לאנהרא": לאמׁשכא "לארקא ְְְְְְְְְַַַַַָָָָָָהּלׁשֹונֹות

– ּולאנהרא ו', מאֹות – ּולאמׁשכא י', מאֹות –ְְְְֵֵַַָָָָ

ד'. ֵמאֹות

˙eÏÏÎe ּבענין ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ּבזה, הענין ¿»ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

[ּבדּבּורֿהּמתחיל  וׁשטח' קו ְְְְִִֶַַַַָ'נקּודה

תער"ב  מנה" לםרּבה 37"מי ּובדּבּורֿהּמתחיל , ְְְְִִִֵַַַָָ
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וש"נ. .119 ע' ובכ"מ.33)תרצ"ו א. נז, וארא תו"א ס"כ.34)ראה אגה"ק תניא סע"ב). (ג, בהקדמה בראשית 35)תקו"ז

שם. תו"א יו"ד. ב).36)ב, (צד, פ"ד אגה"ת תניא גם וראה בפנים. דלקמן תשי"א וסה"מ תער"ב תער"ב 37)המשך המשך

ואילך. נ ע' ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ33, מקום ואין בגלוי ניכרת ה' אחדות שבו העולם »»«¿

אחרת, הזוהר,ÌMLלמציאות ‡e‰Èכדברי ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡' ∆»ƒ¿«ƒ«ƒ
'„Á È‰BÓ¯‚Â34 של הכלים וגם (חיוהי') הספירות עשר של האורות גם , ¿«¿ƒ«

כלפי  לגמרי בטלים ('גרמוהי') הספירות והם עשר בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

איתו, ממש ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאחד
ÌMn"L ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»∆ƒ»

"„¯tÈ35 הנהר לגבי הכתוב כלשון ƒ»≈
ומתחלק  אחד כנהר מעדן היוצא

הבריאה  בעולם וכך ראשים, לארבעה

נפרדת  למציאות מקום נתינת יש

(ליתר  בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

של  העיקרי המשכן מקום ביאור:

האצילות  בעולם הוא החכמה ספירת

ספירת  של העיקרי המשכן ומקום

וחכמה  הבריאה. בעולם הוא הבינה

תחילת  כי ואם" "אב נקראים ובינה

מהחכמה, היא השכל של ההשפעה

היא  השכל והסתעפות והתפתחות

ה'אב' הם והבינה והחכמה מהבינה,

שבלב. המידות את המולידים וה'אם'

בכל  נמצאות הספירות עשר שכל ואף

החכמה  של משכנה עיקר העולמות,

שבעולם  השפע ועיקר באצילות הוא

ואילו  החכמה, מספירת הוא האצילות

הוא  הבריאה עולם של השפע עיקר

כי  מבואר ועוד הבינה. מספירת

כי  באצילות ושוכנת "מקננת" החכמה

שם  ועל לאלוקות ביטול הוא ענינה

הוא  (ו"מה" מה" "כח נקראת הביטול

של  עניינו וזה מה") "ונחנו כמו ביטול

"עולם", היותו שעם האצילות עולם

ואילו  ממש". "אלוקות הוא זאת בכל

עיקר  מאצילות, שלמטה בעולמות

ובעולם  מהמידות, היצירה בעולם הבינה, מספירת הוא הבריאה בעולם השפע

המלכות). מספירת העשיה

‰‡lÚ ‡¯B˜Óc ‡Ê¯ ‡c ,Ce¯a"L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ EÁ¯kŒÏÚÂ¿«»¿¬»ƒ«∆»»»»ƒ¿»ƒ»»
,"‡ÏBkÓ ביותר העליון המקור על שמדובר ÏÚמכוון ˜‡Èכיוון ‡Ï) ƒ»»≈…«

.(‰ÓÎÁ ˙ÈÁa) '‡a‡ „BÒÈ' ÏÚ (‡l‡ ,‰Èa‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ»∆»«¿«»¿ƒ«»¿»
˙B¯Ú‰a ¯‡·Ï CÈLÓÓe של,¯"ÂÓ‡‡,הזוהר דברי ÓÎÁL‰על «¿ƒ¿»≈¿∆»∆»¿»

,'‡a‡ „BÒÈ' ˙ÈÁa ,"Ce¯a" e‰fL) כמבואר החכמה, )לעיל עניין ∆∆»¿ƒ«¿«»
LÏL Ì‰Â ,˙BÈÁa LÏL ‰Êa LiL ,'ÈÂ‰ ÌLaL „"eÈ ‡e‰∆¿≈¬»»∆≈»∆»…¿ƒ¿≈»…

„"eÈ ˙Bi˙B‡ שלה ה'מילוי' אותיות עם י' האות [‡l‡היינו ƒ∆»

˜¯ dLÈ ‰·È˙ÎaL ללא עצמה, י' שלה,האות eÏ‡Âה'מילוי' ∆ƒ¿ƒ»∆¿»«¿ƒ
,[ÌÏÚ‰a Ô‰ „"Â ˙Bi˙B‡‰ הללו האותיות שלושת של והרמז והתוכן »ƒ≈¿∆¿≈

י' ÏÚÓlÓ‰הוא, ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BnL) 'Â ,‰„e˜ -¿»∆»«««¿»»ƒ¿«¿»
‰hÓÏ36 לאורך הנמשך קו שהיא ו' האות (LiLכצורת  '„ ,Â˜ - ( ¿«»«∆≈

Ba האות Ìbבצורת '„«
·Á¯ÏÂ C¯B‡Ï ˙eËMt˙‰36( ƒ¿«¿»∆¿»…«

ÌÈÊÓB¯L ,ÛÈÒBÓe .ÁËL -∆«ƒ∆¿ƒ
את  המרכיבות האותיות האות שלושת

הם  שטח, קו, לנקודה, הרומזות 'יו"ד'

Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁרמז  ÏÚ ÔkŒÌb«≈«»¿»ƒ»
Èk ,˙Úc רומזת י' האות אמנם ««ƒ

אבל  ‰ÓÎÁ‰לחכמה, ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»
המוחין  של וההתחלה הראשונה שהיא

'È ,ÔkŒÌb ˙Ú„ÂŒ‰Èa ˙ÏÏBk∆∆ƒ»»«««≈
- '„ ,˙Úc - 'Â ,‰ÓÎÁ -»¿»««
e‰fL ¯"ÂÓ‡‡ ÌiÒÓe .‰Èaƒ»¿«≈∆∆

˙BBLl‰ '‚ ¯e‡Èa הזוהר של ≈«¿
"‡¯‰‡Ï ‡ÎLÓ‡Ï ‡˜¯‡Ï"¿«¿»¿«¿»»¿«¿»»

להאיר:להוריק  להמשיך, (להשפיע),

,'È ˙B‡Ó Y ‡˜¯‡Ï¿«¿»≈
,'Â ˙B‡Ó Y ‡ÎLÓ‡Ïe¿«¿»»≈

.'„ ˙B‡Ó Y ‡¯‰‡Ïe¿«¿»»≈
ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆«ƒ
‰„e˜' ÔÈÚa ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a] 'ÁËLÂ Â«̃¿∆«¿ƒ««¿ƒ

·"¯Ú˙ "‰Ó ÈÓ"37, ושם) ƒ»»
בחינת  הוא דנקודה ..." מבואר:

מבחינת  עדיין שלמעלה העצמית

וכמו  וגילוי, שאין המשכה יו"ד  נקודת

כו', ורוחב אורך התפשטות עדיין בה

האורך  שהוא ו"ד בה שיש היות ועם

והכל  עדיין בהעלם הוא הכל ורוחב

בבחינת  לבד נקודה פשיטות בבחינת

היולית  המשכה בחינת שהוא רק וגילוי המשכה בחינת הוא והקו כו'. עדיין

הרי  מכלֿמקום בהתגלות, פרטים בו שיש היות עם שהקו והיינו כו', עדיין

ובבחינת  עדיין פשיטות בבחינת הוא הוא דהקו היות ועם התאחדות...

פשיטות  בבחינת זה הרי מכלֿמקום ... הנקודה לגבי האור מיעוט בבחינת

לגבי  שהאורות עדיין... כמו הוא והשטח כו'. בכלים המתלבשים האורות

הכלים  מהות כפי החסד ואור החכמה אור בבחינת שנעשים בכלים מתלבשים

בבחינת  ואינם ההתהוות כו', שפועלים עד עצמם מצד האורות כמו פשיטות

היא  נקודה כו'... הכלים אופן כפי שרשי דבריאהֿיצירהֿעשיה והיא העצמיות

בבחינת  פרטיות, ספירות בבחינת הצמצום עלֿידי התגלותן הוא קו האורות,
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ebe'י jiwl` 'd z` zkxae zraye zlk`e

ה'ת"ש  הענין 38הּמׂשרה ּגם ׁשּזהּו מֹוסיף (ׁשּׁשם ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

 ֿ ּבדּבּור ולפניֿזה ּופרצּוף'), ספירה ְְְְְְִִִִֵֶַָָּד'נקּודה

הּמאמרים  (ּבספר תרצ"ד "ּבלּת "אפס ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָהּמתחיל

מּמקֹור 39תשי"א  היא הּברכה ׁשהמׁשכת ,[(ְְִִֶַַַָָָָ

(ולא  הּברכה עצם ׁשּזהּו הּברכה, ׁשל ְְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהעליֹון

"לארקא", ּבלׁשֹון ּכמרּומז ּבלבד), ְְְְְִִֶַַַָָָָהארה

ּתּורק"40מּלׁשֹון  לכלי 41"ׁשמן מּכלי ׁשּמריק ,42, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַ

החכמה  ּבחינת על ׁשּמֹורה עצמֹו, ׁשהּׁשמן הּקֹודם,43הינּו, ּבּכלי ׁשהיתה ּכפי , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּפרּוׁש ׁשּזהּו ּבכלים, ּומאיר ׁשּמתלּבׁש והינּו, למּטה, עד נמׁש ּכזה ּובאֹופן הּׁשני, לּכלי זיך) (ּגיסט ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָנׁשּפכת

להאֹור  ּכלים הם ּבּוצינין ׁשהרי ּבּוצינין", ּכל .44ּד"לאנהרא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
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ואילך.38) סע"א תלו, ח"ב קונטרסים בסה"מ נדפס - ואילך.39)פ"ד 164 ג.40)ע' א, פרשתנו 41)שה"ש אוה"ת ראה

ואילך. תקמט ג).42)ס"ע (פ"א, עה"פ ב).43)שהש"ר (קיח, פרשתנו האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי סיום 44)ראה חסר

(המו"ל). המאמר

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מציאות  בבחינת שנעשים בכלים האורות תפיסת הוא ושטח פשוטות... נקודות

וחסד  ‰'˙"˘כו').חכמה ‰¯Nn‰ ‰a¯ÌÏ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„·e38 ¿ƒ««¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
‰„e˜'c ÔÈÚ‰ Ìb e‰fL ÛÈÒBÓ ÌML)'ציור' כל ללא פשוטה ∆»ƒ∆∆«»ƒ¿»ƒ¿»

מסויימים ÈÙÒ¯‰והגדרה  גדרים מוגדרת Ûeˆ¯Ùe'עם יותר עוד מציאות ¿ƒ»«¿
Œ¯ea„aומוגבלת  ‰ÊŒÈÙÏÂ ,(¿ƒ¿≈∆¿ƒ

"EzÏa ÒÙ‡" ÏÈÁ˙n‰ תרצ"ד ««¿ƒ∆∆ƒ¿¿
ÌÈ¯Ó‡n‰ ¯ÙÒa)¿≈∆««¬»ƒ

‡"È˘˙39˙ÎLÓ‰L ,[(∆«¿»«
ÔBÈÏÚ‰ ¯B˜nÓ ‡È‰ ‰Î¯a‰«¿»»ƒƒ»»∆¿
ÌˆÚ e‰fL ,‰Î¯a‰ ÏL∆«¿»»∆∆∆∆

‰¯‡‰ ‡ÏÂ) ‰Î¯a‰ מועטת «¿»»¿…∆»»
ÊÓe¯Ókומצומצמת  ,(„·Ïaƒ¿««¿»

,"‡˜¯‡Ï" ÔBLÏa להוריק ƒ¿¿«¿»
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' א
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מוגה  בלתי

את ‡. מברכים ובניֿישראל בניֿישראל, את הקדושֿברוךֿהוא מברך שבה הפרשה היא עקב פרשת
הקדושֿברוךֿהוא:

- תשמעון" עקב ד"והיה ההקדמה לאחרי - הפרשה ֿ ישראל:בהתחלת בני את הקדוש ֿברוךֿהוא מברך
וגו '" והרבך וברכך ואהבך גו ' לך אלקיך ה' ;1"ושמר

אלקיך  ה' את "וברכת - הקדושֿברוךֿהוא את מברכים שבניֿישראל הברכה גם ישנם לזה ונוסף
.2גו'"

בזה:·. והענין

בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקדושֿברוךֿהוא שנתאוה ֿ 3ידוע הקדושֿברוך זקוק זה ובשביל ,
שכתוב  כמו לנבראים, כביכול יתברך.4הוא לו הדירה את שעושים אלו שהם כיון תכסוף", ידיך "למעשה

בפרשתנו  שכתוב ממה גם וגו'",5ולהעיר ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה :
שמים". מיראת חוץ שמים בידי "הכל רש"י: ופירש

דירה  להקדושֿברוךֿהוא תהיה שאכן - הקדושֿברוךֿהוא את בניֿישראל שמברכים הברכה תוכן וזהו
בתחתונים.

באו  לבניֿישראל הקדושֿברוךֿהוא של ברכתו הקדמת עלֿידי נעשה זה כל וענין להם שנותן פן
שכתוב  כמו שביעה, כדי עד להם ושבעת"2המצטרך והרי6"ואכלת לא , - היא השביעה בענין הכוונה

בנוגע גם אלא האלקית, לנפש בנוגע ושבעת",רק "ואכלת הכתוב כפשטות והגוף, הבהמית לנפש
נרגשת אלא sebdaשהשביעה המזון אחר לברך חייב אינו התורה ש"מן המזון, דברכת מהחיוב כמובן ,

אכילה  על גם לברך צריך סופרים מדברי (ורק גו'" וברכת ושבעת ואכלת שנאמר ממנו, שבע כן אם
שביעה) משיעור פחות .7שהיא

בכתוב  ובקרך 8וממשיך וישבת, תבנה טובים ובתים ושבעת תאכל "פן גו'", תשכח פן לך "השמר :
ידי  ועוצם כחי בלבבך ואמרת גו', אלקיך ה' את ושכחת לבבך ורם ירבה, לך אשר וכל גו' ירביון וצאנך

גו'", אלקיך ה' את "וזכרת אלא - הזה" החיל את לי עשה

מביאה  אינה שביעה כדי לו המצטרך בכל הקדושֿברוךֿהוא לו שנותן שהברכה בלבד זו שלא והיינו,
ויבעט" ישורון ד"וישמן ומצב למעמד הזה",9אותו החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי לומר לא ואפילו ,

"כי שיודע באופן גו'"ed`אלא לך הנותן אלקיך) ,8(ה'

כמה  הצמיחה נעשית אזי בשדה, זורע שכאשר הטבע, כחות עם הקשור ענין זה שאין גם נכלל ובזה
הירושלמי  כמאמר אלא - מצמחת הגוי של הזריעה גם שהרי לדבר, וראיה ככה, בחי 10פעמים "מאמין :

העולמים" בחי ש"מאמין בגלל - היא שדהו את זורע שיהודי לכך שהסיבה והיינו, וזורע", העולמים
בשדה  הצמיחה בגלל רק היא הגוי של בשדהו הצמיחה (ואילו התבואה תצמח ברכתו של שעלֿידי ו

ראשית"11יהודי  שנקראו ישראל "בשביל היא הבריאה שכללות כשם ,12.(

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

יבֿיג.1) ז,
יו"ד.2) ח,
במדב"ר 3) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ועוד.4) ואילך. ב כט, של"ה וראה טו. יד, איוב
יב.5) יו"ד,
ד.6) כו, נשא לקו"ת גם וראה וש"נ. ב. כ, ברכות ראה

ג. טו, פרשתנו

ס"ב.7) סקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע
יאֿיח.8) ח, שם
טו.9) לב, האזינו

"רשימות"10) וראה א. לא, שבת - אמונת בתוד"ה הובא
וש"נ. ואילך. 7 ע' סח חוברת

(11- מנחם תורת בשוה"ג. 155 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
ואילך. 175 ע' ח"ל .110 ע' ח"א התוועדויות

ובכ"מ.12) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י



e"kyz'd.יב ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

עזות" יענה ד"עשיר ומצב במעמד שאינו בלבד זו לא הרי - ה' בברכת ומכיר שיודע 13וכיון

. ה' אל הקרוב "כל אדרבה, אלא ואפס"חסֿושלום, ואין כלא יותר הוא יותר קמיה מברך 14. הוא ולכן ,
בתחתונים. דירה יתברך לו שתהיה ופועל הקדושֿברוךֿהוא, את

הברכה:‚. בענין הפנימי לפירוש גם באים אזי - כפשוטו הברכה ענין שישנו ולאחרי

עתה  לעת נדפס שלא הזקן רבינו של מאמר ב'אור 15ישנו צדק' ה'צמח של במאמרו הובא אבל ,
עקב  פרשת לשונו:16התורה' וזה שלו), להסתלקותֿהילולא המאה בשנת לאחרונה, (שנדפס

. נ"ע מאדמ"ו למעלה,מבואר מלמטה בקשה בחינת היא תפילה אשר לברכה, תפילה בין ההפרש .
ענין  אבל כך, שיומשך לעילא דלתתא באתערותא התפילה עלֿידי ומעורר למטה, בעצמו שהוא דהיינו
כהנים  ברכת עלֿדרך למטה, שיומשך ומצוה למעלה, עצמו שהוא דהיינו למטה, מלמעלה הוא ַהברכה

ה'. יברכך ומצווים לברך, יוכלו כן על עילאה מחכמה ששרשם שלפי כו'".17. 'זעירֿאנפין' שהוא

אחר  במקום והקדושֿברוךֿהוא שכללות 18וכמבואר גוזר "צדיק כמו גזירה, בדרך הוא הברכה ענין
צדיקים"19מקיים" כולם ש"עמך וכיון בניֿישראל.20, לכל שייך זה הרי ,

הם שבניֿישראל כיון בפועל, הברכה המשכת שתהיה - היא dlrnlוהעיקר שמשם מהמקום
בכחם ולכן שלום"zeevlההמשכה, לך וישם (עד) וגו' וישמרך ה' "יברכך - הברכה המשכת ,17שתהיה

ש"עד  דברו"21ובאופן ירוץ .22מהרה

***

עקב:„. פרשת עם גם קשור - הברכה לענין בנוגע לעיל האמור 

עמי" נחמו "נחמו אומרים שבה נחמו, שבת לאחרי באה עקב על 23פרשת נחמה זוהי כי פעמים, ב' ,
ד"כפלים  באופן להיות צריכה התשובה והרי העבר, על חרטה שהיא התשובה ענין בדוגמת שהיא העבר,

רז"ל 24לתושיה" כמאמר פרקים".25, ב' ישנה אחד פרק לשנות דפים, ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל "היה

להבא, על קבלה גם להיות צריך לאחריֿזה אלא העבר, על בחרטה די לא התשובה שבענין וכיון
עקב, בפרשת להבא על הקבלה גם נעשית העבר, על החרטה בדוגמת שהיא נחמו שבת לאחרי לכן,
עקב  ("והיה ומצוות התורה קיום על לבניֿישראל הקדושֿברוךֿהוא של ברכותיו אודות מדובר שבה

. גו' לעיל תשמעון כנזכר וגו'", וברכך ואהבך להקדושֿברוךֿהוא . דומים ֿ ישראל בני כי א), ,26סעיף
מעשה  חשיב הקדושֿברוךֿהוא של ודיבורו שמחשבתו מקבלים 27וכשם שכאשר בניֿישראל, אצל גם כך ,

בפועל  זאת עשו כבר כאילו זה הרי להבא, על טובה קבלה עצמם הברכות 28על כל את מיד מקבלים ולכן ,
בפרשה. האמורות הקדושֿברוךֿהוא של

שייכים ‰. שבה הענינים שכל מובן, שמזה "עקב", בשם שנקראת לפרשה והשייכות הקשר לבאר ויש
ד"עקב": להענין בפנימיותם

ועד  ברכות, ריבוי נאמרו שבה ברכה, לפרשת לכאורה שייך הברכות ענין מובן: אינו לכאורה
"עקב"? לפרשת הברכות ענין שייך מה אבל "ברכה"; בשם נקראת כולה שהפרשה
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כג.13) יח, משלי
רס"ב.14) אגה"ק תניא
תפז.15) ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס
תקלא.16) ע'
ואילך.17) כד ו, נשא
תמוז 18) רעא. ע' אייר קיז. ע' כסלו סה"מ מנחם תורת ראה

וש"נ. פא. ע'
תנחומא 19) ב. נט, שבת ב. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה

יט. וירא
חלק.20) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'

קרח.21) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים
(22) הסיום ).l"endחסר
א.23) מ, ישעי'
רפמ"ו.24) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
א 25) בתניא הובא רפכ"ה. ספ"ט.ויק"ר גה"ת
ועוד.26) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר ראה
ב.27) פ"ג, ב"ר ע"ב. ריש קיט, שבת (ובנוגע ראה כב פמ"ד,

.47 ע' ריש חכ"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה - למחשבה
וש"נ).

תקעא.28) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
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ברגל  התחתון חלק (ב) בשביל, בעבור, (א) פירושים: ב' בה שיש "עקב", תיבת פירוש בהקדים ויובן
תשמעון". בעקביו דש שאדם קלות המצות "אם רש"י: שמפרש וכפי האדם,

הברכה: ענין עם קשורים אלו ענינים ושני

דכיסופא א) נהמא של באופן זה אין כאשר - הוא הברכה ענין הברכה 29אמיתית המשכת כאשר אלא ,
האדם. עבודת הקדמת עלֿידי היא

עקב: לפרשת ברכה פרשת שבין החילוק וזהו

של  באופן שבאה ברכה - ישראל" בני את גו' משה ברך אשר הברכה "וזאת נאמר ברכה בפרשת
עקב  בפרשת ואילו זה; לאחרי או זה לפני בניֿישראל הנהגת באופן תלויה שאינה דלעילא, אתערותא

עלֿידי הברכות mc`dבאות zcearוהיה" - המשפטיםawrדוקא את ש)תשמעון ושמרתם (בעבור האלה
וגו'". וברכך ואהבך גו' "ושמר אזי אותם", ועשיתם

גם ב) שביעה כדי בה שיש ושבעת", "ואכלת של באופן להיות צריכה הקדושֿברוךֿהוא של ברכתו
נמשכת  אלא כו', נעלים בענינים ברוחניות, רק לא היא שהברכה והיינו, ב), סעיף לעיל (כנזכר הגוף עבור
היא  הברכה שהמשכת גם כולל שברגל, ה"עקב" בדוגמת שהם תחתונים היותר בענינים גם מטה למטה
באופן  היא הברכה כאשר ודוקא עקביים; בבחי' שהם לאלו עד שבגדולים מהגדול בניֿישראל, לכל

הקדושֿברוךֿהוא. של ברכתו שזוהי יודעים אזי ל"עקב", עד שנמשכת

(ברע"מ) בזהר עקב פרשת התחלת שגם ולהעיר להוסיף עקב 30ויש "והיה הברכות: בענין היא
ליה  לברכא דא פקודא וגו', אלקיך ה' את וברכת ושבעת ואכלת וגו', האלה המשפטים את תשמעון
וכו', הנהנין ברכות התורה, ברכות הברכות: סוגי כל נזכרו הענין ובהמשך וכו'", לקודשאֿבריךֿהוא
בפרשת  הם וכו', תורה' ב'לקוטי הזהר, בביאורי הברכות, בענין החסידות דרושי גם הנה לכך ובהתאם

.22עקב 

***

.Â.'גו ושבעת ואכלת דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

.Êהמשכת שכאשר שליט"א, אדמו "ר  כבודֿקדושת אמר  המאמר , סיום באופן לאחרי  היא הברכה
שלימה, במדינה מאסר והן כו', בחדר מאסר הן מאסר, של ענין מכל שיוצאים בודאי הרי האמור,

רוסיא  יהודי אודות דיבר לזה .31ובהמשך

***

.Á במאמר) לעיל להמדובר שעלֿפי32בהמשך (dxezd zeinipt מה כל על לברך התורה מן חיוב יש
שההלכה (אף בעולם נהנה על שאדם גם הוא שכן להוסיף, יש סופרים), מדברי רק הוא זה שחיוב היא

הסוד hytdדרך חלק עם קשור הפשט שחלק וסוד, דרוש רמז פשט התורה חלקי ד' בענין וכידוע ,33,
בסופן  ותחלתן בתחלתן סופן שנעוץ .34כיון

בזה: והביאור

נאמר  גו'", אלקיך ה' את וברכת ושבעת "ואכלת לפסוק אלקיך 8בהמשך ה' את תשכח פן לך "השמר :
לך . אשר וכל לך ירבה וזהב וכסף ירביון וצאנך ובקרך וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת תאכל פן .

וגו'". אלקיך ה' את "וזכרת ומסיים: ירבה",
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ריש 29) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ. ע"ד.

מנ"א 30) כ"ף עקב, פ' עש"ק מכתב גם וראה סע"ב. ער, ח"ג
כו'. ואכלת ד"ה בהערה קצא) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה

אדמו"ר 31) כ"ק קרא מנחה, לפני ועש"ק שביום לציין, יש
את הק' לחדרו מוצקין,שליט"א שיחיו ושמואל יוסף האחים

מרוסיא זהֿעתה -שיצאו סוסי"א). לקמן גם .l"end(וראה
(32.(252 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתו
(33- מנחם תורת .3 הערה בתחלתו ח"ה לקו"ש ראה

.192 ע' חמ"א התוועדויות
מ"ז.34) פ"א יצירה ספר
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שבנוגע הטעם מהו בנוגעdyrlולכאורה: ואילו ושבעת", "ואכלת רק בכתוב נזכר dxdf`lד"וברכת"
"תאכל  לאחרי הנה אלקיך"), ה' את ד"וברכת החיוב ישנו זאת למנוע (שכדי גו'" תשכח פן לך ד"השמר

ירבה"?! לך אשר "וכל עד וגו'" וישבת תבנה טובים "בתים גם ומפרט הכתוב מוסיף ושבעת"

ונכלל  נרמז אלקיך", ה' את ד"וברכת ב'עשה' שנזכר ושבעת" "ואכלת שבכתוב לומר, צריך כן ועל
גו'" לך ד"השמר באזהרה אחרֿכך שמפרט מה כל שאר 35גם כל גם אלא כפשוטה, אכילה רק לא היינו, ,

לברכא  דא "פקודא הזהר: כדעת אלקיך", ה' את ד"וברכת הציווי ישנו שבכולם שבעולם, הנאה עניני
עלמא". בהאי ואתהני ושתי דאכיל מה כל על לקודשאֿבריךֿהוא ליה

ל  רק לא היא הדברים שמשמעות אף אכילה, לשון נזכר שבהם פסוקים כמה שמצינו אכילה וכפי
ההנאה לכללות בנוגע גם אלא ויבעט"כפשוטה, ישורון "וישמן  ולדוגמא: - הזה עולם שאין36מעניני  ,

לשומן רק וכן הכוונה הזה, עולם מעניני ההנאה לכללות גם אלא כפשוטה, אכילה עלֿידי הבא כפשוטו
ודשן" ושבע הזה,37"ואכל עולם עניני בכל להריבוי גם אלא דוקא, כפשוטה לאכילה הכוונה שאין ,

וגו'" אחרים אלהים אל ד"ופנה ומצב למעמד לגרום .37שיכול

.Ë- הפשט דרך על הפירוש עם קשור הסוד, דרך על התורה, פנימיות עלֿפי שהפירוש - זה ענין
בפסוק  גם העמים":38מצינו מכל תהי' "ברוך

ביחס לא - הוא העמים" מכל תהיה "ברוך בפסוק הפשוט לך dxezlהפירוש "ויתן הברכה כמו ,
גו'" הארץ ומשמני השמים מטל במדרש 39האלקים שנתפרשה התורה 40, שהרי וגמרא, ומשנה מקרא על

תהיה  ("ברוך העמים מכל יותר לישראל שהברכה לומר שייך לא ולכן העמים", ל"כל כלל שייכת אינה
על קאי העמים" מכל תהיה ש"ברוך לומר, צריך כן ועל התורה, לענין  ביחס היא העמים") mipiprמכל

miinyb יתברכו שבניֿישראל העמים", מכל תהיה "ברוך לומר שייך זה ועל העמים, כל אצל גם שישנם ,
באיןֿערוך. יותר נעלה באופן אלו בענינים

הפשוט כפירוש  "לא - העמים" מכל תהיה "ברוך בפסוק פירוש  עוד העמים,ויש  מכל יותר ברוך שתהיה
ישראל" את יברכו "שהעמים העמים", מכל תהיה שהברכה .41כיֿאם

מהר"ש  אדמו "ר  אודות  אדמו"ר וחמי מורי ֿ קדושת  כבוד שסיפר הסיפור עם ,42ובהקדים יחד נסע שפעם
אדמו"ר של - אחיין - קרוב (שהיה ברלין ישעי' הסמוכה 43מהר"ש)ר' "אחרעמאווא" העיירה  ַָָדרך

לקראתו ויצאו  "ראשלליובאוויטש, ברוסית נקרא (כך ה"סטאראסטא" עם יחד העיירה תושבי  העיר")כל ַַַָ
- מהר"ש אדמו"ר של מרכבתו וכשעברה ומים, לחם עם לו!לקבלו והשתחוו ברכיהם על נפלו

(יהודי, של מעלתו גודל מכירים גויים שגם רואה הנני מהר"ש: לאדמו"ר ישעי' ר' אמר ואחרֿכך
הרבי! של) ובפרט

ועשיר מבוגר כבר היה ישעי' (ר' "ּפעטאך"... מהר"ש: אדמו"ר לו מצד והשיב ואףֿעלֿפיֿכן, כו', ַ
תהיה  "ברוך נאמר מי על וכי חושב? אתה מה "ּפעטאך"), קראו מהר"ש, אדמו"ר של ַה"ברייטקייט "

העמים"?!... מכל

להדיא - מפורש זה הרי דבר, של לאמיתו אבל כו', הלשון צחות בתור זאת מספרים חסידים
שמפרש 44ב'ירושלמי' ו"נמצא העמים", מכל תהיה ברוך דכתיב אמן, אחריו ענה גוי, בירכך "אם :

ישראל" את יברכו שהעמים דוקא, העמים מכל היא .41שהברכה
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(35.30 שבהערה מכתב גם ראה
טו.36) לב, האזינו
כ.37) לא, וילך
יד.38) ז, פרשתנו
כח.39) כז, תולדות
ג.40) פס"ו, ב"ר

ס"ע 41) תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט העמים מכל תהי' ברוך ד"ה
תג).

וש"נ.42) ואילך. רב ס"ע היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.43) .63 הערה תקיד ע' שם - אודותו ראה
באוה"ת 44) (הובא ו פס"ו, בב"ר וכ"ה וש"נ. ספ"ח. ברכות

תקח). ע' פרשתנו
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ד"לכאורה  - בזה האריז"ל 45והביאור בכתבי שכתוב ממה נודע הלא להבין, שהוא 46צריך אמן, מענין
אמן"?! יאמר הגוי ברכת על ואיך אד'), הוי' בגימטריא ("אמן" ואד' הוי' יחוד

מהתלבשות שלמעלה האלקות דרגת על מורה הוי' שם עצמך: דרגת והגע על מורה אד' ושם בעולם,
פירושו, ואד' הוי' יחוד ועלֿפיֿזה, בעולם, שמתלבשת האלקות האלקות דרגת רק לא בעולם שמאירה

הבריאה, כוונת תכלית שזוהי - בעולם מהתלבשות שלמעלה האלקות דרגת גם אלא בעולם, המתלבשת
שכתוב  שנפעל 47כמו נעלה הכי שהענין יתכן כיצד כן, ואם גו'". יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

גוי?! של מברכתו כתוצאה יבוא - אמן עניית עלֿידי

צדק' ה'צמח את 48ומבאר פרעה בשלח בדיבורֿהמתחיל אור' ב'תורה שכתוב מה עלֿפי לומר "יש ,
נפל 49העם  הוא הנה כו' גלות בבחינת בתוכם המלובש והחיות שהאור דהיינו לפרי, קדמה קליפה בענין ,

. ישראל מבחינת למעלה כו', גבוהות ממדריגות הניצוצות שם מלקט הזה בעולם האדם עבודת ועלֿידי .
מעולם  ניצוץ נכלל כן אם זו, בברכה בו שנפל מהניצוץ כח נותן הרי גוי, בירכך אם כן ועל בהם, שנפלו 

וכו'". זו בברכה התהו

הכלים 50ומסיים  בשבירת בהם שנפלו הניצוצים שכל היינו העמים, מכל תהיה ברוך פירוש זה "ולפי :
בך". ויוכללו יתעלו

הפירוש עם קשור הסוד, דרך על התורה, פנימיות עלֿפי שהפירוש והיינו,ונמצא, הפשט, דרך על
הענין  גם נמשך כו', הניצוצים והתכללות עליית על דקאי העמים", מכל תהיה ד"ברוך הפנימי שמהפירוש
בענינים  ברכה - העמים מכל יותר ברוך שתהיה הפשוט הפירוש הן כפשוטו: העמים" מכל תהיה ד"ברוך 
והן  דוקא; גשמיים בדברים שנעשית הבירורים עבודת כללות עלֿידי שנמשכת לעיל), (כנזכר גשמיים
מרגיש  בהם, שנמצא האלקי הניצוץ כי - ישראל את יברכו שהם העמים, מכל היא שהברכה הפירוש
שנעשית  והטובה בניֿישראל, של במעלתם שמכירים עליהם ופועל בבניֿישראל, ונכלל שמתעלה ויודע

כו'. אותם מברכים ולכן בניֿישראל, עלֿידי להם

.È הפסוק המשך בפירוש גם מצינו גו'":38וכמוֿכן ועקרה עקר בך יהיה "לא -

הוא  התורה פנימיות עלֿפי בזה אשה 51הפירוש נקראת בגוף המלובשת ש"הנשמה הידוע עלֿפי -
יהיה  לא "וזהו שבגוף", (הנשמה) בחינת לגבי זכר "בחינת שהוא המקיף", הנשמה חלק מבחינת ומקבל
הזכר, פעולת  (שזוהי האהבה" את מלעורר עלֿכלֿפנים ימנע לא המקיף הנשמה (ש)בחינת עקר, בך

רז"ל  את 52כמאמר לעורר מלמעלה דלעילא האתערותא ענין שזהו נקבה", יולדת תחילה מזריע "איש
הנשמה  עדיין נקראת מכלֿמקום "אך רבה), אהבה בחינת ולא בלבד, עולם אהבת שבבחינת האהבה
לא  (נאמר) לכן כו', (מזריע) ש)איש (עלֿידיֿזה רק מצדה, ההולדה ואין נקבה, יולדת כי עקרה, שבגוף

. .יהיה ובבהמתך ועקרה. הבהמית".. הנפש ר"ל שלך, הבהמית .

ישפיע  אלא עקר, בבחינת יהיה לא בגוף מהתלבשות שלמעלה הנשמה שחלק - היא שהברכה והיינו,
אהבה  תוליד אלא עקרה, בבחינת תהיה לא בגוף המלובשת והנשמה בגוף, המלובשת הנשמה את ויעורר

הבהמית. בנפש גם ויחדור שיומשך ובאופן בפועל, המצוות וקיום התורה בלימוד ויראה

ועקרהzeiniptaומהפירוש עקר בך יהיה ש"לא גם נמשך - כנזכר zehytaובבהמתך"הענינים הענינים,
לעיל.
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ריש 45) תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח העמים מכל תהי' ברוך רד"ה
תד). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט זה רד"ה גם וראה קעא). ע'

הערה46) קמח ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת 29.נסמן
ה.47) מ, ישעי'
שם.48) אוה"ת

בשלח.49) ר"פ
הנ"ל).50) במכתב (הובא שם אוה"ת
תקט.51) ס"ע שם אוה"ת
טו.52) מו, ויגש עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. ס, ברכות
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פלא: דבר מצינו זה שבענין ולהעיר ,

בגמרא  המקום,53איתא לפני עקורה תפלתך תהא שלא - ועקרה התלמידים, מן - עקר בך יהיה "לא :
כבהמה". עצמך משים שאתה (שבבהמתך) בזמן עקר) בך יהיה (לא אימתי 

הפשוט? הפירוש שישנו בשעה בה - זה פירוש לפרש הצורך מהו ולכאורה:

הפנימי, הפירוש ולבאר להוסיף אלא הפשוט, הפירוש את לשלול הגמרא כוונת שאין - הוא הענין אך
יעמיד  אלא התלמידים", מן עקר בך יהיה ש"לא שעלֿידיֿזה והיינו, הפשוט, הפירוש גם נמשך שממנו

צ  של ד"תולדותיהם מהענין החל טובים"תלמידים, ומעשים מצוות .54דיקים בך יהיה "לא אזי עקרה",, .
תפלתך" נשמעת תהא בנים) (על "כשתתפלל אלא המקום", לפני עקורה תפלתך תהא והיינו,55"שלא ,

כפשוטו. ומזוני חיי בני לו שיומשך

הביטול  ענין כללות שזהו - כבהמה" עצמך משים שאתה "בזמן "ובבהמתך", עלֿידי נעשה זה וכל
דבר  זה הרי שאז בשכלו, המובן דבר זהו אם שכלו, עלֿפי דבר כל מודד שאינו והיינו, עול, דקבלת
עקר  בך יהיה "לא - ואז עול; וקבלת ביטול מתוך עבודתו עובד אלא כו', לאו ואם זאת, ומקיים טוב,

ועקרה".

.‡È:"העמים מכל תהיה "ברוך בפירוש ט) (סעיף לעיל להאמור בהמשך להוסיף ויש

אורחות  לנהל שיוכלו בניֿישראל, של לטובתם לדאוג צריכים העולם אומות היו - לעיל האמור עלֿפי
גם  טובה שזוהי כיון - וגו'" וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת ד"תאכל באופן הרחבה, מתוך חייהם

mxear רז"ל וכמאמר יפה56. המקדש היה מה יודעים העולם אומות היו שבעים mdl"אילו [ולדוגמא:
העולם  אומות שבעים כנגד הסוכות בחג מקריבים בניֿישראל שהיו אותו 57פרים מקיפים היו קסטריות ,[

לישראל!... מצירים יהיו העולם שאומות מקום שאין ופשיטא, כו'". לשומרו כדי

וחורבן  הגלות ענין כללות מצד רק זה הרי - לישראל מצירים העולם שאומות מצב שיש שרואים ומה
חטאינו" ד"מפני מהענין כתוצאה אשר כו'), עליו השמירה (היפך המקדש ומצב 58בית מעמד נעשה ,

במקדשך" שנשתלחה יוד 58ד"היד העולם אומות אין ואז שמקבלים , הטובה את ומרגישים עים
העולם, אומות אצל הדבר נרגש העתים מן לעת הנה הגלות, בזמן גם ואףֿעלֿפיֿכן, כו', מבניֿישראל

מהר"ש. אדמו"ר אודות הנ"ל כבסיפור

משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה יהיה העמים" מכל תהיה ד"ברוך הענין שלימות אמנם,
היעוד  יקויים שאז הגדול 59צדקנו, וככה בהמשך בארוכה וכמבואר צאנכם", ורעו זרים 60"ועמדו

נאמר  שבה מצרים, יציאת בין החילוק לנשיאותו) המאה שנת היא (שהשנה מהר"ש ברח 61לאדמו"ר "כי
נאמר  שבה העתידה, לגאולה גו'", באופן 62העם אלא גו'", תלכון לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא "כי

דוקא. מנוחה של

דרעוין  רעוא המנחה, בעלות השבתֿקודש ביום - זה כידוע 63ומעין המעמד 64, מעין הוא זה שזמן
דלעתידֿלבוא  .22ומצב

זהֿעתה  שיצאו מוצקין שיחיו ושמואל יוסף להאחים משקה נתן שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
הניגון,31מרוסיא  ובמהלך תצאו", בשמחה "כי הניגון לנגן להם והורה מרוסיא), שהביאו מהמשקה (גם

רבה]. בשמחה מקומו על ורקד קומתו, מלוא שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת עמד

***
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ב.53) מד, בכורות
סע"א.54) מו, סוטה וראה נח. ר"פ ופרש"י ו) (פ"ל, ב"ר
שם.55) בכורות פרש"י
ג.56) פ"א, במדב"ר
ב.57) נה, סוכה
יו"ט.58) תפלת נוסח

ה.59) סא, ישעי'
ואילך).60) (פקכ"ט ובסופו (פ"אֿג), בתחלתו - תרל"ז
ה.61) יד, בשלח
יב.62) נב, ישעי'
סע"ב.63) פח, זח"ב
תקמה).64) (ע' בסופו תרס"ו המשך ראה
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.·È'גו ויאכילך וירעיבך ויענך דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן .65צוה

***

.‚È הוא רש"י שפירוש הכלל יסוד על רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד לאחרונה נהוג
מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני פעמים כמה רש"י שכתב כמו כתובים, של "והדרשה 66פשוטם ,

.67תידרש"

בספרים  כדאיתא התורה, על רש "י פירוש  מעלת גודל שיתקבל שרש"י68וכידוע כדי תעניות תרי"ג התענה
אדמו"ר וחמי מורי כבודֿקדושת וכדברי כו', שפירוש פירושו מקומם, את שמילא נשיאינו, רבותינו בשם

תורה" של "יינה הוא התורה על .69רש"י

לעצמו  "לקרות החיוב על נוסף רש"י, פירוש עם חומש פרשה יום בכל ללמוד התקנה שישנה ובפרט
אינה  המדוברת שהלשון אלו שבימינו תרגום", ואחד מקרא שנים השבוע אותו פרשת ושבוע שבוע בכל
עם  הפרשה כל ולומד חוזר  ג' ובפעם מקרא פעמים ב' "הקורא החורבן, בזמן שהיה כפי תרגום לשון

. רש"י יותר"פירוש מפרש שהוא מהתרגום, יותר מועיל זה הרי .70.

התורה, על רש"י בפירוש ולדייק לעיין פנאי...) לו שאין גם (ומה צורך שאין שאומרים אלו כדעת ולא
שהרי  ראיה, והא בלבד, הפשט דרך על פירוש כיֿאם בזה, וכיוצא התוספות פירוש כמו זה אין שהרי
קיום  חובת ידי לצאת בכדי ורק הגמרא, ללימוד הגיעו לא שעדיין קטנים ילדים עם ב"חדר" זאת לומדים
השמועה  (אומר תהא" זמורתא גמור ד"גמרא באופן רש"י פירוש לומד הוא הרי נשיאנו רבינו תקנת

צורך) בלא בעלמא, הפשוט...71בזמירה הפירוש אפילו לידע מבלי ,

ל  אפילו רש"י, בפירוש קצת מסתכלים שכאשר - האמת כפי רוצה אלא שרש"י בעליל רואים עיון, לא
שמצינו  בפרשתנו, וכמו רש"י. שבפירוש הדברים בפרטי ולהתבונן לעיין מעורר וזה דברֿמה, לומר

כדלקמן. וכו', המדרש מדברי ובשינוי גדולה, אריכות רש"י בפירוש

.„È הפסוק .72על ולאבירם לדתן עשה ואת "ואשר בתיהם ואת ותבלעם פיה את הארץ פצתה אשר .
ישראל", כל "בקרב התיבות את רש"י מעתיק - ישראל" כל בקרב ברגליהם אשר היקום כל ואת אהליהם
אמר  יהודה. רבי דברי אלו ובולעתו, מתחתיו נבקעת הארץ בורח, מהם אחד שהיה מקום "כל ומפרש:
אני  ומה יהודה) (רבי ליה אמר פיותיה, ולא פיה, את הארץ ותפתח נאמר כבר והלא נחמיה, רבי לו
היה  מהם, אחד שהיה מקום וכל כמשפך, מדרון הארץ שנעשית (ר"נ) ליה אמר ישראל, כל בקרב מקיים

הבקיעה". מקום עד ובא מתגלגל

להבין: וצריך

ישראל"א) כל בקרב גו' ותבלעם פיה את הארץ פצתה אשר וגו' ולאבירם לדתן עשה "ואשר הפסוק
של  בפשוטו הקושי ומהו כל), לעין (בגלוי ישראל" כל "בקרב היה הבליעה שמאורע - בפשטות מובן -
רבי  כדעת או יהודה רבי כדעת הבליעה, לאופן בנוגע הפירוש לאריכות רש"י זקוק זה שבגלל מקרא,

נחמיה?!

קרח בפרשת עצמך: `rxiוהגע day;הבליעה אופן היה כיצד לפרש רש"י נחית לא - הבליעה מאורע
המאורעות שאר עם יחד הבליעה מאורע אודות ומזכיר חוזר רבינו שמשה בפרשתנו, dfÎiptlואילו erxi`y

הכתובים  בפשטות קושי יש שבפרשתנו לומר, צריך כן ועל הבליעה! אופן לפרש רש"י מאריך -
וכיצד  בפשוטוֿשלֿמקרא, הקושי מהו להבין וצריך הבליעה. לאופן בנוגע  רש"י פירוש עלֿידי שמתיישב 

רש"י. פירוש עלֿידי מתיישב
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(65) לע "ע  לידינו הגיע לא ).l"endהמאמר 
ועוד.66) ח. ג, בראשית
ט.67) ו, וארא
(68- מנחם תורת גם וראה רש"י. מע' (להחיד"א) שה"ג

וש"נ. .30 ס"ע חמ"ה התוועדויות

ב"היום69) (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז שבט).סה"ש כט יום"
ס"אֿב.70) סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע
(ובפרש"י ).71) ב קו , שבת - הש"ס ובכ"מ.לשון 
ו.72) יא, פרשתנו
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"אלו ב) הלשון שמשמעות לומר אפשר לכאורה הנה - נחמיה ורבי יהודה דרבי הפירושים לב' בנוגע
הוא  יהודה" רבי נחמיהדברי שרבי ובפרט מקרא. של פשוטו זה אין אבל יהודה, רבי אומר שכך ,dywd

באופן  ישראל" כל "בקרב מפרש ולכן פיותיה, ולא פיה", את הארץ "ותפתח שנאמר ממה דבריו על
בו. חזר יהודה שרבי הדברים, ומשמעות לו, השיב יהודה שרבי מצינו ולא אחר,

זבחים  במסכת בגמרא שמצינו מן 73ועלֿדרך הבאה לעולה בנוגע נחמיה ורבי יהודה רבי בפלוגתת
. נחמיה רבי לו אמר יהודה, רבי דברי בעורה, זכאין כהנים יהיו "שלא מדרשו המותרות, ביטלת כן אם .

אהדר  ולא כו', ביטלת כן אם ליה "דקאמרי ביה", "הדר יהודה שרבי ואמרינן כו'", הכהן יהוידע של
מידי" .74להו

לפרש  כיֿאם רז"ל, דברי להביא רש"י של ענינו אין שהרי כן, לומר אפשר אי רש"י בפירוש אבל
דברי הביא לא (שלכן כתובים של יהודה פשוטם דוקא,רבי בפרשתנו כיֿאם קרח, בפרשת נחמיה ורבי

של פירושו ואם לעיל), יהודה כנזכר אםרבי (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לפשוטוֿשלֿמקרא מתאים רבי אינו
רבי יהודה  של הפירוש את רק מביא היה אלא הכתוב, בפירוש דבריו את מביא רש"י היה לא - בו) חזר

בכמה  כדרכו שמו, את להזכיר צריך היה לא וגם בפשוטוֿשלֿמקרא, היחידי הפירוש שזהו כיון נחמיה,
הפירושים  ששני לומר, צריך כן ועל שמם. להזכיר מבלי רז"ל מדברי בפשוטוֿשלֿמקרא שמביא מקומות

בפשוטוֿשלֿמקרא. הם

הפירושים? בשני צורך יש אלא אחד, פירוש בפשוטוֿשלֿמקרא מספיק לא מדוע להבין: וצריך

של בפירושו הקושי דיוק: יהודה וליתר ותפתח רבי נאמר כבר ("והלא נחמיה רבי בדברי נתפרש -
בפירושו, רש"י מסתפק לא זה שבגלל נחמיה, רבי בדברי הקושי מהו אבל פיותיה"); ולא פיה, את הארץ

של פירושו גם מביא יהודה אלא נחמיה?רבי רבי של לפירושו שמקדימו אלא עוד ולא ,

של שמותיהם את מזכיר שרש"י הטעם מהו להבין צריך יהודה וגם "יש רבי אומר ולא נחמיה, ורבי
מקומות  בכמה כדרכו כו'", אומרים ויש כו' אומרים מה 75מרבותינו דבר להבהיר צורך יש כן אם (אלא

פעמים  כמה כמדובר המאמר, בעל הוא מי שיודעים עלֿידיֿזה מקרא, של ).76בפשוטו

לפיר ג) רש"י של שלמקורו יהודה ושים במדרש רבי הוא נחמיה רש"י77ורבי אבל ומוסיף , משנה
מהם אחד שהיה מקום "כל במדרש: נזכר שלא ענין יהודה) רבי של נבקעת gxea(בפירושו הארץ ,

ובולעתו". מתחתיו

.ÂË של ממונו "זה ומפרש: ברגליהם", אשר היקום כל "ואת התיבות את ומעתיק רש "י וממשיך
רגליו". על שמעמידו אדם

להבין: וצריך

כל את "ומחיתי נח: בפרשת למקרא' חמש ה'בן כבר למד - "היקום" עשיתי"mewidתיבת ,78אשר
כל את השמים"mewid"וימח עוף ועד רמש עד בהמה עד מאדם האדמה פני על הוצרך 79אשר לא ורש"י ,

שפירושה  כיון למקרא), חמש לבן המובנות תיבות וכמה כמה לפרש צריך שאינו (כשם זו תיבה לפרש 
בימיו. מדברים היו שבה הקודש לשון שיודע למקרא חמש לבן בפשטות מובן

דתן  של כו' הבהמות כל על שקאי - שבפרשתנו "היקום" תיבת גם לכאורה לפרש יש ועלֿפיֿזה
[כפי  ביתם בני שפירושו, בתיהם", "ואת ואבירם, דתן את בלעה שהארץ לכך שנוסף והיינו, ואבירם,

ויגש  בפרשת כבר פירש ממש",80שרש"י בית לשון זה ואין ביתו, ובני עבדיו "כלומר פרעה", "בית :
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א.73) קג,
שם.74) פרש"י
כג.75) כא, משפטים א. כב, וירא - לדוגמא - ראה
וש"נ.76) .168 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת ראה

.51 ובהערה 233 ע' חמ"ו שם גם וראה

תשנב.77) רמז קרח יל"ש יג. פי"ח, במדב"ר
ד.78) ז,
כג.79) שם,
ב.80) מה,



יט .e"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

כן  ועל אהליהם", "ואת נאמר לאחריֿזה שהרי כפשוטו, "בתיהם" לפרש אפשר שאי כאן, ועלֿדרךֿזה
כו'. בהמותיהם את גם הארץ בלעה - ביתם] בני שפירושו לומר צריך

מצינ  כלל",ואכן "שם היקום", כל "ואת מקרא): של פשוטו מפרש הוא (שגם עזרא' ה'אבן בפירוש ו
נח  בפרשת שפירש האדמה".78וכפי על שהוא חי לכל כלל יקום "מלת :

מה  על סומך רש"י ואילו לפניֿזה, כבר שפירש מה גם ולפרש לחזור עזרא' ה'אבן של שדרכו [אלא,
"בני  היינו ש"בתיהם" מפרש אינו שרש"י מזה כדמוכח - הפעם עוד ומפרש חוזר ואינו כבר שפירש
בפרשת  זאת פירש שכבר כיון ובניהם"), נשיהם הם בתיהם, "ואת שמפרש עזרא' ה'אבן (כמו ביתם"

ויגש].

"היקום שכתב מה mdilbxaוגם xy`"ברגליך אשר "העם כמו שפירושו בפשטות מובן - שפירושו,81" ,
והלוכך" עצתך אחר כו'82"ההולכים הבהמות הם ברגליהם" אשר ש"היקום בנדוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה ,

אחריהם. שנמשכים

באופן  שמפרשו אלא עוד ולא ברגליהם", אשר היקום כל "ואת לפרש רש"י הוצרך למה כן, ואם
רגליו"?! על שמעמידו אדם של ממונו "זה - נח שבפרשת "היקום" מתיבת לגמרי אחר

צריך רגליו", על שמעמידו אדם של ממונו "זה רש"י פירוש שלפי דתיבת wegclובפרט הפירוש
זה שאין - envr"היקום" xacd ועוף הרמש הבהמה, שהאדם, נח, שבפרשת "היקום" בתיבת (כמו

דבר זהו אלא עצמו), היקום הם עשיתי", "אשר כל ועמידה)dyery"mewiהשמים, (קימה "mc`a,
רגליו! על האדם את שמעמיד

.ÊË:להבין צריך גם

תחילה  מפרש רש"י ואילו ישראל". כל בקרב (ואחרֿכך) ברגליהם אשר היקום כל "ואת נאמר בכתוב
כ  "ואת זה) לפני שכתוב (מה מפרש ואחרֿכך ישראל", כל ברגליהם"?!"בקרב אשר היקום ל

מפרשים  הקרא 83יש על כן גם "דקאי משום ישראל", כל "בקרב תחילה מפרש שרש"י הטעם
לכם 84"וידעתם" עשה ואשר במצרים עשה אשר האותות כל ראיתם אשר מאחר תוכחתו לקבל שראוי ,

רש"י  מפרש ולכן ישראל", כל בקרב שנבלעו ואבירם דתן של בליעתן בשעת לכם עשה ואשר במדבר,
ולקבל  ולהבין לדעת לב "תנו היום", "וידעתם הפסוק על לפירושו בהמשך ישראל", כל "בקרב תחילה

ברגליהם"). אשר היקום כל "ואת זה, לפני שכתוב מה לפרש חוזר (ואחרֿכך תוכחתי"

אשר  היקום כל "ואת תחילה ומפרש הכתובים סדר משנה היה לא רש"י אם גם באמת, אבל
מובן הרי miaezkdברגליהם", zehyta וידעתם" למעלה האמור המקרא על מוסב ישראל" כל ש"בקרב

זה  שלאחרי שבפסוק גם ומה גו'", על 85היום ש"מוסב להדיא רש"י מפרש גו'", הרואות עיניכם "כי ,
וגו'". הרואות עיניכם אשר עמכם כיֿאם וגו' ידעו לא אשר בניכם את לא כי למעלה האמור המקרא

יש  שכאשר למקרא, חמש לבן בפשטות מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל פעמים, כמה וכאמור
בלילה  להירדם יכול אינו מקרא, של  בפשוטו קושיא ...86לו

.ÊÈ זה בכל הביאור לומר :87ויש

ולאבירם  לדתן עשה "ואשר הפסוק את לומד למקרא' חמש  ה'בן פיה כאשר  את הארץ פצתה אשר גו'
קושיא: אצלו מתעוררת - גו'" ותבלעם

שכתוב  וכמו קרח, היה והעיקר הראש אבל במחלוקת, מעורבים אמנם היו ואבירם קרח 88דתן "ויקח
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ח.81) יא, בא
ל,82) ויצא פרש"י גם וראה עה"פ. ל.פרש"י
כאן.83) שפ"ח
ב.84) פסוק
ז.85) פסוק

אלו 86) כמו ולא בבתֿשחוק: העיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
היום... באמצע עתה, אפילו שנרדמים

בפירש"י 87) שנתבאר הדברים המשך גם נכלל - לקמן בהבא
ב  ראה.זה ש"פ שיחת

קרח.88) ר"פ
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במחלוקתו" קרח עם "נשתתפו רק ואבירם דתן ואילו "ואשר 89גו'", רק נזכר שבכתוב היתכן כן, ואם ,
כאן?! נזכר לא - המחלוקת בעל שהיה - עצמו קרח ואילו ולאבירם", לדתן עשה

בגמרא  הדעה לפי לתרץ אפשר היה בפרשתנו 90לכאורה נזכר לא ולכן הבלועים, מן היה לא שקרח
לפי  הקושיא נשארת שעדיין לכך נוסף אבל: ותבלעם". פיה את הארץ פצתה "אשר המאורע בסיפור
כמפורש  הבלועים, מן קרח היה פשוטוֿשלֿמקרא עלֿפי הבלועים, מן היה קרח שגם דאמר' ה'מאן

ואבירם)91בקרא  (דתן אותם ותבלע פיה את הארץ "ותפתח :gxw z`e."

שכתוב  כמו הם, גם נבלעו פשוטוֿשלֿמקרא שעלֿפי - קרח לבני בנוגע "ותפתח 92[ועלֿדרךֿזה
לא  קרח "ובני הפסוק על רש"י שפירש וכפי לקרח", אשר האדם כל ואת גו' ותבלע פיה את הארץ

שם",93מתו" וישבו בגיהנם גבוה מקום להם נתבצר לפיכך בלבם, תשובה הרהרו המחלוקת ש"בשעת ,
כו'" מקום להם "נתבצר שאחרֿכך אלא נבלעו, הם שגם בכתוב 94והיינו, נזכרו לא שלכן לומר, ויש .

לבעל  לומר ש"אסור כיון המחלוקת), בעל שהיה קרח כמו להזכירם הכרח אין שמלכתחילה לכך (נוסף
הראשונים" מעשיך זכור ].95תשובה

.ÁÈ שה'בן כיון זאת, לפרש זקוק אינו שרש"י כך כדי עד ביותר, פשוט זה על שהתירוץ לומר, ויש
מעצמו: זאת מבין למקרא' חמש

"בק  נאמר הפסוק לא בסיום כי היום "וידעתם הפרשה: בכללות עיקרי ענין שזהו - ישראל" כל רב
כי גו' ראו ולא ידעו לא אשר בניכם ze`exdאת mkipir"עשה אשר הגדול ה' מעשה כל גם 96את וכן ,

" זה שהיה גו'", פיה את הארץ ש"פצתה למאורע l`xyiבנוגע lk axwa.זאת ראו ישראל שכל היינו, ,"

הבלועים): מן שהיה (אף קרח כאן נזכר לא מדוע בפשטות מובן ועלֿפיֿזה

עליהם  ונתתם מחתתו איש וקחו וגו' עדתך וכל "אתה לקרח אמר רבינו שמשה מסופר קרח בפרשת
מועד" אוהל פתח ויעמדו גו' מחתתו איש ואהרן ואתה גו' והקרבתם .97קטורת

הבליעה מאורע שבעת  נמצא, - הקטורת מקריבי בין היה שקרח ואפילו וכיון ישראל, במחנה היה לא
וכיון  הקטורת. דהקרבת המקום שזהו מועד, באוהל - גופא ושם שכינה, במחנה אלא לוי', במחנה לא

מועד" באוהל יהיה לא אדם ש"כל באופן היתה הקטורת ומאתיים 98שהקרבת קרח שמלבד נמצא, ,
עמהם. נוכח איש היה לא הקטורת, מקריבי איש וחמישים

קרח, אודות כאן נזכר לא לכן ישראל", כל "בקרב שהיה הבליעה מאורע אודות מדבר שהכתוב וכיון
ישראל". כל "בקרב היתה לא שבליעתו כיון

החמשים  את ותאכל ה' מאת יצאה ש"אש הנס שגם - איש וחמישים למאתיים בנוגע ועלֿדרךֿזה
הקטורת" מקריבי איש הקטורת.99ומאתיים הקרבת היתה שבו במקום אלא ישראל", כל "בקרב היה לא ,

.ËÈ למק חמש ה'בן אצל שאלה מתעוררת כאן רא':אבל

בה ישראל", כל בקרב גו' פיה את הארץ ש"פצתה לומר אפשר היה כיצד הבליעה שמאורע בשעה
"תימנה" - ראובן דגל חניית קרח ,100במקום עם נשתתפו שלכן תימנה, החונים ובניו לקהת  בסמיכות

"איש ,101במחלוקתו  היו השבטים שאר כל דגלו"?!102ואילו ועל מחנהו על

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

עה"פ.89) פרש"י
א.90) קי, סנהדרין
יו"ד.91) כו, פינחס
לב.92) טז, קרח
ואילך.93) 170 ע' חל"ג בלקו"ש נת' - יא. שם, פינחס
עה"פ.94) לדוד ומשכיל שפ"ח ראה
הל'95) ספ"ז. תשובה הל' רמב"ם (במשנה). ב נח, ב"מ

שם  אדה"ז שו"ע ס"ד. סרכ"ח חו"מ טושו"ע הי"ג. פי"ד מכירה

לג. יט, קדושים פרש"י גם וראה סכ"ח. כו' אונאה הל'
בֿז.96) שם, פרשתנו
טזֿיח.97) שם,
יז.98) טז, אחרי
לה.99) טז, קרח

יו"ד.100) ב, במדבר
קרח.101) ר"פ כט. ג, במדבר פרש"י
נב.102) א, במדבר
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אזי  סכנה של מצב שבראותו האדם כטבע - בורח" מהם אחד שהיה מקום "כל רש"י: מפרש ולכן
אחר לכיוון ברח מהם אחד כל ובנדוןֿדידן, לנפשו, בורח אלא אמותיו בד' נשאר dpgnאינו ghy lka

l`xyi,קרח (מלבד ישראל" כל "בקרב הבליעה מאורע היה וממילא ובולעתו", תחתיו נבקעת "הארץ -
. ממנו יוצאה גדולה שלשלת ראה הטעתו, ש"עינו ואחד שכיון אובדים שכולם משה מפי  (וכ)ששמע .

. בעצמו"נמלט תלה ובמילא103. נתיירא, לא ,gxa `l.(נבלע ושם הקטורת, הקרבת במקום נשאר אלא ,

כבר  והלא נחמיה, רבי לו "אמר קושיא: זה על יש אבל יהודה", רבי דברי "אלו רש"י: וממשיך
פיותיה"? ולא פיה, את הארץ ותפתח נאמר

שהיה  מקום וכל כמשפך, מדרון הארץ "שנעשית - נחמיה רבי של פירושו גם להביא רש"י צריך ולכן
הבקיעה". מקום עד ובא מתגלגל היה מהם, אחד

ישראל": כל "בקרב שכתוב מה בקיום - נחמיה רבי של בפירושו קושיא גם יש גיסא, לאידך אבל

ישראל", כל "בקרב היה ותבלעם" פיה את הארץ ש"פצתה המאורע שעצם הוא הכתוב פשטות
יהודה כפירוש ישראל רבי שכל כך, ובולעתו", תחתיו נבקעת הארץ בורח מהם אחד שהיה מקום ש"כל ,

ראו  - נחמיה רבי לפירוש מהֿשאיןֿכן מהם"; אחד שהיה מקום ב"כל שהיתה עצמה הבליעה את ראו
ותבלעם", פיה את הארץ ש"פצתה  איך ראו כולם לא אבל כמשפך", מדרון הארץ  "שנעשית רק ישראל כל

א  שהיה מקום ב"כל היתה לא שהבליעה "היהכיון אלא מהם", הבקיעה".lblbznחד מקום עד ובא

הפירושים. שני את להביא רש"י צריך ולכן

.Îשהיה נמצא, ישראל", כל "בקרב בפירוש רש"י דברי עלֿפי cgeinוהנה, qp"ל `cgבנוגע lk
mdn מדרון הארץ "נעשית - נחמן רבי ולפירוש ובולעתו", תחתיו נבקעת "הארץ - יהודה רבי לפירוש :"

הבקיעה". מקום עד ובא מתגלגל "היה מהם אחד וכל כמשפך"

אותם, בלעה לא שהארץ כאלו נשארים היו אם כי - מהם אחד לכל מיוחד נס בעשיית הצורך ומובן
לדבר, וראיה משה, על שחלקו בגלל היה לא זה שמאורע בארץ, שנבלעו לאלו בנוגע לטעון יכולים היו
מאלו  ואחד אחד שכל באופן הנס להיות הוצרך ולכן בארץ, נבלעו ולא משה על שחלקו כאלו שישנם

ענשו. על יבוא משה על שחלקו

ברגליהם": אשר היקום כל "ואת שכתוב למה בנוגע השאלה נשאלת עדיין אבל

גם  מיוחד נס שהיה נמצא, ט"ו), סעיף לעיל (כנזכר נח בפרשת כמו הוא גו'" ד"היקום הפירוש אם
zendadבנוגע lkl תחתיה נבקעת הארץ היתה מהבהמות, אחת שהיתה מקום שבכל ועדתו, קרח של כו'

הבקיעה. מקום עד ובאה מתגלגלת הבהמה והיתה כמשפך מדרון הארץ שנעשית או ובולעתה,

ש"לא  בפשטות מובן והרי זה, מיוחד בנס הצורך מהו מובן: ניסא 104ואינו קודשאֿבריךֿהוא עביד
למגנא"?

מה  גם ולפרש  להוסיף רש"י מוכרח ישראל", כל "בקרב שכתוב מה מפרש שרש"י לאחרי ולכן,
מיוחד  נס שהיה לומר נצטרך (שאז כו' הבהמות על קאי שלא ברגליהם", אשר היקום כל "ואת שכתוב

מ  "זה אלא לעיל), כנזכר כיון בחנם, מיוחד, בנס צורך אין (שאז רגליו" על שמעמידו אדם של מונו
כו'). באהליהם עמהם, יחד נמצא שהממון

בזה: וההסברה

ביטול  - הוא אהליהם" ואת בתיהם ואת ותבלעם פיה את הארץ ש"פצתה ואבירם לדתן שניתן העונש
mze`ivn.'כו הביטול היפך מציאותם, הרגש בגלל משה, על שחלקו אלו של

לבטל  צורך יש כאשר הנה רגליו", על "שמעמידו הממון, הוא אדם של מציאותו תוקף שסיבת וכיון
את גם לבטל צורך יש מציאותו, ברגליהם",zaiqאת אשר היקום כל "את גם הארץ בלעה ולכן מציאותו,
רגליהם. על אותם שהעמיד הממון
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כפי  נחמיה, ורבי יהודה רבי הפירושים: בעלי של שמותיהם את רש"י מזכיר מדוע לבאר צריך ועדיין
לקמן. שיתבאר

***

.‡Î,יהודה רבי של בפירוש קושי: יש הפירושים מב' אחד שבכל י"ט) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
את  הארץ ותפתח נאמר כבר "הלא - ובולעתו" מתחתיו נבקעת הארץ בורח מהם אחד שהיה מקום "כל
מהם  אחד שהיה מקום וכל כמשפך מדרון הארץ "שנעשית נחמיה, רבי של ובפירוש פיותיה", ולא פיה

. ותבלעם פיה את הארץ "ותפתח הכתוב שמשמעות - הבקיעה" מקום עד ובא מתגלגל כל היה בקרב .
של  המחלוקת סברת מהו להבין: צריך - ישראל" כל "בקרב היה עצמו הבליעה שמאורע היא ישראל"

שבפירושו?! הקושי למרות מסויים, באופן מפרש מהם אחד שכל נחמיה, ורבי יהודה רבי

בזה: וההסברה

אלא  ישראל", כל "בקרב התיבות לפירוש רק (לא שנוגע בענין הוא נחמיה רבי של בפירושו הקושי
"בקרבzellklגם) שנאמר מה שהרי - "וידעתם הפרשה הפרשה: כללות לתוכן בהמשך הוא ישראל" כל

את לא כי כיהיום גו' ראו ולא ידעו לא אשר ze`exdבניכם mkipir,"עשה אשר הגדול ה' מעשה כל את
" זה שהיה גו'", פיה את הארץ ש"פצתה למאורע בנוגע גם wal`xyiוכן lk ax ראו ישראל שכל היינו, ,"

כ). סעיף לעיל (כנזכר זאת

של בפירושו הקושי יהודה ואילו בעניןרבי הארץ ihxtהוא "ותפתח הוא הכתוב שלשון - שבפרשה
רבים). (לשון פיותיה ולא יחיד), (לשון  פיה" את

פליגי יהודה ובזה נחמיה:רבי ורבי

יהודה שיטת לימודרבי לראש לכל שנוגע -zellk הענין שכללות באופן לפרש מוטב ולכן הענין,
"בקרב  שכתוב מה לומדים שכאשר ובנדוןֿדידן, מסויים. בפרט קושי שישאר למרות לאשורו, מובן יהיה
שכל  באופן היה הבליעה שמאורע הפרשה, כללות לתוכן והשייכות הקשר את להדגיש יש ישראל", כל
מתחתיו  נבקעת הארץ בורח מהם אחד שהיה מקום ש"כל יהודה רבי מפרש ולכן זאת, ראו בניֿישראל
פרט  יוקשה שעלֿפיֿזה למרות וזאת, הבליעה, מאורע את בניֿישראל כל ראו שעלֿפיֿזה ובולעתו",

פיותיה; ולא "פיה", שכתוב מה - מסויים

כל של הלימוד הוא שהעיקר - היא נחמיה רבי שיטת לפרטי hxtואילו להתייחס שיש ובנדוןֿדידן, .
את הארץ "ותפתח שבפרשה: שכתוב ditהענינים למה גם להתייחס יש כזה ובאופן פיותיה, ולא ,"

"ותפתח  שכתוב במה הדיוק עלֿפי גם להתקיים שיכול בפרשה, פרטי ענין בתור - ישראל" כל "בקרב
מתגלגל  היה מהם אחד שהיה מקום וכל כמשפך מדרון הארץ "שנעשית - פיותיה ולא פיה", את הארץ

הענין. כללות בתוכן מתבוננים כאשר כלֿכך מתאים זה שאין אף הבקיעה", מקום עד ובא

.·Î,בש"ס ולחפש להרחיק צורך ואין פלוגתות, בכמה נחמיה ורבי יהודה רבי אזלי אלו ובשיטות
התורה  על רש"י בפירוש גם זאת למצוא יכולים :105אלא

הפסו  מפרש 106ק על מלמעלה", תחשים עורות ומכסה מאדמים אילם עורות לאוהל מכסה "ועשית
. תחשים עורות מכסה ממנו למעלה ועוד מאדמים, אילים עורות של אחד "מכסה רבי רש"י: דברי אלו .

תחשים". עורות של וחציו מאדמים אילים עורות של חציו היה אחד מכסה יהודה, רבי ולדברי נחמיה.

היא רש"י בפירוש הגירסא כי זו, מפלוגתא דבר להוכיח אין אין jtidlאמנם, בפרק הגמרא מגירסת
אם 107מדליקין  לברר ויש היה", אחד מכסה אומר נחמיה רבי כו', היו מכסאות שני אומר יהודה "רבי :

רש"י. פירוש בהעתקת טעות שנפלה או בגמרא, אחרת גירסא היתה שלרש"י בגלל זהו
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של פלוגתא גם יש יהודה אבל האזינו רבי בפרשת רש"י בפירוש שהובאה נחמיה :108ורבי

יהודה  רבי כוכבים. העובדי כנגד כולה את דורש נחמיה ורבי ישראל, כנגד כולה דורש יהודה "רבי
. ישראל כלפי כי דורשה תבונה,109. בהם ואין נכונה, עצה להם שהיא תורתי אבדו המה, עצות אובד גוי

כמו  המה עצות אובד גוי כי כוכבים, העובדי כלפי דורשה נחמיה ורבי וכו'. ירדוף איכה להתבונן
כו'". תחלה שפירשתי

בזה: וההסברה

על  ולא ומזלות, כוכבים עובדי על בפשטות קאי - תבונה" בהם ואין המה עצות אובד גוי "כי
העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא התורה קיבלו שבניֿישראל דכיון אפשר 110בניֿישראל, אי הרי ,

תבונה". בהם ש"אין עליהם לומר

כיון גוי zellkyאמנם, "כי הפסוק שגם יהודה לרבי סביראֿליה בניֿישראל, אודות מדברת הפרשה
להם  שהיא תורתי "אבדו ולפרש לדחוק ובהכרח בניֿישראל, על קאי תבונה" בהם ואין המה עצות אובד

לפסוק להתייחס יש לראש שלכל סביראֿליה נחמיה רבי ואילו וכו'"; נכונה יש ihxtעצה ולכן זה,
בניֿישראל. אודות שמדברת הפרשה כללות עם מתאים זה אין אם גם  עכו"ם, על  שקאי כפשוטו, לפרשו

.‚Î שבו הפרטים או הענין כללות יותר נוגע אם הלימוד, באופן הנ"ל שיטות ב' בין החילוק והנה,
("די  הענין הפלאת הענין, כללות תחילה לוקח - רחב ששכלו מי האדם: ותכונות טבע מצד הוא -
גבורה  של באופן לימודו אזי - יותר מצומצם ששכלו ומי הדברים; לפרט חוזר כך ואחר רייכקייט"),

בתכלית. מדוייק יהיה ופרט פרט שכל לפרטים, התחלקות החסידות: ובלשון וצמצום,

שבין הנ"ל לחילוק בנוגע גם מובן יהודה ומזה מהמסופר רבי כמובן - הלימוד בשיטת נחמיה ורבי
של ומצבו מעמדו לגבי צמצום של ומצב מעמד היה נחמיה רבי שאצל חייהם, אורח אודות רבי בגמרא

.יהודה 

שמצינו  כפי מדריגות, חילוקי יש גופא בעניות אבל עלינו, לא קבצנים, היו ששניהם - ובהקדמה
שבעשירות 111במדרש  [כשם וכו'" דך כו' אביון "עני לעני: שנקראו השמות שמונה בין החילוקים פרטי

לשלם  שחייבים שיש המיסים, לתשלום בנוגע בארצותֿהברית גם שרואים וכפי דרגות, חילוקי יש גופא
שלא  יותר גדול צמצום היה נחמיה רבי ואצל בזה], וכיוצא אחוז, 50 לשלם שחייבים ויש אחוז, 98

כדלקמן. יהודה, רבי אצל שהיה הצמצום לגבי בערך

.„Î נדרים יהודה:112במסכת רבי אודות סיפור מצינו

אתא לא יהודה רבי תעניתא, גמליאל בן שמעון רבן גזר חדא אית "זימנא לא ליה, אמרין תעניתא, לבי
(גלימא  דהוטבי גלימא עבדה עמרא נקטת נפקת יהודה דרבי ש"דביתהו זה, לפני כמסופר כסויא", ליה

ומצלי".113חשובה  מיכסי הוה לצלויי יהודה רבי נפיק וכד ביה, מיכסיא לשוקא נפקת כד ,(

כתובות  נחמיה:114ובמסכת רבי אודות סיפור מצינו

לאכול  רגיל אתה (מה סועד אתה במה נחמיה) (רבי ליה אמר נחמיה, דרבי לקמיה דאתא "ההוא
גלגל 115בסעודתך  בעדשים, עמי שתגלגל רצונך נחמיה) רבי לו (אמר ישן, ויין שמן בבשר ליה אמר ,(

עדשים). לאכול רגיל היה שלא (כיון ומת" בעדשים עמו

של העניות הנה - עניות של ומצב מעמד היה שניהם שאצל שאף יהודה ונמצא, בנוגע רבי רק היתה
רבן  פקודת  לפי תעניתא" "לבי לילך שכדי אלא לו, היו כנראה רגילים, בגדים [שהרי חשובים לבגדים
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ב.114) סז,
שם.115) פרש"י
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נקיים  להיות צריכים חכמים תלמידי שבגדי דרך (ועל חשובים לבגדים הוצרך גמליאל, בן שמעון
כו'" בגדו על רבב שנמצא חכם ש"תלמיד ועד ושתיה;116בתכלית, לאכילה בנוגע לא אבל ,[(

בנוגע  רק ולא ושתיה, לאכילה בנוגע אפילו עניות של ומצב מעמד היה נחמיה רבי אצל מהֿשאיןֿכן
ענין  שזהו - לעני מאכל ליתן כשהוצרך גם אלא כו', מותרות של מענינים ביותר שנזהר מפני לעצמו,

רז"ל  כמאמר ביותר, מעלתה שגדלה צדקה, מצות היה 117של לא - המצוות" כל כנגד צדקה "שקולה
רבי  של ומצב המעמד לגבי באיןֿערוך צמצום של ומצב מעמד שזהו עדשים, מאשר יותר ליתן יכול

יהודה.

הלימוד: בדרך ביניהם החילוק גם היה לכך ובהתאם

פרטית  בהשגחה הוא דבר שכל שכיון - בעלי 118ובהקדמה שהיו תנאים, אודות כשמדובר ובפרט ,
וכו', התורה לימוד - רוחניים ענינים עם גם קשורה כפשוטה שהעניות מובן, הרי כו', גבוהות נשמות

מלכות  בחינת שבעלֿפה, תורה לימוד אודות כשמדובר כלום 119ובפרט מגרמה לה דלית ענין 120, שזהו ,
שמ  [כפי החורבן שלאחרי הזמן אודות שמדובר גם ומה עניות, במסכת של הגמרא מדברי שמע

החורבן 121סנהדרין  לאחרי היה זה והרי עקיבא, רבי שסמך התלמידים בין היו נחמיה ורבי יהודה שרבי
זה  שעל בבל", של "תלמודה כמו הוא הלימוד שכללות כך, עניים)], שהיו הסיבה גם שזוהי (וכנראה

הושיבני".122נאמר  "במחשכים

ש  לומר , יש יהודה ועלֿפיֿזה ושתיה,רבי לאכילה בנוגע ולא לבגדים, בנוגע רק היתה שלו שהעניות ,
של באופן לימודו דרך היה - ישן ויין שמן בשר גם אלא עדשים, רק לא אוכל [ולהעיר dagxdשהיה

בתניא  הזקן רבינו שכתב ממה מבושם123גם יין ושותה דתורא שמינא בשרא "האוכל :ezrc aigxdl'לה
רבא  כדאמר בגמרא 124ולתורתו, שמצינו וכפי כו'", וריחא דלא :125חמרא באורתא, לך אמרי דלא "האי

טעמו דקדקתי (לא דתורא" בשרא דבר אכלי גדולה 126של היתה שלו שהעניות נחמיה, רבי ואילו ;[(
של באופן לימודו דרך היה - ושתיה לאכילה בנוגע גם .mevnvביותר,

ישראל ": כל  "בקרב  הפסוק  בפירוש  גם פליגי לכך  שבהתאם  וכאמור,

יהודה  מתחתיורבי נבקעת הארץ בורח מהם אחד שהיה מקום ש"כל שעלֿפיֿזה מפרש ובולעתו",
הפרשה: כללות לתוכן בהתאם הבליעה, מאורע את ראו בניֿישראל שכל הענין, כללות היטב מובן

בניכם את לא כי היום ו"וידעתם גו'". הרואות עיניכם  כי גו' ראו ולא  ידעו לא  אומר אשר נחמיה רבי כאשר 
"והלא  לולו משיב - פיותיה" ולא פיה, את הארץ ותפתח נאמר יהודה כבר בהבנת רבי עתה עוסק הנני :

קנייטש  א אדער אהער קנייטש א זיך, קוועטשן צו וואס ("ניטא ופרט פרט בכל לדייק מבלי הענין, ַַַָָָכללות
הדברים. פרטי אודות גם יחשוב אזי לאשורו, הענין כללות הבנת לאחרי ורק ַאהין"),

ולכן  בנין, אין יסוד, אין כאשר יסוד; ללא בנין לבנות אפשר שאי - היא נחמיה רבי שיטת ואילו
הענין. כללות אודות לחשוב - כן לאחרי ורק לאשורו, פרט כל לברר לראש לכל צריך

.‰Î"היא מילתא ש"שמא הידוע נחמיה:127ועלֿפי ורבי יהודה רבי - שמותיהם עם גם זה לקשר יש ,

אחת, בפעם לא הוא הנחמה ענין והרי נחמה, מלשון הוא - אומרים נחמיה שלכן לאט, לאט אלא
עמי" נחמו נעשית23"נחמו כזה באופן ודוקא למעלה , זה הרי שאז אחת, בפעם ולא מהגלות, היציאה

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, לצאת בניֿישראל כל צריכים בודאי - המקבל. ,128מכלי
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א.116) קיד, שבת
ב).117) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
וש"נ.118) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
א).119) (יז, בהקדמה תקו"ז
ובכ"מ.120) ב. רמט, זח"א
רע"א.121) יד,
א.122) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה

פ"ז.123)
וש"נ.124) ב. עו, יומא
ואילך.125) סע"ב עא, ב"ק
שם.126) פרש"י
ח"ב 127) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

ועוד. סע"ב. קעט,
ט.128) יו"ד, בא
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ובבקרנו" "בצאננו הטובל 128וגם וכמשל לאט, לאט היא ההתחלה ואילו דבר, של בסופו רק שזהו אלא ,
כולו. שנכנס עד כו', חלק ועוד מגופו חלק לאט, לאט אלא אחת, בבת כולו נכנס שלא במקוה,

לפרטים. מהתחלקות למעלה שהוא כפי הענין, כללות מודגש שבה הודאה, מלשון הוא - יהודה ואילו

היא  נחמיה רבי שיטת ואילו הענין, כללות לראש לכל ללמוד היא יהודה רבי שיטת לכך, ובהתאם
כו'. פרט אחר פרט לאט, לאט ללמוד שצריך

.ÂÎ"תורה של "יינה גם בו שיש רש"י, בפירוש מקדי 69והנה, - התורה פנימיות של , פירושו רש"י ם
נחמיה. רבי של לפירושו יהודה רבי

"בנערינו  ישראל, כללות של הגאולה להיות צריכה לראש שלכל - הגאולה לענין בנוגע גם מובן ומזה
בכך). צורך יהיה עדיין (אם הפרטים את לתקן כך אחר ורק גו'", ובזקנינו

לא  - גופא ובזה והאחדות; השלום ענין כללות שזהו ישראל", כל "בקרב הכתוב: בלשון וכמודגש
ברגליהם", אשר היקום ב"כל גם שנמשך כפי אלא ומצוותיה, התורה קיום רוחניים, לענינים בנוגע רק

לרעתו" לבעליו שמור ד"עושר באופן לא אבל רגליו", על שמעמידו אדם של חסֿושלום,129"ממונו 
הטוב. באופן כיֿאם

הירידה  גודל לאחרי שמתחילים דנחמתא, משבעה אחד שהיא עקב, פרשת לכללות גם קשור זה וענין
רז"ל  אמרו שעליו באב, עשר דחמשה היוםֿטוב בא זה לאחרי ומיד באב, ימים 130דתשעה היו "לא

הכיפורים": וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים

ויום  ראשֿהשנה ולאחרי דנחמתא, שבעה לאחרי להיות צריך היה כזה גדול יוםֿטוב לכאורה:
באב? תשעה לאחרי מיד ולא ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת הסוכות, חג הכיפורים,

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת שמבאר כפי - הנותנת שהיא - הוא הענין 131אך

צדק' ה'צמח בדרושי גם למטה 132(ולפניֿזה שאין גדולה הכי ירידה שזוהי באב, תשעה לאחרי שדוקא ,(
גם  יותר נעלה שהוא באב, עשר דחמשה גדול היותר היוםֿטוב נעשה זה לאחרי מיד הנה - ממנה

דוקא). העגל חטא לאחרי הכיפורים דיום העילוי (וכמו הסוכות וחג הפסח  דחג מהיוםֿטוב

דוקא. באב תשעה לאחרי באה - בארוכה) לעיל (כנזכר הברכות פרשת שהיא - עקב שפרשת גם וזהו

אלקות  דראיית מהענין החל ברכה", היום לפניכם נותן אנכי "ראה ראה: לפרשת באים עקב ומפרשת
"לפניכם" - התורה פנימיות עלֿידי שזהו אנכי", "ראה רבותינו 133- עלֿידי החסידות בתורת שנתגלה -

כו' אלקות לו מראים שהם .22נשיאינו,

***

.ÊÎ באב עשרים הענין 134יום עלֿדרך - הראשון אדם ברוא יום השנה, ראש קודם יום ארבעים הוא
הולד" יצירת קודם יום לעשרים 135ד"ארבעים בנוגע מקובלים כמה אצל מיוחדים מנהגים מצינו ולכן .

לראשֿהשנה  בשייכות .136באב,

השבוע  בפרשת שנאמר מה עם זה לקשר דורש 137ויש אלקיך ה' אשר "ארץ ישראל: לארץ בנוגע
רז"ל  וכמאמר שנה", אחרית ועד השנה מרשית אלקיך ה' עיני תמיד בתחלתה 138אותה שרשה שנה "כל
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שם.129) סנהדרין וראה יב. ה, קהלת
(במשנה).130) ב כו, תענית
לועש"ק,131) (אור בפ"ע בקונטרס י"ל - עת"ר נחמו ד"ה

ואילך. ריח ע' עת"ר בסה"מ ולאח"ז זו), שנה מנ"א כ"ף
ב)132) (כרך נ"ך ואילך. ב'קצז ע' ו) (כרך ואתחנן אוה"ת

א'צו.ע  '
ואילך).133) תרי ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת אנכי ד"ה ראה

ראה  פ' אוה"ת גם וראה ואילך). שצו ע' תרצ"ב (סה"מ תרצ"ב
תרמח. ע'

(134- מנחם (תורת ס"ב דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 188 ס"ע חמ"ד התוועדויות

וש"נ.135) א. ב, סוטה
ספר 136) בהקדמת (נדפסו יכבץ אֿל בית הק"ק מנהגי ראה

(להרא"ש שלום (להרב דברי אליהו  יד בס ' סד. סימן  מזרחי)
מנהגים).סלאטקי, מע' תשכ"ג) ירושלים ַ
יב.137) יא,
(ובפרש"י).138) ע"ב ריש טז, ר"ה
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שנאמר  כענין ותפילה, תחנונים לדבר השנה בראש רשין עצמן עושין רש),13(שישראל ידבר תחנונים
א' (חסר מרשית השנה, מראשית שנאמר בסופה, כו'".139מתעשרת כתיב (

זכרונוֿלברכה  אדוניֿאביֿמוריֿורבי שמבאר כו',140וכפי המרירות ענין בתחילתה", ד"רשה שהענין ,
הענין נעשה התקיעות לאחרי ומיד התקיעות, קודם עוברים הוא ומיד שתיכף היינו, בסופה", ד"מתעשרה

ששלימותו השמחה, וכידוע לקו ושמחתֿתורה, משתווים 141בשמיניֿעצרת וראשֿהשנה ששמיניֿעצרת
ה  ובשמיניֿעצרת המרירות, בקו היא העבודה שבראשֿהשנה אלא כו', ענינים בקו בכמה היא עבודה

השמחה.

שבוע  ובכל חודש בכל השנה, זמני בכל גם הוא כן לראשֿהשנה, בנוגע אמורים שהדברים וכשם
נעשה בתחילה" ד"רשה הענין שלאחרי - מישראל אחד כל של בעבודתו יום, cineובכל skiz הענין

בסופה". ד"מתעשרת

שמה  עוברים אתם אשר "והארץ כבר נאמר גו'", השנה "מרשית הפסוק שלפני ולהעיר, להוסיף ויש
מים" תשתה השמים למטר עוברים 142גו' אתם אשר ("הארץ לעבודה נכנסים כאשר שמיד והיינו, ,

השמחה  היא שהתכלית הכתוב מודיע  השנה"), ("מרשית דראשֿהשנה מהעבודה החל שמה"),
לומר  מתחילים שבו שמיניֿעצרת עם שקשור מים", תשתה השמים "למטר ענין שזהו - דשמיניֿעצרת

הגשם" ומוריד הרוח .22"משיב

ואחרֿכך נפשי", לך "צמאה הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר הניגון [כבודֿקדושת לנגן צוה
ניקאווא". ניעט "ניעט מלכנו", "אבינו ַַָ"שאמיל",

המזונות את שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת נתן אחרונה, ברכה אמירת מלכה",לאחרי ה"מלוה עבור
תצאו". בשמחה "כי הניגון לנגן והתחיל

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת התחיל מנחה, תפילת ָלאחרי
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סוסי"ד.139) אגה"ק תניא גם וראה עה"פ. בעה"ט ראה
סז.140) ע' לוי"צ תורת ע'ראה שט. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי

גם וראה וש"נ.תכא. ואילך. 64 ס"ע ח"א תנש"א התוועדויות
ח"ב 141) קונטרסים (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה

נעתק - א). תורת שלט, גם  וראה שמע"צ. תשרי, כב יום " ב"היום
שנג.מנחם ע' היומן רשימת -

יא.142) שם, פרשתנו

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ח מנחם אב, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

להנהלת ישיבת תו"ת ליובאוויטש לוד, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם מכ"ט תמוז וה' מנ"א.

לאסוף  בכוונה  וכו'  שווייץ  הולנד  לבלגי'  מיוחד  שליח  לשלוח  בדעתם  שעלה  שכותבים  מה 

כספים לטובת הישיבה, הנה לדעתי בכלל נכון הדבר, אבל בשני תנאים: א( שיתדברו בזה עם מוסדות 

ליובאוויטש האחרים שגם הם שולחים שד"רים למדינות שונות, בכדי שלא יהיו בלבולים ותרעומות 

מאחד על חברו. ואולי כדאי לסדר מגבית מאוחדת עם קצת מהם. ב( אשר השליח או שליחים שלהם, 

"נעמען  כפתגמו,  אלא,  גרידא,  כספים  באסיפת  יתעסקו  לא  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  הוראת  כפי  הנה 

גשמיות און זייען רוחניות". וראינו במוחש, אשר הצלחתו של חלק הראשון מעבודה זו תלוי' בהצלחת 

החלק השני...

בברכה ופ"ש חבורתם יחיו.

מ. שניאורסאהן
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אאמו"ר ‡. של ההילולא ביום המיוחד הענין

זו  בשנה בשנים 1ז"ל ההילולא ימי כל (לגבי
מלאות2שלפנ"ז  – (e"n להסתלקותֿהילולא שנים

זה  שמספר תש"נ), – (תש"ד הראשונה בפעם
ששמו  ההילולא, לבעל במיוחד שייך (מ"ו)

(והעיקרי) "3הראשון –iel בגימטריא – "4e"n,
שבמלאות מובן ניתוסף i"elומזה שנים (מ"ו)

מיוחד  ששמו 5עילוי ההילולא בעל של עניניו בכל
"iel."

ההילולא  דיום הקביעות עם זה לקשר ויש
ובברכות  (בציבור קורין שבו הש"ק ביום זו בשנה
חלק  גם כולל עקב, פרשת כל ולאחרי') לפני'

שבט6הפרשה  של ענינו נתפרש "בעת ielשבו –7

וגו'" הלוי שבט את ה' הבדיל .8ההיא

מיום  וההוראה להלימוד בנוגע  מובן ומזה
לבעל  השייכים אלה (לכל זו בשנה ההילולא
בדרכיו  והליכה תורתו לימוד ע"י ההילולא
להענין  בנוגע היא ההדגשה שעיקר – ואורחותיו)

" של ההילולא,ielוהעבודה בעל של שמו ,"
ההילולא, ליום שנים לו"י במלאות ביותר המודגש

כדלקמן.

הענין:·. וביאור

כמפורש  – בשמו מפורש לוי של המיוחד ענינו
על 9בקרא  . . אלי אישי ילוה הפעם עתה "ותאמר

("ילוה") החיבור גם נרמז שבזה לוי", שמו קרא כן
("אלי") כנס"י עם ("אישי") .10דהקב"ה

לוי  שבט של ועבודתו בתפקידו יותר ומודגש
וישרתוך" עליך "וילוו בפרשתנו 11– וכמ"ש ,12

את  לשאת הלוי שבט את ה' הבדיל ההיא "בעת
לא  כן על גו' לשרתו ה' לפני לעמוד ה' ברית ארון
גו'", נחלתו הוא ה' אחיו עם ונחלה חלק ללוי הי'
עם  ("ילוה") החיבור ביותר מודגש לוי שבשבט
נחלתו  הוא ה' גו' לשרתו ה' לפני "לעמוד הקב"ה,

.13גו'"

– מישראל כאו"א בעבודת גם שייך זה וענין
הרמב"ם  לוי 14כפס"ד ששבט שמבאר (לאחרי
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וכו' המקובל והרה"ח הרה"ג כ"ק של ההילולא יום (*
של  (אביו שניאורסאהן זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה יצחק לוי מהור"ר
בגלות, תש"ד בשנת נפטר שליט"א). אדמו"ר כ"ק – יבדלח"ט –

קאזאכסטאן. במחוז אטא אלמא ַַַַַַַבעיר
השבת,1) ביום ההילולא דיום הקביעות מעלת על נוסף

כעין  – שבת במנחת צו"צ מאמירת ולהעיר – שנים. כבכו"כ
ודוד  משה* יוסף זו, בשעה שנפטרו צדיקים ג' על הדין צידוק

ס"ה). סרצ"ב או"ח אדה"ז (שו"ע
שכיון 2) (אף שלאח"ז בשנים ההילולא ימי לגבי גם לומר ויש

יהי' הבא ההילולא שיום בודאי שיבוא", יום בכל לו ש"אחכה
לצדיקים  בנוגע ובפרט עפר", שוכני ורננו ש"הקיצו לאחרי
תחיית  לאחרי גם שהרי – א)) קמ, (זח"א מיד לתחי' שקמים
וק"ו  במכ"ש ההילולא, ביום שבאיןֿערוך עילוי יתוסף המתים

ס"ו). לקמן (וראה הזה בזמן ההילולא ביום מההוספה
(וכידוע 3) השם מעלת על מורה השמות בסדר הקדימה כי,

ב. תב, תושבע"פ חלק של"ה (ראה תורה גם הוא בתורה שסדר
שקראוהו  שאלה – ההילולא לבעל בנוגע יתירה ובהדגשה ועוד)).
החסידים  מגדולי בישראל, ומורהֿהוראה רב היותו (עם בשמו

הראשון. בשמו לקרותו נוהגים היו וכו'**)
של 4) בתורתו יתירה ובהדגשה בתורה, הלימוד מדרכי א'

ומפורסם. כידוע ז"ל, אאמו"ר
השנים 5) לגבי שנה בכל ההילולא דיום העילוי על נוסף

שלפנ"ז.
סע"א).6) קו, (פסחים שבתא" "קמי – הרביעי דיום בשיעור
ח.7) יו"ד,
בהמשך8) הוא זה שפסוק `oxdולהעיר, zzinl המובחר)
שקשהielמשבט לומר הלוחות לשבירת . . משה ש"סמך (ozzin

ezxiht meiay l"fxcna x`eand mr jeeizda h"ewyd drecie (*
.n"k`e .(p"ye .361 'r e"g y"ewl d`x) z"q b"i epiax dyn azk

eid `l` mix`eza miynzyn eid `l mipey`xd miciqgy recik (**
107 r"q z"y'd uiw y"dq d`x) mnya miciqgd ilecbl mb oixew
,ded zeklna cxen . . izgd 'ixe`" :` ,`p zayn xirdle ± .(jli`e
eilr lawl `rx` gxe` e`l) "ipec` icare a`ei ipec`e 'il xn`c

.(i"yxt ± jlnd ipta mixg` zexn

miwicv ly,שם (פרש"י הלוחות" בו שנשתברו כיום הקב"ה לפני
ההילולא. ליום השייכות יותר מודגשת שבזה – ו)

לד.9) כט, ויצא
ובכ"מ.10) שמיני. ר"פ לקו"ת ויחי. ר"פ תו"א ראה
ב.11) יח, קרח
חֿט.12) יו"ד,
לידתו,13) (בעת לוי השם בקריאת מרומז זה שענין ולהעיר,

– העגל) חטא לאחרי גו'" הלוי שבט את ה' ש"הבדיל לפני עוד
כתיב  "בכולם לוי", שמו קרא כן "על מ"ש רש"י שמפרש כפי
באלה  אגדה מדרש ויש קרא, בו כתב וזה קראה) (שהיא ותקרא
לו  וקרא לפניו והביאו גבריאל הקב"ה ששלח רבה*** הדברים
שלווהו  שם ועל כהונה, מתנות כ"ד לו ונתן זה שם (הקב"ה)
הוא  ד"ה' הענין נרמז שמו שבקריאת היינו, לוי", קראו במתנות
שזהו"ע  כאן), (פרש"י המלך" מבית מזומן פרס "נוטל נחלתו",

כהונה". מתנות "כ"ד במתנות", "שלווהו
בסופן.14) ויובל שמיטה הל'

eidy mixac yxcnl dpeekde ,epi` ± epiptly dax mixac yxcna (***
lr `ed d`xpke ,(t"dr y"ez d`x) epz`n ca`pe mipey`xd iptl
"ezlgp `ed 'd 'eb ield hay z` 'd licad `idd zra" weqtd
"ezlgp `ed 'd . . oelk`i ezlgpe 'd iy`" weqtd lr e` ,epzyxtay

.f"ltq `"xcxt mb d`xe .(aÎ` ,gi) mihtey 'tay
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כו'" לשרתו ה' את לעבוד שבט 15"הובדל "ולא (
רוחו  נדבה אשר . . ואיש איש כל אלא בלבד, לוי

לשרתו  ה' לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו 16אותו

חלקו  ה' ויהי' הקדשים, קדש נתקדש זה הרי . .
כאו"א  של וביכלתו שבכחו היינו, כו'", ונחלתו
הכי  להדרגא עד לוי, שבט בדרגת להיות מישראל
כהן  לדרגת ועד כהן, דרגת – לוי שבשבט נעלית

נתקדש 17גדול  זה "הרי הרמב"ם בלשון כמודגש ,
"miycw ycw גדול דכהן העבודה דרגת שזוהי ,

בו  קדשים".18שנאמר קדש להקדישו אהרן "ויבדל

ובעבודתו ‚. בענינו מצינו – יותר ובפרטיות
קצוות: ב' לוי של

של תנועה – גיסא ההיא dlcadמחד "בעת ,
licad בנ"י מכל הבדלה הלוי", שבט את ,19ה'

ונחלה  חלק ללוי הי' לא כן "על הכתוב כהמשך
בנ"י  מכל שהובדלו כיון נחלתו", הוא ה' אחיו עם
ביותר  נעלית לעבודה עד לשרתו", ה' לפני "לעמוד

את "לשאת –oex` שבו) שהארון ה'", ברית
מכל  ביותר המקודש הוא תורה) הלוחות,

;20המשכן 

הוא  לוי דשבט העבודה מעניני – גיסא ולאידך
"zexedlהצדיקים ומשפטיו הישרים ,miaxlדרכיו

לישראל"21שנאמר  ותורתך ליעקב משפטיך ,15יורו
כדי היא בנ"י מכל לוי שבט שהבדלת lertlהיינו,

i"pa lk lrלהעלות ,mze`.יותר נעלית לדרגא

בנ"י  על לוי דשבט שהפעולה – מזה ויתירה
הבדלת  שהרי, ירוד, במצב נמצאים כשבנ"י גם היא
בעגל, כש"טעיתם ההיא", "בעת היתה לוי שבט

מכם" המקום הבדילם לפיכך טעו, לא לוי ,22ובני
כדי היא לוי שבט שהבדלת האמור על lertlוע"פ

ירוד, במצב נמצאים כשבנ"י שגם מובן, mdבנ"י,
גדול  לעילוי ועד לוי, דשבט הפעולה ע"י מתעלים

ע"ד  הירידה, שלפני ומצב המעמד לגבי ביותר
שניות  לוחות ע"י שנעשה העילוי ובדוגמת

לתושי'" חטא 23("כפלים על התשובה לאחרי (
.24העגל 

גם „. מודגשים הנ"ל קצוות שב' להוסיף, ויש
ycwndבנוגע zial מובדל כולו לוי ש"זרע –

ycwnd zcearl את ה' הבדיל ההיא בעת שנאמר ,
הלוי" :25שבט

בעולם, מקודש הכי המקום הוא ביהמ"ק
(ש"הי' עצמו ישנם 26ההר"dlrnaובביהמ"ק (

הכי  לדרגא עד עילוי, אחר בעילוי בקדושה דרגות
קדושות" ה"עשר (מכל בקדושה קדש 27נעלית – (

הקדשים.

ביהמ"ק  של העיקריים מעניניו זה, עם וביחד
לעולם" יוצאה אורה המשכת 28ש"ממנו היינו, ,

ועד  כולו, העולם בכל דביהמ"ק הקדושה וגילוי
של  (תכליתו בתוכם" ד"ושכנתי שהענין כך, כדי
ושכנתי  (ועי"ז) מקדש לי "ועשו – המקדש

מנוחת 29בתוכם" "מקום הקדשים, בקדש שעיקרו ,(
העולם  בכל וחודר נמשך הארון", שהוא השכינה
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הי"ב.15) שם
ה'16) לפני לעמוד . . "הבדיל בפרשתנו הכתוב כלשון

לשרתו".
לי 17) תהיו "ואתם למתןֿתורה) (בהקדמה בנ"י לכל וכמש"נ

mipdk zklnn'ובפי ו יט, (יתרו גדולים" "כהנים שפירושו ,"
בעה"ט).

יג.18) כג, דה"א
שם).19) (רמב"ם כו'" העולם מדרכי ש"הובדלו לכך נוסף
מקום 20) הוא במשכן החפץ "עיקר תרומה: ר"פ רמב"ן ראה

כו'". הארון שהוא השכינה מנוחת
יו"ד.21) לג, ברכה
ח.22) שם, פרשתנו פרש"י

רפמ"ו.23) שמו"ר
הפסוקים 24) שלאחרי בפרשה, הכתובים המשך יומתק ועפ"ז

שבירת  העגל, חטא ע"ד האריכות (לאחרי לוי שבט הבדלת ע"ד
י') (פסוק בכתוב ממשיך שניות), לוחות לנתינת עד הלוחות,
הראשונים  כימים האחרונות) הלוחות (לקבל בהר עמדתי "ואנכי
דובר  ג') (בפסוק שלפנ"ז (אף גו'" לילה וארבעים יום ארבעים
דיש  – ההר)* מן הירידה לאחרי שניות לוחות נתינת ע"ד כבר
בהיותם  גם בנ"י אצל עילוי פועל לוי ששבט מרומז שבזה לומר,
העגל  חטא על התשובה שע"י העילוי ע"ד ירוד**, במצב
(פרש"י  שלם" ברצון . . בשמחה לישראל הקב"ה ש"נתרצה

ממש"נ שלמדים כפי יח), ט, oiprdפרשתנו meiqa הפסוק (לאחרי
כימים  בהר עמדתי "ואנכי הלוי") שבט את ה' הבדיל ההיא "בעת
אף  ברצון הם "מה לילה"***, וארבעים יום ארבעים הראשונים

עה"פ). (פרש"י ברצון" אלו
רפ"ג.25) המקדש כלי הל' רמב"ם
תשד"מ.26) ראה פ' לקו"ש וראה רפ"ו. ביהב"ח הל' רמב"ם
הי"ג.27) פ"ז שם
ועוד.28) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ח.29) כה, תרומה

ef dpexg` 'ilra xda cnr dnk dlrnl 'it `ly itl" i"yx y"ne (*
'it `l"y mrhd edn :xe`ia yxec `teb `d ± "da ligzde xfg
da ligzdle xefgl jixv 'id `l f`y ,"'ek xda cnr dnk dlrnl

.miweqt dnk ly wqtd ixg`l
exifgd . . iel ipa" ('e weqt) i"yxta mb fnexny xnel yie (**mkz`

'ek."
,mirax` ixd ,c"ei dteqe c"nl dpey`x ze` iel"y xzei wzneie (***

.(`k `ycz yxcn) "dlil 'ne mei 'n 'd mr my idie aizkc epiid
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הידוע  ובלשון ית'dxic–30כולו, ,mipezgzaלו
ממנו oezgzdשגם למטה תחתון שאין לתחתון עד ,

נעשה הקדשים), דקדש ההפכי (משכן dxic(הקצה
של  עצמותו מתגלה שבה דירה ית', לו ומקדש)

מה  בה, ית'.הדר ועצמותו ותו

של  (ענינו הקרבנות בעבודת גם וכמודגש
"בית  בו 31ביהמ"ק, מקריבים להיות מוכן לה'

המזבח)32הקרבנות") ע"ג (שמקריבים שהקרבן –
lcaen ועד למעלה, בעלייתו העולם עניני מכל

דא"ס" רזא עד עולה דקורבנא עלי'33ש"רזא ,
" q"`cלבחי' `fx סוד בחי' ה"ז גופא שבאיןֿסוף ,"

ההבדלה); (תכלית דא"ס מגילוי שלמעלה והעלם
החי  ש"כל העולם, בכל הקרבן פועל זה, עם וביחד
עשרון  ע"י הצומח וכל אחת בהמה ע"י לה' עולה

כו'" אחד עד 34סלת דקורבנא" "רזא עליית וגם .
ומתגלה  נמשך שעי"ז באופן היא דא"ס" "רזא

כידוע  – ד"אור" באופן דא"ס" "רזא 35מבחי'

" בגימטריא הוא שענינוxe`"36ש"רז" ,ielib
יום")37(כמ"ש  לאור אלקים .38"ויקרא

המקדש, לעבודת לוי דשבט שההבדלה ונמצא,
קדש  בדוגמת שהוא גדול דכהן להבדלה עד
ולגלות  להמשיך כדי היא, שבמקדש, הקדשים
העולם  בכל הקדשים ל)קדש עד (המקדש קדושת
בבחינת  ונכלל מתעלה כולו שהעולם היינו, כולו,
(ע"ד  במקום ד"אחת" הנקודה הקדשים, קדש
בנפש  "אחת" בחי' ע"י בשנה"), "אחת בזמן,
בכאו"א  ודוגמתו גדול, הכהן של (בחינתו

קדש  נתקדש ה"ז כו' ואיש איש "כל מישראל,
"אחת" שנקראת היחידה, בחי' ,39קדשים"),

לייחדך" דירה 40"יחידה כולו העולם נעשה שעי"ז ,
כנ"ל. ית', לעצמותו

שבט ‰. של ועבודתו ענינו אודות לעיל האמור
ההילולא  בעל אצל גם מודגש – ששמו 41לוי

לוי: (הראשון)

וגאונותו  בגדלותו מעם" "מורם היותו עם ביחד
בנסתר  והן דתורה בנגלה הן בתורה, המופלאה
גדולה, עיר של ומורהֿהוראה רב גם הי' – דתורה
וחיזוק  התורה בהרבצת ועסק פעל וממנה ובה

כולה  והמדינה הסביבה בכל .42היהדות

ועוד: זאת

ההיא  המדינה מלכות גזירת שמצד בתקופה גם
קהילותיהם  להנהיג רבנים כו"כ נמנעו ההם בימים
התומ"צ  בקיום המלכות גזירת מפני (והסתפקו
שכו"כ  ועד בעצמם), רק או מצומצם הכי בחוג
מלכות  של דרישותי' על לחתום הוכרחו מהם
– התורה הוראת ע"פ עצמם לדעת בניגוד המדינה
רבנותו  להנהיג ההילולא בעל והוסיף המשיך
ברחבי  גם) אלא ובסביבתו, בעירו רק (לא ברמה
של  פעולתם שנתמעטה (וככל כולה המדינה
יותר  להוסיף הוצרך המדינה, ברחבי הרבנים
זו  ולא כולה), המדינה ברחבי ה)רבנות ב(עבודת
מלכות  של לדרישותי' ח"ו נכנע שלא בלבד
והשתדל  הבירה לעיר נסע אדרבה, אלא המדינה,

gilvde lrte43 שכל לנשיא (ועד השלטון בחוגי
בנ"י, של מצבם להטבת בעצמו) ההיא המדינה
ומצוותי', תורה יהדות, לעניני בנוגע ובמיוחד כולל

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 ובכ"מ.30) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ביהב"ח.31) הל' ריש רמב"ם
"שהובדלו 32) ט) י, (פרשתנו רש"י לשון מדיוק להעיר

הלוים)gafnלעבודת (ע"י הארון משא נתפרש שבקרא אף ,"
שלפנ"ז. בפסוק כפרש"י הכהנים), (ע"י כפים ונשיאת

ב.33) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
פל"ד.34) תניא
תי"ט.35) תקו"ז ב. כח, זח"ג
הכולל.36) עם "אור" בגימטריא – א') (בתוספת "רזא" ועד"ז
ה.37) א, בראשית
גילוי 38) הוא ש"אור" (אף "רז" בגימטריא ש"אור" והטעם

על  (נוסף נכלל ב"אור" כי, – והעלם) סוד בחי' הוא ו"רז"
והעלם  סוד של באופן שהוא האור עצם גם האור) התפשטות
אור  מע' חב"ד הערכים ספר (ראה לבוא לעתיד ויתגלה ("רז"),
פרשתנו  לוי"צ מלקוטי ולהעיר – וש"נ). תריג). תקיג. תמא. (ע'
טוב  כי טוב, בחי' כמו הוא והעלם סוד שהוא "רזא תנח) (ע'
כי  טוב, כי האור את אלקים וירא ע"פ כמא' והעלם, גניזה הו"ע

לעתיד  לצדיקים שגנזו הוא המאמר המשך והרי וכו'", לגנוז טוב
("אור"). בגילוי יהי' ה"רז" שגם לבוא,

א.39) יח, מנחות – אחת עד תוד"ה
דחגה"ס.40) ג' דיום הושענות נוסח
מו"ח 41) כ"ק רשימת ראה – חייו ימי מדברי פרקים ראשי

ח"א. לזהר הערות לוי"צ לקוטי בסוף אדמו"ר
לשאת 42) גו' "הבדיל לוי: דשבט הקצוות ב' ובדוגמת ע"ד

התורה, וידיעת בלימוד ורוממות הבדלה ה'", ברית ארון את
כנ"ל. לרבים", כו' "להורות זה, עם וביחד

"צדיק 43) ועוד) א. טו, זח"ב א. כג, תענית (ראה כמארז"ל
אשר, המלך, של לבו שהטה עי"ז גם כולל מקיים", והקב"ה גוזר
וראה  א. כא, משלי – הכ' ל' (ע"פ ה'" ביד ושרים מלכים "לב

וש"נ). .1 הערה 285 ע' חי"ג לקו"ש
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שמורה  ולמצה למצה בנוגע (כמסופר 44ולדוגמא:
בארוכה  וכיו"ב.45במק"א ,(

הרבנות  בשטח שעבודתו – מזה ויתירה
 ֿ למסירת עד היתה היהדות וחיזוק התורה בהרבצת

ממש  והוגלה 46נפש נאסר עבודתו בגלל שהרי, ,47,
כצער 48וידוע  כמעט שקול הגלות ש"צער

בגלות.49המיתה" ונסתלק שנפטר ועד ,

במצור  בגלות, בהיותו שגם אלא עוד ולא
וחיזוק  התורה בהרבצת לעסוק המשיך ובמצוק,
התעסקותו  על נוסף האפשרי), (כפי היהדות
חידושים  לכתיבת ועד לעצמו, התורה בלימוד

בתורה  והארות) (הערות הסוד 50נפלאים ע"ד
ההשתדלות אשר, והחסידות, daizkdaוהקבלה

היתה  בנמצא) היו לא ודיו נייר מעט (כשאפילו
כדי miaxd(בעיקר) z` zekfl תורה חידושי בלימוד

נתפרסמו  אלה תורה שחידושי עי"ז ובמיוחד אלה,
שהיו  הרפתקאות כמה (לאחרי בדפוס ויצאוֿלאור
היום  עד מבנ"י רבים ע"י ונלמדים במס"נ), כרוכות

.51הזה 

ביותר  מודגש ההילולא בעל שאצל מובן ומזה
המטה  את להעלות כדי היא דלוי ,52שההבדלה

לאלה  ובמיוחד כולל לרבים", . . "להורות
הגלות  חשכת בהתגברות ירוד, במצב שנמצאים
על  (גם בעולם לפעולה ועד המלכות, גזירת מצד
הבירה  בעיר בפעולותיו כמו אינםֿיהודים),
 ֿ אינם אצל גם פעל שעי"ז ישראל, של לטובתם
במאסר  בהיותו ועד"ז ויושר, צדק בעניני יהודים
 ֿ אינם על גם ויושר צדק בעניני שהשפיע ובגולה,

בסביבה. שהיו יהודים

.Â ההילולא ליום בנוגע גם מודגש הנ"ל ענין
והן  הראשונה, בפעם בהסתלקותֿהילולא הן –

בשנה: שנה מידי ההילולא ביום

הוא ההסתלקותֿהילולא שענין weliqאע"פ
מהגוף, dlcadeהנשמה 'ilr,הרי התחתון, מעוה"ז

בזהר  בכלהו 53איתא אתשכח דאתפטר ש"צדיקא
בעוה"ז) (גם ideiganעלמין xizi,"

בדרכיו  ההולכים לתלמידיו להשפעה בנוגע הן
רבם  רוח "מבחי' ההשפעה שמקבלים ואורחותיו,

ziinvrd"לכלי חוץ המאיר בלבד זיום ולא . .
– האדמה") פני על חי הצדיק "בהיות (כמו

גשמי" מקום בבחי' ולא כלי בתוך ואינה ,54"הואיל
ע"י ezxezובפרט cenil רבו) אדנ"ע כ"ק כדברי ,

בתכלית) אליו ונתון מסור שהי' ההילולא, בעל של
הסתלקותו  די 55לפני און הימל אין גיי "איך :

השמימה, (עולה) הולך (אני אייך" איך לאז ַָכתבים
לכם), משאיר אני החסידות, כתבי הכתבים, ואת
כל  את הכניס שבהם בהכתבים הלימוד שע"י היינו,

לבוראן" דומין ("צדיקים הקב"ה [כמו )56עצמותו
כמאמר  בתורה, עצמותו את iytp"אנא57שהכניס

בעלייתו  גם עמו מתקשרים יהבית"], כתבית
עילוי, אחר בעילוי השמימה

מעשיו  ש"כל כולו, בעולם להשפעה בנוגע והן
חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו "מתגלה 54ותורתו

. פטירתו בעת למטה מלמעלה גילוי בבחי' ומאיר
הדור, עון על לכפר הארץ, בקרב ישועות ופועל .
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כמובן 44) המצוות, כל שכולל כללי הו"ע ש"מצה" להעיר,
המצות, את "ושמרתם יז) יב, בא ופרש"י (מכילתא חז"ל מדרשת
בנוגע  (ועד"ז המצוות" את אלא המצות את קורא תהי אל
ל"מצות" בנוגע גם שהרי "מצוה", מלשון גם שהיא ל"מצה"

בעה"ט)). ובפי' יח שם, (בא וא"ו חסר "מצת" שנכתב מצינו
תש"נ.45) תשרי וא"ו שיחת
של 46) "שבטו – לוי לשבט דמסירתֿנפש מהשייכות להעיר

אותם  בדקתי הזה השבט . . השם קדושת על נפשם שנתנו לוי
. לפיכך . . שמי קדושת על נפשם ונתנו בכבודי שומרים ונמצאו
כו). במדבר (תנחומא כו'" להם אלא וקדושתי ביתי מאמין איני .

שמו,47) ע"ד ההילולא בעל של הידועה מרשימתו להעיר
ומהם  . . שנים ה' משך על הגלתי . . "אני – והגלות המאסר
הענינים  פרטי כל שמבאר – וכו'" אסורים בתי בחמשה . . ישבתי
ח"א. לזהר הערות לוי"צ ללקוטי בהקדמה (נדפסה הקבלה ע"ד

ועוד).
תי.48) מצוה חינוך
קשה 49) ה"ז זמן, משך נמשך הגלות צער שכאשר ולהעיר,

מישאל  לחנני' נגדוה "אלמלא ממארז"ל ולהעיר – ממיתה יותר
רע"ב). לג, (כתובות כו'" ועזרי'

(50– ובתושבע"פ תנ"ך, פסוקי על – בתושב"כ ובפרטיות:
ועל  החסידות), דתורת (תושב"כ התניא ספר על וגמרא; משנה על

הזהר. לספר מההערות החל חסידות, מאמרי
(בעיקר)51) הם הנדפסים שספריו – פלא דבר על ולהעיר

לרבים  נתפרסמו הם שדוקא בגלות, בהיותו שכתב מהכתבים
שכתב  גליונות!) (אלפי הכתבים רוב ואילו פרטית), (בהשגחה

(לעתֿעתה). לידינו הגיעו לא בעירו, הרבנות כסא על בשבתו
רומז 52) "שמי (47 (בהערה הנ"ל אאמו"ר מרשימת להעיר

בחי' הם אלקים) (מספר לוים . . יצחק והן לוי הן גבורות על
למעלה. מלמטה העלאה ענינה גבורה והרי כו'", גבורות

זך.53) לסי' ביאור באגה"ק ונת' הובא ב. עא, ח"ג
שם.54) אגה"ק
לקו"ש 55) וראה קיג. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק נדפס

ואילך. 24 ע' חכ"ז
ועוד.56) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
סע"ד.57) מד, שלח לקו"ת הע"י). (כגירסת א קה, שבת
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כו'" הזדונות על גם בדרגא 58אף גם שפועל היינו, ,
תחתונה. הכי

ההילולא  ביום הנשמה לעליית בנוגע ועד"ז
הקדיש  אמירת ע"י ושנה שנה (שעי"ז 59בכל

עלי' הרגיל jexrÎoi`ayנעשית הסדר שמצד לעליות
ולא 60ד"צדיקים  בעוה"ז לא מנוחה להם אין

שנאמר  חיל")61בעוה"ב, אל מחיל –62ילכו
עילוי, אחר בעילוי הנשמה עליית עם שביחד
לתלמידיו  למטה, וההמשכה הגילוי גם ניתוסף
גם  כמודגש העולם, לכל ועד באורחותיו, ההולכים
"יהא  רבא", שמי' ויתקדש "יתגדל הקדיש: בנוסח
היינו, עלמיא", ולעלמי לעלם מברך רבא שמי'
"שמו  הקב"ה, של שמו ומתקדש שמתגדל

כולו.63הגדול" העולם בכל רבא"), ("שמי'

ביאור: ליתר

להתלבש 64ידוע  למטה הנשמה ירידת שע"י
בעוה"ז  התומ"צ בקיום עבודתו ולעבוד גשמי בגוף

" בבחינת הנשמה נעשית (משא"כ jldnהגשמי "
היינו, "עומד"), בבחינת ה"ה למטה ירידתה קודם
לאחרי  לדרגא מדרגא הנשמה של העליות שכל
בהיותה  למטה מעבודתה כתוצאה הם ההסתלקות

גשמי. בגוף מלובשת

ענין שעיקר לדרגא)jeliddוכיון מדרגא (עלי'
העבודה עם שעי"ז dhnlקשור לומר, יש דוקא,

שנעשה  למטה, גם פועלת למעלה הנשמה שעליית
נשמות  למטה, שנמצאים תלמידיו אצל עילוי
הנשמה  בעליית יותר עוד ניתוסף אזי בגופים,

ממהרים dlrnlבהיותה שעי"ז ועיקר, ועוד ,
דעליית  השלימות תכלית את יותר עוד ומזרזים

ותתלבש כשתחזור – המתים,sebaהנשמה בתחיית
החסידות  תורת הרמב"ן 65כהכרעת שעיקר 66כדעת

התחי' בעולם הוא בגופים 67השכר לנשמות ,
העבודה) נעשית שבו (המקום הגשמי בעוה"ז

דוקא.

בכ  למטה הפעולה על דיום ונוסף הענין ללות
יתירה  בהדגשה ה"ז הצדיקים), כל (אצל הילולא
במשך  ועבודתו "לוי", ששמו ההילולא, בעל אצל
ובפרט  (כנ"ל), לוי דשבט העבודה באופן חייו כל

ההילולא. ליום שנים לו"י במלאות

.Ê בתאריך גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
– ההילולא :a`a68(כ"ף)mixyrדיום

ÌÈ¯˘Ú69 כתר בגימטריא גם 70– (כמובא
ההילולא  בעל של לומר,71בתורתו ויש .(

וההמשכה  הגילוי מודגש ד"עשרים" שבהגימטריא
עשרים, בפרטיות שמספרם הספירות, בכל דכתר

למעלה  מלמטה ועשר למטה מלמעלה ,72עשר
ה"ה  הספירות, מכל למעלה היותו עם כלומר,
ספירות, בהעשר גם וחודר למטה ומתגלה נמשך
מלמעלמ"ט  ספירות, דעשר הפרטים ובכל
ההמשכה  בהם שניכר עשרים, – ומלמטלמ"ע

עשרים). (בגימטריא ד"כתר" והגילוי

האדם: בעבודת הענין וביאור

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

סכ"ח.58) אגה"ק תניא
דשנת 59) חודש י"א במשך הקדיש אמירת על נוסף

ההסתלקות.
וש"נ.60) בסופה. ברכות
ח.61) פד, תהלים
וש"נ.62) ואילך. 175 ע' ח"א תשמ"ט סה"ש ראה
סה"ש 63) וראה סע"א. ג, ברכות – ועונין תוד"ה ראה

.308 ע' ח"א תשמ"ח
ובכ"מ.64) ואילך. ד לח, שלח לקו"ת וישב. ס"פ תו"א
ובכ"מ.65) סע"ד. סה, ש"ש דרושי ג. טו, צו לקו"ת ראה
שלו.66) הגמול בשער

(סנהדרין 67) הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל ולכן
– igzd'רפי"א) mler שאין "ואלו המשנה דברי מהמשך [כמובן

התורה", מן המתים תחיית אין האומר הבא לעולם חלק להם
לא  לפיכך המתים בתחיית כפר "הוא הגמרא) (כפי' הדבר וטעם
עיקר  להיותו מדה"], כנגד מדה . . המתים בתחיית חלק לו יהי'

השכר.
כהנים 68) עצי "זמן א) כו, (תענית המשנה מדברי להעיר

דוד  "בני יהודה", בן מואב פחת בני (באב) בו בעשרים . . והעם
שהיתה  משפחה א), כח, (שם צרוי'" בן יואב בני . . יהודה בן

a`eieמזרע cec1104 ע' ח"ד לקו"ש (ראה זב"ז שהתחתנו
העולם, ובירור התורה דלימוד החיבור מודגש שבזה ואילך),
מלחמה, יואב עשה לא דוד "אלמלא א) מט, (סנהדרין כמארז"ל
הקצוות  ב' חיבור ע"ד – בתורה" דוד עסק לא יואב ואלמלא

דלוי.
ש"לא  באב עשר חמשה (לאחרי באב דעשרים העצים קרבן וגם:
על  הוויתור מדגיש יבשין") שאינן לפי למערכה עצים כורתין היו
גם  הקרבנות, עבור העצים בנדבת הזולת לטובת הפרטית הטובה
בעל  של עבודתו תוכן – כו' חטאת קרבן וגם יחיד, קרבנות

שם). לקו"ש (ראה ישראל כלל לטובת נפשו שמסר ההילולא
(69" ר"ת – כ' תר".kוכן
ובכ"מ.70) ג. לה, שה"ש לקו"ת
שמו 71) – ליצחק (בקשר צב ע' לזח"א הערות לוי"צ לקוטי

ובכ"מ. ההילולא). דבעל השני
מספרם 72) יו"ד אותיות שהג' – (עשר) יו"ד באות גם ומרומז
עשרים.
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לשון  ברמז המלכות, ענין עם קשור – "כתר"
וכידוע 73הכתוב  בראשו", מלכות כתר ניתן "ואשר

עיניך" תחזינה ביפיו ("מלך המלך תלוי 74שיופי (
המלכות. בכתר

מארז"ל  ג'75וע"פ שעשו מדינה לבני "משל
בראשם  ושתים אחת בראשו נתן . . למלך עטרות
משמע  המדרש ותוכן הלשון (שמפשטות בניו" של
חלוקה  נעשית ואח"כ בשוה, הם הכתרים ג' שכל
שהכתר  מובן, בניו), בראש וב' בראשו דא'
גם  ומתגלה נמשך העילוי) (תכלית המלך שבראש
שכנגד  בהכתר הן בניו, שבראש הכתרים בשתי

נעשה  שכנגד בהכתר והן והשגה), (הבנה 76נשמע

שהעבודה היינו, קב"ע), בפועל, dhnl(מעשה
עם jlndקשורה y`xay xzkd.

המלך שבראש שהכתר – מזה ע"י dyrpויתירה
מ"ש  וע"ד דוקא, למטה המדינה בני 77עבודת

("נעבד"), משועבד שהמלך נעבד", לשדה "מלך
(שהם  השדה לאנשי ופשיטא לשדה, כביכול,
עבודתם  שעובדים העיר) מאנשי תחתונה בדרגא
זה  ידי שעל כיון העולם, בירור שזהו"ע ב"שדה",
דירה  ית' לו להיות המלך כוונת נשלמת דוקא

בתחתונים.

דוקא) המטה בירור שע"י (המעלה זה וענין
בעשרים ביותר ארי',a`aמודגש שמזלו –

את 78כמארז"ל  והחריב ארי' במזל ארי' "עלה
כו' zpnאריאל lr ויבנה ארי' במזל ארי' שיבוא

(בחי' דקדושה ארי' בחי' שגילוי היינו, אריאל",
דלעו"ז  ארי' בחי' והפיכת בירור ע"י הוא 79הכתר)

זה mgpn(שזהו"ע ענין אשר, הנחמה), ענין אב,
נחמו  משבת (בעיקר) והולך 80מתחיל ומוסיף ,

בה ipyd'בשבת חל זו שבשנה – דנחמתא" ד"שבע
a`a mixyr כפלים" הנחמה 81– בענין ,82לתושי'"

אומר  ש"הקב"ה (שלאחרי בהפטורה גם וכמודגש
ישראל) כנסת משיבה עמי", נחמו נחמו לנביאים

ה'"83"ותאמר  עזבני מתפייסת 84ציון "איני ,
הנביאים" הקב"ה 85מנחמת ע"י הנחמה שתהי' עד ,

"אנכי  בכפלים, ובעצמו הוא 86בעצמו, אנכי
.87מנחמכם"

ר"ת  אב) חודש של (מזלו ש"ארי'" ולהעיר,
(מחמשה 88וש"ר dוהכ"פi"הxלול` אב שבחודש ,

באב  באב 89עשר בעשרים ועאכו"כ מתחילה 90, (
ביוהכ"פ, וחותם להסיום (עד אלול לחודש ההכנה
והרחמים, התשובה חודש בהוש"ר), ושלימותו
השדה  ואנשי לשדה, מהעיר המלך יוצא שבו
בסבר  כולם את מקבל והוא בשדה, פניו מקבלין
וממלא  לכולם, שוחקות פנים ומראה יפות פנים

כו' העבודה 91בקשותיהם מעלת מודגשת שבזה ,
דוקא. (שדה) המטה והעלאת דבירור

ההילולא, דיום בתאריך שגם מובן mixyrומזה
a`a בעל של בעבודתו הכללית הנקודה נרמזת ,

עם  שביחד – (לוי) בשמו המודגשת ההילולא,
דבירור  הפעולה גם צ"ל למעלה העילוי תכלית
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ח.73) ו, אסתר
יז.74) לג, ישעי'
ח.75) פכ"ד, ויק"ר
א.76) פח, שבת
ח.77) ה, קהלת
רנט.78) רמז ירמי' יל"ש
וש"נ.79) רמו. ע' ח"ג מלוקט סה"מ ראה
לישראל 80) טובים ימים היו ש"לא באב, עשר מחמשה וכן

כיון  ובתשרי), בניסן עשר מחמשה (יותר באב" עשר כחמשה
נחמו שנעש  ד"ה (ראה דת"ב הירידה גודל שלאחרי העילוי בו ה

זו  שבשנה ולהעיר, – וש"נ). זו. שנה באב ט"ו קונטרס עת"ר.
(ב"ר  מחלוקת בו שהי' בשבוע, השני ביום באב עשר חמשה חל
לשם  שהיא "מחלוקת לקדושה, שמתהפך בלתיֿרצוי ענין ו), פ"ד,
זו). בשבת שלומדים – מי"ז פ"ה (אבות להתקיים" סופה שמים

דשבתא 81) עיסקא "כל – השבת ענין דכללות הכפל על נוסף
וידוע  בתחלתו), לקו"ת וראה א. צב, תהלים (מדרש כפול"
ד"ה  סד). (רמז לך לך ר"פ יל"ש (ראה גאולה עם קשור ש"כפל"

ועוד). תר"ל. תרכ"ז. לך לך
לכך82) נחמו zlgzdyנוסף "נחמו הוא דנחמתא" ה"שבע

"נחמה שגםmiltkaעמי", מובן שמזה ,"jyndd שבע) שלאח"ז
ד"נחמה באופן הוא תשמ"ט miltkaדנחמתא) סה"ש גם (ראה "

.(629 ע' ח"ב
יד.83) מט, ישעי'
ששון 84) גו' ציון ה' נחם "כי ג) נא, (שם וחותמה וסיומה

מסיימים  זה שבפסוק – זמרה" וקול תודה בה ימצא ושמחה
בת"ב. הקינות אמירת וחותמים

המדרש).85) (בשם וההפטורות הפרשיות בסדר – אבודרהם
ב'86) הם אנכי וב"פ הכתר, בחי' הוא ש"אנכי" להעיר,

שם). שה"ש (לקו"ת שבכתר הבחי'
יב.87) נא, שם
שופטים 88) תושב"כ חלק שם א). (ריג, ר"ה מס' ריש של"ה

פרשתנו. ריש לקו"ת גם וראה ב). (שעח,
כתיבה 89) ברכת לברך מתחילין באב עשר שמחמשה כידוע

באב" עשר ד"חמשה שהגימטריא – לדבר ורמז טובה, וחתימה
ישכר  שער (ראה טובה" וחתימה ד"כתיבה הגימטריא גם היא

סתרפ"ד). ושלום חיים בדרכי הובא ס"ב. מגל תבר יום מאמר
יצירת 90) קודם יום ארבעים ע"ד – ר"ה לפני יום ארבעים

.3 הערה 391 ע' חי"ט לקו"ש (וראה בר"ה אדה"ר לידת הולד,
וש"נ).

ובכ"מ.91) ב. לב, ראה פ' לקו"ת
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והעלאת  דבירור העילוי גודל מצד המטה, והעלאת
דוקא  .92המטה

.Á באב דעשרים הקביעות עם זה לקשר ויש
עקב  פרשת הפרשה,93בשבת וחותם סיום ובפרט ,

השבת:ששייך דיום לשיעור במיוחד

ארץ  כיבוש אודות מדובר הפרשה בסיום
כל  את ה' "והוריש – השלימות בתכלית ישראל
גדולים  גוים וירשתם מלפניכם האלה הגוים

מכם" וממשיך 94ועצומים אשר 95, המקום "כל
והלבנון  המדבר מן יהי' לכם בו רגלכם כף תדרוך
יהי' האחרון הים ועד פרת נהר הנהר מן

בפניכם 96גבולכם" איש יתייצב "לא ומסיים ,
.97וגו'"

הים "עד הלשון שבדיוק לומר, "oexg`dויש
הארץ  בגבולות כמ"ש הגדול", הים "עד (ולא

מסעי  דארץ 98שבפ' (סוף) "אחרון" שפירושו ,(
העולם,99ישראל  דכל "אחרון" גם נרמז ,seqd

mewnd zellkc חז"ל דרשת ע"ד העולם), (גדר
על  מקרא) של פשוטו רש"י, בפירוש גם (שהובאה

ברכה  שבפ' האחרון" הים "עד "א"ת 100הפסוק
האחרון", היום אלא האחרון zellkcהים seqd

onfd101 ישראל ארץ שכיבוש היינו, (גם)102, כולל
mlerd lkc xexiad הכי) האחרונה לנקודה עד ,

שיתגלה  כפי העולם), (גדרי וזמן דמקום תחתונה)
הימים) (באחרית והשלימה האמיתית בגאולה

הארצות" בכל שתתפשט ישראל ארץ .103ש"עתידה

– הגבול של השני בקצהו גם מרומז זה וענין
פרת": נהר הנהר "מן

(שבפ' פרת" נהר הגדול הנהר "עד הפסוק על
ארץ 104דברים  עם שנזכר "מפני רש"י: מפרש ,(
גדול 105ישראל  עבד 106קוראו אומר הדיוט משל ,

קרב  לך, וישתחוו לשחוור הדבק מלך, 107מלך

ואידהן" דהינא .108לגבי

מהנוגע המשל הוספת onyaובביאור geyna–
לומר: יש

חז"ל  לפניך 109אמרו שעשו המצוות "כל
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36 מודגש 92) המטה והעלאת דבירור הענין שעיקר לומר, ויש
יצחק  "ויצא סג) כד, שרה (חיי בו שנאמר יצחק, השני, בשמו

מעיר dcyaלשוח שלמטה שדה דבחי' הבירור על גם שרומז ,"
(שבת  במארז"ל מהביאור ולהעיר סע"ד). שם, לקו"ת (ראה מושב
סג, (ישעי' אבינו אתה כי דוקא ליצחק* יאמרו שלעת"ל ב) פט,
בירור  ע"י נעשה למעלה והתענוג השחוק שעיקר כיון – טז)

ועוד). ואילך. ד יז, תולדות תו"א (ראה יצחק של ענינו המטה,
הבדיל 93) ההיא "בעת שהפסוק (ס"א) לעיל האמור על נוסף

עקב. בפרשת הוא הלוי" שבט את ה'
כג.94) יא,
כד.95) שם,
פרת 96) נהר הנהר ("מן אלה גבולות אם מהשקו"ט להעיר

בכלל  זה ואין לכבשה, ישראל שנצטוו הארץ בכלל הם וגו'")
אשר המקום "כל הגבולות מש"נ הרחבת על שקאי גו'" תדרוך

ארץ  תחומי על ללמד "אם הספרי (כדרשת א"י מגבול יותר
כף  תדרוך אשר ת"ל ומה גבולותיהם, נאמרו כבר הרי בא, ישראל
הוא  הרי האלה המקומות מן חוץ שתכבשו מקום כל רגליכם,
מגבול  יותר הגבולות להרחבת שייכים אלה שגבולות או שלכם"),
וש"נ). ריב). רח. (ע' ישראל ארץ ערך תלמודית אנציק' (ראה א"י
מאומה  פירש לא למקרא חמש לבן בפירושו שרש"י וצע"ק –

זה. בענין
כה.97) שם,
וֿז.98) לד,
שנקרא 99) (כפי האמצעי ים ה"ה העולם לכל ביחס שהרי

האחרון. ולא התיכון"), "ים

y"nk ,cizrlc ycwnl ipy zia jiiy df mrhny ,xnel yie (*
`xfr inia epayk ipy zia iyp`"y (c"d `"t g"adia 'ld) m"anxd
ipy zia ,ik ± "l`wfgia miyxetnd mixac oirne dnly oipak edepa

e`xwy wgvi cbpk `eddcy,(`"yxdn b"`cgae ` ,gt migqt)
milret f"iry ,`wec (dhnd xexia) "dcy" 'igaa dceard mr xeywe

.cizrlc w"ndiae dle`bd

ב.100) לד,
"והי'101) הפרשה, (ושם) התחלת עם זה לקשר awrויש

בזמן , ה"עקב" בחי' על (גם) שקאי – minidתשמעון" zixg`,
מתגלה  ואז פרשתנו), ריש אוה"ת (ראה ודאי" "תשמעון שאז
לאבותיך", נשבע אשר החסד ואת הברית את גו' ד"ושמר הענין

הזמן. וראשית בהתחלת
עי"ז102) הי' הארץ שכיבוש עמהם oex`dyלהעיר, יוצא

הלוחות  שברי עם הארון לג), יו"ד, בהעלותך (פרש"י למלחמה
(יו"ד, בפרשתנו נאמר עשייתו ע"ד הציווי אשר, שם), (פרש"י
עץ", ארון לך ועשית גו' לך פסל אלי ה' אמר ההיא "בעת א):
אחר  ארון זה . . בצלאל שעשה הארון הוא זה "לא רש"י ומפרש

למלחמה" עמהם יוצא שהי' וזהו "בעת הי', נאמר לזה ובהמשך .
פעולת  נרמזת שבזה ה'", ברית ארון את לשאת . . ה' הבדיל ההיא

(מלחמה). העולם בבירור (ארון) התורה
ישעי'103) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר דברים. ר"פ ספרי ראה

ב. פט, מסעי לקו"ת תקג. רמז
יח.104) טו, לך לך בפ' ועד"ז ז. א,
שהוא105) "לפי לך: לך כו'".weacובפ' ישראל לארץ
מד'106) מאוחר שהוא "אע"פ מוסיף לך) לך (בפ' ושם

פרת". הוא הרביעי והנהר שנאמר מעדן, היוצאים נהרות
(וראה 107) ואידהן" דהינא לגבי "קרב הסיום השמיט ושם

.(116 הערה לקמן
שמן 108) במשוח נגעת "אם ב: מז, שבועות פרש"י ראה

נהרות  משלש קטן הוא פרת כלומר, בנגיעתו, משוח גם תהא
הוא  וכאן פרת, הוא הרביעי והנהר לבסוף, אצלם מנוי שהוא
שהיא  א"י שם על כאן נזכר שהוא בשביל גדול, נהר אותו קורא
ומשיחה, שמן לשון דהינא בחשיבות. הוא גם נזכר חשובה

אתדהינא". מתרגמינן ו) לד, (ישעי' מחלב הודשנה
(א).109) ג פ"א, שהש"ר
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שמך  תורק שמן אנו אבל היו, ריחות האבות
העבודה  שע"י היינו, לכלי)", מכלי שמריק (כאדם

הקדושה שע"י dhnlבהמשכת דמ"ת (כהחידוש
הגשמיים  בדברים הקדושה נמשכת התומ"צ קיום
וגילוי  המשכת נעשה המצוות) מקיימים שבהם

שמך" תורק "שמן שככל 110העצם, מובן ומזה .
וגילוי  המשכת נעשית יותר למטה היא שההמשכה

יותר. נעלה באופן העצם

פרת" נהר הגדול הנהר ב"עד מודגש זה וענין
אחרונה  הכי לדרגא עד המטה בירור שע"י –

"נהר "שהואiriaxd"111(תחתונה), ,xge`n'בד
מעדן" היוצאים מארז"ל 112נהרות ע"פ ובפרט ,113

הרביעי, גלות אדום", זו פרת הוא הרביעי ש"הנהר
המשכת  נעשה – ממנו למטה תחתון שאין תחתון

העצם  השמן 114וגילוי ענין דהינא 115, לגבי "קרב ,
וכתכונת116ואידהן" ,onyd דבר בכל ,117שמפעפע

חודר  בלבד), נגיעה (אפילו בהשמן הנגיעה שע"י
אחרונה  הכי לדרגא עד כולו, הדבר בכל השמן

שבו  .118(תחתונה)

.Ë דאבות חמישי פרק עם גם זה לקשר ויש
זה  בשבת :119שלומדים

מאמרות  "בעשרה נאמר חמישי פרק בהתחלת
בגמרא  ומפרש העולם", ויאמר 120נברא נינהו, "הי

בפ' "ויאמר" נאמר פעמים (ט' הוו ט' דבראשית
הוא". מאמר נמי בראשית בראשית),

ש"בראשית החידוש הוא"inpובביאור מאמר
לומר: יש –

שכולל 121ידוע  כללי מאמר הוא ש"בראשית"
הנבראים. פרטי נבראו שבהם המאמרות תשע
היותו  שעם הוא", מאמר נמי "בראשית ועז"נ
גם  הרי מאמרות, מהתשעה שלמעלה כללי מאמר

העולם  נברא שבו מאמר שאר 122הוא כמו ,
דהדיוטא" ("מילי ).123המאמרות

נמי ד"בראשית בהפירוש להוסיף xn`nויש
מלשון  (גם) הוא ש"מאמר" – למעליותא הוא"

"zxn`d"124 ושבח חשיבות לשון שלא 125, היינו, ,
האלקות  דרגת בעולם ולגלות להמשיך מספיק
למאמר  ועד סתם), ("מאמרות" העולם שבערך
הכללי, המאמר הוא", מאמר ש"נמי ד"בראשית"
נהתוו  ממנו אשר הראשון "חומר נברא ידו שעל

הצורות" ליש 126כל מאין בריאה מ"מהותו 127, ,
הוא  שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו
ח"ו, לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו
ואפס  מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן

כו'" ממש ולגלות 128המוחלט להמשיך צריך אלא ,
mleraדרגתdxezd מכח גם (שלמעלה כשלעצמה

וקב"ה  אורייתא – מאין) יש דבריאת ההתהוות
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ואילך.110) 95 ע' תש"ו ואילך. קסד ע' תרע"ח סה"מ ראה
ואילך. 58 ע' ח"ח לקו"ש

יד.111) ב, בראשית
שם.112) לך לך פרש"י
ד.113) פט"ז, ב"ר
(114. . פרת הוא הרביעי "והנהר ב: נה, מבכורות להעיר

פרת מעדן xwirnc`הוא יוצא ונהר למעלה הנזכר פרת (הוא "
הרביעי  שהנהר היינו, פרש"י), – ממנו נפרדין שהשלשה
סב: ע' תרנ"ז סה"מ וראה הנהרות. מג' למעלה שרשו (האחרון)
ורבים  פרים שמימי' מל' פרת . . במאו"א איתא נהרות הד' "בענין
תחלתן  דנעוץ משום . . ליש מאין מהוה מל' שבחי' מה היינו . .

כו'". דוקא בסופן
שם 115) שהש"ר (ראה תורה* על רומז ש"שמן" להעיר,

דתורה  שהשמן התורה, ע"י העולם בירור גם נרמז ובזה (ב)),
הולך  שהארון עי"ז הארץ כיבוש (ע"ד העולם בכל וחודר מפעפע

.(102 הערה כנ"ל לפניהם,
לגבי 116) "קרב רש"י הביא לא לך לך שבפ' יומתק ועפ"ז

אבינו  לאברהם ההבטחה אודות שמדובר כיון – ואידהן" דהינא
ומביאו  שמך"; תורק ד"שמן הענין עדיין הי' שלא מ"ת, לפני
הכניסה  עם במיוחד שקשור תורה, משנה דוקא, דברים בספר

העולם. בבירור לעסוק לארץ
ס"ה.117) סק"ה יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
בלשון118) זה כותב שרש"י יומתק ואינו mebxzועפ"ז ,

בגמרא  שבפירושו (אף הקודש בלשון למקרא חמש לבן מפרשו
מפסוק  ראי' ומביא הקודש, בלשון מפרש עשרה חמש לבן
– זו) תיבה מצינו לא שלפנ"ז כיון ,(108 הערה (כנ"ל בישעי'
תו"א  (ראה תרגום בלשון מטה, למטה הפעולה על לרמז כדי

ואילך). ד עז, משפטים

c"pt y"wd xry a"n` dkex`a d`x) dxezd zeinipt hxtae (*
.(jli`e

(וסיום119) וחותמו "לפום zeipyndוסיומו אבות) דמסכת
ההילולא  דבעל השכר מעלת מודגשת שבזה – אגרא"** צערא

והגלות. דהמאסר הצער גודל מצד
א.120) לב, ר"ה
ואילך.121) קמג ע' תרנ"ט סה"מ ד. מא, בהר לקו"ת ראה

קסד. ע' ח"ג מלוקט סה"מ ואילך. 67 ע' תש"ד
סע"ד.122) יב, במדבר לקו"ת
ד.123) כה, אחרי לקו"ת ב. קמט, זח"ג
יז.124) כו, תבוא – הכתוב ל'
א.125) ו, ברכות רש"י
שם.126) בהר לקו"ת וראה שם. לר"ה מהרש"א חדא"ג
בראשית.127) ר"פ רמב"ן
ע"ב).128) ריש (קל, ס"כ אגה"ק

mixeciq k"ekae f"dc` xeciqa k"`yn ,zeipyne q"ya d"k (**
.394 'r f"ig y"ewla onqpd d`x ± (cere)
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חד  התורה 129כולא וגילוי המשכת ע"י ודוקא ,
למעלה, ושבח חשיבות (כביכול) ניתוסף בעולם

חז"ל  הפסוק 130כדרשת גו'",124על האמרת ה' "את
שנאמר  בעולם, אחת חטיבה עשיתוני 131"אתם

מודגש  שבזה אחד", ה' אלקינו ה' ישראל שמע
דוקא. המטה דבירור העילוי גודל

*

.È נעשה שבו – זו בשבת (ועיקרי) נוסף ענין
("ויכולו" והשלימות עשר 132העילוי דחמשה (

באב.

ההוספה  ע"ד עוה"פ לעורר יש לכך, ובהתאם
ה' ש"הבדיל לוי, שבט של (ענינו התורה בלימוד

את לשאת . .oex` בלבד לוי שבט ו"לא ה'", ברית
בסוף  הגמרא כדברי כו'"), ואיש איש כל אלא

תענית  יוסיף",133מסכת דמוסיף ואילך "מכאן
לילות  דמוסיף ואילך באב עשר על 134"מחמשה

ובפרט  חייו", על חיים יוסיף בתורה לעסוק הימים
שיושבים  ("עשרה ברבים תורה שיעורי הוספת ע"י

בתורה" בהתווע 135ועוסקים בארוכה כמדובר דות ),
.136שלפנ"ז 

אחד  לכל שייך זה שענין ולהדגיש, להוסיף ויש
והנשים  האנשים מישראל, (ובפרט 137ואחת

טף. וגם להן), הצריכות בהלכות

עם  התורה ללימוד בנוגע יתירה והדגשה
רבן 138הטף  בית של תינוקות הקיץ,139, בימי –

 ֿ במחנות ממושכת תקופה הילדים שוהים שבהם
הקודש, טהרת על לחינוך ועד הכשר, דחינוך קיץ
ברוחו  ומתנהלים שנתייסדו בהמחנותֿקיץ ובפרט
"גן  מחנה כמו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
שחל  הש"ק ליום לכאן (שהגיעו לילדים ישראל"

באב  דעשרים ההילולא יום "אמונה"140בו ומחנה ,(
הימים 141לילדות  לנצל שצריכים בודאי הרי –

שאת  ביתר להוסיף כדי ואילך באב שמחמשה
של  ובאופן הטף, עם התורה בלימוד עוז וביתר

שלאח"ז. הימים כל על נמשכת פעולה

.‡È נזכה התורה בלימוד ההוספה שע"י ויה"ר
חדשה  "תורה – התורה דלימוד השלימות לתכלית
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א.129) כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא
ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחלתו. ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

שם.130) ברכות
ד.131) ו, ואתחנן
ואילך.132) ב מב, ח"א – עה"פ אוה"ת וראה א. ב, בראשית

ואילך. א תקח, ח"ג
התורה 133) בלימוד ההוספה שע"י מרומז שבזה לומר, ויש

אלא  עוד ולא (גלות), התענית ענין כללות ומבטלים מסיימים
תעניות), הל' סוף רמב"ם (ראה טוב* ליום התענית שמהפכים

באב". עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא ע"ד
הוא 134) בלילה התורה בלימוד להוספה שהטעם ולהעיר,

(עירובין  לגירסא אלא ליליא איברא ולא מתארכין, שהלילות לפי
מהדו"ת  או"ח אדה"ז שו"ע וראה סרל"ח. או"ח טושו"ע א. סה,
נמשכת  שהתורה מודגש שבזה – ה"ח) פ"ד ת"ת הל' ס"ג. ס"א

העולם. בגדרי וחודרת
מ"ו.135) פ"ג אבות
(136.(124 ע' (לעיל סי"א ואתחנן ש"פ
"כה 137) כמ"ש לאנשים, הנשים קדמו שבמתןֿתורה ולהעיר,

ישראל" לבני ותגיד ואח"כ) הנשים, (אלו יעקב לבית תאמר
ואילך). ב תקעא, ח"ג לקו"ד וראה ג. יט, יתרו ופרש"י (מכילתא

"dxez `l` aeh oi`" ± dfn dxizie ,"aeh" z`xwpy dxezd i"r (*
.(b"n e"t zea`)

תחתונה 138) הכי דרגא הטף, עם התורה שלימוד להעיר,
"דרוש  נעלית, הכי בדרגא התורה לימוד עם קשור התורה, בלימוד
"יגדיל  בפירוש חז"ל מדרשת כמובן – א) מד, (סוטה שכר" וקבל
למעלה  כשלעצמה, התורה לימוד מעלת על שקאי ויאדיר", תורה
וקאי  ב), סו, (חולין יעשון אשר המעשה את לידע כדי מהלימוד

ספ"ב). ת"ת הל' (רמב"ם תינוקות מלמדי על גם
אלו 139) במשיחי תגעו "אל ב) קיט, (שבת ממארז"ל להעיר

(פרש"י  בשמן" למושחן תינוקות "דרך רבן", בית של תינוקות
פט, (תהלים בו שנאמר צדקנו למשיח מהשייכות ולהעיר – שם).

משחתיו". קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי כא)
הילדים 140) את יכבדו ובודאי שליט"א: אדמו"ר כ"ק והוסיף

בהתוועדות  הנוכחים – שלהם והמדריכים ישראל גן דמחנה
גן  מחנה ילדי שהם יכירום" רואיהם ש"כל המיוחדים בלבושיהם
ולשלום, טובים לחיים ולברכה, לחיים לחיים, באמירת – ישראל
ביחד  ההילולא**), בעל של (ניגונו דשמח"ת הקפות ניגון וינגנו
בלימוד  עוז וביתר שאת ביתר להוסיף טובות החלטות קבלת עם

בהידור. המצוות וקיום התורה
אמונה 141) ואיהי אמת איהו ואמונה", ד"אמת מהענין להעיר

בחי' הוא ש"אמת" רע"ג), ה, ואתחנן לקו"ת ב. קצח, זח"ג (ראה
נוקבא  בחי' היא ו"אמונה" מדעת), ושרשו תפארת, (ז"א, דכר
של  באופן היא העבודה שהתחלת – בעבודה וענינו (מלכות).
האמת", הוא שכך שמאמין מרחוק "אמונה בלבד, "אמונה"
שנראה  מקרוב "אמת "אמת", של באופן לעבודה מגיעים ואח"כ

ואעפ"כ, א***). יז, פרשתנו (לקו"ת השכל" והתחלת בעין יסוד
חבקוק  "בא א) כד, (מכות כמארז"ל האמונה, הו"ע העבודה

יחי'"****. באמונתו וצדיק שנאמר אחת, על והעמידן

xn` v"ielxd :mye .dtw oebip a"g mipebipd xtqa oebipd iez (**
.f"dc` w"k lv` zetwd zra exy dfd oebipdy ecia laewny

lk dlgz mixne` (ziaxr zltza) dpen`e zn`a" :(c ,fh) mye (***
."xkc oeyl epilr miiwe k"g`e ,`awep oeyl ,z`f

oiwqet eay ,mivrc h"ei ,a`a xyr dyngl zekiiydn xirdl (****
g"drc mivr 'ad `ed . . miax oeyl mivr" ± dkxrnl mivr zexkl
('igi ezpen`a wicve y"nk ,miig `edy) dpen` lr mifnexd ,c"dre
"'ek miig k"b `ed zrcd f` . . zrcl dpen` micw m`y ,zrce

.(jli`e biz r"q ycewÎzexb` v"iel ihewl)
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תצא" גם 142מאתי השלימות בתכלית תהי' ואז ,
חיים  – חייו") על חיים ("יוסיף בחיים ההוספה

בינתיים). הפסק (ללא נצחיים

המתים  דתחיית הענין גם נכלל "הקיצו 143ובזה ,
עפר" שוכני ההילולא 144ורננו בעל ובראשם ,

גובר  נשיא 145(שמזלו אדמו"ר מו"ח וכ"ק (
עם 146דורנו  שקשור "יצחק", השני ששמם ,

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה

אבינו" אתה "כי דוקא ליצחק יאמרו ,147שאז
ע"ש  יצחק, של (ענינו השמחה שלימות תהי' ואז

והשמחה  "אז148השחוק ,(`lni"פינו ,149שחוק
הכתוב  מסכת 150ובלשון וחותם בסיום שמובא

בישועתו". ונשמחה "נגילה תענית:

ומיד  תיכף יהי' זה שכל – העיקר  והוא ועוד
ה'תש"נ, שנת לסיום קרוב בעמדנו ובפרט ממש,

(ו)dר"ת ההכנה pנתyהאzיתה כבר ומתחילה סים,
" ר"ת תנש"א, שנת הבעל"ט, נת yהאzלשנה

ובגלוי,pראנו` בפועל לנו תהי' כן – פלאות"
זה" ואומר באצבעו "151"מראה ,d`x נותן אנכי

ברכה" היום שבת 152לפניכם במנחת שקורין (כפי
האמיתית  דגאולה העיקרית מהברכה החל זה),

רצון. יהי כן אמן צדקנו, משיח ע"י והשלימה
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ג.142) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
"למען 143) כא) (יא, הפסוק על בפרשתנו מפרש"י להעיר

לתת גו' בניכם וימי ימיכם כאן mdlירבו כתיב אין לכם "לתת ,"
מן  המתים תחיית למדים** מצינו מכאן* להם, לתת אלא

התורה".
יט.144) כו, ישעי'
ה"ח 145) פ "ג ר"ה ירושלמי (ראה  ההולדת מיום וק"ו במכ"ש

מיום  המות יום . . "טוב א) ז, (קהלת כמ"ש – העדה) ובקרבן
הוולדו".
החסידים 146) עם ביחד ותוכנה: בהשיחה הוספה באה כאן

לפני שנפטרו אלה ובפרט שלו, xvwוהמקושרים onf ועד ,
וכו' הרה"ח – לפטירתם שבעה ובתוך שלושים בתוך שנמצאים
לעסוק  דורנו נשיא ע"י שנתמנה (העכט), ז"ל יהודה*** יעקב ר'

zhnyda ± miqetc dnkae .mivetpd miqetcda ("o`kn") d"k (*
."o`kn" zaiz

eyxcn la`" :(` ,eh glya) "xiyi f`" weqtd lr i"yxta k"`yn (**
c"r `le) l"fg yxcn ± "dxezd on miznd ziigzl fnx o`kn l"fx`

.(ynn cenil `le) "fnx" wxe ,ipy yexitk e`iany (hytd
xiga `ed "awri"y xirdl (***zea`ay"dcedi"e ,(` ,e"rt x"a)

y`x `edmihaylxirdle .i"pa lk zellk ± (c"ei x"zq`l `zgizt)
,awri ,zx`tz (`"f) lr i`w "zn`"y ± "dpen`e zn`"l zekiiydn

.dcedi ,zekln lr i`w "dpen`"e

והיה  התורה בחינוך בהפצת ובפרט חוצה, המעיינות והפצת דות
דחיבור  שההפסק שכיון – "אמונה") (במחנה ישראל ובנות בני
שיחזור  יותר ונקל קרוב זמן****, במיעוט הוא והגוף הנשמה

בגוף. נשמה לקדמותו,
(147.92 בהערה לעיל נסמן
שם.148) ובפרש"י ו כא, וירא ראה
ב.149) קכו, תהלים
ט.150) כה, ישעי'
ספכ"ג.151) שמו"ר ראה
ראה.152) ר"פ

ytpd gex oiicr zewlzqdd xg`l mby recid t"r hxtae (****
a"ie miyelye draye mini dylyc miwelig dfa yie ,sebd lr `vnp

.(p"ye .'k 'r h"pxz n"dq d`x) 'ek yceg

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר שלמה חיים שי' שד"ר

שלום וברכה!

מוסג"פ איזה מכתבים שלא הודיעו הכתבת שלהם, וכן באיזה מהם אולי כדאי שיוסיף ביאור 

מצדו, ולכן הנני שולח אותם על ידו, ות"ח מראש על הטרחה בזה...

כן מטובו להודיעני, באיזה כתה ואיזה לימוד הי' במאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, בקיץ זה תיש"א.

מכ' הקודם בטח הגיעו.

בברכת הצלחה בהשפעתו על תלמידים וסביבתו
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  מצטט 1מן – בעתו..." ארצכם מטר "ונתתי

ומפרש  ארצכם", מטר "ונתתי המילים את :2רש"י

שעלי". מה אעשה אני אף שעליכם, מה "עשיתם

להבין  המתורץ 3וצריך הפסוק, בפשט הקושי מהו :

במיוחד, שעליכם...". מה "עשיתם הפירוש ידי על
הפירוש  לגבי דבר מחדש רש"י אין לכאורה כאשר

הפסוק. של הפשוט

את  לבאר היא רש"י שכוונת מסביר הרא"ם

בברכה  רבים פרטים מפורטים שבפרשה העובדה

דגנך... ואספת ומלקוש "יורה – ארצכם" מטר "ונתתי
כבפרשת  שלא ושבעת", ואכלת עשב... ונתתי

ולכן 4בחקותי  בעתם". גשמיכם "ונתתי רק כתוב ששם ,
את  עשיתם אתם שעליכם": מה "עשיתם רש"י, אומר

lk,"שעלי מה אעשה אני "אף ולפיכך עליכם, המוטל

טובה  שום ישאר שלא "עד עלי המוטל כל את אעשה
לכם". אותה אעשה שלא

כי: רש"י, פירוש את כך לבאר קשה אך

ארצכם", מטר "ונתתי המילים את מצטט רש"י א)

ההכרח  כלומר, "וגו'". הביטוי את מוסיף אינו ואף

במילים קיים הרא"ם `elלפירושו פירוש לפי ואילו ,
נובע בפירושו :jynday.daxc`eמהמיליםwxהצורך

הפסוקים `elבמילים שווים – ארצכם" מטר "ונתתי –
שבפרשתנו. לפסוקים בחקותי שבפרשת

לפי i"yxב) yexit שבפרשת הברכות גדולות

מפרשתנו  יותר רש"י 5בחקותי שם שמפרש כפי ,4:

אילני הן השדה, פירות"wxq"ועץ לעשות .6ועתידין
נעלית  שהיא הטבע, מדרך שלמעלה ברכה כלומר,

שבפרשתנו. הברכה מן יותר הרבה

.·

"Ì˙Ú·" "Â˙Ú·"Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

אלו, פסוקים שני של המשכם את כשמשווים
מצטט  כאן רש"י: בפירוש הבדלים במספר מבחינים

"בלילות  ומפרש: "בעתו", המילה את שלא 7רש"י
שבתות  בלילי בעתו אחר: דבר אתכם. שהכל 8יטריחו

בבתיהם", מצויין

"ונתתי  – בחקותי שבפרשת "בעתם" על ואילו
רש"י  מפרש – בעתם" דרך 9גשמיכם שאין "בשעה :

שבתות" בלילי כגון לצאת, אדם .10בני

להבין: וצריך

בפירוש  בחקותי בפרשת רש"י מסתפק מדוע א)
כך  על אומר הוא ובפרשתנו שבתות", בלילי "כגון

נוסף  ?11פירוש

אומר  שבתות" "בלילי הפירוש את מזה: יותר ב)
כפירוש רש"י כלומר,ipyכאן .df oi` העיקרי הפירוש

הוא  והעיקרי הראשון הפירוש מקרא. של פשוטו של
סתם הכוונה מפרשת zelilaש"בעתו" להיפך –

דוקא הוא "בעתם" של הפירוש ששם wxeבחקותי,
שבתות". "בלילי

או  בחקותי בפרשת התוכן ג) את כן לפני רש"י מר
את  כך ואחר לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה –
בפרשתנו  ואילו שבתות". בלילי "כגון המדוייק הזמן
"בלילי  תחילה הפוך: בסדר הדברים את רש"י אומר

בבתיהם" מצויין "שהכל כך ואחר .12שבתות"
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יד.1) יא, פרשתנו
בסופו.2) מא פ' פרשתנו מספרי
"מטר 3) התיבות גם הכתוב מן רש"י מעתיק למה מובן: אינו גם

היותר  (ולכל "ונתתי" תיבת כ"א להעתיק הו"ל לא דלכאורה ארצכם",
וגו'"). "ונתתי לכתוב

ד.4) כו, – בתחילתה
כאן.5) מגו"א גם להעיר
מתברך 6) והוא קימעא "אוכל ה) (שם, בחקותי פרש"י גם ראה

.14 הערה לקמן וראה במעיו".
בחקותי).7) (דפ' בעתם" גשמיכם "ונתתי בפי' י) (פל"ה, ויק"ר ראה

.11 הערה לקמן וראה עה"פ. תו"כ
שבת").8) ללילי שבת ("מלילי עה"פ ספרי
שם.9) ויק"ר עה"פ. תו"כ ע"פ

ישן 10) (וברש"י שבתות ובלילי רביעית בלילי רע"א): (כג, בתענית
ואכ"מ. שם. רש"י מפרש"י בארוכה וראה רביעית). בלילי שם: בחקותי

הובאו 11) בחקותי דפ' עה"פ (7 הערה לעיל (נסמן שבדרז"ל ובפרט,
'aדפרשתנו עה"פ ובספרי שבתות), בלילי (בלילות, wxהפירושים

שבתות! דלילי הפירוש
רק 12) (התוכן), הנ"ל לשונות הובאו לא בחקותי ודפ' כאן ובדרז"ל

שבתות". "בלילי – הזמן
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– השלילה על רש"י מדבר בחקותי בפרשת ד)
"oi`yאדם בני על z`vlדרך מדבר הוא כאן ואילו ,"

שהכל בבתיהם.oiievnהחיוב:

– כאן ואילו אדם", "בני נאמר בחקותי בפרשת ה)
"lkdy."

"בלילי  השני הפירוש את כאן רש"י שאומר לפני ו)
המילה  את שוב הפסוק מן מצטט הוא שבתות"

אחר: "דבר – שבתות...".ezra"בעתו" בלילי

.‚

Â˙˘¯Ù· ,Ï‡¯˘ÈŒÈ·Ï ‰Î¯·‰ È˙Â˜Á· ˙˘¯Ù·
Ï‡¯˘ÈŒı¯‡Ï Y

הוא: זה לכל ההסבר

לבין  בחקותי שבפרשת הברכה בין הבסיסי ההבדל
גשמי  "ונתתי נאמר שם הוא: שבפרשתנו mkהברכה

מטר  "ונתתי נאמר וכאן ישראל, גשמי – בעתם"
mkvx`מטר – "ux`d בחקותי בפרשת כלומר, .

את l`xyiמברכים ipa מברכים כאן ואילו בגשמים,
הארץ,ux`dאת לבעלי הברכה מגיעה עלֿידיֿזה ורק ,

לישראל.

פרשת  בין הברכות בסוג להבדל הסיבה זוהי
טבע): (עלֿפי פרשתנו לבין הטבע) (מעל בחקותי

היא כשהברכה בחקותי, l`xyiבפרשת ipal היא אין  ,
צרכיו  לפי מתברך היהודי הטבע. במגבלות מוגבלה

ely.הטבע דרכי את "תואם" הסבר אין כאשר גם ,

היא כשהברכה בפרשתנו, זאת הרי ux`lלעומת ,
הוא שענינה לארץ, בהתאם rah,dnecaהיא

ימי13לנאמר  כל "עוד :ux`d אך – ישבותו לא זרע...
לטבע  שמעל באופן .14לא

.„

Â˙˘¯Ù ÔÈ·Ï È˙Â˜Á· ˙˘¯Ù ÔÈ· Ï„·‰Ï ‰·ÈÒ‰

"ונתתי על בפירושו מבאר `mkvxרש"י xhn"15

לבין  בחקותי שבפרשת הברכות בין להבדל הסיבה את
מה  אעשה אני אף שעליכם מה "עשיתם – פרשתנו

שעלי":

קשורה בפרשתנו בני ux`lהברכה כי ולטבע,
כאן עשו wx"mkilryישראל dn שהוטל מה רק – "

ואתם לאmiaiigעליכם, אך ולכן xzeiלעשות, מכך.
"ip` s`:(מדה כנגד (מדה אעשה הקדושֿברוךֿהוא, ,"

wx בהתאם רק אך ברכה, תהיה אמנם שעלי" "מה
מכך  יותר ולא הטבע, .16לדרכי

נאמרות  בחקותי שבפרשת הברכות זאת, לעומת
"בחקותי  של באופן ינהגו שישראל כך על כשכר

"שתהיו רש"י כפירוש שמשמעותו milnrתלכו...",
" אלא ההכרחי, את ללמוד רק לא milnrבתורה":

תלמודֿתורה xzeiבתורה" במצות הנדרש ולכן 17מן –
ולא  הטבע, מן נעלית היא הקדושֿברוךֿהוא ברכת גם

" ilryרק dn."

.‰

‰¯ÈÊ‚ Ï˘ ÔÙÂ‡· Y Â˙˘¯Ù· ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜

שבפרשת  הפסוק על כך: על לשאול ניתן לכאורה
"עשינו 18תבא  רש"י: מפרש קדשך" ממעון "השקיפה

לעשות, שעליך מה אתה עשה עלינו, שגזרת מה
תלכו בחקותי אם mzraשאמרת: mkinyb izzpe."

בעתם" גשמיכם "ונתתי לטבע,19כלומר, שמעל ,
שהוא, עלינו", שגזרת מה ש"עשינו כך על השכר הוא
שעליו  שעליכם", מה "עשיתם של ענין אותו לכאורה,

עקב? בפרשת כאן רש"י מדבר

השינוי  ידי על עצמו בפירושו רש"י מבהיר זאת את
שעלינו", מה "עשינו אומר הוא אין בלשונו: וההוספה

מה "עשינו אלא עקב, בפרשת שנאמר zxfbyכפי
באופן  המצוות קיום על איננו השכר כלומר, עלינו".
האנושי  שהשכל העדות או המשפטים את שמקיימים

להם  ולהסכים להבינם המצוות 20יכול קיום על אלא ,
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כב.13) ח, נח
בשדך,14) עשב "ונתתי טו) שם, (פרשתנו עה"פ רש"י שפירש וזה

בגדר  שלא אי"ז (א) – מדגנה" פוחתת ואינה כו' תבואתך גוזז שתהי'
כ"אילני בפירושwxqהטבע רק כן כותב (ב) בפירושו ad'כו'", וגם :

בתוך  בפת מצוי' "ברכה רק כותב ושבעת" "ואכלת שם) (פרשתנו עה"פ
"אוכל ומפרט שמפרש בחקותי כבפ' דלא jxaznהמעים", `ede drniw

שם). פרשתנו רא"ם ראה (אבל 6 הערה כנ"ל במעיו",
יעשה "לא יג) (שם, פרשתנו מרמב"ן מטר miqpdולהעיר לתת תמיד

הנ"ל שקורא י"ל אבל וכו'". ומלקוש יורה עת בכל בערך qpהארץ רק
של  מנהגו "כדרך שם הרמב"ן ובלשון טבע, עפ"י הרגילה ההנהגה

ד"אילני הברכה בערך (אבל שזהוwxqעולם" – הוא jtidוכו'" – הטבע
שבטבע). ענין

(ראה 15) הכתוב מן אלו תיבות גם רש"י מעתיק למה עפ"ז ומתורץ
.(3 הערה לעיל

מה 16) עשיתם ה', "והוריש כג) (שם, עה"פ פרשתנו מפרש"י להעיר
את שעשיתם מפני שם: [וברא"ם שעלי" מה אעשה אני אף lkשעליכם

לוdad`nמצותיו ונדמיתם ..lkaלהטפל הוצרכתי ולפיכך `ipמדותיו..
invra.ואכ"מ כו']. הגוים להוריש

ואילך.17) 336 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
טו.18) כו,
מי"ג)19) פ"ה מע"ש עה"פ. (ספרי זה פרש"י שבמקור zil`ובפרט

"מה  – (רק בעתם" גשמיכם ונתתי תלכו בחקותי אם "שאמרת הסיום
ובמטר"). בטל השקיפה.. שהבטחתנו

ועוד.i"yxtראה20) ד. יח, אחרי ה. כו, תולדות
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או חוקים שמקיימים שלzexifbכפי באופן ,lehia
רש"י  וכלשון – העצמי אין dxifb"21השכל מלפני היא

אחריה". להרהר רשות לך

הנעלים  הכוחות ידי על הוא המצוות שקיום וכיון
(וטבעו) האדם הוא 22משכל עליהן, השכר גם לכן ,

"ונתתי של אתם mkinybבאופן שבו באופן בעתם",
כדלעיל. לטבע, שמעל ברכה – מתנהגים

.Â

Í¯Â·Ó‰ ÔÂˆ¯Ï Ì‡˙ÂÓ ÌÈÓ˘‚‰ ÔÓÊ

שבפרשת  הברכות בין דלעיל הבסיסי ההבדל
שבפירוש  להבדל גם הסיבה הוא פרשתנו לבין בחקותי

המקומות: בשני "בעתו", "בעתם", הביטוי

בעיקר  היא הגשמים ברכת כאשר בחקותי, בפרשת
l`xyi ipal גשמי" –mk בהתאם הגשמים באים ,"

גשמים  ירידת של ביותר הטוב והזמן – ישראל לרצון
לכן  ברחוב. כלל הולך הוא אין שבו בזמן הוא ליהודי
לצאת, אדם בני דרך שאין בשעה "בעתם, רש"י מפרש
מועט  בזמן די שאם למרות שבתות", בלילי כגון
למעלה  זה הרי שבתות") "לילי (רק גשמים של כלֿכך

הטבע. מדרך

לארץ, (בעיקר) היא הברכה כאשר בפרשתנו, אך
גם  הרי והטבע, הארץ מגבלות לפי ("ארצכם"),

הגשמים  זמן התאמת – טבעי,23"בעתו" באופן הוא –
רק  ולא השבוע, במשך רבים לילות סתם, "בלילות"

נסי. ענין זה בכך די שאם שבתות", "בלילי

.Ê

"Â˙Ú·" ÈÂËÈ·‰ ˘Â¯ÈÙ·˘ Ï„·‰Ï ¯·Ò‰‰
"Ì˙Ú·"

" הביטוי לפירוש גם קשור זה "ezraהבדל
"mzra לזמ שכוונתו המיועד", wxeן j` שבו – לגשם

"הולך" אינו הגשם, מלבד אחר, אחד יש 24אף ובכך ,
דרכים: שתי

היא הברכה כאשר הברכה l`xyilא) תלויה
הגשם  רק שבו הזמן בכלל: בישראל "בעתם" לגשמים

) לצאת אדם בני דרך שאין "בשעה הוא )llkaבחוץ
שבתות", בלילי כגון

שבתות" "בלילי בתחילה אומר רש"י אין ולפיכך
כפי  לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה כך ואחר

כי – עקב בפרשת אומר "בעתם"zernyndשהוא על
זמן  זהו ואז לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה היא
כזה  לזמן דוגמא רש"י מביא מכן לאחר ורק הגשם.

"oebk."שבתות בלילי

היא הברכה כאשר "מטרux`lב) ,mkvx`,"בעתו
עם  לישראל שיש בקשר הדבר תלוי אז בפרשתנו,
את  מעבד אחד אף אין כאשר – בעתו הארץ, עבודת

"מטר של ש"בעתו" רש"י מפרש לכן "`mkvxהשדות.
השדות. את מעבדים אין כאשר "בלילות", הוא

רק  יורד המטר כאשר ל"ארצכם" הברכה מהי
ברכה  זו אין שאמנם רש"י, אומר כך על – "בלילות"

ux`lיטריחו "שלא אלא ,mkz`לטובת זה :"l`xyi
שנאמר  כפי – היום בשעות השדות את 25המעבדים

להטריחם  שלא – בערב" השדה מן יעקב "ויבוא
בגשם. לעבוד

.Á

È"˘¯ Ï˘ È˘‰ ˘Â¯ÈÙ· Í¯Âˆ‰

"בלילות", בפירושו להסתפק יכול אינו רש"י אך
כי:

היא  "בעתו" באומרה התורה כוונת אם א)
"בלילות" בבירור לכתוב היה אפשר לא 26"בלילות", ,

"בעתו"? כמו בדיוק אחת, ממילה יותר

משמעות  כי ברורה, אינה "בעתו" המילה ב)
הזמן – "בעתו" לגשם elyהביטוי המיוחד הזמן –

llka כאשר במיוחד האדמה. לעבודת בקשר רק ולא ,
למנוע  כדי אלא הארץ, לטובת אינה "בעתו" הברכה

l`xyiטירחה ipan– כדלעיל ,

בעתו  אחר: "דבר נוסף פירוש רש"י מביא לכן
מצויין שהכל שבתות מצטט mdizaaבלילי והוא ,"

הפירוש  מעלת כי בעתו", המילה את שוב בפירושו
כדלעיל. "בעתו", המילה משמעות בהסבר היא השני

והעיקרי, הראשון הוא "בלילות" הפירוש זאת בכל
כדלעיל. בכלל, הענין לתוכן מתאים הוא כי
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הקודמת.21) שבהערה במקומות פרש"י וראה חקת. ר"פ
ד"22) "שהענין ג"כ בלשון milnrולהעיר הכתוב רמזו בתורה"

"izewga'ע שם לקו"ש – הענינים פנימיות עפ"י בארוכה וראה תלכו".
בחוקותי. פ' ח"ג לקו"ש ואילך. 340

ועוד.23) שם. בחקותי ופ' כאן רא"ם ראה

לפרש"י 24) לדרך בצידה ג"כ נעתק שם. בחקותי לתו"כ אהרן קרבן
שם. בחקותי

טז.25) ל, ויצא
קצת).26) (באו"א כאן לדוד משכיל גם ראה
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בפרשת  הברכה שבין ההבדל על ההסבר לפי
נוסף: הבדל שישנו יוצא שבפרשתנו, לברכה בחקותי

בתורה" ה"עמלים שקבלו השכר על מדובר ,27שם
על  מדובר בפרשתנו ואילו מישראל. מיוחדת קבוצה

התורה  קיום שעליכם", מה ש"עשיתם עבור השכר

את כוללת והברכה בכלל, ישראל.lkוהמצוות

רש"י: בפירוש הלשון הבדלי יובהרו זה ולפי

" רש"י אומר כאן –lkdy(א) בבתיהם" lkמצויין
בח  בפרשת ואילו שאין ישראל, "בשעה אומר הוא קותי

`mcדרך ipa" אומר ואינו "...lk רק שם מדובר כי ,"

בתורה. העמלים על

ולא  בבתיהם", "מצויין בחיוב אומר הוא כאן (ב)

כל  על לומר אפשר אי כי – דרך..." "אין – בשלילה
– שבתות בלילי החוצה יוצאים הם שאין ישראל

וכדומה  לביקורים להתפלל, הזמן 28יוצאים שרוב אלא ,

בבתיהם". "מצויין

על  רק מדובר בחקותי בפרשת זאת, לעומת

כל milnrה" תעשה "לא שכאשר ומובן, בתורה",
את מקיימים הם הרי izedndמלאכה" mpipr עמלים" –

" שהם בלבד  זו לא שבת ובלילי oiievnבתורה",
ש" אלא z`vlבבתיהם", mkxc oi`"29.

"בעתו" המילה את כאן מפרש רש"י אין ולכן

בבתיהם  מצויין שהכל "בשעה – בחקותי כבפרשת
"מצויין  שרק העובדה עצם שבתות": בלילי כגון

המטר  של האמיתי "בעתו" זה שאין מראה בבתיהם"
החוצה. היוצאים יש כי בלבד,

על  מדובר כאשר בחקותי, בפרשת מהֿשאיןֿכן
לצאת". דרך... "אין שאצלם בתורה", ה"עמלים

.È

ÌÈÏ‚¯‰‰ ˙¯È·˘Â ÏÓÚ È„È ÏÚ ‰„Â·Ú :‰‡¯Â‰‰

היא: ה' בעבודת מכך ההוראה

בתורה  והיגיעה העמל חשיבות את רואים כאן
המצוות, כל ובקיום התורה בלימוד די אין ובמצוות.
ממגבלות  יותר ויגיעה, עמל תוך זאת לעשות יש אלא

הנפש של ותכונותיה טבעה ואפילו .ziwl`dטבעו,

דוקא  הכרח רואה הוא אין לטעון: יכול יהודי אך
של  "דמות" מהווה כבר הוא הרי – כזו בעבודה
ומדוע  – המצוות כל ומקיים תורה לומד – קדושה

דוקא הנפשxeaylעליו הרגלי הרגליו, ziwl`dאת
שלו?

מה "עשינו להיות שצריך לו, עונים כך zxfbyעל
כך טבעו,xfbעלינו": ישנה שיהודי הקדושֿברוךֿהוא,

"בכל של העבודה ידי על "עושין jc`nודוקא אז ,"
מקום" של .30רצונו

בכך  די לא הרי מאדך", "בכל של הענין חסר אם
לאזהרה  ונזקקים בעבודה בטוחים להיות אפשר שאי

יפתה..." פן לכם עבודה 31"השמרו מכך: יותר אלא ,
" נקראת ההרגלים שינוי ישראל 32עבדו"l`ללא "אין ,

מקום" של רצונו .29עושין

גם  יורד מאדך", "בכל של באופן עבודה ידי ועל
לאופן  עד ומדידות, הגבלות ללא מלמעלה השפע

" תבא בפרשת עליו קדשך..."dtiwydשמדובר ממעון
המקרא, בכל הברכה מן ההיפך שהוא דבר שאפילו –

ברכה" ל"לשון .33הופך

(c"lyz d`x t"ye ,awr t"y zegiyn)
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ד"גשמי 27) הפרט mzraהיינו mk פרטים שכמה אף – (ועוד) "
לקו"ש  ג"כ וראה בכלל. התומ"צ קיום על גם שכר הם בפרשה
ט) שם, (בחוקותי עה"פ פרש"י בביאור ואילך, 347 ע' חי"ז [המתורגם]

אליכם". "ופניתי
סרס"ה 28) יו"ד רמ"א סי"ג. סרס"ח חאו"ח אדה"ז משו"ע להעיר

חאו"ח  אדה"ז שו"ע וראה רסט). סי' הדשן (מתרומת שם וס"ז סי"ב
כו'. הנר לאור שם מתפלל לביהכנ"ס בשבת שהמשכים ס"י: סרע"ה

(29) יוצאין" "שאין כתב לא שם גם "שאיןllkאבל כ"א ,(jxc'כו

כו'. לביהכנ"ס הולכים שהרי – לצאת"
נג,30) עקב פ' להה"מ או"ת שם. מהרש"א חדא"ג ב. לה, ברכות

ואילך, 98 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה וראה .p"yeג.
שלא 31) בחקותי בפ' [משא"כ שם פרש"י וראה טז. יא, פרשתנו

" נאמר ה) (כו, שם שגם אף – גו'"* "השמרו "].raeylנאמר
פט"ו.32) תניא ב. ט, חגיגה ראה
הובא33) בסופה. מע"ש לשון).i"yxtaירושלמי (בשינוי טז יח, וירא

.heyte ."'eb ernyz `l m`e" (ci ,ek) k"g` p"ynl dnec epi`e (*



מי

ו  ן־ֵעׂשָ ְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱֽאִליַפז ּבֶ בראשית לו, יב: ְוִתְמַנע | ָהֽ
ו: ֽ ת ֵעׂשָ ֵני ָעָדה ֵאׁשֶ ה ּבְ ֶלד ֶלֱֽאִליַפז ֶאת־ֲעָמֵלק ֵאּלֶ ַוּתֵ

צב

רמזים, דעמלק ואגג מזרע "תמנע", הם הלעומת דהוי' 
אחד, ומבאר המדרש )איכה רבה פ"ג אות ת'( ששמואל 

הרג אגג וחתכו לד' חתיכות ומתחו על ד' קונדיסין 
והאכילו לנעמיות וכו'

ותמנע  כמ"ש  מתמנע  יצאו  והמן1  ואגג  עמלק  הנה 

היתה פלגש לאליפז כו' ותלד לאליפז את עמלק.

תמנע היא דינים קשים, ומספרה2 ב' פעמים מנצפ"ך 

מצות  בטעמי  ועיין  לנשאה3,  יעקב  רצה  לא  שלכן 

להרח"ו ז"ל פרשת שופטים במצות ח"י נשים ע"ש.

דדעת  הלעומת4  הם  כולם  והמן  ואגג  עמלק  הנה 

דקדושה — שהוא הד' דקשר5 דתפילין של ראש, והוא 

בחי' ד' רבתי דאחד.

1( ָהָמן מאגג כמ"ש )אסתר ג, א( "המן בן המדתא האגגי". ואגג בא 

מעמלק כמ"ש )במדבר כד, ז( "וירם מאגג מלכו", וכמ"ש )שמואל־א 

טו פסוק ח( "ויתפוש את אגג מלך עמלק". וראה תרגום ותרגום שני 

אסתר ג, א.

2( תמנע בגי' 560, ב' פעמים מנצפ"ך )2 × 280( = 560. והנה אותיות 

מנצפ"ך מורה על גבורות, ובפרט ב' פעמים מנצפ"ך, והוא:

בסוג  מיוחדים,  הם  "מנצפ"ך"  האותיות  פירוש:  מנצפ"ך.  אותיות 

האותיות  כל  דשאר  בית,  דהאלף  האותיות  כל  משאר  עצמן,  בפני 

באים בראש התיבה, באמצע, או בסוף, משא"כ האותיות "מנצפ"ך" 

רק בסוף  ך'" הם באים  ף',  ץ',  ן',  — היינו האותיות הסופיות "ם', 

התיבה.

וראה במאורי אור ע' מנצפ"ך וז"ל: "מנצפ"ך הם ה' גבורות, ולכן הם 

באים בסוף התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע הגבורות". ובלקוטי 

לוי יצחק הערות לזהר שמות־דברים עמוד שמ וז"ל: "מדה וגבול הם 

מצד הגבורות, וכמו ה' אותיות מנצפ"ך הבאים בסוף התיבה, שעד 

פה תבוא ולא יותר, וכל מדה וגבול מצד הגבורות".

אותיות  ה'  וז"ל:  תשמח־ט  עמוד  לפסח  דרושים  התורה  ובאור 

מנצפ"ך שהם מפרידים ומחלקים את הקול, כי הקול הוא פשוט כקול 

בהמה, ולהיות הקול מתחלק לה' מוצאות מהגרון בומ"פ וכו', הוא 

ע"י ה"ג מנצפ"ך ע"ש.

רכז:  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  בתורת  גם  ראה 

מנצפ"ך בגימטריא גבורה דין. ע"ש.

ועיין ספר הערכים אותיות עמוד א' ואילך, ובעיקר שם עמוד סד.

ד"לאה"  הלעומת  היא  ד"תמנע"  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )3

בקדושה.

4( ראה הערה 8. לעיל סימן יז.

5( מבואר לקמן, דצורת הקשר דתפילין של ראש — דהראש הו"ע 

השכל )חכמה ובינה(, ואחורי הראש הו"ע ה"דעת" — הוא בצורת 

ד', והוא רמז על האות ד' רבתי )דברים ו, ד( ד"אחד", שהוא הלעומת 

הוא  וכו',  וזהו שעמלק  ד"אל אחר",  ד(  לד,  )שמות  רבתי  ר'  האות 

בחי' "יודע )דעת( את רבונו ומכוין למרוד בו". )וראה לעיל סימן כ(.

צמח,  והגהות  מהאריז"ל  רבא  האידרא  בביאור  מ"ש  ]ולהעיר 

ד"עמלק" בגי' "אל אחר"[.

וזהו שעמלק הוא בחי'6 מלק כמ"ש7 ומלק את ראשו, 

שמליקה הוא בעורף, ששם הוא הד' דקשר דתפילין של 

ראש שלנגד דעת דז"א, ועיין בתורה אור פרשת תצוה 

בד"ה זכור8 ובהביאור ע"ש.

הוא  אותיות  ד'  ועם  עת,  גימטריא10  במילוי  עמלק9 

דעת, כי עמלק בחינתו הוא שיודע את רבונו11 ומכוון 

למרוד בו וכו', כי כללות ענין קליפת עמלק הוא גסות 

וגאווה.

והוא  בגובה,  שהוא  גג12  מלשון  שהוא  אג"ג  וכן 

6( ראה רשימות חוברת ז' — שמחת בית השואבה תרצ"ב.

7( ויקרא א, טו.

8( )עמוד פה, א( וז"ל: ראשית גוים עמלק שהוא בחי' עורף דקליפה. 

ולכן נק' עמלק ע"ם מל"ק שמליקה מן העורף.

וביאור הענין, כי מעלת ישראל כי עם קשה עורף הוא, שלכן בקש 

עורף דקדושה שיש להם התגברות בחי'  וסלחת שהם מבחי'  משה 

אחורי הוי"ה ילכו שיכולים לכוף את הלב בשבירת התאוות וכבישתן 

עורף שהעורף  בחי'  ונק'  ובחוזק,  בהתגברות  מונע  כל  נגד  ולעמוד 

בגוף  התפשטות  להם  להיות  שבראש  המוחין  ומקשר  המחבר  הוא 

אל  ההפוך  מן  ולהפכו  האיש  לבב  להטות  הלב  אל  נמשך  שעי"ז 

ההפוך לגמרי מאחר שמגילוי בחי' אחרי ה' יבא אח"כ לגילוי בחי' 

פנימיות כו'.

זה הוא בחי' עמלק הוא עורף הקשה שבקליפה דהיינו  וזה לעומת 

שגם אם לבבו יבין בעבודת ה' שכך יאתה כו' לא די שאינו מכריח 

את לבו לכופו ולהטותו לאהבת ה' אלא אף גם זאת שעושה ההפוך 

אחוריים  בחי'  דייקא  אחריך  הנחשלים  כל  בך  ויזנב  וזהו  לגמרי. 

זו היא רק בחי' חוצפה בלי טעם ובלי דעת שעושה  דקדושה והנה 

ההפוך מן הדעת.

וזהו לשון עמלק ע"ם מל"ק שהוא בחי' מליקה וכריתה ממול העורף 

הראש  שבין  וההתחברות  הקשר  ומפסיק  המכרית  שהוא  דקדושה 

ומוחין להתפשטותם בלב. וכך הי' עמלק שידע וראה את כל הנסים 

שנעשו לישראל ואעפ"כ מלאו לבו לגשת אתם למלחמה ע"ש.

9( פירוש: מבאר ד"עמלק" כנגד בחי' "דעת" דקדושה, הן מצד תוכן 

ה"גימטריא",  מצד  והן  כנ"ל,  "ומלק"  מלשון  "עמלק"  תיבת  פי' 

דמרמז דהוא בחי' "יודע )דעת( את רבונו ומכוין למרוד בו".

10( פירוש: "עמלק" במילוי בגי' "עת", כזה:

עי"ן )בגי' 130(, + מ"ם )80(, + למ"ד )74(, + קו"ף )186( = 470, 

כמספר ע"ת. ומוסיפים הד' אותיות דעמלק" והוא בגי' "דעת" )474(. 

ראה גם לקמן סימן קא.

11( תו"כ בחוקותי כו, יד. ראה לקו"ש חלק יט עמוד 224 הערה 29.

אגג  וכן  וז"ל:  רצה  עמוד  קודש  אגרות  יצחק,  לוי  לקוטי  ראה   )12

שהוא מלשון גג שהוא בגובה, כי בחינתו הוא גסות וגאוה, וכל מלכי 

עמלק נקראים אגג כמ"ש ברשב"ם* בפסוק וירום מאגג מלכו ע"ש, 

והיינו כי כללות ענין קליפת עמלק הוא גסות וגאוה, שע"ז רומז אגג 

שהוא מלשון גג שהוא בגובה.

ואגג** רומז על דעת, שהוא האות א' דעת שהוא החיות להו' מדות 

הנחלקים לג' חג"ת וג' נה"י.

בן המדתה האגגי הוא הלעומת דדעת, שזהו שהי' בגאוה  וכן המן 

וגסות ביותר, ואמר )אסתר ו, ו( למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר 

ממני. ע"ש.

כי מלכי עמלק  וירום מאגג מלכו, שאול.  וז"ל:  ז(  כד,  )במדבר   )*

ילקוט לוי יצחק על התורה



מב

הלעומת הד'13 דקשר דתפילין של ראש שעומד בגובה 

של  קשר  ל"ה14  דף  במנחות  רז"ל  וכמאמר  למעלה 

תפילין צריך שיהא למעלה.

והד' דקשר דתפילין של ראש הוא בחי' ד' רבתי דאחד 

)כמ"ש בפרי עץ חיים שער הק"ש פי"ג ופי"ד ע"ש(.

וזהו מ"ש במד"ר15 איכה ששמואל כשהרג את אגג 

מתחו על ד' קונדיסין, ד' דוקא, וכן חתכו16 לד' חתיכות, 

יען אגג הוא המנגד והלעומת דד' דאחד.

חתיכות  בבשרו  מחתך  התחיל  שם(  )ובמדרש 

חתיכות ומאכיל לנעמיות.

פלשתים  מלכי  פרעה,  קרוים  מצרים  מלכי  כל  כמו  אגג  נקראין 

אבימלך, ושל ירושלים מלכי צדק אדוני צדק.

**( פירוש: מבאר ד"אגג" מרמז לבחי' "דעת", הן מצד ה"פירוש" 

ו"צירוף"  ה"גימטריא"  מצד  והן  כנ"ל(,  גג  )מלשון  התיבה,  של 

האותיות "אלף גימל גימל" — דאות "א" האות הראשון, בחי' דעת, 

והוא נותן חיות לשאר )האותיות( המדות שהן "ג" — חסד, גבורה, 

תפארת. ועוד "ג" — נצח, הוד, יסוד. ראה תניא סוף פרק ג.

13( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, דהאות ד' מרמז להד' בחי' דמוחין 

והיא  וגבורה(,  נתחלק לחסד  )שהדעת  וגבורה",  בינה חסד  "חכמה 

האות ד' רבתי דאחד ע"ש.

14( דף לה, ב. אמר ר' יהודה קשר של תפילין צריך שיהא למעלה כדי 

הראש  בגובה  למעלה,  ופרש"י:  למטה.  ולא  למעלה  ישראל  שיהיו 

ולא למטה בצואר.

15( )מדרש רבה איכה פרשה ג אות ת( וז"ל: ויאמר שמואל הגישו 

וישסף  )שם(  וכתיב  לב(  טו,  )שמואל־א  עמלק  מלך  אגג  את  אלי 

בבשרו  מחתך  התחיל  כהנא  בר  אבא  א"ר  וגו',  אגג  את  שמואל 

בדי  יאכל  יג(  יח,  )איוב  הה"ד  לנעמיות  ומאכיל  חתיכות  חתיכות 

עורו. ר' יצחק אמר הביא ארבעה קונדיסין ומתחו עליהם וכו', וישסף 

מלמד שחתכו ארבע חתיכות.

16( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק הענין עפ"י קבלה והשייכות לבחי' 

לאה.

ומהיכן מוכח שהאכילו לנעמיות, יש לומר, כמ"ש17 

למעדנת,  יהי'  שאגג  פירוש  מעדנת,  אגג  אליו  וילך 

דהיינו לאכילה, ולמי לנעמיות דוקא.

"ד'־תמנע",  ]אותיות[  הוא  "מעדנת"  כי  היינו 

שמבחי' זו הוא אג"ג, כי הוא מתמנע, שהיא הלעומת 

דאות ד' דהקשר דתפילין של ראש — וד' דאחד.

ד'  כמו  חיים שם18 שהד' שיעורו  עץ  ונתבאר בפרי 

דלתין, שעולה מספרו י"ו, א"כ נעשה מהד'19 דמעדנת 

י"ו, נעשה מתיבת מעדנת, תיבת נעמיות, שאתוון דידן 

כאתוון דידן, והיינו שנעשה אג"ג מעדנת, דהיינו מאכל 

עידון לנעמיות20.
מלקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רצד ואילך

17( שמואל־א טו, לב. "ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק 

וילך אליו אגג מעדנת וגו'". ורש"י פירש עפ"י תרגום יונתן, מעדנת 

"מפנקא" פי' בתענוג, שאגג הלך אליו בגאוה. ורד"ק ורלב"ג ועוד 

פירשו "מעדנת" קשור בשלשלאות.

ולפי הפירוש בפנים בלקוטי לוי יצחק, מרומז בתיבת "מעדנת" דהוא 

בא מ"תמנע" הלעומת דה' אחד — הד' רבתי, והאות ד' דקשר של 

תפילין, ויהי' למאכל עידון לנעמיות".

18( וז"ל: צריך לכתוב ד' גדולה ועבה, ושיעור העובי כמו ד' דלתין 

מהקטנות וכו'. ]ע"ש הביאור עפ"י קבלה[.

19( פירוש: דהאות ד' רבתי, הוא שיעור אות ד' פעמים ד' )4 × 4 = 

16( היינו י"ו, ונמצא דמאותיות "מעדנת" נעשה אותיות "נעמיות", 

דהאות "ד" נעשה אותיות "יו". דאגג — מזרע תמנע — הוא לעומת 

האות ד' רבתי. וזהו רמז ש"אגג" הי' למאכל עידון ל"נעמיות" דוקא.

לשון  ומעדנת  יצחק.  לוי  בלקוטי  בפנים  הביאור  המשך  עיין   )20

תענוג, ותמנע שממנה אגג יהי' למעדנות הוא היפך מה שאמרה לאה 

"והוא יתן מעדני מלך", ד"אשר" מלשון תענוג דקדושה. ראה לעיל 

סימן מ.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

בו כותב שמכמה טעמים רצונו לבוא ללמוד בישיבת תומכי  במענה על מכתבו מכ"ב תמוז, 

תמימים בברוקלין, וכן הוא גם חוו"ד המנהל רוחני דישיבתם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר 

שלמה חיים שי' קעסעלמאן:

בטח יודע הפסק דין אשר מארץ ישראל מותר לצאת רק בשביל תלמוד תורה )ולישא אשה( 

ובמילא צ"ל לימוד התורה כדבעי למהוי, ואם לוקח הוא על עצמו הנהגה כזו, אזי נכון הדבר שיבוא 

ללמוד לכאן, ועליו להתדבר מראש אם בעצמו או ע"י הנהלת הישיבה שלומד בה, עם הנהלת הישיבה 

בכאן בענין הניירות הדרושות, ויה"ר שהשי"ת יתן לו הצלחה בלימודו ביר"ש ויהי' חסיד יר"ש ולמדן,

בטח שומר השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא שהם מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ומזמן לזמן חוזר דא"ח בע"פ.

בברכה.



מג

ז, יב – והיה עקב תשמעון את המשפטים 
ה'  ושמר  אותם  ועשיתם  ושמרתם  האלה 
אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע 

לאבותיך

פירושים,  כמה  ישנם  פרשתנו  בריש  "עקב"  בתיבת 
ביניהם – פירוש מן הקצה אל הקצה: רש"י מפרש ש"עקב" 
הכוונה "מצוות קלות שאדם דש בעקביו"1. פשטני המקרא 
אחרים מפרשים ש"עקב" פירושו "אחרית וסוף" ]"יקראו 
יקראו  וכן  כו'  ראש  בלשון  דבר  כל  תחלת  הקודש  בלשון 
באדם  דמיונו  יתפוס  הלשון  כי  עקב,  דבר  כל  אחרית 
לעולם  "כמו  וסוף"2[,  אחרית  בו  והעקב  תחלה  והראש 
עקב, שכר באחרונה"3. זאת אומרת, ש"והי' עקב תשמעון" 
פירושו השכר שמקבלים באחרית וסוף העבודה )שלימות 
ש"עקב"  הפשוט,  הפירוש  עם  מתאים  שזה  העבודה(. 
ש"תשמעון   – זה  בעבור   – עקב  "והי'  "בעבור"4:  פירושו 
את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם", נקבל את 

השכר "ושמר ה' אלקיך לך את גו'".
מזה  ויתירה  פסוק,  באותו  הם  הפירושים  ששני  כיון 
וצריך  ביניהם5.  וקשר  שייכות  שיש  מובן  תיבה,  באותה   –
לכאורה   – הנ"ל  הפירושים  שני  בין  השייכות  מהי  להבין: 
על  הפכיים:  פירושים  אלא  שונים,  פירושים  רק  הם  אין 
פי פירוש רש"י מורה "עקב" על דרגא נמוכה בעבודה, עד 
זהירות  שצריך  אדם  קלות"(,  )"מצוות  העבודה  התחלת 
על  קלות"; משא"כ  ה"מצוות  על  בעקביו"  "דש  יהי'  שלא 
גמר  על(  שבא  )השכר  על  "עקב"  מורה  השני  הפירוש  פי 
ושמרתם  )ד"תשמעון  העבודה  ואחרית(  )סוף  ושלימות 

ועשיתם" מחשבה ודיבור ומעשה6(?!
השאלה היא גם על פירוש רש"י עצמו: נאמר כבר קודם 
בתורה7 "עקב אשר שמע אברהם בקולי", ורש"י אינו מפרש 
על זה כלום, כי זה פשוט מעצמו שהפירוש הפשוט ב"עקב" 
הוא "בעבור" או "בגלל" )בעבור זה ש"שמע אברהם בקולי" 
מקבל את השכר(. מה מכריח את רש"י בפרשתנו להוציא 
כאן  ש"עקב"  ולפרש  הפשוט  מפירושה  "עקב"  תיבת  את 

פירושו "מצוות קלות שאדם דש בעקביו".
ויש לומר הביאור בזה על פי הנ"ל: הגילוי דגמר ושלימות 
העבודה "עקב" בפירושו סוף ואחרית, נפעל דוקא על ידי 

התחלת העבודה בהתחתון ביותר8 מצוות קלות.

1( ובתנחומא כאן: מצוות קלות . . שמשליכין אותן תחת עקביהן.

2( רמב"ן על הפסוק כאן.

3( ראב"ע על הפסוק כאן.

4( רמב"ן שם. ועל דרך זה הוא בת"א )ראה רמב"ן שם(.

5( ראה לקוטי שיחות חלק ג עמוד 782. ובכמה מקומות.

6( אור התורה ריש פרשתנו.

7( תולדות כו, ה.

רביעי  )ביום  מנחם-אב  בכ"ף  אאמו"ר  של  היָארצייט  יום  עם  גם  זה  לקשר  ויש   )8

שעבר( – שעליית היום הוא ביום שבת זה – שהסתלקות נשמתו מלמטה למעלה 

)שאז הגיע לשלימות עבודתו אשר עבד כל ימי חייו – אגרת הקודש סימן ז"ך-סימן 

כח( ומ"כ היא דוקא בחוץ לארץ, ובמקום הגלות ]אף שלא היתה גלות קשה כל כך 

כמו התחלת הגלות במקום שהי' קודם לכן[, כי דוקא על ידי מקום התחתון ביותר 

האמיתית  הגאולה   – גרמא  שהזמן  ענין  עם  ובקשר 
שכיון  לאחרונה,  ובפרט  פעמים  כמה  כמדובר  והשלימה, 
ש"אחכה לו בכל יום שיבוא"9, ועל פי כל הסימנים הרי "הנה 
ודיבור  במחשבה  הזמן  כל  עסוקים  לכן  בא"10,  )משיח(  זה 
זה  דזמן  הענינים  כל  את  לקשר  ומחפשים  הגאולה,  אודות 

עם הגאולה, והעבודה דבני ישראל היא למהר את הגאולה.
"עקב"  על  שקאי  הפירוש,  גם  בו  יש  "עקב"  ובעניננו: 
בזמן – דרא דעקבתא דמשיחא, ובפרט עקבתא דעקבתא 

דמשיחא – הזמן בו אנו נמצאים עכשיו.
וע"ד שני פירושים הנ"ל ב"עקב" ישנם גם שני פירושים 
מלשון  )א(  דמשיחא11:  דעקבתא  בפירושו  ב"עקב" 
הוא  הרגל  שעקב  כשם  ביותר.  הנמוכה  הדרגא  עקביים12, 
החלק הכי תחתון בגוף האדם, על דרך זה דרא דעקבתא 
שבו  הדורות,  כל  במשך  תחתון  הכי  הדור  הוא  דמשיחא 
בחז"ל13  וכמבואר  ומכופל.  כפול  חושך  בעולם  שורר 
דמשיחא  דעקבתא  החושך  על  רצויים  הבלתי  הסימנים 
)כ"בעקבות משיחא חוצפא יסגא" )וכיו"ב(. )ב( מלשון סוף 
תיכף  והימים,  הגלות  ואחרית  סוף  על  קאי  שזה  ואחרית, 
ומיד, ממש לפני ביאת המשיח14, כי כבר "כלו כל הקיצין" 

ועומדים מוכנים לגאולה.
פעמים,  כמה  כמדובר  זה,  ובזמננו  זה  בדורנו  ובפרט 
כל  את  גמרו  שכבר  והודיע,  העיד  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק 
הענינים, וגמרו גם "לצחצח את הכפתורים", והדבר היחידי 
בני  את  שיוציא  הקב"ה  של  אחת  תנועה   – הוא  שנשאר 
ישראל מהגלות ולהביאם אל ארץ הקודש... ולכן מבקשים 
וצועקים יהודים עוד הפעם ועוד הפעם – ועכשיו עוד יותר 

בתוקף מפעם – "עד מתי"?!...
זה  מצד  שדוקא  הוא,  הפירושים  שני  של  והחיבור 
עקביים  בבחינת  ביותר  התחתון  הוא  דמשיחא  שעקבתא 
השלימות  מתגלית  למעלה(,  מלמטה  מזה  לעלות  )וצריך 
של ביאת המשיח בגאולה האמיתית והשלימה )מלמעלה 

למטה(.
)שבתחתון  יחד  הענינים  שני  של  החיבור  שנעשה  ועד 
"גולה" בתוס' אל"ף15(   – נהיית הגאולה  ביותר של הגלות 

ובאופן של  )ביום הסתלקותו(,  )כבפנים(, שלימות עבודתו  גדול  נעשית העלי' הכי 

פעולה נמשכת – אצל כל אלו הלומדים בספריו ולומדים מהוראותיו והולכים בדרכיו 

ואורחותיו אשר הורנו כו', ובמיוחד – בנוגע לההתעסקות בהפצת התורה והיהדות 

והמעינות חוצה מתוך מסירת נפש, כמדובר כמה פעמים )ראה שיחת כ"ף מנחם-אב 

שנה זו )לעיל סוף עמוד 152 ואילך((.

9( נוסח "אני מאמין" הנדפס בסידורים וכו'. וראה לקוטי שיחות חלק כג עמוד 394.

10( שיר השירים ב, ח ובשיר השירים על הפסוק.

11( בהבא להלן, ראה גם "קובץ י"א ניסן שנת הפ"ט" אות סב.

12( ראה תניא פרק ב.

13( בסוף מסכת סוטה. ועוד.

ובלשון  משיח,  של  העקב  על  קאי  דמשיחא"  ש"עקבתא  הפירוש  לפי  ובפרט   )14

חז"ל: "צפה לרגליו של משיח" )ילקוט שמעוני עמוס בסופו )רמז תקמט((, שהנה 

משיח בא וכבר שומעים פעמיו של משיח )כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר(.

15( ראה ויקרא רבה סוף פל"ב. ועוד. לקוטי תורה בהעלותך לה, ג. ובכמה מקומות. 

וראה שיחות שבת פרשת אחו"ק ושבת פרשת אמור שנה זו )התוועדויות תנש"א 

חלק ג עמוד 177 ואילך; עמוד 217 ואילך(. ושם נתבאר.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת עקב

המשך בעמוד אא
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הבטחתֹול. ְְַָָ

‰‡ÔÈlיב  ‡iÈc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ¯hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

xcde fer - xwi ilk

(ai)úà ïeòîLz á÷ò äéäå§¨¨¥¤¦§§¥
.älàä íéètLnä©¦§¨¦¨¥¤
ipAW zFNw zFvOd m`' i"Xx WxR¥¥©¦¦©¦§©¤§¥
`l .'oErnWY mdiaTrA miWC mc`̈¨¨¦§¦§¥¤¦§§Ÿ
awr" oFWNn df 'awr' Wxtl dvẍ¨§¨¥¥¤¤¦§¥¤

"ilwA mdxa` rnW xW`(d ek ziy`xa), £¤¨©©§¨¨§Ÿ¦
mcFTd wEqRA `ld Fl dWTW itl§¦¤¨¤£Ÿ©¨©¥
z`e miTgd z` YxnWe" xn`p¤¡©§¨©§¨¤©ª¦§¤
o`M xiMfd dOle ,"mihRWOd©¦§¨¦§¨¨¦§¦¨
i`Ce `N` .miTg `lA mihRWn¦§¨¦§Ÿª¦¤¨©©

oFWNWawrmfnxE ,miTgd llFM ¤§¥¤¥©ª¦§¨¨
zFO`de ohVdW itl ,'awr' oFWlA¦§¥¤§¦¤©¨¨§¨ª
rcFp mnrh oi`W cSn mdilr oipFn¦£¥¤¦©¤¥©£¨©

(:fq `nei d`x)oibdFp mc` ipA Ff dAqaE ,§¦¨§¥¨¨£¦
Edfe ,awrA mzF` miWce mdA zENw©¨¤§¨¦¨¤¨¥§¤
oM lre .'Ek 'zFNw zFvOd m`' xn`W¤¨©¦©¦§©§©¥
oFWlA `le 'awr' oFWlA mxiMfd¦§¦¨¦§¨¥§Ÿ¦§
LiYxdfdW miTgdW Ll xnFl ,miTgª¦©§¤©ª¦¤¦§©§¦
mc` ipAW cSn ilE` ,dlrnl mdilr£¥¤§©§¨©¦©¤§¥¨¨
xidf didY `l mdiaTrA mzF` oiWC̈¦¨§¦§¥¤Ÿ¦§¤¨¦
oipice mihRWnA FnM mdA fixfe§¨¦¨¤§§¦§¨¦§¦¦
ip` oM lr ,Ll rEcie iElB mYlrFYW¤©§¨¨§¨©§©¥£¦
mifEnxd miTgd mB m`W xnF`¥¤¦©©ª¦¨§¦
miWC mc` ipAW iR lr s` 'awr'A§¥¤©©¦¤§¥¨¨¨¦
xidf didY mFwn lMn mdiaTrA mzF`¨§¦§¥¤¦¨¨¦§¤¨¦

:mihRWnA FnM mdÄ¤§§¦§¨¦
'úà'åFhRWnM ,'mr' oFWl `Ed §¥§¦§¦§¨

'z`' oFWNW zFnFwn dAxdA§©§¥§¤§¥
oErnWYW xn` EN`kE ,mr FnM rnWn©§¨§¦§¦¨©¤¦§§
iwlg ipWE ,mihRWOd mr miTgd©ª¦¦©¦§¨¦§¥¤§¥
,xaC lkl LipirA mieW Eidi EN` zFvn¦§¥¦§¨¦§¥¤§¨¨¨
KM ,mihRWOA xdfp dY`W FnM iM¦§¤©¨¦§¨©¦§¨¦¨
`qiB Kci`lE ,miTgA xdfp didY¦§¤¦§¨©ª¦§¦¨¦¨

:KEnqA x`AzIW KxcA§¤¤¤¦§¨¥§¨
äéàøeEwlIA wiQOX dOn ,Epixaclh §¨¨¦§¨¥¦©¤©¦©©§

(enzz fnx),oErnWY awr dide§¨¨¥¤¦§§
xn`PW Edf'(e hn mildz)`xi` dOl" ¤¤¤¡©¨¨¦¨

ceC xn` ,"ipAEqi iawr oFr rx iniA¦¥¨££¥©§¥¦¨©¨¦
odW ipRn zFxEngd on `xizn ip` oi ¥̀£¦¦§¨¥¦©£¦§¥¤¥
zFNTd on `xizn ip` la` ,zFxEng££¨£¦¦§¨¥¦©©
ied Yxn` dY`e ,mdilr iYxar `OW¤¨¨©§¦£¥¤§©¨¨©§¨¡¥

dxEngaM dNw devnA xidfzea` d`x) ¨¦§¦§¨©¨§©£¨
(`"n a"txn`p Kkl ,.oErnWY awr dide §¨¤¡©§¨¨¥¤¦§§

mB" `Ed KExA WFcTd iptl ceC xn`̈©¨¦¦§¥©¨¨©
"ax awr mxnWA mdA xdfp LCar©§§¦§¨¨¤§¨§¨¥¤¨

(ai hi mildz)"LaEh ax dn" ,(k `l my)df ¨©§¤
.FpFWl o`M cr ,'zFNw zFvn lW oxkU§¨¨¤¦§©©¨§
iz`vn `le `xwOd lkA iYURg¦©§¦§¨©¦§¨§Ÿ¨¨¦
xidf ied' `Ed KExA WFcTd xn`W¤¨©©¨¨¡¥¨¦
ceC xn` Ki`e 'dxEngaM dNw devnA§¦§¨©¨§©£¨§¥¨©¨¦
lrA Knq Ki`e .'Ek 'Yxn` dY`e'§©¨¨©§¨§¥¨©©©

wEqRl eixaC df WxcOdawr dide ©¦§¨¤§¨¨©¨§¨¨¥¤
.oErnWYax' wEqRW rnWn i`nE ¦§§©©§©¤¨©

:zFNw zFvn lW oxkUA xAcn 'LaEh§§©¥¦§¨¨¤¦§©
àlàFl dWTW i`Ceawr dide ¤¨©©¤¨¤§¨¨¥¤

mihRWOd z` oErnWYdOl ¦§§¥©¦§¨¦¨¨
zNn m` cFre .miTgd mB xkf `lŸ¨©©©ª¦§¦¦©
Fl did ,zFNw zFvOd l` fnxY 'awr'¥¤¦§Ÿ¤©¦§©¨¨
'z`' zNn iM ,'mihRWOd z`e' xnFl©§¥©¦§¨¦¦¦©¥
'awr' i`Ce `N` .dlrnl xXwn Fpi ¥̀§ª¨§©§¨¤¨©©¥¤
zFNw mdW zFvOd mde ,miTgd Epid©§©ª¦§¥©¦§¤¥©
FnM `Ed 'z`' zNnE ,mr oFndd ipirA§¥¥©£©¦©¥§
devnA xidf ied' xn`W Kd Epide ,'mr'¦§©§©¤¨©¡¥¨¦§¦§¨
miTgd ilzCn ,'dxEngaM dNw©¨§©£¨¦§¨¦©ª¦
miTgd oErnWYW Fxn`A mihRWnA§¦§¨¦§¨§¤¦§¨©ª¦

:mdl dnFce deW mihRWOd mr¦©¦§¨¦¨¤§¤¨¤
ìòåxW` LaEh ax dn" wEqR WxC df §©¤¨©¨¨©§£¤

KA miqgl YlrR Li`xiN Yptv̈©§¨¦¥¤¨©§¨©Ÿ¦¨
"mc` ipA cbp(my mildz),xnFl dvFx , ¤¤§¥¨¨¤©

ipA cbp' `EdW xaC Edf miTgd mIwnd©§©¥©ª¦¤¨¨¤¤¤§¥
,mc`d ipA ax l` cBpzn `EdW ,'mc`̈¨¤¦§©¥¤Ÿ§¥¨¨¨
mIwnde ,mdilr oipFn "oM mAxM" iM¦§ª¨¥¦£¥¤§©§©¥
mlFr xkUl m` iM dRvn Fpi` i`Ce©©¥§©¤¦¦¦§©¨
zlrFY oi` dGd mlFrA iM ,`Ad©¨¦¨¨©¤¥¤¤

zlrFY lkl dlbPW FnM dlbp mdNW¤¨¤¦§¤§¤¦§¤§¨¤¤
KxAzi FA dqFg mnIwnde ,mihRWOd©¦§¨¦§©§©§¨¤¦§¨©
YlrR' xn`p Kkl ,FxkU gRwi `NW¤Ÿ§©¥©§¨§¨¤¡©¨©§¨
miqFg mdW ,'mc` ipA cbp KA miqgl©Ÿ¦¨¤¤§¥¨¨¤¥¦
mc` ipal cBpzn `EdW xacA LA§§¨¨¤¦§©¥¦§¥¨¨
LCar mB' `ian df lre .mdilr oipFOd©¦£¥¤§©¤¥¦©©§§
xdfpe ,'ax awr mxnWA mdA xdfp¦§¨¨¤§¨§¨¥¤¨§¦§¨
ici lr iM ,zExixaE xdf oFWl `Ed§Ÿ©§¦¦©§¥
,'awr'A mifEnxd miTgd zxinW§¦©©ª¦¨§¦§¥¤
"riwxd xdfM Exdfi milMUOd"©©§¦¦©§¦§Ÿ©¨¨¦©

`Ad mlFrl(b ai l`ipc t"r)xn`PW Edf . ¨¨©¨¤¤¤¡©
o`MzixAd z` Ll Lidl` 'd xnWe ¨§¨©¡Ÿ¤§¤©§¦
,'FbehEwlIA wiQn(fnzz fnx)xnWIW' §©¦©©§¤¦§Ÿ

:'`Ad mlFrl LxkU Ll§§¨§¨¨©¨
äæåmiTg zFeWdl xn`W Epxn`W §¤¤¨©§¤¨©§©§ª¦

.mipR ipWl `Ed ,mihRWnl§¦§¨¦¦§¥¨¦
,zEfixGd lr Epxn` xaMW `Ed ,cg`d̈¤¨¤§¨¨©§©©§¦
zIUrA fxfn dY`W mWM xnFl©§¥¤©¨§Ÿ¨©£¦©
d`Fx dY` LipirAW cSn mihRWOd©¦§¨¦¦©¤§¥¤©¨¤
miTgA mB xdfp didY KM ,zlrFYd©¤¤¨¦§¤¦§¨©©ª¦
mWM ,`qiB Kci`lE .'awr'A zFfEnxd̈§§¥¤§¦¨¦¨§¥
WBxn mYlrFY oi`W xg`n miTgdW¤©ª¦¥©©¤¥©§¨ª§¨
`l minW mWl mnIwn dY` i`Ce Ll§©©©¨§©§¨§¥¨©¦Ÿ
zWBxn d`pdd oi` iM ,Lz`pd mWl§¥£¨¨§¦¥©£¨¨ª§¤¤
mIwY `l mihRWOd KM ,drWl Ll§§¨¨¨©¦§¨¦Ÿ§©¥
zFvOW xEarA m` iM ,Lz`pd xEarA©££¨¨§¦¦©£¤¦§

xn`PW FnM ,Lilr 'd(awÎ`w hiw mildz) ¨¤§¤¤¡©
ornl ilbx iz`lM rx gx` lMn"¦¨Ÿ©¨¨¦¦©§¨§©©
iYxq `l LihRWOn" ,"LxaC xnW ¤̀§Ÿ§¨¤¦¦§¨¤Ÿ¨§¦
ip`W miTgdW mWM ,"ipzxFd dY` iM¦©¨¥¨¦§¥¤©ª¦¤£¦
ornl' m` iM izpEM oi` i`Ce mIwn§©¥©©¥©¨¨¦¦¦§©©
oM ,il YwwgW miTg 'LiTg xnW ¤̀§Ÿª¤ª¦¤¨©§¨¦¥
xEarA `l 'iYxq `l LihRWOn'¦¦§¨¤Ÿ¨§¦Ÿ©£
dY`'W xEarA m` iM ,WBxOd iYlrFY©§¦©ª§¨¦¦©£¤©¨
l"f EpizFAx Exn` KxC lre ,'ipzxFd¥¨¦§©¤¤¨§©¥©

(ek k `xwie k"ez)iWt` i` mc` xn`i l`'©Ÿ©¨¨¦¤§¦
:'Ek 'xifg lk`l¤¡Ÿ£¦



מה awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 254 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

W`xd lr awrd zlrn©£©¤¨¥©¨Ÿ

ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים אתאתאתאת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּוןןןן עקבעקבעקבעקב |||| יב)והיהוהיהוהיהוהיה (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָֻידּוע
האדם  וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּו'מׁשּפטים'

ּומּׂשיגם. ְִִַָָמבינם
על  מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהּנה
מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, קּבלת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹענין
יצטּוה  אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ּככל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועֹוׂשה
ּכּנראה  על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף רֹותחים, למים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהּכנס

ְָּבמּוחׁש.

את  ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
טעם, עליהם ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמׁשּפטים".
רק  ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימם האדם ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה

לבד. הּטעם ְִַַַַַמּצד
ּגם  סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹּכי
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצֹות
– "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמצֹות,

על. ְַַָֹּבקּבלת

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ולדי ¿«¬»∆ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ˆ‡E.מּמעיה  ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם (תהלים ִֵֶָ¿«¿¿……∆ְֵֵַַ
ּכמֹו הּצאן, מבחר ּבׁשן', יד)'אּבירי "עׁשּתרת (בראשית ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

.'ענ 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹקרנים",
פד) ׁשמם (חולין נקרא לּמה אמרּו: ְְְְִֵַָָָָָורּבֹותינּו

ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות ."עׁשּתרֹות"? ְְְֲֵֶֶֶַַַָ

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

xcde fer - xwi ilk

eäæåoPgz`e zWxR sFq xn`PWf lirl) §¤¤¤¡©¨¨©¨¤§©©
(`iÎieipR l` ei`pUl mNWnE"§©¥§Ÿ§¨¤¨¨

eipR l` F`pUl xg`i `l ,Fcia`dl§©£¦Ÿ§©¥§Ÿ§¤¨¨
z`e devOd z` YxnWe ,Fl mNWi§©¤§¨©§¨¤©¦§¨§¤
ikp` xW` mihRWOd z`e miTgd©ª¦§¤©¦§¨¦£¤¨Ÿ¦
i"Xx WxR ,"mzFUrl mFId LEvn§©§©©£¨¥¥©¦
icM aFHd FlEnB Fl mNWn eiIgA'§©¨§©¥§©§¥
m` dWwe .'`Ad mlFrd on Fcxhl§¨§¦¨¨©¨§¨¤¦
F`xw dOl ,devn Ffi` mIwn iFBd©§©¥¥¦§¨¨¨§¨
`N` .devOd mEIw zrWA 'F`pFU'§¦§©¦©¦§¨¤¨
`EdW drWA ENt` iFBdW itl i`Ce©©§¦¤©£¦§¨¨¤
Fpi` ,zFlMUOd on devn Ffi` mIwn§©¥¥¦§¨¦©ª§¨¥
zWBxOd Fz`pd xEarA m` iM dUFr¤¦¦©££¨¨©ª§¤¤
wqtC i`nA FpiC oM lr ,drWl§¨¨©¥¦§©§¨©
la` ,dGd mlFrA FxkU lAwl DiWtP ©̀©§¥§©¥§¨¨¨©¤£¨

"mkidl` 'dl oM oEUrz `l" mY`t"r) ©¤Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤
(c ai oldlikp` xW` 'Fbe YxnWe' `N` ,¤¨§¨©§¨§£¤¨Ÿ¦

ikp`W xEarA xnFl dvFx ,'LEvn§©§¤©©£¤¨Ÿ¦
,Lz`pd xEarA `le ,mxnWY LiziEv¦¦¦¦§§¥§Ÿ©££¨¨§
miTgde mihRWOd Eidi `liOn f`e§¨¦¥¨¦§©¦§¨¦§©ª¦

WTdd xn` df lre .LipirA mieWdide ¨¦§¥¤§©¤¨©©¤¥§¨¨
,mihRWOd z` oErnWY awrf`e ¥¤¦§§¥©¦§¨¦§¨

mlFrl Ll xEnW oxTd didIW iE`ẍ¤¦§¤©¤¤¨§¨¨
,`Ad'Fbe Ll Lidl` 'd xnWe: ©¨§¨©¡Ÿ¤§§

eäæådWxRd sFqA xn`PW(k g)miFBM" §¤¤¤¡©§©¨¨¨©¦
oM mkipRn cia`n 'd xW £̀¤©£¦¦§¥¤¥
'd lFwA oErnWz `l awr oEca`YŸ¥¥¤Ÿ¦§§§
xaM iM ,xYin FNM df wEqtE ,"mkidl ¡̀Ÿ¥¤¨¤ª§ª¨¦§¨

mcTn xn`p(hi weqt my)ca` iM" ¤¡©¦Ÿ¤¦¨Ÿ
mcEA` dlY dOl cFre ."oEca`YŸ¥§¨¨¨¨¦¨
df wEqRW i`Ce `N` .miFBd cEA`A§¦©¦¤¨©©¤¨¤
iM ,dlrnNW mr llM xWwp Fpi ¥̀¦§¨§¨¦¤§©§¨¦
m` dide" dxf dcFarA xAC dlrnl§©§¨¦¥©£¨¨¨§¨¨¦

'Fbe "gMWY gkW(my)dcFard lre , ¨Ÿ¦§©§§©¨£¨
ltM ,'oEca`Y ca` iM' xn` dxf̈¨¨©¦¨ŸŸ¥¨©
dxf dcFar caFrdW xnFl cEA`d̈¦©¤¨¥£¨¨¨
:`Ad mlFrd onE dGd mlFrd on cxhp¦§¨¦¨¨©¤¦¨¨©¨

øçàåFpi`W xg` cEA` WIW xn` KM §©©¨¨©¤¥¦©¥¤¥
`Ede ,cal `Ad mlFrd on m` iM¦¦¦¨¨©¨§©§
miTgl fOxnd 'awr'd mIwn Fpi`W in¦¤¥§©¥¨¥¤©§©¥©ª¦
f`e ,drWl dlbp mYlrFY oi`W itl§¦¤¥©§¨¦§¤§¨¨§¨
zFvOd on mIwOX dn ENt` `nzQn¦§¨¨£¦©¤§©¥¦©¦§
.drW z`pd xEarA m` iM mIwn Fpi ¥̀§©¥¦¦©££¨©¨¨
,'cia`n 'd xW` miFBM' xn` eilre§¨¨¨©©¦£¤©£¦
mNWnE' dlrnl xEn`d cEA`d `Ede§¨¦¨¨§©§¨§©¥
mlFrd on 'Fcia`dl eipR l` ei`pFUl§§¨¤¨¨§©£¦¦¨¨
ozpe .`Ad mlFrd on 'oEca`Y oM' ,`Ad©¨¥Ÿ¥¦¨¨©¨§¨©
,'oErnWz `l awr' xn`e xaCl mrh©©©¨¨§¨©¥¤Ÿ¦§§

zFfEnxd zFvOd oErnWY `NW itl§¦¤Ÿ¦§§©¦§¨§
fEnxX dn mIwOW iOW rnWn ,'awr'A§¥¤©§¨¤¦¤§©¥©¤¨
dGd mlFrA odizFxRn lkF` ,'awr'A§¥¤¥¦¥¥¤¨¨©¤
xn`p Kkl ,`Ad mlFrl Fl xEnW oxTde§©¤¤¨¨¨©¨§¨¤¡©

o`MzixAd z` Ll Lidl` 'd xnWe ¨§¨©¡Ÿ¤§¤©§¦
.cqgd z`e:xwi WExR dfe §¤©¤¤§¤¥¨¨

éäìà 'ä øîLå.'Bâå úéøaä úà Eì E §¨©¡Ÿ¤§¤©§¦§
dn uxzl dvx 'Ll' zNnA§¦©§¨¨§¨¥©

xn`PX,Liza`l rAWp xW``lde ¤¤¡©£¤¦§©©£Ÿ¤©£Ÿ
m` s`e ,i`pY lr dzid `l drEaXd©§¨Ÿ¨§¨©§©§©¦
mIwi `l df xEarA ike ,mikFf Eidi `lŸ¦§¦§¦©£¤Ÿ§©¥
,dMfY `l m`W `N` .drEaXd z` 'd¤©§¨¤¨¤¦Ÿ¦§¤
`l la` ,drEaXd z` 'd xnWi f`̈¦§Ÿ¤©§¨£¨Ÿ
KxcM F` ,xg` xFcl m` iM 'Ll'§¦¦§©¥§¤¤
iFbl LzF` dUr`e" dWnl xn`W¤¨©§Ÿ¤§¤¡¤§§

"lFcB(i al zeny)xnWi ,dMfY m`e ,'Ll' ¨§¦¦§¤¦§Ÿ§
'Ll' xn`PX dnE .df xFcl ,Fzghad©§¨¨§¤©¤¤¡©§
ligzdW iR lr s` ,cigil xAcnM¦§©¥§¨¦©©¦¤¦§¦
,'Ll' xiMfd mFwn lMn ,miAxl xAcnM¦§©¥§©¦¦¨¨¦§¦§
mXW `Ad mlFr xkU lr mB fnxl¦§Ÿ©©§©¨©¨¤¨

Fnvr iptA wiCv lkl xFcn oiUFrd`x) ¦¨§¨©¦¦§¥©§
(htwzz fnx zldw hewli:

øîàå(ci weqt).miOrd lMn didY KExA §¨©¨¦§¤¦¨¨©¦
WxC izAxA(y"iir ,e b)lM iM , §©¨¦¨©¦¨



awrמו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְֲִַָָ
לא  רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּוא:
ולא  מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר אל להֹוריׁשם', ְְִִֵֵֶַַַָָֹֹֹאּוכל

ׁשּיּפל  'ּכי', ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹיּתכן
מהם" תירא "לא ׁשּוב .עליו ִֵֶָָָֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון (שמות ««…ְִ¿»……ְ
לנחׁש", ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒ

הּמפלאֹות  ‰ÊÁ˜‰.הּמּכֹות „i‰Â∑ הּדבר זה. ְַַַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ
‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑ּבכֹורֹות זֹו מּכת ׁשל .החרב ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

xcde fer - xwi ilk

rx K`ln KxC lr ,'Ek LEkxai miOrd̈©¦§¨§©¤¤©§¨©
l`pAxA` i"xdn dWwde .on` dpri©£¤¨¥§¦§¨©£¦©©§¨¥
.dfA l`xUil oFxzI dn ,xn`e df lr©¤§¨©©¦§§¦§¨¥¨¤
'd ipir" l`xUi ux`W itl ip` xnF`e§¥£¦§¦¤¤¤¦§¨¥¥¥
DzF` ici lre ,dNgY "Dz` WxCŸ¥Ÿ¨§¦¨§©§¥¨
zFvx` x`W lM WxFC `Ed dWixC§¦¨¥¨§¨£¨

(n ixtq)ux` zivnYn zFvx`d lM iM ,¦¨¨£¨¦©§¦¤¤
Ekxai gxkdA oM lr ,mizFW l`xUi¦§¨¥¦©¥§¤§¥©§¨§
mnFlWA iM ,l`xUi z` miOrd lM̈¨©¦¤¦§¨¥¦¦§¨
xn`PW FnkE ,mdl mB mFlW didi¦§¤¨©¨¤§¤¤¡©

(aÎ` fiw mildz)miFB lM 'd z` Elld"©§¤¨¦
Epilr xab iM ,miO`d lM EdEgAW©§¨¨ª¦¦¨©¨¥

KkitlE ."FCqgmiOrd lM z` Ylk`e ©§§¦¨§¨©§¨¤¨¨©¦
(fh weqt)`wece .Ll EpYi LNXn iM ,xW` ¦¦¤§¦§§§©§¨£¤

Kl ozp Lidl` 'd(my)zgY mixEqOd ¡Ÿ¤Ÿ¥¨©§¦©©
xn`PW FnM ,Lci(h ci xacna)Epngl iM" ¨§§¤¤¡©¦©§¥

iM ,LciA oixEqn opi`W ozF` `le ,"md¥§Ÿ¨¤¥¨§¦§¨§¦
xEq` iFBd lfB(:biw w"a d`x):zbi dxe ¥¤©¨



מז awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ׁשם  נסּתרים .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb̈−§¨«

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ אם והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ֲִַֹ

החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָעֹוׂשין
ה)ׁשּנאמר אּלא (איוב ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית : ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לחטא  ׁשעתידין לפניו היה .ּגלּוי ְֲֲִִֶַָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑ מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ נקּוד ¿»»ְִֵֵֶַָָֻ
אבל  אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָאחרֹונה

כח) חציֹו(ישעיה לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ"והמם
אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו .קמץ ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä:íúà EãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדה ּומדרׁש :(תנחומא)ּכפׁשּוטֹו. »«ƒ¿»ְְִִַַָָ

אֹותּה, ּגמר ּבמצוה, התחלּת נקראת אם ׁשאינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על אּלא כד)הּמצוה :(יהושע ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּמצרים  בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ואתֿעצמֹות

ּבהם  נתעּסק לבּדֹו מׁשה והלא ּבׁשכם", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקברּו
ּוגמרּוה  לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹלהעלֹותם?

ׁשמם  על נקראת .יׂשראל, ְְְִִֵֵַָָ

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

xcde fer - xwi ilk

ç(`)Eeöî éëðà øLà äåönä ìk̈©¦§¨£¤¨Ÿ¦§©§
.'Bâå,cigi oFWlA ligzd §¦§¦¦§¨¦

miAx oFWlA mIqezFUrl oExnWY §¦¥¦§©¦¦§§©£
.mziaxE oEigY ornlwiCSW" itl §©©¦§§¦¤§¦¤©¦

"mlFr cFqi(dk i ilyn)cigi ENt`e §¨©£¦¨¦
rixkdW Fl ixW` ,zg` devn dUrW¤¨¨¦§¨©©©§¥¤¦§¦©



awrמח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(á)éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåE §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
Eúqðì Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
:àì-íà åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì̈©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת ווווּיּיּיּיאכילאכילאכילאכיל ווווּיּיּיּירעברעברעברעב ג)ויעויעויעויעּנּנּנּנ ּכיצד (ח, להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ
הּוא  הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעֹורר
ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ּכל ּכמֹו ְְְֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻמגּבל,
ּבאדם  ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלֹו
אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם היה הּמן א אֹותֹו. ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומׂשּביע

ׁש ּבלּתי הּקּב"ה ּוכׁשם מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מגּבל  אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻמגּבל,
מקּבל  ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻאֹוכל
הּוא  ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּבלי
ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹנמׁש
חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקרּויה

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַָָמעֹוררת

ã ycew zegiyn zecewp ãc"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt zay xn`n

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מׁשֹורׁש יֹותר למעלה הּוא ׁשּבדֹומם־צֹומח־חי הוי' ּפי מֹוצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשֹורׁש
יֹותר. ְֵַָלמּטה

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

xcde fer - xwi ilk

'Ek zEkf skl mlFrd lM z`e Fnvr z ¤̀©§§¤¨¨¨§©§
(:n oiyeciw)daEWY dUrW cigi oke ,§¥¨¦¤¨¨§¨

FNM mlFrd lklE Fl oilgFn(:et `nei), £¦§¨¨¨ª
xn` KklLEvn ikp` xW`cigil §¨¨©£¤¨Ÿ¦§©§§¨¦

,oEigY ornl zFUrl oExnWYiM ¦§§©£§©©¦§¦
ExnW miAx EN`M dnFC cigId zxinW§¦©©¨¦¤§¦©¦¨§
hwpe .mNkl zlrFYd riBie ,zFvOd©¦§§©¦©©¤¤§ª¨§¨©

'devOd'ENt`W Ll xnFl ,cigi oFWlA ©¦§¨¦§¨¦©§¤£¦
znxFB ,DpETzM zg` devn zxinW§¦©¦§¨©©§¦¨¤¤

,oEigY ornlopgFi iAx zrcM §©©¦§§©©©¦¨¨
oixcdpqA(.`iw)dxrtE" wEqR WxCW §©§¤§¦¤¨©¨¨£¨

"wg ilal dit(ci d diryi)`NW inl' ¦¨¦§¦Ÿ§¦¤Ÿ
xnW m` `d ,'cg` wg ENt` xnẄ©£¦Ÿ¤¨¨¦¨©
itl ,mPdiBn lFSp cg` wg wx ENt £̀¦©Ÿ¤¨¦¦¥¦Ÿ§¦

devn zxxFB devOW(a"n c"t zea`) ¤¦§¨¤¤¦§¨
Ll glW zWxR sFq dlrnl x`anM©§Ÿ¨§©§¨¨¨©§©§

(gl eh xacna):

äîexn`PX(a weqt)LzPr ornl ©¤¤¡©§©©©Ÿ§
LaalA xW` z` zrcl LzQpl§©Ÿ§¨©©¤£¤¦§¨§

,'Fbedqp" oFWNn qp znxd oFWl `Ed §§£¨©¥¦§§¨
"'d LipR xF` Epilr(f c mildz)EN`M , ¨¥¨¤§¦

aal mUEdFaiWFde DFaB qp lr L ©§¨§©¥¨©§¦
'FA zFtFv lMdW mipir gzt'Adheq t"r) §¤©¥©¦¤©Ÿ

(.idvx KM ,LaalA xW` z` zrcl ¨¨¨¨©©¤£¤¦§¨§
oFWNn 'zrcl' iM ,ux`d iiFB lkl§¨¥¨¨¤¦¨©©¦§

"ux`d iOr lM zrC ornl"(ck c ryedi). §©©©©¨©¥¨¨¤
oiA mricFdl dvxeF` eizFvn xnWzd §¨¨§¦¨¥£¦§Ÿ¦§¨

,`leizFvn xnWY m` ,KWtP dOn iM Ÿ¦¦©©§¨¦¦§Ÿ¦§¨
lM lr z`U xziA dglvd Ll 'd oYie§¦¥§©§¨¨§¤¤§¥©¨
xnFle oEll mFwn mdl didi ,miOrd̈©¦¦§¤¨¤¨¨§©
l`rnWi "iFB lkl ok dUr `l" dOl̈¨Ÿ¨¨¥§¨¦§¨¥
mdl aiWi ,mdxa` Kxi i`vFi eUre§¥¨§¥¤¤©§¨¨¨¦¨¤
cnri xW` iFB in iM `Ed KExA WFcTd©¨¨¦¦£¤©£Ÿ
'd" ixg` Ekld iM ,mdFnM oFiQPA©¦¨§¤¦¨§©£¥

"drExf `l ux`A(a a dinxi),Ktdl oke . §¤¤Ÿ§¨§¥§¥¤
'd gNWi"e mi`hFg Eidi mFlWe qg m ¦̀©§¨¦§§¦¦§©©

"dx`Od z` mdA(k gk oldl)Exn`i , ¨¤¤©§¥¨Ÿ§
ux`l dkM 'd dUr dn lr miFBd lM"¨©©¤¨¨¨¨¨¨¤

"z`Gd(bk hk my)`NW itl mdl aiWie , ©Ÿ§¨¦¨¤§¦¤Ÿ
xn`PW Edfe ,'d mr minlW Eid̈§¥¦¦§¤¤¤¡©

.LzQplz` dQp midl`de" oke §©Ÿ§§¥§¨¡Ÿ¦¦¨¤
"mdxa`(` ak ziy`xa).df KxcA x`an ©§¨¨§Ÿ¨§¤¤¤

o`M xn`PX dn df lr crdexnWzd §¨¥©¤©¤¤¡©¨£¦§Ÿ
,`l m` eizFvn`Ed oFiQPdW rnWn ¦§¨¦Ÿ©§¨¤©¦¨

FaalA xW` z` miOrd lkl zF`xdl§©§§¨¨©¦¤£¤¦§¨
:`l F` eizFvn xnWi m`a dxez ¦¦§Ÿ¦§¨Ÿ

(c)éìòî äúìá àì EúìîN.'Bâå E ¦§¨§Ÿ¨§¨¥¨¤§
`N` xn`p `l 'Lilr'¨¤Ÿ¤¡©¤¨
drGd lr i`TW mixnF` Wi ,'Lilrn'¥¨¤¥§¦¤¨¥©©¥¨

,mikxC iklFdA iEvOddNan drGde ©¨§§¥§¨¦§©¥¨§©¨
on ,'Lilrn' xn`p Kkl ,micbAd z ¤̀©§¨¦§¨¤¡©¥¨¤¦



מט awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑ ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְִֵַָָָ

ואף  מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹּבכסּותם
ּגדלים, ׁשהיּו ּכמֹו עּמהם,קטּניהם, לבּוׁשן ּגדל היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ·ˆ˜‰.ּכּלבּוׁש ‡Ï∑ ְִֵֶֶֶֶַַָֹ…»≈»
ׁשרגליהם  יחף, הֹולכי ּכדר ּכּבצק, נפחה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא

.נפּוחֹות  ְ

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ ׁשמן העֹוׂשים .זיתים ≈∆∆ִִֵֶֶָ

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz©§¬Ÿ§«¤

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

xcde fer - xwi ilk

mdl Knq oM lre .Lilr xW` xaCd©¨¨£¤¨¤§©¥¨©¨¤
,dwva `l LlbxedAq KxCd iM §©§§Ÿ¨¥¨¦©¤¤¦¨

:mdipWl¦§¥¤
é"MøåmitW Eid cFaM ipprW' WxR §©¦¥¥¤©§¥¨¨¨¦

mFwnAW wtq ilaE .'mzEqkA¦§¨§¦¨¥¤§¨
'd cFaM xW` cFaM ippr mW EidW¤¨¨©§¥¨£¤§
opi` iM ,miwiGOd lM Egcp mkFzA§¨¦§¨©©¦¦¦¥¨
xn` oM lr ,dpikXd zSgnA oiiEvn§¦¦§¦©©§¦¨©¥¨©
lr ,milbxe micbaA wfp ElAw `NW¤Ÿ¦§¥¤¦§¨¦§©§©¦©
zkQn l"f EpizFAx Exn`W KxC¤¤¤¨§©¥©©¤¤

zFkxA(.e)ElaC opAxC ip`n iPd' §¨©¥¨¥§©¨¨§¨
otTpnC irxM iPd ,EdciC `itEgn¥§¨¦§©¥©§¥¦§©§¨

:'Edipnd dxez ¦©§
(h)ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤¤£¤Ÿ§¦§¥ªŸ©

.'Bâå íçì dal"f EpizFAx ¨¤¤§©¥©
EWxC(.c ziprz),lfxA dipa` xW` ux`' ¨§¤¤£¤£¨¤¨©§¤

EN` ,'dipFA' `N` ,'dipa`' ixwY l ©̀¦§¥£¨¤¨¤¨¤¨¥
lW FpipaA oiwqFrW minkg icinlY©§¦¥£¨¦¤§¦§¦§¨¤
.'lfxaM df z` df micCgn mde ,mlFr¨§¥§©§¦¤¤¤§©§¤

"dkM lr E`x dnE"(ek h xzq`)Wxcl ¨¨©¨¨¦§Ÿ

WIW mFwnA ,dxFY icnFl lr df wEqR̈¤©§¥¨§¨¤¥
mdl dWTW d`xpe .FhEWtM FWxtl§¨§¦§§¦§¤¤¨¤¨¤
zlik` ipiprA ligzn df wEqR iM¦¨¤©§¦§¦§§¥£¦©

xn` KM xg`e ,mgl(i weqt)Ylk`e ¤¤§©©¨¨©§¨©§¨
,YraUemiwaCd oiA gex ozp Ki`e §¨¨§¨§¥¨©¤©¥©§¥¦

A wiqtde.lfxalMdW i`Ce `N` §¦§¦§©§¤¤¨©©¤©Ÿ
KM' iM ,dxFY icnFl zbdpdn xAcn§©¥¥©§¨©§¥¨¦¨

'lk`Y glnA zR dxFY lW DMxCzea`) ©§¨¤¨©§¤©Ÿ©
(c"n e"t:

øeàaäåW ,`Edux`xEarA `l ,Ff §©¥¤¤¤Ÿ©£
zpMqnzENceDA lk`Y ¦§¥ª§©Ÿ©¨

mglixdW ,`EdW zFnMlM xqgz `l ¤¤§¤¤£¥Ÿ¤§©Ÿ
,DA`idW itl `N`dipa` xW` ux` ¨¤¨§¦¤¦¤¤£¤£¨¤¨

dipFA,lfxA,dkldA dfl df micCgn ¤¨©§¤§©§¦¤¨¤©£¨¨
cr ,dxFYA wWg mdl didi KM lke§¨¨¦§¤¨¤¥¤©¨©
'migaf lW onFwn Ffi`' EWxci `NW¤Ÿ¦§§¥§¨¤§¨¦

(.fn migaf)"xwA hgWe o`v bxd"t"r) ¨ŸŸ§¨Ÿ¨¨
(bi ak diryi.cal mglA EwRYqi `N` ,¤¨¦§©§§¤¤§©

,mgM WzEi df xEarAW xn`Y l`e§©Ÿ©¤©£¤©Ÿ¨
,lfxaM miwfg Eidi mipR lM lr `N ¤̀¨©¨¨¦¦§£¨¦§©§¤

'mdl DgM zY sqY' dxFYd iMt"r) ¦©¨Ÿ¥¥Ÿ¨¨¤
(ai c ziy`xa:

äîeKxv oi` 'dipFA dipa`' Exn`X ©¤¨§£¨¤¨¤¨¥Ÿ¤
zFPkl aEzMd KxCn iM ,dfl̈¤¦¦¤¤©¨§©
Eq`n oa`" FnM ,mipa`A mXd iWp ©̀§¥©¥©£¨¦§¤¤¨£

"mipFAd(ak giw mildz)xfp ipa` iM" , ©¦¦©§¥¥¤
"zFqqFpzn(fh h dixkf)"dW`xd oa`d" , ¦§§¨¤¤¨Ÿ¨

(f c my)xn` mdilre .miAx oke ,(i weqt) §¥©¦©£¥¤¨©
,YraUe Ylk`elkF` wiCv"d iM §¨©§¨§¨¨§¨¦©©¦¥

"FWtp raUl(dk bi ilyn)m`e hrn m`" §Ÿ©©§¦§©§¦
"lk`i dAxd(`i d zldw)dn oke . ©§¥Ÿ¥§¥©

xn`PX,dixxdnEmXd iWp` on Epid ¤¤¡©¥£¨¤¨©§¦©§¥©¥
xn`PW FnM ,mixd mWA E`xwPWdkin) ¤¦§§§¥¨¦§¤¤¡©

(a emdn ,"'d aix z` mixd ErnW"¦§¨¦¤¦¥¤
,zWgp avgYWgp zkiWp ozkiWp iM ©§Ÿ§Ÿ¤¦§¦¨¨§¦©¨¨

(e"hn a"t zea`)oFWNd lr ltFp oFWNde ,§©¨¥©©¨
(g `l x"a d`x):

Ceîñáexn`e ,zFxzFOd lr xidfd §¨¦§¦©©¨§¨©
(ai weqt),YraUe lk`Y oR¤Ÿ©§¨¨§¨

,'rAUze lk`Y oR' xninl Dil dede©£¨¥§¥©¤Ÿ©§¦§©



awrנ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy

(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ß a`Îmgpn e"h ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

לבבלבבלבבלבב ורםורםורםורם גוגוגוגו',',',', אלהיאלהיאלהיאלהי אתאתאתאת־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ּפּפּפּפןןןן־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכחחחח לללל ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹההההּׁשּׁשּׁשּׁשמרמרמרמר ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
גוגוגוגו'''' יא־יד)ווווׁשׁשׁשׁשכחכחכחכחּתּתּתּת (ח, ְְְְְְְְַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה ׁשאף (מצות ְְִִֵֶֶַָָ
מּכל־מקֹום  הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהרמּב"ם
ּבמנין  מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ׁשהתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחרי

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּלאוין
הּגאוה  ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹּוכבר

הּלאוין. ְְִֶַָּבחׁשּבֹון
החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש

ּבני  עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמצינּו
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין טז)יׂשראל, טז, (ויקרא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻ"הּׁשֹוכן

ז"ל חכמינּו א)ׁשאמרּו ה, ּגּסּות (סוטה ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
אנ  אין הּקּב"ה אֹומר ּבעֹולם".הרּוח, לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

ּדבׁשאר  העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָוהינּו,
מה־ּׁשאין־ּכן  הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעברֹות,
ּכי  לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה אי־אפׁשר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבגאוה
לגמרי  ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכׁשּמתּגאה

רחמנא־ליצלן. ְֲִַַָָָָָלהקּב"ה,
ענין  את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
נכלל  ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּגאוה
הּוא  עבֹודה־זרה ׁשעֹובד ּדכמֹו עבֹודה־זרה. ּבאּסּור זה ְְֲֲֲִִֵֶֶָָָָָָעֹון
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָמנּגד

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

È·zיב  ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

xcde fer - xwi ilk

xnFl dvFxW `N`oRxg` WxcY ¤¨¤¤©¤¦§Ÿ©©
e zFxzFOdlk`YxaMW xg`,YraU ©¨§Ÿ©©©¤§¨¨©§¨

dpaY miah miYaExaMW iR lr s` ¨¦Ÿ¦¦§¤©©¦¤§¨
,YaWi,LMxv icM dxiC xaM Ll WIW ¨©§¨¤¥§§¨¦¨§¥¨§§

cFr dpaze zFgxkOA wRYqY `le§Ÿ¦§©¥©ª§¨§¦§¤
:Kxv `ll§ŸŸ¤

ìòåwEqtA mBW ,xnFl lkEp KxCd df §©¤©¤¤©©¤©§¨
,miYAde dlik`d xiMfd df¤¦§¦¨£¦¨§©¨¦

xn`Wlk`Y zpMqna `l xW` ux` ¤¨©¤¤£¤Ÿ§¦§¥ªŸ©
,mgl DAigxkdd wERQd Epid ¨¤¤©§©¦©¤§¥¦

,xEn`M dlik`Adipa` xW` ux` ©£¦¨¨¨¤¤£¤£¨¤¨
dipFA Epid,lfxAFMxv icM dpFAd iM ©§¤¨©§¤¦©¤§¥¨§

mIwzn xW` lfxaM wfgd oipAd `Ed©¦§¨¤¨¨§©§¤£¤¦§©¥
"Fnl zFaxg mipAd" oM `l ,crlb aei`) ¨©Ÿ¥©Ÿ¦¢¨¨

(cidaxgl i`Ce mixzFOd oipAn iM ,¦¦¦§©©¨¦©©¤¨¨¨
ax KxcM ,aWFi oi`n mnWe didi¦§¤§¨¥¥¥¥§¤¤Ÿ
mdA mIwOW mixU lW zFxvg£¥¤¨¦¤§ª¨¨¤

"xrW zMi dI`WE"(ai ck diryi): §¦¨ª©¨©
øác,xg`zpMqn,zFxvF` oFWl ¨¨©¥¦§¥ª§¨

zFpMqn ixr oaIe" oFWNn¦§©¦¤¨¥¦§§
"drxtl(`i ` zeny)Ekxhvi `NW , §©§Ÿ¤Ÿ¦§¨§

`EaY zFxvF` zFUrl"ipRn" ux`A d ©£§§¨¨¨¤¦§¥
dngln F` "arx zFtrlf" z`xit"r) ¦§©©§£¨¨¦§¨¨

(i d dki`,KxAzi l`d oFvx mzFUrA iM ,¦©£¨§¨¥¦§¨©
mliSnE mxnFW "'dA ghA mAl oFkp"¨¦¨¨ª©©§¨©¦¨

(f aiw mildz t"r):
Léåiprd KxCOW itl ,mixnF` §¥§¦§¦¤¦¤¤¤¨¦

la` ,`EdW zFnM zR lk`l¤¡Ÿ©§¤£¨
oM lr ,oYtl `lA FlkF` Fpi` xiWrd¤¨¦¥§§Ÿ¦§¨©¥
didi l`xUi ux` lW mgNW xn`̈©¤¤¤¤¤¤¦§¨¥¦§¤
ENt`W ,oiAli blXke iwp KM lM̈¨¨¦§©¤¤©§¦¤£¦
`lA `idW zFnM Flk`i xiWrd¤¨¦Ÿ§§¤¦§Ÿ

xn`p Kkl ,oYtllk`Y zpMqna `l ¦§¨§¨¤¡©Ÿ§¦§¥ªŸ©
mgl DA: ¨¤¤

äîexn`PX(i weqt)'d z` YkxaE ©¤¤¡©¥©§¨¤
,daFHd ux`d lr Lidl`fnx ¡Ÿ¤©¨¨¤©¨¤¤

minrR dXWlux`md iM ,xiMfdW §¦¨§¨¦¤¤¤¦§¦¦¥
l"f EpizFAx Exn`M ,zFkxAd xFwn§©§¨§¨§©¥©

(:gl dheq)iM dkxA lW qFM mipzFp oi`'¥§¦¤§¨¨¦
xn`PW oir aFhl m`(h ak ilyn)aFh" ¦§©¦¤¤¡©

,"'Kxai" DiA ixw ,"Kxai `Ed oir©¦§Ÿ¨¨¦¥§¨¥
iM ,zFkxAd xFwnl fnx e"ie ztqFze§¤¤¨¤¤¦§©§¨¦
WWA KxAzn iprl dhExR ozFPd'©¥§¨§¨¦¦§¨¥§¥

'Ek 'zFkxA(:h a"a)lW e"ie oFxqge , §¨§¤§¨¤
gikFi "oir rx" didW 'oFxtr'gp x"a d`x) ¤§¤¨¨©©¦¦©

(fKxaie Kxai oir aFh `weC oM lr ,©¥©§¨©¦§¨¥¦Ÿ©
zFxMfPd zFkxA dXWA ,e"ie ztqFzA§¤¤¨§¦¨§¨©¦§¨
lr ,o`M xiMfdW 'ux`' minrR dXWA§¦¨§¨¦¤¤¤¦§¦¨©

xn`p oM.ux`d lr 'Fbe zMxaE`Ede ¥¤¡©¦§©§©¨¨¤§
:oFkp fnxi dxez ¤¤¨
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(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà£¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים איןאיןאיןאין אאאאׁשׁשׁשׁשרררר .... .... והוהוהוהּנּנּנּנֹוֹוֹוֹורארארארא טו)ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל הּמדּבר (ח, ּפרטי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
רּוחנית. ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים האדם ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹול ל ל ל רֹומזים : ְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָ

ויהדּות  יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם את ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָמחׁשיב
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָל'קטן',

מ'ּמה ננננֹוֹוֹוֹורא רא רא רא  חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי  הּוא ּכאׁשר ּגם : ְֲִֵֶַַַַָָָָָָ
הּגֹויים'. לעניני נחנחנחנחׁשׁשׁשׁשיאמרּו 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבקדּׁשה. החמימּות ּומתמעטת הֹולכת ולכן :ׂשׂשׂשׂשרף רף רף רף העֹולם, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻ
את  לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחמימּות

ּבקדּׁשה. ואדיׁשעקרב עקרב עקרב עקרב החמימּות קר נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו ּכאׁשר צצצצּמּמּמּמאאאאֹוֹוֹוֹון ן ן ן לגמרי, ּגם : ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
להקב"ה, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מיםמיםמיםמים::::מתעֹורר ּתֹורה.איןאיןאיןאין זֹו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ

מה. אל יֹודע ואינֹו צמא ְֵֵֵֶַַָהּוא

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà¤©©¬¦©¤«

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik E ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd a`a xyr dying ,awr zyxt 'a meil xe` zgiyn)

הקא־סלקא־  ׁשלילת אֹודֹות מדּוּבר היֹומי חּומׁש ְְְִִִַַַַַָָָָּבׁשיעּור
החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ּכחי ּבלבב "ואמרּת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדעּת
ּכח  ל הנֹותן הּוא ּכי אלקי ה' את "וזכרּת - אלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהזה",

חיל" יז־יח)לעׂשֹות ח, .(ּפרׁשתנּו ֲִֵַַָָָ

קא־סלקא־  לׁשלֹול צריכה אמת" ׁש"ּתֹורת מּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהנה,
זקן  ה"מל ׁשל קא־סלקא־דעּתא זֹו ׁשאין מּובן, זֹו, ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָדעּת
לא  "ּבׁשּופטני ׁשהרי - כּו' טּפׁשּות ׁשל ענין ּבלבד, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹּוּכסיל"
טּפׁשּות!... עניני ּבׁשלילת מתעסקת אינה הּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעסקינן",
אלא  וׂשכל, ּבחכמה מקֹום לֹו ׁשיׁש ענין לׁשלֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּכי־אם
להרע", המה ד"חכמים ּבאֹופן זה הרי גּופא וׂשכל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבחכמה

לּה ׁשיׁש אף הּתֹורה, לחכמת מתאימה ׁשאינה חכמה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
ׁשהּתֹורה  מּכיון - ּובעניננּו העֹולם. לעניני ּביחס ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמקֹום
ידי  ועֹוצם ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת את לׁשלֹול ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹצריכה
היה  זאת ׁשלּולי לֹומר ּבהכרח הזה", החיל את לי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעׂשה
קא־  לׁשלֹול הּתֹורה צריכה ׁשלכן ּכן, לֹומר ּבׂשכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמקֹום

זֹו. ְְַַָָסלקא־דעּת
ּבני  "מאמינים יהּודים אֹודֹות מדּוּבר ּביֹותר: ּתמּוה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָולכאֹורה
- ּביֹותר נעלה ּומצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ּוּבפרט ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאמינים",
מדּוּבר  ׁשאֹודֹותיו המצב (ׁשזהּו לארץ הּכניסה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי
נמצא  הנבחר" ׁשה"עם ּכפי הינּו, היֹומי), חּומׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּבׁשיעּור
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awrנב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy
יּתכן  ּכיצד ּכן, ואם הקּב"ה, ידי על עבּורֹו ׁשנבחרה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבארץ
את  לי עׂשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי קא־סלקא־דעּתא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצלם

הזה"?! ִֶַַַהחיל
קא־סלקא־  לׁשלֹול מיּוחד ציּוי ׁשצריכים - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָועד
ּבמנין  זה ציּוי נמנה - סד) (מל"ת הסמ"ג ּולדעת זֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָדעּת
ּבמנין  אינֹו ּבזה וכיֹוצא הרמּב"ם ׁשלדעת [אף מצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתרי"ג
הּוא  גדֹול ׁש"יסֹוד הסמ"ג ׁשּכֹותב ּוכפי מצֹות], ְְְְִִֵֶֶַַַָּתרי"ג

הׁשם"! ְְִֵַַּביראת
ּבזה: ְִֶַָוהּביאּור

ּבּתחלתֹו ויקרא ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לקּוטי המבֹואר ג)ידּוע (א, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
העליֹון  האדם ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא מיׂשראל ואחד אחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּכל
"ּכמֹותֹו ּכמֹותֹו, (העליֹון) אדם ׁשל ּוׁשלּוחֹו הּכסא, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

ממׁש". ְְֵַַַַָדהמׁשלח
ה'לקּוטי  ׁשנדּפס לפני (עֹוד דתֹורה ּבנגלה מפֹורׁש זה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוענין

זכרֹונם־לברכה רּבֹותינּו ּכמאמר - ב)ּתֹורה'...) נט, "מאי (ב"מ : ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ואמר  חייך קא כּו' ׁשעּתא ּבהאי קּודׁשא־ּברי־הּוא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָעביד
לנצח  ּכח יׂשראל לבני ׁשניּתן ּכלֹומר, נצחּוני", ּבני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנצחּוני
הקּב"ה  את אפילּו ּכי־אם) העֹולם, הנהגת את רק ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ(לא

ּכביכֹול. ְְְִַָּבעצמֹו,
ּכמֹו הקּב"ה, ׁשל ּבניו היֹותם מּפני - ׁשּבדבר הּפנימי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהטעם

אלקיכם": להויה אּתם "ּבנים ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכתּוב
ענינים ּבכמה - כּו'" לּבן זֹוכה מ"ט)"האב פ"ב עדיות ,(ראה ְְִִֵֶַַָָָָ

הּוא  ׁשּכן הינּו, מהן", ׁש"נׁשּתלׁשלּו מּפני - הדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוטעם
אלּו ׁשענינים אף והנה, יׂשראל. ּובני הקּב"ה אצל - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמעלה
ּכחֹות  הּבן אצל מתגלים לפעמים הרי - מהאב הּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמקּבל

אפי  עדין נתגלּו ׁשלא יֹותר רז"ל נעלים ּכמאמר האב, אצל לּו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּכחֹו - ׁשּבזה הּפׁשּוט ּכפירּוׁש האב", מּכח הּבן ּכח ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"יפה
הּפנימי  הּפירּוׁש גם ויׁשנֹו האב. ׁשל מּכחֹו יֹותר יפה הּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל
"מּכח  ּכתֹוצאה ּבא הּבן") ּכח (ׁש"יפה גּופא זה ׁשענין -ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ָָהאב".
מהּותֹו והּוא מהאב נלקח ׁשהּבן מּכיון מּובן: אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכאֹורה
יפה  יהיה הּבן ׁשל ׁשּכחֹו יּתכן אי - האב ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹועצמּותֹו
למֹוכר  - דֹומה הדבר למה מׁשל האב?! ׁשל מּכחֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיֹותר
אצל  להיֹות יכֹול לא - המֹוכר אצל ׁשאין ׁשדבר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוקֹונה,
ליּה"?! מנא חיא ר' ׁשנה, לא "רּבי הידּוע: ּובלׁשֹון ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהקֹונה.

הּכחֹות  מצד זה ענין יׁשנֹו האב אצל גם ּבזה: ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּביאּור
- הּבן אצל להתגלֹות הדבר יכֹול זה ּומׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהנעלמים,
אף  האב, ׁשל ּכחֹו ועצמיּות מּפנימיּות הינּו, האב", ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ"מּכח
ּכחֹו יפה ׁשלכן גלּוי, לידי הדבר ּבא לא עצמֹו האב ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשאצל

האב. ׁשל מּכחֹו הגלּוים) (ּבּכחֹות יֹותר הּבן ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשל

הגמרא ּבסיּפּור הּביאּור גם ב)[וזהּו כט, ׁשּכאׁשר (מנחות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ
ּכל  על ׁשדֹורׁש עקיבא רּבי את רּבינּו למׁשה הראה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקּב"ה
,לאחֹורי חזֹור לֹו "אמר הלכֹות, ׁשל ּתילין ּתילי וקֹוץ ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָקֹוץ
הן  מה יֹודע היה ולא ׁשּורֹות, ׁשמֹונה ּבסֹוף ויׁשב ְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹהל
לֹו אמרּו אחד, לדבר ׁשהגיע ּכיון ּכחֹו. ּתׁשׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹומרים,
מסיני, למשה הלכה להן, אמר ,ל מנין רּבי ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּתלמידיו,
המקּבל  היה רּבינּו מׁשה ּתמּוה: דלכאֹורה - דעּתֹו" ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹנתיׁשבה
הדֹורֹות, ּכל סֹוף עד מהקּב"ה הּתֹורה את ׁשקיּבל ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהראׁשֹון
ׁשלא  ענינים ּבּתֹורה דרׁש עקיבא ׁשרּבי יּתכן אי ּכן, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואם
לא  אם עקיבא רּבי קיּבלם מנין - רּבינּו למׁשה ידּועים ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹהיּו

רּבינּו?! ִֵֶַֹממׁשה
אצל  ולכן, נאמרה, ּופרטּות ּכללּות הּתֹורה ּבזה: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּביאּור
"ּכלל" ׁשל ּבאֹופן הדבר, "ּכללּות" ּבגלּוי היה רּבינּו ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשה

ואילּו לפרטים, עדין נתּפרט עקיבא ׁשלא את רּבי גילה - ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהּתֹורה  המדֹות י"ג ידי על מה"ּכלל" הדברים ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּפרטי
אצל  ׁשנתגלּו לפני עֹוד הּפרטים ׁשנתגלּו ּכ ּבהם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָנדרׁשת

רּבינּו]. ֵֶַֹמׁשה
נצחּוני": ּבני ד"נצחּוני לענין ּבנֹוגע מּובן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָועל־דר־זה

הׁשלימּות  ּבּתכלית ׁשאינֹו אלקּות גלּוי אֹודֹות מדּוּבר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר
על  גם המֹורה ּבאׁשלמּותא, סיהרא דקימא ּבאֹופן ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ[ׁשלא
ד"אלּו הדרגא ׁשזֹוהי ׁשמׁש], - המׁשּפיע אצל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהׁשלימּות
עמֹו ד"הוי' הׁשלימּות [לפני חיים" אלקים דברי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַַַֹואלּו
מנּוגדת, ׁשניה דעה להיֹות יכֹולה אזי - ּכמֹותֹו"] ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהלכה
ּבדּוגמת  נצחּוני", ּבני "נצחּוני אֹומר ׁשהקּב"ה - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָועד
הנעלמים  הּכחֹות מתגלים אצלֹו ׁשדוקא הּבן ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלתֹו

עצמֹו. האב אצל ׁשמתגלים לפני עֹוד האב, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהם  הינּו, הקּב"ה, ׁשל ּבניו הם יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
הענין  אצלם להיֹות יכֹול לכן, - הקּב"ה עם אחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמציאּות
העֹולם  לאּומֹות ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן נצחּוני"; ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָד"נצחּוני
הענין  ּכלל יּתכן לא ׁשׁשם - ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכללּות

ְְִִד"נצחּוני".
ועֹוצם  ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת ׁשּפיר מּובנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
ׁשהּוא  מרגיׁש ׁשיהּודי דמּכיון - הזה" החיל את לי עׂשה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָידי
ידי  ועֹוצם ׁש"ּכחי אצלֹו להתקּבל יכֹול אזי הקּב"ה, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבנֹו
הקּב"ה, ׁשל הּכח הּוא ׁשּכחֹו מּכיון הזה", החיל את לי ִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעׂשה

אביו. - הקּב"ה עם אחת מציאּות הּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָׁשהרי
הנֹותן  הּוא אלקי ה' ּכי "וזכרּת - הּתֹורה ציוּוי ּבא זה ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
האב", "מּכח הּוא גּופא זה ׁשענין הינּו, חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹל

האב. ׁשל ועצמּותֹו ְְְִִִֶַָָמּפנימיּותֹו

(èé)éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úéåçzLäå ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà zëìäå§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨

:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãòä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿



נג awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(ë)ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷ò¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦

i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מּמּך עצּומים  והם עצּום, .אּתה ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ß a`Îmgpn f"h iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים' .ה'עֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|ýåýé älàä íéBbä ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³

éäìàéðtî íLéøBî Eøácä-úà íé÷ä ïòîìe E ¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈
éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈
:á÷òéìe§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿



awrנד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬
ýåýé-íò íúééä: ¡¦¤−¦§Ÿ̈«

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא 'יׁשיבה'(מגילה עּכבה אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑ ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)úçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»



נה awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
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zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברם רם רם רם  ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יז)לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: (ט, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֽֽֽֽֽֽֽֽ

ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי (מׁשה)(אבות "נסּתּכל ְְִִִֵֶַַָָֹ
להם  נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן,
אאחז  אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליׂשראל

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ְְֱֲֵֶֶֶַַָָֹואׁשּברם,
הּלּוחֹות  היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוידּועה

להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻּבידֹו,
לקנֹותם  ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָויׁש

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיּו
ׁשני  גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹּדהּנה

ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת ועוד)ל:לּוחֹות א לח, (נדרים ְֲֵֵֵַָָֻ

למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, לׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁש"ּוּיּתן"
הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁש"ּוּיּתן" הּכתּוב לׁשֹון ְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומּפׁשטּות
הּׁשנּיֹות  ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. נּתנּו הּלּוחֹות ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹמּובן

ז"ל חכמינּו ט)אמרּו פרשתנו טֹובה (תנחומא, עין ּבהם ׁשּנהג ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּלּוחֹות  ׁשהיה לֹומר יׁש על־ּדר־זה ליׂשראל, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּונתנם

ליׂשראל. לּתנם רצה עין טֹוב ּדלהיֹותֹו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָהראׁשֹונֹות,
ואׁשּברם  גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוזה
ּכל  ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻגֹו'"
ּכדי  מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל אּסּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחׁשׁש
ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, מחׁשבּתֹו ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָלהפקיע

ְְֵַלגמרי.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 57 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)

dWnC l`xUi zad` lcBŸ¤©£©¦§¨¥§Ÿ¤

ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברם רם רם רם  ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יז)לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: (ט, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֽֽֽֽֽֽֽֽ

הּמּוסר  ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבטעם
ְֲִַוהחסידּות:

לׁשֹון  "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹאמרּו
ּבמעׂשה  סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיחיד

לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא . . ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהעגל
ּגדל  ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּדר־זה
יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל י ׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאהבת
הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני לסּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָרצה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ְְְְִֵֵֶֶַַַָָולכן
ׁשל  "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ּדמּזה  הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָצּדיקים

ּדֹומים  ׁשהם מּובן הענינים, ּומׁשוה מדּמה אמת' ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁש'ּתֹורת
ּגם  אּלא ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹזה

כנם:ּבת  ְְָָ
ּבּתניא  ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמרּו
הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהחּדּוׁש
על־ידי  מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק מכּפרים ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּדקרּבנֹות
עֹון  על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּפטירת

הּזדֹונֹות". על ּגם אף ְַַַַַהּדֹור
היתה  ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻוענין
ּבלבד  זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלמׁשה
ׁשבירת  ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה לפעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהׁשּתּדל
ׁשרק  ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּלחֹות

לזה. האחראי ְֲִֶַָָהּוא

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ



awrנו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑ »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒ

לב)ׁשּנאמר אּולי (שמות ה' אל אעלה "ועּתה : ְֱֱֶֶֶֶֶַַַָ
יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבאֹותּה ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָאכּפרה",

ּבתּמּוז,נ  ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים מצאּו ְְְְְְִִֶַָָָָ
ואמר ּבֹו ליׂשראל, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבּיֹום

למׁשה לד)לֹו עֹוד (שם עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְֵֶָָָֹֹ
ּבּיֹום  ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום ּכלים נמצאּו יֹום, ְְְִִִִַַָמ'

ואמר  ּבׂשמחה, ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָנתרּצה
למׁשה יד)לֹו הקּבע (במדבר לכ ,"ּכדבר "סלחּתי : ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ

ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָלמחילה
אחרֹונֹות לּוחֹות ׁשל ּבארּבעים י)ׁשּנאמר :(דברים ְְֱֲִֶֶֶַַַָ

מה  הראׁשֹונים", ּכּימים ּבהר עמדּתי ְְִִִִִַַָָָָָָָֹ"ואנכי
אמר  ּברצֹון; האחרֹונים אף ּברצֹון, ְְֱֲִִִַַָָָָֹהראׁשֹונים

ּבכעס  היּו אמצעּיים .מעּתה, ְְִִֵֶַַַָָָ

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta©©¬©©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע .לכם לפי ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ
B„ÈÓL‰Ï∑,ּבנים ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ

מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…

ּתפּלתי  ונׁשארּווהֹועילה ׁשנים ּומתּו מחצה, לכּפר ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
.הּׁשנים  ְִַַ

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  .(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷a§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿



נז awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåé éðãà øîàåýåýúçLz-ìà ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn f"i iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑:לי ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְִִִַַָָ

ואני  ארֹון", ל "ועׂשית :ואחרּֿכ ,"ּפסלֿל"ְְְְְֲֲִִַַַָָָָ
היכן  ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ארֹון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹעׂשיתי
ׁשהרי  ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּתנם?
ּכי  הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו נתעּסקּו לא ְְְְִִִִִַַַַַָֹמׁשּכן

הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּברדּתֹו
וכלים. ארֹון ואחרּֿכ ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּובצלאל
עּמהם  יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנמצא
למלחמה  יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹלמלחמה.

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי .אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץעץעץעץ ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן לללל א)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית עעעעּמּמּמּמהם הם הם הם (י, ייייֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה זהזהזהזהּוּוּוּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
'רּוח (רש"י)ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

וקׁשה  יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּטמאה'
ועל  לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָיֹותר
ּׁשּנמצא  מי זֹו. ּבאוירה להּלחם צריכים וׁשעל צעד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
עליו  ועקרּבים'. נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו ע ּמֹו יֹוצא זה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוארֹון
ּבּמלחמה  לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהאחז

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ְְְְֵֵֵֶַָָּבהצלחה

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»



awrנח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeíL äøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
:åézçz Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

i"yx£Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»
‰¯ÒBÓ∑ מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ≈»ְְְְְִִִֵֶָָָ

ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, נסעּו ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹּבניֿיעקן
ׁשּנאמר לג)לבניֿיעקן, מּמסרֹות (במדבר "וּיסעּו : ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מת? ההר ּבהר והלא אהרן, מת ׁשם ועֹוד, ְְְֲֲֵֵַַָָָֹֹֹוגֹו'"?
להר  מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹצא
עׂשיתם, זאת ועֹוד הּתֹוכחה: מן זֹו אף אּלא ְֲִִֶֶַַָָָָָֹההר.

ׁשנה  ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשּמת
מל מּמלחמת לכם יראתם ּכבֹוד, ענני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָונסּתּלקּו
וחזרּתם  למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹערד
ּומּׁשם  ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחֹוריכם
מּכם  והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָלמֹוסרה.
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָואּתם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

xcde fer - xwi ilk

é(e)éða úøàaî eòñð ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨§¦§¥Ÿ§¥
úî íL äøñBî ï÷òé©£¨¥¨¨¥

.ïøäà'zn xdd xdA `lde' i"Xx WxR ©£Ÿ¥¥©¦©£Ÿ§Ÿ¨¨¥
cg` .zFwtq dOM df oiprA Wi .'Ek¥§¦§¨¤©¨§¥¤¨
ExfgW EpricFdl dpEMd m` ,`Ed¦©©¨¨§¦¥¤¨§
Fl did ,dxqFnl xdd xdn mdixFg`l©£¥¤¥Ÿ¨¨§¥¨¨¨
cr 'Ek Wcwl xdd xdn ErqPW xnFl©¤¨§¥Ÿ¨¨§¨¥©
zFrQOd lM hinWn dOle ,dxqFn¥¨§¨¨©§¦¨©©¨

ErqPW df m` iM xkf `leipA zx`An §Ÿ¨©¦¦¤¤¨§¦§¥Ÿ§¥
.dxqFn owrio`M xn`p dOl .'a ©£¨¥¨¨¨¤¡©¨

,owri ipA zx`Airqn zWxtaExacna) §¥Ÿ§¥©£¨§¨¨©©§¥
(`l blo`M .'b .'zFx`A' oFWl xiMfd `lŸ¦§¦§§¥¨

dpFnW mdixFg`l ExfgW wiQn©¦¤¨§©£¥¤§¨
zTg zWxtaE ,zFrQn(c `k my)WxR ©¨§¨¨©ª©¥¥

.'c .'zFrQn raW Exfg' i"Xxzn mW ©¦¨§¤©©¨¨¥
oxd`,'cRqd mW EUrW' i"Xx WxR ©£Ÿ¥¥©¦¤¨¨¤§¥

.okl mcw `le dxqFnA mW `weC dOl̈¨©§¨¨§¥¨§ŸŸ¤¨¥
xnFl cEnlY dn .'dFpA xfrl` odkie ©©§©©§©¥¤§¨¨§

,eiYgY.'e .dgkFYd oiprn Fpi` df iM ©§¨¦¤¥¥¦§©©¨¨
dcBcBd onE dcBcBd Erqp mXn¦¨¨§©ª§Ÿ¨¦©ª§Ÿ¨

min ilgp ux` dzahi(f weqt)dOl , ¨§¨¨¤¤©£¥¨¦¨¨
lMn xzFi dzahiAW Ff dIpg hxR¥¥£¦¨¤§¨§¨¨¥¦¨

o`M xiMfd dOle ,zFIpg x`Wilgp §¨£¦§¨¨¦§¦¨©£¥
minirqn zWxtA df xiMfd `le ¨¦§Ÿ¦§¦¤§¨¨©©§¥

(bl bl xacna)xn`PX dn .'f .(g weqt)zrA ©¤¤¡©¨¥
,ieNd haW z` liCad `idddlCad ©¦¦§¦¤¥¤©¥¦©§¨¨

Dpipr dnE ,mirAx` zNgzA dzid Ff¨§¨¦§¦©©§¨¦¨¦§¨¨
xn`PX dn .'g .o`kl(my)KxalE §¨©¤¤¡©§¨¥

,dGd mFId cr FnWA`Ed mFi Ffi` lr ¦§©©©¤©¥
n"df `Ed iM" xnFl rAv`A d`xzeny) ©§¤§¤§©©¦¤

(g akxn` eilr xW`,dGd mFId crike £¤¨¨¨©©©©¤§¦
dn .'h .ElCad `l d`lde o`Mn¦¨¨¨§¨Ÿª§§©
`pn ,'mExifgd iel ipA' i"Xx WxRX¤¥¥©¦§¥¥¦¤§¦§¨
'lAwp dlAw m`e' ,oM xnFl i"Xxl Dil¥§©¦©¥§¦©¨¨§©¥

(:er zenai t"r)i"Xx WxRX dn .'i .©¤¥¥©¦
miwiCSd zzin dWTW LcOll'§©¤§¤¨¨¦©©©¦¦
Ff dWxR lM `lde ,'zFgENd zxiaWM¦§¦©©©£Ÿ¨¨¨¨
xn`PX dnE ,zFIpW zFgENn zxAcn§©¤¤¦§¦©¤¤¡©

(a weqt),YxAW xW`df wEqtl `l £¤¦©§¨Ÿ§¨¤
WxRX dn .`i .oxd` zzin dknqp¦§§¨¦©©£Ÿ©¤¥¥
dpYp" Exn`W df mFi dWTW' i"Xx©¦¤¨¤¤¤¨§¦§¨

EPOn Wxtl "W`x(c ci xacna)mFiM , Ÿ¦§Ÿ¦¤§
,DinW xkC o`n lbr ,'lbrd FA EUrW¤¨¨¥¤¥¤©§©§¥

:dWxRd lkA xMfd `l iM¦Ÿª§©§¨©¨¨¨

äzòå"rnWE Lpf` hd(fi ak ilyn)ippde , §©¨©¨§§§©§¦§¦
xaM xW` dPhw drSdA df lM x`an§¨¥¨¤§©¨¨§©¨£¤§¨

zTg zWxtA Epxkf(a k xacna), ¨©§§¨¨©ª©
lM iM ,miOd Exqg mixn zzinAW¤§¦©¦§¨¨§©©¦¦¨
`zi`cM xABzOd oirnl dnFC wiCv©¦¤§©§¨©¦§©¥¦§¦¨

minkg EpW wxtA(`"n e"t zea`)inE , §¤¤¨£¨¦¦
WiBxn Fpi` iE`xM FciRqn Fpi`W¤¥©§¦¨¨¥©§¦
`Ed oiC oM lr ,miIg min xFwn xcrdA§¥¨¥§©¦©¦©¥¦
zzinA mdl dxw Kke .einin EaGkIW¤§©§¥¨§¨¨¨¨¤§¦©

xn`PW mixn(` my xacna)mW znYe" ¦§¨¤¤¡©©¨¨¨
cIn DzxEaw `dY mW iM ,"mW xaTYe©¦¨¥¨¦¨§¥§¨¨¦¨
DA xn`p `le ,aNn znM skY dgMWpe§¦§§¨¥¤§¥¦¥§Ÿ¤¡©¨
,dEciRqd `NW di`x df ,'DzF` EMaIe'©¦§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¦¨
dYr oM FnM .miOd Exqg oM lr©¥¨§©©¦§¥©¨
oFxqgn mi`xi Eid oxd` zxihtA¦§¦©©£Ÿ¨§¥¦¥¤§
dxw xW`M mdl dxwi `NW miOd©©¦¤Ÿ¦§¤¨¤©£¤¨¨
mW`x lr dlri cFre ,mixn zxihtA¦§¦©¦§¨§©£¤©Ÿ¨
Ekxvd d`xInE ,cxr Kln lW `xFn¨¤¤¤£¨¦¦§¨ª§§
mB did Ff dxfg KFzaE ,mdixFg` xfgl©§Ÿ£¥¤§£¨¨¨¨©
mdn xqgi oR mdilr min `xFn oM¥¨©¦£¥¤¤¤§©¥¤
mFwn lkA dIpg EUr oM lr ,x`Ad©§¥©¥¨£¦¨§¨¨
dkildAW iR lr s` ,min mW E`vOW¤¨§¨©¦©©¦¤©£¦¨



נט awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)

miwiCv lW ozzinA 'iWw'd©Ÿ¦§¦¨¨¤©¦¦

אהרן אהרן אהרן אהרן  מתמתמתמת ׁשׁשׁשׁשםםםם .... .... נסענסענסענסעּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני ֹֹ
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָקׁשה

ז)הּלּוחֹות י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ַ
צּדיקים  ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָצרי
מאה  ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלפני
וׁשלׁש עׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ׁשנה", ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹועׂשרים

ְִִָּבפטירתֹו?
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּגם
רׁש"י  ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹהּלּוחֹות

ועוד) א. הלכה א, פרק יומא ּכׁשבירת (ירושלמי הּוא ְִִַַָהּלׁשֹון
ַהּלּוחֹות?

רׁש"י  מּתרץ הּלּוחֹות, ׁשּנׁשּתּברּו יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָויׁש
ּביֹום  הּוא צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻקׁשיא

ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה לפי מיתתן, הּוא א, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹום

הּלּוחֹות. ַּבֹו
הּקׁשי  מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻֻוימּתק
לׁשבירת  ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"יֹום
ׁשּלמרֹות  ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות
מּמעׂשה  ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשבירת
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש אף־על־ּפי־כן ׁשּלפני־זה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהעגל

ַהּלּוחֹות.

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

xcde fer - xwi ilk

itl miOd zFnFwnA dIpg EUr `lŸ¨£¦¨¦§©©¦§¦
dxfgA mFwn lMn ,xvw rQOd didW¤¨¨©©¨¨¨¦¨¨©£¨¨
ixg` dzid dxfgd iM ,mW dIpg EUr̈£¦¨¨¦©£¨¨¨§¨©£¥

:oxd` zFn©£Ÿ
äpäådid ,owri ipA oiaE dxqFn oiA §¦¥¥¥¨¥§¥©£¨¨¨

,'zFx`A' `xwPW cg` mFwn̈¤¨¤¦§¨§¥
did `le ,dAxd zFx`A mW EidW itl§¦¤¨¨§¥©§¥§Ÿ¨¨
ipA iWp` EidW cr owri ipA on wFgẍ¦§¥©£¨©¤¨©§¥§¥
oM lre ,zFx`Ad mzF` on mizFW owri©£¨¦¦¨©§¥§©¥

mFwOd `xwp,owri ipA zx`Advx ¦§¨©¨§¥Ÿ§¥©£¨¨¨
di`x dfe ,owri ipA lW zFx`A xnFl©§¥¤§¥©£¨§¤§¨¨
dide ,owri ipal KEnq zFx`A didW¤¨¨§¥¨¦§¥©£¨§¨¨
Kkitl .dIpg mW zFUrl xvw rQOd©©¨¨¨©£¨£¦¨§¦¨
Ekld ,xFg`l `le miptl EkldWM§¤¨§§¨¦§Ÿ§¨¨§
`le owri ipal dxqFOn zg` mrtA§©©©©¦¥¨¦§¥©£¨§Ÿ
xvw rQOd did iM ,zFx`AA dIpg EUr̈£¦¨©§¥¦¨¨©©¨¨¨
`xFn did `l f`e ,dIpg mW zFUrNn¦©£¨£¦¨§¨Ÿ¨¨¨
ExfgWM la` .mdipir cbpl min©¦§¤¤¥¥¤£¨§¤¨§
z`xIn oxd` zFn ixg` mdixFg`l©£¥¤©£¥©£Ÿ¦¦§©
iM ,zFx`AA mB dIpg EUr ,cxr Kln¤¤£¨¨£¦¨©©§¥¦
x`Ad wqRi mF`zR ilE` mi`xi Eid̈§¥¦©¦§¦¨¥©§¥
dpn oM lr ,mixn zzinA wqRW KxcM§¤¤¤¨©§¦©¦§¨©¥¨¨
dkildA la` ,dxfgA zFrQn dpFnW§¨©¨©£¨¨£¨©£¦¨
dpn `l oM lre .raW m` iM Eid `lŸ¨¦¦¤©§©¥Ÿ¨¨

m` iM xFg`l dxfgAzx`An ErqIe ©£¨¨§¨¦¦©¦§¦§¥Ÿ
,dxqFn owri ipAiM ricFdl `A `l iM §¥©£¨¥¨¦Ÿ¨§¦©¦

dIpg EUrW df WECg xaC m ¦̀§©¦¤¤¨£¦¨
:dkildA EUr `NX dn zFx`AA©§¥©¤Ÿ¨©£¦¨

øLàëådid `NW mFwn dxqFnl E`A §©£¤¨§¥¨¨¤Ÿ¨¨
mi`xi Eide mMxv lM min FA©¦¨¨§¨§¨§¥¦

z` EciRqde Ekld ,x`Ad oFxqg on¦¤§©§¥¨§§¦§¦¤
zEkfAW Exn` iM ,zn mW EN`M oxd ©̀£Ÿ§¦¨¥¦¨§¤¦§
dfaE ,x`Ad oFxqg on ElvPi cRqdd©¤§¥¦¨§¦¤§©§¥¨¤

l` Epzp `NW E`hgFciRqdl mAl ¨§¤Ÿ¨§¤¦¨§©§¦
mFwnA EghAW itl ,okl mcwzFx`A Ÿ¤¨¥§¦¤¨§¦§§¥

min ilgp ux` dzahie.mdiptl didW §¨§¨¨¤¤©£¥©¦¤¨¨¦§¥¤
xnF` aEzMdeFpA xfrl` odkie §©¨¥©§©¥¤§¨¨§

,eiYgYon `xil mdl did `NW ©§¨¤Ÿ¨¨¨¤¦¨¦
iM ,wiCSd zxihR xEarA miOd oFxqg¤§©©¦©£§¦©©©¦¦
'zn `l EN`M wiCv oA cinrOd lM'¨©©£¦¤©¦§¦Ÿ¥

(.fhw a"a)lMn ,oxd` zOW iR lr s`e ,§©©¦¤¥©£Ÿ¦¨
oFxqg on mliSdl mIw FpA zEkf mFwn̈§§©¨§©¦¨¦¤§
Ecnr oicrW eizFgkFY llMnE .miOd©©¦¦§©§¨¤£©¦¨§
mB EUre ,dpn` ixQgn Eide mCxnA§¦§¨§¨§ª§¥£¨¨§¨©

a dIpg df xg`dzahidzidW itl ©©¤£¦¨¨§¨¨§¦¤¨§¨
,min ilgp ux``l df `lENW rnWn ¤¤©£¥¨¦©§¨¤¥¤Ÿ

:dIpg mW miUFr Eid̈¦¨£¦¨
äîe,'Ek mExifgd mIeldW xn`X ©¤¨©¤©§¦¦¤§¦

xn`PX dOn Fzi`x`edd zrA §¨¨¦©¤¤¡©¨¥©¦
,ieNd haW z` liCadxn`p df i`Ce ¦§¦¤¥¤©¥¦©©¤¤¡©

xn`W EdnE ,lbrd zIUr onf lrcr ©§©£¦©¨¥¤©¤¨©©
.dGd mFIdiR lr s` ,FWExR KM `N` ©©¤¤¨¨¥©©¦

mzEkfE mIeld Exgap lbrd dUrnAW¤§©£¥¨¥¤¦§£©§¦¦§¨
`l mFwn lMn ,zFxFC ixFcl xEnẄ§¥¦¨¨Ÿ

m` iM zEkf FzF`A Kxv didmFId cr ¨¨Ÿ¤§§¦¦©©
dGdEUr df mFiAW itl ,llkA cr `le ©¤§Ÿ©¦§¨§¦¤§¤¨

mixgap Eid `l m` s`W ,aFh dUrn©£¤¤©¦Ÿ¨¦§¨¦
iE`xd on did ,mcTnE f`n 'd zcFarl©£©¥¨¦¤¤¨¨¦¨¨
dn Epide ,d`lde df mFi on ExgAIW¤¦¨£¦¤¨¨§¨§©§©
KxC FzF` on xFg`l mExifgdX¤¤§¦§¨¦¤¤

oi`Fx Ep`CnE .FA EkldW oFzNwr£©¨¤¨§¦§¨¦
dn lr mIeld lW xkVd deWdW¤¦§¨©¨¨¤©§¦¦©©
onfA EUrX dn l` eWkr EUrX¤¨©§¨¤©¤¨¦§©
df mFi dWTdW Dpin rnW ,lbrd̈¥¤§©¦¨¤ª§¨¤
mFiM ,EPOn Wxtl 'W`x dpYp' Exn`W¤¨§¦§¨Ÿ¦§Ÿ¦¤§

A EUrW:lbrd F ¤¨¨¥¤
ïëålW ozzin dWTW' WxRX dn §¥©¤¥¥¤¨¤¦¨¨¤

x`an ,'zFgENd zxiaWM miwiCv©¦¦¦§¦©©§Ÿ¨
xn`wCn iM .ot`d df lrodkie ©¤¨Ÿ¤¦¦§¨¨©©§©¥

eiYgY FpA xfrl`Ff dWxtl df Knqe ¤§¨¨§©§¨§¨©¤§¨¨¨
Dpin rnW ,zFIpW zFgENn zxAcnd©§©¤¤¦§¦¨©¦¨
zFgENd FnM ,eiYgY FpA xfrl` mTW¤¨¤§¨¨§©§¨§©
mipFW`xd zgY EnTW zFIpW§¦¤¨©©¨¦¦
zxihRW rnWp `liOnE ,ExAWPW¤¦§§¦¥¨¦§©¤§¦©
iM ,zFgENd zxiaWl dnFC oxd ©̀£Ÿ¨¦§¦©©¦
mniW`dl `aE .cg` miktdd zrici§¦©©£¨¦¤¨¨§©£¦¨
mdixFg`l ExfgW lr eizFgkFzA§§¨©¤¨§©£¥¤
mdl dide ,cxr Kln ipRn d`xIn¦¦§¨¦§¥¤¤£¨§¨¨¨¤
mB mdl mgNi oxd` lW FzEkGW ghal¦§Ÿ©¤§¤©£Ÿ¦¨¥¨¤©
FAW oFx`dW EpivOW KxcM ,FzFnA§§¤¤¤¨¦¤¨¨¤
mdOr `aE `vFi did zFgEl ixaW Eid̈¦§¥¨¨¥¨¦¨¤

dnglOl(at jzelrda ixtq)wiCSd KM , ©¦§¨¨¨©©¦
FzEkf ,zFgEl ixaWl dnFCd xhtPd©¦§¨©¤§¦§¥§
`l dWn oMW ,FzFnA mB mdl cnri©£Ÿ¨¤©§¤¥Ÿ¤Ÿ
Licarl xkf" xn`W cr dprp©£¨©¤¨©§Ÿ©£¨¤

'Fbe "mdxa`lfnx hewli d`x ,fk h lirl) §©§¨¨§
(fvyz`Ed df xERq lM ,Ff drSdlE .§©¨¨¨¦¤

xXwn oiprd lke ,oFr ilr zFgkFY¨£¥¨§¨¨¦§¨§ª¨
:FtFql FW`xnf dxez ¥Ÿ§



awrס zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְֲִֵֵֶֶָ

ונדמה  זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכבד
מ  ּכאּלּו לׁשבירת לכם זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

לפני  צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר ְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות,

הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְִֶַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֻּולהֹודיע

העגל  את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום מּמּנּו, .לפרׁש ְְִִֵֶֶֶֶָָֹ

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ לענין מּוסב »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִָָָ

‰‰Â‡.הראׁשֹון  ˙Úa∑ לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה ִָ»≈«ƒְְִֵֶַָָָָ
הבּדילם  טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ּוטעיתם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּמצרים,
ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמקֹום

עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו לא ּבזה ׁשאף ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹומר
‡˙ÔB¯‡Œ.ּבאמּונתם  ˙‡NÏ∑ הּלוּיים.„ÓÚÏ ֱֶָָ»≈∆¬ְִִַ«¬…

BÓLa C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ∑ והּוא הּכהנים, ƒ¿≈¿»¿¿»≈ƒ¿ְֲִַֹ
ּכּפים  .נׂשיאת ְִִַַַ

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑,מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלנֹוטל מּבית .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑,האחרֹונֹות הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְֲֵַַַָ

ּבעלּיה  ּבהר עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּולפי
ּבּה והתחיל חזר זֹו, ‰¯‡ÌÈL.אחרֹונה ÌÈÓik∑ ְְֲִִַַָָָ«»ƒ»ƒ…ƒ

ּברצֹון, אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ְְִֵֵֶַַָָָׁשל
היּו עליכם להתּפּלל ׁשם ׁשעמדּתי האמצעּיים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל

.ּבכעס  ְַַ

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם לב)אףֿעלּֿפי העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וגֹו'" ְ

ß a`Îmgpn g"i iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»



סי awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,זאת ּכל ׁשעׂשיתם אףֿעלּֿפי ¿«»ƒ¿»≈ֲִִֶֶַַָֹ

ּׁשחטאתם  מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹודּנּו
מּכם  ׁשֹואל אינֹו B‚Â'.לפניו, ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑ ברכות) ְִֵֵֶָָƒƒ¿ƒ¿»¿

ׁשמים,לג) ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו חּוץ רּבֹותינּו ְִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמים' .מּיראת ְִִִַַָ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:Cì áBèì íBiä Eeöî§©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכל הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eøçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

xcde fer - xwi ilk

(ai)éäìà 'ä äî ìàøNé äzòåE §©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤
íà ék Cnòî ìàLŸ¥¥¦¨¦¦

.äàøéìExn` l"f EpizFAx(:bl zekxa) §¦§¨©¥©¨§
,oi` ,`id izxhEf `zNn d`xId ike'§¦©¦§¨¦§¨§¨¦¦¦
,o`M miWwnE .'`id izxhEf dWn iAbl§©¥Ÿ¤§¨¦¦©§¦¨

lkl xn` df xEarA ike'd dn l`xUi §¦©£¤¨©§¨¦§¨¥©
.KOrn l`FWiAbl' ,mivxzn Wie ¥¥¦¨§¥§¨§¦§©¥

dWn lv` l`xUi EidWM Epid 'dWnŸ¤©§§¤¨¦§¨¥¥¤Ÿ¤
f` ,d`xId zCnA mkixcn didW¤¨¨©§¦¨§¦©©¦§¨¨

:'`id izxhEf'§¨¦¦
éðàåxn`W wEqRd zpEM EdGW xnF` ©£¦¥¤¤©¨©©¨¤¨©

,l`xUi dYre.'dYre' `Ed dn §©¨¦§¨¥©§©¨
KM xg` xn`PW itl `N`(a `i) ¤¨§¦¤¤¡©©©¨

xW` mkipA z` `l iM mFId mYrcie"¦©§¤©¦Ÿ¤§¥¤£¤
'd xqEn z` E`x `le Erci `lŸ¨§§Ÿ¨¤©
mkipir" cr xERQd lke 'Fbe "mkidl ¡̀Ÿ¥¤§§¨©¦©¥¥¤

'Fbe "'d iUrn lM z` z`xd(g my)KM , ¨ŸŸ¥¨©£¥§¨
mkipA" on d`xId iYWTA EN` ,FxE`A¥¦¦©§¦©¦§¨¦§¥¤

"mkixg`n EnEwi xW`(`k hk oldl) £¤¨¥©£¥¤
dUr xW` zF`xFPd lM E`x `l xW £̀¤Ÿ¨¨©¨£¤¨¨
"mkipR lr Fz`xi didY" ornl 'd§©©¦§¤¦§¨©§¥¤

(fh k zeny)xaC l`FW iziid i`Ce f` ,¨©©¨¦¦¥¨¨
mc`d z` qipkdl dWw i`Ce iM ,lFcB̈¦©©¨¤§©§¦¤¨¨¨

"`Ed ax iM" d`xId lrA(b ak xacna). §Ÿ©¦§¨¦©
mpn`,dYre,dGd "xFCd" xnFl dvx ¨§¨§©¨¨¨©©©¤

"E`x mY`"(`l a dinxi t"r)mkipirA iM , ©¤§¦§¥¥¤
dUr" xW` zF`xFPd lM mzi`x§¦¤¨©¨£¤¨¨

"eiptNn E`xIW" icM "midl`dt"r) ¨¡Ÿ¦§¥¤§¦§¨¨
(ci b zldwzCnA milBxn mY` xakE ,§¨©¤ª§¨¦§¦©

Kkitl ,d`xIddYre"mW `Ed xW`A" ©¦§¨§¦¨§©¨©£¤¨
(fi `k ziy`xa)dPhw dl`W ,l`FW 'd §¥¨§©¨¥

.KOrndf 'dWn iAbl' ,Exn`W Edfe ¥¦¨§¤¤¨§§©¥Ÿ¤¤
mdl ,dWn onfA EidW xAcOd xFC©¦§¨¤¨¦§©Ÿ¤¨¤

:d`xId '`id iYxhEf `zNn' i`Ce©©¦§¨©§¦¦©¦§¨
ïîe,dad`d zbxcnl `Fai d`xId ¦©¦§¨¨§©§¥©¨©£¨

xn`PW Edf.Fz` dad`lEmIqnE ¤¤¤¡©§©£¨Ÿ§©¥
Kl aFhl(bi weqt)xkU lEAw Epid , §¨©§¦¨¨

xnFl ,sFQA ExiMfde ,i"Xx WExtM§¥©¦§¦§¦©©
didYW `le ,Fnvrn `al xkVd sFQW¤©¨¨¨Ÿ¥©§§Ÿ¤¦§¤

zpEM zNgYlEAw mWl LziUr §¦©©¨©£¦¨§§¥¦
:qxRbi dxez §¨
(ci)éäìà 'äì ïä÷ø ,'Bâå íéîMä E ¥©¡Ÿ¤©¨©¦§©

éúáàa.'ä ÷Lç E'wx' zNnA ©£Ÿ¤¨©§¦©©
hrnl `A,minXd inWE minXd ¨§©¥©¨©¦§¥©¨¨¦

,LizFa`A m` iM ,'d wWg `l mNkAW¤§ª¨Ÿ¨©¦¦©£¤
Exn`W zn`d inkg zrcM(.d zeaezk) §©©©§¥¨¡¤¤¨§

,'ux`e minW dUrOn miwiCv milFcB'§¦©¦¦¦©£¥¨©¦¨¨¤
xEarA E`xap mNMW xnFl EniMqde§¦§¦©¤ª¨¦§§©£
azMW m"Anxd zrcM `l ,mc`d̈¨¨Ÿ§©©¨©§©¤¨©
Fl oi` la` ,mipFYgYA xTr mc`dW¤¨¨¨¦¨©©§¦£¨¥
m"Anxd zxaqle .mipFilrd mr Kxr¥¤¦¨¤§¦§¦§¨©¨©§©
xERQd lMW ,df wEqR Wxtl mFwn Wi¥¨§¨¥¨¤¤¨©¦

xn`X dnl KWnp(hi weqt)mYad`e ¦§¨§©¤¨©©£©§¤
,'Fbe xBd z`EwAcYW 'd utg iM ¤©¥§¦¨¥¤¦§§

lMn ,mikEnp mdW iR lr s` mixBA©¥¦©©¦¤¥§¦¦¨
"EUrY oke E`xz" KxAzi "EPOn" mFwn̈¦¤¦§¨©¦§§¥©£

(fi f mihtey t"r)iM ,minXd Lidl` 'dl od ¦¥©¡Ÿ¤©¨©¦
,'FbelMn KxAzi FzEnnFx lcB mre §§¦Ÿ¤§¦§¨©¦¨

mFwn,'d wWg Liza`A wxmzFid mr ¨©©£Ÿ¤¨©¦¡¨
l` miaFxTd mipFilrd KxrA mikEnp§¦§¥¤¨¤§¦©§¦¤

,ipW ztFn ozp cFre .'dmkidl` 'd iM §¨©¥¥¦¦¡Ÿ¥¤
'Fbe midl`d idl` `Ed(fi weqt)lr s`e , ¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦§§©©

ok iRad`e dpnl`e mFzi hRWn dUr ¦¥Ÿ¤¦§©¨§©§¨¨§Ÿ¥
xB(gi weqt)opgFi iAx xn` df wEqRnE , ¥¦¨¤¨©©¦¨¨

(.`l dlibn)`vFn dY`W mFwn lM'¨¨¤©¨¥
dY` mW ,`Ed KExA WFcTd lW FzNcB§ª¨¤©¨¨¨©¨
zFnCwd ipXnE .'Ek 'FzEpzepr `vFn¥©§§¨¦§¥©§¨

xn`W ,dclFYd `ivFd EN`(hi weqt) ¥¦©¨¨¤¨©
xBd z` mYad`e: ©£©§¤¤©¥

Càxn`X dn ,wCwcl Wi oicrwx ©£©¦¥§©§¥©¤¨©©
mrxfA xgaIe ,'d wWg Liza`A©£Ÿ¤¨©©¦§©§©§¨

,mdixg`cFre ,zFTlg iYW dUrCn ©£¥¤¦§¨¨§¥£ª§
x`anM dxigAd oipr Fpi` wWgdW¤©¥¤¥¦§©©§¦¨©§Ÿ¨

oPgz`e zWxR sFq dlrnl(f f)rnW , §©§¨¨¨©¨¤§©©§©
zNOW Dpin'wx'`aE ,dHnNX` i`w ¦¨¤¦©©¨¥©¤§©¨¨

W xnFlLiza`A wxcal'd wWg ©¤©©£Ÿ¤§©¨©
,mkA `l la` ,dxEnB dad`aE wWgA§¥¤§©£¨§¨£¨Ÿ¨¤

`N`mrxfA xgAdvFx ,miOrd lMn ¤¨¨©§©§¨¦¨¨©¦¤
mi`xp mY` miOrd KxrA xnFl©§¥¤¨©¦©¤¦§¦
ENt` KIW dxigA oFWl iM ,miaFh¦¦§§¦¨©¨£¦
zlEf Fnvr cSn aFh Fpi`W xacA§¨¨¤¥¦©©§©

xn`p Kkl .FzlEGn aFh `EdWxgaIe ¤¦¨§¨¤¡©©¦§©
,mkA mdixg` mrxfAdf oFxqg iM §©§¨©£¥¤¨¤¦¤§¤

Kkitl ,'mkA' iElYzlxr z` mYlnE ¨¨¤§¦¨©§¤¥¨§©
'Fbe mkaal(fh weqt)EriBYW icM , §©§¤§§¥¤©¦

:mkizFa` zbxcnleh dxez §©§¥©£¥¤



awrסב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם .וכּסּויֹואטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁwÈ.עּלֹואם ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«

„ÁL∑ ּבממֹון .לפּיסֹו …«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑,ּגבּורה הרי …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְֲֵָ
ענותנּותֹו מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Â‡‰·.(מגילה ְְְְֵֵֶַַָָָ¿…≈

‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ ˙˙Ï ¯b∑,זה הּוא חׁשּוב ודבר ≈»∆∆∆¿ƒ¿»ְֶָָָ

לי  "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל
ללּבׁש ּובגד לאכל ."לחם ְֱִֶֶֶֶֶֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

ווווׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה לחםלחםלחםלחם ללללֹוֹוֹוֹו לתתלתתלתתלתת ּגּגּגּגרררר יח)ואואואואֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב ....(י, ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה זזזזֹוֹוֹוֹו לחםלחםלחםלחם ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ
טטטטּלּלּלּליתיתיתית זזזזֹוֹוֹוֹו ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה קכג).... רמז שמעוני הּנפׁשּגּגּגּגרררר(ילקוט היינּו – ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

וכּמבאר  לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹהאלקית,
הּפסּוק על א)ּבחסידּות מט, ּבקרּב,(ּבחּקֹותי אׁשר הּגר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֻ

הּגּוף. את הּמחּיה האלקי לּנּצֹוץ היינּולחםלחםלחםלחםׁשהּכּונה – ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפנימי. אֹור ׁשהיא הּתֹורה, קּיּום ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלהלּמּוד היינּו – ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָָ
ּבתניא וכּמבאר מּקיף. אֹור פ"ה)הּמצוֹות, היא (סֹוף ׁשּתֹורה , ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

מעי ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ט)ּבחינת מ, אֹור (תהילים , ְְְְְִֵַַָָָָָ
מּקיף. אֹור לּנׁשמה, לבּוׁש ּבחינת היא ּומצוה ְְְְְִִִִִִַַַָָָּפנימי;

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבע ותעבד ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà:E ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈
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àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ לב ּתֹוכחּתי ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו .לֹומר: ְְְִֶַַָָָָֹֹ

(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä©¤«

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ֶֶָָָָָ

אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהם
ּכבר  'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר יהּודה. רּבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדברי

טז)נאמר ולא (במדבר ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ
 ֿ ּכל "ּבקרב מקּים אני 'ּומה לֹו: אמר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּפּיֹותיה'?

מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכמׁשּפ,יׂשראל"'? ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עד  ּובא מתּגלּגל היה מהם, אחד ׁשהיה מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכל

הּבקיעה  Ì‰ÈÏ‚¯a.מקֹום ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ ְְִַָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆
רגליו  על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממ ֹונֹו .זה ְֲִֶֶֶַַַָָָָ

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

xcde fer - xwi ilk

àé(e)øLà íe÷éä ìk úàå§¥¨©§£¤
.íäéìâøaWxR §©§¥¤¥¥

lr FnIwnd mc` lW FpFnn df' i"Xx©¦¤¨¤¨¨©§©§©
xBg oFnn Fl oi`W in ike .'eilbx©§¨§¦¦¤¥¨¦¥
Fznkg lM Fl dcnr `le ,eilbxA§©§¨§Ÿ¨§¨¨¨§¨
d`xpe .ziWFp`d zFlrOd x`WE§¨©©£¨¡¦§¦§¤
iM ,xAcn `Ed oFnOd oipw zEpbAW¤¦§¦§©©¨§©¥¦
zFlrn rAx` lkAW zEgRd `Ed©¨¤§¨©§©©£

m"Anxd dpOW(miwxt dpenya),mde , ¤¨¨¨©§©§¥
,xWrde ,zFCOde ,dxEaBde ,dnkgd©¨§¨§©§¨§©¦§¨Ÿ¤

wEaC mNM iMuEg xWrde ,mc`A mi ¦ª¨§¦¨¨¨§¨Ÿ¤
gFnaE W`xA DxFwn dnkgd iM .EPOn¦¤¦©¨§¨§¨§Ÿ§©
`EdW in iM aNA DxFwn dxEaBde ,ale§¥§©§¨§¨©¥¦¦¤
wEaC xWrd la` ,xFAB Fpi` aaNd Kx©©¥¨¥¦£¨¨Ÿ¤¨

"`Ed lMA ux` oFxzi" iM FlbxAzldw) §©§¦¦§¤¤©Ÿ
(g d`Ed oice .eilbxl qxcn ux`de§¨¨¤¦§¨§©§¨§¦

oEzp didie ,mNkAW zEgRd didIW¤¦§¤©¨¤§ª¨§¦§¤¨
FpFnnA zFUrl mc`d zlWnn zgY©©¤§¤¤¨¨¨©£§¨

:dvxIX dn©¤¦§¤
ìáàFpFnOW ,dhiXd ztlgn sFQl £¨©ª§¤¤©¦¨¤¨

xW` lM" l` ,eilr xABzn¦§©¥¨¨¤¨£¤
"EPHi uRgi(` `k ilyn)ux`d on dlre , ©§Ÿ©¤§¨¨¦¨¨¤

lr Wi` mEwi xW`M" ,FaSn ltXn¦¥¤©¨©£¤¨¦©
"Edrx(ek ak oldl)eilr FpFnn mEwi KM ¥¥¨¨¨¨¨



awrסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ ּכיֿאם וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וגֹו' הראת "עיניכם אׁשר ."עּמכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn h"i iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑,הימּנה טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֵֶֶָָָ

מּמצרים, ּביציאתם ליׂשראל זֹו הבטחה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָונאמרה
ויפה  טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא אֹומרים: ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהיּו

להם:(ספרי)ּכזֹו'. אמר וכ מדּבר, הּכתּוב ּבגנּותּה יכל ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּתלמּוד  הימּנה'? רעה אּלא היא, מצרים כארץ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ'לא

יג)לֹומר: אדם (במדבר וגֹו'", נבנתה ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
וחברֹון  ּבנֹו, למצרים צען ּבנה וחם ּבנאן, ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאחד
ּבֹונה  ואחרּֿכ הּנאה את ּבֹונה אדם ּדרֿארץ ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלכנען,

הּכעּור הּגרּוע)את אחרים: ׁשּפ(ספרים הּוא , ראׁשֹון, ׁשל סלּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
למדּת הא קֹודם. החביב מקֹום ּובכל ּבּׁשני, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָנֹותן
הארצֹות, מּכל מׁשּבחת ּומצרים מּצען, יפה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשחברֹון

יג)ׁשּנאמר  וצע (בראשית מצרים", ּכארץ ה' "ּכגן ׁשבח : ן ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַֹ
אֹומר  הּוא ׁשּכן מלכּות, מקֹום ׁשהיתה היא, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמצרים

ל) ׁשל (ישעיה ּפסלּתּה וחברֹון ׂשריו", ּבצען היּו "ּכי :ְְְְְִֶֶַָָָָָֹ
 ֿ ואףֿעל מתים, לקבּורת הקצּוה לכ יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָארץ

ּוב'כתּוּבֹות' מּצען. יפה היא קיב)ּפיֿכן ּבענין (דף ּדרׁשּו ְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
ואחרּֿכ הּקטן, לבנֹו ּבית ּבֹונה אדם אפׁשר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר:

ׁשּמבּנה  אּלא הּגדֹול? ּבצען לבנֹו מּׁשבעה אחד .על ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ÌMÓ Ì˙‡ˆÈ ¯L‡∑ רעמסס ארץ אׁשר אפּלּו ¬∆¿»∆ƒ»ְְֲֲִֵֶֶֶַ

ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּבמיטב והיא ּבּה, (בראשית יׁשבּתם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּכארץ מז) אינּה היא אף וגֹו'", הארץ "ּבמיטב :ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

·¯‚EÏ.יׂשראל  ˙È˜L‰Â∑ היתה מצרים ארץ ְִֵָ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְִִֶֶַָָ
ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" מּנילּוס: מים להביא ְְְְְְְִִִִִַַַָָָצריכה
ולא  ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,מּׁשנת לנדד אּתה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֹוצרי
זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים מעלה ואּתה ְֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹהּגבּה,
,מּטת על יׁשן אּתה מים", ּתׁשּתה הּׁשמים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"למטר
וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכאחת  ‰i¯˜.ּגלּוי Ô‚k∑,ּבגׁשמים לֹו ּדי ׁשאין ְַַָ¿««»»ְִִֵֶַָ
ּובכתף  ּברגל אֹותֹו .ּומׁשקין ְְְִֵֶֶַָ

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

xcde fer - xwi ilk

zrC lre FYrC lr FxiarnE ,FA hiNWe§©¦©£¦©©§§©©©
F`xw Kkl .FpFw,mdilbxA xW` mEwid §¨§¨©§£¤§©§¥¤

"fEa ilagA fEg`d dfap avrd" df iM¦¤¨¤¤¦§¤¨¨§©§¥
'mEwid' `Ed ,eilbx zFRM zgY oEzpe§¨©©©©§¨©§

xW`k'e .FA lWnl eilr mEwi xW £̀¤¨¨¨¦§Ÿ§©£¤
KM ,'Wtp FgvxE Edrx lr Wi` mEwï¦©¥¥§¨¤¤¨
zFpMqA eilrA z` `ian df oipw¦§¨¤¥¦¤§¨¨§©¨
iM ,gxw z` zind xW` `Ede ,zFAx©§£¤¥¦¤Ÿ©¦

mpFnnl `xw Kkl ,ltpe FxWrA ghÄ©§¨§§¨©§¨¨¨§¨¨
Fzcre gxw lWxW` mEwid ¤Ÿ©©£¨©§£¤

mdilbxA:f dxez §©§¥¤



סה awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e jxk zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמים מים מים מים  למטרלמטרלמטרלמטר .... .... היאהיאהיאהיא מצריםמצריםמצריםמצרים ּכּכּכּכארץארץארץארץ לאלאלאלא .... .... ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹהארץהארץהארץהארץ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
מיםמיםמיםמים י־יא)ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתהההה והּנילּוס ּב(יא, ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לא  ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. את ּומׁשקה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹולה
ׁשהקב"ה  לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹמרּגיׁשים
מצרים  מל ּפרעה ואכן, חיל. לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּוא

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני ג אמר כט, (יחזקאל ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

שם) מצרים,וברש"י ׁשל זרה' ה'עבֹודה הּנילּוס היה ולכן .ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רז"ל יג)ּכמאמר ז, וארא טוב לקח מׁשקה (מדרש וזה הֹואיל ְְְֲִֶֶַַָ

לעּמת  יׂשראל, ּבארץ אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻׂשדֹותינּו
לגׁשם  ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים למטר הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזאת,
ּתלּוי  הּוא ׁשהרי רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא

ׁשמים. ְְִֵַַָּבחסדי

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑.הּמיׁשֹור מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְִִַָָָֻ
ההר, אבל ּכֹור. זֹורע אּתה כֹור ּבבית ְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשהּמיׁשֹור,

מארּבע  ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, ּכֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַּבבית
ּבראׁשֹו ואחד מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ׁשּפּועיו, .הן ְְִֶָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéúéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

ñ :äðL̈¨«
i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ ּכל והלא ¬∆¡…∆…≈…»ֲַָֹ

ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא לח)הארצֹות ֿ (איוב על "להמטיר : ְְֱֲִֵֶֶַַַָָ
אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא לאֿאיׁש"? ְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹארץ

א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי הארצֹות ועל ּכל ת ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

da.עּמּה EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ היא מה לראֹות ִָ»ƒ≈≈¡…∆»ְִִַ
ּבה  ּולחּדׁש עּתים צריכה, לרעה ּגזרֹות: ועּתים לטֹובה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

הּׁשנה" ּב"ראׁש ּכדאיתא ‰M‰.(יז)וכּו', ˙ÈL¯Ó∑ ְְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»
ח) ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה .מראׁש ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑" האמּור על מּוסב והיה" ¿»»ƒ»…«ְַָָָָָ

"למטר מים"למעלה: ּתׁשּתה ‡Ì.הּׁשמים ‰È‰Â ְְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»»ƒ
eÚÓLz ÚÓL∑(מו ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע ּתׁשמע אם »…«ƒ¿¿ְְְִִִַַָָ

וכן ח)ּבחדׁש, אם (דברים ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ּכתיב  ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהתחלּת

אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם eˆÓ‰.ּבמגּלה: ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ¿«∆
ÌBi‰ ÌÎ˙‡∑ ׁשמעּתם ּכאּלּו חדׁשים, עליכם ׁשּיהיּו ∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ

‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹוםּבֹו ‰·‰‡Ï∑ הרי' ּתאמר: ׁשּלא ַ¿«¬»∆ֲֵֶַֹֹ
רב, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאני
עׂשּו - ּׁשּתעׂשּו מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשביל

לבא מאהבה, הּכבֹוד ÌÎ··ÏŒÏÎa.וסֹוף B„·ÚÏe∑ ְֲֵַַָָָֹ¿»¿¿»¿«¿∆
קרּויה  ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָעבֹודה

ׁשּנאמר ו)עבֹודה, לּה(דניאל ּפלח אנּת ּדי אלה" : ְְֱֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהיה  על אּלא ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּבתדירא",

ׁשּנאמר וכן (שם)מתּפּלל, וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין : ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אֹומר הּוא קמא)ּבדוד קטרת (תהלים ּתפּלתי "ּתּכֹון : ְְְִִִִֵֶָָֹ

"לפני.ÌÎLÙŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ ּכבר והלא ְֶָ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְֲַָֹ
ו)הזהיר אזהרה (דברים אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל : ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

לצּבּור  אזהרה .ליחיד, ְְְִִַָָָ

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿

xcde fer - xwi ilk

(bi).eòîLz òîL íà äéäåWxR §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¥¥
oWIA ErnWY m`' i"Xx©¦¦¦§§©¨¨
EpizFAx Exn` KM iM .'WcgA ErnWY¦§§¤¨¨¦¨¨§©¥

l"f(a"n c"t zea`),'devn devn xkVW' ©¤§©¦§¨¦§¨
on EpidC ,drinW zxxFB drinWE§¦¨¤¤§¦¨§©§¦

xn`PX dnE .Wcgd l` oWIdlkA ©¨¨¤¤¨¨©¤¤¡©§¨

mkWtp lkaE mkaallkaE' xn`p `le §©§¤§¨©§§¤§Ÿ¤¡©§¨
i"Xx WxRX dn itl ,'mkc`n(d e lirl) §Ÿ§¤§¦©¤¥¥©¦

xn`p KkNW(my)itl' "Lc`n lkA" ¤§¨¤¡©§¨§Ÿ¤§¦
eilr aiag FpFnOW mc` Ll WIW¤¥§¨¨¤¨¨¦¨¨
rnW ,'mc` Ll Wi' xn`wCn ,'FtEBn¦¦§¨¨©¥§¨¨§©

n iYlA df xaCW Dpinm` iM iEv ¦¨¤¨¨¤¦§¦¨¦¦

dlhAW xRqn izn F` cg` mc`A§¨¨¤¨§¥¦§¨¤¨§¨
,xEAvA `l la` ,mc` lM lv` mYrC©§¨¥¤¨¨¨£¨Ÿ§¦
lr EniMqi miAxW xaCd gikW `l iM¦Ÿ¨¦©©¨¨¤©¦©§¦©
i"Xx WxRX dn itlE .Ff dcqtp drC¥¨¦§¨¨§¦©¤¥¥©¦

(my)`EdW dCn lkA ,Lc`n lkA'§¨§Ÿ¤§¨¦¨¤
ixd ,"'aihdl F` rxdl" Ll ccFn¥§§¨©§¥¦£¥



awrסו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבכם לבבכם לבבכם לבבכם  ּוּוּוּולעבדלעבדלעבדלעבדֹוֹוֹוֹו .... .... ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו אםאםאםאם־־־־ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹוהיהוהיהוהיהוהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָּֽֽֽֽוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשכםכםכםכם::::

ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּולעבדֹו
עבֹודה קרּויה רש"י)ׁשהּתפּלה ובפירוש יג. .(יא, ְְֲִֶַָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק אּלא (ריש להתּפּלל עֹומדין "אין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּמעזריטׁש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד תורה מּתֹו (אור ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

עומדין) אין המתחיל' ּכבד 'דבור מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְִִֵֶֶָֹ
על  ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹראׁש
ּכל  ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכבידּות
ׁשל  ּכבד היינּו ראׁש ּכבד . . עּזֹו ּבׁשכינת להׁשּפיע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכּונתֹו

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָריׁשא

ׁשהרי  צרי־עּיּון, על־ּפי ולכאֹורה הּתפּלה ּגדר הפ זהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּדוקא האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה תפלה הלכה, הלכות (רמב"ם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה א ?פרק
ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָויׁש
לגמרי  ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאדם
להּׁשם־  ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ועד ,יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקּמיּה

.ְִֵָיתּבר
וכל  לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּובמילא
רצֹון  ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמבּקׁשֹו
ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשכינה,

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָ"ריׁשא

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי) מה עׂשיתם ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֶַ
ּׁשעלי ּׁשעליכם, מה אעׂשה אני ּבּלילֹות,∑BzÚa.אף ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒֵַ

אחר ּדבר  אתכם. יטריחּו ּבלילי (שם)ׁשּלא "ּבעּתֹו", : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבבּתיהם ׁשּבתֹות  מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל היא (תענית ְְִֵֶֶַַָָֹ∆ִ

הארץ  את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר הּנֹופלת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרביעה
הּזרעים  סמּוLB˜ÏÓe∑.ואת הּיֹורדת רביעה ְְִֶַָ«¿ְִֶֶַָָ

ּבקּׁשיה, הּתבּואה למּלאֹות ּולׁשֹון (שם)לּקציר, ְְְְְִֶַַַַָָָ

ּכדמתר ּגמינן: הּמאחר, ּדבר ל)'מלקֹוׁש', "והיה (בראשית ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֻ
נקראת  לכ אחר: ּדבר 'לּקׁשיא'. ללבן", ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהעטּופים

הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת הּקּׁשין מלקֹוׁש, zÙÒ‡Â.ועל ְְְִִֶֶֶַַַַַַ¿»«¿»
E‚„∑ ּתאס ּכענין אּתה ,אֹויבי ולא הּבית אל פּנּו ¿»∆ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

סב)ׁשּנאמר מאספיו (ישעיה ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר ּכענין ולא ו)יאכלהּו", זרע (שופטים אם "והיה : ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

וגֹו' ."יׂשראל ְְִֵָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי)ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְִֵֶָֹ
ּגֹוזז  ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלהֹוליכּה
,ּבהמּת לפני ּומׁשלי הּגׁשמים ימֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָּתבּואת
ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹואּתה

מּדגנּה zÚ·NÂ.ּפֹוחתת zÏÎ‡Â∑ ּברכה זֹו הרי ְִֶֶָָ¿»«¿»¿»»¿»ְֲֵָָ
הּמעים. ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחרת:

וׂשבעּת .""ואכלּת ְְְְַָָָָָ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

xcde fer - xwi ilk

xkVd zlAw onGn zxAcn Ff dWxR̈¨¨§©¤¤¦§©©¨©©¨¨
"micC zr" `Ede(g fh l`wfgi)oi`e , §¥Ÿ¦§¥

iM ,o`kl drxd lrW dkxAd zkIW©¤¤©§¨¨¤©¨¨¨§¨¦
:FA cnFr `Ed xW` onGd itM Dpi ¥̀¨§¦©§©£¤¥

ãBòåo`M xnFl Kxv oi`W ,d`xp §¦§¤¤¥Ÿ¤©¨
`EdW dCn lkA' 'd carIW¤©£Ÿ§¨¦¨¤
itl ,rxd zlAw onfA ENt` 'Fl ccFn¥£¦¦§©©¨©¨©§¦
,Ff dWxtA `Ed xEn` xaM df xaCW¤¨¨¤§¨¨§¨¨¨

xn`PW(fi weqt)lrn dxdn mYca`e ¤¤¡©©£©§¤§¥¨¥©
lr dN` ixaC z` mYnUe 'Fbe ux`d̈¨¤§§©§¤¤§¨©¥¤©

,mkaalonfA ENt`W xnFl dvx §©§¤¨¨©¤£¦¦§©

Eidi "zFca` o`v"W(e p dinxi)lMn , ¤ŸŸ§¦§¦¨
EniUie mipR lM lr 'd z` Ecari mFwn̈©©§¤©¨¨¦§¨¦

i"Xx WxR oke ,maal lr eixaC(my), §¨¨©§¨¨§¥¥¥©¦
`l Kkl ,WExtA xEn` df oipr oM m`e§¦¥¦§¨¤¨§¥§¨Ÿ

:'mkc`n lkaE' xnFl Kxvdª§©©§¨§Ÿ§¤
äøîàðåon uEg miAx oFWlA dWxRd §¤¤§¨©¨¨¨¦§©¦¦

Lpbc Ytq`e(ci weqt)KM iM , §¨©§¨§¨¤¦¨
xn`p(dk bk zeny)'d z` mYcare" ¤¡©©£©§¤¥

EWxRW ,"Lngl z` KxaE mkidl ¡̀Ÿ¥¤¥©¤©§§¤¥§
xzFi daFh 'd zcFar iM mipFW`xd̈¦¦¦£©¨¥

xn`PW FnM xEAvA(d el aei`)l` od" §¦§¤¤¡©¤¥

daFh dlik`d la` ,"q`ni `l xiAM©¦Ÿ¦§¨£¨¨£¦¨¨
zFi`le ,FCal FYR lkF` cg` lMWM x ¥§¤¨¤¨¥¦§©§Ÿ

xn`p oM lr .mirxn zcErqA dAxi©§¤¦§©¥¥¦©¥¤¡©
o`MYtq`e ,'Fbe mkaal lkA FcarlE ¨§¨§§¨§©§¤§§¨©§¨

,Lpbccg` lMW onfA `Ed aFh iM §¨¤¦¦§©¤¨¤¨
FziaA aWFIWM oke ,Fnvrl FpbC sQ`n§©¥§¨§©§§¥§¤¥§¥

xn`PW FnM FCal(hi weqt)LYaWA §©§¤¤¡©§¦§§
LAkWaE KxCa LYklaE LziaA§¥¤§¤§§©¤¤§¨§§

,LnEwaEopi` mixaCd dN` lM iM §¤¦¨¥¤©§¨¦¥¨
:llMd lr xnFl mikIWci dxez ©¨¦©©©§¨
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(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑,ּוׂשבעים אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְִִִֵֵֶָ
מֹורד  אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹהּׁשמרּו

ׁשּנאמר ׂשביעה, מּתֹו אּלא (דברים ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְֱִִֶֶֶַַָָָָ
מה ח) ירּבין", וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן :ְְְְְְְְִֶַַָָָָֹֹֻ

וׁשכחּת" לבב "ורם אחריו? אֹומר ∑Ìz¯ÒÂ.הּוא ְְְְֲֵֶַַָָָָָ¿«¿∆
הּתֹורה, מן אלהים לפרׁש "ועבדּתם :ּכ ּומּתֹו ְְֱֲִִִִֶַַַָָֹֹ

הֹול הּתֹורה, מן ּפֹורׁש ׁשאדם ׁשּכיון ֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאחרים",

אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת כו)ּומּדּבק :(שמואלֿא ְֲִִִֵֵֵַַַָָ
עבד  ל לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹֹ"ּכיּֿגרׁשּוני
מּלעסק  מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוגֹו'",

ּכֹוכבים  עבֹודת לעבד קרֹוב הריני ‡ÌÈ‰Ï.ּבּתֹורה, ֲֲֲִִֵַַַָָָֹ¡…ƒ
ÌÈ¯Á‡∑(ספרי) אליו צֹועק לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם ¬≈ƒְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָ

ּכנכרי  לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, .ואינֹו ְְְְִִֵֵָָָ

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¸̈©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה אף ∆¿»ְְִִֶַַַָָָ
א)ׁשּנאמר מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :. ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָ

‰¯‰Ó Ìz„·‡Â∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל אתכם על אגלה «¬«¿∆¿≈»ְְְִִֶֶֶַַַָָ
לחטא. לכם ׁשּגרמה האדמה למי (ספרי)מן מׁשל ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹ

אל  ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, לבית ּבנֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשלח
הׁשּגיח  ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ יֹותר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹּתאכל
וטּנף  והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה אכל ההּוא, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּבן

ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ּבני ּכל ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָאת
ּפלטרין  ארּכה,(שם)∑Ó‰¯‰.אחֹורי לכם נֹותן איני ְֲִֵֵַ¿≈»ְִֵֵֶַָָ

הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ּתאמרּו: ְְְְְֲִִַַַַָָֹֹואם
ו)ׁשּנאמר ׁשנה"?(בראשית ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

לכם  יׁש ואּתם ללמד, מּמי להם היה לא הּמּבּול ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּדֹור
ללמד  .מּמי ְִִִֹ

(çé)-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי),ׁשּתגלּו לאחר אף ¿«¿∆∆¿»«ְְִֶַַַ

ּבמצות: מצּינים ּכדי היּו מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵָָֹֻ
אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם יהיּו (ירמיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

צּינים לא) ל "הּציבי :". ִִִִַָֻ

(èé)EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי),לדּבר יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְִֵֵֵֶַַַָָ
לּמּוד  זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹלּמדהּו:
אביו  לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּדּבּורֹו,

לא  ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹמׂשיח
"ולּמדּתם  ׁשּנאמר: קֹוברֹו, ּכאּלּו הּוא הרי ּכן, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָעׂשה

אתּֿבניכם וגֹו'אתם ּבם ."לדּבר ְְְֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - f"lyz a` mgpn 'k zgiy t"r)

ּתּתּתּתמידי מידי מידי מידי  חיחיחיחיּוּוּוּובבבב ---- הילדיםהילדיםהילדיםהילדים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָחינחינחינחינּוּוּוּו
ּבם  לדּבר ּבניכם את אתם "ולּמדּתם ּכתּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּפרׁשתנּו

"ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית יט).ּבׁשבּת (יא, ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
"ּובקּומ ּל"בׁשכּב ּבנֹוגע הּכתּוב ׁשסיּום לֹומדים ּכלל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדר
אין  א ּתֹורה. ּתלמּוד ּומצות ׁשמע קריאת מצות על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָקאי
ּובלכּת ּבבית ׁש"ּבׁשבּת ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהמקרא
ּבניכם  את אתם "ולּמדּתם על קאי "ּובקּומ ּובׁשכּב ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹבּדר

ילדיו  ּבחינּו ׁשקּוע להיֹות האדם ׁשעל והינּו ּבם", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָלדּבר
וׁשעה. עת ְְֵָָָּבכל

ּביֹום, מסּוים ׁשזמן ּבמה לֹו ׁשדי האדם יאמר ׁשאל ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומּכאן,
ׁשהׁשּפעתֹו יׂשראל ילדי אֹו ילדיו חינּו אֹודֹות הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָחֹוׁשב
להיֹות  צריכה הילדים חינּו אֹודֹות המחׁשבה אלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעליהם,
הֹול ּכאׁשר ואפילּו ,"ּבבית מ"ּבׁשבּת החל הזמן, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכל

ÔBÎaÏטז  ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

·‰ÔBיט  ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈa ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»



awrסח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
לֹו אסּור ,"בדר ּבלכּת" - ׁשלֹו ּבעניניו ועֹוסק ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבדר

ּבניכם". את אתם מ"ולּמדּתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹלׁשּכֹוח
הנה  לנּוח, והֹול היֹום ּבמׁש מעבֹודתֹו עיף ּכאׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוגם
צריכֹות  "ּבׁשכּב" הׁשינה לקראת עצמֹו מכין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכאׁשר

קם  ּכאׁשר ּומיד הילדים. לחינּו ּבנֹוגע להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמחׁשבֹותיו
לֹו ׁשעֹולה הראׁשֹונה המחׁשבה הנה ,"ּובקּומ" ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָממטתֹו

ּבניכם". את אתם "ולּמדּתם על להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבראׁש

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(hi jxk awr zegiy ihewl)

אּלה: ּבימינּו ּבמיחד מזּוזה", ּב"מבצע הּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻהּזכּות
ׁשעֹוזרּה זאבים, ׁשבעים ּבין אחת ּככבׁשה הּוא יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשרֹואים  לאחר ּובמיחד וׁשֹומרּה...", ׁשּמּצּלּה ה"רֹועה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
ׁשּבבּתיהם  לאחרֹונה, ׁשארעּו ׁשֹונים מארעֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבמּוחׁשּיּות,

ההההּסּסּסּסֹוֹוֹוֹובליםבליםבליםבלים ׁשהּׁשם ׁשׁשׁשׁשלללל ּכגֹון מזּוזה, מצות ּבקּיּום ּפגם היה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁש־ד־י, ׁשם הּמזּוזה, גלילת לאחר ׁשּיראה ּבאפן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּנכּתב
אצלם. חסר היה יׂשראל', ּדלתֹות 'ׁשֹומר ׁשל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָראׁשי־ּתבֹות

להׁשּתּדל צרי מזּוזֹות ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹותר תר תר תר הרי ּתהיינה יהּודי ּבית ׁשּבכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ההההּפּפּפּפתחים תחים תחים תחים על קב ּכּכּכּכלללל וׁשּיהיּו ּבמזּוזה, לפי החּיבים ּועים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ֲַָָההלכה.
נׁשים  אצל והן אנׁשים, אצל הן זה ּבענין להׁשּתּדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָיׁש
הּגמרא: ּכהסּבר ּבמיחד ּכאנׁשים, ּבדּיּוק ּבמזּוזה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהחּיבֹות

לחיֹות, צריכים [=ּגברים חּיי"? ּבעי לא נׁשי חּיי, ּבעי ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ"ּגברי
הּבית", "עקרת ּבהיֹותה ועֹוד: לחיֹות?]. צריכֹות אינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנׁשים
ּכֹולל  הּבית, לעניני לדאג מיחדת חֹובה האּׁשה על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמּטלת

"מזּוזֹות על־ידי ...".ּבּבּבּביתיתיתיתׁשמירתֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּבֹו. הּנמצא ּכל ועל הּבית, על הּׁשמירה חּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
"הוי' ׁשל ּבאפן ּבזהר, ּכמּובא היא, הּׁשמירה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתר־על־ּכן:

הּבית.צאתצאתצאתצאתיׁשמר מן ּביציאה ּגם - עֹולם" ועד מעּתה ּובֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
הרי  אחת", "קֹומה וכּלם ּבזה, זה ערבים יׂשראל ׁשּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכיון

ׁשל מזּוזה ּבמצות ׁשּׁשּפּור יחיד יחיד יחיד יחיד מּובן, חדרחדרחדרחדר החּיב ּכּכּכּכלללל ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
יׂשראל, ּכל ׁשל ּכּלּה הּקֹומה ּבׁשמירת מֹוסיף ּכּכּכּכל ל ל ל ּבמזּוזה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻ

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל וטף, נׁשים אנׁשים ְְֲִִִֶַָָָָָיהּודי,
עֹולם". ועד מעּתה ּובֹוא צאת יׁשמר "הוי' הּכתּוב: ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּובלׁשֹון

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ֲִִֶ

נדרׁשין  ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָֹּכן,
לאו  הן, ּומּכלל הן, לאו, Ì‰Ï.מּכלל ˙˙Ï∑(ספרי) ְְִִֵֵַַָָ»≈»∆

מּכאן  להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ'לתת
הּתֹורה  מן הּמתים ּתחּית למדים .מצינּו ְְִִִִִֵֵַַַָָ

·C˙Èכ  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא  ÔBÎÈ· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

xcde fer - xwi ilk

(`k)íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤
.äîãàä ìòzkQnA ©¨£¨¨§©¤¤

zFkxA(.g)`Mi` opgFi iAxl Dil Exn` §¨¨§¥§©¦¨¨¦¨
aizMde DnY ,laaA iaqEAxi ornl ¨¥§¨¤¨©§¨§¦§©©¦§

,dnc`d lr mkipa inie mkinirnWn §¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨©§¨
md Dil ixn` ,`l ux`l dvEgA la £̀¨§¨¨¨¤Ÿ¨§¥¥¥
xn` ,`YWpM ial oikiWgnE oiniCwn©§¦¦©§¦¦§¥§¦§¨¨©
,df uExY lr dWwe .Edl ipd`C Epid©§§©£¥§§¨¤©¥¤
,zcnFr DnFwnA `iWTd oicr iM¦£©¦©ª§¨¦§¨¤¤

mzq xn` df wEqtA ixdWdnc`d lr ¤£¥§¨¤¨©§¨©¨£¨¨
xnFl cnl okidnE ,dTlg mEW iYlA¦§¦£ª¨¥¥¨¨©©
opi`W onfA `weC xAcn df wEqRW¤¨¤§©¥©§¨¦§©¤¥¨
`weC f`W xnFl zqpMd zial miklFd§¦§¥©§¤¤©¤¨©§¨

:hrnn ux`l uEg¨¨¤§Ÿ¨
äàøðåEpizFAx Exn`W KxC lr Wxtl §¦§¤§¨¥©¤¤¤¨§©¥

l"f(.hk dlibn)iYA oicizrW ©¤£¦¦¨¥
ux`l dvEgAW zFWxcn iYaE zFIqpM§¥¦¨¥¦§¨¤§¨¨¨¤

oM m`e ,'Ek l`xUi ux`A EraTIW¤¦¨§§¤¤¦§¨¥§¦¥
dvEg lW zFIqpM iYA lkAW dnc`d̈£¨¨¤§¨¨¥§¥¦¤¨
ux` lW dnc`d `id Ff ,ux`l̈¨¤¦¨£¨¨¤¤¤
iYAd 'd rAwi cizrl ixdW ,l`xUi¦§¨¥¤£¥¤¨¦¦§©©¨¥
l` lke lMn rwxTde oipAd zFIqpM§¥¦©¦§¨§©©§©¦Ÿ¨Ÿ¤
dnc`d i`Ce oM m`e ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¦¥©©¨£¨¨

"`id Wcw znc`" `idd(d b zeny t"r) ©¦©§©Ÿ¤¦
miMWOde .l`xUi ux` znc` on wlge§¥¤¦©§©¤¤¦§¨¥§©©§¦

lkA aixrOdednFC ,zFIqpM iYal mFi §©©£¦§¨§¨¥§¥¦¤
dnc`d lr cnFr `Ed mFi lkA EN`M§¦§¨¥©¨£¨¨
cEri FA mIwnE ,mzFa`l 'd rAWp xW £̀¤¦§©©£¨§ª¨¦
lr mkipA inie mkini EAxi ornl§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©
zzl mkiza`l 'd rAWp xW` dnc`d̈£¨¨£¤¦§©©£Ÿ¥¤¨¥

,mdlWxR ,'mdl' `N` xn`p `l 'mkl' ¨¤¨¤Ÿ¤¡©¤¨¨¤¥¥
on mizOd miigzl o`Mn' i"Xx©¦¦¨©¥¦¦
itl `N` ,o`kl df oipr dnE ,'dxFYd©¨¨¦§¨¤§¨¤¨§¦
zFIqpM iYAd EraTi `weC `Edd onGAW¤©§©©©§¨¦¨§©¨¥§¥¦

lFkie .l`xUi ux`l ux`l dvEgAW¤§¨¨¨¤§¤¤¦§¨¥§¨
dWxRd zNgY lr aqEn dGW zFidl¦§¤¤¨©§¦©©¨¨¨

xn`W(bi weqt)mkaal lkA FcarlEFf' ¤¨©§¨§§¨§©§¤
xn`wCnE ,i"Xx WExtM 'dNtYlkA §¦¨§¥©¦¦§¨¨©§¨

,mkaalmiAxW xAcOW Dpin rnW §©§¤§©¦¨¤§©¥¤©¦
lre ,lNRzdl zFIqpM iYal mivAwzn¦§©§¦§¨¥§¥¦§¦§©¥§©

xkVd cri dfinie mkini EAxi ornl ¤¦¥©¨¨§©©¦§§¥¤¦¥
dnc`d lr mkipa: §¥¤©¨£¨¨

äîeinECw`A `weC xaCd dlYX ©¤¨¨©¨¨©§¨§©§¥
dti x`an `vnY ,ikEWg`e§©§¥¦§¨§Ÿ¨¨¤
xrWA mixt` zFllFr EpxEAgA§¦¥§¤§©¦§©©

dNtYd(bwz xn`n)wEqRd KxC lr ©§¦¨©¤¤©¨
xnWl mFi mFi izzlC lr cwWl"¦§Ÿ©©§Ÿ©¦§Ÿ

"igzR zfEfn(cl g ilyn)FpkWl" . §Ÿ§¨¨§¦§
"dOX z`aE EWxcz(d ai oldl t"r) ¦§§¨¨¨¨

:ahid x`A oiprd lM `vnzeak dxez §¦§¨¨¨¦§¨©¥¥¥
á÷ò úLøt úìñç©§©¨¨©¥¤



סט awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy

ß a`Îmgpn 'k ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑,הרּבה ׁשמירֹות אזהרת »…ƒ¿¿ְְְִֵַַַָ

יׁשּתּכח  ׁשּלא ּבתלמּודֹו ÂÈÎ¯cŒÏÎa.להּזהר ˙ÎÏÏ∑ ְְְְִִֵֶַַַָֹ»∆∆¿»¿»»
חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום. ּתהא ואּתה רחּום, ְְֲִֵֵַַַָָהּוא

חסדים  ּגֹומל ּכן,∑B·Œ‰˜·„Ïe.ואּתה לֹומר אפׁשר ְֲִֵַָָ¿»¿»ְֵֶַָ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא"? אֹוכלה "אׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹוהלא

ּבֹו נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה .ּובחכמים, ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - hkz'd zxb` e"hg ycew zexb` t"r)

מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה???? יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשלללל ׁשׁשׁשׁשדידידידיּבּבּבּבּוּוּוּוררררֹוֹוֹוֹו אפאפאפאפׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאיאיאיאי
ּבֹו" ּולדבקה דרכיו ּבכל "ללכת ּכתּוב כב)ּבפרׁשתנּו ,(יא, ְְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָ

המקֹום. ּבדרּכי ללכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשנצטוינּו
ׁשּבדיּבּורֹו מעׂשה, עֹוׂשה הקּב"ה ׁשל ׁשדיּבּורֹו מצינּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהנה

העֹולם. את ּברא ְִֶַָָָָּבלבד
ׁשגם  מזה, ללמֹוד יׁש דרכיו", "ּבכל ללכת ׁשעלינּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומּכיון

מעׂשה. יעׂשּו ׁשדּבּוריו להׁשּתדל צרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהאדם

ּפרטים: ּובׁשני המדּבר, ּבאדם הדבר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָוּתלּוי
ללב  נכנסים ׁשאזי הלב, מן היֹוצאים ּבדברים לדּבר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָא.
ׁשיהא  צרי ב. הידּוע. ּכפתגם ּפעּולתם, ּופֹועלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהׁשֹומע

חז"ל ּכמאמר ׁשמים, יראת ב)ּבֹו ו, ׁשיׁש(ברכות אדם "ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
נׁשמעים". דבריו ׁשמים יראת ְְְִִִִַַָָָָּבֹו

מעׂשה. יעׂשה - אדם ׁשל ּדּבּורֹו גם ְֲֲִֶֶֶַַַָָָואז

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑,ּׁשעליכם מה אני עׂשיתם אף ¿ƒֲֲֲִִֵֶֶֶַַ
ּׁשעלי  מה ÌkÓ.אעׂשה ÌÈÓˆÚÂ∑ ּגּבֹורים אּתם ֱֶֶֶַַָ«¬Àƒƒ∆ִִֶַ

מה  ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, ּגּבֹורים ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהם

ׁשּמׁשּב ההּוא לֹומר:הּׁשבח האמֹורּיים, את ח ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ה'עֹובדי  מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא מּכם"? ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ"ועצמים

מּכם  ּגּבֹורים והם .ּכֹוכבים', ְִִִִֵֶָ

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם),איׁש אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ִִֵֶָ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻאּמה
לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן, אם מּכלֿמקֹום. יתיּצב", ְְִִִֵֵַַַַָָֹ"לא

הּבׁשן  מל ּכעֹוג אפּלּו ÌÎcÁt."איׁש"? ְֲִִֶֶַָָ«¿¿∆
ÌÎ‡¯BÓe∑ ּפחּדכם אּלא, מֹורא? הּוא ּפחד והלא «¬∆ְְֲֶֶַַַַָָֹ

הרחֹוקים  על - ּומֹוראכם הּקרֹובים, על -.„Át∑ ְְֲִִֶַַַַָ««
ּפתאם  ּבעיתת מּימים ∑BÓ¯‡.לׁשֹון ּדאגה לׁשֹון ְְְִִַֹ»ְְִִָָָ

ÌÎÏ.רּבים  ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן (שמות ִַ«¬∆ƒ∆»∆ְִֵֵָ
וגֹו' לפני אׁשּלח אימתי ":"את ְְֲִֵֶֶַַָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג  ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

å øåáéöì äøèôääú"åîùìäìø ¯ áìø íéãåîò ïî÷ì



ע

יום ראשון - י"ד מנחם־אב
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז מנחם־אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו מנחם־אב
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח מנחם־אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז מנחם־אב
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט מנחם־אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' מנחם־אב
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

שיעורי תהלים לשבוע פרשת עקב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 



עי a`Îmgpn e"hÎc"i ipyÎoey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ד ראשון יום
אגרת ה  ,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïä úåéúåàä êà,214 'nr cr:'äá àøáð

מנחםֿאב  ט"ו שני יום
,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéäù íâä äðäå,gw 'nr cr:[(ù"ò

áà-íçðîå"è-ã"ééðù-ïåùàøíåé

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©
,äøeöå øîç"dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - Ÿ¤§¨
,zeize`d ly,úéðBöéçå úéîéðt àø÷päly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦

,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd `ed zeize`d
zeize`d ly "dxev"de
zeipgexde zeiniptd `id

,zeize`d lyíâä ék¦£©
ïøB÷nLly ± ¤§¨

,zeize`dúeîãwî àeä¦©§
ìëOäzpigan ± ©¥¤

dlrnl `idy "dnkg"d
lkyl znceweïBöøe§

,Lôpä,xen`ky - ©¤¤
ze` `hal ytpd oevxn
dxeiv `a ,zxg` e` ef

,ze`d lyàéä Bæ¦
éepL úøeö úðéça§¦©©¦

,úBiúBà á"ëaL àèánäze`l ze` oiay iepiya - ©¦§¨¤§¦
.oiiehia zryaàeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça ìáà£¨§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§

epnnL ,áläî àöBiä ìáää àeä ,ïúeiðBöéç úðéça§¦©¦¦¨©¤¤©¥¥©¥¤¦¤
÷ìçð Ck-øçàå ,ïBøbäî àöBiä èeLt ìB÷ äeäúî¦§©¤¨©¥¥©¨§©©¨¤¡¨

úBiúBà á"ë éeháe ,úBøáä á"ëìipeyde dwelgd ± §£¨¦¦

miyrpò"äçà :úBòeãéä úBàöBî 'äa13,'` zeize`d - §¨©§
ze`a 'r ,'d ,'g,ïBøbäî÷"ëéâw ,'k ,i ,'b zeize`d ± ¥©¨

ze`a.'eë Cçäî± s"nea ± 't ,'n ,e ,'a zeize`d ± ¥©¥
.'eke miiztydn ze`aàèáîelilve ±ìáääladd ± ¦§¨©¤¤

ok mb el yi envrlyk
,lilve iehia ly dxev
`hazn `ed oi`yk mb

,ze`a'ä úBà àeä±
dtdn ladd z`va
ze` ly lilvd rnyp

`idy ,'dàìél÷ àúà"¨¨©¦¨
,"'eëoi`y ,dlw ze` -

ly zeynne ynn da
,znlyen ze`àeäå§

óeâå øîçä øB÷î§©Ÿ¤§
íøè úBiúBàä̈¦¤¤

á"ëì ïúe÷lçúä± ¦§©§¨§
ly "seb"d xewn z` "zbviin" 'd ze`dy ,ixd .zeize`

.zeize`díìBòL ,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤¨
:'äa àøáð äfädfd mlerdy xnelk ,'ied my ly - ©¤¦§¨§

'd ze`a oxewny ,dlrnly zeize`d sebe zeipevign `xap
.'ied my ly

íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåä,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln xac"14'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,
,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz) dpexg`d

-íðBøëæ eðéúBaøå§©¥¦§¨
äæ eLøc äëøáì- ¦§¨¨¨§¤

`ad mler `xap c"eiay
,dfd mler `xap 'daeìò©

,"déa ék" :÷eñt'd - ¨¦§¨
,cvik ,"minler xev
,o`k mixiaqn ep` ,`eti`
epinkg xn`na dpeekdy
,dfd mlerd `xap 'da l"f

?xeaicd zeize` ly ladd xewn ,(dpexg`d) d`zz 'dd `id
eðéä,df ixd ±éelb úðéçáì àáì dúéLàøå døB÷nL éôì ©§§¦¤§¨§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©¦

ã"eiä íìòäîxewnd ixd `ed "dnkg" ly c"eid "mlrd"y - ¥¤§¥©
ielibd mbe `ad mler ly ielibd mb ,ielib ly beq lkl yxeyde

xnegd mbe zeize`d ly xeivd mb zeize`a enk ,dfd mler ly
xge`na ze`a ody itk ,zelbzda o`eaay `l` ,zeize`d ly
c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde zeize`d xeiv ixd ,xzei

,dnvrzeipevige xnegd ly ielibd eli`e ,dnvr "dnkg"n
ladn mi`a ,zeize`d
(dpexg`) d`zz 'd ,ald
ziy`xd ixd ,'ied my ly
ielibd ligznyk ,xewnde

- dfd mler lyàeä
úðéçaî CLîðå òtLîª§¨§¦§¨¦§¦©

,äàlò 'ä'd ze`d - ¦¨¨
,'ied myay dpey`xd

dì LiLzpenze xeivl ± ¤¥¨
,'d ze`d,áçøå Cøà úeèMtúäick z`fe -úBøBäì± ¦§©§Ÿ¤§Ÿ©§
,ze`xdl,äðéa úðéça ìòzpiga `id ,'ied my ly d`lir 'd - ©§¦©¦¨

,"dpia"äâOäå éelb úðéçáa íìòpä ìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤©¤§¨¦§¦©¦§©¨¨
dúòtLäå ,úòcä úáçøäa,dpia ,d`lir 'd ly ±úîizñî §©§¨©©©©§©§¨¨¨¦§©¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä
ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä

äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä
éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
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.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ח (ועייג"כ א קכג, בזח"ב מ"ש ע"פ מובן הא"ב כסדר אהח"ע ולא אחה"ע סדרן שינוי "טעם
ד"ב)". הצלם דרושי ד.14.שער ח, קהלת



a`Îmgpnעב f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ז שלישי יום
,gw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,216 'nr cr:äéùòá

'íéðewz'a áeúkL Bîëe ,ála15álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c , ©¥§¤¨©¦¦§¦¨¦¨¨©¥
,"ïéáîixd ,oian ald dae ,ald zpiga `id "dpia"y - ¥¦

,ala `id "dpia"d zrtydyìáää àöBé íMîe,`edy ±øB÷î ¦¨¥©¤¤§
íìòäî úBàöBî 'äa úBlbúnä ,øeacä úBiúBàä óeb éelb¦¨¦©¦©¦§©§¨¥¤§¥

,mlrda f` cr eidy ±
ã"eiä,c"eia ±'ä úðeîúe ©§©

äàzz'd ze`d ± ©¨¨
,'ied myay dpexg`d

dúáéúëamiazekyk ± ¦§¦¨¨
ixd `id dze`ïk íb©¥

äa,áçøå Cøà úeèMtú §¦§©§Ÿ¤§Ÿ©
'd"a xacdy itk -
'd"ay `l` ,"d`lir
lr d`xn df "d`lir
eli`e ,dbydd zehytzd

- "d`zz 'd"aìò äøBî¤©
úðéça úeèMtúä¦§©§§¦©
,Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥

,"íéîìBò ìk úeëìî"- ©§¨¨¦
zhytzn `ide ,zenlerd lk xewn `id zeklnd zxitqäìòîì§©§¨

,ïéøèñ 'ãìe ähîìe,zegexd rax`le -úBèMtúnä± §©¨§¦§¦©¦§©§
zehytzn mlerd zegex 'ce dhnde dlrndúBëLîðå§¦§¨

,'ä øác úBiúBàî,d"awd ly exeaic zeize`n -áeúkL Bîk ¥¦§©§¤¨

úìä÷a14,"ïBèìL Cìî øác øLàa" :jlnd ly exeaic - §Ÿ¤¤©£¤§©¤¤¦§
bidpn jlndy dbdpddy ,dhnl dkelna xacdy itk ,hley
mb jk ,zeyrl deevn `edy ,exeaic ici lr `id dkelnd z`
ly dkelnd zehytzd z` dlrnly xeaicd lret dlrnl
zeevw zyy lka d"awd
'ce dhn ,dlrna ,mlerd
z` mitiwnd ,zegex

,mlerd zellkBîk§
øçà íB÷îa øàBáîL¤§¨§¨©¥

øéòfî èòî ïéáäìe]± §¨¦§©¦§¥
edynúeäîe ïéðò¦§©¨

øeacä úBiúBà¦©¦
úeîc Bì ïéàL ,úeäìàä¡Ÿ¤¥§
-ñç Lôpä àìå óebä©§Ÿ©¤¤©

,íBìLå,`eti` ,cvik - §¨
dlrnl xnel mi`zn
,xeaicd zeize` ly oiprd
zeinipte ,sebe zeipevig
?xeaicd zeize` ly ytpe

-íéøîà éèewìa) äøö÷e äkøà Cøãa øàaúð øákxtq ± §¨¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨§¦¥£¨¦
,"`ipz"d:[(íL ïiò ,áéå àé ÷øt á ÷ìç,ixd ,miptÎlkÎlr - ¥¤¤¤§©¥¨

xeaicd zeize`n `xap dfd mlerdy l"f epinkg mixne` okl
.'ied my ly 'd ze`d `ed mxewny ,dlrnly

àäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa C ©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` ,`eti` ,cvik
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl
ly mi`xapd ieaixy
mipeilrd zenlerd
ok mb `a miipgexd

itexivay iptny ,dlrnly xeaicd ly zeize` itexivn
ok mb mpyi uw oi` cr mitexiv mpyi dlrnly xeaicd zeize`
dnkg ilra mdy miipgexd mi`xapd ,j` - uw oi` cr mi`xap
xeaicd zeize` zeiniptn mi`a ,zewl`a drici mdl yie zrce
okly ,"dnkg"n `a df lirl xaqedy itky ,dlrnly
eli`e ;zewl`a dnkg ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd
leaqle lawl elkeiy ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd

`l` ,zeize`d ly zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z`
zeize` ly sebde xnegdn mi`a dfd mlerd ly zeigde xe`d
,sebdn `a dfy ,mc`a xacdy enk ,lynÎjxcÎlr) xeaicd
mb jk ,inyb lewe lad `edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn
`a df ixd dlrnl
sebne dlrnly laddn
mixne` okl ,(zeize`d
mlerd lr l"f epinkg
`xap `edy ,`wec dfd
lr zaqend ,'d ze`a
itk ,dlrnly ladd
oeylae .lirl xaqedy

:owfd epaxáì éîëç ìëì òeãé äpä16úBîìBòä éeaø ék , ¦¥¨©§¨©§¥¥¦¦¨¨
áeúkL Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå17Léä" : §©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§¤¨£¥

,"åéãeãâì øtñî,dlrnly zelkidle zenlerl dpeekd - ¦§¨¦§¨
.xtqn mdl oi`yãeãâe ìëéä ìëáeenk xtqn xak yi mda ± §¨¥¨§

aezky18± "oenewi idencw oaax `eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :
mda yiy ,c`n lecb `ed xtqnd j`ïááø àBaøå ïéôìà óìà¤¤£¨¦§¦¦§¨

íéëàìî19ïëå ,zeillk zebixcn yng oda yiy ,zenypa ± ©§¨¦§¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)

êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá
úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
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אליהו").15. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:16.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חכמי כל ועשו גו' ועשית עה"פ (ואוה"ת) בתו"א "עפמש"כ
ג.17.לב". כה, י.18.איוב ז, ˘ËÈÏ"‡:19.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מוסיף מה דלכאורה – ב) סה, פמ"ו בח"א (וכן ג"ז "מביא



עג a`Îmgpn f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'ig ,dnyp ,gex ,ytp lyod ,dcigi ,äiç-äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨©¨
äãéçé,i"gpxp ±,õ÷ ïéàì úBâøãîuw oi`l zebixcn opyiy - §¦¨©§¥§¥¥

dbixcna cr ,"gex" zpigae zbixcnae ,"ytp" zpigae zbixcna
,"dcigi" ,"'ig" ,"dnyp" lyéeaøî úBìëéäå íìBò ìëáe§¨¨§¥¨¥¦

úeìéöàaL úBìëéä¥¨¤©£¦
äøéöé äàéøaody ± §¦¨§¦¨

miipgex zenler mlek
mlern dlrnly
dlrnl ,"diyr"d
dlrnle dfd mlerdn
± ipgexd "diyr"d mlern
`edy "dfd mler" ,oky
`l oeekn ,"diyr"d mler
,inybd dfd mlerl wx
mler z` llek mb m`Îik

- ipgexd diyrdìk äpä¦¥¨
øçà éeaø ,elà íééeaø¦¦¥¦©©
,Lnî õ÷ ïéà ãò éeaø¦©¥¥©¨
daxd jk lk mda yiy -
uw ila mi`xape milv`p

,ynnòtLðå CLîð ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¨
á"ë éôeøö éeaøî¥¦¥¥
,'ä øác úBiúBà¦§©

úB÷lçúnäa"k ± ©¦§©§
xeaicd ly zeize`d

zewlgzn ,dlrnly-íb©
,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéaø íéôeøöì ïkoi`e uw oi` - ¥§¥¦©¦©¥¥§©§¦©¨

,dlrnly xeaicd zeize` a"kn mixvepd mitexivl seqBîk§
äøéöé øôña áeúkL20äòáL :21úLîç úBðBa íéðáà ¤¨§¥¤§¦¨¦§¨£¨¦£¥¤

,íéza íéòaøàå íéôìàzeize`d ze`xwp dxivi xtqa - £¨¦§©§¨¦¨¦
zia enk ,zeize`n ztxhvn dlnd ,"miza" - milnde ,"mipa`"
mitl` zyng sxvl xyt` zeize` rayne ,mipa`n sxhvny

,zepey miln mirax`eïéàM äî áLçå àö Cìéàå ïàkî¦¨¨¥¨¥©£Ÿ©¤¥
'eë øaãì ìBëé ätäjk lk - renyl dleki ofe`d oi`e - ©¤¨§©¥

a"kn mitxhvnd miaxd mitexivl zeiexyt`d od daxd
mitexivd xtqn dxivi xtqa dpen zeize` ray cr .zeize`d
eli`e .zeize` ray cr ,zeize` yly ,zeize` izyn mixvepd

ze` rayn dlrnlzeax jk lk od mitexivd zeiexyt` ,zei
ieaix ixd ,dlrnly xeaicd zeize`a mb jk ,leab ila mdy
ieaixne ,zilkze uw ila `ed ,odn sxvl milekiy mitexivd

.uw oi` cr ieaix mdy ,mi`xapd ieaix mi`a mitexivdíâäå©£©
úBîLðe íéëàìnä úBâéøãîe úBìòîa LiLdaxd wx `l ± ¤¥§©£©§¥©©§¨¦§¨

mb `l` ,zenype mik`lnúBâøãîe úBìòî éðéî änëå änk©¨§©¨¦¥©£©§¥

dBáb ìò dBáb ,õ÷ ïéàì úB÷eìçdlrnl - zg` dbixcn - £§¥¥¨©©¨©
zilrp dpey`xd dbixcnd mby zexnl ,dipyd dbixcndn
xeaicd zeize`n mi`a mi`xapd ieaix lk m`e .xzeia
`l ixd - zeize`d xcqe zbvda wx `ed lcadd - dlrnly
lcadd ,zeidl jixv did
,dipyl zg` dbixcn oia
,- deab lr deab zpigaa

ìkä äpäzewlgzd ± ¦¥©Ÿ
lr deab mb ,zebixcnd

,deabéôelç éôì CLîð¦§¨§¦¦¥
íéôeøväzeize` a"kc - ©¥¦

seliga ok mb mi`ay
zexenzde mitexivd
w"k ztqed - y"a z"`c
,`"hily x"enc`
L"a ú"àa úBøeîzäå§©§§©©

'eëly xg`d xcqa -
ly xcqd ,"z"iaÎs"l`"d
s"l` ze`dy ,"y"a z"`"
(dpey`xd ze`d)
ze`d) e"iz ze`a ztlgen
z"ia ze`de ,(dpexg`d
ztlgen (dipyd ze`d)
dipyd ze`d) o"iy ze`a
.'eke (dpexg`d iptly
÷øôa øàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥§¤¤

.(áé"dpen`de cegid xry"a ±22."`ipz"d xtq ly ipyd wlgd
oi` cr zebixcn iwelige dfk zebixcn ieaix epyiy zexnl ,ixd

,uw,úòãå äîëç éìòa ílk äpä ,ììk Cøc Càmpipr - ©¤¤§¨¦¥ª¨©£¥¨§¨¨©©
,zewl`a zrce dnkgd oipr `edéðtî ,íàøBa úà íéòãBéå§§¦¤§¨¦§¥

úBëLîpä úBiúBàä úeiîéðtî íúeiç úBéäzeinipt ± ¡©¨¦§¦¦¨¦©¦§¨
zekynp zeize`d,äàlò äîëç úðéçaîdpeilr dnkg" -," ¦§¦©¨§¨¦¨¨

.ìéòì økæpëåmya millkpd mi`xapd lk lr mixne` okl ± §©¦§¨§¥
d`a mzeig oky ,c"eia e`xap mdy ,"`ad mler" illkd
ly c"eidn `ad ,dlrnly xeaicd zeize` xe`ne zeiniptn

.'ied myïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò ,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨¦©©¤§¨¨
úBiúBàä úøeö úðéçaî úeiçå øBà ìañìå ìéëäî¥¨¦§¦§Ÿ§©¦§¦©©¨¦

øéàäì ,ïúeiîéðôe,zeize`d zeinipt ly zeigde xe`dy ± §¦¦¨§¨¦
,ea xi`iL Bîk øzñäå Leáì éìa Ba òétLäìezeinipt ± §©§¦©§¦§§¤§¥§¤

,zeize`d,íéëàìîe úBîLðì úBòétLîe úBøéàîzenypl - §¦©§¦¦§¨©§¨¦
sebe xneg ly xzqdde yeald ila rityne xi`n df mik`lne

laddn deedznd zeize`d23,äàa äòtLääå äøàää ÷ø©©¤¨¨§©©§¨¨¨¨
úBiúBàä óeâå øîç úðéçaî äfä íìBòì úòtLðå§¦§©©¨¨©¤¦§¦©Ÿ¤§¨¦
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ùã÷ä úøâà
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
úåéúåàä úåéîéðôî íúåéç úåéä éðôî íàøåá úà íéòãåéå
ìôùä äæä íìåòä êà .ì"ðëå ò"ç 'éçáî úåëùîðä
úåéçå øåà ìåáñìå ìéëäî ïè÷ åëåúáù úåéçä íò
åá òéôùäìå øéàäì ïúåéîéðôå úåéúåàä úøåö úðéçáî
úåîùðì úåòéôùîå úåøéàîù åîë øúñäå ùåáì éìá
æ"äåòì òôùðå äàá äòôùääå äøàää ÷ø íéëàìîå
úðéçá àåäù íúåéðåöéçå úåéúåàä óåâå øîåç úðéçáî
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גם  בהם יש ובכ"ז ו)מספר, (גבול בהם שייך שלכן מאותיות שנתהוו ב"גדודים" דהמדובר מוכיח שמזה וי"ל – רפמ"ח) שם (ראה
מי"ב.20.בל"ג". כמו 21.פ"ד נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר", בדרך ותיקונים ב"הערות מציין שליט"א הרבי

נקבה. לשון "בונות", להלן ˘ËÈÏ"‡:22.שאומר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שעי"ז"„¯ÂÈ דהארה הארה כו', שתחתיו לגבוה ביותר מגבוה
משא"כ – במעלה".·˘ÈÂÈכו' פחות דאינו בלבד ˘ËÈÏ"‡:23.הצירוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מסתיר ואינו בו להמלובש בטל "שהוא



a`Îmgpnעד f"i iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז רביעי יום
,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

àeäL ,íúeéðBöéçå`id ,zeize`d zeipevig ±,ìáää úðéça §¦¦¨¤§¦©©¤¤
mc`a xeaicd zeize` sebe zeipevig lynÎjxcÎlr enk -

,inyb lad `ede ,aldn `ad laddn mieedznd'æì ÷lçúnä©¦§©¥§
úìä÷aL íéìáä24"zldw"a weqta -25mipipr dray mixkfen £¨¦¤§Ÿ¤¤

milad lad" :lad ly
milad lad ,zldw xn`
mrt "lad" ,"lad lkd
,miax oeyl "milad" ,zg`
cer ,dyly cgia ,miinrt
aey ,"milad lad" mrtd
cer "lad lkd" ,dyly
ray cgiae ,zg` mrt

."lad" minrtíäéìòL± ¤£¥¤
,miladd dray lr

ìBòäBîk ,ãîBò í ¨¨¥§
LBãwä øäfa áeúkL26. ¤¨©Ÿ©©¨

`l` miiwz` `l `nlr" ±
lr `l` miiwzn epi` mlerd ± "`kln dnly xn`c milad lr
,mixen`d miladd zray mdy ,jlnd dnly xn`y miladd

åéàáö ìëå äfä íìBòa Laìúnä "'ä ét àöBî" àeäålk ± §¨¦©¦§©¥¨¨©¤§¨§¨¨
,dfd mleray mi`xapd,íúBéçäì,'d itn `ad ladd dfy - §©£¨

,'d it `venBëBúáe,'d it `venae lada ±úðéça úLaìî §§ª¤¤§¦©
,äáLçnäå øeacä úBiúBà úøeö- d`ad ,dlrnly - ©¦©¦§©©£¨¨

,'eëå Búîëçå BðBöøe úBLBãwä åéúBcnîmc`a enk - ¦¦¨©§§§¨§¨§
ieliba ixd ze`a daygnd zeize`e xeaicd zeize`y ,lynl
okl ,miieqn xacl dweyze dad` el yiy iptny - eizecnn
epevxn ze`a zecnde ,xac eze` zece` xacne ayeg `ed
daygnde xeaicd zeize` ze`a dlrnl mb jk ,'eke eznkge
,'eke eznkge epevxne zeyecwd zecndn ,zelbzda dlrnly

úBãçéîä,(zexitqd) eznkge epevxe ,zeyecwd ± eizecn ± ©§ª¨
zecge`núéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàaxe`dy ixd - §¥¨§©§¦

oevxne zeyecwd eizecnn `ad xe` `edy ,zeize`d zexevny
deednd "'d it `ven" ly zeinipta ,ekeza wx `vnp - dnkge
d`a okidne .jk xacd oi` ieliba eli`e ,dfd mlerd z` digne

sebe zeipevign df ixd - ?dfd mlerd ly zeigde zeedzdd
.dlrnly xeaicd "lad" ,zeize`dé"øàä áúkL eäæå)§¤¤¨©¨£¦

äëøáì-BðBøëæ27úeëìîc íéìkä úeiðBöéç úðéçaL , ¦§¦§¨¨¤§¦©¦¦©¥¦§©§
,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL 'äa úBænøîä ,úeìéöàc'd" - ©£¦©§ª¨§¤¥£¨¨¨

zxitq `idy "d`zz
,zeklndeNòðå eãøé íä¥¨§§©£

.(äiNòä íìBòì äîLð§¨¨§¨¨£¦¨
'íéðewz'a áeúk ïëå28- §¥¨©¦¦

,"xdef ipewiz"aã"eiäL± ¤©
,'ied my lyàeä,xi`n ±

,'eë úeìéöàa'd"e - ©£¦
mlera ± "d`lir
mlera ± "e"e" ,"d`ixa"d

,"dxivi"däàzz 'äå§©¨¨
úðp÷î,dxi`ne ± §©¤¤

:äiNòarax` - ©£¦¨
od 'ied my ly zeize`d

zenlerd ly zewl`d29`ed "zeliv`d" mlera xi`ny ielibd :
oiprd ixd `id "dnkg"e ,('ied my ly c"ei) "dnkg"d zxitq
itk) "ezlef oi`e ecal `ed" ly ,xzeia dlrpd epte`a lehia ly
xtq ly oey`xd wlga) d"l wxtay d"dbda xne` owfd epaxy
,"zeliv`"d mler zellka dxi`n ef "dnkg" ixd ,(("`ipz"d
;xen`d lehiad ote` xxey "zeliv`"d mler ipipr lkay
lke 'dpia'd zxitq ,"d`lir 'd" dxi`n "d`ixa"d mlera
dbyd ilra md (mik`ln mbe zenyp mb) df mler ly mi`xapd
zceare ,zecnd yy zexi`n "dxivi"d mlera ;zewl`a dlecb
ly zelrtzd ,"zecn"d oipra `id ,df mleray mi`xapd
,"d`zz 'd" dxi`n "diyr"d mlerae ;zewl`a d`xie dad`
jezn dyrne ,dyrnd mler `ed - df mlere ,"zekln"d zxitq
d`ad ,df mler ly dnypd edf ,mxa .miny zekln ler zlaw
sebe xnega mlrda zyaelnd xeaicd zeize` itexiv zeiniptn
md ,envr mlerd zeige zeedzd eli`e ,"lad"d `edy zeize`d
`ed df mler okle ,"lad"dn - xeaicd zeize` zeipevign wx

.ixnege inyb mler

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"
mkg lynl enk ,xzeia lecb mevnv df ixd ,"dnkg"a oyxyn
jk ,zg` ze`a eznkg mvnvn ,dnkg ze`ltp oiand lecb

"lad" ,'ied my ly "d`zz 'd"a dnkg ly mevnvd yalzn
mvnvn `ed cqgd cvny ,dlrnly cqgdn `a dfe ,xeaicd
cqgd ici lr df ixd - df cqg xxerl icke ,df mevnva envr
icedi ly cqge dwcvay ixd .cqge dwcv dyer dhnl mc`y
- 'ied my ly c"eidn dkyndd z` "lret" `ed ,dhnl
dwcv ici lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly 'dl - "dnkg"
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ùã÷ä úøâà
íìåòä íäéìòù úìä÷áù íéìáä 'æì ÷ìçúîä ìáää
íìåòá ùáìúîä 'ä éô àöåî àåäå ÷"äåæá ù"îë ãîåò
úðéçá úùáåìî åëåúáå íúåéçäì åéàáö ìëå äæä
úåùåã÷ä åéúåãîî äáùçîäå øåáãä úåéúåà úøåö
úéìëúá ä"á ñ"àá úåãçåéîä 'åëå åúîëçå åðåöøå
úåìéöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéç úðéçáù ì"æ é"øàä ù"æå)
äîùð åùòðå åãøé íä ä"á 'éåä íù ìù 'äá úåæîåøîä
'åë 'éöàá àåä ã"åéäù íéðå÷úá ë"ëå (äéùòä íìåòì

:äéùòá úðð÷î äàúú 'äå
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ באוה"ת א.25."עייג"כ ב.26.א, קמו, ובכ"מ.27.ח"א פ"ב. שמ"ז ע"ח ראה 28.ראה
ספ"ד. שמ"ב ע"ח א). (כג, ו ˘ËÈÏ"‡:29.תיקון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פל"ט בח"א "עפמשנת"ל



עה a`Îmgpn f"i iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynne "dyer" `ed
ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä íãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦

ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç úBàìôð± ¦§§¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨
,zg`äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨

¯ äàìôpä Búîëçì§¨§¨©¦§¨¨
-Cøc-ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤
ïéàì äfî øúéå ,ìLî̈¨¤¤¦¤§¥
ìBãb íeöîö äéä ,õ÷¥¨¨¦§¨
øLàk ,áøå íeöò̈¨¨©£¤
,"eNòð íéîL 'ä øáãa"¦§©¨©¦©£
,úéLàøa éîé úLLa§¥¤§¥§¥¦
,"íàáö ìk åét çeøáe"§©¦¨§¨¨

àéä,`ed "'d xac" ±úBà ¦
-Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä¤¥£¨¨¨

,àeä`idy -àúà"¨¨
,"àìél÷- ,"dlw" ze` - ©¦¨

ze` `idy cala ef `l
z`xwp mb `id ,zg`
ze` ,"`lilw `z`"
.ynn da oi`y "dlw"
:áeúkL Bîk§¤¨
'äa" ¯ "íàøaäa"§¦¨§¨§

,"íàøaaezky enk -30: §¨¨
eyxc jk lre ,"m`xada"

l"f epinkg31,"m`xa 'da" :
,mze` `xa `ed 'd ze`a

,"m`xada" aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z`àéä± ¦
`id ,'d ze`dïBLàø øîànî eëLîðL úBøîàî 'èä øB÷î§©©£¨¤¦§§¦©£©¦

úéLàøaéîð"c`ed mby ±"àeä øîàî32,"ziy`xa" lr - §¥¦§¨¥©£¨
mixn`nd x`y enk "xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne`
iy`xd xn`nd `edy `l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday

zexn`nd x`yl xewnde33,úàø÷pä äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨©¦§¥
."úéLàø"'h xewn ,"dnkg"n dcixid ,ixd ,"dnkg ziy`x" ± ¥¦

.xzeia lecb mevnv `id ± "zekln" ,xeaicl ,zexn`ndæà Cà©¨
,d`ixad zligza ±Bæ äãéøéå äëLîä äúéä"dnkg"n ± ¨§¨©§¨¨¦¦¨
,xeaic ± "zekln"l,ììk àzúìc àúeøòúà éìaila - §¦¦§¨¨¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzdék"34"'eë ãáòì ïéà íãà35,`l - ¦¨¨©¦©£Ÿ
,dhnln zexxerzdd z` dyrie ceariy mc`d f` ixd did÷ø©

"àeä ãñç õôç ék"36,`ed d"awdy df cvn dzid d`ixad - ¦¨¥¤¤
,cqg utg"äðaé ãñç íìBò"å37¯ "íàøaäa" eäæå . §¨¤¤¦¨¤§¤§¦¨§¨

"íäøáàa"38,dn df - §©§¨¨
lr mixne` l"f epinkgy
dfy "m`xada" weqtd

,"mdxa`a" zeize`ék39 ¦
'eë "íäøáàì ãñç"40.± ¤¤§©§¨¨

,cqg zpiga `ed mdxa`
± m`xada" edfe
`id d`ixady ,"mdxa`a

.cqgd zcnnøçà Cà©©©
íãàä úàéøaepipry ± §¦©¨¨¨

`ed,"'eë dãáòì"- §¨§¨
ici lr zekynd jiyndle

,dhnln ezexxerzdéæà£©
òúà ìkàìéòìc àúeø± ¨¦§¨¨¦§¥¨

dlrnlny zexxerzd lk
,ïBéìò ãñç úcî øøBòì§¥¦©¤¤¤§
àúeøòúàa àeä§¦§¨¨

,àzúìcici lr - ¦§©¨
ly dcearde zexxerzdd
`edy ,dhnl mc`d
cqgd z` jiynne xxern

,oeilrdãñçå ä÷ãöa41 ¦§¨¨¨¤¤
.äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiLcqge dwcv ici lr ,ixd ± ¤¦§¨¥¦¨¨©¤

± 'ied my ly c"eidn jiynn `ed ,dhnl dyer icediy
"dyer" `edy ixd - ,"zekln" ± 'ied my ly 'dl ± "dnkg"n

.'ied my z` jiynneäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëì42: ¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨
elôà ,íéãñç úeìéîb éìa äøBz àlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨¨§¦§¦£¨¦£¦

àlà ,Bì ïéà äøBzjixv.íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñòì ¨¥¤¨¨¦©£Ÿ©¨¦§¦£¨¦
ú÷ôð äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä ék43,dxezy zexnl - ¦¦¥£©§©§¨¥¨§¨¨§©

,"dnkg"n d`aàîìò íi÷úî àúéøBàáe44,dxez ici lre - §©§¨¦§©¥¨§¨
,mlerd miiwznda ïàòìc ïeðéàáe45,dl` ici lre - §¦§¨¨¨

,(dxeza) da mixacne miwqeryíøeaãa ék,dxez ixeaic ± ¦§¦¨
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ùã÷ä úøâà
äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá

åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò
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ד.30. ב, ב.31.בראשית כט, א.32.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:33.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם È¯Á‡Ï"צע"ג
המאמר ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן ˘ËÈÏ"‡:34.גו'! ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰?קמ"ל מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק  ועפ"ז  גו'. אין דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם  אתדל "ת שולל  – קמ"ל דטובא בראשית ÏÏÎ."'.35וי"ל
ה. יח.36.ד, ז, ג.37.מיכה פט, ט.38.תהלים פי"ב, כ.39.ב"ר ז, ˘ËÈÏ"‡:40.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל כי חסד, "ג"פ

" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע הנשמה Â‡ÏÙ˙אתדל"ע מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל חכ'"
ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא ע"י ıÙÁפשוטה (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

חסד  כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם
)Í˘Ó˘" בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. רפמ"ט):Â‰ÊÂונותן) ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא בורא‰Â‡חפץ - באברהם Í˘Á(בריאה בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד עולם ראשונה, - (
חסד אחרונה".כי ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' ˘ËÈÏ"‡:41.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת

וכו'". וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: ב.42.כמה קט, ובכ"מ.43.יבמות א. קכא, א.44.זח"ב ר, זח"ב
ועוד.45.ובכ"מ. א. מז, זח"א



a`Îmgpnעו g"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ח חמישי יום
,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr:åðéáé

úBòtLäå úBøàä íéëéLîîúBàøLäå :øçà çqð)äîëç ( ©§¦¦¤¨§©§¨ª¨©¥§©§¨¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg ±úBiúBà úðéçáì äøBzä øB÷î ¦¨¨§©¨¦§¦©¦

-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð ïäaL øeacä©¦¤¨¤¦§¨¨¨§©£©©¥¦§¨
äëøáì46éða éø÷z ìà" :éðBa àlà C"Cminkg icinlz ± ¦§¨¨©¦§¥¨©¦¤¨¨¦

,dxeza miwqerd mdy
mipad ,"jipa" wx `l md
,"jipea" mb md `l` ,jly
z` miniiwne mipea md
mcenil ici lr mlerd

- dxezBæ äëLîä éøä± £¥©§¨¨
zeize`l "dnkg"n

,xeaicdúðéça àéä¦§¦©
éøö äæìå ,äìBãb äãéøéC §¦¨§¨§¨¤¨¦

,ïBéìò ãñç øøBòì§¥¤¤¤§
íénk CLîpärah ± ©¦§¨©©¦

mikynp mdy mind
,jenp mewnl deab mewnn
cqgd jynp mb jk

,minl lynpy oeilrd,Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nîmewnn - ¦¨¨©§¨¨
jynp df cqge ,mikenp dbixcnle mewnl mideab dbixcne

,àzúìc àúeøòúàa,dhnln zexxerzda -ãñçå ä÷ãöa §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¨¤¤
,äàzz,zeinyba dhnl miyrpd cqge dwcv ici lr - ©¨¨

íéëéLînL,mipzepe ±íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçå íéiç ¤©§¦¦©¦¨¤¤§©£©§¨¦

.íéàkãðåiprl mikiynne mipzepy miigde cqgd ici lr ± §¦§¨¦
jiyndl ick ,dlrnly cqgd z` mikiynn ,`kcpe lty
xeaicd zeize`l ± jenp mewnl cxiy "dnkg" zpigan "miig"

.mi`xapd lk xewn odyáeúkL eäæå47íëç ìläúé ìà" : §¤¤¨©¦§©¥¨¨
íà ék ,'eë Búîëça§¨§¨¦¦

,'eë ìläúé úàæa- §Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd48,

:ote`a likyny miiqne
ãñç äNò 'ä éðà ék¦£¦Ÿ¤¤¤

,"'eëmilldny ixd -
`idyk "dnkg"d z`
f`y ,cqg zlrete dyer

,cqg dyer 'dãñçä ék¦©¤¤
jiynne dyer mc`dy ±
,dlrnly cqgd z`

dyer 'd ip`"y± "cqg
,diyrayéLînä àeäC ©©§¦

,ähîì äîëçä éiç- ©¥©¨§¨§©¨
jynei dfy ick ,mi`xapd xewn jynei xeaicd zeize`ay

.dhnlåàì íàåly oiprd wx epyie ,cqgd ziiyr dxqg m` ± §¦¨
,cala dxezd cenil ly ± dnkg"Búîëç" úàø÷ð éøä£¥¦§¥¨§¨

,Bcáì,ely dnkga ± "eznkga mkg lldzi l`" aezkk -éìa §©§¦
äpnî íéiç úëLîä,dlrnly "dnkg"d ±.íBìLå-ñç ©§¨©©¦¦¤¨©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe49úBîLð éðéî 'á LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé50úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦
÷ñòì íéëéøö íéîëç éãéîìz íb éøä ,äøBàëìc .íéãñç£¨¦§¦§¨£¥©©§¦¥£¨¦§¦¦©£Ÿ

,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

,äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨
."Bì ïéà äøBz elôà"L¤£¦¨¥
el oi`y xne` `ed m` ±
zelinb ila dxez `l`
.el oi` dxez mb ,micqg
xne` ,`eti` ,cvik
ly beq epyiy l"fix`d
dxeza zewqerd zenyp

?odini lkàlàxiaqi ± ¤¨
oi`y ,oldl owfd epax
el` zenypy dpeekd

,e"g micqg zelinba zewqer opi`e cala dxeza zewqrzn
,dxez `ed opipr xwiry `id dpeekd `l`íéîëç-éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦

íäéîé èeòîe ,da íäéîé áøå øwò ïúøBzLmiwqer md ± ¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤¨¦§¥¤
àzúìc íúeøòúà úlòt äpä ,íéãñç úeìéîâa± ¦§¦£¨¦¦¥§ª©¦§¨¨¦§©¨

,dhnly mzexxerzdn "dlert"d,ïBéìò ãñç øøBòì§¥¤¤¤§
éLîäì,äàlò äîëça Laìîä óBñ-ïéà-øBà ãéøBäìe C- §©§¦§¦¥©§ª¨§¨§¨¦¨¨

`idy ,"dpeilr dnkg"a
'ä úøBz øB÷î§©

,íäéôaLmxeaica - ¤§¦¤
,`eti` ,okid ,dxez ixac

md- ?z`f mikiynnàeä
úBîLpä íìBòì ÷ø©§¨©§¨

aLd mleräàéøamdy ± ¤©§¦¨
my mikiynnéãé-ìò©§¥
,ãeîìzä ÷ñò`xnb - ¥¤©©§

minrhd zllekd
ly `ixheÎ`lwyde
jkl yiy ,zekldd
"d`ixa"d mlerl zekiiy

,dbydd mler ±L íéëàìnìåd mleraäøéöéamd ± §©©§¨¦¤©§¦¨
,mikiynn,äðLnä ãenì éãé-ìòzakxend "dpyn" ,oky - ©§¥¦©¦§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç

.å"ç äðîî íééç úëùîä

ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
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א.46. סד, יב.47.ברכות ט, ˘ËÈÏ"‡:48.ירמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".49˜¯‰"שג"ז מצאנו לא לע"ע

.50:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ימיהם כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין נכללים השאר "וכל



עז a`Îmgpn g"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dl yi ± "xedh" e` "`nh" ,"leqt" e` "xyk" zekldd iwqtn
,zecnd mler ± "dxivi"d mlerl zekiiyúeiç úBéä ïòé©©¡©

àéä ,øeacä úBiúBà éôeøvî úBòtLð íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦¦§¨¦¥¥¦©¦¦
,ät-ìòaL äøBz"dl opixw dtÎlray dxez dt zekln" -51, ¨¤§©¤

àeä úBiúBàä øB÷îe§¨¦
äàlò äîëçî± ¥¨§¨¦¨¨

,"dpeilr dnkg"nøkæpk©¦§¨
,ìéòìcenilay ixd - §¥

md mdly dxezd
dnkg"n mikiynn
zeize` itexivl ± "dpeilr
Îlray dxez ly xeaicd
md dfÎiciÎlre ,dt
zenypl zeig mikiynn

.mik`lnleéLîäì CàC ©§©§¦
úeiçå äøàä ãéøBäìe§¦¤¨¨§©
'ä ïBéìòä ìáä úðéçaî¦§¦©¤¤¨¤§

äàzz,'ied my ly ± ©¨¨
,ìôMä äfä íìBòì̈¨©¤©¨¨
ìBãb íeöîö àeäL¤¦§¨

æò øúéaote` df ixd ± §¤¤Ÿ
ick ixnbl xg` mevnv
mlera jynei xe`dy

,ltydéc àì52 Ÿ©
àzúìc àúeøòúàa± §¦§¨¨¦§©¨
,"dhnln zexxerzd"ìL¤

íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦
íäéîé èeòî íé÷ñBòä̈§¦¦§¥¤
,íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa¦§¨¨§¦£¨¦

ààúeøòúà éãé-ìò àl,zexxerzd ±úBöî éìòác ¤¨©§¥¦§¨¨§©£¥¦§
Bîëe) íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé áø íé÷ñBòä̈§¦Ÿ§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦§

íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtqa ±÷øt à ÷ìça ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦§¥¤¤¤
.(ãìyneg ozep `edy ,dwcv zpizp ici lry ,xne` `ed my ±

,jxazi ezayl oekn ± ezqpxtl ezribi lk ziyrp ± cala
cqgd z` ,"`pini `rexc"d z` xxern `ed ely cqgae

,dlrnlyeàø÷ð ïëìå,zeevnd ilra ±"àúéøBà éëîz"53, §¨¥¦§§¨§¥©§¨
md `l` ,dxez icnela wx `l ,(dnvr) dxeza miknez md -

xe`dy mikiynn md ,oky .dnvr dxezd z` miknez
,dhnl xi`i dxezd xewne yxeynyúBâøãîe úBðéça ïäå§¥§¦©§§

,ãBäå çöð"oiwey oixz" md cede gvp -54"miiwey"d enk , ¤©§
dxezd z` mikiynn md jk ,ux`d lr mc`d cner mdilry

,df mlera dhnlïúBéäì¦§¨
mdy iptn ±ïéëéLîî©§¦¦

ähîì äøBzä øBà©¨§©¨
äæáe .äiNòä íìBòì§¨¨£¦¨¨¤

ïáeé55àø÷ð änì ¨¨¨¦§¨
,"äNòî" íLa ä÷ãvä©§¨¨§¥©£¤

áeúkL Bîk56äéäå" : §¤¨§¨¨
,"íBìL ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨¨
dwcvl `xew `edy ixd -

,"dyrn" myaíL ìò©¥
éLîäì dúlòtLøBà C ¤§ª¨¨§©§¦

eäæå .äiNòä íìBòì 'ä§¨¨£¦¨§¤
ì ÷ec÷cøäæ ïBL ¦§§Ÿ©

ãéáòc ïàî" :LBãwä57 ©¨©§¨¦
"àLéc÷ àîLin ± §¨©¦¨

,yecwd myd z` dyery
,à÷éc "ãéáòc"dlnd - §¨¦©§¨

,weica `id "ciar"ék¦
àzúìc àúeøòúàa± §¦§¨¨¦§©¨

,"dhnln zexxerzda"
äàzz ãñçå ä÷ãöa± ¦§¨¨§¤¤©¨¨

o`k cqge dwcv ziiyra
,dhnlãñç øøBòî§¥¤¤
,ïBéìò,dlrnly cqgd - ¤§

éLîäìóBñ-ïéà øBà C §©§¦¥
äàlò äîëç úðéçaî`idy "dpeilr dnkg" ±,íL ìL ã"eé ¦§¦©¨§¨¦¨¨¤¥

,'ied -,íL ìL 'äì,'ied -,Cøaúé åét çeøå øeacä úðéça ©¤¥§¦©©¦§©¦¦§¨¥
.äiNòä íìBòì òétLäì éãkoeyla "ciar" oeyld weic edf ± §¥§©§¦©§¨¨£¦¨

dyrn ici lr ,oky .diyr ,"dyer" oeyld mewna xdefd
,"diyr"d mlera seqÎoi` xe` jiynn `ed dwcvd-Cøc-ìòå§©¤¤

ìLî58øaãî Bðéà íãàL Bîk ,õ÷ ïéà úBìcáä ìécáäì , ¨¨§©§¦©§¨¥¥§¤¨¨¥§©¥
íöîöî æàå ,(Bîöò ïéáì Bðéa àeäLk àìå) íéøçàì àlà¤¨©£¥¦§Ÿ§¤¥§¥©§§¨§©§¥

:eðéáé íéìékNnäå .íäéìà Bøeaãa BzáLçîe BìëN¦§©£©§§¦£¥¤§©©§¦¦¨¦
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ùã÷ä úøâà
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
äèîì äøåúä øåà ïéëéùîî ïúåéäì ä"åð úåâøãîå
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå
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אליהו").51. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:52.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת "אבל
ובכ"מ.53.ויצירה". ס"ט. סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי אליהו").54.ע"פ ("פתח בהקדמה Î"˜55.תקו"ז ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(שם בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו יז.56."לכאורה לב, ישעי'
.57:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:58."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(בנקודה  י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:
מובן אינו לעניןÏÏÎעכ"פ): הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘הוא ‰˜·"‰של וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?

הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו וע"פ ÂÓ˘Âההכרח - בלבד
כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל

ˆÌÂˆÓ"אליהם") Ï"ˆ˘(רק) ומח' "·„Â¯Â·È"שכלו שישנו -·ÂÈאליהם", עצמו" "בלבד"),·לבין שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '
ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז , יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע ".·„Â·È¯שגם
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מנחםֿאב  י"ט שישי יום
אגרת ו  ,218 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ å,220 'nr cr.'åë åðòùé

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m`Îik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny
mb ixd mileki ,"melyz"
xkydy `l ,yxtl mda
zcn `ed el mipzepy
xkydy `l` ,zn`d
izin` `ed lawn `edy
xne` okl ;gvpl miiwzne
,"yexit" owfd epax
,`id o`k dpeekdy
lr lawn `edy xkydy

`ed ± dwcvd zrixfzcn
el mipzepy zn`d

,dlrnlnáéúëe3ïzz" : §¦¦¥
,"á÷òéì úîà,ixd - ¡¤§©£Ÿ

itly ,`l` ,zn`d zcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy
zghady ,dywa idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit
ixd ,'eke eipal dze` `lni ,awril d"awd gihady "zn`"d
epax xne` okl ,zn`d zcn dlrnln mipzepy ,myn di`x oi`

:owfdéøa-àLã÷c àçáLå,'eë àéáð øcñî àeä-C`iapd - §¦§¨§ª§¨§¦§©¥¨¦
,d"awd ly egay o`k xcqnLBãwä øäfa áeúkL Bîk4,- §¤¨©Ÿ©©¨

"zn`" ozep `edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y
.awrilLeøtzeidl leki ixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥

miiwn `edyz`dghadd`le ,(awril gihady) zn` ly
z` awril ozep `edyzcnowfd epax xne` okl ± zn`d

:`id dpeekdyúîà úcî ïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥¦©¡¤
éøöå .á÷òéìãò íBìLå-ñç á÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì C §©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ©§¨©

:äìòîlî Bì ïzé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥¦§©§¨
úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©

,úeðîçø,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨
,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ± awrieúcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©

úeðîçø,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ± ©£¨
,dad`d oipr `id cqgd zcn ly ziniptd dceardy myk

`id jk ,d`xi `id dxeabd zcn ly ziniptd dcearde
,zepngxd zcn ly ziniptd dceardäàaä àéä¦©¨¨

úe÷ìà õBöéð ìò íãàä áìa íéaø íéîçø úeøøBòúäî¥¦§§©£¦©¦§¥¨¨¨©¦¡Ÿ
ä÷Bçøä ,BLôðaL,dwegx ely ytpd ±øLàk 'ä éðt øBàî ¤§©§¨§¨¥§¥©£¤

íìBò éìáä CLça CìBä¥§Ÿ¤©§¥¨
xe`n dwegx eytp f`y ±
'd zcear ef ixd ,'d ipt
`edy mingx zexxerzda
.`ed eznyp lr xxern
Bæ úeðîçø úeøøBòúäå§¦§§©£¨
äðeázäî äàa àéä¦¨¨¥©§¨

,'ä úlãâa úòcäådn - §©©©¦§ª©
z` winrne oian `edy
f`y ± 'd zlecba ezrc
zepngxa yge yibxn `ed
`edy lr ,eilry dlecbd
,'d ipt xe`n wegx

`id zeppeazddeéàC ¥
úBîìBòä elôàL¤£¦¨¨
äìòî äìòîì íéðBéìòä̈¤§¦§©§¨©§¨

õ÷ ïéà ãò,md mb ±àìk ©¥¥§¨
,dén÷ éáéLç Lnî- ©¨£¦¥©¥

ynn melkk miaygp md
.d"awd iablìk ék¦¨

íúeiçå íòôLly ± ¦§¨§©¨
,mixen`d zenlerdãçà úBàî äøàäå åéfî ÷ø Bðéà,zg` ± ¥©¦¦§¤¨¨¥¤¨

úé BîMîøîàîk ,Cøa6::l"f epinkg -íìBò àøáð ã"eéa" ¦§¦§¨¥§©£©§¦§¨¨
."'eë àaämya millkpd ,mipeilrd zenler mby ,ixd ± ©¨

(c"ei ze`) zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad mler" illkd
.'ied my lyúeiçä úeèMtúä àeäL ,Bæ äøàäå åéæa ,äpäå§¦¥§¦§¤¨¨¤¦§©§©©

,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé BîMî,`wec dfa -àeä ¦§¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦
äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä LiL¤¥¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤

'äa àøáð,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - ¦§¨§§
wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my
oia lcaddy ixd ,'ied my ly c"ei ze`d ± "dnkg" zpigany
,j` .jxazi enyn zeigd zehytzda exewn mipezgzl mipeilr
envrlyk "my") myd zpigan cala dx`de eif `ed df lk
`ede mvrd epi` mydy mc`a lynl enk ,dx`d ly oipr `ed

.(enya eze` `exwl lkeiy zlefl wx rbepééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBòå íìBò ìëaL íéèøtäly llkd lr xaec lirl ± ©§¨¦¤§¨¨§¨

eli`e ,mipezgzd zenlerde mipeilrd zenlerd ,zenlerd
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ùã÷ä úøâà
òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö

úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
ãò å"ç á÷òéá úîà ïéà éëå ïéáäì êéøöå á÷òéì úîà

:äìòîìî åì ïúé ä"á÷äù
êàúåðîçø úãî àéä á÷òé úãîã úàæ úòãåî äðä

úåøøåòúäî äàáä àéä úåðîçø úãîá 'ä úãåáòå
ä÷åçøä åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò íãàä áìá íéáø íéîçø
úåøøåòúäå íìåò éìáä êùçá êìåä øùàë 'ä éðô øåàî
'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî äàá àéä åæ úåðîçø
ïéà ãò äìòî äìòîì íéðåéìòä úåîìåòä åìéôàù êéà
åðéà íúåéçå íòôù ìë éë äéî÷ éáéùç ùîî àìë õ÷
ã"åéá øîàîë êøáúé åîùî ãçà úåàî äøàäå åéæî ÷ø
úåèùôúä àåäù åæ äøàäå åéæá äðäå .'åë á"äåò àøáð
àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåéçäì êøáúé åîùî úåéçä
äæä íìåòù íéðåúçúì íéðåéìò ïéá ùøôäå ìãáä ùéù
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
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יח.1. ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה מח"א ירושלמי 6."להעיר ב. כט, מנחות
ס"ה. לעיל וראה ה"א. פ"ב חגיגה



עט a`Îmgpn h"i iyiy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb ,mler lkay mihxta ipeydy ,owfd epax xne` o`k
mipezgzd zenlera mbe mipeilrd zenleraééepL éôì àeä§¦¦¥

,úBiúBàä éôeøö,e`xap mdny -øáòa íépîfä ééepL ïëå ¥¥¨¦§¥¦¥©§©¦§¨¨
ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepLå ,ãéúòå äåä± Ÿ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ

,`aéôeøö ééepMî¦¦¥¥¥
ïäL ,úBiúBàäitexiv ± ¨¦¤¥

,zeize`dúëLîä ïä¥©§¨©
Cøaúé åéúBcnî úeiçä©©¦¦¨¦§¨¥
øàaúpL Bîk) BîL§§¤¦§¨¥

'íéøîà éèewì'axtq ± §¦¥£¨¦
,"`ipz"dá ÷ìçxry" ± ¥¤

,"dpen`de cegid÷øt¤¤
.(àézeigd zkynday ±

d`ae zecndn zkynpd
zeize` ici lr dhnl
lk mikiiy dfa ± xeaicd
zeigd ly miiepiyd
ded ,xar ,onfd iiepiye

,cizreBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
áéúk Cøaúé Búeîöòå7: §©§¦§¨¥§¦
,"éúéðL àì 'ä éðà"- £¦Ÿ¨¦¦

jxazi ea iepiy mey oi`
ixg`ll d`ixad iptl oia

,d`ixadúðéçáa ïéa¥¦§¦©
ìzLää ééepLúeìL ¦¥©¦§©§§
úBìònä íeøî± ¥©©£

,zebixcndeähîì ãò©§©¨
,ähîzenlerdn - ©¨

;xzeia mipezgzd zenlerl cr xzeia mipeilrdàeäL BîkL¤§¤
a éeöî Cøaúézenler ±äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìò ¦§¨¥¨¨¤§¦¨©¨§¨¤

azenler ±'íéøîà éèewì'a øàaúpL Bîëe) íéðBzçz± ©©§¦§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtq,(àð ÷øt à ÷ìçoi` ,envr d"awd iably - ¥¤¤¤

.mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenler oia lcad mey
ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd zenlerd mb ,oky
,jxazi ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl mby ,ixd ,jxazi
,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza `vnp jxazi `ede
zeigd zkynda wx `hazn mipezgze mipeilr oia lcadd
zeigd mipeilrd zenleray ,zenlerl jxazi epnn zkynpd

.mipezgzd zenlera xy`n ieliba xzeiééepL úðéçáa ïéáe¥¦§¦©¦¥
,ïîfä,d"awd iabl iepiy mey oi` dfa mb -àeä äéäL BîkL ©§©¤§¤¨¨

,àeä Bcáìly ze`ivn ote`ae -úLL éðôì ,ãçéîe ãéçé §©¨¦§ª¨¦§¥¥¤
eðéäå ,äàéøaä øçà äzò àeä Ck ¯ úéLàøa éîézexnl ± §¥§¥¦¨©¨©©©§¦¨§©§

cigi `ede ,`ed ecal `ed z`f lkae ,mi`xap etqezipy
,cgeineBúeäî éaâì Lnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨§©¥¨

,Búeîöòåiepiyl minxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - §©§
,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivnaBîëe§

ãçà úBà,zg` ±BzáLçnî elôà Bà íãà ìL Bøeacî ¤¨¦¦¤¨¨£¦¦©£©§
-Cøc-ìò ,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììk éaâì§©¥§¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨©¤¤

ì ,ìLî,ïæàä úà CkLoicr yeal `id daygndy zexnl - ¨¨§©¥¤¨Ÿ¤
llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka ,ytpl xzei aexwe
,zilkyd ytpd lk iabl
ytpay lkyd oiprne
odne ,zecnd ixd ze`a
,xeaicde daygnd ze`a
`edy) ytpd mvr iable
,(lkyd oiprn dlrnl
xeaic ly zg` ze` ixd
zqtez oi` ,daygn e`
mixacd ,llk mewn
lyn mieedn mixen`d
oiadl lkez ofe`dy
d`ixad zeqt` biydle

.d"awd iablúîàáe¤¡¤
éìà CBøò ïéà""E ¥£¥¤

áéúk8,itk `ly - §¦
enk dfy mcew epxn`y
e` xeaic ly zg` ze`
ytpd iabl daygn
zg`d ze`l ixdy ,dlek
lk" jxr miptÎlkÎlr yi
iabl eli`e ,"`edy
mey mi`xapl oi` d"awd

,llk jxrøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
éèewì'a) øçà íB÷îa§¨©¥§¦¥

'íéøîà,"`ipz"d xtq ±á ÷ìç"dpen`de cegid xry" ± £¨¦¥¤
:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (è ÷øtmiywanyk ,dltza - ¤¤©¥¨§¤¤§¦

:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxd oipr lrCìnä"©¤¤
äàéøaä íã÷ "æàn"L Bîk Leøt ,"æàî Bcáì íîBønä± ©§¨§©¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤©§¦¨

,mi`xapde zenlerd ly,àeä Bcáì àeä äéäxac meye - ¨¨§©
,miiw did `l ecrlaäzò Ckzenlerd zeedzd ixg` ± ¨©¨

e,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä,miiw `ed wxy -àOðúî"e §¨¦§©¥
äìòî äìòîì àOðå íø àeäL Leøt ,"íìBò úBîéî¦¨¥¤¨§¦¨§©§¨©§¨
úeiçL éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî¦§¦©§©©¦§¨§¥§¨§©§§¦¤©

"íìBò úBîé" ìk,onfd oipr ±Cìnä" úðéçaî ÷ø àeä ¨§¨©¦§¦©©¤¤
,"'eë,"jlnd" zpiga `idy ,"zekln" zxitqe zpigan -

zxitqa mikiiy ,"onf"d oipr mdy ,cizre ded ,xary
jln jln ly lcadd z` mixne` dilry ,cala "zekln"d
zecne zexitqa eli`e ,cizre xar ,ded mdy ,jelnie

,"onf"d oipr oiicr jiiy `l "zekln"n dlrnlyBîëe§
øçà íB÷îa øàBáîL9,úàæì éàå .d"awdy ,jk m`e - ¤§¨§¨©¥§¦§Ÿ
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,jxazi eiabl llk jxr dl oi`eãàî ãàî äìBãb úeðîçøä̈©£¨§¨§Ÿ§Ÿ
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
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åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הי אז כי – ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א "להעיר
זה, ואכמ"ל.ÏÈÚÏ„ÎÂמפרש ח"ב". "בלק"א



a`Îmgpnפ 'k ycew zay mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ' קודש שבת יום
,220 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

ìòõBöépälrnn dwel` wlg ,d"awdn wlg `edy ±10, ©©¦
,ìôàäå CeLçä óeba ïëBMä`xwpd -àéåçc àëLî11,- ©¥©¤¨§¨¨¥¨§¨§¦§¨

,(ipencwd) ygpd ly xerdäàîè ìa÷ì ìeìòäici lr ± ¤¨§©¥ª§¨
,ixnbl ze`nhd zetilwd yelyny xeqi` ly mipipr

úBåàzä ìëa ìàbúäìe§¦§¨¥§¨©©£
,ïìvì-àðîçøs`y - ©£¨¨¦§©

xzid ly mipiprn od m`
,j` ,"dbep" ztilwny

ly ote`a odykzee`z
,dfn jlkeln sebd dyrp
sebd lelr dl` lkl

,ribdl-LBãwäL éìeì¥¤©¨
ïúBðå Bì ïâî àeä-Ceøä¨¥§¥

óebä íò íçìì úBîeöòúå æò Bì,ïçvðìe åéúBàúå,j` - Ÿ§©£¦§Ÿ¦©§©£¨§©§¨
cvn sebd lelr ,zee`zd z` gvpl d"awd ly ezxfr ilan

dfyk mb ± zezigp ly oipr ixd `ed envr dfe ,df lkl envr
ici lr dlilg l`bzdl lret icil `a epi`e cala 'gek'a x`yp
ly uevipd okey ± zegp jk lk `edy df sebae .zee`zd

.dnypd:íéøîBàL eäæåmnexn dnk cr mixne`y ixg` - §¤¤§¦
d"awd `yepne
jlnd" ,d`ixadn
xkfpk) "ecal mnexnd
iwl`" miywan ,(lirl
mgx miaxd jingxa mler

miniiqne "epilrïBãà"£
."'eë eðòLé ïâî 'eë eðfòª¥¨¥¦§¥
gekd lr `id dpeekdy ±
siwn xe`a d"awd ozepy
cenrl mc`d lkeiy ± miinvrd eizegeke mc`dn dlrnly

.eizee`ze sebd cbp opebzdle fera

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî éðL Léc §¦¥©©Ÿ§¥§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦

:(mibeq ipy mpyiúBðBLàøäd`xia mipey`xd mibeqd ± ¨¦
,dad`ee 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpä ïä± ¥©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zwnrde zeppeazddn
zrcdïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦

,Búàøéå 'ä úáäà éãéì¦¥©£©§¦§¨
ezad`e eaexiw zcn lr -
l`xyi ipal d"awd ly
mc`dy dryay ,'eke
mipipra ezrc winrn
'd zad` ea zeclep ,dl`

,'d z`xieúBðBøçàäå± §¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

dad`e-øçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîmc`dy ixg` - ©¨¨
'd z`xi envrl biyd
ici lr 'd zad`e
d`xid ze`a ,zeppeazd

,dlrnln dpzn ly jxca dad`deeíB÷îa øàaúpL Bîë§¤¦§¨¥§¨
÷eñt ìò øçà13àéäL ,"íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" : ©¥©¨£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤¤¦

`id ,mkzpedk -,äáäà úcîepyiy weqtd xne` jk lre - ¦©©£¨
,dlrnln dpzn jxca ,dpzn zcear `edy dad` ly df ote`

àeä ïëå,xacd jke -.äàøia ïk-íbd`xia dbixcn dpyiy - §¥©¥©¦§¨
.dlrnln dpzn jxca `idyéàcå ,äpäå- y ,xacd -ïéà §¦¥©©¥

úBðBLàøä ïéa ììk CBøòd`xia mipey`xd mibeqd oia - £§¨¥¨¦
,dad`eúBðBøçàä éaâì ,àøápä ìëOä úBãìBz ïäLoial - ¤¥§©¥¤©¦§¨§©¥¨©£

,dad`e d`xia mipexg`d mibeqdïäL,dpzn ly jxca - ¤¥
,BîL Cøaúé àøBaäî`xap oia jxr mey oi`y myk - ¥©¥¦§¨¥§

jxr mey oi` jk ,`xeal
ly oey`xd beqd oia
lr xvepy d`xie dad`
zervn`a) `xapd ici
oexg`d beqd oial (elky
`ay d`xie dad` ly

.`xeadnïä ïëìå- §¨¥¥
dad`de d`xid

,zepexg`dúBàø÷pä ïä¥©¦§¨
ék ,"úîà" íLa§¥¡¤¦
-LBãwä ìL BîúBç"¨¤©¨

"úîà àeä-Ceøa14, ¨¡¤
,ézîàä úîà àeäL¤¡¤¨£¦¦
íéàøápaL úîàä ìëå§¨¨¡¤¤©¦§¨¦

.dén÷ éáéLç àìk- §¨£¦¥©¥
eiptl melkk zaygp
,`xeadn dpzn jxca ze`ad dad`de d`xid ,okl .jxazi

."zn`" mya ze`xwpúîà"ì íãàä äkæiL Cøcä äæéà Cà©¥¤©¤¤¤¦§¤¨¨¨§¡¤
,"'äzpigan "zn`" ody dad`e d`xil mc`d dkfiy -

,d"awd ly "zn`"díéaø íéîçø øøBòiL éãé-ìò àeä äpä¦¥©§¥¤§¥©£¦©¦
àéäL ,BLôðaL õBöépä ìò 'ä éðôì`id ,mingxd zcn - ¦§¥©©¦¤§©§¤¦

eðééäc ,äöwä ìà äöwäî çéøáî ,á÷òé ìL Búcî- ¦¨¤©£Ÿ©§¦©¥©¨¤¤©¨¤§©§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
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רפ"ב.10. ובכ"מ.11.תניא ב). (י, בהקדמה תקו"ז קטן.12.ראה חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, נה,14.קרח שבת
א.
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,xnelkúBìònä íeøî,zebixcnde -,ähî ähîì ãò- ¥©©£©§©¨©¨
yi - jky oeeikne ,awri ly mingxd zcn zxfzyne zxaer

dgekaéLîäì,CeLçä äfä ìôMä íìBòì "'ä úîà" C §©§¦¡¤¨¨©¨¨©¤¤¨
áeúkL Bîëe15CLça áLà ék" :,dfd mlerd ly -øBà 'ä §¤¨¦¥¥©Ÿ¤

eäæå ."éìaezky dn -16: ¦§¤
Bcñç eðéìò øáb ék"¦¨©¨¥©§

."'eëxabzn 'd cqgy -
,dfd mlerd jyeg lr
z`vnpd mc`d ytpae
xe` ielib xi`n - seba
,miptÎlkÎlr ,ixd .'dn
zn`" zkyndl jxcdy
ici lr `id ,"'d
.miax mingx zexxerzd
íéîçø úeøøBòúä Cà©¦§§©£¦
äëéøö ¯ 'ä éðôì íéaø©¦¦§¥§¦¨
,úîàa ïk-íb úBéäì¦§©¥¤¡¤
BlL úîàa àeäLk íâå§©§¤¨¡¤¤

éà ¯éãé-ìò ìëeé C ¥©©§¥
øøBòì BlL úîà¡¤¤§¥
úîà"î íéðBéìò íéîçø©£¦¤§¦¥¡¤

?"'ä,xen`ky oeeik -
`id `xap ly zn` lk
ly zn`d iabl "`l"k

.d"awdäæì äöòä Cà©¨¥¨¨¤
úéìc ïàî ìò íéîçøä úcî àéäL ,ä÷ãvä úcî àéä¦¦©©§¨¨¤¦¦©¨©£¦©©§¥

déîøbî déì,melk envrn el oi`y inl -çeø úBéçäì ¥¦©§¥§©£©
àzúìc àúeøòúàáe ,'eë íéìôLzexxerzda" - §¨¦§¦§¨¨¦§©¨

- "dhnlny,àìéòìc àúeøòúàzexxerzd" d`a - ¦§¨¨¦§¥¨
,"dlrnlnúðéça íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî 'ä§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥§¦©

íéðBéìò íéãñçå íéaø íéîçø,íéîìòpädncxze dpiy - ©£¦©¦©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
mc`a lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd ly oipr md
'miax mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek oyi `edyk

,"mincxp"e "mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd micqgde
uiwne xxern d"awd mze`eéelbä ìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤©¦

."íìBòì 'ä úîà" ,"íéiçä øBàa øBàì" ,äaø äøàäå§¤¨¨©¨¥§©©¦¡¤§¨
ì eäæå,ä÷ãöa øîàpä äòéøæ ïBL"dwcv rxef" enk - §¤§§¦¨©¤¡©¦§¨¨

e` ,zxb`d zligzay
"dwcvl mkl erxf"17,

çéîöäìenk ,zelble - §©§¦©
ly ielibd `idy dginv

,drixfd,ïBéìòä úîà¡¤¨¤§
,èøôáe ."'ä úîà"¡¤¦§¨
úîà ìL ãñçå ä÷ãöa¦§¨¨¨¤¤¤¡¤
õøà íò íéNBòL¤¦¦¤¤
ïðBkúå äðaz Lãwä©Ÿ¤¦¨¤§¦¥
,ïîà eðéîéa äøäîa¦§¥¨§¨¥¨¥

áeúkL äî íi÷ì18: §©¥©¤¨
,"çîöz õøàî úîà"- ¡¤¥¤¤¦§¨

,"l`xyi ux`" df dhnl
zxitq df dlrnle
mya z`xwpd "zekln"d

,"ux`"úòéøæ éãé-ìò©§¥§¦©
,da ä÷ãväux`a - ©§¨¨¨

,l`xyiíéîçøå ãñçå§¤¤§©£¦
íéôñàpä íéaø©¦©¤¡¨¦
íä ,dëBúì íéè÷ìðå§¦§¨¦§¨¥
íéãñç ïk-íb íéøøBòî§§¦©¥£¨¦

íéîìòðå íéðeôvä íéðBéìò(da :øçà çqða)Bîk , ¤§¦©§¦§¤§¨¦§ª¨©¥¨§
áeúkL19:jaeh ax dn" -dððBëì ¯ "'eë zðôö øLà" ¤¨£¤¨©§¨§§¨

.dîé÷äìåux`d z`e ,l`xyi ux` dhnly ux`d z` - §©£¦¨
mi`xapl xewn zeidl zcxeid ,"zeliv`c zekln" dlrnly
dniwdl yie ,"zeliv`"d mlern dhnly zenlerle

,dzelrdleáeúkL eäæå20:"éððBkz ä÷ãöa" :lr aqend - §¤¤¨¦§¨¨¦¨¦
"zeliv`c zekln" - dlrnlye dhnly l`xyi zqpk

."l`xyi zqpk" z`xwpd
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ùã÷ä úøâà
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
ú"ìãòúàáå 'åë íéìôù çåø úåéçäì äéîøâî äéì
'éçá íä íéîãøð õé÷îå íéðùé øøåòî 'ä ò"ìãòúà
íìòääî úàöì íéîìòðä íéðåéìò íéãñçå íéáø íéîçø
'ä úîà íééçä øåàá øåàì äáø äøàäå éåìéâä ìà
çéîöäì ä÷ãöá øîàðä äòéøæ ïåùì [åäæå] (äæå) íìåòì
úîà ìù ãñçå ä÷ãöá èøôáå 'ä úîà ïåéìòä úîà
õøàî úîà ù"î íéé÷ì à"ááåú ÷"äà íò íéùåòù
íéôñàðä ø"øå ãñçå äá ä÷ãöä úòéøæ éãé ìò çîöú
íéðåôöä íéðåéìò íéãñç ë"â íéøøåòî íä äëåúì íéè÷ìðå

) íéîìòðåà"ðáäððåëì 'åë úðôö øùà ù"îë (äá
:éððåëú ä÷ãöá ù"æå äîé÷äìå
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ח.15. ז, ב.16.מיכה קיז, ח.17.תהלים סי' לקמן וראה יב. י, יב.18.הושע פה, כ.19.תהלים לא, יד.20.תהלים נד, ישעי'

המקדש  בית  כן  גם  שהוא  השלישי,  המקדש  בבית   –
בית  את  הן  שכולל  המשולש16(,  חוט  דרך  )על  המשולש 
שני  בבית  והן  למטה17(  מלמעלה  בבחי'  )שהי'  ראשון 
הנצחית  בגאולה  נצחי18,  ובית  למעלה(,  מלמטה  )בבחי' 

16( קהלת ד, יב.

17( ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק ט עמוד 62 ואילך.

18( זהר חלק א כח, א. חלק ג רכא, א. תקוני זוהר תיקון ח.

ית'  דעצמותו  הגילוי  שלימות  כשיהי'  גלות19,  אחרי'  שאין 
בתחתונים20, ושלימות החיבור ד"אני לדודי ודודי לי", "כל 

מקום שנאמר לי אינו זז לעולם".
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק ד עמוד 168 

ואילך

19( ראה מכילתא בשלח טו, א. תוס' ד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב. ועוד.

20( ראה תניא פרק לו )מו, א(.
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היום יום . . . פב

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ָאַמר  ׁשֶ ִמּיֹום  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִנְמְלאּו   – תש"א  ָאב  ְמַנֵחם  י"ד 
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך ָחֵבר.  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ָחֵבר,  ְלָך  ְלׁשֹון קּוְלמּוס –  ְוָקֶנה –  ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַעם  ּפַ

ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות" אֹותֹו. ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַרק  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֹחֶדׁש,  ּבַ טו  ל  ּכָ ַעל  ָאב  ּבְ טו  ַמֲעַלת  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל־ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב... ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל־  לֹֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ א, ּוְבט"ו ּתָ יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ

טו  ּבְ ֶזה  ּוֵמֵעין  כּו',  ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת  ְלַגְמֵרי,  ּטּול  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאָליו",  "ְוָנֲהרּו  ֶלָעִתיד,  ן  ּכֵ ׁשֶ
ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, 
חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: 
גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר 
פייער הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: 

הָאב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ִעְנָיִנים:  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַבר  ּדְ ַעל  ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ּלּות  ַהִהְתּגַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְנִסיעֹות 
ְלָיא  ּגַ ֶזה:  ּבָ ְמָבֵאר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ַהּתֹוָרה.  ִניִמּיּות  ּפְ ּלּות  ִהְתּגַ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַהּתֹוָרה  ִחּזּוק 
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים. ָלֵכן  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ

י "ה' ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָצִריְך ַהּמַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פג היום יום . . . 

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות 
בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער 

לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ַחּיּות  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ַהּתֹוָרה,  ִלְפִניִמּיּות  ֵאׁש  ַיֲחִסים  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ִיְלַמד  הּוא  ֲהָלָכה  אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֲהָלָכה  לֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה:  ּבַ ׁשֶ ַגְלָיא  ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן־ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

רֹאׁש  ל  ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ָיד  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ְמִניִחים  נֹוֲהִגים: א(  ְך  ּכָ  – ין  ִפּלִ ּתְ זּוגֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ְדַרׁשִ
ּגֹו'"  ַמע  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ לֹא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ַרׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ׁשֶ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע ּגֹו'"  ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ לֹא ּבְ ם' – ּבְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר־ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניֹות  ִמׁשְ ֶרק  ּפֶ ְולֹוְמִדים  ּדּור.  ּסִ ּבַ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ִכירֹות  ְוַהּזְ ּגֹו'"  ׁש  "ַקּדֶ ת  ָרׁשַ ּפָ "ֱאֶמת",  ַעד 
ָרָכה –  לֹא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם', ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע: יֹום א'  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ְוקֹוִרים "ׁשְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ ַעד ׁשֵ

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . פד
התורה פ"ב ה"א, "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת 
את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני 
בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל 
ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו 
חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, 
ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או 

גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ רֹאׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
)ְיסֹוֵדי  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִמְצַות  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ  – ָיד  ל  ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ּדִ ְוַהִהּדּוק  רֹאׁש  ל  ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'( : ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ׁשּו  ֻיְרּגְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֵאּלּו  ִמְצֹות  עּור  ׁשִ ה  ִהּנֵ יָרא".  ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ֶאת  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ֵאת 
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְולֹא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ּכִ טֹוָבה,  ִתְקָוה  ּבְ ִניִמי  ּפְ ַחּיּות  ּבֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ עֹוד  א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ַהְמִעיִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ח  ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ל  ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ָ ּשׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹשֶׁ ֶרֶגׁש ׁשֶ ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום רביעי עמ' א
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ה'תשע"ז  מנחםֿאב י"ד ראשון יום בעליו  רשות ללא מצוה בחפץ השתמשות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éàMø ìàBMä ïéàå§¥©¥©©
äåöî äNBò Ba àøBwä ìkL ,äøBz øôñ ìàL elôà ;ìéàLäì§©§¦£¦¨©¥¤¨¤¨©¥¤¦§¨
äéäiL éðBöø ïéà' :Bì øîBà äæ éøäL ...øçàì epìéàLé àì ¯Ÿ©§¦¤§©¥¤£¥¤¥¥§¦¤¦§¤

.'øçà ãéa éðBã÷t¦§¦§©©¥
הריטב "א  מ והקשה  ב)(בבא כט, :ציעא

בגמרא ב),אמרו  ד, בדוק(פסחים שהוא  בחזקת  בית  השוכר 

לאדם(מחמץ) לו נוח  כי טעות  מקח  זה  אין  בדוק, שאינו ומצאו 

בממונו מצוה הבית)שיקיימו את שיבדוק אדם לשכור מוכן ואם(והוא .

בו ! לקרוא  תורה  ספר  להשאיל  מתנגד אינו וודאי  כך

יוכל  עצמו  שהוא כדי  ממון להוציא לאדם  נוח  ותירץ :

שאחרים כדי ממון  להפסיד מוכן  אינו  אבל מצוה , לקיים 

מצוה . יקיימו

חדש ' סק"י)וה'פרי  י"ז סי' אברהם' 'מגן וראה סק"ג. תלז סי' (או"ח

ושכר בממונו מצוה  שיקיימו  לו נוח  מועט, בהפסד  חילק :

בו שיהא יתכן  תורה ספר  בהשאלת  אבל  מועט, הבדיקה 

רש "י  שפירש  כמו מרובה, מאי)הפסד  ד"ה שם נוח (ב"מ "שהוא 

לו. נוח זה  ואין וקריעה " בטשטוש  להתקלקל

הריטב "א  שם)והוסיף  ב"מ החדשים, הריטב"א בספר(חי' רק  :

קפידא דאיכא  "כיון  הבעלים  מדעת  שלא  לשאול אין תורה 

כי בהפסדו, שכרו  יצא  דהא  ליה, ניחא  לא  הספר  לקלקול

לקלקול  חשש  אין  אם  אך ספר " לו  יהיה לא  מחר או  היום

"כגון מצוה  לקיים  כדי  בעלים  מדעת  שלא  לשאול  יכול ודאי

רשאי הכנסת , בבית חברו של תפילין או טלית  מצא  אם 

למקומן". ולהחזירן שם  להניחן

יוסף ' ה 'נמוקי הרי"ף)אך בדפי ב מד, בתרא להניח (בבא אוסר 

הריטב "א על ותמה  בטליתו, להתעטף  או  חברו של תפילין 

שהרי לתפילין, תורה  ספר  בין  שם)שחילק  תפילין(ב"מ המוצא 

דמיהן " את ש "שם  משום  רק  להניחם  לו התירו (היינו בשוק 

כשימצאנו) התפילין לבעל לשלם כמה לדעת כדי שווים את אםשאומד אבל

להשתמש שאסור  אבידה  כל כמו יניח לא  דמיהן , את  שם  לא 

מצוה . משום  התירו  ולא בה 

ערוך' ב 'שלחן נפסק ס"ד)ולהלכה , יד סי' ליטול (א"ח "מותר :

עליה " ולברך חברו הרמ"א)טלית בתפילין".(והוסיף הדין "והוא

הב "ח מיישב  יוסף ' ה'נמוקי  קושיית שם)ואת שלהניחם(א"ח

mei lkaמשתמש כאשר ורק  שווים , את  אמד אם  רק התירו

חברו  של כתבi`xw`aבתפילין וכן  מצוה . משום  התירו

סי"ב)אדה"ז להתלבש (שם "מותר  :`nlra i`xw`aבתפילין

ללמוד  "אסור  חברו  של ספרים אבל  מדעתו" שלא  חברו  של

החשש בגלל בעלמא " באקראי אפילו  מדעתו  שלא בהן

משמושם". מרוב "שיקרעו

ה'תשע"ז  מנחםֿאב ט"ו שני יום השוכר? או המשכיר על - מעקה מצות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ç øëBOäúBNòì ái ©¥©¨©£
çéèäì Bà ,áæøî Bà ,ílñ úBNòì äöø íà ïëå ...äæeæîe ä÷òî©£¤§¨§¥¦¨¨©£ª¨©§¥§¨¦©

.Bîöò ìMî äNBò äæ éøä ¯ Bbb©£¥¤¤¦¤©§
ב)בגמרא קא, משכיר(ב"מ לחברו , בית  "המשכיר נאמר :

חלונות ... לו לפתוח  דלתות , לו  להעמיד aiigחייב  xkeye
dwrn el zeyrl ,mleq el zeyrl."...

חייב שהשוכר  הכוונה  אין  בוודאי סולם לגבי והנה ,

בביתו, סולם  לעשות לאדם  חובה  אין  שהרי סולם לעשות 

זאת לתבוע יכול אינו סולם  לעשות ירצה  שאם  אלא

השכירות . בתנאי נכלל זה  שאין משום מהמשכיר 

ירצה שאם  הכוונה  במעקה  גם  האם  לדון  יש  זה ולפי 

או מהמשכיר , זאת לתבוע יוכל לא  מעקה  לעשות השוכר 

מעקה . לעשות  המצוה  מחמת  חייב אכן  שבזה 

"השוכר הרמב "ם  לשון  מדיוק  הספק  את לפתור  aiigויש 
וכן  מעקה ... dvxלעשות  m`עושה זה  הרי סולם ... לעשות 

משל  עושה  רצה' 'אם  הדגיש  בסולם  כלומר , עצמו". משל

לדעתו כי 'חייב ', כתב  ובמעקה  חיוב , בזה  אין שכן עצמו 

לשוכר . עובר מעקה  מצות  חיוב 

סולם נאמרו בגמרא והרי לכך, הרמב "ם  של מקורו  ומהו

יש במעקה  גם לכאורה  רשות  הוא  סולם  ואם יחד  ומעקה 

אך  מעקה , לעשות  מהמשכיר  לתבוע  יכול  השוכר שאין  לפרש 

לשוכר ? הבית  מבעל עוברת  מעקה ' 'ועשית שמצות מניין

והביאור :

א)לעיל הולכין(הלכה הדברים  אלו "ובכל הרמב "ם כתב 

מפרטת שהגמרא  הדברים זה , ולפי  המדינה ". מנהג  אחר

מנהג שאין במקום  אלא  אינם  השוכר  או המשכיר על  שחיובם 

פיו. על  נקבע  הדין  מנהג  שיש  במקום אך קבוע,

הסתם ומן המשכיר , על מוטלת  מעקה  מצות  אם כן, ואם 

הוא שהמנהג  נמצא  המצוה , את מקיימים האנשים  רוב 

יתחייב וממילא  המושכרים לבתיהם  מעקה עושים  שאנשים

הוכיח  ומכך המנהג , מכוח השוכר  כלפי המשכיר בכך

לשוכר .הרמב " ועברה מהמשכיר  פקעה שהמצוה  ם 

(k ,fl 'iq `"g mdxa` xac)

ה'תשע"ז  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום משמים  השקאה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰úB÷Läì íøëN§¨¨§©§
àa ;eNòM äî àlà íäì ïéà ¯ d÷Läå øènä àáe ,äãOä©¨¤¨©¨¨§¦§¨¥¨¤¤¨©¤¨¨

.eòizñð íéîMä ïî ;ïøëN ìk ïäì ïúBð ¯ d÷Läå øäpä©¨¨§¦§¨¥¨¤¨§¨¨¦©¨©¦¦§©§
את שהשקה  גשם  בין  החילוק  טעם  מהו  להבין: ויש 

שהשקה ? לנהר השדה

רש "י א)ופירש  עז, שדהו(ב"מ את  המכיר הבית  בעל כי

עליו היה  ולכן  אותה , ומשקה  עולה  הנהר  לעיתים  כי  יודע

השמים מן המטר  ירידת  על  אך  מראש , לפועלים  זאת  להודיע 
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להפסיד  צריך אינו  ולכן מהם , יותר  לדעת  צריך  היה  לא 

נעשתה . שלא  עבודה על ולשלם 

השדה את  המטר  השקה  שכאשר מבאר, הרמב "ם  אך

נסתייעו". השמים  "מן כי שכרם כל  את  מקבלים  הפועלים 

הנהר ? כשעלה  גם  כן נאמר  לא  מדוע  להבין: יש  זה  ולפי 

והביאור :

כלל  עבדו  לא הפועלים  השדה , את  השקה הגשם כאשר 

אלא השדה  עד הגיע  לא  הנהר  אך להם , לשלם צריך אין  ולכן

עד  המים את  להביא המשיכו והפועלים אליה, התקרב  רק

שכרם  כל את  נוטלים ולכן הראב"ד)השדה, ע"פ משנה, .(מגיד

התקיימה השדה , את  השקה  הנהר כאשר  שביארו : ויש 

כדי הפועלים את  ששכר  הבית בעל  של מחשבתו בכך

dfלהשקותה  xdpnלמרות שסוכם  כפי  להם  לשלם  עליו ולכן 

אך  משמים , להם  שניתן לסיוע  זאת מייחסים כי עבדו, שלא 

של  מטרתו כלל התקיימה  לא  השדה , את  השקה  המטר  כאשר 

להם  לשלם  צריך  אינו ולכן  הפועלים  בשכירות  הבית (אור בעל 

.שמח)

דבר זה  הרי  והשקה, עלה  הנהר כאשר שביארו : ויש 

שניתנה משמיים  לעזרה  זאת מייחסים  ולכן  כלל רגיל שאינו

מצי טרחא  ללא  תיעשה  שהמלאכה  כדי אך לפועלים  דם ,

מיוחד  סיוע  בגדר  ואינו  טבעי דבר זה  הרי  מטר כשירד 

צריך  אינו לעבודתם , נזקק  לא  הבית ובעל ומאחר מהשמים ,

להם  המשנה)לשלם  .(מרכבת

ה'תשע"ז  מנחםֿאב י"ז רביעי יום שכר  שומר - האומן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éøîBL ïéðnàä ìk̈¨ª¨¦§¥
.øëN̈¨

דינם הבית  בעל  של בכלים מלאכה  העושים  האומנים 

נאבדו. או נגנבו  אם  עליהם  וחייבים  הכלים , על שכר  כשומרי

בכך  הנאה  לו יש  השמירה , על  שכר  נוטל  האומן שאין ואף 

יצטרך  ולא  שכרו על כעירבון ומשמש  אצלו מופקד שהכלי 

שכרו את לגבות  כדי ולבא  ב)לצאת  פ, מציעא .(בבא

שו)והב "ח סי' ריש רש "י(חו"מ מלשון  האומנין)דייק  כל (ד"ה

שומר הוא הרי בביתו  מלאכתו את  עשה  האומן כאשר  שרק

בבית המלאכה  את  עושה  אם אבל הבית , בעל כלי  על  שכר

שהרי חינם , כשומר לא ואפילו  כלל , שומר  אינו  הבית בעל 

ולא שם , ולתקנו לביתו הכלי את  להביא  רשאי האומן  אין 

משמירתם . הבעלים  נסתלקו

עליו: תמה למלך ' וה 'משנה 

נחשב שהאומן בגמרא  הנאמר על מבוססים  הב "ח דברי

כעירבון הכלי בתפיסת  לו  שיש  ההנאה  מפני שכר  כשומר 

המלאכה את  קיבל  האומן  כאשר רק שייך וזה שכרו, לתשלום

מאיר , דרבי אליבא רק  נאמר זה  טעם  אך בידו, והכלי בביתו

כשומר הוא האומן  כמותו) (שהלכה יהודה רבי  לשיטת  ואילו 

את לו  נתן  הכלי  שבעל מכך לו שיש  ההנאה  מפני שכר

שכר . לו  ומשלם  המלאכה 

את האומן  עושה היכן מינה ' 'נפקא  כל אין זה  טעם  ולפי 

שומר הוא  הרי  הבעלים  בבית  המלאכה  בעשיית וגם מלאכתו,

שכר .

הש "ך דעת  גם סק"א)וזו שם עושה(חו"מ "אפילו  שכתב :

שכרו שזהו  מטעם  שכר שומר  הוי  ֿ הבית  בעל  אצל המלאכה 

ה'מחנה וכתב  שכרו". ליטול מלאה  לו שנותן במה  שמשתכר 

מא)אפרים ' סי' שומרים בעל (הל' הקדים כאשר  גם  זה טעם  שלפי 

שכר כשומר דינו המלאכה עשיית  לפני שכרו לו  ושילם  הבית 

שההנאה הטעם  לפי (כי שעושה  מהעבודה  שמשתכר  כיון

כאשר שכרו , לתשלום  כעירבון הכלי  את  שמחזיק  בכך  היא 

בכך). צורך  כל  לו  אין שולם השכר

מסכת ' 'גליא  בספר  שם)וגם  חן"מ תשובה בפתחי הובא יג. (סי'

מלח  עבורו שיקנה  עגלה  לבעל מעות "שנתן  באחד  פסק

שכר כשומר  השתעבד עגלה' ש 'בעל  - בדרך" ונגנבו  בפינסק ,

ו "אפילו המלח  הובלת עבור  לו  משלם הסחורה  שבעל בזה 

שכר". שומר  הוה  מקודם תשלומין  קיבל

ה'תשע"ז  מנחםֿאב י"ח חמישי יום כוונה  ללא עבירה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìò úBëläîä úBøôe¨©§©§©
ìa íeMî ïäéìò øáBò Bðéà ¯ Cøcä ïäì èøiL éôì äàeáz éab©¥§¨§¦¤¨©¨¤©¤¤¥¥£¥¤¦©

.íñçz©§Ÿ
א)הרמב "ן  פט, הדרשה(ב"מ את  זה  לדין  כמקור  מביא 

שור  תחסום  "לא  בירושלמי : ולאeyicaהמופיעה  –

בדורכו".

הזקן וחסימה)ואדמו "ר  ושכירות שאלה הלכות "פרות(סוף כתב :

על  עובר אינו  הדרך להן  שירט לפי התבואה  על  המהלכות 

כך, בשביל שם  להעבירן מתכוין ואינו  הואיל תחסום ... לא 

הירושלמי שדרשת  מדבריו, ומבואר בזה ". כיוצא  כל  וכן 

מתכוין". ואינו  'הואיל  – טעם  לה  יש  אלא  הכתוב  גזירת אינה

גזירת זו שאין  ללמדנו בזה ', כיוצא  כל 'וכן  וכתב הוסיף  ולכן

למקומות גם ללמוד יש  מכאן אלא בחסימה, מיוחדת  הכתוב

אחרים .

'אינ של  בפטור  הראשונים  נחלקו  ישוהנה, מתכוון'. ו 

מחשבת 'מלאכת כי שבת , במלאכות  רק  שנאמר  אומרים 

מחשבת ', כ'מלאכת  נחשב  אינו מתכוון וכשאינו  תורה ' אסרה 

אומרים ויש  מתכוון. כשאינו  גם  חייב האיסורים  בשאר  אך

אדמו"ר כתב  ולכן פטור. מתכוון ' 'אינו  איסורים  בשאר  שגם

'בדישו של הפטור שטעם  ללמד  בזה", כיוצא כל  "וכל הזקן

שאר בכל וגם  מתכוון', 'אינו משום הוא  בדורכו' ולא 

פטור . מתכוון ' 'אינו  האיסורים 

עשיית כאשר  דווקא  פטור  מתכוין ' 'אינו להקשות : יש אך

כאשר אך  האסורה, התוצאה  את  בהכרח גורמת  אינה  הפעולה 



פז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לכך. התכוון  שלא  אף  אסור  הדבר  - בהכרח  תיעשה זו  תוצאה 

עובר אינו מדוע  בהכרח, דשות הפרות  הליכתן  שבעת ומאחר 

הדישה ? בשעת  החסימה על

והביאור :

עצם את  מכריחה  הפעולה  כאשר  רק חייב מתכוין' 'אינו

כבדים חפצים בשבת  קרקע  גבי  על הגורר  כמו האיסור ,

ולא החפץ  להעברת שכוונתו  אף  בארץ, חריץ  יעשו  שבוודאי 

את מכריחה  אינה  הפעולה  כאן אך  חייב . - החריץ לעשיית 

ולכן מותרת כשלעצמה והדישה  הדישה , את  אלא החסימה

בהכרח. נעשית  הדישה  כאשר  אף פטור מתכוין' 'אינו

(`vz zyxt ,c zegiy ihewl)

ה'תשע"ז  מנחםֿאב י"ט שישי יום צדקה  כספי על אחריות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL éî¦¤¦§¦
eáðâðå íäa òLôe ,íééeáL ïBéãt ìL Bà íéiðò ìL úBòî Bìöà¤§¨¤£¦¦¤¦§§¦¨©¨¤§¦§§

ì" :øîàpL ,øeèt ¯ïBîî àeä éøäå ;íéiðòì ÷lçì àì ,"øîL ¨¤¤¡©¦§ŸŸ§©¥©£¦¦©£¥¨
.íéòáBz Bì ïéàL¤¥§¦

שפטור אומרים  יש  זה : דין בביאור  ראשונים  ונחלקו

אף שכן תובעים ' לו שאין  'ממון בגדר  הן אלו שמעות  משום 

דווקא נועדו  לא  שהרי  אותן לתבוע  יכול אינו מהעניים  אחד 

הראשונים)בעבורו רוב דעת וכן . ב, צג, ב"ק .(רש"י

העומד  ממון  שכל היא הכתוב  שגזירת סוברים ויש 

אם אף  שמירה  מחיובי  התורה  אותו  פטרה  לעניים להתחלק 

מנת על שלא  לשומר  ניתן  שהכסף  כגון  תובעים , לו יש

אותו שיחלק  למפקיד להחזירו כדי אלא  לעניים לחלקו

טז)בעצמו שומרים, אפרים במחנה הובא .(ראב"ן.

שאין 'ממון  משום  הוא  שהפטור בפירוש  כותב והרמב "ם

על  לו  ניתן שאם  משנה' ה'לחם  כתב  זה  ולפי  תובעים '. לו

חייב . למפקיד, להחזירו  מנת 

אפרים ' ה 'מחנה  חילק(שם)אך  לא והרמב "ם מאחר כי  כתב 

על  אצלו  כשהופקד אף  פטור , אופן  בכל שלדעתו  נראה  בזה ,

שייך  אינו שהכסף משום  הוא, והטעם  למפקיד. להחזירו מנת 

להחליט  הזכות  היינו הנאה ', 'טובת אלא  בו לו ואין  למפקיד

זכות עליו  שיש  כממון נחשבת  אינה זו וזכות  אותו , לתת  למי

תביעה .

שאין במעות  אמור זה שדין הרמב "ם  לדעת  להבין : ויש 

והרי שפטור, מהכתוב  ללמוד הוצרכו למה  תובעים , להן

זאת ? שיתבע מי  אין בלאו ֿהכי

את לתבוע  יכולים  אינם  בעצמם  העניים  אמנם  והביאור :

השומר את  לתבוע  יוכל שהמפקיד  לומר  היה  ניתן  אך  הממון,

מצות את  לקיים שיוכל  כדי העניים מעות  את  לו  להשיב 

שפטור מהכתוב למדנו  וזאת שם)הצדקה . אפרים .(מחנה

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ' קודש שבת ונגנבה  חבירו אצל בהמה המפקיד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ìöà ãé÷ônä©©§¦¥¤
...'ílLî éðéøä' :øîàå ,eãáà Bà eáðâðå ,íéìk Bà äîäa Bøáç£¥§¥¨¥¦§¦§§¨§§¨©£¥¦§©¥
äéäL éîì ?ílLî éîì ...ìôk éîeìLz ílLî ¯ ápbä àöîðå§¦§¨©©¨§©¥©§¥¤¤§¦§©¥§¦¤¨¨
àéä ,äéìòáì úøæBç ¯ dîöò äîäaä äøæç ...Bìöà ïBãwtä©¦¨¤§¨§¨©§¥¨©§¨¤¤¦§¨¤¨¦
,dôebî àaä çáL äðB÷ øîBMä äæ ïéàL ;äéúBãìåe äéúBfâå§¦¤¨§¨¤¨¤¥¤©¥¤¤©©¨¦¨

.åéìàî àaä çáL àlà¤¨¤©©¨¥¥¨
כלים או  בהמה  חבירו  אצל "המפקיד המשנה , דין את 

נמצא שאם  משלם ', 'הריני השומר  ואמר שאבדו" או ונגנבו

לשומר הגנב  הם  וחמשה  וארבעה הכפל תשלומי מציעא - (בבא

ב) המפקיד לג, אמר כאילו  שנעשה  מפני שזהו  רבא  מבאר  ,

ותרצה הפרה  "לכשתגנב  הבהמה  את  לו  שמסר  בשעה לשומר 

התוספות  ומבארים מעכשיו". לך  קנויה  הפרה  (שם ותשלמני ,

כגון) הפרהד"ה גוף  את לשומר מכר  הפרה , בעל  שהמפקיד,

תיגנב) (גיזותיה(אם מגופה  הבא  השבח את  ורק  גמור , בקנין

יחזירנה או הפרה  תימצא  אם  זה , ולפי מכר . לא  וולדותיה )

לבעלים . ולא  לשומר  תחזור  הגנב ,

הש "ך  סקי"א)וכתב  רצה סי' מכר(חו"מ הרמב "ם  לדעת שגם

תחזור השומר  ירצה  ואם  לשומר, הבהמה  גוף  את  המפקיד 

עצמה , הבהמה  "חזרה שכתב ואף  dilralאליו . zxfegזהו ,"

עדיין  שילם  לא  השומר  רוצה כאשר  אינו כי משלם' 'הריני שאמר (אף

בולהישבע) לחזור  אלא  הבהמה את  לקבל  מעוניין אינו וכעת 

שייך  מגופה  הבא  שהשבח הדין את  כשכתב  ולכן  מהתשלום,

היא  לבעליה , ש "חוזרת  כך אגב הוסיף  אינו לבעלים , השומר [כי

בה] וולדותיה".מעוניין וגזותיה 

אחרונים  כמה ועוד)אך סק"ד רצה סי' החשן קצות משנה, ,(כסף

חוזרת הבהמה  שגוף  כפשוטם , הרמב "ם  דברי את פירשו

לו כאומר  "נעשה בגמרא  שנאמר  ומה  לשומר , ולא לבעלים 

פרתי  הרי ותשלמני , ותרצה  eiykrnלכשתגנב  jl diepwאין ,"

מאליו  הבא לשבח אלא  הבהמה  לגוף  ארבעה הכוונה  (כפל,

מגופה וחמשה) הבא  שבח  קונה השומר אין אם  כי (גיזותיה ,

הבהמהוולדותיה) גוף את קונה שאינו  שמח)כלֿשכן .(אור

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oixcdpq(ycew zay meil)
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ה'תשע"ז  מנ"א י"ד א' יום
E˜„ˆ ÈËtLÓ È„ÓÏa ,··Ï ¯LÈa E„B‡¿¿∆≈»¿»¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿∆

xVr dWlW xtq¥¤§¨¨¨
mihRWn xtq `Ede§¥¤¦§¨¦

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»
.‚ .ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .· .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈»ƒ»
.‰ .ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .„ .‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿≈¿ƒ¿»

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«¿«
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1¯ÈÎO ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ

BÓBÈa ¯ÈÎO ¯ÎO ÔzÏ (· .¯ÎO ¯ÓBLÂ2‡lL (‚ . ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿∆…
BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎO ¯ÎO ¯Á‡È3ÏÎ‡iL („ .4¯ÈÎO‰ ¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…««»ƒ

Ba ‰OBÚL ¯aÁÓ‰ ÔÓ5ÔÓ ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL (‰ . ƒ«¿À»∆∆∆……««»ƒƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯aÁÓ‰6B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL (Â . «¿À»ƒ¿«¿»»∆…ƒ«»ƒ¿»
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ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, דברים
כג,4)שם.3) (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה

מלאכתו.5)כהֿכו). מלאכתו 6)ונגמרה נגמרה ולא
מלאכה"]. גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואחריות 1) בתורה שנאמרו השומרים סוגי ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה

.‡‰¯Bza e¯Ó‡ ÌÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡2ÔÈÈ„ ‰LÏLe , «¿»»¿ƒ∆∆¿«»¿»ƒƒ
Ì‰Ï LÈ3ÌpÁ ¯ÓBL :ÔÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â .4, ≈»∆¿≈≈»«¿»»¿ƒ≈ƒ»

Ï‡BM‰Â5¯ÎO ‡OBÂ ,6¯ÎBO‰Â ,7. ¿«≈¿≈»»¿«≈

וֿיד.2) כב, והשוכר 3)שמות שכר נושא - מהם ששניים
ב. הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם אחד דין -

בהלכה 4) בסמוך וֿח. כב, (שם בחינם לשמור עליו שקיבל
נאמרה). חינם בשומר זו שפרשה יתבאר, יגֿיד.5)ב שם

ב 6) בהלכה טֿיב. (שם בשכר לשמור עליו שקיבל שומר
נאמרה). שכר בשומר זו שפרשה יד.7)יתבאר שם

.··‚pL ,ÌpÁ ¯ÓBL :Ô‰lL ÔÈÈ„ ‰LÏL Ô‰ el‡Â¿≈≈¿»ƒƒ∆»∆≈ƒ»∆ƒ¿«
Ò‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·‡ B‡ epnÓ ÔB„wt‰«ƒ»ƒ∆»«¿≈»ƒ«ƒ∆¡«

ÏB„b Ò‡ ÔB„wt‰8B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L ÔB‚k , «ƒ»…∆»¿∆»¿»¿≈»≈»
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓML ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈaL9, ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»∆»«¿∆∆«¿ƒ

¯eËÙe10·¯˜Â ,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿«
ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa11,Ïk‰ ÌlLÓ - Ï‡BM‰ . ««««ƒ∆»¡…ƒ«≈¿«≈«…

Ò‡ BÚ¯‡L ÔÈa ·‚ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ „·‡L ÔÈa≈∆»««»»«»ƒ¿«≈∆≈¿…∆

‰fÓ ÏB„b12B‡ ‰Ïe‡M‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙nL ÔB‚k , »ƒ∆¿∆≈»«¿≈»«¿»
B‡ ¯aLÂ :Ï‡BLa ·e˙k CkL ;˙ÈaL B‡ ‰¯aLƒ¿¿»ƒ¿≈∆»»¿≈¿ƒ¿«

ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó13B‡ ¯ÎO ‡OB . ≈¿»»≈ƒ«≈¿«≈≈»»
Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc Ì‰ÈL - ¯ÎBO‰14B‡ ·‚ Ì‡ : «≈¿≈∆ƒ∆»≈»∆ƒƒ¿«

È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÏËpL B‡ ¯eÎO‰ ¯·c‰ „·‡»««»»«»∆»«»»«¿ƒ»¬≈
ÌÈÓlLÓ el‡15ÔB‚k ,‰fÓ ÏB„b Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â ; ≈¿«¿ƒ¿ƒ≈¿…∆»ƒ∆¿

B‡ ˙ÈaL B‡ ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯eËÙe ,‰Ò‡pL ÔÈÚaL el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë16. ƒ¿¿»¬≈≈ƒ¿»ƒ∆∆∆¿»¿ƒ

˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ ‰aL B‡ ¯aL B‡ ˙Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿«ƒ¿»≈…∆¿«
ÂÈÏÚ·Ï ÌlLÈ ,BnÚÓ ·bÈ ·b Ì‡ :·È˙Îe ;'B‚Â ÈÈ¿»¿¿ƒƒ»…ƒ»≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

'B‚Â17¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .18.Ïk‰ ÏÚ ÚaL - ÌpÁ ¯ÓBL : ¿ƒ¿≈»≈≈ƒ»ƒ¿»««…
˙ÚLa ‰˙n‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÌlLÓ - Ï‡BM‰Â¿«≈¿«≈∆«…ƒ«≈»ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,‰Î‡ÏÓ19- ¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB . ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈»»¿«≈
ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,‰·b‰ ˙‡Â ‰„·‡‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ∆»¬≈»¿∆«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«
‰˙Óe ‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»≈»

Ìia ‰Ú·hL ‰ÈÙÒa ¯·c‰ „·‡L B‡ ,‰Ù¯Ëe20B‡ , ¿≈»∆»««»»ƒ¿ƒ»∆»¿»«»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï21¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿…«≈»≈ƒ¿»

ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡22. √»ƒ«¿ƒ

שמר 9)גמור.8) שלא חינם ששומר בשמירתו, פשע ולא
כך  שארעו נשבע וכן גמור. באונס אפילו לשלם חייב כראוי
השתמש  שלא (פירוש, יד שלח ושלא ברשותו, ואינו וכך
(בבא  אותו הפוטר המאורע שארעו קודם עצמו) לצורך בו
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק ראה ו.). מציעא

מד:).10) (שבועות (בבא 11)מלשלם חז"ל ואמרו
לשבועה  זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:) מציעא
כאן  מדבר הכתוב חינם שבשומר נתפרש לא [בתורה היא
בפרשה  התורה שחייבה ממה צד:) (שם חז"ל זאת ולמדו
מלשלם, ופטרתו אבד או כשנגנב בשבועה השומר את זו
על  בתשלומים התורה חייבה טֿיב) (שם שנייה ובפרשה
הנאה  כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה, גניבה
השנייה  והפרשה מלשלם, שפטור הוא - משמירתו
שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם המחייבת

ואבידה.12) שהשואל 13)מגניבה בתורה נתפרש לא
וחומר  מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  בגניבה וחייב ומתה משבורה שפטור - שכר משומר
דין  אינו ומתה, בשבורה שחייב שואל בסמוך), (כמבואר
וחומר  קל הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב שכן) כל (לא
שכתוב  ממה (שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין
הפרשה  עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי
נוסף  באונסים גם מתחייב שהשואל ומוסיפה, לה שקדמה
לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה חיובי על

דין 14) פורש שלא - שהשוכר פ:), (שם יהודה כרבי
נהנים  ששניהם מפני שכר. כשומר דינו - בתורה שמירתו
שכר  מקבל שכר השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה
דינם  לפיכך - לצורכו בו משתמש והשוכר שמירתו בעד

מאורע 15)שווה. כל על באחריות חייב שכר שהשומר
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והרי  - בשמירה לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע
כל  ושמרו ישב אילו למנוע היה בידו האבידה או הגניבה

אלו 16)היום. אונסים למנוע השומר ביד אין שהרי
ולא  שיסתכן, מבלי למנוע אפשר אי שבוייה אונס ואפילו
בסכנה. הכרוכה שמירה השומר על תורה הטילה

נתפרשה 17) שלא ואבידה ישלם". לא "הטריפה וכתוב
מה  מגניבה: וחומר בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה
לפשיעה  שקרובה אבידה משלם, - לאונס שקרובה גניבה
לחיסרון  האבידה את לייחס יותר קרוב כלומר, שכן. כל לא

שמ  והשומר אחרים ידי על שנגנבה מגניבה רו בשמירה,
בידו  שהיה מפני בגניבה, חייב הוא ואם השומרים, כדרך
על  שחייב וחומר קל מעולה, שמירה ידי על למנוע
השומר  את המחייבת שהפרשה למעלה [נתבאר האבידה.

נאמרה]. שכר בשומר - ואבידה שאמרנו 18)בגניבה ממה
ג  חלק נבוכים במורה הוא. כך דיניהם שחלוקת למד, אתה
לשונו: וזה שומרים" "ארבעה דיני רבינו מסביר מב פרק
תועלת  שאין חינם, ששומר והוא, מבואר, בו היושר ואופני
מן  פטור הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו
ושואל  הממון, בעל מכיס הוא בו שיארע נזק וכל הכול.
חייב  אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת
נושא  אבל השואל. מכיס הם המתחדשים הנזקים וכל בכול,
ובעל  השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר
שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון,
השומר  מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא מה
שלא  מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא
והם  למונעם, תחבולה שאין והנזקים מעולה, שמירה שמר

הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה בפרק 19)שבורה
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות כט:20)א מציעא בבא

וצג:21) בסכנה.22)שם, כרוכה שהצלתם

.‚„È˜Ùn‰23B‡ ,¯ÎOa ÔÈa ÌpÁa ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ»≈¿»»
˙‡ ¯ÓBM‰ Ï‡L Ì‡ ,B¯ÈkO‰ B‡ BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»««≈∆

ÌÈÏÚa‰24L ¯·c‰ ÌÚ25¯ÓBM‰ È¯‰ - Ô¯ÎO B‡ Ô‰l «¿»ƒƒ«»»∆»∆¿»»¬≈«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt26ÚLt elÙ‡ .27„·‡Â ¯ÓML ¯·ca »ƒ¿¬ƒ»««»»∆»«¿»«

¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈLt‰ ˙ÓÁÓ28Ì‡ : ≈¬««¿ƒ»¬≈∆»∆∆¡«ƒ
.B¯ÎOa ‡a ‡e‰ ¯ÈÎO Ì‡ ,ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa¿»»ƒ…¿«≈ƒ»ƒ»ƒ¿»
Ô¯ÎO B‡ ÌÈÏÚa‰ Ï‡MLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ¿»»
ÌL ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÙÁ‰ ÏËpL ˙Úa¿≈∆»««≈∆««ƒ∆≈«¿»ƒ»
ÏË Ï·‡ .Ò‡pL ˙Úa B‡ ‰„·‡‰Â ‰·b‰ ˙Úa BnÚƒ¿≈«¿≈»¿»¬≈»¿≈∆∆¡«¬»»«
¯ÎO Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯ÓBL ÂÈÏÚ ‰OÚÂ ıÙÁ‰«≈∆¿«¬»»»≈¿ƒ»¿««»»«
ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÏ‡L B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿≈»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
;ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eÓM‰ ¯·c‰ Ò‡pL ˙Úa ÌL»¿≈∆∆¡««»»«»¬≈∆¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»≈ƒ«≈¿«≈ƒƒ«¿»

e„ÓÏ29BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰ ˙ÚLa BnÚ ‰È‰ : »¿»»ƒƒ¿««¿≈»««ƒ∆≈
n‰Â ‰·b‰ ˙Úa˙ÚLa BnÚ ‰È‰ ‡Ï ;¯eËt - ‰˙È ¿≈«¿≈»¿«ƒ»»…»»ƒƒ¿«

B‡ ‰˙Èn‰ ˙Úa BnÚ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰«¿≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈«ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .·iÁ - ‰i·M‰30ÔlkL , «¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿»«¿ƒ∆À»

¯eËt - ÌÈÏÚaa ‰ÚÈLt elÙ‡ .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚaa31. «¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ»«¿»ƒ»

שם 23) ובגמרא צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין
בשומרים. הדין שהוא למדו החפץ 24)(צה.) בעל

השואל. או עבודה 25)שהופקד באותה לעשות דוקא לאו
מלאכה  שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו אפילו אלא עצמה,
צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת

(ראה 26) השומרים משבועת גם שפטור משמע, מלשונו
ובקצות  ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה
ראייה  והביא בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן
שחייב  ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי בשבועה
פסק  לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אולם
ברשותו. ושאינו יד בו שלח שלא שבועה שחייב

לקולא 27) רבינו ופסק שם. ורבינא אחא רב מחלוקת
מיימוניות  הגהות (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע,

מפורש 29)בשואל.28)כאן). אינו זה דין כלומר,
כך  לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה,
אין  "בעליו אומר אחד כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן
ולא  שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו
אחד  וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת
שיהיה  שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר:
מהם  באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו
באחת  מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים חייב.
פירשה  ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם
ששעת  ומסתבר, פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה
האונס  חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה

ומזונותיה. בפרה שכר 30)והטיפול שומר חינם, שומר
ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו
שאר  דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו
השומרים  שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים,

פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים בכל

.„Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙lÁ˙a ÚLtL ¯ÓBL Ïk»≈∆»«ƒ¿ƒ»««ƒ∆∆¡«
¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÙBÒa32È‡M¯ Ï‡BM‰ ÔÈ‡Â . ¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈«≈««

ÏÈ‡L‰Ï33B· ‡¯BwL ÏkL ,‰¯Bz ¯ÙÒ Ï‡L elÙ‡ . ¿«¿ƒ¬ƒ»«≈∆»∆…∆≈
¯Á‡Ï epÏÈ‡LÈ ‡Ï - ‰ÂˆÓ ‰OBÚ34¯ÎBO‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿»…«¿ƒ∆¿«≈¿≈≈«≈

‡Ï - ‰¯Bz ¯ÙÒ B¯ÈkO‰ elÙ‡ .¯ÈkO‰Ï È‡M«̄«¿«¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ≈∆»…
¯Á‡Ï ep¯ÈkOÈ35ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L . «¿ƒ∆¿«≈∆¬≈∆≈≈¿ƒ

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL36¯ÓBM‰ ¯·Ú .37¯ÒÓe ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈»««≈»«
ÈM‰ ¯ÓBM‰ d¯ÓML ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ :ÈL ¯ÓBLÏ¿≈≈ƒƒ≈≈ƒ∆¿»»«≈«≈ƒ

Ò‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k38,ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ¯eËt - ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«»«≈»ƒ
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ò‡pL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L39·iÁ - ∆¬≈≈≈ƒ∆∆¡«¿ƒ≈»≈ƒ«»

¯ÒnL ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰«≈»ƒ¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆»«
‡e‰ ‰OÚÈÂ ,¯Á‡ ¯ÓBLÏ40ÈM‰ ¯ÓBM‰ ÌÚ ÔÈ„41. ¿≈«≈¿«¬∆ƒƒ«≈«≈ƒ

¯ÎO ¯ÓBLÏ ¯ÒÓe ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡42 ¬ƒ»»»ƒ≈ƒ»»«¿≈»»
ÔÓ‡ ‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏ ıÙÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ È¯‰L ;·iÁ -«»∆¬≈≈¿«««≈∆««»∆¡»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ú·M‰Ï ÈÏˆ‡43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆¿ƒ¿ƒ»«¿∆≈∆¡»¿ƒ»ƒ»»
„ÈÓz „È˜Ù‰Ï ÌÈÏÚa‰ C¯„44‰Ê ¯·c45¯ÓBM‰ Ïˆ‡ ∆∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆≈∆«≈

;ÌlLlÓ ¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰«≈ƒ¬≈∆«≈»ƒ»ƒ¿«≈
Ìz„˜Ù‰L ¯·c‰ ‰Ê :ÌÈÏÚaÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈«¿»ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿∆

LÓ‡ ,ÌzÏ‡L‰ B‡ ÈÏˆ‡46B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ì˙ÈÈ‰ ∆¿ƒƒ¿«¿∆∆∆¡ƒ∆«¿ƒƒ
È‡ Èz„˜Ù‰L ‰Ê Ïˆ‡47BÏˆ‡48‡e‰Â .49ËÚÓÈ ‡lL ≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ∆¿¿∆…¿«≈
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B˙¯ÈÓL ËÚÓÈ „ˆÈk .B˙¯ÈÓL50„˜ÙÓ ‰È‰L ÔB‚k ? ¿ƒ»≈«¿«≈¿ƒ»¿∆»»À¿»
¯ÎOa BÏˆ‡51B‡ ;ÌpÁa ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â , ∆¿¿»»¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒ»

ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,BÏˆ‡ Ïe‡L ‰È‰L∆»»»∆¿¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ
B˙¯ÈÓL ËÚÓe ÏÈ‡B‰ .¯ÎOa52‡e‰ ÚLBt - ¿»»ƒƒ≈¿ƒ»≈«

ÌlLÓe53ÌÈÏÚaa ¯ÎOL B‡ Ï‡ML Èt ÏÚ Û‡ .54- ¿«≈««ƒ∆»«∆»««¿»ƒ
¯ÓBL „ÈÏ B„iÓ ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‡ÈˆB‰ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ«»»«»ƒ»¿«≈

¯Á‡55. «≈

ג.32) הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד בפרק
השואל 33) "אין א: הלכה ג, פרק מציעא בבא תוספתא

זה  ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי
נותן  כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים
מפני  בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית בעל לו
ביד  פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו

דתיעביד 34)אחר. לאינש ליה "ניחא אומרים אנו ואין
שתיעשה  אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה
שהרי  הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו") מצוה
כשישתמש  יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין

כט:). שם (גמרא כט.36)שם.35)בו על 37)גיטין
הבעלים. בטענה 38)רצון לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

בסמוך) (ראה בשבועה עליו נאמן השני השומר שאין
בבא  (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש  שבמקום
שיהיה  רצוני "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא
השומר  על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד פקדוני
חייב  אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה

משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב כאן ויש
הראשון.40) השומרים.41)השומר שבועת משביעו
שמירה 42) לשמור חייב שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף

חינם. שומר משמירת מעולה כדברי 43)יותר בשבועה.
שהרי  להישבע, יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא
לשלם  הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו
זה  הרי - האונס את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים.

משנה). (מגיד ופטור קרובות.44)נשבע לעיתים
זה.45) פיקדון של והכוונה 46)כערכו "אמש" דוקא  לאו

קצר. זמן לפני בנאמנותו 47)- שינוי שום חל לא כלומר,
הדבר שאין השני, השומר של שתשתנה ובמצבו מצוי

שנעשה  נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו בןֿלילה
הראשון  השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד,
להפקיד  רגילים היו שהבעלים בטענה עצמו את לפטור יכול

משנה). (כסף שם).48)אצלו (רי"ף וייפטר השני ויישבע
אצל 49) להפקיד רגילים הבעלים היו שאם שאמרנו מה

הראשון. פטור אפילו 50)השני חייב, הראשון ויהא
אצלו. להפקיד רגילים שהבעלים למי בתורת 51)שמסרו

בגניבה  לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר שכירות,
כט). קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה

שכר 52) לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי
אם  וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה
יותר  שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו גילה לשואל מסרו

שוכר. משמירת שאירע 53)מעולה טוען השני אם אפילו
שכר  בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב אינו שהראשון אונס
שמסר  בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר

הראשון  את פוטרת שבועתו אין - זה על ונשבע לשוכר
התחייבתי  לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים,
למעלה, אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל
שאינו  לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד שברגיל
בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין
למעשה  מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
השמירה  דיני השני, לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה
השני  נעשה וכאילו זה, מסוג שומר לגבי התורה שקבעה
לשני  להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו
לא  שמירתו שמיעט במקום אבל לראשון, כמו בשבועה
היו  לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה
מצד  כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים
לשני  להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון,

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות ואמרנו 54)בשבועה
פטרה  שהתורה פטור, בבעלים שפשיעה ג, בהלכה למעלה

שהוא. תשלום מכל רק 55)אותו פוטרת בבעלים ופשיעה
נשאלו  או נשכרו שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים
שברשות  מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו
על  חייב הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר שלא השני,
שהמדובר  לפרש ואין משנה), (מגיד השני שברשות האירוע
לו  אסור שכר ששומר מפני שכר, לשומר שמסר בשואל
ויוצא  מלאכה מחמת במתה חייב ולפיכך בפיקדון להשתמש
בו  פטורים ששניהם שהוא, מאורע כל לך שאין מזה
זה  לביאורו ובהתאם כט. קטן סעיף שם המשפט (נתיבות
במקום  "שוכר" כו סעיף שם ערוך בשולחן מגיה הוא
בזה  יש לגמרי פטור שבבעלים פי על ואף שכר"). "שומר
מן  רק פוטרת בבעלים ששמירה מפני בשמירתו, מיעוט
(נתיבות  מעולה שמירה מחובת לא אבל בלבד, התשלומים

ל). קטן סעיף שם המשפט

.‰da ¯ËtiL ‰È‡¯‰ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ»¿»»∆ƒ»≈»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÔÈ„k ÔBL‡¯ ¯ÓBL56. ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»

BÏˆ‡ ‰¯eÓM‰ ‰Ó‰a‰ Ô˙pL ¯ÎO ¯ÓBL ?„ˆÈk≈«≈»»∆»««¿≈»«¿»∆¿
‰˙nL ÌÈ„Ú ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡ ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ¿≈ƒ»ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ≈ƒ∆≈»
ÔÎÂ .¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«¿»¬≈«≈»ƒ»¿≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk57. …«≈»∆

פטור 56) שנאנס עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
הפיקדון  בעל של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר
בפשיעה  "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני, אצל להפקיד
באונס  וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני באונס", וסופו
בין  סיבתי קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא חייב
לפשיעה  לייחס כשאין המדובר וכאן האונס ובין הפשיעה
רצא  סימן משפט חושן (ש"ך בסוף שבא לאונס סיבה שום

משנה). לחם וראה מו קטן פוקד 57)סעיף שהיה באונס
העיר. כל ושדד גייס שבא כגון הראשון, השומר את גם

.Â¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBL58,B˙¯ÈÓLa ÛÈÒB‰Â , ≈∆»«¿≈«≈¿ƒƒ¿ƒ»
‰‰ - ‰˙ÓÂ‰‡59‰¯t ¯ÎBO‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ »≈»«¬»»«¿»ƒ≈««≈»»

dk¯„k ‰˙Óe ,¯Á‡Ï dÏÈ‡L‰Â B¯·ÁÓ60„Èa ≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿«≈≈»¿«¿»¿«
ÈÓ„ e¯ÊÁÈ - Ïka ·iÁ Ï‡BM‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈«»«…«¿¿¿≈
‰¯BÁÒ ‰OBÚ ¯ÎBO‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ ‰¯t‰«»»«¿»ƒ∆≈∆«≈∆¿»
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B¯·Á ÏL B˙¯Ùa61B„Èa ‰È‰ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆¬≈¿≈…«≈»∆»»¿»
¯ÓBM‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ·Ï ¯Á‡ „Èa BÁlLÂ ,ÔB„wtƒ»¿ƒ¿¿««≈ƒ¿»»ƒ¿«≈

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ÔBL‡¯‰62,ÌÈÏÚa‰ „ÈÏ ÚÈbiL „Ú »ƒ«»¿«¬»«∆«ƒ«¿««¿»ƒ
- ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ƒ»«¬…¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ

¯ÈÊÁÓ63Ô¯Ùk ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â .64BÈ‡ - «¬ƒ¿ƒÀ¿««≈»ƒ«¿»≈
ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ65ÏÚ Û‡ , »¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ««

ÔBL‡¯ ÏL B˙eÈ¯Á‡a ÔB„wt‰ ÔÈ„ÚL Èt66. ƒ∆¬«ƒ«ƒ»¿«¬»∆ƒ

השמירה 58) את למסור לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון
ב). קטן סעיף שז סימן משפט חושן (ש"ך לאחרים

פטור.59) והראשון לשלם חייב שהשני הפסד כשאירע
אירע 60) שהאונס לישבע הראשון שביכולת או עדים בפני

יסכים  שהשני הדעת, על מתקבל הדבר אין כי בנוכחותו,
בזה. כלום ירוויח לא שהרי כדרכה, שמתה להישבע

בדין 61) חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי רבי כדברי
(במקרה  למשכיר השוכר יישבע אומר קמא תנא זה:
כדרכה  שמתה להישבע) וביכולתו בנוכחותו אירע שהאונס
ישלם  והשואל באונסין), חייב אינו השוכר כי (ופטור
של  בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי רבי אמר לשוכר.
הפרה  הרי כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו?
כאילו  לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה
השאיל  כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא
בעל  הוא המשכיר - ומעתה המשכיר בשליחות הפרה את

שם). (רא"ש השואל של בדרך 62)דינו הפיקדון של
להפקיד  רגיל הפיקדון בעל היה אם אבל הבעלים, לבית
(כמבואר  הפיקדון מאחריות המשלח ונפטר השליח אצל
משנה). (מגיד הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל

הבעלים 63) זכו ולא מרשותו הפיקדון יצא לא כלומר,
הדין  שבמלוה פי על ואף לשליח. שמסרו במה ִבפיקדון
ולוה  מלוה מהלכות ט"ז פרק (ראה למלוה זכה ַשהשליח
שאין  אומרים שאנו מפני בפיקדון, כן הדין אין ב) הלכה
תסולק  שלא כדי השליח, בזכיית המפקיד של רצונו
יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו ויהא הנפקד, של אחריותו

להחזיר 64) לשומר תבעוהו כבר שהבעלים זה, בפיקדון
וכפר. שרצונו 65)הפיקדון הדעת על מתקבל זה שבמקרה

זכה  ולפיכך הזה השומר יד מתחת להוציאו המפקיד של
שם). (גיטין השליח ליד כשהגיע ברייתא 66)בפיקדון

על  לו לשלוח ציווה לא שהמפקיד מפני מנמק, ורש"י שם.
השליח. ידי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ולא 1) במטלטלין, אלא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר

משיכה  שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים,
שהפקיד, קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים,
שמירת  כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין

החפץ.

.‡‰Úa¯‡a ‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ»¬ƒ«»¿«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰2ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÏËÏhÓa ‡l‡ ÔÈ‡ , «¿ƒ≈»∆»¿ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿∆

e‡ˆÈ - ‰Ó‰a ÏÎÂ ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk :¯Ó‡pL .ËBÈ„‰3 ∆¿∆∆¡«∆∆≈ƒ¿»¿≈»»¿
˙BÚ˜¯˜4˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ,ÌÈ„·Ú‰ e‡ˆÈÂ .5e‡ˆÈÂ . «¿»¿»¿»¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËM‰6,˙BLc˜‰ e‡ˆÈÂ . «¿»∆≈»»¿»¿∆¿≈

e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL7È„·BÚ ÈÒÎ e‡ˆÈÂ . ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿ƒ¿≈¿≈
ÌÈ·ÎBk8ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ .9˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰ : »ƒƒ»»¿¬»ƒ»¬»ƒ¿«¿»

BÈ‡ Ô‰lL ÌpÁ ¯ÓBL - ˙BLc˜‰‰Â ˙BÚ˜¯w‰Â¿««¿»¿«∆¿≈≈ƒ»∆»∆≈
¯ÎBO B‡ ¯ÎO ‡OBÂ ,ÚaL10ÌlLÓ BÈ‡11Ì‡Â . ƒ¿»¿≈»»≈≈¿«≈¿ƒ

B„iÓ e˜12Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -13. »ƒ»«»¿«¬»»

ãycew zegiyn zecewpã

"...oilhlhna `l` mpi` ... mixen`d mipic dyely"

ויצאו  לקרקעות, שהוקשו העבדים ויצאו קרקעות "...יצאו
חינם  שומר .. ההקדשות ויצאו ממון, גופן שאין השטרות

משלם". אינו שוכר או שכר ונושא נשבע אינו שלהם
ההקדשות  על שנשבעין חכמים "ותקנו ב' בהלכה וממשיך
יזלזלו  שלא כדי תורה של כעין השומרים שבועת

בהקדשות".
עניין  הוא בקדשים לזלזל שלא הזהירות להבין, וצריך
שלא  היינו המקדש, לעבודת זר יקרב שלא בתורה מפורש

בקדשים. יזלזלו
ההקדשות,והלא על משבועה חינם שומר פטרה התורה

על  שבועה ולתקן להוסיף חכמים ראו טעם ומה
ההקדשות.

והסייגים  הגזירות ככל היא זו שתקנה בזה והביאור
ובדורות  הדורות, ירידת מצד שני בית בימי שנתחדשו
הדורות  ירידת אחר ורק זו בזהירות צורך היה לא זה שלפני
להיות  התקנה כולל וגזירות, סייגים לתקן חכמים הוצרכו

ההקדשות. על נשבע חינם שומר
(a oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

א.2) בפרק דבר 4)נתמעטו.3)שנתבארו שאינם
וכלים. ככסף "והתנחלתם 5)המיטלטל בהם שכתוב

לאחוזה. הוקשו - מו) כה, (ויקרא אחוזה" לרשת אותם
וכשנדע 6) בהם, שכתוב למה (הוכחה) לראיה אלא שאינם

ממון  שווי לגופו שאין ערך, לשטר יהיה לא - הראיה בירור
כלל  במידת זה כל למדו נז: בבבאֿמציעא וכלים. ככסף
נדרשת  שהתורה המידות משלושֿעשרה (אחת וכלל פרט
דבר  כל - (משמע כלל - רעהו" אל איש יתן "כי בהן):
כלים  או כסף (משמע פרט - כלים" או "כסף שהוא),
שאפשר  דבר כל - (משמע וכלל חזר - "לשמור" בלבד),
הפרט. כעין אלא דן אתה אי וכלל, ופרט כלל לשמרו),
שנזכרו  לדברים הדומה דבר לכל התכוונה התורה פירוש,
ממון. וגופו למקום ממקום המיטלטל דבר היינו בפרט,

(שם).7) רעהו אינו - "רעהו"8)והקדש בכלל שאינן
משפטים). במשנה.9)(מכילתא נו. אמנם 10)שם

הואֿהדין  אבל שכר, ושומר חינם שומר רק במשנה הוזכרו
שדינו  ב, הל' א, בפרק נתבאר השוכר ושואל. לשוכר
ושומר  חינם שומר לדיני דינו הוקש והשואל שכר, כשומר
"וכי  בו: שכתוב במה לו, הסמוכה בפרשה הכתובים שכר
וראה  - כד סי' ו פרק שבועות (רא"ש החיבור בוא"ו ישאל"
ההלכה, בתחילת רבינו כתב וכן יב). הערה בפ"א לעיל
למשנה  ובפירושו השומרים. בארבעת הוא זה שדין
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השוכר  הוזכרו לא למה רבינו מבאר מב: בשבועות
וכו' הקרקעות בדין זו במשנה שכללו מפני שהוא והשואל:
שואל  דין להזכיר מקום אין ובהקדש ההקדש, דין גם
הוזכרו  לא ולכן ושכירות, שאלה בהם אסור שהרי ושוכר,

וכו'. הקרקעות בדיני את 11)גם הפסיד לא שכר ושומר
(מגידֿמשנה). כדין 12)שכרו חייב שיהא סודר, בקנין

מטלטלין. נח.13)שמירת ב"מ

.·ÌÈÓÎÁ ew˙Â14˙Úe·L ˙BLc˜‰‰ ÏÚ ÔÈÚaLpL , ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ««∆¿≈¿«
M‰‰¯Bz ÏL ÔÈÚk ÔÈ¯ÓB15eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k , «¿ƒ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿

.˙BLc˜‰a«∆¿≈

תורה 15)שם.14) כשספר נשבע כלומר, חפץ. בנקיטת
ח. הל' שבועות מהל' פי"א ראה בזרועו.

.‚‡ˆBiÎÂ ÌÈ„·Úa ¯ÓBM‰ ÚLt Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««≈«¬»ƒ¿«≈
Ô‰·16¯eËt BÈ‡L .ÌlLÏ ·iÁ -17ÌÈ„·Úa »∆«»¿«≈∆≈»«¬»ƒ

‰˙Óe ‰„·‡Â ‰·b ÔÈcÓ ‡l‡ ˙B¯ËLe ˙BÚ˜¯˜Â¿«¿»¿»∆»ƒƒ¿≈»«¬≈»≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ ÌpÁ ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡L , ¿«≈»∆∆ƒ»»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒ

˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú·e ,Ú·MÈ - e„·‡ B‡ e·‚Â¿ƒ¿¿»¿ƒ»««¬»ƒ¿«¿»
‰Úe·MÓ ¯eËt - ˙B¯ËLe19¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ»»≈

¯eËt ,ÔÈÏËÏhÓa ‰„·‡Â ‰·b ÌlLnL ,¯ÎO»»∆¿«≈¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿¿ƒ»
el‡a ÌlLlÓ20.ÌlLÏ ·iÁ - da ÚLt Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«≈¿≈¬»ƒ»«»«»¿«≈

‡e‰ ˜ÈfÓ - ÚLBt‰ ÏkL21ÔÈc ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡Â , ∆»«≈««ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .ÔÈÏËÏhÓ ˜Èfn‰ ÔÈ„Ï Ú˜¯˜ ˜Èfn‰««ƒ«¿«¿ƒ««ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¡∆

È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÈ·nÏ ‰Ê22: ∆«¿ƒƒ¿≈»»¿≈««
˙eÒÈ¯‡a ÔÈa ,¯ÓBLÏ BÓ¯k ¯ÒBn‰L23ÔÈa ∆«≈«¿¿≈≈«¬ƒ≈

¯ÓÊÈ B‡ ¯tÁiL BnÚ ‰˙‰Â ,ÌpÁ ˙e¯ÈÓLa24B‡ ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ∆«¿…ƒ¿…
˜a‡È25·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ÚLÙe ,BlMÓ26ÈÓk ¿«≈ƒ∆»«¿…»»«»¿ƒ

ÌÈ„ia „ÈÒÙ‰L27„ÈÒÙ‰L ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿≈…«≈»∆∆ƒ¿ƒ
.ÌÈt Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈ„ia«»«ƒ«»«»»ƒ

ושטרות.16) את 17)קרקעות התורה פטרה לא כלומר,
גדולים.18)השומר. שמיעטה 19)אונסים מה כלומר,

מתורת  הנובעים לחיובים הכוונה וכו' קרקעות תורה
שבועה  התורה עליו שהטילה חנם בשומר כגון שמירה,
אבל  שבועה, בלא נאמן ובקרקעות השומרים, כדרך ששמר
לשלם  חייב - שפשע בהודאתו או עדים ע"י לנו כשידוע

בסמוך). וכו'.20)(כמבואר פטרה 21)בקרקעות ולא
כלומר, שמירה, מדיני אלא וכו' בקרקעות השומר את תורה
הפסדים  ומתשלום פשע, שלא השבועה מן אותו פטרה
ואבידה, גניבה כגון שמירה, ממיעוט כתוצאה הבאים
פשיעה  אבל ההפסד, מונע היה מעולה שמירה שמרו שאילו
שמירה  מדיני אינו החיוב - שמירה מחוסר תוצאה שהיא
בפירוש  עליו שקיבלו - שמירתו שסילק במה שהרי בלבד,
שיש  ואף כמזיק. לדונו ויש הפקדון ואבדן להפסד גרם -
נו:): (בבאֿמציעא המשנה בלשון כשנדייק זה דין ללמוד
כללו  ולא משלם" אינו שכר שומר נשבע, אינו חינם "שומר
משלמים  אינם ושניהם ביחד, שכר ושומר חינם שומר דין
תורה) שחייבתו מהשבועה רק פטור חינם ששומר (ומשמע
גם  - תשלומין המחייבת הפשיעה על אבל במטלטלין,

רש"י  בפירוש הוא וכן מגידֿמשנה, (ראה חייב בקרקעות
מפני  לי", "יראה רבינו: כתב מכלֿמקום שם), המשנה על
נוסחה  שהמשנה לומר, שיש ברורה, אינה זו שהוכחה
בתורה, האמורים שכר ושומר חינם שומר דיני עלֿפי
- בשבועה שחייב חינם בשומר בתורה שנאמר מה כלומר,
על  שמשלם שכר בשומר שנאמר ומה פטור, בקרקעות
הבדל  אין עצמו בדין אבל פטור, בקרקעות - ואבידה גניבה
חיוביהם  מכל פטורים ושניהם שכר, לשומר חינם שומר בין
סי' הזהב בפרק רא"ש (ראה הפשיעה על אפילו בקרקעות,
"יראה  וכתב: סברא, על הדין את רבינו מבסס ולכן כא)
רבינו, סברת על הראשונים מן כמה חלוקים ואמנם לי".
ממש  בידים המפסיד כמזיק הפושע את לדון שאין ואומרים

שם). ורא"ש כאן, הראב"ד השגת הכוונה 22)(ראה
מב: שבועות למסכת בחידושיו מיגש, המקבל 23)להר"י

שתוציא  מה כפי הפירות מן חלק בשכר לשומרה שדה
יותר 24)השדה. שגדלו או היבשים הענפים את לכרות
האילנות.25)מדאי. שרשי על אבק את 26)לפזר

(מגידֿמשנה). עיבדו שלא במה הכרם לעצי שגרם ההפסד
הוא.27) כמזיק - שהפושע

.„elÙ‡ ,¯ÓLÏ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·„ B¯·ÁÏ ¯ÒBn‰«≈«¬≈»»«¿À»««¿«ƒ¿…¬ƒ
¯ˆa‰Ï ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú eÈ‰28Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ -29 »¬»ƒ»¿¿ƒ»≈¬≈≈¿«¿«

ÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a30. ¿ƒ«¿ƒ

כלל.28) לקרקע צריכים ואינם צרכם, כל שנתבשלו
בגמרא).29) מג. ובדף במשנה, מב: (שבועות כחכמים
שאינו 30) שמירה, בתורת כשמסרו אלא אינו זה דין כלומר,

בקרקע, מחוברים שהן כמו לשומרם אלא לתולשם מוסרו
בדין  אבל כקרקע, דינם להיבצר העומדות ענבים אפילו לכן
כדין  להבצר העומדות הענבים את אנו דנים וממכר מקח
מהלכות  פ"א ראה לתולשם. עלֿמנת מכרם שהרי מטלטלין,
וכסףֿמשנה  ומגידֿמשנה ואונאה. קנין לענין הי"ז, מכירה
לענין  ה"ד ונטען טוען מהלכות בפ"ה רבינו גם וראה שם,

שם. בשבועות לרבינו, המשנה פירוש וראה שבועה.

.‰e‰„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰ „È˜Ù‰31ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿ƒ∆¿≈¿««»»»«¬≈Àƒ
¯ÓBM‰ „iÓ BÏËpL ˙Úa32,ÔÈlÁ BÏÈ‡L‰L B‡ ; ¿≈∆¿»ƒ««≈∆ƒ¿ƒÀƒ

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â33„·BÚ ÔÎÂ ;Ï‡BM‰ „Èa ‡e‰Â ¿««»ƒ¿ƒ¿¿««≈¿≈≈
Ô‰a ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â „È˜Ù‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿«≈»≈≈»∆
ÈÒÎ ÔÙBÒÂ Ô˙lÁz ‰È‰zL „Ú ,ÔÈ¯ÓBM‰ ÈÈc Ïk»ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÒÎÂ ËBÈ„‰34. ∆¿¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

השומר.31) ביד הפקדון,32)והוא מחזיר כשהשומר
השומר. ברשות שבורה אונס בפקדון המשאיל.33)ואירע

בזמן 34) אלא לי אין ו: כב, משפטים דרשב"י מכילתא
וחולין  ופדאו הקדש לגיזבר נתן . . . הקדש לו שנתן
ואחרֿכך  הגוי לו שנתן או . . . לי אין . . . מנין והקדישן
- שניהם" דבר יבוא האלהים "עד לומר: תלמוד - נתגייר

שוה. נתינה לשעת תביעה שעת כשתהא

.ÂÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡35ÔÈa , ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»¿ƒ«¿ƒ≈
.‰M‡‰ „Èa ‰È‰L B‡ ‰M‡ ÏL ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‰È‰L∆»»«»»«»∆ƒ»∆»»¿«»ƒ»

אלא 35) לי אין איש" יתן "כי ט. שם דרשב"י מכילתא
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ובין  איש בין "ישלם" לומר תלמוד מנין? אשה "איש",
אשה.

.Ê‰Ê È¯‰ - BÏÈ‡L‰ B‡ ÏB„b „Èa „È˜Ù‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆
ÔËwÏ ÌÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ÏB„b‰36e¯B‰ . «»ƒ¿»¿««¿ƒ«»»

È˙Ba¯37ÔËw‰ ˙ÚËa ÚaL ‰Ê ÔÈ‡L ,38È„k ««∆≈∆ƒ¿»¿«¬««»»¿≈
ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡ :¯Ó‡pL39ÏkL ; ∆…«≈ƒ¿»ƒ««¬«»»∆»

‡È‰ ‡nL ˙Úe·L Ô˙Úe·L - ÔÈ¯ÓBM‰40. «¿ƒ¿»»¿«∆»ƒ

נשבעין 36) "אין לח:) (שבועות ששנינו למה מנוגד זה ואין
בסמוך. כמבואר וקטן" שוטה חרש טענת הכוונה 37)על

מ. לשבועות בחידושיו מיגש, של 38)להר"י טענתו לא
השומר. על השבועה מטילה זה 39)הקטן על שיחול כדי

הטילה  התורה אלא קטן, טענת על נשבעין שאין הכלל
הטענה. מכוח לא שבועה אין 40)חובת 'שמא' וטענת

שבועה, לחייב יפה נשבעים כוחה השומרים שבועת ולפיכך
ומגידֿמשנה). ראב"ד, (ראה לקטן גם

.Á˙BÁB˜Ïa ‰ÎÈLÓ ÌÈÓÎÁ ewzL C¯„k41Ck , ¿∆∆∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈ¯ÓBLa ‰ÎÈLÓ ewz42ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ . ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ»≈«¬≈¿…ƒ

ÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ê43ÌpÁ ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ -44. ∆¿»«««¿»«¬≈∆≈ƒ»
Ì˙Ò Áp‰ B‡ ,EÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡45:BÏ ¯Ó‡L B‡ , »«««¿»∆««¿»∆»«

EÈÙÏ ˙Èa‰ È¯‰46¯ÓBL ‡ÏÂ ÌpÁ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡ - ¬≈««ƒ¿»∆≈…≈ƒ»¿…≈
¯ÎO47ÌÈ¯ÁÓ Ï·‡ ;ÏÏk ‰Úe·L ·iÁ BÈ‡Â ,48ÏÚ »»¿≈«»¿»¿»¬»«¬ƒ«

Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ BlL ÔB„wt‰ Á˜lL ÈÓƒ∆»««ƒ»∆¿…«¬ƒƒ¿»»¿≈…
¯ÈkOn‰ B‡ ÏÈ‡Ln‰ B‡ „È˜Ùn‰ „Á‡ .‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆∆»««¿ƒ««¿ƒ««¿ƒ

ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡49LÈ „Á‡ ÔÈc - ÌÈ„Úa ‡lL B‡ ∆¬≈¿≈ƒ∆…¿≈ƒƒ∆»≈
Ô‰Ï50‰Ê ‰„B‰L ÔÂÈk .51B‡ BÏ ¯ÓML BÓˆÚ ÈtÓ »∆≈»∆»∆ƒƒ«¿∆»«

;ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - epnÓ Ï‡ML∆»«ƒ∆¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ
'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L52B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÌlLlÓ53B‡ „˜Ùn‰ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡ . ƒ¿«≈¬ƒ»»«»»«»«À¿»
ÂÈÏÚ ÚaL ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ¯kOn‰54, «À¿»»∆¿»¬≈∆«≈ƒ¿»»»
˙ˆ˜Óa ‰È„B‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â55. ¿≈∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»

משיכתו.41) עם לידו החפץ עבר מחבירו, דבר שהקונה
טו. הל' מכירה מהל' פי"ב פעולת 42)ראה משעת

השמירה, מהסכם בו לחזור יכול המפקיד אין המשיכה,
צט.). (בבאֿמציעא הפקדון באחריות השומר ונתחייב

ברשותי.43) בקנין 44)כלומר, לשמירה הפקדון שקנה
מכירה). מהל' פ"ד (ראה מט:46)שם.45)חצר שם

אלא 47) שמירה קבלת משמעות אלו בלשונות שאין
אבל  ברשותו חפציו להניח לו מרשה כלומר, רשות, העמדת

צט:). (שם בעצמו הוא הגאונים 48)שישמרם מתקנת
שבועה  חיוב שאין במקום חרם להטיל לתובע שיש הוא,

(מגידֿמשנה). הנתבע שהפקיד 49)על מעידים שעדים
נגנב 50)אצלו. בטענת שבועה, בלי נאמנים אינם שניהם

נאנס. בעדים.51)או שלא אצלו שהפקידו זה אף כלומר,
"מתוך",52) היא: זו ארמית מילה של המילולית המשמעות

מתוך  כזה: הגיוני שיקול לביטוי משפטי כמונח ונתקבלה
להאמין  נותן שהדין טענה לטעון היה יכול והנתבע (הואיל)
להאמין  נוטה הדעת - אחרת טענה השמיע והוא לו,

הטענה  לטעון יכול היה לשקר רצה אלמלי שהרי לדבריו,
הדין. מן לו להאמין מטילים 53)שיש אנו לכך כלומר,

לטעון  היה יכול שהרי "מיגו", לו שיש אף שבועה עליו
אצלו  הפקידו אם - השבועה מן אותו הפוטרת אחרת טענה
- ולטעון בכלל השמירה קבלת לכפור יכול בעדים, שלא
בידינו  כלל הרי שבעדים, זה ואף מעולם, דברים היו לא
צריך  אין בעדים חבירו אצל "המפקיד מה:): (שבועות
"החזרתי", לטעון: היה בידו ולכן בעדים", לו להחזיר
משבועת  אלו בטענות שפטורים יב הלכה בסמוך כמבואר
מועיל  ש"מיגו" מפני שבועה, אותו מחייבים - השומרים,
במקום  לשלם הנתבע את לחייב שאין מתשלומין, לפוטרו
את  לפטור אין אבל לטענתו, המסייע "מיגו" לו שיש
לברר  באה השבועה שהלא ב"מיגו", שבועה המחויב
ה"מיגו", של מהבירור עדיף זה ובירור הטענה, אמיתות
שקר, שבועת איסור חומר מפני האמת על שיודה שאפשר
אע"פ  בשבועה טענתו לאמת המחויב את לפטור אין ולפיכך
הוא  זה דין מקור ובט"ז. א ס"ק רצו (סמ"ע "מיגו" לו שיש
 ֿ בבבא הסוגיא עפ"י מה: שבועות מיגאש, הר"י מדברי

ע.). שלא 54)בתרא מ.) (שבועות מיגאש הר"י כדברי
מודה  בשבועת אלא כסף" שתי "הטענה לח:): (שם אמרו
משתי  פחות טענה ואין הטענה מפני באה שהיא במקצת
בדיני  חייב שהוא וכמו השומרים. בשבועת לא אבל כסף,
בשמירתו  יפשע אם פרוטה שוה שהוא פקדון כל על שמירה
פרוטה, שוה שהוא פקדון כל של בשבועה גם הוא חייב -
לו" נזקקין ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה "פחות אבל

ה"ו). פ"ג ונטען טוען בהלכות רבינו כלומר,55)(לשון
שבועה. חייב 'נאנסו' אצלו שהופקד מה כל על טוען ואפילו
חמא  בר כרמי ולא קז.) (בבאֿקמא יוסף בר חייא כרבי -
במקום  אלא בשבועה מתחייב השומר שאין האומר (שם)
הודה, ובאחד כפר, באחד דברים, שלשה אצלו שהופקדו
במקצת  כפירה צריכים שהשומרים נאנס, טוען ובאחד
הסוגיא  כסתימת יוסף, בר חייא כרבי פסק במקצת. והודאה

ע. בבבאֿבתרא

.Ë,‰Úe·MÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï ÌpÁ ¯ÓBL ‰˙Ó«¿∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
ÌlLlÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï - Ï‡BM‰Â56ÏÚa ‰˙Ó ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈«¿∆««

˙BÈ‰Ï ¯ÎBOÂ ¯ÎO ‡OB B‡ ÌpÁ ¯ÓBL ÏÚ ÔB„wt‰«ƒ»«≈ƒ»≈»»¿≈ƒ¿
Ï‡BLk Ïka ÔÈ·iÁ57˙BÚe·La B‡ ÔBÓÓa È‡z ÏkL . «»ƒ«…¿≈∆»¿«¿»ƒ¿

ÔBÓÓ ÏL58ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ìi˜ -59ÌÈ„Ú ‡ÏÂ60. ∆»«»¿≈»ƒƒ¿»¿…≈ƒ

צד.56) (שם),58)שם.57)בבאֿמציעא יהודה כרבי
בתורה  שכתוב מה על מתנה אדם - שבממון שבדבר האומר
כמחילה. הוא והתנאי למחילה, ניתן שהממון קיים, ותנאו -

"בההיא 59) מידו קנו בשלא אפילו האומר (שם) יוחנן כרבי
גמר  הוא, מהימנא דאיניש קלא, ליה נפיק דקא הנאה
כאדם  שם עליו שיוצא ההנאה (מפני נפשיה" ומשעביד
הקנין  אין כלומר, עצמו), ומשעבד מתחייב הוא - נאמן
הצדדים, שני של הגמורה הסכמתם לגילוי אלא משמש
קובעים  אנו הקנין בלי שגם בקנין, צורך כאן אין ולכן
מרצונו  הזאת ההתחייבות את עצמו על קיבל שהשומר
נאמן. כאדם שמתפרסם ההנאה בגלל המלא,

שאין 60) בעדים, צורך אין - מודים ששניהם שבמקום
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בדבר סה:)העדים (קידושין השקרנים מפני אלא שבממון
ששיקרו. להוכיח אפשרות שתהא כלומר

.È‰Ê ÔÚË61È‡z ÌL ‰È‰L :62‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â , »«∆∆»»»¿«¿«≈≈…
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ¯ÓBM‰ ÚaL - È‡z ÌL ‰È‰63, »»»¿«ƒ¿»«≈¿««¿ƒ

ÏbÏ‚Óe64.È‡z ÌL ‰È‰ ‡lL da ¿«¿≈»∆…»»»¿«

כשואל.62)המפקיד.61) להיות השומר שהתחייב
שומר.63) מדין לישבע לדרוש 64)שחייב זכאי תובע, כל

בה  שחייב השבועה שאגב שבועה, לו שנתחייב מהנתבע
זה  ממון. אותו המחייבות שלו אחרות טענות על גם ישבע
יב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה שבועה" "גלגול נקרא

.‡ÈÈz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L ÔÚË»«∆ƒ¿ƒ∆¿¿∆≈…»«¿ƒ
¯ÓBL BÏ È˙ÈOÚ ‡ÏÂ ,EÈÙÏ Áp‰ ‡l‡65ÚaL - ∆»««¿»∆¿…«¬≈ƒ≈ƒ¿»

˙q‰66BÏa˜ ‡lL67BÊ C¯„a ‡l‡68ÏÏBÎÂ , ∆≈∆…ƒ¿∆»¿∆∆¿≈
„È Ba ÁÏL ‡lL :B˙Úe·La69,ÌÈ„ia B„a‡ ‡ÏÂ , ƒ¿»∆…»«»¿…ƒ¿«»«ƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰iL BÏ Ì¯bL Ì¯‚a ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¿»∆»«∆ƒ¿∆«»¿«≈

ח.65) בהל' למעלה שנתבאר שתיקנו 66)כמו שבועה
וחלוק  בכל. הכופר את לחייב מג:) (קידושין הגמרא חכמי
בזרועו, כשספרֿתורה שנשבע הדיינין משבועת דינה
מהל' פי"א (ראה ספרֿתורה אוחז אינו היסת והנשבע
בתורה  נאמרה השומרין ושבועת יג). זֿח, הל' שבועות
שנגנב  אלא המפקיד כטענת הפקדון שקיבל בעצמו כשמודה
חכמים  כלומר הסתה, מלשון הוא היסת, נשבה. או מת או
השבועה  באמצעות - להודות בכל, הכופר את מסיתים
רש"י  שפירש מה וראה היסת. בד"ה ה. בבאֿמציעא (רש"י

היסת). ערך ובערוך היסת, בד"ה מ: שלא 67)בשבועות
לרשותו. לפניך".68)בא לגוזלה,69)"הנח בכוונה

(ראה  באונסין ומתחייב גזלן בזה נעשה - כך עשה שאם
יא). הל' גזילה מהל' בסיבתו 70)פ"ג שבא ההיזק על

זֿיא). הל' ומזיק חובל מהל' פ"ז (ראה מזיק מדין

.·ÈB‡ ,EÈz¯kO‰ B‡ ,EÈzÏ‡L‰ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ¿«»≈…»¿»ƒ≈»
‰˜lzÒÂ ,CÏ Èz¯ÊÁ‰ Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡L∆»«≈»»¬»∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
Úa˙p‰ È¯‰ - ‰ÚÈ·z eÈÈa ‰¯‡L ‡ÏÂ ,‰¯ÈÓM‰«¿ƒ»¿…ƒ¿¬»≈≈¿ƒ»¬≈«ƒ¿»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL71¯ËÙÂ72ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡73„È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ËL ÌL ‰È‰ ‡lLk ¬ƒ¿∆…»»»¿»¬»ƒƒ¿ƒ

CÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ËLa ÏÈ‡L‰ B‡ ¯ÈkO‰ B‡ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆¡«¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ -74CBzÓ .75ÏBÎiL ¬≈«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆ƒ∆»

‰˙Ó - Ï‡BM‰Â ,„·‡ B‡ ·‚pL ÌpÁ ¯ÓBL ¯ÓBÏ«≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿«≈≈»
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa76Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,77ÌLÎe ;78 ƒ¿«¿»»∆¡»«∆¡«¿ƒ¿≈

,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL - Ò‡pL ÔÚË Ì‡L∆ƒ»«∆∆¡«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈∆
ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk Ú·MÈ - Èz¯ÊÁ‰ ÔÚË Ì‡ Ck»ƒ»«∆¡«¿ƒƒ»«¿≈∆»ƒ

Ú·Bz‰ „Èa ¯ËL ÌL LÈÂ79?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈»¿»¿««≈««∆¿»ƒ¬ƒ
CÈ¯ˆ ‡ÏÂ ,eÒ‡ ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ‰È‰Lk¿∆»»«≈»ƒ¿…¿«∆∆¿¿…«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï B˙B‡80B˙ÚË ÏÚ81·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»»««¬»¬»ƒ»»«»
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï82¯‡a˙iL BÓk ,83BÈ‡ - ¿»ƒ¿»»««¬»¿∆ƒ¿»≈≈

Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡84¯ËM‰ ÏÚa Ú·MÈ ‡l‡ , ∆¡»«∆¡«¿ƒ∆»ƒ»««««¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a85ÌlLÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡lL86ÈÓ EÏ ÔÈ‡ . ƒ¿ƒ«≈∆∆…∆¡ƒƒ«≈≈¿ƒ

ÚaLpL87˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ CÎÂ Ck ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ∆ƒ¿»ƒ∆»«»¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«
¯ËL ÂÈÏÚ LiL „·Ïa ¯ÓBM‰ ‰Ê ‡l‡ ,ıÙÁ88Ï·‡ ; ≈∆∆»∆«≈ƒ¿«∆≈»»¿»¬»
¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ÔÈ„a ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡L89ÔÈ‡ - ¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«≈»

˙q‰ ‡l‡ ÔÈÚaL90. ƒ¿»ƒ∆»∆≈

הוא.71) בכל כופר -72)שהרי בעדים הפקידו ואפילו
צריך  אין בעדים חבירו אצל שהמפקיד החזרתי, לטעון נאמן

מה:). (שבועות בעדים לו -73)להחזיר החזרתי שהטוען
היסת. השבועה 74)נשבע בשעת בזרועו ספרֿתורה אוחז

ח).( הל' שבועות מהל' אנו 75)פי"א אין לפיכך כלומר,
בידי  הנמצא שהשטר אףֿעלֿפי לשלם, אותו מחייבים
החזיר  שאלמלי הפקדון, להחזרת תביעתו מחזק המפקיד

בחזרה. שטרו מקבל היה פטורים 76)הפקדון ויהיו
ב. הל' בפ"א למעלה כמבואר כלומר,77)מלשלם,

שביד  השטר של הוכחתו תוקף את מערער זה "מיגו"
ביד  מלהשאירו נזהר אינו שהשומר אומרים שאנו המפקיד,
ג). ס"ק רצו (סמ"ע ה"מיגו" על סומך שהוא מפני המפקיד

חפץ,78) בנקיטת שבועה אותו משביעים אנו לכך כלומר,
שטר. בלי בפקדון כמו היסת נשבע כלומר,79)ואינו

ה"מיגו" מפני אלא מתערער אינו השטר של ההוכחה תוקף
היה  כך טען אילו והרי נאנסו, או נגנבו לטעון שיכול
המסתמכת  טענתו אין ולכן חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב
חסדא  (כרב חפץ בנקיטת משבועה פוטרתו ה"מיגו" על

ע.). ופטור.81)עדים.80)בבבאֿבתרא ונשבע
מצויים 82) אדם שבני במקום קרה שהאונס טען אם כגון
אלא 83)שם. בשבועה נפטר שאינו א, הל' ג בפרק להלן

עדים. להביא אותו גם 84)מצריכים שהרי בעדים, אלא
עדים. להביא אותו מצריכים - נאנסו כדין 85)כשטוען

ב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים
המפקיד 86) ביד שהשטר מה על סומכים שאנו אף כלומר,

את  רואים אנו אין - החזרתי לטעון נאמן השומר שאין
בלא  שנאמינו כך כדי עד החזיר שלא ברורה כהוכחה השטר
סיבה  מאיזו המפקיד ביד השטר נשאר שאולי שבועה,
החזרת  בשעת השטר החזיר לא שהמפקיד שאפשר - שהיא
יחזירנו, ולמחרֿמחרתיים בידו כעת שאינו בנימוק הפקדון,
לאפשרות  זו דוגמא טז: בבאֿמציעא (ראה האמינו והשומר
ליה  דאמר והוא א"א כותב: כאן והראב"ד השטר). השארת
שלים  זיל לכתחילה אנן אבל לך, החזרתי שלא לי אישתבע
כשהנפקד  אלא המפקיד את משביעים שאין ליה, אמרינן
לשלום". "לך לו אומר הדין בית אבל השבעתו, דורש
לא  שהשומר גמורה, כהוכחה השטר את לראות שיש דעתו,
הלכות  (ראה פרעתי טוען והלווה בשטר במלוה כמו החזיר
רבינו  דעת שגם כתב והמגידֿמשנה ה"ב). פי"ד ולוה מלוה
שיש  במקום הכוונה השטר, בעל ישבע שאמר ומה הוא, כך
ולוה  מלוה בהלכות רבינו שפסק וכמו השומר, מצד דרישה
ובאבןֿהאזל  (ובאורֿשמח מא. שבועות הגמרא ע"פ שם,
את  משביעים הנפקד דרישת בלי שגם רבינו, בדעת כתבו
עיי"ש). הלוואה, דין ובין שומר דין בין ומחלקים המפקיד,

מלשלם.87) ה"מיגו"88)ופטור טענת על שגם מפני
חפץ. בנקיטת שבועה האומן 89)חייב מן התובע כגון

לתקן  לו שמסרו שאחר טוען והאומן לתקן, לו שמסר כלי
דברים  היה לא לומר שיכול מתוך נאמן, האומן - לו מכרו
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ח). בפרק ושם ב, הל' ונטען טוען מהל' פ"ט (ראה מעולם
אינו 90) - מעולם דברים היו לא - ה"מיגו" טענת על שהרי

היסת. אלא חייב

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אונס 1) זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

או  גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים
טרף. חיות מציפורני

.‡¯ÓBL2‰¯e·L ÔB‚k ,ÏB„b Ò‡ Ò‡pL ÔÚhL ≈∆»«∆∆¡«…∆»¿¿»
- ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L ÌB˜Óa Ò‡ Ì‡ :‰˙Óe≈»ƒ∆¡«¿»∆»≈ƒ¿ƒ»

‰È‡¯ B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ3Û‡ ¯ËtÈÂ ,Ò‡pL B˙ÚË ÏÚ «¿ƒƒ¿»»««¬»∆∆¡«¿ƒ»≈«
ÌÈ¯ÓBL ˙Úe·MÓ4.ÌlLÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈

‡‰ .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z ÈÈ ˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈…∆¿«¿»ƒ¿∆≈¿≈∆»
,‰Úe·L ÌL ÔÈ‡ - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡L ÌB˜Óa¿»∆∆¿»¿»ƒ¿»»≈»¿»
Ò‡pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌlLÈ B‡ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ ‡l‡∆»»ƒ¿»»¿«≈¬»ƒ»«∆∆¡«
ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ

¯ËtÈÂ Ò‡pL Ú·MÈ ‡l‡ ,‰È‡¯ B˙B‡5‡È·‰ Ì‡Â . ¿»»∆»ƒ»«∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
.‰Úe·M‰ ÔÓ Û‡ ¯ËÙ - da ÚLt ‡lL ÌÈ„Ú≈ƒ∆…»«»ƒ¿»«ƒ«¿»
d¯aLÂ ,¯ÎOa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿∆»∆≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ e‡·e .‡ÊBÁÓ ÏL ˜eMa6˜eL :e¯Ó‡Â , «∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿
ÈeˆÓ Ì„‡ Èa - ˙È·Á‰ Ba ‰¯aLpL zÚhL ,‰ÊÔÈ ∆∆»«¿»∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈»»¿ƒ

zÏ˜˙ ‡l‡ ,zÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·z B‡ ;ÌL»»ƒ¿»»∆…»«¿»∆»ƒ¿«¿»
zÏÙÂ7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÓc ÌlLz B‡ , ¿»«¿»¿«≈»∆»¿≈…«≈»∆

שכר.2) שומר ובין  חינם שומר שכיון 3)בין עדים.
עדים  יש בוודאי מצויים, אדם שבני במקום אירע  שהאונס
עדים. להביא אותו מחייבים ולפיכך האונס, שראו

בה 4) השתמש (שלא יד בה שלח שלא בה, פשע שלא
ברשותו. ושאינה ֿ 5)לצרכו) (בבא יהודה בן איסי כדברי

פג.). (שם).6)מציעא רבא לפני פטור 7)עובדא ותהא
כמבואר  האונס, כדין חכמים דנוהו שהנתקל - מלשלם

ב. הל' בסמוך

.·‰¯aLÂ ,¯ÎOa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙È·Á ¯È·Ún‰8 ««¬ƒ»ƒƒ»¿»¿»»¿ƒ¿¿»
È¯‰Â ,ÏB„b Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌlLiL ‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc -ƒ»∆¿«≈∆≈∆…∆»«¬≈

‡e‰L ‰„·‡Â ‰·‚k ‰¯È·M‰9Ô‰a ·iÁ10Ï·‡ ; «¿ƒ»ƒ¿≈»«¬≈»∆«»»∆¬»
da ÚLt ‡lL ‰Úe·L ·iÁ ‰È‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz11. ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆«»¿»∆…»«»

˙È·Á ¯È·ÚiL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ÌlLÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈¿«≈≈¿»»∆«¬ƒ»ƒ
B¯·ÁÏ12Ba eOÚ CÎÈÙÏ ,13˙˙ÈÓk ˙È·Á‰ ˙¯È·L «¬≈¿ƒ»»¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«

d˙¯È·Le ‰Ó‰a‰14ewz „BÚÂ .15Ì‡L :‰Ê ¯·„a «¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿¿»»∆∆ƒ
ÌÈL d˙B‡ e‡O16ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰¯aLÂ ,ËBÓa »¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¬ƒ

ÏB„b ‰Ê ÈBOÓe ÏÈ‡B‰ .‰ÈÓ„17Èa‚Ï Ï˜Â „Á‡ Èa‚Ï »∆»ƒ«∆»¿«≈∆»¿«¿«≈
Ò‡k ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL18Ò‡ BÈ‡Â19ÔÈÓlLÓe , ¿«ƒ¬≈¿…∆¿≈…∆¿«¿ƒ

da eÚLt ‡lL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,‰ˆÁÓ20‰¯aL . ∆¡»ƒ≈≈ƒ∆…»¿»ƒ¿¿»
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa‰e¯aL ‡lL ÔÈÚaL - ÔÈÈeˆÓ ¿»∆≈»≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»

ÏÎÏ ‰È‰ ‡Ï È¯‰L .‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓe ,‰ÚÈLÙaƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¬ƒ»∆»∆¬≈…»»¿»
ÈÙa B¯È·Ú‰Ï ÏBÎiL ÈBOÓ ‡l‡ ¯È·Ú‰Ï „Á‡∆»¿«¬ƒ∆»«∆»¿«¬ƒƒ¿≈

„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .BÓˆÚ21˙È·Á ¯È·Ú‰L „Á‡‰L , «¿ƒ»«»»≈∆»∆»∆∆¡ƒ»ƒ

‡e‰L - d¯È·Ú‰Ï ÌÈÏaq‰ Ïk C¯c ÔÈ‡L ,‰ÏB„b¿»∆≈∆∆»««»ƒ¿«¬ƒ»∆
.Ïk‰ ÌlLÓ - B„Èa ‰¯aL Ì‡Â ;ÚLBt≈«¿ƒƒ¿¿»¿»¿«≈«…

ונשברה.8) ונפל המעביר שכר.9)שנתקל שומר
בשמירה 10) האבידה או הגניבה אונס למנוע שבידו מפני

זהירות  בהליכתו נזהר היה אילו השבירה, וכן מעולה,
וכל  שבירתה. מונע היה - מכשול על יעלה שלא יתירה,
- פשע שלא נשבע חינם שומר אבל שכר, בשומר זאת
פושע, אינו שנתקל שם חכמים כדעת התורה, מן ופטור

פטור. - פשע שלא חינם וכדעת 11)ושומר במשנה, שם
בה. פשע שלא היא ששבועתו רבי 12)הרי"ף, מאמר שם,
יוחנן. רבי בשם אבא בר במעביר.13)חייא דנו

נשבע 14) אלא מלשלם פטור שכר ושומר גדול, אונס שהוא
ב. הל' בפ"א למעלה חייא 15)כמבואר רבי תקנת שם,

יוסף. לנושאו.16)בר לאחד היה שקשה כובדה, מפני
שיהיו 18)כבד.17) בדין והיה לשנים, הוא קל משא הרי

לפטור 19)פטורים. דעת שיקול יש זה במקרה כלומר,
לדון  יש לשנים קל שהמשא מפני אחד: מצד ולחיוב,
כבד  שהמשא מה שני: ומצד פטורים; ויהיו כאונס התקלה
לומר  מקום שיש כפשיעה, התקלה לדון יש אחד בשביל
על  סומך אחד שכל שנים, שהם מפני דוקא באה שהתקלה
מעליו  המשא להקל כדי קצת, נח שאחד ופעמים חבירו,
חייבים  יהיו כך ומשום אחד, על המשא עומס כל ונופל
ולהעביר  להתחבר להם היה שלא החבית, דמי כל לשלם
"שהרי  בסמוך: רבינו שמבאר וכמו אחת, בבת כבד משא
בפני  להעבירו שיכול משוי אלא להעביר אחד לכל היה לא
יש  וכן דש, סי' (לבוש דמיה חצי משלמים הם ולכן עצמו",

המגידֿמשנה). דברי השבועה,20)לפרש מן ופטורים
א. בהלכה שנתבאר מחצה 21)כמו מחייבים שאנו מזה

משאוי  לקבל לו היה שלא ואומרים: המשא, כבידות מפני
לנושאו. לאחד שקשה כבד

.‚·iÁ˙Â ,ÈÂÁÏ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯aML Ïaq‰««»∆ƒ≈»ƒ∆«ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈
ÌlLÏ22‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,23,‰Úa¯‡ ˜eM‰ ÌBÈa ¿«≈«¬≈ƒ»»¿««¿»»

- ˜eM‰ ÌBÈa e¯ÈÊÁ‰ Ì‡ :‰LÏL ÌÈÓi‰ ¯‡L·eƒ¿»«»ƒ¿»ƒ∆¡ƒ¿«
.‰Úa¯‡ BÏ eÓlLÈ B‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ«»ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿«¿»»
Ì‡ Ï·‡ ;˜eM‰ ÌBÈa ¯kÓÏ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»»«ƒƒ¿…¿«¬»ƒ
¯‡La BÏ e¯ÈÊÁ‰ .‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÈ BÏ ‰È‰»»«ƒ«¬ƒƒ¿»∆¡ƒƒ¿»

‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÓi‰24ÔÓÊ ÏÎa BÏ ÔÈkÓe .25, «»ƒ«¬ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«
d˙¯ÈÎÓa Á¯BË ‰È‰L Á¯Ë26‰È‰L ·˜p‰ Ì‚Ùe , …«∆»»≈«ƒ¿ƒ»»¿««∆∆∆»»

˙È·Á‰ ·˜B27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈∆»ƒ¿≈…«≈»∆

מצויים 22) שהעדים במקום או בפשיעתו, שנשברה כגון
הי"ט). (ראה עדים הביא המוכרה 23)ולא לחנוני

התשלומים,24)בקמעונות. בהפרשי רבינו שיטת
יין  חבית לחנוני להחזיר חייב שהסבל העיקרון על מבוססת
כשהוא  ולפיכך, התשלום, בזמן שוויה לפי החבית דמי או
משלם  - שלשה החנוני אצל ששוויה הימים, בשאר מחזיר
משלם  - למכור אחר יין לחנוני כשאין השוק, וביום שלשה.
חבית  לו מחזירים היו שאילו החנוני, אצל החבית שווי כפי
צט: בבאֿמציעא (מגידֿמשנה). בארבעה מוכרה היה יין,

הרי"ף. נוסחת הימים.25)כפי בשאר ובין השוק ביום בין
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כפי 26) נקבע לארבעה, או לשלשה החבית מחיר כלומר,
קטנות, בכמויות בקמעונאות למוכרה יכול החנוני שהיה מה
החבית  כל דמי שמשלם - הסבל מתשלום לנכות יש ולכן
לחסוך  כדי פחות להרויח מוכן שהאדם ההפרש - אחת בבת

בקמעונאות. המכירה טורח שבנקיבת 27)מעצמו ההפסד
להוציא  החנוני היה שצריך ההוצאה כלומר החבית,
שהיא  - חרס של חבית היה אם - נקב לעשות אומן לשכירת
מפרשים' ה'יש כפירוש - (שם קמעונאית במכירה הכרחית

ט). ס"ק דש סי' הגר"א - ברש"י

.„·‡Ê ‰È‰ Ì‡ :epnÓ eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê e‡aL ,‰ÚB¯∆∆»¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ»»¿≈
Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡ - „Á‡28˙ÁÏLÓ ˙ÚLa elÙ‡ , ∆»≈∆…∆¬ƒƒ¿«ƒ¿««

ÌÈ·‡Ê29Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·‡Ê ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;30ÈL . ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¬≈∆…∆¿≈
˙BÁe¯ È˙MÓ e‡a elÙ‡ ,Ò‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·Ïk31eÈ‰ ; ¿»ƒ≈»…∆¬ƒ»ƒ¿≈»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ .Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÏÚ ¯˙È32È¯‰ - »≈«¿«ƒ¬≈∆…∆ƒ¿ƒ¿À»¬≈

ÌÈËÒÏ BÏ ‡·e ,ÔiÊÓ ‰ÚB¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ò‡ ‡e‰…∆«¬ƒ»»»∆¿À»»ƒ¿ƒ
BLÙ ¯ÒBÓ ‰ÚB¯‰ ÔÈ‡L ;Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ¯Á‡33 «≈¿À»¬≈∆…∆∆≈»∆≈«¿

ÒÏc¯a‰Â ¯Óp‰Â ·c‰Â È¯‡‰ .ÌÈËÒlk34- LÁp‰Â «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«…¿«»≈¿««¿¿»¿«»»
Ï·‡ ;Ô‰ÈÏ‡Ó e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈√»ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈¬≈∆¬»

ÌÎÈÏB‰ Ì‡35el‡ ÔÈ‡ - ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏ ƒƒ»ƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈≈
ÔÈÒ‡36.ÌlLÏ ·iÁÂ , √»ƒ¿«»¿«≈

אינו 28) אחד שזאב מפני עליו, פטור שכר ששומר גדול,
לגרשו. לרועה היה ואפשר אדם על מתנפל

ולא 29) כתנאֿקמא ישוב. למקום ומתקרבים שמתפרצים
אונס. אחד זאב גם משלחת שבשעת האומר יהודה, כרבי

יב).30) כב, (שמות בתורה האמורה טריפה הוא וזה
האומר 31) מאיר, רבי בשם הבבלי כידוע ולא שם, כת"ק

אונס. - רוחות משתי באו נשבה 32)שאם הוא וזה
ט). שם, (שמות בתורה לסכן 33)האמורה מחוייב אינו

כאן  יש שהרי אונס, זה אין מזויין ואינו ליסטים אבל נפשו,
בלי  אחד נגד אחד במאבק כרוכה סכנה ואין גבר, מול גבר
בגמרא). (שם העדר ויציל הרועה יעמוד ולכן זיין, כלי

טז.).34) (בבאֿקמא את 35)צבוע הוליך הרועה
שם.36)הבהמות. בבאֿמציעא

.‰Ba ˙B¯b˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,·p‚ ‡ˆnL ‰ÚB¯∆∆»»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
e‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓ LLBÁ BÈ‡L B˙B‡¯‰Ïe¿«¿∆≈≈ƒ∆¿»«¬≈»
ÈÏk CÎÂ CÎÂ ,eÁ‡ ÌÈÚB¯ CÎÂ CÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿¿»¿»¿≈
Á˜ÏÂ BÁvÂ ÌÈËÒl‰ B˙B‡ ‡·e ,eÏ LÈ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»≈»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«
‰Ó‰a‰ ˙‡ CÈÏBn‰ „Á‡L ;·iÁ ‰ÚB¯‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»∆«»∆∆»«ƒ∆«¿≈»
ÌÈËÒl‰ ˙‡ ‡È·Ó B‡ ,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ

‰Ó‰a‰ ÌB˜ÓÏ B˙e¯b˙‰a37. ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

כרבא.37) שם,

.Â‰ÚB¯38BÏ ‰È‰L39‰Èe·M‰ B‡ ‰Ù¯h‰ ÏÈv‰Ï ∆∆»»¿«ƒ«¿≈»«¿»
˙BÏ˜Ó·e ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯a40ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯ ‡¯˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¬≈ƒ¿«¿¿…»»ƒ¬≈ƒ

¯ÓBL „Á‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï ˙BÏ˜Ó ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«¿¿«ƒ¬≈∆«»∆»≈
‡l‡ .¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ41‡¯B˜ - ÌpÁ ¯ÓBML ƒ»¿∆»≈»»∆»∆≈ƒ»≈

‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;ÌpÁa ˙BÏ˜Ó ‡È·Óe ÌÈÚB¯42.¯eËt - ƒ≈ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ…»»»
¯kOÏ ·iÁ - ¯ÎO ¯ÓBL Ï·‡43˙BÏ˜n‰Â ÌÈÚB¯‰ ¬»≈»»«»ƒ¿…»ƒ¿««¿

‰Ó‰a‰ ÈÓ„ È„k „Ú44Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,ÏÈv‰Ï È„k , «¿≈¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿≈¿≈«
˙Èa‰ ÏÚaÓ Ô¯ÎO45BÏ ‰È‰Â ,Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ…»»≈¿»»

·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯ÎO ‡ÏÂ ¯kOÏ46. ƒ¿…¿…»«¬≈∆≈«¿«»

לו.39)שם.38) היה רועים 40)שאפשר להזעיק
הטורף. את ולהבריח במקלות הם 41)מצויידים חלוקים

שכר. ושומר חינם שומר פטור,42)- - בשכר אלא בחינם
מעות  תמיד שיהיו חינם שומר של השמירה בקבלת שאין
מצא  לא אם ולכן מצילים, לשכור כדי אצלו, מצויים
לשכור. מחובתו זה שאין פטור, – בחינם מצילים

כל 43) בידו שיהיו היא, שכר שומר של השמירה חובת
להציל. שכר 44)האמצעים אם שאלו ובגמרא שם.

הבהמה  לבעל לו תועלת מה הבהמה, כדמי עולה ההצלה
בהמה  על בהמתו מעדיף הבהמה שבעל ותירצו, בהצלתה?
לטרוח  לו נוח לא וגם אצלו, כבר רגילה שהיא מפני אחרת,

שנטרפה. כבהמתו יפה בהמה שומר 45)ולחפש שמחובת
זה  אין אבל הפקדון, להצלת האפשרי כל לעשות שכר

(שם). בממונו להצילו (בהשגה)46)מחובתו והראב"ד
הבהמה, שווי דמי כל לשלם אותו מחייבים אנו שאין אומר,
הצלת  על להוציא צריך שהיה הסכום את מנכים אלא
דמי  להחזיר מחויב היה הבהמה בעל שהרי הבהמה,
אדם  כמה אומדים הבהמה, כדמי עולה השכר ואם ההצלה,
כזה  וסכום כבהמתו, בהמה לקנות יטרח ולא להוציא, מוכן
כך, רבינו דעת שגם אומר והמגידֿמשנה השומר. ישלם
יש  שמזה הבית, בעל משל שהשכר שכתב מה על וסמך

בלבד. ההפרש את משלם שהרועה ללמוד

.Ê- ¯ÎOa ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÈzÏv‰L :ÔÚhL ‰ÚB¯∆∆»«∆ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»
ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ ÚaL47BÈ‡L .48‡l‡ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ƒ¿»¿≈«∆»«∆≈»ƒ¿…∆»

Ô‰ÈÓ„ È„k „Ú49‰Ù¯Ë ¯ÓBÏ ‰È‰ ÏBÎÈÂ ,50Ú·MÈÂ . «¿≈¿≈∆¿»»»«ƒ¿¿»¿ƒ»«
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a51. ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

"המוציא 47) עט: (כתובות הבהמה הצלת על שהוציא
ויטול"). הוציא כמה ישבע וכו' אשתו נכסי על הוצאות
שהתובע  מקום שבכל למדים, אנו מכאן חננאל, רבינו וכתב
ונוטל, התובע נשבע יודע, אינו והנתבע שהוציא, 'ברי' טוען
הדין  שמן כאן, כמו ברשות כשהוציא אמורים? דברים במה

(מגידֿמשנה). בשכר להציל מחויב כלומר,48)הוא
אינו. ד.49)שהרי בהלכה למעלה יש 50)כמבואר

בשכר, שהציל עדים להביא צריך ואינו בשבועה, להאמינו
כל  וירוויח נטרפה, לטעון היה שיכול "מיגו", לו שיש מפני
להצלת  שהוציא לטענתו, להאמין יש ולכן הבהמה. דמי
מצויים  שעדים שבמקום ומכאן, דמיהן. כדי אפילו הבהמה
למעלה  כמבואר שנאנסו, "מיגו" לו אין שהרי נאמן, אינו -

ט). ס"ק שג סי' המשפט' ('נתיבות שנשבעין 51)ה"א
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"א כמבואר חפץ, בנקיטת

.ÁC¯cL ˙Úa ÔÈa ,¯ÈÚÏ ‡·e B¯„Ú ÁÈp‰L ‰ÚB¯∆∆ƒƒ«∆¿»»ƒ≈¿≈∆∆∆
Òk‰Ï ÌÈÚB¯‰52ÌÈÚB¯‰ C¯c ÔÈ‡L ˙Úa ÔÈ·e »ƒ¿ƒ»≈≈¿≈∆≈∆∆»ƒ

e‡·e ,Òk‰Ï53Ò¯„Â È¯‡ ,eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê54ÔÈ‡ - ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿»¿¬ƒ¿»«≈
ÏÈvÓ ‰È‰ ÌL ‰È‰ el‡ :ÌÈ¯ÓB‡55ÔÈ„ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒƒ»»»»»«ƒ∆»¿ƒ

- ˙BÏ˜Óe ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏÎÈ Ì‡ :B˙B‡ƒ»…¿«ƒ«¿≈ƒ«¿
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·iÁ56¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,57- Úe„È ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡Â . «»¿ƒ»»¿ƒ≈«»»»«
ÌlLÏ ·iÁ58. «»¿«≈

שעה 52) באותה בשדה העדר להשאיר הרועים שנהגו
לעיר. או 53)ולהכנס זאבים התנפלות שראו עדים, העידו

מחיים 54)ליסטים. ואוכלה הבהמה, לדרוס דרכו ארי
למקום  ולסוחבה להמיתה דרכו והזאב שמוצאה. במקום

אוכלה. ושם גבורה 55)בטוח, רוח אצלו מתעורר היה
רוב  טבע כפי אותו דנים אנו אלא מציל, והיה בהם להלחם
שג  (סמ"ע ובזאבים בארי להלחם יוצאים שאינם האדם, בני

קו.). ב"מ וראה י. שעליו 56)ס"ק שכר, בשומר המדובר
שהרי  פשע, שלא אףֿעלֿפי ולכן מעולה, שמירה לשמור
בלי  ואבידה בגניבה כמו לדונו יש - להכנס הרועים דרך
שומר  אבל הונא), רב בר ורבה חסדא כרב (שם, פשיעה
שאין  מפני פטור, – להכנס הרועים שדרך בעת שנכנס חינם

(מגידֿמשנה). פשיעה דרך 57)זה שאין בעת אפילו
ולמה  שנאנסה, המעידים כעדים זה שהרי להכנס, הרועים
באונס" וסופו בפשיעה "תחילתו מדין אותו מחייבים אין
הלחםֿמשנה, בשם שם ביארנו ד')? הל' פ"א למעלה (ראה
האונס  את לייחס שיש במקום אלא נאמר לא זה שחיוב
להציל  בידו היה כשלא המדובר, וכאן לו. שקדמה לפשיעה
לפשיעה. קשר כל לו אין שהאונס נמצא שם, היה אם אפילו

לו: בבאֿמציעא ורי"ף י, הלכה בסמוך זה 58)ראה שהרי
לישבע, יכול ואינו ודאי, אונס כאן שהיה שבועה מחויב
וכל  לא, או להציל יכול היה אם ידוע הדבר אין שהרי
שג  סי' (ש"ך משלם - לישבע יכול ואינו שבועה המחויב

י). ס"ק

.Ë‰ÚB¯‰Â ,Ò‡ ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó≈»«¿≈»¿«¿»¬≈∆…∆¿»∆
¯eËt59dÙbÒ .60Ò‡ BÈ‡ - ‰˙ÓÂ61ezÙ˜z .62 »ƒ¿»»≈»≈…∆¿»«

ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï ‰˙ÏÚÂ63‰Ê È¯‰ - ‰ÏÙÂ ezÙ˜˙e , ¿»¿»¿»≈ƒ¿»«¿»¿»¬≈∆
Ò‡64‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÏÚL B‡ ,ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï dÏÚ‰ . …∆∆¡»¿»≈ƒ∆»¿»≈≈∆»

ezÙ˜zL Èt ÏÚ Û‡ ,dÚÓ ‡ÏÂ dÚÓÏ ÏÎÈ ‡e‰Â¿»…¿»¿»¿…¿»»««ƒ∆¿»«
B˙lÁzL ÏkL ;·iÁ - ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ,‰ÏÙÂ¿»¿»≈»ƒ¿¿»«»∆…∆¿ƒ»

‰ÚÈLÙa65Ò‡a BÙBÒÂ66·iÁ -67¯È·Ú‰L ‰ÚB¯ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»¿≈∆∆∆¡ƒ
,dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÙÁ„Â ,¯Lb‰ ÏÚ ˙BÓ‰a‰«¿≈««∆∆¿»¬»««≈∆«¬∆¿»

˙ÏaLÏ ‰ÏÙÂ68·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯‰p‰69BÏ ‰È‰L ; ¿»¿»¿ƒ…∆«»»¬≈∆«»∆»»
‡l‡ ¯ÎO ÏËB ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L .˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»««««∆≈«≈≈»»∆»
‰lÁza ÚLÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ¯ÓLÏƒ¿…¿ƒ»¿À»¿ƒ»««¿ƒ»
˙Úa ÛBqa Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡k Ô¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿««««ƒ∆∆¡««¿≈

·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÙp‰70. «¿ƒ»¬≈«»

צג:59) "לענות 60)שם אחר. בעינוי או ברעב עינה
יד). ל, (במדבר נפש לסגפא אונקלוס: מתרגם נפש",

אח 61) מתה אפילו כאונס הבהמה מיתת דנים -אין זמן ר
לתלות  מקום שיש שסיגפה, מעת - שנה ואפילו חודש
וכיון  הבהמה, למיתת בסוף שגרם גופה החליש שהסיגוף
- בפשיעתו מתה שלא בוודאי לישבע יכול השומר שאין
ראה  לישבע. יכול ואינו שבועה מחויב כדין משלם זה הרי

נו. הערה ושחררה 62)למעלה הרועה, על הבהמה גברה
גבוה.63)עצמה. ובין 64)הר העליה בין שהרי,

באו. רועה של בעלֿכורחו – מההר שעליית 65)הנפילה
שתיפול, שאפשר בסכנה, כרוכה שם צוקין לראשי הבהמה

היא. פשיעה שתקפתו 66)ולכן - היתה באונס שהנפילה
צג,67)ונפלה. שם (משנה ד הל' בפ"א שנתבאר כמו

שם). ברי"ף וראה לו: שם בגמרא שפירשוה מה וכפי
הנהר.68) פפא.69)בזרם רב לפני (שם) עובדא
שם.70) חסדא, כרב

.Èda ÚLt71Ìb‡Ï ‰‡ˆÈÂ72- dk¯„k ÌL ‰˙Óe , »«»¿»¿»»¬«≈»»¿«¿»
ÔÈ‡L ;¯eËt73Ò‡ È„ÈÏ ‡B·zL dÏ ‰Ó¯b d˙‡ÈˆÈ »∆≈¿ƒ»»»¿»»∆»ƒ≈…∆

‰Ó ,¯ÓBL ˙È·a Èl ‰Ó - ‰˙Ó dk¯„Îe ÏÈ‡B‰ .‰Ê∆ƒ¿«¿»≈»«ƒ¿≈≈«
?Ìb‡a Èl74‰˙Óe ,Ìb‡‰Ó ·pb d·b Ì‡ Ï·‡ ƒ»¬«¬»ƒ¿»»«»≈»¬«≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ¯ÓBM‰ È¯‰ - ·pb‰ ˙È·a dk¯„k¿«¿»¿≈««»¬≈«≈«»««ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L75‡È‰ È¯‰ ,‰˙Ó ‡Ï elÙ‡L ; ∆≈ƒ»∆¬ƒ…≈»¬≈ƒ

‰„·‡76d˙‡ÈˆÈÂ ,·pb‰ „Èa77·b‰Ï dÏ ‰Ó¯b78. »¿»¿«««»ƒƒ»»»¿»»¿ƒ»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

כראוי.71) בפניה נעל שמורה 72)שלא שאינה מקום
וזאבים. גנבים את 73)מפני אנו פוטרים למה נימוק זה

לאגם  יציאתה שהרי - בפשיעה שתחילתו אע"פ השומר,
שתחילתו  ה"ד) (פ"א למעלה ואמרנו היתה, בפשיעתו

חייב. - באונס וסופו היה 74)בפשיעה השומר בבית גם
"תחילתו  אמרו ולא אותו. פוטרים ולכך אותה, פוקד המוות
לייחס  שיש במקום אלא חייב" - באונס וסופו בפשיעה
שהעביר  רועה כגון אחרֿכך, שבא לאונס יסוד לפשיעה
כרבא). לו: (שם לט בהלכה שנתבאר הגשר על עדרו

ואבידה.75) מגניבה הבעלים.76)שפטור מן
שקדמה 78)בפשיעה.77) הפשיעה מפני חייב, ולכן

השומר  את פוטרת אינה ברשות הבהמה ומיתת - לגניבה
הבהמה. למיתת שקדם מחיובו

ה'תשע"ז  מנ"א ט"ו שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להוליך 1) או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין יבאר

שוכר  ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ועבר מסויים משוי
עליה. להניח לו מותר מה בהמה

.‡¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2¯‰a dÎÈÏB‰Ï3dÎÈÏB‰Â , «≈∆«¬¿ƒ»»»¿ƒ»
‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :‰Ú˜aa4¯eËt -5ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒÀ¿¿»»««ƒ∆»««

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc6·iÁ - ‰nÁe‰ Ì‡Â ;7d¯ÎO . «««¿»ƒ¿ƒ«»«»¿»»
- ‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :¯‰a dÎÈÏB‰Â ,‰Ú˜aa dÎÈÏB‰Ï¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»»»ƒÀ¿¿»
‰nÁe‰ Ì‡Â ;‰Ú˜a‰ ÔÓ ¯‰a ¯˙È ˙e˜ÏÁ‰L ,·iÁ«»∆««¿»≈»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«»
ÈtÓ ,¯‰‰ ÔÓ ¯˙È ‰Ú˜aa ˙eÓÈÓÁ‰L ,¯eËt -»∆«¬ƒ«ƒ¿»»≈ƒ»»ƒ¿≈
˙ÓÁÓ ‰nÁe‰ Ì‡Â .ÌÈ¯‰‰ L‡¯a ˙·MnL Áe¯‰»«∆¿«∆∆¿…∆»ƒ¿ƒ«»≈¬«

‰ÏÚn‰8·iÁ -9˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««¬∆«»¿≈…«≈»∆¿≈«≈∆
‰¯t‰10,Ô˜w‰ ¯aLÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÂ ,¯‰a L¯ÁÏ «»»«¬»»¿»««ƒ¿»¿ƒ¿«««¿«

ÈÏk‰ ‡e‰Â11¯eËt ¯ÎBO‰ È¯‰ - Ba L¯BÁL12ÔÈ„Â , ¿«¿ƒ∆≈¬≈«≈»¿ƒ
eL¯ÁL ÔÈn‡‰ ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa13‰pL ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . «««»»ƒ»À»ƒ∆»¿¿≈ƒ…ƒ»

‰¯t‰ ÏÚa ÔÈc - Ô˜w‰ ¯aLÂ ,ÌÈÏÚa‰ ˙Úc ÏÚ««««¿»ƒ¿ƒ¿«««¿«ƒ«««»»
ÔÈn‡‰ ÌÚ14,¯‰a L¯ÁÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÏ d¯ÎO . ƒ»À»ƒ¿»»«¬«ƒ¿»¿»«»»
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·iÁ ¯ÎBO‰ - Ô˜w‰ ¯aLÂ15ÌÚ ¯ÎBO ÏL BÈ„Â , ¿ƒ¿«««¿««≈«»¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈn‡‰16. »À»ƒ

עח.2) מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי על
מבהר,5)מעדה.4) מעוטה בבקעה החמור שמעידת

מהשינוי. תוצאה אינה שמעידתה שהשכירה 6)נמצא
(בגמרא  מאיר כרבי ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך
גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שם)
באונסים. אפילו שחייב כגזלן תנאי על עבירה כל כלומר,

גרם 7) שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח שמשב
(שם). החמימות להר.8)לריבוי בעלייתה שהתאמצה

יתירה.9) חמימות לה גרם החרישה.10)שהשינוי כלי עם
המחרישה.11) מעוטים 12)קנה בבקעה המכשולים כי

אינה  הקנקן ששבירת נמצא סלעים, בו שמצויים בהר מאשר
פ.). (שם מהשינוי הבית 13)תוצאה בעל תביעת כלומר,

להם  אין ואם הקנקן, נשבר שבסיבתם כלפיהם, מופנית
הפרה. בעל מפסיד שהאומנים 14)לשלם משמיענו,

שינה, לא שהשוכר פי על אף הפרה, לבעל לשלם חייבים
בהם  ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו
לאומנים  לטעון יכול הפרה שבעל מפני ונשברה, המחרישה

בסלעים. מנגיעה להישמר אתם פשע 15)מחוייבים שהרי
הקשה. הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה

למשכיר,16) ששילם מה לו להחזיר חייבים והם כלומר,
למעלה  שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם שהרי

משנה). (מגיד

.·?‰LÈ¯Á ˙Úa e¯aML ÔÈn‡‰ ÔÈ„ e‰Óe«ƒ»À»ƒ∆ƒ¿¿≈¬ƒ»
ÌlLÓ ÈÓ .ÔÈÓlLnL17˙Úa ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ ‰Ê ? ∆¿«¿ƒƒ¿«≈∆»≈∆«¿ƒ¿≈

‰LÈ¯Á‰18- ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ ‰„O‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«¬«¬
„ÓÏna d˙B‡ ‚È‰n‰ :Ô˜w‰ ÈÓ„a ÌÈ·iÁ Ì‰ÈL19 ¿≈∆«»ƒƒ¿≈««¿«««¿ƒ»««¿»

ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰Â20. ¿»≈∆«∆ƒ

הבהמה 17) את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה
את  ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון
כלומר, משלם? משניהם מי רבינו: ושואל החרישה. עומק
שאפשר  למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי
של  השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא
האוחז  לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה
יותר  הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה,

לשבירתו. גרם הדרוש, לייחס 18)מן יש יותר כלומר,
מן  יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת

התלם. עיוות ידי על נשבר היה לא מקל 19)הדרוש
החורשת. הפרה את מכוונים זה 20)שבאמצעותו במקרה

במידה  במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס יש
גם  מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה,
להישבר  הקנקן עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות
(רש"י  חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי בספק והדבר

שם).

.‚˙ÈË˜a Le„Ï d¯ÎO21Á‰Â ,‰‡e·˙a L„Â ,‰˜Ï ¿»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿À¿¿»
˙ÈËw‰L ,·iÁ - ˙ÈË˜a L„Â ,‰‡e·˙a .¯eËt -»ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ«»∆«ƒ¿ƒ

˙˜ÏÁÓ22‰OÚÓ .23,B¯·ÁÏ ¯BÓÁ ¯ÈkO‰L ,„Á‡a «¿∆∆«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¬«¬≈
ÌÈn‰L ,„B˜t ¯‰ C¯„a Ba CÏz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â¿»«…≈≈¿∆∆¿«¿∆««ƒ

CÏ‰ .ÌÈÓ da ÔÈ‡L ,L¯ C¯„a ‡l‡ ,ÌL ÔÈÈeˆÓ¿ƒ»∆»¿∆∆»»∆≈»«ƒ»«
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,¯BÓÁ‰ ˙Óe ,„B˜t ¯‰ C¯„a¿∆∆¿«¿≈«¬¿…»»≈ƒ
:¯Ó‡ BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CÏ‰ C¯„ ‰Ê È‡a ÌÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«∆»≈«¿»«
BÓˆÚ ˙ÓÁÓe ,ÌÈÓ ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÈzÎÏ‰ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿»«¿ƒ¿…»»«ƒ≈¬««¿

ÌÈ„Ú LÈÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .˙Ó24ÌÈn‰L ≈¿»¿¬»ƒƒ¿≈≈ƒ∆««ƒ
ÏÚ ‰pL È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ÔÈÈeˆÓ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿¿ƒ«»¿«≈∆¬≈ƒ»«

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc25'¯wLÏ Èl ‰Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,26 «««¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«≈
.ÌÈ„Ú ÌB˜Óaƒ¿≈ƒ

שם.21) מחוספסות 22)משנה לא חלקות שהן מפני שם.
בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה -
גרם  השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן
למעידתה. בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה למעידתה,

ורבא.23) אביי לפני עובדא פא : ברור 24)שם כלומר,
מים  שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שינוי 25)שחזקת
למיתתה. רצה 26)שגרם שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

עדים  אין שהרי - נרש, בדרך שהלך אומר היה לשקר
יש  ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים
- עדים במקום פקוד. בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין
עדים  שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין

אומר. שהוא מה מכחישים

.„‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰27ÌÈ˙‡Ó ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï «≈∆«¿≈»¿»ƒ»∆»»«ƒ
ÔÈ¯ËÏ28ÏL ÔÈ¯ËÏ ÌÈ˙‡Ó ‡È·‰Â ,ÌÈhÁ ÏL ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ∆

,ÈBOnÏ ‰L˜ ÁÙp‰L ÈtÓ ;·iÁ - ‰˙ÓÂ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»≈»«»ƒ¿≈∆«∆«»∆««
ÁÙ Ô‰Ï LÈ ÔÈ¯BÚO‰Â29‡È·‰Ï d¯ÎO Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈»∆∆«¿≈ƒ¿»»¿»ƒ

Ô·z dÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,‰‡e·z30d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»»∆∆¬»ƒ¿»»
‰˙Óe ,ÌÈhÁ ÔÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ≈»

¯eËt -31.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

פ.27) רבינו 28)שם כתב ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;
ה. הלכה ומזיק חובל מהלכות ג שהשעורים 29)בפרק

משקל  משווה וכשהוא החיטים ממשקל פחות משקלם
השעורים  במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים
הנפח  לתוספת מיתתה לייחס יש ולפיכך, בנפח, ומרבה

כרבא). (שם במשאה הבהמה על שנפחה 30)המכבידה
חייב. - תבואה משל ראה 31)גדול לרעה. שינה לא שהרי

התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן

.‰‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎO32‡Ï - LÈ‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï·Èk¯È »«∆«¿≈»ƒ¿…»∆»ƒ…«¿ƒ
‰M‡ ‰ÈÏÚ33·Èk¯Ó - ‰M‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO . »∆»ƒ»¿»»ƒ¿…»∆»ƒ»«¿ƒ

ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰M‡ Ïk ‰ÈÏÚ ·Èk¯Óe .LÈ‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿ƒ»∆»»ƒ»≈¿«»≈
‰˜ÈÓ ‡È‰L ˙¯aÚÓ elÙ‡Â ,‰ÏB„b34. ¿»«¬ƒ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»

עט:32) תוכל 33)שם ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה
בבא  התוספתא על דוד חסדי (ראה ממכשול עליה לשמור

ז). פרק (מגיד 34)מציעא משא המוסיף היונק עם כלומר,
משנה).

.ÂÚe„È Ï˜LÓ ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35, «≈∆«¿≈»»≈»∆»ƒ¿»»«
ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡ :B‡OÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Â36ÏÚ ¿ƒ««»ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ«

·iÁ - ‰˙Óe ,BnÚ ˜ÒtL ¯eÚM‰37- Ô‡kÓ ˙BÁt ; «ƒ∆»«ƒ≈»«»»ƒ»
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¯eËt38˙ÙÒBz‰ ¯ÎO ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,39Ì˙Ò ¯ÎO . »¬»≈¿««∆∆»«¿»
d˙B‡Ï ‰È„na Úe„i‰ Ï˜Lna ‡l‡ ‡OB BÈ‡ -≈≈∆»«ƒ¿»«»««¿ƒ»¿»
dk¯cL ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰Ó‰a¿≈»¿ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ¿∆«¿»
B‡ ‰˙Óe ,ÌÈLÏLe „Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÚËÂ ÌÈLÏL ˙‡OÏ»≈¿ƒ¿»«»∆»∆»¿ƒ≈»

·iÁ - ‰¯aL40‰ÈÙÒ ÔÎÂ .41„Á‡ da ÛÈÒB‰L ƒ¿¿»«»¿≈¿ƒ»∆ƒ»∆»
.‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ - ‰Ú·ËÂ ,d‡OÓ ÏÚ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ««»»¿»¿»«»¿«≈»∆»

ביניהם.35) שהוסכם מה להטעינה 36)כפי ששכרה כגון
ואחד. שלושים והטעין סאה רבינו 37)שלושים דברי

מכפי  יותר במשאה שהוסיף שכל שדעתו להתפרש ניתנים
כבד  משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה
בשכרו  המשא תוספת חיוב הדגים שהרי חייב, - מזה
להישכר  היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל
אם  מקום, מכל שכר, מוסיף היה אם שהטעינה למשא
והרשב"א  הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף
ודעתם  רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו
אין  הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון
לחייבו  אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס
מבאר, שח בסימן יוסף והבית בלבד. שכר בתוספת  אלא
ואמר  המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר
שהמשכיר  אומרים ואנו כזו, למשא לך משכירה אני לשוכר
הנהוג  כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע
והשוכר  מהנהוג נמוך משקל קבע ולכן מקום באותו
באה  ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף
שיקבל  מבלי להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד

פטור. הוסיף אם - מהמשכיר לייחס 38)רשות שאין
למותה. סיבה כזו המשא 39)לתוספת לפי שכרו שהרי
התוספת. שכר משלם המחייב 40)ולכן התוספת שיעור

- מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא
וכו' חיטים לתך "להביא שם: במשנה שאמרו ממה למדנו
משאו  על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור
שלושה  וכו' מאיר רבי משום אומר סומכוס חייב? ויהא
הוא  שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין
עליה  הוסיף - קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין
הנהוגה  הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין, שלושה
משלושים  אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב,

מחייבת. - הנהוג שם.41)מן ברייתא

.ÊÛzk‰42ÛÈÒB‰L43„Á‡ ·˜ B‡OÓ ÏÚ44˜f‰Â , ««»∆ƒ««»«∆»¿À«
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÂÈ˜Êa ·iÁ - ‰Ê ‡OÓa45Ôa ¿«»∆«»ƒ¿»»∆««ƒ∆∆

‡On‰ „·Îa LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰Â ˙Úc46ÏÚ ‰ÏÚÈ - «««¬≈«¿ƒ¿…∆««»«¬∆«
„·k‰ ‰Ê ‡e‰ BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡nL ,BaÏ47. ƒ∆»≈¬«»¿∆«…∆

הסבל.43)סבל.42) ידיעת בלי משא 44)השוכרו
משלושים  אחד והוסיף קב שלושים הוא הממוצע האדם

קב). המתחיל דיבור שם לו 46)הסבל.45)(רש"י והיה
ואם  מייד, מעליו המשא ולפרוק משא עליו שהוסיף להבין

לכך. גרם בעצמו הוא - והוזק פרק על 47)לא עלתה לא
לחולשה  ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס דעתו
לאיתנו, יחזור מעט, שינוח שאחר וסבור, שתקפתו. זמנית

וא  המשא פרק לא (שם ולפיכך הנזק את השוכר גרם כן ם
אשי). כרב

.Á¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰48ÁÈp‰Ï BÏ LÈ - ‰ÈÏÚ ·k¯Ï «≈∆«¬ƒ¿…»∆»≈¿«ƒ«
B˙eÒk ‰ÈÏÚ49BÈ‚Ïe50C¯c‰ B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BBÊÓe51, »∆»¿¿ƒ¿»∆«∆∆

C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÔBÏÓ ÏÎa ¯ÊÁÏ ¯ÎBO‰53ÔBÏÓe ¿ƒ∆≈∆∆«≈«¬…¿»»»
ÏÚa ÂÈÏÚ ·kÚÓ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BBÊÓ ˙B˜Ïƒ¿¿»≈«∆¬≈¿«≈»»««
ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ÁÈp‰Ï ¯BÓÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ ÔÎÂ .¯BÓÁ‰«¬¿≈≈¿«««¬¿«ƒ«»∆»¿ƒ

˙BBÊÓ Ô·˙Â54¯ÎBO‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ¿∆∆¿∆«»≈«∆«≈
ÔBÏÓe ÔBÏÓ ÏÎa ˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ,·kÚÓ55. ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿¿»»»

‰˜È ÔÈ‡Ó ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ56ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ¿ƒ»ƒ≈»≈«ƒƒ¿∆«ƒ«»»
C¯c‰ d˙B‡ Ïk ÏL BzÓ‰a ˙BBÊÓe ÂÈ˙BBÊÓ57ÏÎÂ . ¿»¿¿∆¿∆»»«∆∆¿»

‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e ,Ì˙Ò ¯ÎBOa - ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ¿≈¿»¿»∆≈ƒ¿»
‚‰n‰ ÈÙÏ Ïk‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;Úe„È58. »«¬»¿»∆≈ƒ¿»«…¿ƒ«ƒ¿»

עט:48) למחוז 49)שם כשיגיע להם שיצטרך בגדים
בשם  שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי להחליף חפצו

המים.50)הריטב"א). חפצו.51)כד למחוז שיגיע עד
בכך.52) רגיל בדרכו.53)אינו פוגש בדפוס 54)שהוא

ומזונות. (ר"מ): אחר 55)רומא לחזר דרכו שהחמר
לילה. ללינת חונים שהם מקום בכל החמור ומזון מזונותיו

יישוב.56) במקום עוברים כמו 58)שם.57)שאין
כמנהג  "הכל פג.): (שם פועלים שכירות בעניין שאמרו

משנה). (מגיד המדינה"

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אם 1) אונס בהן ואירע ספינה או בהמה שוכר דין יבאר

ודין  אחרת, ספינה או בהמה לו להעמיד המשכיר חייב
ודין  לאחר, להשכירו השוכר ורצה קצוב לזמן בית משכיר
סתם  בית משכיר ודין לך משכיר אני כזה בית או זה בית

סתם. עלייה או

.‡‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2‰˙ÏÁÂ ,3B‡ ˙Èh˙L B‡ «≈∆«¿≈»¿»¿»ƒ¿«≈
dÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ‰Á˜Ïƒ¿¿»«¬««∆∆««ƒ∆≈»

¯ÊÁÏ4‰ÎÈÏ‰ C¯„ ‰Á˜Ï Ì‡ ,5¯ÈkOn‰ È¯‰ - «¬…ƒƒ¿¿»∆∆¬ƒ»¬≈««¿ƒ
EÈÙÏ ClL È¯‰ :¯ÎBOÏ ¯ÓB‡6B¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁÂ , ≈«≈¬≈∆»¿»∆¿«»ƒ≈¿»

ÌÏLÓ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8˙‡OÏ d¯ÎOLa »¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»≈
L ÈBOÓ ‰ÈÏÚ‰„t˜‰ ‡Ïa BÎÈÏL‰Ï ¯LÙ‡9Ï·‡ ; »∆»«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…«¿»»¬»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»»≈»∆»¿≈¿ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ì‡ , ¿«≈»∆«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ

¯BÓÁ epnÓ ¯ÎO11¯ÈÊÁÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »«ƒ∆¬¿ƒ…∆¡ƒ«¬ƒ
¯ÎO‰12da CÏ‰L ‰nk ¯ÎO ÏÚ BnÚ ·MÁÈÂ ,13. «»»ƒ«≈ƒ«¿««»∆»«»

שם:2) וגמרא עח. בבאֿמציעא בברקית,3)משנה,
עש  אותה שתקף או עוורון, הגורם בעיניה תבלול שעלה
למלאכה  היא ראויה ועדיין שם). (גמרא רגליה האוכלת

שי). סימן כשמואל.4)('טור' יצא 5)שם, לא כלומר,
בדרכים  נמצאים שהם הבהמות להחרים אלא המלך מן הצו

מגידֿמשנה). חננאל, רבינו וכפירוש כלומר,6)(שם,
אצלך, שכורה שהיא בזמן אלו מקרים בה שפגעו גרם גורלך
ראויה  כשהבהמה המדובר, שהיא. כמו לפניך היא והרי
גורמת  שהמחלה אלא מחלתה, למרות למלאכתה עדיין
זו  בהטרדה לראות אין בדרך, עיכוב וגם יתירה טירחה
את  לחייב שיהא כדי עד השכירות בתנאי חמור שינוי
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המבואר  נשברה, או מתה כדין אחר חמור להעמיד המשכיר
סופה  שאין אע"פ המלך לעבודת בנלקחה וכן בה"ב. להלן
תנאי  כפי בה להשתמש השוכר ביכולת ואין לחזור,
הרי  המשכיר: אומר נלקחה, הליכה שבדרך כיון - השכירות
שהיתה  בזמן בדרכים הבהמה שנמצאה משום לפניך, שלך
נמצאת  היתה ואילו שתלקח, לה גרמת אתה אצלך, שכורה
על  החרמה צו יצא לא שהרי נלקחת, היתה לא ברשותי
העיכוב  חל שבסיבתך נמצא בבתים, הנמצאות הבהמות
חמור  לך להעמיד עלי מוטל ואין השכירות, תנאי למלא
חייב  - כללי הוא ההחרמה צו שאם יוצא, ומזה אחר.

(מגידֿמשנה). אחר חמור לו כפי 7)להעמיד בשלימות
ואין  בבריאותה, כשהיתה השכירות בחוזה שהוסכם המחיר
בריאה  בהמה שכירת במחיר שיש ההפרש בחלתה מחשבים
מנכים  אין המלך לעבודת בנלקחה וכן שוטה, או חולה לבין
נושא  השוכר אלא בה, הלך שלא הדרך בעד השכירות מדמי
שהיא  בזמן אלו למקרים גרם שמזלו מפני ההפסד, בכל
מגידֿמשנה). ראה פ"ז. שם (תוספתא לו שכורה

לפניך 8) שלך הרי המשכיר אומר - נשתטית או שבחלתה
ט). הערה להלן וראה - על 9)(מגידֿמשנה לדקדק מבלי

שביר, מחומר אינו שהמשא היינו המשא, נפילת מקום
ראויה  עדיין כן ואם ינזק, ולא מקום בכל להשליכו ואפשר
מחמת  - תיפול אם גם שהרי לה, שנשכרה למלאכה הבהמה
המשא  יוזק לא הפחתים מן באחת - חוליה  או שטותה

לפניך,10)שעליה. שלך הרי לומר יכול המשכיר ואין
שהרי  השכירות, בתנאי שינוי אלו במקרים לראות שיש
שעלולה  משום השכירות, תנאי למלא ראויה אינה הבהמה
באחת  תיפול אם הזכוכית, לכלי או לרוכב להזיק היא
המגידֿמשנה  ומבאר חוליה. או שטותה מחמת הפחתים
למשא  ובין סתם, למשא שכרו בין המחלק - זה דין שאין
גם  בנלקחה, אבל נשטית. או בחלתה אלא - זכוכית כלי
שלך  הרי המשכיר: אומר זכוכית, לכלי או לרכיבה בשכרה
הרי  לו אומר - המלך לעבודת שבנלקחה הדין שהרי לפניך,
על  ה) הערה למעלה שביארנו (כמו מבוסס לפניך, שלך
שתלקח, לבהמה נגרם השוכר שבסיבת המשכיר, טענת
כלי  למשא או לרכיבה בשכרה גם יפה כוחה זו וטענה
את  השוכר אלעזר: בן שמעון רבי בשם עט. (שם זכוכית
ברגליה. או בעיניה (חלתה והבריקה עליה לרכוב החמור
אחר  חמור לו להעמיד חייב - שנשתטתה או עח:) שם ראה
דין  פירוש, דמי" כלרכוב - זכוכית וכלי פפא, רב אמר וכו'.

רכיבה). כדין זכוכית כלי נוסף:11)משא וונציא ובדפוסי
חייב  המשכיר כלומר, ששכר" כאותה אחרת בהמה "או
חמור  השכיר אם כגון לו, שהשכיר הבהמה כמין להעמיד
ה"ה: ז, בפרק בבאֿמציעא (בתוספתא סרס לו יעמיד לא -

ישנה  לא לחבירו, בהמה הבהמה.המשכיר את לו (המשכיר)
וכו'). הפרד על יושיבנו לא - חמור לו אפילו 12)השכיר

המשכיר. בחזקת והוא שכרו, השוכר לו הקדים
הכוונה 13) - אחר חמור להעמיד חייב שאמרו זה כלומר,

בעיסקת  שהוסכם כפי השכר בכל רוצה המשכיר שאם
הרי  לו לומר יכול ואינו אחר, חמור לו יעמיד - השכירות
בעיסקת  להמשיך ברצונו אין אם אבל לפניך, שלך
השכר  לשוכר ומחזיר (מגידֿמשנה) בידו הרשות השכירות,
בידו  ומעכב הבהמה, הלכה שלא הדרך שארית בעד שקיבל

במה  השוכר נהנה שהרי בה, הלך שכבר הדרך בעד השכר
בדרכו  להמשיך אחרת בהמה לשכור ובידו כאן, עד שהגיע

אילו). בד"ה וב'תוספות' עט. גמרא (ראה

.·‰¯aL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó14˙‡OÏ d¯ÎOL ÔÈa ,15 ≈»«¿≈»ƒ¿¿»≈∆¿»»»≈
Ì˙Ò ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,·k¯Ï d¯ÎOL ÔÈa16È‡ ≈∆¿»»ƒ¿…ƒ»«¬¿»¬ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - CÏ ¯ÈkOÓ17ÏkÓ «¿ƒ»«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ»

ÌB˜Ó18¯kÓÏ ¯ÎBOÏ LÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…∆¡ƒ≈«≈ƒ¿…
‰Ó‰a‰19¯ÎBO B‡ ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a da ÁwÏÂ ,20‰Ó‰a «¿≈»¿ƒ«»¿≈»«∆∆≈¿≈»

ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÓ„a21ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú , ¿»∆»ƒ≈¿»∆»ƒ««∆«ƒ««»
Ba ˜ÒtL22‰Ê ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ .23,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ∆»«»«¬∆¬ƒ«¿ƒ»

ÈˆÁa ‰˙Óe ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»ƒ¿≈¿ƒ≈»«¬ƒ
ÁwÈ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÁwÏ ‰ÈÓ„a LÈ Ì‡ :C¯c‰24, «∆∆ƒ≈¿»∆»ƒ«¿≈»«∆∆ƒ«
dlk ÈÓ„a elÙ‡ ¯ÎBO - ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â25, ¿ƒ≈¿»∆»ƒ«≈¬ƒƒ¿≈À»

‡Ï ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ˜ÒtL ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ««»∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆»…
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¯kOÏ ‡ÏÂ ÁwÏ26, ƒ«¿…ƒ¿…≈¿»∆¬ƒ«∆∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â27ÏÈ‡B‰ ,‡OÓÏ d¯ÎO . ¿≈»»∆»«¿…∆¿»»¿«»ƒ
·iÁ BÈ‡ - C¯c‰ ÈˆÁa ˙Óe ,‰Ê ¯BÓÁ BÏ ¯Ó‡Â¿»«¬∆≈«¬ƒ«∆∆≈«»
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ ,¯Á‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«≈∆»≈¿»∆¬ƒ«∆∆

B˙Ï· BÏ ÁÈpÓe28. «ƒ«¿≈»

כלל.14) למלאכה ראויה שאפשר 15)ואינה משא
הקפדה. בלא לו 16)להשליכו לספק עליו קיבל כן, ואם

רכיבתו. או משאו העברת שישלים עד משנה,17)חמור
עח. שצריך 18)שם ובין משלו, למשכיר יש אם בין

חייב  - משלו חמור למשכיר אין אם אפילו כלומר, לשכור.
- העמיד לא ואם לשוכר, ולהעמידו אחר חמור לשכור
כותב: למשנה, בפירושו (רבינו השכירות דמי כל מפסיד
לחםֿמשנה). ראה השכירות". מן דבר שום יחשב "לא
עד  חמור לספק עליו קיבל שהמשכיר דבר: של וטעמו
- התחייבותו מקיים אינו ואם שכירותו, מטרת שישלים
שכירות. דמי לו לשלם השוכר של התחייבותו גם פקעה

השוכר 19) וקנאה השוכר לרשות הבהמה שמסר שבזה
לאחר  גם נשתעבדה - השכירות תנאי בה למלא במשיכה
שהוסכם  כפי מלאכתו השלמת בנבילתה לממן מותה
לא  לרכיבה בשכרה חלתה בדין א) (בהל' למעלה בחוזה.
במקום  אלא זאת אמרו שלא למוכרה, לשוכר רשות ניתנה
אפשרות  ואין נשברה או מתה כגון תקנה, לבהמה שאין
הבהמה  את משעבדת שהשכירות אומרים ואנו לרפאותה,
לקיים  כדי נבילתה את למכור הוא רשאי כך ומשום לשוכר,
למכירה. היא עומדת כך ובין כך בין והרי השכירות, תנאי
לומר  סברא אין לרפאותה, היא שעומדת בחלתה, אבל
למוכרה, ביכולתו שיהיה לשוכר הבהמה שעבד שהמשכיר
ס"ק  שי סי' המשפט' ('נתיבות להימכר עומדת אינה שהרי

והואֿהדין 20)ד). זה, חמור בהשכירו כשמואל, עט. שם
סתם. כדי 21)בחמור מספיקים אינם הנבילה דמי אם

מספיקים  הנבילה דמי שאם משמע, אחרת. בהמה לקנות
המשכיר. חשבון על לשכור רשאי אינו - אחר חמור לקנות

מחייבים 22) אין - לשכור ולא ליקח לא בדמיה אין ואם
את  אלא עבד שלא מפני ההפרש, את להשלים המשכיר את
זה  ובמקרה (מגידֿמשנה). נכסיו שאר לא אבל החמור,
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אחר, חמור לו מעמיד אינו אם שכרו כל המשכיר מפסיד
יז. הערה למעלה שביארנו אני 23)כמו זה חמור כלומר,

ימות. אם אחר חמור לך לספק עלי מקבל ואיני לך, משכיר
כששכרה 24) מותה לאחר אפילו לו משועבדת שהבהמה

למשא). שכרה בדין כז הערה להלן (וראה לרכיבה
כשמואל.25) שהגיע 26)שם, במה השוכר נהנה שהרי

(שם). כאן תביעת 27)עד לשוכר שאין אף כלומר, שם.
בגלל  המשכיר על להתרעם הוא רשאי המשכיר, על ממון
ואין  כחושה, בהמה לו שהשכיר בזה לו שעשה העוול
סלנטר  ישראל רבי (בשם האסורה חינם תרעומת תרעומתו

אור). נתיבות - ישראל אור בספר שאין 28)- למשכיר,
אחר  חמור לשכור או ליקח לשוכר משועבדת החמור נבלת
השכירות, בעת המשכיר שהתנה זה" "חמור שלשון בדמיה,
עד  אחר חמור לו להעמיד מתחייב שאינו משמעותה
שמשכירו  החמור מדמי לא אפילו מלאכתו, השוכר שישלים
למלאכה  אלא לשוכר החמור את משעבד שאינו ימות, אם
- לשוכר משועבדים החמור שדמי אמרו ולא עמו, שהתנה
זכוכית  לכלי או לרכיבה בשכרו אלא - זה" "בחמור אף
- השכירות מטרת השוכר פירש שלכך למעלה), (כמבואר
להשתמש  לא הוא רשאי סתם, למשא שבשכרו אע"פ
לו  משועבד החמור שיהיה כדי - שהיא מטרה לכל בחמור
מקפיד  זכוכית, לכלי או לרכיבה שהשוכר מיתתו, לאחר גם

בד  עיכובים לו יהיו רבינו שלא שי). סי' טוריֿזהב (ראה רכו
(לפי  שם שאמרו ממה משא, לבין רכיבה בין זה הבדל למד
לו  ומתה עליו לרכוב החמור את "השוכר הרי"ף): נוסחת
שרק  משמע וכו'", בדמיה יש אם רב אמר הדרך, בחצי
ראה  כרכיבה, שדינה זכוכית לכלי (או לרכיבה בשכרו
אם  אבל לשוכר, החמור דמי משועבדים ט) הערה למעלה
שאין  בהשגה, הראב"ד (ודעת לא - סתם למשא שכרו
לשוכר, משועבד החמור ובשניהם למשא, רכיבה בין הפרש

אמרוהו). דוקא לאו עליו, לרכוב בגמרא שאמרו וזה

.‚‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰29:C¯c‰ ÈˆÁa BÏ ‰Ú·ËÂ , «≈∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒ«∆∆
d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»

Ì˙Ò ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰30BÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿ƒ»«ƒ¿»««ƒ∆»«
¯ÎO‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ¯ÎO‰31:BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ; «»»«¬ƒ»«»»∆¬≈∆≈

‰ÏB„‚ ‰„t˜‰L ,Èz¯ÎOL dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ÈÏ ‡·‰»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆»«¿ƒ∆«¿»»¿»
CÈÏB‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈÈ ‡È·‡ È‡Â ,BÊ ‰ÈÙÒa LÈ≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒƒ»»¿ƒ

da32d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . »»«¿ƒ»¿»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»
BÏ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰«≈¿ƒ»«ƒ∆««ƒ∆…»«
¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÎO‰ Ïk ÔzÏ ·iÁ - ÌeÏk ¯ÎO‰ ÔÓƒ«»»¿«»ƒ≈»«»»∆¬≈≈
ÏkÓ ‰ÈÙÒ EÏ ‡È·‡ È‡Â ,BÓˆÚ ÔÈi‰ ÈÏ ‡·‰ :BÏ»≈ƒ««ƒ«¿«¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»ƒ»

BÎÈÏB‡Â ÌB˜Ó33ÏL Á¯h‰ È„k ˙BkÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . »¿ƒ¬»»ƒ¿«¿≈«…«∆
C¯c‰ ÈˆÁ34‡L ,‰ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a Ïthn‰ ‰ÓB„ BÈ ¬ƒ«∆∆∆≈∆«ƒ«≈¿»««¿ƒ»

ÏË·e ·LBÈÏ35,¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . ¿≈»≈»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ
- ¯ÎO‰ Ô˙ Ì‡ :‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰ ¯ÎOÂ¿»««≈¿ƒ»«ƒ∆ƒ»««»»
ÔÈ‡L ;ÔzÈ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¬ƒ¿ƒ…»«…ƒ≈∆≈
‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…∆»¿»ƒ

BÓˆÚ ÔÈÈ36Ì˙Ò ÔÈÈÏ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ ¯ÎO .37el‡ È¯‰ - «ƒ«¿»«¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¬≈≈
¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ38. ¿ƒ«»»

עט.29) שירצה.30)שם יין חצי 31)כל בעד אפילו
משלם  שהשוכר אמרו שלא מחזיר, - הובל שכבר הדרך
במקום  אלא ב) א, הל' למעלה (כמבואר הדרך חצי שכר
- ואבד טבע היין הלא כאן אבל מטענו, מהובלת שנהנה
בד"ה  שם ב'תוספות' (ראה כלום לשלם לשוכר אין

למלא 32)אילימא). המשכיר ביד שאין ומאחר כלומר,
וביד  טבעה, שהרי - השכירות שבחוזה - זו ספינה - תנאי
להביא  ובאפשרותו שכרו, סתם ליין שהרי למלא, השוכר
ולכן  עצמו, על שקיבל מה את מקיים אינו המשכיר הרי יין,
אחרת  ספינה להציע יכול המשכיר ואין השכר. כל מחזיר
שיש  השכירות, בהסכם ולהמשיך שטבעה הספינה במקום
שבחוזה  - זו ספינה - תנאי על בהסתמכות זכות, לשוכר
בו  שנקבעו הפרטים כפי החוזה מילוי לתבוע השכירות,
השוכר, בטענת נימוק רבינו והוסיף שם). (רי"ף בשלימות
שטבעה  זו ספינה כלומר זו", בספינה יש גדולה "שהקפדה
פרטי  וכל ומצבה מבנה ובחנתי שבדקתי אחר שכרתיה
במקומה  שתעמיד אחרת ספינה לקבל מוכן ואיני הליכותיה,

משנהֿלמלך). מצד 33)(ראה החוזה, בקיום העיכוב והרי
שהוסכם. כפי הדרך כל בעד משלם ולכן בא, השוכר

הספינה 34) בהולכת לטרוח - הספן - המשכיר על שהיה
טבעה. חצי 35)אלמלא בעד התשלום לחשב יש כלומר,

שאדם  הסכום פחות - שכר בעדו מקבל שהמשכיר - הדרך
אלא  ולטרוח לעבוד יצטרך שלא כדי משכרו, לו שינכו מוכן

שם). (רי"ף ובטל יושב שלא 36)יהא מאחר כלומר,
- השכירות תנאי אחר למלא בידם השוכר, ולא המשכיר

המוחזק ביד המעות מחליטים התחתונה,אנו על התובע ויד
תנאו  קיים שלא מטעם המוחזק מן המעות להוציא שאין
התובע  ביד שאין ומאחר התובע, מצד נתקיימו אלאֿאםֿכן

שכרו. כל מפסיד - תנאו המשכיר 37)לקיים ורשאי
לא  שניהם אבל אחר, יין והשוכר - אחרת ספינה להעמיד

השכירות. תנאי השכר,38)מילאו השוכר הקדים אם
הקדים, לא ואם הנותר. הדרך חצי שכר מחזיר המשכיר
ואין  שם). (גמ' שנסעו הדרך חצי בעד משלם השוכר
לי  אין - זה ויין זו בספינה כמו - לטעון יכול המחזיק
לתובע  שיש מפני תנאו, מילא שהתובע לפני השכר להחזיר
אין  אבל יין, ולהביא התנאי למלא אני מוכן נגדית: טענה
תנאו  ממלא שהמשכיר לפני התנאי למלא עלי להטיל
שאני  ונמצא זאת, שיעשה מאמינו ואינני ספינה, להעמיד
אחד  שאם מזה, ויוצא יא) שם (רא"ש מעותי ומפסיד טורח
השכר  מוציאין - ממלא השני ואין תנאו מילא משניהם
(מגידֿמשנה  תנאו ממלא שאינו מאחר המוחזק, מן אפילו

הרמב"ן). בשם

.„d˜¯Ùe ,‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰39Ô˙B - C¯c‰ ÈˆÁa «≈∆«¿ƒ»¿»»«¬ƒ«∆∆≈
C¯c‰ Ïk ¯ÎO BÏ40¯ÈkOiL ÈÓ ¯ÎBO‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ¿«»«∆∆¿ƒ»»«≈ƒ∆«¿ƒ

¯ÎBO - ˜ÒtL ÌB˜n‰ „Ú BÏ d˙B‡41ÏÚ·Ï LÈÂ ; »««»∆»«≈¿≈¿««
˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰42‰¯BÁq‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .43 «¿ƒ»»»«¿…∆¿≈ƒ»«»«¿»

‰ÏÚÂ ,„¯ÈÂ ,C¯c‰ ÈˆÁa ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰ÈÙqaL∆«¿ƒ»¿ƒ«≈«¬ƒ«∆∆¿»«¿»»
¯ÎOe ÔBL‡¯‰ ÔÓ C¯c‰ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB - Á˜Bl‰«≈«≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ»ƒ¿«
ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰ ÏÚ·Ï LÈÂ ;ÔB¯Á‡‰ ‰fÓ ÈˆÁ‰«¬ƒƒ∆»«¬¿≈¿«««¿ƒ»»»
‡Ï ÔÈ„ÚL ¯Á‡ LÈ‡ ˙Úc ÏaÒÏ BÏ Ì¯bL ,˙ÓÚ¯z«¿…∆∆»«ƒ¿…««ƒ«≈∆¬«ƒ…
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מהשכירות.39) השוכר בו חזר כלומר מטענו, הוריד
באמצע.40) בו לחזור יכול השוכר שאין שהותנה, כפי

בחצי  לה ופרקה הספינה את "השוכר עט: בבאֿמציעא
מעמיד  השוכר (שאין לאגוריה משכח דלא ואי וכו' הדרך
בעי  אגרא כוליה הספינה), שישכור במקומו אחר אדם
שם. הרי"ף פירש [כן לשלם). עליו הדרך, כל (שכר שלומי"
מי  השוכר מצא "ואם בסמוך: רבינו של מלשונו משמע וכן
מצא]. כשלא המדובר - הקודמת שבבבא משמע שישכיר",
הדרך  בחצי הטורח ערך מנכים ואין המלא השכר ומשלם
לנכות, אמרו שלא ג, בהלכה כמו - הספינה את הוליך שלא
יושב  - הספן - המשכיר והרי קיימת, הספינה כשאין אלא
זה  על הסתמך והוא קיימת, ספינתו הלא כאן אבל ובטל.
מטען  ימצא המטען את שם להוליך שקבעו שבמקום
אלא  הספינה, הפלגת למקום חוזר אינו ולכן חזרה, להובילו
בטל  יושב שאינו ונמצא המיועד למקום ריקנית מסיעה
שהמשנהֿלמלך  [ונראה נוסף). הסבר עם (מגידֿמשנה
בדבריו, נפלה שטעותֿסופר אלא זה, להסבר התכוון
שיא, בסימן ה'טור' ודעת "לדרכו"]. צ"ל "לביתו" ובמקום

הטורח. דמי מנכים כאן משכירו,41)שגם כלומר:
כמבואר  לאחר, בשכירות זכותו להעביר רשאי שהשוכר
רשאי  השוכר "אין שאמרו שזה ה), (בהלכה בסמוך

בספינה. ולא במטלטלין אלא אינו שגרם 42)להשכיר"
שכותב  (כמו בו הורגל לא שעדיין אחר איש דעת לסבול לו
לחייב  שיש אמרו, שם ובגמרא שם). רי"ף - בסמוך רבינו
ריעוע  דספינתא" "רפסתא בעד לשלם זה במקרה השוכר את
שהרי  שנית, ובהטענתה המשא בפריקת שמתרועעת הספינה
בעת  שהוסכם מכפי וטעינה סריקה לתוספת גרם השוכר
וכן  בסיבתו. שנגרם זה בהפסד לישא השוכר ועל השכירות.
כאן, זה חיוב הזכיר לא שרבינו ונראה שם. הרי"ף פסק
זכות  לשוכר יש אם בבעיה אלא כאן דן שאינו מפני
הפסד  כל עליו מקבל כשהוא לאחרים הספינה את להשכיר
זה, ודין לא. או השוכרים, מהחלפת כתוצאה לספינה שיגרם
רבינו  בעיני נראה שהוא, הפסד בכל לישא השוכר שעל
המשנה'). 'מרכבת (ראה להזכירו צורך ואין מאליו כמובן

בד"ה 43) שם ה'תוספות' הביאו וכן הרי"ף. וכפירוש שם,
חננאל. רבינו בשם דפרקיה,

.‰ÔÓÊ „Ú B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓƒ»¬ƒ≈∆««¿ƒ«ƒ«¬≈«¿«
ÛBÒ „Ú ¯Á‡Ï ˙Èa‰ ¯ÈkO‰Ï ¯ÎBO‰ ‰ˆ¯Â ,·eˆ»̃¿»»«≈¿«¿ƒ««ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÈkOÓ - BpÓÊ44Èa ÔÈÓk ˙È· Èa LÈ Ì‡ , ¿««¿ƒ«¬≈ƒƒ≈¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿≈
‰MÓÁÏ ¯ÈkOÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙È·45. ≈¬»ƒ»«¿»»…«¿ƒ«¬ƒ»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL46- ¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ : ∆…»¿¬»ƒ≈«≈««¿«¿ƒ
‡‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡∆»ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈≈¿ƒ∆¿≈

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t47Ú˜¯˜a Ï·‡ ;48,‰ÈÙÒa B‡ ƒ¿ƒ¿««≈¬»¿«¿«ƒ¿ƒ»
dnÚ dÏÚa È¯‰L49Ôk ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -50:¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ∆¬≈«¿»ƒ»≈≈≈¿≈¬ƒ≈

¯ÈkO˙Â Á¯Ëz ‰nÏ :¯ÎBOÏ ˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«««««ƒ«≈»»ƒ¿«¿«¿ƒ
BÁÈp‰Â ‡ˆ ,Ba „ÓÚÏ ‰ˆ¯z ‡Ï Ì‡ ?ÌÈ¯Á‡Ï È˙Èa≈ƒ«¬≈ƒƒ…ƒ¿∆«¬…≈¿«ƒ
.¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e¯ÈÎOÓ ¯eËt ‰z‡Â¿«»»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿«≈

ÂÈÏÚaÓ ·BË ÚÓz Ï‡a ‰fL51B¯ÈkOÓ ‰z‡L „Ú ; ∆∆¿«ƒ¿«ƒ¿»»«∆«»«¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .B˙Èa ‰ÊÏ ÁÈpz ,¯Á‡Ï¿«≈«ƒ«»∆≈¿≈ƒ∆»∆≈»

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B¯ÎO ÔzÈÂ ,ÏÏk ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï52. ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈¿»«¿«
˙Ó‡ ‰Ê ÔÈcL ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ53. ¿…≈»∆ƒ∆ƒ∆¡∆

ומוסיף 44) ספינה. וכדין התנגדות, זכות למשכיר ואין
שעד  למשכיר, לו אין תרעומת אפילו שכאן המגידֿמשנה,
לו  שגרם מפני בספינה, אלא תרעומת לו יש אמרו לא כאן
בבית  אבל בו, רגיל שאינו איש דעת הנסיעה זמן כל לסבול
לו. אין תרעומת אפילו - השוכר עם דר המשכיר שאין -

הוא 45) גם אם אפילו בדיורים, להרבות רשאי השוכר שאין
ה"ט. שכנים מהלכות פ"ה ראה בבית, וגר ממשיך

כט.46) לשוכר 47)גיטין מקנה השכירות כלומר, שם.
ואין  השכירות, לתנאי בהתאם בחפץ להשתמש מליאה זכות
נשארת  במטלטלין אולם עקרונית, משפטית הגבלה כל בזה
שיכול  מפני זו, זכות להעברת התנגדות זכות למשכיר
השני  השוכר כי אחר, ביד פקדוני שיהא רצוני אין לטעון:
(ראה  נאנס ויטעון: החפץ את יעלים שלא אצלי נאמן אינו

ד). הל' פ"א העלמה.48)למעלה מציאות בה שאין
ספינתו.49) הוא ושומר השוכר, עם דר הספינה שבעל
לאחרים.50) משכירה השוכר ולכן זו, לטענה מקום אין
לעשות",51) ידיך לאל "בהיות וגו': כז. ג, במשלי כתוב

שהוא. הפסד לך גורם הדבר שאין שהם 52)כלומר,
הבית  שבעל מפני מטלטלין, כדין מושכר בית שדין סבורים,
ע"י  יוזק שלא לשמור יכול ואינו השוכר, עם ביחד דר אינו
זה  ואין הראשון, על כמו עליו סומך שאינו השני, השוכר
ע"י  יתקלקל שלא ושומר עמה שבעלה לספינה דומה

(ראב"ד). וסובר 53)השוכר זו, סברא דוחה רבינו
- השני השוכר שהרי טענה, אינה הבית לקלקול שהחשש

(מגידֿמשנה). ההיזק בעד לשלם יתחייב

.Â- ÏÙ B¯ÈkO‰L ¯Á‡Â ,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
B˙B·Ï ·iÁ BÈ‡54LnzLpM ‰Ó ÏÚ ·MÁÓ ‡l‡ , ≈«»ƒ¿∆»¿«≈««∆ƒ¿«≈

¯ÈÊÁÓe Ba55˙e¯ÈÎO‰ ¯‡L BÏ56- B¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ¿»«¿ƒ¬»ƒ¿»
B˙BÓk BÏ ¯ÈkOÈ B‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ57. «»¿«¬ƒ«ƒ«≈«¿ƒ¿

B¯ÎÓ B‡ B¯ÈkO‰Â ‰ÊÏ B¯ÈkO‰L ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿»
Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ58˙e¯ÈÎO ÚÈ˜Ù‰L , ¿≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÔBL‡¯‰59·iÁ ‰Ê È¯‰ -60¯Á‡ ˙Èa BÏ ¯ÈkO‰Ï »ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ«ƒ«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙BÓk¿¿≈…«≈»∆

לו 54) לבנות התחייב ולא השכיר, זה בית שהרי קג. שם
חדש. השכר.55)בית השוכר הקדים אם המשכיר,

זמן  פרק בעד משלם שהשוכר הקדים, לא אם והואֿהדין
ונהנה. בו הבית 56)שדר אבני למכור רשות לשוכר ואין

ב  בהלכה למעלה כמו אחר, בית בדמיהם ולשכור ועציו,
במגידֿמשנה: מבואר ההבדל, וטעם לרכוב. זה חמור בדין
לשוכר  שעבד והמשכיר להמכר, עומדת נבלתו - שמת חמור
שהוא  זמן כל משמע זה" "בית אבל נבלתה, ואת החמור את
עומדים  שאינם והאבנים, העצים למכור ולא לדירה ראוי
להעמיד  לחייבו ואין מחדש. הבית לבנות אלא להמכר
השכירו. זה שבית מפני החדש הבנין את השוכר לרשות

זה 57) בבית אמרו שלא שהשכירו. וכצורתו הבית כמידת
במקום  אבל מאליו, הבית כשנפל אלא לבנותו חייב שאינו
בית  לו להעמיד חייב - השוכר הסכמת בלי סתרו שהמשכיר
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 ֿ (מגיד יסתור שלא לעכב יכול שהשוכר ופשוט, אחר.
ישראל.58)משנה). ואפילו אלים, חמסן,

הבית.59) מן להוצאתו 60)שהוציאהו שגרם המשכיר,
הבית. מן

.Ê¯ÈkO‰61Ì˙Ò ˙Èa BÏ62ÏÙ ˙Èa BÏ Ô˙pL ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿««∆»««ƒ»«
ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯Á‡ ˙Èa BÏ ÔzÈ B‡ B˙B·Ï ·iÁ -«»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈¿ƒ»»»»

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ - ÏÙpL ˙Èa‰ ÔÓ63. ƒ««ƒ∆»«≈«≈»¿«≈»»
˙Èa Èe¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â64˙Èa ‡l‡ ¯ÈkO‰ ‡lL . ¿∆ƒ¿∆»«ƒ∆…ƒ¿ƒ∆»«ƒ

Ì˙Ò65‰Êk ˙Èa :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .66EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ¿»¬»ƒ»««ƒ»∆¬ƒ«¿ƒ¿
ÏL BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ«»¿∆
ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;e‰‡¯‰L ‰Ê ˙Èa«ƒ∆∆∆¿»¿≈»«…»»ƒ¿«
ıÁ¯nÏ B‡ ˜eMÏ B‡ ¯‰pÏ ·B¯˜ ‰È‰iL ‡l‡ È¯·c¿»«∆»∆ƒ¿∆»«»»««∆¿»

B˙¯eˆÎe B˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Êk67. »∆∆»«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ»¿»
CÎÈÙÏ68ÏB„‚ epOÚÈ ‡Ï - ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ,69- ÏB„b ; ¿ƒ»ƒ»»»»…«¬∆»»

- ÌÈL ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï - „Á‡ ;ÔË˜ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆»»∆»…«¬∆¿«ƒ¿«ƒ
,Ba eÈ‰L ˙BBlÁ‰ ÔÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .„Á‡ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆∆»¿…ƒ¿…ƒ««∆»

Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¬≈∆∆»ƒ««¿≈∆

קג.61) וצורתו.62)שם מדתו קבע שם,63)ולא רי"ף
בגמרא. משמע בו 64)וכן שיש כלומר לדירה, שראוי

שם). (נמוקיֿיוסף אמות ארבע על אמות וביד 65)ארבע
שהוא  כזה קטן בית מתחילה לו להעמיד היה המשכיר
מעניקה  אינה הראשון הבית ונפילת עכשיו, לו מעמיד

חדשות. זכויות להשכיר 66)לשוכר המשכיר עליו שקיבל
כזה. לו: ואמר מסוים בית והדגימו בית, שם 67)לו

שהשכירו.68)בגמרא. אחר הבית נפל בני 69)אם יש
קטנה. דירה שמעדיפים שם.70)אדם

.ÁÌ˙Ò ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰71‰iÏÚ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -72. ««¿ƒ¬ƒ»¿»«»¿«¬ƒ¬ƒ»
EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa Èab ÏÚL BÊ ‰iÏÚ :BÏ ¯Ó‡»«¬ƒ»∆««≈«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ¿

‰iÏÚÏ ˙Èa „aÚL È¯‰ -73‰˙ÁÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .74 ¬≈ƒ¿≈«ƒ«¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰iÏÚ‰75¯ÈkOn‰ ·iÁ - ¯˙È B‡ »¬ƒ»¿«¿»»¿»ƒ»≈«»««¿ƒ

ÎBO‰ È¯‰ - Ôw˙ ‡Ï Ì‡Â ;Ôw˙Ï˙Èaa ¯„Â „¯BÈ ¯ ¿«≈¿ƒ…ƒ≈¬≈«≈≈¿»««ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ76BÊ ˙BiÏÚ ÈzL eÈ‰ .Ôw˙iL „Ú77ÏÚ ƒ««««ƒ«∆¿«≈»¿≈¬ƒ«

‰BzÁza ¯c - ‰BÈÏÚ‰ ‰˙ÁÙÂ ,BÊ Èab78‰˙ÁÙ ; «≈¿ƒ¿¬»»∆¿»»««¿»ƒ¿¬»
B‡ ‰BÈÏÚa ¯e„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰BzÁz‰««¿»¬≈∆»≈ƒ»»∆¿»

˙Èaa79ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯c Ì‡Â ,¯e„È ‡Ï CÎÈÙÏ . ««ƒ¿ƒ»…»¿ƒ»≈ƒƒ
ÌMÓ B˙B‡80„Á‡a ‰OÚÓ .81˙ÈÏc :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L82 ƒ»«¬∆¿∆»∆»««¬≈»ƒ

¯˜ÚÂ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰f‰ ˜Ò¯t‰ Èab ÏÚL BÊ∆««≈««¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ¿¿∆¡«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ;BÓB˜nÓ ˜Ò¯t‰ ÔÏÈ‡ƒ«««¿≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÓÊ Ïk ˜Ò¯t‰ „ÈÓÚ‰Ï ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«»«»¿«¬ƒ««¿≈»¿«

˙Ói˜ ˙ÈÏc‰L83.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»ƒ«∆∆¿≈…«≈»∆

קטז:71) להעמיד 72)שם חייב לו, שהעמיד זו נפלה אם
אחרת. גבי 73)לו "שעל הוסיף: מה לשם כן, לא שאם

אנו  ולכן זו". "עלייה באמרו: הסתפק ולא זה", בית
הרי  - יתקנו ולא בעליה קלקול יארע שאם כוונתו, מפרשים
והולך. רבינו שמבאר כמו לשוכר, משועבד שלמטה הבית

על 75)נתקלקלה.74) טפחים ארבעה של שטח פני על
כשמואל). (שם, טפחים יכול 76)ארבעה אינו אבל ביחד,

לו  ויעמיד שלמטה בבית מדירתו יצא הבית שבעל לדרוש
שיעבדו. לא כן דעת שעל כולה, שלש 77)את בן בית

שעל  זו עליה לו: ואמר העליונה, הקומה והשכיר קומות
זה. בית ולדור 78)גבי לירד יכול ואינו התחתונה, בעלייה

דירת  לתקן בעלֿהבית את לאלץ כדי שלמטה, בבית
הבית העלי  בכלל התחתונה, העלייה שגם מפני יה,

מא). ס"ק שיב, סי' חו"מ (סמ"ע הוא ששיעבדו
או 79) העליונה לעלייה לדחותו יכול הבית בעל אם כלומר,

שם  "דא"ל קיז.) (שם בגמרא מבוארים הספק וצדדי לא.
הרי  לשוכר: אומר המשכיר כלומר, עלך". קבילת עלייה
מוסר  אני עלייה והרי בעלייה, לדור והסכמת שכרת, עלייה
קביל  לא עליות שתי עליה, קביל עלייה חד דילמא, "או לך,
טורח  עלי קיבלתי לטעון: יכול השוכר פירוש, עליה",
ולעלות  לטרוח מסכים איני אבל ראשונה, לקומה העלייה

שם. בתיקו שנשארה בעיה קומות. שהדבר 80)שתי מפני
השוכר  תפס שלא עוד וכל המוחזק, מן מוציאים אין בספק,
כשתפסה  אבל כניסתו. ממנו מונע הבית בעל הדירה,
להוציאו. זכות לבעלֿהבית ואין המוחזק, הוא הרי השוכר,
שהיא  העלייה רצפת כשנפחתה נאמרו, אלה דינים וכל
הוא  הקלקול שהרי התחתונה, העלייה של או הבית תקרת
אין  - העלייה קירות כשנפחתו אבל לו, המשועבד בבית
הבית  עם קשר לו אין זה קלקול כי לתקנם, חייב המשכיר

(מגידֿמשנה). קטז:81)המשועבד גפן 82)שם
האפרסק. עץ על גידלו ששעבד 83)שענפיה מפני

הוא  מחוייב זה", אפרסק "על באמרו לדלית, האפרסק
הקיימת. הגפן לדלית משענת שיהווה כדי למקומו להחזירו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכיר 1) וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר

משכיר  ודין לשוכר, להעמיד חייב הוא מה לחבירו בית
בית  משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין ונפחתה, עלייה
בסוף  לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או
ודין  לשביתה, או ללינה בית שוכר ודין הקצוב, הזמן
קודם  יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר
הוקרו  ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו,
או  מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו

הורישו.

.‡¯ÈkOn‰2‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa3LnzLÓ -4 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ¿«≈
‰ÈÏzÎ·e ‰ÈÊÈÊa5˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú6ÏL ıa¯z·e , ¿ƒ∆»ƒ¿»∆»««¿««««¿≈∆

¯ˆÁ7‰·Á¯·e ,8ÌÈza‰ È¯BÁ‡L9e‚‰pL ÌB˜Óe . »≈»¿»»∆¬≈«»ƒ»∆»¬
ÌÈÏ˙k‰ È·Úa LnzL‰Ï10È·Úa LnzLÓ - ¿ƒ¿«≈»√ƒ«¿»ƒƒ¿«≈»√ƒ

‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e .ÌÈÏ˙k‰«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«
‰È„n‰11˙BÓM‰Â12e¯Ó‡L C¯„k ,Ì‰Ï ÔÈÚe„È‰ «¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»∆¿∆∆∆»«¿

¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚa13. ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»

ו:2) ולא 3)בבאֿבתרא רבות, דירות המכיל גדול בנין
בחצר  קונה שהשוכר השימוש זכות השכירות' ב'חוזה פורש
מנהג  אין וגם הבירה, את המקיף בשטח הנמצאים ובמבנים

מקום. באותו שבכתלים 5)השוכר.4)מוסכם בחורים
הבירה. את המקיפים אמות,6)החיצוניים ד' של שטח

ששכר. הבית שממול הכותל לחלק החצר,7)מחוץ גינת
נחמן, (כרב האויר את לרענן ופרחים עשבים בה שמגדלים
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פנוי.8)שם). מן 9)מגרש בית, שוכר שכל שם, כרבא
– אלו במקומות להשתמש רשות לו שיהיה דעת על הסתם

שוכר. הכותל.10)הוא בגג משתמשים עליה שוכרי
מנהג 11) שאין במקום נאמרו שלמעלה הדינים כלומר,

המקובל. המנהג כפי הכול - קבוע מנהג יש אם אבל ידוע,
דעת 12) על הסתם שמן השכירות, תנאי המגדירים המונחים

השכירות. נעשתה מהלכות 13)המנהג כ"ו פרק ראה
מכירה.

.·daL ˙Ù¯‰ ¯ÈkO‰ ‡Ï - Ì˙Ò B¯ˆÁ ¯ÈkOn‰14. ««¿ƒ¬≈¿»…ƒ¿ƒ»∆∆∆»

קב.).14) (בבאֿמציעא "חצר" המונח בכלל הרפת שאין

.‚B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰15,˙B˙Ï„ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈«»¿«¬ƒ¿»
˙‡ ˜fÁÏe ,eÏ˜Ï˜˙pL ˙BBlÁ‰ BÏ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«««∆ƒ¿«¿¿¿«≈∆

‰¯˜z‰16‰¯Bw‰ ˙‡ CÓÒÏÂ ,17˙BOÚÏÂ ,‰¯aLpL «ƒ¿»¿ƒ¿…∆«»∆ƒ¿¿»¿«¬
¯‚18ÏeÚÓe19Ô‰L ÌÈ¯·cÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ∆∆«¿¿…«≈»≈ƒ¿»ƒ∆≈

Ôn‡ ‰OÚÓ20ÌÈza‰ ˙·ÈLÈa ÏB„b ¯wÚ Ì‰Â «¬≈À»¿≈ƒ»»ƒƒ««»ƒ
˙B¯ˆÁ‰Â21‰˜ÚÓ ˙BOÚÏ ·iÁ ¯ÎBO‰ .‰ÊeÊÓe22, ¿«¬≈«≈«»«¬«¬∆¿»

‰ÊeÊn‰ ÌB˜Ó Ôw˙Ïe23BlMÓ24˙BOÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ»»«¬
ÌlÒ25·Ê¯Ó B‡26Bbb ÁÈË‰Ï B‡27‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - À»«¿≈¿»ƒ««¬≈∆∆

BÓˆÚ ÏMÓ28. ƒ∆«¿

קא:15) לבית.16)שם מכסה המשמשים הנסרים מערכת
עליהן.17) מונחים שהנסרים הבית, בריח 18)קורות

מבפנים. ופתיחתה הדלת לנעילת מבחוץ.19)המשמש
שעל 20) שם) לרי"ף (בפירושו יוסף' ה'נמוקי וכתב שם,

אף  השכירות, תקופת כל במשך אלו דברים לתקן המשכיר
רבינו, לשון נוטה ולזה השכירות. בשעת תקינים כשהיו
שנתקלקלו  כלומר שנתקלקלו", חלונות לו "ולפתוח שכתב
נאמר  שזה כתב, הריטב"א ובשם השכירות. תקופת בתוך
משכיר  אני זה "בית לו אמר אם אבל סתם, בית לו באמרו
(וכן  השכירות תקופת בתוך כשנתקלקל לתקן חייב אינו לך"
ס"ק  הגר"א ובביאור עיי"ש א. סעיף שיד בסי' הרמ"א פסק

א). ס"ק החושן' וב'קצות דעת 21)ו, על הסתם, שמן
שכר. - לדירה ראוי הבית מצוות 22)שיהא שחובת שם,

ממעקה  פטור בו דרים שאין בית שהרי הן, הדר על אלו
רוצח  מהל' ופי"א יא, הל' מזוזה מהל' פ"ה (ראה ומזוזה

א). הל' נפש להכניס 23)ושמירת הבית, במזוזת חקיקה
המזוזה. את אבן,24)בה של היא הבית מזוזת אם אפילו

למ  ואמרנו אומן, מעשה היא שהם והחקיקה שהדברים עלה
שאין  דבר, של וטעמו לעשות. המשכיר חייב - אומן מעשה
שהרי  המזוזה, את להניח באבן מקום לחקוק הכרח כל
ולהעמיד  בנסר הקנה ולקבוע בקנה המזוזה לקבוע אפשר
הבית  למזוזת סמוך והמפתן המשקוף בין בצמצום הנסר את
(שם  לאומן צורך זה למעשה ואין ממקומו. יזוז שלא באופן

יוסף'). ו'נמוקי רש"י להשתמש 25)ע"פ כדי הבית לגג
נמוק"י). (ראה הבתים בישיבת עיקר בגג השימוש ואין בו,

ומשופע,26) בטיח המטוייח הגג אצל לכותל סמוכים נסרים
את  מרטיבים ואינם הנסרים על נופלים הגג שעל והמים
צריך  ואין מחזירה אדם כל הנסרים, וכשנופלים הכותל,

רש"י). ע"פ (שם לזה שנתהוו 27)אומן הסדקים להטיח
ואין  הסדקים, דרך לבית הגשם מי ידלפו שלא כדי בגג,

לזה. אומן אלא 28)צריך לתקן המשכיר על שאין שם,
הבית. בישיבת ועיקר אומן מעשה שהוא דבר

.„B¯·ÁÏ ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰29‰˙ÁÙÂ30‰Úa¯‡a31B‡ ««¿ƒ¬ƒ»«¬≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»
‰¯˜z‰ Ôw˙Ï ·iÁ - ¯˙È32‰·ÈÊÚn‰Â33;‰ÈÏÚL »≈«»¿«≈«ƒ¿»¿««¬ƒ»∆»∆»

‡È‰ ‰¯˜z‰ ˜efÁ ‰·ÈÊÚn‰L34. ∆««¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

ח,29) הל' בפ"ה למעלה שנתבאר סתם, עלייה לו ואמר
והולך  רבינו מבאר וכאן עלייה, לו להעמיד חייב נפלה שאם
שאינו  כשם - זו עלייה לו באמר אבל נפחתה, אם הדין מה
לתקנה  חייב אינו כן בנפלה, עלייה לו להעמיד חייב
לחםֿמשנה, ועיין קיז: שם הגמ' ע"פ (מגידֿמשנה בנפחתה

יז). סעיף שיב סי' בחושןֿמשפט נסר 30)וראה נשבר
כשמואל).31)ברצפתה. (שם, טפחים ארבעה על טפחים

לעלייה.32) רצפה המשמשת הבית הטיט 33)תקרת
ג, (נחמיה הכתוב מלשון והוא - התקרה על שטוחין והעפר
רבינו  פירש וכן שם, רש"י (ע"פ ירושלים" "ויעזבו ח)

שם). המשנה, העלייה,34)בפירוש בישיבת הוא ועיקר
עלול  והוא רפים, הרצפה כשנסרי בעלייה דר אדם שאין

ממקומו. נסר ישמט אם ליפול

.‰Ï·f‰35¯ÎBO ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¯ˆÁaL36CÎÈÙÏ . «∆∆∆∆»≈¬≈∆≈¿ƒ»
thÓ ‡e‰B‡ÈˆB‰Ï Ba Ï37- ‚‰Ó ÌL LÈ Ì‡Â . ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰38eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«««ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
˙BÓ‰a‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBO ÏL Ï·f‰ eOÚL ˙BÓ‰a‰«¿≈∆»«∆∆∆≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÏL39ÏL B¯ˆÁL ;¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL Ï·f‰ - ∆¬≈ƒ«∆∆∆««∆»≈∆¬≈∆
BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡40‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»»∆…ƒ«¿««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‰¯eÎO41. ¿»¿«¬≈ƒ

קב.35) שם הגמרא, וכפירוש קא: שם משנה,
ומבאר.36) רבינו שהולך כמו החצר, את השוכר מבהמות

כך  ומתוך הזבל את מפקיר שהשוכר אומרים אנו ואין
מדעתו  שלא לו קונה אדם של שחצירו בו, זוכה המשכיר
דבר  של וטעמו שם). הערה ראה זו, הלכה בסוף (רבינו
ובזכותו  לו, מושכר שהחצר מכיון בלחםֿמשנה: מבואר

זבלן. מפקיר אינו בהמותיו, שם לו 37)להחזיק כשאין
בו. א.38)צורך הל' למעלה בהמות 39)כמבואר זבל

זבלן  על מקפידים אינם בעליהם למקום, ממקום ההולכות
אותו. נמצא 40)ומפקירין שהחפץ לו ידוע כשאינו אף

יוסי  כרבי (שם ח הל' ומתנה זכיה מהל' פ"ד ראה בחצרו.
חנינה). במשנה,41)בר שאמרו מה פירשו שם, בגמרא

דאתי  ותורי דמשכיר, "בחצר המדובר - הבית בעל של הזבל
שאמרו  שזה רבינו, ומפרש אחרים). של (שוורים מעלמא"
לשוכר, המושכרת בחצר היא הכוונה דמשכיר", "בחצר
הפקר  חפצי לקנות הבעלים זכות מפקיעה השכירות שאין
(ראה  קצוב לזמן מכירה שכירות אמרו שלא בה, המונחים
לזכות  כלומר שכירותו, למטרת אלא א) הל' פ"ז להלן
והמשכיר  לו, קנוי אינו החצר גוף אבל בחצר, ההשתמשות
(מגידֿמשנה, הפקר חפצי לקנות החצר בעל להיות ממשיך
א, ס"ק שיג סי' החושן' 'קצות וראה שם. ולחםֿמשנה

רבינו). בדעת אחרת שיטה

.Â¯‡L B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ B‡ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ»≈∆¿»¬¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קה zexiky zekld - mihtyn xtq - `"pn e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ˆÏ e‰ÙBk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÓB˜n‰«¿«¿«»¬≈∆≈»≈
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BÏ ÔÈzÓÓ BÈ‡Â ,BpÓÊ ÛBÒa42¯ÎO . ¿¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ»»∆»»«

Ì˙Ò ˙Èa BÏ43„Á‡ ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :44; «ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒ∆»
‰˙È·LÏ45ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -46ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOÏ ; ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt47. »ƒ¿ƒ

פינוי 42) הודעת לשוכר למסור צריך המשכיר אין כלומר,
הגשמים, בימות ואפילו הזמן, כשיגיע מיד אלא מוקדמת,
המשכיר  שאין ז) הלכה (ראה אמרו לא כאן שעד מוציאו,
הודעה  בלי החמה ובימות כלל, הגשמים בימות מוציאו
בסתם, נעשית כשהשכירות אלא יום, שלושים של מוקדמת
בסמוך  (כמבואר לדור מקום לחפש לשוכר לאפשר כדי
קביעת  עצם - קצוב לזמן נעשית כשהשכירות אבל ז) הלכה
בירושלמי  אמרו וכן היא. הודעה - מסוים לזמן השכירות
בירושלמי  - השואל פרק בבבאֿמציעא הרי"ף (הביאו
זמנו  הגיע אפילו ידוע, לזמן השכירו "ואם אינו): לפנינו
ידיע  מידע טעמא? מאי מיד. מוציאו - הגשמים בימות
בטבת). הוא יציאתו שזמן הוא (יודע בטבת" דזמניה

בבאֿמציעא 43) תוספתא (וראה הירושלמי בשם שם רי"ף
הי"א). ח לילה 44)פרק דעת על - סתם ללינה שהשוכר

יונתן). הר' בשם קא: שם מקובצת' ('שיטה שוכר ויום
להכין 46)לשבת.45) כדי בכלל, השישי יום גם כלומר,

(שם). שבת שלושים 47)צרכי נמשכת נישואין ששמחת
כל  יום שלושים שעד ח.) כתובות (ראה שאמרו כמו יום,
ומברכים  היא, הנישואין מפני סתמא עושה שהחתן סעודה
מונעים  אין ד.): (שם אמרו וכן במעונו". "שהשמחה

יום. שלושים כל הכלה מן תכשיטים

.ÊÌ˙Ò B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰48B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»≈»¿ƒ
Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL BÚÈ„BiL „Ú49È„k ,50Lw·Ï «∆ƒ¿ƒƒ…∆¿≈¿«≈

.‡ˆÈ ÌÈLÏM‰ ÛBÒÏe ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…ƒ¿∆À¿»«∆∆¿«¿ƒ≈≈
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na51˙BÓÈa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»ƒ

ÌÈÓLb‰52B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -53‚Á‰ ÔÓ54„ÚÂ «¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»¿«
ÁÒt‰55ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈLÏL BÏ Ú·˜ . «∆«»«¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿«ƒ

‚Á‰ ¯Á‡Ï „Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ÌBÈ ÌÈLÏM‰56BÈ‡ - «¿ƒ¬ƒ∆»¿««∆»≈
ÁÒt‰ È‡ˆBÓ „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ57‡e‰Â .58BÚÈ„BiL »¿ƒ«»≈«∆«¿∆ƒ

Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈk¯ka Ï·‡ ;˙B¯ÈÚa60„Á‡Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈ „Á‡ - »¬»¬»«¿«ƒ∆»¿««»¿∆»

L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»»…∆
Ì„wÓ61˙eÁa ÔÎÂ .62ÈÚa ÔÈa ÌÈk¯ka ÔÈa -,˙B¯ ƒ…∆¿≈«¬≈«¿«ƒ≈»¬»

Ì„wÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63. »ƒ¿ƒ¿≈»»…∆ƒ…∆

כל 48) בעד שכר קבעו שם. וגמרא קא: בבאֿמציעא משנה
שכירות  וסתם השכירות, גמר זמן קבעו ולא וחודש חודש

יום. משלושים פחות זמן 49)אינה לשוכר הודיע ואם
יום  שלושים אחר לפנותה שעליו לדירה, שנכנס לפני מסוים
(ש"ך  מגורו ימי שלושים גמר לפני להוציאו יכול אינו -

ז). ס"ק לשוכר.50)שיב מצויות 51)לאפשר שהדירות
- אחרת לדירה לעבור רוצים כשהם אדם בני שדרך -

החמה. בימות אדם 52)עוברים בני אין הגשמים שמפני
מצויות. הדירות ואין אחרת, לדירה אפילו 53)עוברים

קודם. הסוכות.54)הודיעו שאין 55)חג הפסח, מוצאי
אין  שהרי אחרת, דירה לו לחפש לשוכר מאפשרת ההודעה
שיפנה  - הפינוי הודעת לו הקדים אם אמנם מצויות. הדירות
מוציאו  החמה, בימות יום שלושים - החורף בתקופת הדירה

שקבע. אלול 56)ביום בכ"ד ההודעה לו שמסר כגון
שם). מקובצת' 'שיטה אסי:57)(ראה דרב מימרא שם.

שלושים  (מאותם) מהני הגשמים בימות אחד יום נכנס אם
ב  (שהודיעו עד יום החג מן להוציאו יכול אינו החמה) ימות

לפני  להגמר צריכים ההודעה ימי שלושים כלומר, הפסח.
להוציאו  מועילה ההודעה אין - כולם נגמרו לא ואם החג,

שם). (נמוקיֿיוסף הגשמים לפני 59)בתנאי.58)בימות
הקודמת, ההודעה סמך על להוציאו יכול ואינו פסח, מוצאי
שהרי  כלל, קיימת אינה כאילו אותה רואים שאנו  מפני
להודיעו  המשכיר צריך ולכן לדין, מנוגד יציאה זמן קבעה
וראה  ח. ס"ק שיב סימן (סמ"ע הפסח לפני שניה הודעה
רבינו). בלשון שמגיה מה טו, ס"ק שם הגר"א בביאור

אחר 60) נמשכים שרבים - בהם מצויות פנויות דירות שאין
כרכים. להקיף 62)שם.61)ישיבת החנוני שדרך

הן. ארוך לזמן והקפותיו לו 63)לצרכניו, לאפשר כדי
עיי"ש). רש"י, ע"פ – (שם הקפותיו את בינתיים לגבות

.ÁÌLk64·iÁ ¯ÎBO‰ Ck ,BÚÈ„B‰Ï ·iÁ ¯ÈkOn‰L ¿≈∆««¿ƒ«»¿ƒ»«≈«»
ÌÈL Ì„wÓ B‡ ,˙B¯ÈÚa ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï¿ƒƒ…∆¿ƒ«¬»ƒ…∆¿≈

ÔÎL Lw·iL È„k ,ÌÈk¯ka L„Á ¯OÚ65¯‡MÈ ‡ÏÂ , »»…∆»¿«ƒ¿≈∆¿«≈»≈¿…ƒ»≈
Èet B˙Èa66,˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¿ƒ…ƒ≈»»≈

¯ÎO‰ ÔzÈ ‡l‡67. ∆»ƒ≈«»»

שם.64) הגון.65)ברייתא אדם 66)דייר שימצא עד
הדירה. לו להשכיר -67)הגון השכר לשלם ממשיך

זכות  ויש חודש, עשר שנים תום עד - מהבית יצא אפילו
יכול  המשכיר ואין לאחר, זו לתקופה הבית להשכיר לשוכר
(רמ"א  ה הל' בפ"ה למעלה שנתבאר כמו בידו, לעכב

עיי"ש). יז סעיף שיב סי' בהגהותיו

.Ë‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯ÈkOn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈««¿ƒ»¿ƒ¿…
e¯˜e‰ Ì‡ ,Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰«≈»»≈«∆ƒƒ…∆ƒ¿
:¯ÎBOÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ¯ÈkOnÏ LÈ - ÌÈza‰«»ƒ≈««¿ƒ¿ƒ»»¿««≈

‰ÂLa ¯ÎO B‡68‡ˆ˙ B‡ ‡ˆÓzL „Ú69Ì‡ ÔÎÂ . ¿…¿»∆«∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
¯ÓBÏÂ ¯ÎO‰ ˙ÁÙÏ ¯ÎBOÏ LÈ - ÌÈza‰ eÏÊe‰¿«»ƒ≈«≈ƒ¿…«»»¿«
È¯‰ B‡ ,‰zÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏ ¯kO‰ B‡ :¯ÈkOnÏ««¿ƒ«¿≈ƒ¿««∆«»¬≈

EÈÙÏ E˙Èa70¯ÈkOn‰ ˙Èa ÏÙ .71- Ba ¯„ ‰È‰L ≈¿¿»∆»«≈««¿ƒ∆»»»
B˙ÈaÓ ¯ÎBO‰ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰72:BÏ ¯ÓB‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

‡ˆÓzL „Ú È˙È·a ·LBÈ ‰z‡ ‰È‰zL ÔÈ„a BÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»≈¿≈ƒ«∆ƒ¿»
ÌB˜Ó73È‡Â ,74˙eÎÊ ÏÚa ‰z‡ ÔÈ‡L ;C¯ca CÏLÓ »«¬ƒÀ¿»«∆∆∆≈«»««¿

ÈpnÓ ¯˙BÈ ‰Ê ˙È·a75. ¿«ƒ∆≈ƒ∆ƒ

עתה.68) ערכו השער 69)כפי כפי לשלם ברצונך אין אם
יוקר, הפרש - ממון להפסיד המשכיר על שאין עכשיו, של
בחוץ  מושלך יהא שלא הדייר, על להגן שמטרתה מהתקנה

שם). ההוזלה,70)(גמרא דין הוזכר לא שם בגמרא אמנם
ככוח  בהוזלו, יפה השוכר שכוח נותנת, הסברא אבל

(מגידֿמשנה). בהוקרו בין 72)שם.71)המשכיר מיד,
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הגשמים. בימות בין החמה תהא 73)בימות שלא כדי
בדרך. בדרך.74)מושלך מושלך כבר אני והרי

היוקר 75) הפרש - אלו דינים שאין נראה, רבינו מלשון
בהלכה  המבואר בנו ומשיא המשכיר בית ונפילת וההוזלה,
סתם, כשהשכירו כלומר ההודעה, בתקנת אלא אמורים, - י
השכירות  את לבטל זכות ולשוכר למשכיר יש הדין שמיסוד
אלא  לשכירות, זמן קבעו לא שהרי שירצו, עת בכל
מקודם. להודיע והמשכיר, השוכר לטובת תיקנו, שחכמים
לפגוע  יפה התקנה כוח אין קצוב, לזמן בהשכירו אבל
מוציא  אינו ביתו נפל ואפילו המפורשים, השכירות בתנאי
בבית  זכות יותר לשוכר יש השכירות שבתקופת השוכר, את
כמו  היא, כמכירה קצוב לזמן שהשכירות המשכיר, מן
בשם  המגידֿמשנה כתב (וכן א הל' פ"ז להלן שיתבאר

יא). סעיף שיב סימן בשו"ע נפסק וכן הרשב"א,

.È‰M‡ B· ‡OÏ B·Ï ˙Èa‰ Ô˙76Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ : »«««ƒƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»≈«
BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰Â ,ÈBÏt ÔÓÊa Ô˙Á ‰OÚ BaL∆¿«¬∆»»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆¿»

B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï77; ¿ƒƒ…∆¿…ƒ≈»¿ƒ
„iÓ d‡OB ‡e‰ È¯‰Â ,‰M‡ BÏ ‰ncÊ ÂLÎÚ Ì‡Â78 ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ»«¬≈¿»ƒ»

‰Ê ‰È‰iL ÔÈ„a BÈ‡L ;B‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿ƒ∆≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆
B· ‰OÚiL ˙Èa ¯kOÈ ˙Èa‰ ÏÚa Ô·e ,B˙È·a ·LBÈ≈¿≈∆««««ƒƒ¿…«ƒ∆«¬∆

.‰p˙Á¬À»

להודיעו.77)שם.76) לו היה היה 78)שהרי ולא
קודם. להודיעו באפשרותו

.‡ÈÈM‰ ÔÈ‡ - BLÈ¯B‰ B‡ B˙ B‡ ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎÓ»«∆««ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ79B‡ »¿ƒ«∆ƒƒ…∆¿ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL Ì„wÓ80:BÏ ¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ È¯‰L ; ƒ…∆¿≈»»…∆∆¬≈«≈≈
B˙ÓÁÓ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÎfL ‰Ê ÁkÓ ¯˙È EÁk ÔÈ‡81. ≈…¬»≈ƒ…«∆∆»ƒ»¿«ƒ∆≈¬»

לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם
אתה  אף כן - מוקדמת הודעה בלי להוציאני יכול היה לא

יכול. אינך

ה'תשע"ז  מנ"א ט"ז שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחדשים 1) בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר

שכר  נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או
לזמן  בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר ומשכיר הדירה
פירותיו  מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע

ריחיים. שוכר ודין מדעתו, שלא חבירו לבית

.‡Á˜Óa ‰ˆ¯iL È‡z Ïk Ì„‡ ‰˙nL ÌLk¿≈∆«¿∆»»»¿«∆ƒ¿∆¿∆»
¯kÓÓe2‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;˙e¯ÈÎOa ‰˙Ó Ck , ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ3¯kÓÓ ÂÈÒÎa B¯kÓnL ÏÎÂ .‡È‰4, ƒ¿«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÎBO5¯kÓÏ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;˙e¯ÈÎO B˙e¯ÈÎO6Ck , ≈¿ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿…»

d˙B‡a „·Ïa ˙B¯t BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ .¯kOÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…∆»ƒ≈≈≈ƒ¿«¿»
Ú˜¯w‰7¯ÎBO ‰Ê È¯‰ ,8¯ÎBÓ BÈ‡Â9. ««¿«¬≈∆≈¿≈≈

נתקיים 2) לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הלכה מכירה מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא

י"ג 3) פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן
הדברים  שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות
המתחיל  דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
קניין  מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי.

הנשכר). בדבר וקטן 4)השוכר שוטה חרש להוציא
מהלכות  כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם

"שוכר".5)מכירה. המלה חסרה תימן יד כגון 6)בכתב
בו  שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר

כ"ב). פרק שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב כגון
מהזמן  הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום
כמבואר  חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"ב מעביר 8)בפרק
לפירותיה. בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים

הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי ואינו
האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע את הלוקח מייד להוציא
שכתב  כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו

.·B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰¯aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
¯ÎBOÏ ‰¯aÚ˙ -13ÌÈL„ÁÏ ¯ÈkO‰ .14‰¯aÚ˙ - ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

¯ÈkOnÏ15:BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ¯ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La ¯Èc ¯OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ ¯Èc16¯Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa ¯Èc ,‰LÏ ¯Èc ¯OÚ ÌÈL :BÏ17È¯‰ - ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
¯eaÚ‰ L„Á18L¯ÈkOÓ Ï19Ú˜¯w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa „iÓ ¯·c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a21‰Ê ÔÓÊÏ :¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ Èz¯kO‰22‡l‡ Èz¯ÎO ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C¯‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa -26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ

קב.10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף, עשר
ואמר  השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב
(יום  לתאריך ויגיע השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה בתחילת
השנה  תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר:
שבא  כמו בהחלט אותו ניקח אלא אותו לחלק לנו

השנה.14)מוחלט"). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
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נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים
הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות

באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי 18)שהזכיר
העיבור. חודש של קב:19)השכירות שם נחמן כרב פסק

אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי על או 21)אף בעדים
ול  בספק, ולא החודש בשטר בסוף המשכיר בא אפילו כן

אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע
סימן  משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד
עם  עתה נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב
היה  מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
מיד. מביתי לצאת מן 23)ועליך להוציאני רשות לך ואין

ו  בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית
ח). ז, לצאת.24)הלכה זמני הגיע לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע

.‚,Ba Èz·iÁ˙pL ˙Èa‰ ¯ÎO Èz˙ :¯Ó‡L ¯ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

¯ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚ·z Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ -31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈ¯ÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈

˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¯ÈkOn‰ BÚ·z ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
¯ÎBO‰ Ú·MÈ40Ì‡ ÔÎÂ .¯ËtÈÂ B¯ÎO BÏ Ô˙ ¯·kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰La ‰L ¯ÎO‰ BÏ ÔziL L¯Ùe epnÓ ¯ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»
BÚ·z ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ‰M‰ CB˙a BÚ·˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»
ÏeÏ‡a ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ ¯Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום , שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי  זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם

ערוך  ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה משנה
עא  סימן משפט החרם).חושן כדין.34)דיני שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין

.„ÔÈ‡Â ,ÌÈL ¯OÚÏ ¯ËLa B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈
ÔÓÊ Ba44¯ËM‰ ÔÓfÓ ¯·Ú ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ , ¿««≈≈¬«ƒ…»«ƒ¿««¿»

ÈL eÓÏLÂ e¯·Ú ¯·k :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â ,‰L ‡l‡∆»»»¿««¿ƒ≈¿»»¿¿»¿¿≈
‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ÌÈL ¯OÚ zÎLÂ ˙e¯ÈÎO‰«¿ƒ¿»«¿»∆∆»ƒ««≈¿»ƒ
˙q‰ ¯ÈkOn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¿̄»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««¿ƒ∆≈

B‡ÈˆBÈÂ45. ¿ƒ

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר אין
בהלכה 45) שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

הוא  וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב
בשם  ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות

חננאל). רבינו

.‰¯ÎBO‰46Òc¯t47B„Èa ÔBkLÓ ‰È‰L B‡48¯OÚÏ «≈«¿≈∆»»«¿¿»¿∆∆
ÔÓf‰ CB˙a Òc¯t‰ L·ÈÂ ,ÌÈL49ÂÈˆÚ e¯ÎnÈ -50, »ƒ¿»«««¿≈¿«¿«ƒ»¿≈»

ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡ÈÂ ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«¿…«≈»«¿«
B‡ eL·iL ˙BÏÈ‡‰ Ûe‚Â .ÔBkLn‰ ÔÓÊ B‡ B˙e¯ÈÎO¿ƒ¿«««¿¿»ƒ»∆»¿
‰ÂÏn‰ ,˙Èa¯ ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - eˆˆ˜ƒ¿¿¿≈∆¬ƒ»∆ƒƒƒ««¿∆

‰Âl‰Â51. ¿«…∆

קט:46) פירותיו.47)שם הפרדס 48)לאכול שבעל
שיאכל  מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה
מהלכות  ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו
הפירות  שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה
ואף  שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת
שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על

המשכון.49) או השכירות זמן שנשלם שהעצים,50)לפני
"פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר,
פי  על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים
להתייבש. זמנם כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים

ומפרש 51) בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
המלווה  אם שהרי ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו
שאכל  שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח
ויצטרך  אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד
משנה, המגיד פי (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר
ומלשון  המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים
אלא  אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב רבינו
משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון
שם  (ראה לבסוף אלא משתלמים אינם שכירות שדמי מפני
ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.)

.ÂÌÈL Ba ·e˙kL ÔBkLn‰ ¯ËL B‡ ˙e¯ÈÎO‰ ¯ËL¿««¿ƒ¿«««¿∆»»ƒ
Ì˙Ò52˙B¯t‰ ÏÚa ,53LÏL ¯ÓB‡54Ú˜¯w‰ ÏÚ·e , ¿»«««≈≈»««««¿«

‰ÂÏn‰ B‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê Ì„˜Â ,ÌÈzL ¯ÓB‡55ÏÎ‡Â ≈¿«ƒ¿»«∆«≈««¿∆¿»«
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˙B¯t‰56‡È·iL „Ú Ô‰ÈÏÎB‡ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰ È¯‰ - «≈¬≈«≈¿∆¿«¿≈∆«∆»ƒ
‰È‡¯ Ú˜¯w‰ ÏÚa57ÔkLÓÓ‰ B‡ ¯ÎBO‰ dÏÎ‡ .58 ««««¿«¿»»¬»»«≈«¿«¿≈

¯ËM‰ L·ÎÂ ,ÌÈL LÏL59¯Ó‡Â ,60ÌÈL LÓÁÏ : »»ƒ¿»««¿»¿»«¿»≈»ƒ
BÏ e¯Ó‡ ,LÏL :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ,˙B¯t ÈÏ LÈ61: ≈ƒ≈««««¿«≈»»¿

E¯ËL ‡·‰62el‡L ;ÔÓ‡ ¯ÎBO‰ - „·‡ :¯Ó‡Â ,63 »≈¿»¿¿»«»««≈∆¡»∆ƒ
¯Ó‡ ,‰ˆ¯64‰Áe˜Ï :65È„Èa ‡È‰66dÏÎ‡ È¯‰L , »»»«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈¬»»

.ÌÈL LÏL»»ƒ

או 52) שכורה היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין כלומר,53)מושכנת

המלווה. או המדובר.54)השוכר היה שנים לשלוש
לדין.55) שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה של
"קרקע 57) כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם

שמוציאים  ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בגמרא  נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן
ניתן  לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם
הוא  העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר
הוא  הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה
ידי  על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה
לפנינו  העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים
עם  שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר
המלווה  מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה,
בי  "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך
הדין  בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא
הדין  בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים)
דין  לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר
העדים  שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה
(חושן  ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז מי 58)משפט
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה השטר

המלווה.60) או למלווה.61)השוכר או לשוכר
נעשית 62) שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר הראה

אומר.64)לשקר.63)השכירות. קניתיה.65)היה
ונטען 66) טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה

ובעל  שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה
את  ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה
שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה,
פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן
את  שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל  אולם
המגיד  וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה
בתורת  לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה,
שלוש  בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות
עדים  יש אם אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים,
מעידים  העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה
היא  לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר
שנים  לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי

מיגו. לו אין שהרי שכרתיה,

.ÊB‡ ,BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ≈»¿≈¬≈∆…ƒ«¿
ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L „Ú e‰ÚË‰L67LÈ - CÏ‰Â ÌÁÈp‰Â , ∆ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ»¿»«≈

¯ÎO ÔzÏ È„k ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó BÏ ¯kÓÏ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒƒ¿…≈»«≈¿≈ƒ≈¿«
.˜eMÏ Ì˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»«

ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BiL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓe68e¯kOÈÂ , ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿¿
ÌB˜Ó Ô‰ÈÓc ˙ˆ˜nÓ69,ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ , ƒƒ¿»¿≈∆»ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ

.Ô‚‰k ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»«…∆

באדם 67) קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
לו  שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא
ליינו  מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום
ושכרה  לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי
מדמי  שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה  שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם

בשוק.69) יפסידו שלא

.ÁB¯·ÁÓ ÌÈÁ¯ ¯ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
B¯ÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ¯‰ ÏÚa ¯ÈLÚ‰Â ,72È¯‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈

ÌL ÔÁËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡73CÈ¯vL ÌÈhÁ ¯ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈

‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈
BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ¯‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿

CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èz¯ÎOL BÓk77¯ÎÓ - ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,

חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי  כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי.77)מפסיד. לי  אין כלומר,
שהוסכם  כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
סעיף  שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן
שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.‡dÚ¯ÊÏ ‰„O B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡2Ì¯k B‡3 ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆
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ÌÈÓ„a ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï4˙B¯Ùa epnÓ ¯ÎOL B‡ , ∆¡…≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈
ÌÈ·eˆ˜5¯Bk ÌÈ¯OÚa BÊ ‰„O epnÓ ¯ÎOL ÔB‚k , ¿ƒ¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ

Ô‰ÈL - ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈ¯OÚa ‰Ê Ì¯ÎÂ ‰La¿»»¿∆∆∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆
Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc6‡¯˜p‰ ‡e‰ ˙B¯Ùa ¯ÎBO‰Â . ƒ∆»≈»∆¿«≈¿≈«ƒ¿»

¯ÎBÁ7. ≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע.3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע אם בין

הל' להלן (ראה מעט או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
יג). - להלן 6)יב (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי

ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק אלא ביניהם אין כלומר,
אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ"ו (דמאי בירושלמי

בפירות. - והחוכר במעות, –

.·‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „·ÚÏ È„k Òc¯t B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ8˙B‡e·z‰ LÈÏL Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ÔzÈÂ ,9 »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ·¯ B‡10‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı¯‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L ¯·c Ïk .Ïa˜Ó11ÏÚa -Ú˜¯w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba ·iÁ12‰¯˙È ‰¯ÈÓL ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;13¯ÎBÁ‰ - «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba ·iÁ Ïa˜Ó‰ B‡14,ı¯‡‰ Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯w‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,¯ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a15; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂ16ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ¯ÎBÁ‰17. «≈««¿«≈

שכך 8) והפרדס, השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
אעמוד  אני לו: וכותב הקרקע, בעלי כלפי המקבל מתחייב
יב). הל' להלן (ראה שהוצאתי ובמה וכו' ואחרוש

והפרדס.9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי
שם: (ירושלמי הפרק בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע). לשליש למחצה הקרקע,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב'תוספות' תימן: בכת"י
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי

שחופרים  כלים הם אלה (שני וזבילא "מרא (שם): יוסף
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט בב"ח השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב שרבינו אומר, יג) ס"ק (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב רבינו והוסיף הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ) רומא ובדפוס - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ היינו: מוט, ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי החבל

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני 17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב'קצות  מובא הראב"ד וכפירוש יאורי", בי עביד "אריסא
ב). ס"ק שכ סי' החושן'

.‚¯ÎBO‰18ÌÈLÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ
˙BËÚeÓ19ÔzLÙ ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï -20dÏa˜ B‡ d¯ÎO ;21 »…ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»ƒ¿»

ÔzLt ‰BL‡¯ ‰L dÚ¯BÊ - ÌÈL Ú·L22ÔÈ‡Â . ∆«»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰23ÔÈn‰ ÔÓ24Úe·L dÏa˜ B‡ d¯ÎO ; «¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»«

„Á‡25ÔÈn‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·L -26. ∆»¿ƒƒƒ«ƒ¿»

שאין 18) בה"א רבינו הקדים וכבר לחוכר. והואֿהדין
בשם. אלא בדין, לחוכר שוכר בין פחות 19)הפרש

שנים. הקרקע,20)משבע את מכחיש שהפשתן קט. שם
ובפירושו  שנים. שש עד הקודם למצבו חוזר השדה ואין
בקרקע  נשארו הפשתן "ששרשי רבינו: מבאר שם, למשנה
ומכחישים  הקרקע לשד יונקים והשרשים כלומר, רב", זמן

מין 21)אותו. כל שיזרענה דעת על סתם אותה בקיבל
מין  שיזרענה הקרקע בעל התנה שאם כאן, ידובר שירצה
שבעל  אחר, מין ולזורעה לשנות רשאי המקבל אין מסוים,
לעכב  יכול - השדה שתוציא ממה חלקו שנוטל השדה
- (מגידֿמשנה צריך אני עמך שהתניתי זה למין ולומר:

ויד). ט, הל' להלן החזרת 22)וראה זמן כשיגיע שהרי
לקדמותה. השדה חזרה כבר - שבע בסוף - השדה

עבודת 23) השמיטה ושנת שנים, לשבע אותה קיבל שהרי
בה. אסורה שנים 24)קרקע ששבע השכירות, שני במנין

בכלל, השמיטה שנת ואין משמע, זריעה שני שבע שאמר,
קרקע. בעבודת אסורה שבע 25)שהרי של מחזור כלומר,

קי.).26)שנים. (שם היא השנים מחזור בכל שהשביעית,

.„˙Èa ‡È‰Â ,B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ ¯ÎBÁ‰«≈«¿«≈»∆≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÁÏM‰27ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡28L·ÈÂ ,29˙Èa ÔÈÚÓ «¿»ƒ≈»ƒ»¿»««¿«≈

ÏB„b‰ ¯‰p‰ ˜Òt ‡ÏÂ ,ÔÈÁÏM‰30¯LÙ‡ ‡l‡ , «¿»ƒ¿…»««»»«»∆»∆¿»
ÈÏ„a epnÓ ‡È·‰Ï31˙Èa ÏL ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ , ¿»ƒƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ»∆≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ˙BÏÈ‡‰32˙kÓ Ì‡Â . »ƒ»≈¿«∆≈¬ƒ¿ƒ««
‡È‰ ‰È„Ó33¯‰p‰ L·iL ÔB‚k ,34BÏ ‰kÓ - ¿ƒ»ƒ¿∆»««»»¿«∆

B¯ÈÎÁÓ35„ÓBÚ ‰È‰ .36˙Èa :BÏ ¯Ó‡Â ‰„O‰ CB˙a ≈¬ƒ»»≈¿«»∆¿»«≈
‰f‰ ÔÈÁÏM‰37È‡ ‰f‰ ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ «¿»ƒ«∆¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»«∆¬ƒ

BÏ ‰kÓ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜ B‡ ÔÈÚn‰ L·È ,EÏ ¯ÈkOÓ«¿ƒ¿»«««¿»ƒ¿«»ƒ»¿«∆
BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,dÎB˙a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L ;B¯ÈÎÁÓ≈¬ƒ∆¬≈≈¿»¿…»«
È‡ ‰zÚ ‡È‰L ˙BÓk :¯ÓB‡L ÈÓk ‡l‡ '‰f‰'«∆∆»¿ƒ∆≈¿∆ƒ«»¬ƒ

¯ÈkOÓ38¯Ó‡Â ,dÎB˙a „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿ƒ»ƒ…»»≈¿»¿»«
,ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa :BÏ≈«¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»
BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ ÔÈÚn‰ L·ÈÂ¿»«««¿»∆ƒ¿«»ƒ»≈¿«∆

B¯ÈÎÁÓ39. ≈¬ƒ

מספיקין 27) הגשמים מי שאין למים, צמאה יבשה קרקע
שבה. מבריכות או ממעיין אדם בידי אותה ומשקים לה,
"ואתה  למים, עייפות צמאון, ומובנו ארמית מלשון שלחין:
משלהי  "ואת אונקלוס: מתרגם יח) כה, (דברים ויגע" עיף
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כה) לא, (ירמיה הכתוב כלשון למים, צמא כלומר ולאי",
ב.) קטן (מועד בחית מתחלפת וההא - עיפה נפש הרויתי

שם. ברי"ף הוא וכן "השלהין", תימן: שדה 28)ובכת"י
אילנות. בו של.29)שנטועים המעיין ויבש תימן: בכת"י

המדינה.30) בני משקים באפשרותו 31)שממנו ויש
אלא  הנהר, מן בדליים המים שיביא ע"י השדה לעבד

טורח. עליו לשינוי 32)שנתווסף הטירחה בתוספת שאין
לעבדו, ואפשר ראוי השדה שהרי השכירות, דמי קביעת
שהשדה  בזמן המעיין שיבש לו גרם השוכר של שמזלו אלא
אינו  והמקבל הטורח. בהפסד לישא ועליו - אצלו שכור
על  מיוסדת היתה השדה שכירות דמי שקביעת לטעון, יכול
חלק  שיטול האילן בית מפני או בו שיש המעיין דעת
דעתו  גילה שלא מפני והטעם, טירחה. תוספת בלי בפירות
ובסתם  והאילן, המעיין על מסתמך שהוא השכירות בשעת
האילן  בית או המעיין דעת על שדוקא אומרים אנו אין
שם). רש"י ע"פ קג: (שם השכר לקביעת הסכים

מדינה,33) - המדינה יושבי בכל שפגעה שלילית תופעה
ד. הל' מגילה מהל' פ"א ראה - עיר הגדול,34)היינו

שדותיהם. המדינה בני משקים לפי 35)שממנו שם,
בכל  שפגעה המכה, את לייחס אין שהרי ההפסד , חישוב
השדה  נשאר אלמלי וגם השוכר, של למזלו העיר שדות
לו  מנכה ולפיכך בו, פוגעת המכה היתה - המשכיר בטיפול
בחכירות, אותה קיבל אם החכירות משכר כלומר, מחבירו,
ואע"פ  – בקבלנות. השדה מיבול השדה בעל של ומחלקו
השדה, שיוציא מה כפי חלקו נוטל השדה שבעל שבקבלנות
בפחות  עולה חלקו גם שהרי מפסיד, השדה בעל גם ממילא
היבול  מחשבים שאנו והטעם, המדינה. מכת בעקבות
בזריעת  המקבל שהשקיע להוצאות ביחס השדה שהוציא
שהצטמצם  היבול כשנחשב כלומר, ובטיפולה, השדה
שהפסדו  נמצא, - ההשקעה לעומת המדינה מכת בעקבות
ההפסד  על נוסף שהרי השדה, בעל משל גדול המקבל של
על  שהשקיע ההוצאות חלק מפסיד הוא היבול, מצמצום
המכה, פגעה לא אילמלא המשוער היבול של החישוב יסוד
בלבד, היבול פיחות את רק מפסיד השדה שבעל בעוד
ההוצאות  חישוב כפי השדה בעל של מחלקו מנכים ולפיכך
ב'אבן  שביאר מה וראה המשנה'. ('מרכבת המקבל שהפסיד
הביאם  והרשב"א, הרמב"ן ודעת רבינו. בדעת האזל'
עיי"ש). בחכירות אלא אמור אינו זה שדין המגידֿמשנה,

קג:36) שם בתוכה 37)משנה, עומדים הם הרי כלומר,
נתכוין  לא אלא "הזה", לפרש לו ולמה השדה, את ורואים

הזה. שאמר כל 38)במה עתה שהיא כמו שיהיה כלומר,
נקצץ  או המעיין ביבש לו מנכה ולפיכך ברשותך, שהיא זמן
קד. (שם להפסד שגרם בשדה שינוי חל שהרי האילן,
דקאי  מכלל הזה, "מדקאמר שם הרי"ף וכנוסחת כרבינא.
דקאמר  למימר, ליה למה הזה השלחין בית עסקינן, בגוה

השתא"). כדקיימא השלחין בית שביארנו 39)ליה כמו
בית  או המעיין דעת על לא הסתם שמן לא, בהערה למעלה
ובין  השוכר אמר בין מבדיל ואינו סותם [רבינו שוכר האילן

מגידֿמשנה)]. (ראה שם כשמואל ולא המשכיר, אמר

.‰¯ÎBO‰40Ïa˜Ó‰ B‡41·‚Á dÏÎ‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O «≈«¿«≈»∆≈¬≈«¬»»»»
czL B‡‰Ù42ÏL ˙B„O‰ ·¯Ï ‰Ê ¯·c Ú¯‡ Ì‡ : ƒ¿«¿»ƒ≈«»»∆¿…«»∆

¯ÈÚ‰ d˙B‡43„ÒÙ‰‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ - »»ƒ¿«∆≈¬ƒ«…¿ƒ«∆¿≈
BÈ‡ - ˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLt ‡Ï Ì‡Â ;BÚ¯‡L∆≈¿¿ƒ…»¿»««»¿…«»≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ44˙B„O‰ Ïk eÙczLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆≈¬ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿»«»
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏL45¯ÎBO‰ ÏL ˙B„O‰ Ïk eÙczL . ∆««««¿«ƒ¿«¿»«»∆«≈

˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLtL Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó‰ B‡«¿«≈««ƒ∆»¿»««»¿…«»
ÈeÏz „ÒÙ‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ -≈¿«∆≈¬ƒ∆≈∆«∆¿≈»

eÙczL ÂÈ˙B„O Ïk È¯‰L ,¯ÎBOa ‡l‡46‰˙‰ . ∆»«≈∆¬≈»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯BÚO dÚ¯Êe ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊiL Ú˜¯w‰ ÏÚa ÂÈÏÚ47, »»««««¿«∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿ƒ

ÏÏk dÚ¯Ê ‡lL B‡48Û‡ ,‰ÁÓˆ ‡ÏÂ dÚ¯fL B‡ , ∆…¿»»¿»∆¿»»¿…»¿»«
- ‰È„n‰ ·¯ ‰˙k‰Â ÔBÙcL B‡ ·‚Á ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»»»ƒ»¿À¿»…«¿ƒ»

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡49Ïth‰Ï ·iÁ È˙Ó „ÚÂ . ≈¿«∆≈¬ƒ¿«»««»¿ƒ«≈
?‰ÁÓˆ ‡Ï Ì‡ ˙¯Á‡ ÌÚt Ú¯ÊÏÂ50Èe‡¯L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿…««««∆∆ƒ…»¿»»¿«∆»

‰ÚÈ¯ÊÏ51ÌB˜Ó B˙B‡a52. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע"י התבואה גרעיני שהצטמקו
ויבשה. דמי 43)חמה היכי (שם: מדינה מכת זה והרי

דבאגי, רובא דאישדוף כגון יהודא, רב אמר מדינה? מכת
"רובא  גורס ורש"י העיר. אותה של השדות רוב היינו
מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב ופירש דבאגא",

שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.
- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי - חגב אכלה או

בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי אותם, החכיר שלא
כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס
נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס יותר שמסתבר
לתאי  משום "אי לטעון יכול השדה שבעל מפני השדה,
כי  ב) מב, (ירמיה כדכתיב פורתא, לי משתייר הוה דידי,
היתה  הרע, מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב"ה, של מדתו בי מתקיימת
מהרבה", מעט נשארנו "כי שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף. לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט נשארנו "כי בו מתקיים
מידי, לך לאישתיורי חזית הווית "אי עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך
לא  אם אפילו מאוד, מועט דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי תשלם
חזית" הוית "אי השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
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הרי  חזית", "אי לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק פירושו
לשון  ותפס לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
שבכל  לזה, לב לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב זה בפרק המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי כמו חיטים זורע והיית
כח) כב, (איוב שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני  השנה בתחילת השמים מן ביקשתי לא ואני

רש"י). ע"פ (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי טוען: השדה שבעל
"לא  יט): לז, (תהלים שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי עד כלומר,

שכב). סי' זהב' ('טורי וזרע חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי  זמן כל וזורע, חוזר צמח ולא פעמים כמה זרע

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ טבע כפי

.Â¯ÎBO‰53e‚‰pL ÌB˜Ó :B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈»∆»¬
¯ˆ˜Ï54¯˜ÚÏ È‡M¯ BÈ‡Â ,¯ˆ˜È -55,¯˜ÚÈ - ¯˜ÚÏ ; ƒ¿…ƒ¿…¿≈«««¬…«¬…«¬…

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ Ì‰ÈLe .¯ˆ˜Ï È‡M¯ BÈ‡Â56. ¿≈««ƒ¿…¿≈∆¿«¿ƒ∆«∆
ÂÈ¯Á‡ L¯ÁÏ e‚‰pL ÌB˜Óe57L¯ÁÈ -58ÌB˜Ó . »∆»¬«¬«¬»«¬»

¯ÈkO‰Ï e‚‰pL59Ú˜¯˜ ·b ÏÚ ˙BÏÈ‡60- ∆»¬¿«¿ƒƒ»«««¿«
ÔÈ¯ÈkOÓ61ÔÓ ˙BÁÙa Ì˙Ò BÏ ¯ÈkO‰L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

Úe„i‰62ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÈkO‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ; «»«»∆»¬∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÏÚ ¯˙Èa epnÓ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ BÏƒ»««ƒ∆»«ƒ∆¿»≈«

Úe„i‰63‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .64. «»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

קג:53) בקרקע.54)שם נשארים השבלים וקני במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב הקרקע בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר הקרקע; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב
הוא  שצריך - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו

(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י) או הקצירה אחר
ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי

לכשתזרע. ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו
שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע שאגב
בהם. טורח שאינו אע"פ – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,

(שם). שכר המדינה כמנהג הבא 64)הסתם וכל כלומר,
השכירות. בשעת כך על להתנות עליו - לשנות

.Ê¯ÎBÁ‰65,ÌÈhÁ ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈«¬»»ƒƒ
‰˙˜ÏÂ66dÎBzÓ BÏ Ô˙B -67‡Ï - ˙BÙÈ ‰ÈhÁ eÈ‰ . ¿»¿»≈ƒ»»ƒ∆»»…

BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˜eM‰ ÔÓ EÏ Á˜BÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È…«¬≈ƒ≈«¿ƒ«∆»≈
dÎBzÓ68,ÌÈ·Ú ÈlÒ ‰¯OÚa Ì¯k epnÓ ¯ÎÁ . ƒ»»«ƒ∆∆∆«¬»»«≈¬»ƒ

eÒÈ¯˜‰Â69e¯ˆ·pL ¯Á‡70¯Á‡ e˜lL ÌÈ¯ÓÚ ÔÎÂ , ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈√»ƒ∆»««
e¯ˆ˜pL71ÔÎBzÓ BÏ Ô˙B -72B¯ÎÁ .73Èck ‰¯OÚa ∆ƒ¿¿≈ƒ»¬»«¬»»«≈

ıÈÓÁ‰Â ,ÔÈÈ74·BË ÔÈÈ BÏ ÔzÏ ·iÁ -75epnÓ d¯ÎÁ . «ƒ¿∆¡ƒ«»ƒ≈«ƒ¬»»ƒ∆
‡zÒtÒ‡ ÏL ÌÈ¯ÓÚ ‰‡Óa76,¯Á‡ ÔÈÓ dÚ¯Êe , ¿≈»√»ƒ∆«¿«¿»¿»»ƒ«≈

B‡ ,‰˙˜ÏÂ ,‡zÒtÒ‡ dÚ¯Êe ,dL¯Á Ck ¯Á‡Â¿««»¬»»¿»»«¿«¿»¿»¿»
‡zÒtÒ‡ ‰lÁza dÚ¯fLdÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â ,dL¯ÁÂ , ∆¿»»«¿ƒ»«¿«¿»«¬»»¿««»¿»»

˙¯Á‡ ÌÚt77‡l‡ ,dÎBzÓ BÏ Ô˙B BÈ‡ - ‰˙˜ÏÂ , «««∆∆¿»¿»≈≈ƒ»∆»
‰pL È¯‰L ,‰·BË ‡zÒtÒ‡ BÏ Ô˙B78‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈«¿«¿»»∆¬≈ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

שבעל 65) הוא, כך הקבלנות שהסדר - המקבל קו: שם
או  רע יבול בין השדה, שתוציא מה כפי חלקו נוטל השדה

שם). רש"י (ע' ורע.66)טוב כחוש יבול שעלה
קצובים,67) בפירות השדה שוכר שהחוכר אע"פ כלומר,

חיטים  לקנות עליו - מעט יבול השדה תוציא שאפילו היינו
נסתלק  לא מכלֿמקום – שקבעו מה כפי לו ולשלם מהשוק
שהשדה  כפי החיטים, ומאותן קרקעו, מפירות השדה בעל
(מגידֿמשנה). חכירותו שכר לשלם החוכר יכול הוציאה,

יפות,68) חיטים בהוציאה הטעם והוא שהואֿהדין כלומר,
קרקעו  מפירות השדה בעל נסתלק שלא - מתוכה לו שנותן
מן  מסוים חלק מקבל השדה שבעל בקבלנות, וכלֿשכן

טוב. ובין רע בין השדה, שתוציא כפי הופג 69)היבול
ונתחמצו. בכרם.70)טעמם בשדה 71)ועודם ומונחים

שיתייבשו. לקתה 72)כדי כדין דינם - בשדה הם עוד כל
ע"פ  – שם (גמרא שליחותה מילאה טרם שהשדה במחובר,

חכרו.73)רש"י). אם אבל תימן: היין 74)בכת"י
החוכר. בבית בחביות כבר כשהיו שחכר, הכרם מיבול

אלא 75) לקו לא הענבים שהרי שליחותה, מילאה שהשדה
מימרא  (שם לכך גרם ומזלו לקה, החוכר בבית יין כשנעשה

שם). רש"י ע"פ – אשי על 76)דרב וחכרה - אספסת,
אספסת. לזורעה דעת 77)דעת על אלא קיבלה לא והוא

(לחםֿמשנה). אחת פעם שכל 78)שיזרענה כלומר,
לו שנותן כלקתה דינה אין שהמחכיר ששינה מפני מתוכה,

השינוי  לרגל שבא מיבול לקבל דעתי היתה לא לטעון: יכול
בגמרא, אחרת נוסחא היתה רבינו שלפני וכנראה קט). (שם
היתה  איך לנו פירש ולא (מגידֿמשנה. לפנינו שהיא מזו
רבינו  דין שמעמיד המשנה' ב'מרכבת וראה רבינו. נוסחת

נוסחתנו). כפי גם
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.Á¯ÎBÁ‰79LkÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O80¯Ó‡Â , «≈»∆≈¬≈¿…»»¿«≈¿»«
E¯ÈÎÁ EÏ Ô˙B ÈÈ¯‰ ?EÏ LÈ „ÒÙ‰ ‰Ó :BÏ81- ! «∆¿≈≈¿¬≈ƒ≈¿¬ƒ¿

BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡82‰z‡ ¯ÁÓÏ : ≈¿ƒ∆¬≈≈¿»»«»
‰pnÓ ‡ˆBÈ83ÌÈ·OÚ ‰ÏÚÓ ‡È‰Â ,84¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈ƒ∆»¿ƒ«¬»¬»ƒ«¬ƒ»«

‰B¯Á‡a :BÏ85BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ L¯BÁ È‡86. »«¬»¬ƒ≈»≈¿ƒ

קה.79) צמחי 80)שם בין שעלו הרעים העשבים לעקור
הרבה  תבואתה על הזרע מוסיף אותן "וכשמנקין התבואה
אצל  ידוע דבר וזה הזרע, אל כוחה כל השדה שתתן לפי
ובמקום  - המשנה) בפירוש רבינו (לשון אדמה" עובדי
וראה  ד, סעיף שם ושו"ע ('טור' כאן ידובר לנכש, שנהגו

ולחםֿמשנה). לא 81)מגידֿמשנה אפילו הרי כלומר,
שהוקצב, כפי חכירך תקבל שהרי כלום, תפסיד לא אנכש
(ראה  עלי ההפסד שכל במקום לנכש להכריחני רשאי ואינך

שם). המשנה, לחוכר.82)פירוש השדה בעל
לו.83) היבול.84)ומחזירה את אחר 85)וממעטים

העקירה. או ליה,86)הקצירה דאמר "משום קה. שם
עד  הזמן בפרק שיפול הזרע פירוש, נפל" דנפל בזרא
את  אלא משמידה החרישה אין כלומר, יפול, החרישה
ואם  ויצמח, שנפל הזרע את ולא ושרשיהם, הרעים העשבים
ולשנה  הקרקע, על שיפלו זרעים העשבים יעלו תנכש לא

שם). רש"י (ע"פ עשבים יצמיחו הבאה

.Ë¯ÎBÁ‰87‡Ï - ÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈¿»¿»¿ƒ…
Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BLÈÁÎÓ ÔÈhÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊÈƒ¿»∆»ƒƒƒ¿≈∆«ƒƒ«¿ƒ∆««¿«
‰pÚ¯ÊÈ - ÌÈhÁ dÚ¯ÊÏ d¯ÎO .ÌÈ¯BÚO‰Ó ¯˙È»≈≈«¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒƒ¿»∆»
- ‰‡e·z ;‰‡e·z ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ .ÌÈ¯BÚO¿ƒƒ¿ƒ…ƒ¿»∆»¿»¿»

˙ÈË˜ ‰pÚ¯ÊÈ88da ‡ˆBiÎÂ Ï···e .89‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈»…ƒ¿»∆»
˙ÈË˜90ı¯‡‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ ÌL ˙ÈËw‰L ÈtÓ ,91. ƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ»«¿∆∆∆»»∆

קו:87) שם במשנתנו.88)משנה, הרי"ף כגירסת
תבואה, יזרענה "קטנית מהופכת: גירסא שבידינו, ובספרים

קטנית". יזרענה לא אדמתה 89)תבואה שטבע ארץ כל
בבל. הרי"ף.90)כשל נוסחת ע"פ – ק. "ועיקר 91)שם

ממיני  מין ולזרוע שדה לחרוש עמו כשיפסוק הוא הדבר
(פחות) מעט שהזיקו מה לזרוע לו) (מותר לו יש הזרעים,
שהזיקו  מה יזרע ולא עמו, שפסק (מהמין) הדבר  מאותו
אותו  בטבע שיודעים עלֿפי בזה ועושים ממנו. (יותר) גדול
(לשון  ועבודתה" בחרישה המתעסקין מן בזריעה המקום
נאמר  זה שדין רבינו, דעת שם). המשנה, בפירוש רבינו
לעכב  יכול השדה בעל - בקבלנות אבל בשוכר, או בחוכר
השכירות, בשעת שהוסכם מזה אחר מין לזרוע המקבל על
שהרי  שהוסכם, מהמין פחות בקרקע שהזיקו למין אפילו
זה  למין אומר: השדה, מתבואת חלקו שנוטל השדה בעל
- מגידֿמשנה ראה הרמב"ן. (כדעת צריך אני שהוסכם
הל' ולהלן ג, הל' למעלה וראה ד. ס"ק שכד סימן הגר"א

יד).

.ÈÏa˜Ó‰92B¯·ÁÓ ‰„O93˙BËÚeÓ ÌÈLÏ94ÔÈ‡ - «¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ»≈
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a ÌeÏk Ïa˜ÓÏ95da ‡ˆBiÎÂ96‡ÏÂ , «¿«≈¿¿««ƒ¿»¿«≈»¿…

˙BÏÈ‡‰ Á·La97Ô‰ÈÏ‡Ó e‡ˆiL98‰„Oa99Ï·‡ ; ¿∆«»ƒ»∆»¿≈¬≈∆«»∆¬»
˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ·MÁÓ100B˙B‡ Ô‰a ‰È‰ el‡k ¿«¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»∆

‰„O‰ ÏÎa Ú¯fL Ú¯Ê101˙BÏÈ‡‰ eÁÓvL ‡e‰Â . ∆«∆»«¿»«»∆¿∆»¿»ƒ»
BÈ‡L ÌB˜Óa e‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa¿»»»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿¿»∆≈

‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯102ÌeÏk BÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ -103Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a BÏ LÈ - ¯˙È B‡ ÌÈL Ú·L dÏa˜104 ƒ¿»∆«»ƒ»≈≈¿««ƒ¿»

ÌL eÈ‰Â ,‰„O‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ .da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈ƒ«»∆¿»»
¯În‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈÚ¯Ê105‡ÏÂ e¯Ó‚pL B‡ , ¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿…

L - Ô¯ÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««
Ú˜¯w‰106Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«

Lw·e Ô·za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡e·za107ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ
˙B¯BÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈia108ÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï·‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈÙb‰ ˙Áz109el‡ È¯‰ - ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈
‰wL ‰Ê - Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»

BlL Ô‰ È¯‰ Ô˙B‡110.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ"א 95)שנים. לדמאי בפירושו (רבינו מדברי תאנה עץ

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי מקומות). ובכמה מ"א,
יכרות  ואם שנים, שבע שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע"פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
 ֿ במגיד מובא (ראב"ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב: רבינו דייק משנה).
בשני  השקמה שהשביחה השבח מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.
השקמה. כעץ שטבעה השדה 97)אילן בשבח כלומר,

באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי
שם). (שטמ"ק לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע"י השדה שתשביח מהשבח חלק שיטול
"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח דעת
בשבח  חלק נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב רבינו הזריעה). שע"י השבח דעת על אלא
האילנות, בשבח לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי שהרי השדה, שתשביח
ט. בהל' (כמבואר יותר הקרקע מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב"ן שיטת כפי והוא ד. ס"ק שכה סי' הגר"א
ממה  לשנות רשאי המקבל שאין פט, בהערה למעלה
אינם  שאם כתב, שם וב'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם
לנוטעם, המקבל רשאי מהזרעים, יותר הקרקע את מכחישים

חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח
הזריעה. שטח והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות

פפא.101) ברב מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי).103) ברב מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע שעד

לקוצצן  רשאי [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע כשישלימו
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שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע, צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח הרמב"ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט פרק אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע חלקו כפי
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי 107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע"פ (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי

סט.). בבאֿבתרא הרשב"ם (לשון בקרקע יתקלקלו ולא
שם:110)

.‡ÈÚhÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰111ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰¯OÚ ‰„O‰112˙B‡¯ea113‰‡ÒÏ114- ‰Ê ÏÚ ¯˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó115. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י 112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב"ב, במאירי וראה מיגאש.
לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י אומר שני ובפירוש

פרי.113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח
ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
 ֿ מגיד (עיין "למאה" שם: הרשב"ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע הוא
שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי"ח ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.·ÈÏa˜Ó‰116‰˙OÚ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O117LÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
B‰‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆ118·iÁ - »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»

da ÏthÏ Ïa˜Ó‰119‡‡ :Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»
¯È‡Â Ìe˜‡120‰¯Ê‡Â Le„‡Â ¯nÚ‡Â ¯ˆ˜‡Â Ú¯Ê‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
È¯k „ÈÓÚ‡Â121‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM122‰n·e ÈÏÓÚ ¯ÎOa ¯‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L123. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי
וריש 118) ינאי רבי דבי כדברי (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי רביע, או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב לפיכך כלומר: שם,

כרי, ואעמיד וכו' איקום אנא כותב: הוא שהרי סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי, ושיעור כרי. להעמיד כדי שיעור
סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי בלבד, בקבלנות והמדובר כרי. להעמיד כדי
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י שהוקצבו חכירותו דמי יקבל שהוא משום

.‚ÈÏa˜Ó‰124da ‰ÎfL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O125 «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»

d¯È·B‰126,˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL - ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬
BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂ127ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««

„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :Ú˜¯w‰128ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈
‡·ËÈÓa129d˙ˆ˜Ó ¯È·B‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .130ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈

?ÌlLÏ ·iÁ˙ ‰Ó131¯·„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»
·eˆ˜132‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È¯‰ :¯Ó‡pL È„k133‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»

‡·ËÈÓa ÌlLiL ‰˙‰134„aÚLÂ ¯Ób CÎÈÙÏe , ƒ¿»∆¿«≈¿≈¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈
BÓˆÚ135Ôz‡ ,„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿¬»ƒ»«ƒƒ¿»«¬≈∆≈

ÔÈ¯È„ ‰‡Ó EÏ136‡zÎÓÒ‡ ‰Ê È¯‰ -137·iÁ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ»ƒ¬≈∆«¿«¿»¿≈«»
„·Ïa ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk Ô˙B ‡l‡ ,ÌlLÏ138. ¿«≈∆»≈¿ƒ«∆¿»«¬ƒ¿«

קד.124) שם נקנית 125)משנה, שקרקע הדרכים באחד
בו. לחזור יכול ואינו צט:), (שם חרשה 126)בהם לא

בור. שדה ועשאה זרעה, תנאם.127)ולא ולא 128)כפי
פע  בה לה.אעשה הראויה הוא 129)ולה וכן כצ"ל,

ומהרי"ף  כת"י, כמה בשם הדק"ס הביא (וכן רומי בדפוס
היינו  השדה, של - שלה במיטב כלומר קושטא), דפוס
היתה  אם לעשות ראויה היתה שהשדה והטוב הגבוה כיבול
קדם', ב'גנזי וראה שם. הרע"ב (ע"פ כראוי וזרועה חרושה

.(99 עמוד ס"ה תילתא"130)לוין "אוביר בגמרא שם
אינו 131)(שליש). שהרי היא, אסמכתא והלא כלומר,

לא  או יהיה אם האומר "וכל יוביר, אם במקרה אלא מחייב
יהיה  שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה,
ז). הל' מכירה מהל' בפי"א רבינו (לשון יהיה" לא שמא או

המשוער.132) ההפסד חישוב בסיס על שלא מסוים, סכום
אלא 133) כן אמר ולא יהיה, לא שעדיין סומכת שדעתו

בדבר 134)להגזים. עצמו התחייב ולא ההפסד, כפי
זה 135)גוזמא. שאין במיטבה משלם הוא בדין כלומר,

בכסףֿמשנה  וראה כאן, מימוניות הגהות (ע"פ אסמכתא
שם). ההפסד.136)מכירה מכפי יותר ולא 137)היינו

קד:). (שם להגזים אלא כך אמר ולא עצמו, ושיעבד גמר
לא 138) אמנם שאמר. דינרין המאה בכלל עצמו שהתחייב

אסמכתא, אלא זה שאין דינרין, מאה לתשלום עצמו שיעבד
מאה  במסגרת עצמו ושיעבד גמר המשוער ההפסד כפי אבל
במיטבה  אשלם אעביד ולא אוביר אם כדין זה והרי הדינרין,
שהרי  בלבד, בקבלנות המדובר זו בהלכה גם שם). (רי"ף
את  יעבד בין חכירות, דמי השדה בעל מקבל בחכירות

יובירה. ובין השדה

.„ÈÏa˜Ó‰139ÔÈÓLÓL dÚ¯ÊÏ ‰„O140dÚ¯Êe , «¿«≈»∆¿»¿»À¿¿ƒ¿»»
ÌÈhÁ ‰˙OÚÂ ,ÌÈhÁ141‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰nk ÔÈÂML ƒƒ¿»¿»ƒƒ∆»ƒ«»∆ƒ¿»

M‰ ÔÓ ˙BOÚÏBÏ ÔÈ‡ - ÔÈÓLÓ142‡l‡ ÂÈÏÚ «¬ƒ«À¿¿ƒ≈»»∆»
˙ÓÚ¯z143˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰˙OÚ . «¿…∆»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¬

ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ144‡È‰M ‰Ó ÈÙk Ïa˜Ó‰ BÏ ÌlLÓ - ƒ«À¿¿ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«∆ƒ
¯˙È ÌÈhÁ ‰˙OÚ .ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¿̄»«¬ƒ«À¿¿ƒ»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜ÏBÁ - ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ¯kzOnL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈaL È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈««

Ú˜¯w‰145. ««¿«

קד:139) אבל 140)שם החיטים, מן יקרים שהם
החיטים. מן יותר הקרקע השדה 141)מכחישים הוציאה
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חיטים. של  עשר השדה.142)יבול שהרי 143)לבעל 
המקבל  השדה לבעל לו יש תרעומת ברם כלום, הפסיד לא
צריך  היה והוא שומשמין זרעה ולא ששינה מה על
בדמי  בשוק שומשמין לקנות לו שאפשר ואע"פ לשומשמין.
ק  ס"ק שכו (סמ"ע מקרקעו שומשמין הוא רוצה החיטים,
י, ט, בהלכות רבינו בדעת הגר"א לשיטת בהתאם עיי"ש),
ולזרוע  לשנות רשאי המקבל שאין הרמב"ן, כדעת שהיא
תרעומת, השדה לבעל יש ולפיכך שהוסכם, מזה אחר מין
ואפילו  פחות, שמכחיש למין לשנות רשאי החוכר אבל

כאן). אין לטובה 144)תרעומת טוען המקבל ואין כלומר,
מן  פחות החיטים שכחש הקרקע כחש למעט נתכוונתי,
ולא  ארעא, "תכחוש לו אומר השדה בעל שהרי השומשמין,
בעל  יכחש ולא הקרקע שתכחש מוטב מרא", ליכחוש
קד:). שם הגמרא ע"פ ג, ס"ק שם (סמ"ע הקרקע

השומשמין 145) לבין שעשתה החיטים שבין ההפרש
הוא  "אטו קד:) (שם אומרים שאנו לעשות, ראויה שהיתה
השביח, המקבל רק (האם אשבחה" לא ארעא אשבח,
השבח  את לייחס שיש כשם כלומר, השביחה), לא והקרקע
יש  כך והשביח, רב טיפול בשדה והשקיע שטרח למקבל

שהשביחה. לקרקע השבח לייחס

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המדינה,1) כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר

על  שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין
מציאה. שמצא יום שכיר ודין שליח, ידי

.‡¯ÎBO‰2Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÌÈÏÚBt‰ ˙‡3ÌÈkL‰Ï4 «≈∆«¬ƒ¿»«»∆¿«¿ƒ
·È¯Ú‰Ïe5‡lLÂ ÌÈkL‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó , ¿«¬ƒ»∆»¬∆…¿«¿ƒ¿∆…

ÔtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ·È¯Ú‰Ï6ÔeÊÏ e‚‰pL ÌB˜Ó .7- ¿«¬ƒ≈»¿À»»∆»¬»
˙B¯‚B¯‚a ˜tÒÏ ;ÔeÊÈ8Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Ó˙a B‡ »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .˜tÒÈ - ÌÈÏÚBtÏ9. «¬ƒ¿«≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»

פג.2) בבאֿמציעא ששכרם.3)משנה לעבודה 4)לאחר
השמש. זריחת החמה.5)עם  שקיעת לשנות 6)אחר

על  עמהם התנה ולא סתם ששכרן מאחר המדינה, ממנהג
שכרם  ואפילו ר"י) בשם שם ('תוספות' השכירות בשעת כך
התנה  שלא שכל מדינה, באותה המקובל מהשער ביותר

שם). (גמרא יותר משובחת השכירות שהשוכר 7)בשעת
סעודתם. מזון לפועלים על 8)נותן נוסף בגרוגרות, גם

הסעודה. שם.9)מזון

.·¯ÎBO‰10ÌÈLÎÂ „Á‡k :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿»«¿∆»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ ÈaÓ11¯˙i‰Â ˙e¯ÈÎOaL ˙eÁt‰ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿≈»ƒƒ«»∆«¿ƒ¿«»≈

Ô‰ÈÈa ÔÈnLÓe ,˙e¯ÈÎOaL12. ∆«¿ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

כחכמים.10) פז. בשעת 11)שם מסוים שכר עמו קצץ לא
אחד  שפועל השכר כפי שכרך הרי לו: אמר אלא השכירות,
שער  מקום באותו ואין - בכך נשכרין העיר מפועלי שנים או

הפחות 12)אחיד. בין שיש השכר הפרש כלומר,
נשכרים  שיש כגון שבשכירות, היתר לבין שבשכירות
לו  ונותן ביניהם מחלקים בארבעה, נשכרים ויש בשנים,
שם, מקובצת' ב'שיטה מובא חננאל, רבינו (כפירוש שלושה

הרמ"ה). בשם שלא סימן ה'טור' פירש וכן

.‚BÁeÏLÏ ¯Ó‡13‰LÏLa ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ :14, »«ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒƒ¿»
‰Úa¯‡a Ô¯ÎOe CÏ‰Â15:ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ : ¿»«¿»»¿«¿»»ƒ»«»∆«»ƒ«

‰Úa¯‡ Ì‰Ï Ô˙B - ÈÏÚ ÌÎ¯ÎO16ÏÚaÓ ÏËBÂ , ¿«¿∆»«≈»∆«¿»»¿≈ƒ««
‰LÏL ˙Èa‰17BÒÈkÓ „Á‡ „ÈÒÙÓe ,18:Ì‰Ï ¯Ó‡ . ««ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒƒ»«»∆

˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO19˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B - ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók20‰LÏLa ¯kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ - ‰Úa¯‡a ¯kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»
‰LÏL21ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,22‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c23Ï·‡ ;˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»
˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰24Ô˙B - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈

‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa¯‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï ¯Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆
¯Ó‡ .‰Úa¯‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁ¯Ë ‡Ï ,‰Úa¯‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ÈÏ ¯ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«
‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ¯ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡25‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ -26È¯‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚ27ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,28BÏ ¯Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
- ˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók eÈ¯‰ :e¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡29. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»
CÎÈÙÏ30- ‰Úa¯‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»

‰Úa¯‡ ÔÈÏËB31Úe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓ32B‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«
‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÂL BÈ‡33ÏÚa BÏ ¯Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««

,‰LÏLa Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È¯‰LÌ‰ÈÏ34. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה 
שם. ברי"ף הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י

הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י ברי"ף
שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב מה כפי

השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי
בארבעה 18) קבוע מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,

השוכר  כדין שההנהו, מה כפי ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את
הרמ"ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי מחבירו
סמ"ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב סי' הרמ"א כתב וכן

ב. ס"ק שם ושאין 19)וש"ך שליח שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ"ק עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי"ף  המדינה מנהג כפי ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע שער שאין שבמקום
לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח אף יכך,
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קטו zexiky zekld - mihtyn xtq - `"pn f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הבית" בעל על "שכרכם השליח מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס"ק שלב סי' סמ"ע שם, (רי"ף שאלמלא 22)השליח
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם
שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי בארבעה,

ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל
ח). ס"ק שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה

(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ בחפירת היתה
ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,

הבית 26) בעל על שכרכם או עלי שכרכם אמר לאֿשנא
שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 

היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי  להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב להיות עליך
(משלי  אומר שהכתוב וכמו טובה, מאתנו ולמנוע השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע"פ מבעליו טוב תמנע אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע שהשליח שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי"ף גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח - עלי שכרכם השליח להם אמר אם וכן
למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף ארבעה,

בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין
הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח, להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר
הסכמתם  הביעו שהרי וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,
שיש  אומר, הנגדי והשיקול השליח; מן ששמעו כפי לעבוד
ואינם  השליח, בדברי איֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק - נפשטה

שם). (רי"ף המוחזק מיד מוציאים שאין בממון

.„ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35eÚË‰Â ,36˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
Ì˙B‡ ‰ÚË‰ ˙Èa‰ ÏÚa B‡37‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÔÈ‡ - ««««ƒƒ¿»»≈»∆∆«∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39‡lLa ∆»«¿…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
eÎÏ‰40eÎÏ‰ Ï·‡ ;41‰‡e·z e‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯nÁ‰42, »¿¬»»¿««»ƒ¿…»¿¿»

‰ÁÏ ‡È‰Lk ‰„O e‡ˆÓe ÌÈÏÚBt43¯ÎOL B‡ , ¬ƒ»¿»∆¿∆ƒ«»∆»«
ÌÈÓ ‰‡lÓ˙pL ‰e‡ˆÓe ‰„O‰ ˙B˜L‰Ï44¯wa Ì‡ : ¿«¿«»∆¿»»∆ƒ¿«¿»«ƒƒƒ≈

BzÎ‡ÏÓ ˙Èa‰ ÏÚa45ÌÈÏÚBt ‰ÎÈ¯vL ‡ˆÓe ·¯ÚaÓ ««««ƒ¿«¿ƒ»∆∆»»∆¿ƒ»¬ƒ
ÌÈÏÚBtÏ ÔÈ‡ -46ÌeÏk47?˙BOÚÏ B„Èa ‰Ó ;48Ì‡Â ≈«¬ƒ¿«¿»«¬¿ƒ

¯wa ‡Ï49Ô¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -50ÏËa ÏÚBÙk51BÈ‡L ; …ƒ≈≈»∆¿»»¿≈»≈∆≈
ÔeÚË ‡a‰ ‰ÓB„52‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,Ô˜È¯ ‡aÏ53 ∆«»»«»≈»¿∆¿»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏË·Ï54eÏÈÁ˙‰ ‡lLa ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ
‰Î‡Ïna55¯ÊÁÂ ‰Î‡Ïna ÏÚBt‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»»¬»ƒƒ¿ƒ«≈«¿»»¿»«

ÌBi‰ ÈˆÁa elÙ‡ ,Ba56È· ÈÏ Èk :¯Ó‡pL ;¯ÊBÁ - ¬ƒ«¬ƒ«≈∆∆¡«ƒƒ¿≈
ÌÈ„·ÚÏ ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ - ÌÈ„·Ú Ï‡¯OÈ57ÔÈc „ˆÈÎÂ . ƒ¿»≈¬»ƒ¿…¬»ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ

‰Ó BÏ ÔÈÓL ?ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ Ba ¯ÊÁL ÏÚBt‰«≈∆»«««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
ÏËBÂ ‰OÚM58‡e‰ ÔÏa˜ Ì‡Â .59‰Ó BÏ ÔÈÓL - ∆»»¿≈¿ƒ«¿»»ƒ«

Ô¯ÎOL ˙Úa eÏÊe‰L ÔÈa .˙BOÚÏ „È˙ÚM60‡Ï ÔÈa ∆»ƒ«¬≈∆¿¿≈∆¿»»≈…
Ôk ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰ÏÊe‰L ÔÈa ,eÏÊe‰61ÏÊe‰ ‡Ï ÔÈa‰ ¿≈∆¿»¿»»««≈≈…¿»

˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL -62epnÓ Ïa˜ ?„ˆÈk . »ƒ«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ∆
‰Ó˜63ÌÈÚÏÒ ÈzLa ¯ˆ˜Ï64ÁÈp‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ , »»ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿»¿ƒƒ«

ÁÈp‰Â BÈˆÁ ‚¯‡ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ‚¯‡Ï „‚a ;dÈˆÁ∆¿»∆∆∆¡…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿¿ƒƒ«
‰ÂL ‰È‰ Ì‡ :˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL - BÈˆÁ65 ∆¿»ƒ«∆»ƒ«¬ƒ»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰ML66Ï˜L BÏ Ô˙B -67˙‡ e¯Ó‚È B‡ , ƒ»ƒ»ƒ≈∆∆ƒ¿¿∆
ÔzÎ‡ÏÓ68ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÙÈ ¯‡Lp‰ ‰È‰ Ì‡Â ;69- ¿«¿»¿ƒ»»«ƒ¿»»∆¿≈ƒ»ƒ

ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡70ÈˆÁ ‡l‡ eOÚ ‡Ï È¯‰L , ≈≈»∆∆»∆«∆¬≈…»∆»¬ƒ
‰Î‡ÏÓ71?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .72BÈ‡L ¯·„a ¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
„e·‡73„e·‡‰ ¯·„a Ï·‡ ;74˙BÏÚ‰Ï BzLt ÔB‚k , »¬»¿»»»»¿ƒ¿»¿«¬

‰¯Ln‰ ÔÓ75˙ÓÏ ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ ¯ÎOL B‡ ,76 ƒ«ƒ¿»∆»«¬¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰lÎÏ B‡77„Á‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏa˜ „Á‡Â ÏÚBt ¿«»¿«≈»∆∆»≈¿∆»«¿»

‰ÏÁL ÔB‚k ,Ò‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡78 ≈»«¬…∆»ƒ≈∆¡«¿∆»»
˙Ó BÏ ˙nL ÚÓL B‡79- Ba ¯ÊÁÂ Ò‡ ‡Ï Ì‡Â . »«∆≈≈¿ƒ…∆¡«¿»«

Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO80:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ?ÔÚËÓ „ˆÈk .ÔÚËÓ B‡ ≈¬≈∆«¿»≈««¿»≈»∆
e¯Ó‚iL „Ú !ÌÈzL eÏËe e‡Ba ,ÌÎÏ Èzˆˆ˜ ÚÏÒ∆«»«¿ƒ»∆¿¿«ƒ«∆ƒ¿¿

Ì‰Ï ÔzÈ ‡ÏÂ ,ÔzÎ‡ÏÓ81.‰lÁz ˜ÒtM ‰Ó ‡l‡ ¿«¿»¿…ƒ≈»∆∆»«∆»«¿ƒ»
¯ÈÊÁÓ - ÌÈzL‰ Ì‰Ï Ô˙ elÙ‡Â82.˙ÙÒBz‰ Ô‰Ó «¬ƒ»«»∆«¿«ƒ«¬ƒ≈∆«∆∆

ÌÈ¯ÓB‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚBt ¯ÎBO ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO „ˆÈk≈«≈¬≈∆≈¬ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ
ÔÈÏÚBt‰ el‡Ï ÛÈÒBiL ÏÎÂ ,„·‡z ‡lL ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»∆……«¿…∆ƒ¿≈«¬ƒ
ÔÓ ÏËB ÌÈBL‡¯Ï ˜ÒtM ‰Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰»¬≈ƒ««∆»«»ƒƒ≈ƒ

?‰nk „Ú .ÌÈBL‡¯‰83ÏL Ô¯ÎO È„k „Ú »ƒƒ««»«¿≈¿»»∆
ÌÈBL‡¯84ÔBÓÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .85- B„È ˙Áz ƒƒ¿ƒ»»»∆»««»

¯ÎBO86ÊeÊ ÌÈMÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ „Ú ‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï ≈¿«¿ƒ«¿»»««¿»ƒ«¬ƒƒ
ÏÚBt ÏÎÏ ÌBÈ ÏÎa87ÏÚBt‰ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,88 ¿»¿»≈««ƒ∆¿««≈
‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL89?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .90ÔÈ‡L ¿»«¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt ÌL91;‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï »¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿«¿ƒ«¿»»
‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â ,Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿»¿≈
ÔÈa - „·‡˙ ‡ÏÂ EzÎ‡ÏÓ ÌÈÏL‰Ï el‡Ó ¯ÎOe¿…≈≈¿«¿ƒ¿«¿¿¿……«≈

¯ÎBO92˙ÓÚ¯z ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ ,ÔÏa˜ ÔÈa93, ≈≈«¿»≈¬≈∆∆»«¿…∆
„È˙ÚM ‰Ó ÔÏawÏÂ ,‰OÚM ‰Ó ¯ÎBOÏ ÔÈÓLÂ¿»ƒ«≈«∆»»¿««¿»«∆»ƒ

˙BOÚÏ94. «¬

חזרו 36)שם:35) כלומר, הבית. בעל את שולל הוליכו
לעבודה. באו ולא עבודה.37)בהם להם מוסר ואינו

ולמצוא 38) לטרוח שעליהם מפני תרעומת, לפועלים
תביעת  אבל פועלים, למצוא – הבית ובעל אחר, מעביד
זה  הרי - במלאכה התחילו לא שעדיין כיון כאן, אין ממון
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שם). רש"י (ע"פ בלבד על 39)דברים לפועלים שאין
תרעומת. אלא בו החוזר הבית אלא 40)בעל כאן שאין

כהתחלת 41)דברים. זה הרי המלאכה, למקום הפועלים
ששכירות  שכשם בו, לחזור יכול הבית בעל ואין המלאכה,
(כמבואר  בהם לחזור יכולים ואינם במשיכתם נקנית דברים
בהתחלת  נקנית פועלים שכירות כך – ח) הל' פ"ב למעלה

ממקום 42)המלאכה. תבואתו להביא חמרים ששכר כגון,
מצאו. ולא התבואה למקום והלכו שכר 43)מסוים,

ממי  לחה שהיא השדה ומצאו והלכו שדהו, לעדור פועלים
לעידור. ראויה ואינה עוד 44)גשמים צריכה ואינה

שם 45)להשקייה. שנמצאה המקום או שדהו היינו
לעשות.46)תבואתו. מה להם היה ולא למחרת שהלכו

תרעומת.47) לא ואפילו ממון, תביעת יש 48)לא כלומר
לדעת  לו ומאין מבערב, מלאכתו ביקר שהרי כאנוס, לדונו
מחר  יצטרך שלא מצב במלאכתו יתהווה שבןֿלילה

שלא 49)לפועלים. אף פועלים ושכר מבערב, מלאכתו
היינו  – הספק דעת שעל נראה לפועלים, הוא צריך אם בחן

שוכרם. – לעשות מה להם יהיה שלא כל 50)אפילו בעד
לחזור  יכול ואינו היא, מלאכה כהתחלת שהליכתם היום,
מה  מפרש [רבינו מ). הערה למעלה שביארנו (כמו בו
דלא  הא מדאורתא, לארעא דסיירא "הא שם בגמרא שאמרו
מלאכתו, הבית בעל שביקר כאן מדאורתא": לארעא סיירא
נאמר]. הפועלים שעל שמפרש כרש"י ולא ביקר, שלא כאן

השכירות,51) בשעת עמהם שהתנה כפי המלא שכרם
משכרו  לפחות מוכן שהאדם הסכום את ממנו ומנכים
הקצוב. השכר וליטול במלאכה לעשות מאשר בטל, ולישב
ששיעור  שם) (בבאֿמציעא גדולות' 'הלכות בעל וכתב
שלג  בסי' זהב' ה'טורי הביא (וכן השכר חצי הוא ההפרש
הביא  וכן רש"י, בתשובת נמצא שכן ישן, מקובץ א ס"ק

חננאל). רבינו בשם או"ז הנוהג 52)הר"ח החמר שכר
טעונים. כשהם במלאכה.53)בחמורים היגע פועל

בהם 54) שחזרו שהפועלים למעלה, האמור הדין על חוזר
בד"א  רבינו ואומר תרעומת, אלא עליהם הבית לבעל אין

דין. ביניהם דברים.55)שאין אלא כאן שאין
בו.56) לחזור בידו אדם 57)הזכות אין כלומר, י. שם

לישראל  ממש כעבד להיות גופו למכור רשאי מישראל
לו, הנמכר זה כמו הקדושֿברוךֿהוא של עבדו שהוא אחר,

שכיר  תהא שלא היום, בחצי אפילו בו חוזר הפועל ות לפיכך
הל' פ"ז למעלה (ראה שכירות שאר כמו לזמן מכירה פועל
מכור  שהוא כעבד בו, לחזור באפשרותו יהיה שלא עד א)
וכמו  ביניהם יש דין ברם, שלו. בגוף שולט ואינו לאדוניו

והולך. רבינו שכרו 58)שמבאר אם שם, וברי"ף עז. שם
עלה  היום ובמשך בו, וחזר היום חצי ועבד דינרים בשמונה
מלאכתו  שיגמור מי מוצא הבית בעל ואין הפועלים שער
היינו  להיעשות, שעתיד מה כפי שמין אין - בששה אלא
מה  כפי דינרים, ששה המלא מהשכר ינכה הבית שבעל
דינרים  ארבעה לו נותן אלא מלאכתו, לגמור כדי שיוציא
הוא  שבזכות מכיון העליונה על הפועל שיד שעשה, מה כפי
יט  ס"ק שם וש"ך טז, ס"ק שלג סי' בסמ"ע (ראה חוזר
כגון  הפועלים, שכר הוזל באם ה'טור' בדעת הם שחלוקים
ארבעה, על ועמד הפועלים שכר והוזל בשמונה ששכרם
שבעל  היינו להיעשות, שעתיד מה שמין הסמ"ע שלדעת

שצריך  מה כפי דינרים שני הפועל משכר מנכה הבית
הש"ך  ולדעת דינרים, ששה לפועל ונותן המלאכה להשלמת
כפי  ארבעה אלא לפועל לו ואין שעשה מה שמין בהוזל גם

שם). החושן' 'קצות ועי' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע, לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני דינרים.64)עומדת שמונה החצי 65)שהם
גמרו. המלאכה.66)שלא שני 67)שהוקרה שהוא

שמגיע  מהשכר שקל בידו מעכב הבית שבעל דינרים,
לגמור  כדי להוסיף שצריך מה כפי שעשה, מה בעד לקבלן
נותן  אינו - שמונה שוה הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.
שלא  בו שחזר מפני התחתונה על הקבלן שיד כלום, להם
ממה  יותר שוה וחציה הרבה, נתייקרה אם ואעפ"כ כדין.
שלג). סימן ('טור' מכיסו משלם הקבלן אין - שקצץ

שלמדו 68) מה שם בגמרא וראה (שם, סלעים שני ויטלו
המלאכה.69)מזה). הקבלן 70)שהוזלה אין כלומר,

לי  ותן המלאכה, לגמור במקומי אחר אדם קח לטעון: יכול
נותן  בעלֿהבית אלא זה, שיטול מה בניכוי התנאי כפי שכרי

שעשה. מה כפי סלע הגירסא:71)לו שבידינו, בגמרות
נותן  שקל "ואם מגיה והגר"א סלע". להם נותן סלע "ואם
בהשגותיו, והראב"ד רבינו. לדעת בהתאם והוא סלע", להם
הש"ך  ומפרש דינרים", שני יפה סלע אלא "א"א כותב:
להם  ששמין שקל, אלא להם שאין כוונתו, כב) ס"ק (שם
העבודה  חצי בעד להם משלמים היינו להעשות, שעתיד מה
שם  והש"ך הנשאר. החצי עשיית ששווה הערך כפי שעשו,
דעת  שגם שאפשר ומוסיף מתוספתא, זו לשיטה ראיה מביא

הוא. כן ולקבלן 72)רבינו שעשה, מה שמין שלפועל שם,
נתייקרה  אם מכיסו משלם ואינו לעשות. שעתיד מה -
היוקר. בשעת אחרים פועלים הבית בעל ושכר הרבה,

ואפשר 73) הפועלים, חזרת בגלל נפסדת המלאכה שאין
שימצא  עד ימתין ולכן יותר, מאוחר בזמן גם לעשותה
עתה  ישכור ולא לראשונים, שפסק בשכר אחרים פועלים

לדיחוי.74)ביוקר. ניתנת המלאכה עשיית שאין
תפסד.75) יעלהו לא ואם הפשתן, את בו ששורין מקום
הוא,77)לקונן.76) האבוד ודבר וכלה. חתן לשמח

שם  'תוספות' (ע"פ לדחותו נותן ואינו לעשות זמנו שעתה
סי'78)עה:). בחושןֿמשפט (רמ"א ובניו אשתו או הוא

הדשן'). 'תרומת בשם ה סעיף המקרים 79)שלג בכל
בין  לשכיר בין - להם ושמים בהם, לחזור יכולים האלה

שם). וברש"י עז: (שם שעשו מה כפי - על 80)לקבלן
על  - ועליהם אחרים, פועלים שוכר כלומר, חשבונם,
רבינו  שמבאר וכמו ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים

מלאכתם.81)בסמוך. שגמרו ומוציא.82)אחר חוזר
הראשונים.83) חשבון על האחרים הפועלים בשכר מוסיף
כגון 84) לראשונים, שפסק מהשכר שנים פי היינו, עח. שם

שלג, סי' ('טור' לשלם ועליהם בשתים, שוכר בסלע שכרם
 ֿ ולחם יוסף' 'בית ועיין פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן

לג).85)משנה). ס"ק שם ש"ך (עיין ֿ 86)פקדון בעל
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שברשותו. שלהם מהממון אחד 87)הבית לפועל כלומר,
אחד. יום עבודת כלל.88)בעד בדרך הוא הפועל שער

מטען.90)שם.89) או עליהם השכר 91)ששוכר כפי
הראשונים. עם פועל.92)שפסק יום, עו:93)שכיר שם

אבוד.94) שאינו בדבר חזרה כדין

.‰ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰95CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ÊÁ‡Â ,96- «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆
EÈÙÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï97‰Ó ¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««

‰OÚM98. ∆»»

ה"ה.95) פ"ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ"ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי לי ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי' שכירות הלכות אפרים'

.Â¯ÎBO‰99‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bk¯c ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ¯‰p‰ ˜ÒÙe ,¯‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,¯ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bk¯c«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È¯‰L ,eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bk¯c Ì‡Â ;¯‰ ÏL Bk¯c ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»

¯Ën‰ ‡·e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï Ô¯ÎO .ÌÚÈ„B‰Ï100 ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»
eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - d˜L‰Â101¯‰p‰ ‡a .102 ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»
Ô¯ÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B - d˜L‰Â103ÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ

eÚizÒ104?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .105Ó Ï·‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ
BÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒtL106Úa¯‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«

ÌBia ÌÈÓÚt107˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏhÈ -108ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»
ÔÈÒÈ¯‡‰109ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ

˙BÏ„Ï C¯ˆ‰ ‡ÏÂ ¯Ën‰ ‡·e ,˙B¯t‰ ÚÈ·¯ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿
BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏËB - ˙B˜L‰Ïe110; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ

ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ¯‡‰L111. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב"ד, (ראה הדעת את מניח פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק דרכו ואם זה,
נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק
להם  אין כך ומשום יפסק, אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי  אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא

בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע שמחובתו מפני שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק. עלול

ה"ד). למעלה (ראה צריך 100)בטל ואינו היום, במשך
הנהר. מן להשקייה יודעים 101)עוד הפועלים שגם מכיון

התנו  ולא להשקייה, תצטרך לא והשדה לבוא, עלול שמטר
- שכזה במקרה גם שכרם להם יתן שבעלֿהבית בפירוש
פסידא  - מיטרא "אתא דרבא מימרא (שם הפסידו
מיטרא  "אתא בגמרא: גורסים ורא"ש 'תוספות' דפועלים").

"בליליא". גורס אינו רבינו אולם מימרא 102)בליליא",
אלא  צורך ואין השדה אל ונתקרב הנהר עלה שם. רבא, של
המים  ויכנסו התלמים ראשי שיפתחו מועטת, בעבודה

השדה. וישקו מלאכה,103)מאליהם עשו שסוףֿסוף כיון
קלה. שהיא ואם 104)אע"פ המלאכה. את עליהם להקל

דינם  - מועטת לעבודה אפילו צריך שאין עד הנהר עלה
מסיים: והוא הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה מטר בא כדין
השמים  מן שכתב במה רבינו, כוונת היא שזו "ואפשר

הוא.105)נסתייעו"). הפועל הפסד - המטר בא שאם
עבוד 106) שתוציא.מקבל הפירות חלק בשכר השדה ת
יום.107) השדה.108)בכל שבאותו 109)שתוציא

כרבה.110)מקום. עד : שכיר 111)גיטין אלא  שאינו
שבא  וכיון השדה, להשקיית אלא הבית בעל שכרו ולא יום,
כן, לאחר השקה לא שהרי שעשה, מה אלא לו אין - המטר
חלק  לו ויש שבשדה המלאכות כל שעושה האריס אבל
השדה  לבעל כשותף הוא הרי השדה, שתוציא למה בקרקע
שאר  וכמו מעט, או הרבה עבד אם בין השדה, שתוציא למה
אפילו  מהפירות רבע ונוטלין פעמים שתי המשקים האריסים
(רי"ף  אחת פעם אלא להשקות צריכים היו ולא המטר, בא

רבה). ד"ה שם 'תוספות' וע"פ שם,

.ÊÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰112‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ113,ÌBi‰ Ïk «≈∆«≈«¬¿»»»«
‰Î‡ÏÓ BÏ LÈ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰Î‡Ïn‰ ‰ÓÏLÂ¿»¿»«¿»»«¬ƒ«ƒ≈¿»»

ÌBi‰ ¯‡L dOBÚ - ‰pnÓ ‰l˜ B‡ d˙BÓk ˙¯Á‡114; «∆∆¿»«»ƒ∆»»¿»«
‰OÚi ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â115ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¿ƒ≈««¬∆≈¿»¿≈

ÏËa116‰Ó„‡ È„·BÚ B‡ ÌÈ¯ÙBÁ‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡Â . »≈¿ƒ»»ƒ«¿ƒ¿≈¬»»
‰OÚÈ ‡Ï Ì‡Â ,‰a¯‰ Á¯ËÏ Bk¯cL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆«¿ƒ¿…««¿≈¿ƒ…«¬∆

‰ÏÁÈ ‰Î‡ÏÓa117B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B -118. ƒ¿»»∆¡∆≈»¿»

עז.112) לנכש 113)בבאֿמציעא שכרו כגון מסויימת,
קלה 114)שדהו. למלאכה לשנותו רשאי שבעלֿהבית

פ"ז). שם (תוספתא חמורה למלאכה שאין 115)ולא או
עידור. כגון ממנה, קשה עבודה אלא וכתב 116)לו

למלאכה  לשנותו רשאי בעלֿהבית שאין זה שדין הרשב"א,
ששכרם, בשעה בפירוש, להם בשאמר דוקא - חמורה
שמסר  אע"פ סתם, שכרם אבל שוכרם. הוא זו שלמלאכה
קשה, עבודה להם ונותן חוזר קלה, עבודה בתחילה להם
קשה  מלאכה בתחילה להם מוסר היה רצה אם שהרי
לענין  זו כעין בסברא רבינו משתמש ד, הל' פ"ה (למעלה

משנהֿלמלך). – בתים מעדיף 117)שכירות ואינו כלומר,
במלאכה. היגיעה על פחות ולהרויח בטלה ישיבה

רבא.118) של מימרא שם,

.ÁÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰119˙eÁÈÏL BÏ ‡È·‰Ï120 «≈∆«≈¿»ƒ¿ƒ
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Ô˙B - ‡È·i ‰Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ CÏ‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»«¿…»»»«»ƒ≈
ÌÏOÓ B¯ÎO BÏ121CÏ‰Â ,Ì¯ÎÏ ÌÈ˜ ‡È·‰Ï B¯ÎO . ¿»»¿»¿»¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿»«

B¯ÎO .ÌÏLÓ B¯ÎO BÏ Ô˙B - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»¿…≈ƒ≈¿»»¿»¿»
·‰ÏÔÈ˜ÒÓ¯B„Â ·e¯k ‡È122B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁÏ ¿»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿∆¿»«¿»

˙‡·‰M ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ‡È¯·‰ B‡ ˙nL∆≈ƒ¿ƒ……«…«∆≈≈»
B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B ‡l‡ ,E¯ÎOa123‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆»≈»¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

שם.119) שליח.120)תוספתא בתור דברֿמה לבצע
שליח 121) עשה שהרי עמו, שפסק -כמו וחזר הלך - ותו

שהיה  הוא, הבית בעל פשיעת שיביא, מה מצא שלא וזה
שהוטל  מה לבצע השליח ביד יהיה אם מקודם להוודע לו
מצאו, ולא תבואה להביא חמרים לשכר דומה זה ואין עליו.
מפני  ה"ד), (למעלה בטל כפועל משכרם שמנכים
מצאו  לא ואם רבה, לעבודה היום לכל נשכרו שהחמרים
השלים  כאן אבל בטל, ויושבים מלאכתם עשו לא - תבואה
ולפיכך  וחזר, הלך שהרי עליו, שקיבל מה כל את השליח
השליח  קיבל שאם יוצא, ומזה כלום. משכרו מנכים אין
דומה  שאינו בטל, כפועל לו נותן כבד, דבר להביא עליו
שם  למעלה שנתבאר כמו ריקן, לבא טעון הבא שכר

ראב"ד). וראה המובאים 122)(מגידֿמשנה, שזיפים
דורמסקנין). ערך 'ערוך' (ראה ביצע 123)מדמשק שהרי

מחמת  להפסיד השליח על ואין עליו, שהוטלה השליחות
שהביא  בפירות צורך עוד שאין בינתיים שהתהווה המצב

קטז:). (בבאֿקמא

.ËÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰124,BlLa BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆
B¯ÎO Ïk Ô˙B - B¯·Á ÏLa e‰‡¯‰Â125¯ÊBÁÂ , ¿∆¿»¿∆¬≈≈»¿»¿≈

‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó B¯·ÁÓ Á˜BÏÂ126. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק מה כפי
עמהם 126) פסק והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה
ששינה.

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰127L˜Â Ô·˙a BnÚ ˙BOÚÏ128 «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«
E¯ÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ129- ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡130ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .131BÏ ¯Ó‡132: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
E¯ÎO CÏÈ‰133.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח.127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע"פ

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח

.‡ÈBÓˆÚÏ - ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓ134¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ135Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ

ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡136ËwÏÏ B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈
¯ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓ137ÌÈ‚c‰ ËwÏÏ B¯ÎOe ¯‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ

elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï B˙‡ÈˆÓ È¯‰ - Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ
ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ138. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב יב: (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל

השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר
בכלל. המציאות

ה'תשע"ז  מנ"א י"ז רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח ודין רע, ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות  הנוטע

מוקדמת. התראה בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני

.‡˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙B¯t e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

¯ÎO ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ - e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BkLnL3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a ·iÁ - ·‚ B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»
Ò‡pL Ú·MÈ - ÔÈÒ‡ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈

‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי 3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא כט:) שם (השווה
ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא בשמירתה

עב). סימן סוף משפט חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי המשכון שווה
דמי  ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם
הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב על יתרים המשכון

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין
ב. הלכה א פרק למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,

שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף
(מגיד  זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).
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.·EÏ ¯ÓL‡Â ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ïk7È¯‰ - »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«

¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿
¯ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ

‰Ê ¯ÎO È¯ÓBL eOÚ Ôlk - ¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆
‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני אמר אם אבל
שגם  רש"י ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב, - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם
וזהו  השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי
במשנה  וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף

.‚Ô‰ ¯ÎO È¯ÓBL - ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :e¯Ó‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈz¯Ób :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡·‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ

ÌpÁ ¯ÓBL Ôn‡‰ - ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡·‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡14- ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ¯ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»

נהנה 12) שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה
פי  על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי

למ  א).המשנה קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן לפי 13)לך
הוא  והרי ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד  חינם

ב). סעיף שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא שהרי
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.„ÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
L¯ÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰·˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿…«»∆

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;Ô¯aLÂ ,¯ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ - eOÚpL ¯Á‡ e¯aLÂ ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ÈÓ„19Á·La ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰¯BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ ¯Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B - «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

¯eÚk BÚ·ˆ .B¯Óˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚ·ˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
L¯ÁÏ ÌÈˆÚ Ô˙ ,Ì„‡ BÚ·ˆe ¯ÁL ,¯ÁL BÚ·ˆe¿»»…»…¿»»…»«≈ƒ¿»»

ÏÒÙÒ B‡ Ú¯ ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»

˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B - Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„·Ïa Á·M‰ ˙‡24‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ B‡ ¯Óv‰ ÈÓ„ ÈÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a25 ¿«»»∆»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆¿≈»≈ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -26ÈÓ„ EÏ ‡‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈ƒ»«»À»≈¿¿≈
CÏÂ EÈˆÚ ÈÓ„ B‡ E¯Óˆ27ÔÈ‡L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿¿¿≈≈∆»≈≈¿ƒ∆≈

‰OÚL ÈÏk Á·La ‰B˜ Ôn‡‰28. »À»∆¿∆«¿ƒ∆»»

צח:16) קמא וארונות.18)נגר.17)בבא ארגזים מיני
"שידה  רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש
של  אוצר - ומגדל ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע אף 19)עץ גמורים,
עצים. לו שנתן פי הכלי 20)על עושה האומן פירוש,

מה  וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
שייך  - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים
זה  ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית לבעל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא

רש"י 21) ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה היורה "שרפתו
וקיבל 22)שם). ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

(שם). מכוער (גוון) מראה אין 23)הצבע ושינה והואיל
האומן  יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל

והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה אם 24)על "כגון
והוציא  וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה

הצ  עליו בו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע
הותיר  מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו"

החושן 25) קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי לו וייטול
שו). ההוצאה 26)סימן על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי

אחד  לכל תקנה היא השבח' על יתרה ההוצאה ואם
שם). (רבינו שהשביח 27)משניהם" השבח כפי לי תן או

(על 28)הבגד. שנתבאר כמו ההוצאה, דמי אלא לו ואין
קב). שם הגמרא סוגיית פי

.‰ÔÈhÁ CÈÏBn‰29ÔBÁËÏ30Ô˙˙Ï ‡ÏÂ ,31Ô‡OÚÂ «ƒƒƒ¿»¿…¿»»«¬»»
ÔÈaÒ32ÌBzÁÏ ÁÓw‰ Ô˙ ;ÔÒ¯Ó B‡33˙t B‡OÚÂ , ÀƒÀ¿»»««∆«¿«¿«¬»«

ÔÈÏet34ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - dÏaÂ ,ÁaËÏ ‰Ó‰a ; ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈
¯ÎO È‡OB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ÈÓc35‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿≈»»¿ƒ»ƒ»»

‰ÁÓÓ ÁaË36ÌlLlÓ ¯eËt - ÌpÁa ËÁLÂ ,37; «»À¿∆¿»«¿ƒ»»ƒ¿«≈
·iÁ - ÌpÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈À¿∆««ƒ∆¿ƒ»«»

ÌlLÏ38ÈÁÏLÏ ¯È„ ‰‡¯n‰ ÔÎÂ .39‰ÙÈ' BÏ ¯Ó‡Â , ¿«≈¿≈««¿∆ƒ»¿À¿»ƒ¿»«»∆
'‡e‰40Ú¯ ‡ˆÓÂ ,41,ÌlLÏ ·iÁ - e‰‡¯ ¯ÎOa Ì‡ : ¿ƒ¿»«ƒ¿»»»»«»¿«≈

È˜a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡42Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ««ƒ∆»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÌpÁa43‡e‰Â ,¯eËt - e‰‡¯44BÈ‡L È˜a ‰È‰iL ¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ∆≈

ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ - È˜a BÈ‡ Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»ƒ«»¿«≈««
È‡ EÈÏÚ :ÈÁÏMÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÌpÁa ‡e‰L Ètƒ∆¿ƒ»¿∆…««À¿»ƒ»∆¬ƒ

CÓBÒ45ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L B‡ , ≈∆»«¿»ƒ«¿ƒ∆≈«
ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯È ‡ÏÂ ,B˙i‡¯46ÌpÁa ‰OÚL ÁaË . ¿ƒ»¿…«¿∆«¬≈ƒ«»∆»»¿ƒ»

Ïk ÔÎÂ ,Ú¯ ‡ˆÓÂ '‰ÙÈ' ¯Ó‡L ÈÁÏL ÔÎÂ ,ÏaÂ¿ƒ≈¿≈À¿»ƒ∆»«»∆¿ƒ¿»«¿≈…
Ì‡Â ;ÔÈÁÓÓ Ô‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿»ƒ¿»»∆≈À¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓlLÓ - ‰È‡¯ e‡È·‰ ‡Ï47. …≈ƒ¿»»¿«¿ƒ
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zexikyקכ zekld - mihtyn xtq - `"pn f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צט:29) לטוחנן 30)שם אחרים של חיטים המקבל אדם
לרככן  במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר,
הטחינה, לפני קליפתן להסיר במכתשת כך אחר ולכותשם

ונקי. דק הקמח שיהיה לתתן 31)כדי לא שאם צרכן, כל
על  דוד (חסדי בידיים וכמזיק ממש פושע הוא הרי - כלל

ד). הלכה י פרק קמא בבא גסה 32)התוספתא קליפה
בשבת  רש"י פירוש פי (על החיטים כתישת בשעת הנושרת
והוא  ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:).
היוצאת  העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח

תחילה". כשאוחזין 34)אופה.33)בנפה ונופל "נשבר
שם). (רש"י אומרת 35)בו" זאת מומחה היה ואפילו

אונס  זה שאין חייב, - כאונס זה והרי זה במקצוע מאומן
השומר  ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור,
(כמו  למנעו בידו היה שלא גמור, אונס על אלא פטור שכר

ג). הלכה א בפרק למעלה מאומנות 36)שנתבאר שידיו
שם). (מאירי חינם 37)לשחיטה והשומר כאונס זה שהרי

ונחתום  טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו שהרי 38)מומחים

כרבי  (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע
טיבה.39)יוחנן). על ושואל - כספים לחלפן

מחבירו.40) מלכות.41)וקיבלה שפסלתו כגון
המטבעות.42) בראיית 43)בטיב הוזכר לא בגמרא שם.

שיש  רבינו ודעת בחינם, בין בשכר בין חילוק המטבעות
משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין זה 44)להשוות

חייב. בקי שהאינו יכול 45)שאמרנו הודיעו לא שאם
סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון כגון 46)השולחני

אינו  בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו
ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו צריך

לקיש). ובריש חייא, יוחנן 47)ברבי רבי לפני עובדא שם.
בשולחני  הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם שעשה בטבח

משנה). (מגיד

.Âe‚‰pL ÌB˜Ó48˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ ‰È‰iL49ÈˆÁ ÏËB »∆»¬∆ƒ¿∆«≈«ƒ»≈¬ƒ
ÚËÂ ÁÈaL‰Â ÚËÂ ,ÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Á·M‰«∆«««««¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«¿»«

„ÈÒÙ‰Â50ÔÈkÓe ,BÏ LiL Á·M‰ ÈˆÁ BÏ ÔÈ·MÁÓ - ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«∆«∆≈¿«ƒ
„ÈÒÙ‰M ‰Ó epnÓ51ÏÚ ‰˙‰ elÙ‡Â .¯‡M‰ ÏËBÂ , ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ÏhÈ ‡Ï „ÈÒÙ‰ Ì‡L ,BÓˆÚ«¿∆ƒƒ¿ƒ…ƒ…¿¬≈∆
‡zÎÓÒ‡52„ÈÒÙ‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â ,53‰È‰ . «¿«¿»¿≈¿«ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ»»

‰ˆÁÓ ÚËBp‰ ÏhiL Ì‚‰Ó54,‰ˆÁÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ƒ¿»»∆ƒ…«≈«∆¡»««««¿«∆¡»
‰È‰ [Ì‡]55ÒÈ¯‡‰ ÏhiL Ì‚‰Ó56ÚË Ì‡ ,LÈÏL ƒ»»ƒ¿»»∆ƒ…»»ƒ¿ƒƒ»«

ÏÚa ‡ˆÓpL ,˜lzÒ‰Ï ‰ˆ¯Â ÁÈaL‰Â ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿«≈∆ƒ¿»««
Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰««¿«»ƒ¿ƒ»»ƒ¬≈««««¿«
„ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,BÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏhÈÂ ,ÒÈ¯‡ „È¯BÓƒ»ƒ¿ƒ…««««¿«∆¿¿…«¿ƒ
˙e˙M‰Â ,LÈÏL ÒÈ¯‡‰ ÏhÈÂ ,ÌeÏk Ú˜¯w‰ ÏÚa««««¿«¿¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¿

ÚËB ÏL ¯‡Lp‰57.BBˆ¯a BÓˆÚ ˜lÒ È¯‰L , «ƒ¿»∆≈«∆¬≈ƒ≈«¿ƒ¿

קט.48) ולטפל 49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
ובחלק 50)בנטיעות. השביח הנטיעות מן בחלק כלומר,

שהשביח. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד,
בעל 51) של לחלקו ומוסיפין שהשביח לחלק בהשוואה

השדה  שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית,

כולה. השביחה אלמלי אם 52)מוציאה האומר: "שכל
סומכת  עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה
מהלכות  י"א בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא

ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל
יב). הלכה ח פרק והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד

האילנות. והיה.55)בעיבוד לשדה 56)כלומר, היורד
אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח היה אם כגון,

ומהחצי  השבח. חצי שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני

של). סימן הטור פי על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.ÊÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ È·Ï ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙B¯ËMa ‰ÚhL ¯ÙBq‰Â ,Ï·ÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ e¯ÈÊÁiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡¯˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ¯˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי 59)שם.58) והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי  הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו
מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה

(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או
כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר

הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.‡¯ÈÎO‰ ¯ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2BpÓÊa3:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
¯·BÚ - BpÓÊ ¯Á‡Ï B¯Á‡ Ì‡Â .'B‚Â B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa4ÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ5¯ÎO „Á‡ .6 ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

·iÁ - ÌÈÏk‰ ¯ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ¯ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa ¯·BÚ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙7·LBz ¯‚Â .8Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ - «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
B¯ÎO9‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ - B¯Á‡ Ì‡Â ,10. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד
ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר

ב). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה
ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט, בויקרא בשכיר
בשתי  המצוה שענין לפי אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי המצוה דיני להשלים כדי אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי יום, לשכיר הפרעון זמן מתי למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב, הל' לקמן שיבואר כמו
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תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר
למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפניֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח, לאוין המצוות (ספר
בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי
כלומר, האזהרות, שתי - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף עובר יום שבשכיר
ב'ספר  ט שורש (והשווה יום של על אף עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב"מ תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח,8)קיא:). בני שנצטוו מצות שבע עליו שקיבל גוי זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי "תושב" שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי מהל' בפי"ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ"י נאמר שכן שם, ב"מ
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני שכיר תעשוק

תושב. גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק "לא יג): יט, (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב, גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.·¯ÈÎO ¯ÎO L·Bk‰ Ïk11BLÙ ÏË el‡k - »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓ12¯·BÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :¯Ó‡pL ;13 ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B¯‰Ê‡ Úa¯‡a14‰OÚÂ15,˜LÚz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡Ï ÌeMÓe16Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
ÌBÈ ¯ÈÎO ?BpÓÊ e‰Ê È‡ .B¯ÎO17Ïk ‰·Bb - ¿»≈∆¿«¿ƒ∆»

‰ÏÈl‰18Ez‡ ¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿
ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈÏ ¯ÈÎOe ;¯˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»

B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa :¯Ó‡19ÌBÈ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe .20 ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆
ÌBi‰ Ïk ‰·Bb -21‰·Bb - ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆

‰ÏÈl‰ Ïk22˙aL ¯ÈÎO .23,‰L ¯ÈÎO ,L„Á ¯ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»
Úe·L ¯ÈÎO24ÌBia ‡ˆÈ :25‰·Bb -26‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»

‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈla27. ««¿»∆»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

`le" - epnfa xikyd xky ozil aeigd lr zxacn ef dkld
."ynyd eilr `eaz

מה  את מקיים שהקב"ה חז"ל אמרו הרי השאלה, וידועה
שכר  משלם הוא אין ומדוע לעשות, לישראל אומר שהוא
התשלום  ודוחה מצוה, לקיים שמסיים פעם בכל ליהודי
לעשותם  "היום חז"ל כמאמר הבא, לעולם היינו ל"מחר"

שכרם". לקבלם ומחר
ית' לה' משועבדים אנו ימינו שכל שכיון המתרצים יש
שכירות  של אחד זמן הם האדם חיי שכל הרי ולעבודתו
ואם  לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הוא הדין והרי
עד  תלין' ב'בל עובר אינו מסוימת לתקופה פועל שכר

התקופה. כל שעוברת
אימתי  והרמב"ן הרמב"ם נחלקו המצוות, שכר בענין והנה

מתן  זמן הוא עוה"ב הרמב"ם לשיטת שכרן, מתן הוא
אחר  לאדם שבאין לפי בגן־עדן היינו מצוות, של  שכרן
הקבלה) בתורת ההכרעה היא (וכך הרמב"ן ואילו העוה"ז,
שהקב"ה  נמצא וא"כ התחיה עולם היינו הבא שעולם סובר
זה  מתאים ואיך המשיח לימות עד יהודי של שכרו מאחר

הנ"ל. ההלכה עם
מאמר  את אדה"ז שמבאר מה פי על הוא בזה והביאור
הקב"ה  שנתאוה הוא הזה העולם בריאת "תכלית חז"ל
ידי  על נפעל זה וענין בתחתונים", זו דירה יתברך לו להיות

במשך ועבודתנו מעשינו כל lkכל ידי על הגלות זמן
העבודה  נשלמת כולם ובצירוף הדורות שבכל ישראל
עבודת  זה, ולפי התחתון. הזה בעולם דירה יתברך לו להיות
הוא  והדין אחת", "שכירות היא הגלות בזמן ישראל  כל
עד  לשלם חייב שאינו מסוימת לעבודה פועל ששכר שמי
לאחר  הקב"ה יכול איך יובן ובזה כולם. העבודה שיסיים

הרמב"ם). (כדעת עוה"ב או התחיה לעולם עד השכר
מדמים  בהם המקומות שכל יוצא זה שלפי קשה ועדיין
מחוייב  הבית שבעל לתשלום המצוה שכר את חכמים
והלא  הבא, שבעולם לשכר רק כוונתם לפועל, לשלם

שבכתב. בתורה מפורשים שכר סוגי הרבה
שמחזיקה  התורה מקיים כשיהודי בזה: הביאור לומר ויש
חוקות  ולילה יומם בריתי לא ("אם העולם את ומקיימת
במעשה  לקב"ה שותף נעשה הוא שמתי") לא וארץ שמים
לבעל  ביצים ש"הנותן בשותפים והדין בראשית,
שיצאו  עד עליהן התרנגולים להושיב התרנגולים
ביניהם" הריוח ויהי' התרנגולים בעל אותן ויגדל האפרוחים
העבודה  גמר לאחר בשווה ביניהם שיהיה לריוח נוסף הנה
יום", בכל ומזונו עמלו שכר "להעלות הביצים בעל צריך
ישנו  "לעתיד־לבא" שיהיה לריוח שבנוסף בעניינינו הוא וכן
ליהודים  לתת - העבודה זמן במשך - הזה בזמן גם חיוב

כדבעי. עבודתם לבצע שיוכלו כדי ומזונם" עמלם "שכר
(b oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."epnn eytp lhp el`k xiky xky yaekd lk"

נפשו". את נושא הוא "ואליו הפסוק את מביא וכראיה
שוה  חברו את הגוזל "כל כשכתב גזילה בהלכות אבל
"כן  הפסוק את הביא ממנו..." נשמתו נוטל כאילו פרוטה
לא  שם, כי יקח". בעליו נפש את בצע בוצע כל ארחות
ממש  נשמתו נטילת שנקרא התוס') (כדעת הרמב"ם סובר
אלא  לקנות", במה לו ואין כבד רעב שפעמים "משום
הנגזל  של כורחו בעל מהחפץ הבעלות וביטול שהפקעת

" זה מהפסוק eli`kהרי נלמד ולכן ממנו" נשמתו נוטל
בעלותו  מצוינת זה בפסוק כי יקח" בעליו נפש "את

הוא שעניינה נש enkשהופקעה מתו.נטילת
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נפשו" את נושא הוא "ואליו הפסוק את הביא כאן, אבל
יקח"), בעליו ("..נפש הנ"ל הפסוק בסמוך הובא שבגמ' אף
הוא  ממנו" נפשו נטל ש"כאילו שכיר שכר הכובש כאן כי
זה  לשכר נפשו את ונושא סומך השכיר כי ממש כפשוטו

ביתו. בני ופרנסת פרנסתו עבור
(40 'rde 116 'r a"lg y"ewl it lr)

כסףֿמשנה).11) (ראה עולמית לו לשלם שלא ובדעתו
ורב 12) הונא רב נחלקו שם, ובגמרא קיב. שם ברייתא

את  נושא הוא "ואליו באמרה: התורה התכוונה למי חסדא,
השוכר  כלומר, (שוכר) גזלן" של "נפשו אומר אחד נפשו";
של  "נפשו אמר וחד לעצמו. מיתה וגורם הכבישה על נענש
ממנו  נפשו ונטל לשכיר הרגו כאילו כלומר, (שכיר) נגזל"

שם). (רש"י קשה שלא 13)וייענש שבדעתו הזה הכובש
לעולם. ובדעתו 14)לשלם השכיר, שכר המשהה אבל

 ֿ ולא בעשה אלא עובר אינו - יותר מאוחר בזמן לפרעו
תעשוק" "לא משום אבל ה) הל' להלן (כמבואר תעשה

(כסףֿמשנה). עובר אינו תגזול" כנוסחת 15)ו"לא שם,
ובשל 16)הרי"ף. לילה, של על אף עובר יום בשכיר שכן

למעלה  שהבאנו המגידֿמשנה (כדברי יום של על אף לילה
ג). שקיעת 17)הערה עד ביום, לעבודה עצמו שהשכיר

השחר 18)החמה. שעלה וכיון זמנו. הלילה כל כלומר,
בלאֿתעשה. עובר - פרעו עליו 19)ולא תבוא לא וגומר:

(נאמר  איפכא" "ואימא שאלו: ובגמרא קי:) (שם השמש
תבוא" ו"לא לילה בשכיר תלין" ד"לא זאתֿאומרת ההיפך)
לבסוף". אלא משתלמת אינה "שכירות והשיבו יום, בשכיר
לאחר  אלא בשכירות התשלומין חובת אין כלומר,
"לא  הכתוב להעמיד אין ולפיכך העבודה. כל שנסתיימה

בשכי  אלא השמש" עליו יום,תבוא שכיר שהרי לילה, ר
אין  פג:), שם (ראה החמה שקיעת עם נגמרת ששכירותו
השמש, שקיעת עם אלא השוכר על חלה התשלומין חובת
וכמו  פרעונו? זמן לפני השכר לפרוע הכתוב מזהיר וכיצד
לאחר  שלא המזהיר - תלין" "לא הכתוב להעמיד  אין כן,
לילה  בשכיר שהרי יום, בשכיר אלא - הבוקר עד ולפרוע

הבוקר. עם אלא התשלומין חובת ששכירותו 20)אין
הוא. יום ועדיין עובר 21)נגמרת, השמש ששקעה וכיון

קודם  השכירות בתשלום נתחייב שהרי תבוא", "לא על
השמש. שם.22)שבאה עצמו 23)כרב, שהשכיר

ימים. שנים.24)לשבוע לשבע שנסתיים 25)לשמיטה,
ביום. השכירות כל 26)חוזה או השבת כל בעד שכרו

לבסוף. אלא משתלמת שכירות שאין שם.27)השמיטה,

.‚Ô˙28B˙ÈlË29Ôn‡Ï30BÚÈ„B‰Â ,d¯Ó‚e ,31elÙ‡ , »««ƒ¿À»¿»»¿ƒ¬ƒ
BÈ‡ Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B¯Á‡≈¬¬»»»ƒ»¿«∆«¿ƒ¿«»À»≈

¯·BÚ32‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML ÔÂÈk - ÌBi‰ ÈˆÁa d˙ . ≈¿»»«¬ƒ«≈»∆»¿»»»«»
ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ33‡È‰ ˙e¯ÈÎOk ˙eÏaw‰L ;34, ≈ƒ«»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒƒ

.BpÓÊa BÏ ÔzÏ ·iÁÂ¿«»ƒ≈ƒ¿«

קיב.28) לבעל 31)בקבלנות.30)לתקנה.29)שם,
בא. ולא - לקחתה ויבוא שגמרה אני 32)הטלית שאין

פעולתו  אין שהרי אתך" שכיר פעולת תלין "לא בו קורא
מקובצת'). ('שיטה האומן אצל אלא אמרו 33)אצלו וכן

היום, בחצי לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסףֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף עובר
החידוש  את להדגיש כדי תלין" ד"לא לאו את להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי 34) בשבח קונה האומן שאין - שם ששת כרב
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ"י למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי  תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב שבעלֿהבית שהכסף

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח דמי

.„BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰35¯Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«
ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ

‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ36Ô¯ÎO ‡lL ÈÙÏ37‰ÊÂ ,38ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡L39ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

¯·BÚ ÁÈÏM‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ40¯·BÚ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÈÎO‰ BÚ·zL ÔÓÊa ‡l‡41Ì‡ Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚ·zL B‡ ,BÚ·z ‡Ï42B‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰L43¯Á‡ Ïˆ‡44Ïa˜Â45¯eËt ‰Ê È¯‰ -46. ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי.35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י שכיר" פעולת תלין
לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף שלט סי' (חושןֿמשפט אתך" ויש - ושוב

ג). "פעולת 39)השליח.38)הלכה בו קורא אני ואין
שם). (רש"י פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב השליח אין -

תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו
תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י. הל' פ"ט למעלה
כסף. אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני, או חנוני

שלט). סי' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר
סי' ה'טור' כתב וכן השני, בפירושו (כסףֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני) עליו "וקיבל שלט
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב

שם 46) (בגמרא האחר פרע לא אפילו עובר השוכר ואין
שכרו  ולתבוע לחזור יכול הפועל אם ששת, ורב רבה נחלקו
ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט"ז מכירה, מהלכות בפ"ו חזרה דיני

.‰‰‰Ln‰47¯ÈÎO ¯ÎO48ÏÚ Û‡ ,BpÓÊ ¯Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««
‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa ¯·Ú ¯·kL Èt49·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»
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ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ ÔzÏƒ≈ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆
Ì‰È¯·c50.·eLÂ CÏ EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי:47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב. הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע איני תלין" "לא שנאמר "ממשמע (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי 50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי בתלמוד: נ"ך.

.ÂBpÓÊa BÚ·˙e ,ÌÈ„Úa B¯ÎOL ¯ÈÎO Ïk51¯Ó‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
E¯ÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa52‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

¯ÈÎO‰ Ú·MiL ,ÌÈÓÎÁ ewz - ÌeÏk ÈzÏË53 »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
ıÙÁ ˙ËÈ˜a54ÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ55 ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

„e¯Ë ˙Èa‰ ÏÚaL56ÂÈÏÚBÙa57‡OB ¯ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈
‰ÊÏ BLÙ58ÚaL ¯ÈÎO‰ - ÔË˜ ¯ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»

ÏËBÂ59ÏBÎiL CBzÓ - ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO .60:¯ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«
:¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈz¯ÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«

E¯ÎO EÏ Èz˙Â EÈz¯ÎO61˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ
˙q‰62,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»

˙BÚh‰ ¯‡Lk63BÈ‡ - B¯ÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ64BpÓÊ ¯Á‡ BÚ·z Ì‡ ÔÎÂ .65ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa B¯ÎOL Èt66ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»
‰È‡¯‰67˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
˙q‰68BpÓÊ Ïk BÚ·zL ‰È‡¯ ‡È·‰ .69‰ -‰Ê È¯ ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆

‰ÚÈ·z ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL70?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«
ÏÈÏ Ïk BpÓÊ - ·¯Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈

ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏL71Ì‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆
ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ Ï·‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰‡Ï‰Â72Ì‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰73- ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰74. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל
ב. הל' סי'52)למעלה חושןֿמשפט (שו"ע קצתו או כולו

א). א.53)פט, הן: תקנות שתי כלומר, מד: שבועות
הוא  השכיר ב. לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע
כגון  הכל, וכופר נשבע במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
ונטען  טוען פ"א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב, הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע והוא לשכיר,
שם). שו"ע (ראה במקצת מודה שהוא כגון התורה,

שבועות 54) מהל' בפי"א (כמבואר בידו כשספרֿתורה
טוען  מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדין ח). הלכה
משבועות  פ"ז בירושלמי הדברים ומקור ב). הלכה ונטען

ז. מבעלֿהבית 55)הל' השבועה עקרו לפיכך כלומר,
לשכיר.והעבירו  נתן 56)ה ולא שנתן וכסבור שוכר, והוא

מה.). טרוד 57)(שם שהוא מפני אחד, בפועל והואֿהדין
הבית, "בעל (שם) שבועות בירושלמי אמרו וכן בעסקיו.
שם, (ר"ן לשכיר" שבועה תיקנו מרובין שעסקיו ע"י

שם). במשנה, רבינו פירוש בדבר 58)והשווה "ומדקדק

שם). המשנה, בפירוש (רבינו כפי 59)יותר" רבינו דברי
ונוטל  נשבע קטן הוא אפילו - שהשכיר שלפנינו, הנוסחא
משביעין  "אין לח:) (שבועות אמרו שהרי תימה, דברי הם -
"אין  וכתב בהשגותיו הראב"ד מזה הסתייג וכבר הקטן" את
הטור  אולם לקטן". שבועה שנמסור זה על מסכמת הדעת
לשונה: וזו רבינו בדברי אחרת נוסחא שראה מעיד, פט בסי'
מעיד  עוז (ובמגדל ונוטל" נשבע - קטן השכור אם "אפילו
הוא  וכן רבינו בחתימת מוגה בספר זו נוסחא שמצא
אטלס) הוצאת רבינו, מכת"י תורה משנה מספר בקטעים
אין  הוא קטן השוכר אם אפילו ונוטל נשבע השכיר כלומר,
רבינו  (כלשון קטן" בטענת נשבעין "אין כאן: אומרים
התובע  הוא גדול, שהוא שהשכיר, מפני ז), הל' פ"ב למעלה
והיכא. ד"ה מב: שבועות מיגאש הר"י (וכ"כ הנשבע והוא
זו  ונוסחה עיי"ש). למלך, המשנה תמיהת מתיישבת ובזה
ונטען  טוען מהל' בפ"ה לקמן רבינו שכתב למה מתאימה
השכיר. כגון ונוטלין הנשבעין מן התובע היה "ואם יא: הל'
משנה  במגיד (וראה הקטן" מן ונוטל נשבע זה הרי . .
במל"מ  וראה "השכיר" שגורסים הספרים נוסחת שמקיים

עליו). מה:61)השוכר.60)שתמה שבועות
ונשבע 62) בכל, הכופר את הגמרא חכמי שחייבו שבועה

יג). הל' שבועות מהל' פי"א (ראה חפץ נקיטת בלי
מן 63) נשבע - במקצת שהמודה ונטען, טוען כל כדין

מלשלם. ופטורים היסת, - הכל וכופר ודינו 64)התורה,
תקנה  חכמים עשו לא כאן שעד בעדים, שלא שכרו כדין
עדות  שיש כגון לנו, ברור השכירות כשעצם אלא בשכיר
אחד, עד אלא לו כשאין אבל ששכרו, עדים בשני גמורה
את  מחייבת רק אלא והחלטית, מבררת עדות עדותו שאין

בשבועה, העד להכחיש שכנגד בשכיר הצד תקנה עשו לא
מגידֿמשנה). (ע"פ ונטען טוען בכל מאשר כגון 65)יותר

שעבר  אחר לילה ושכיר הלילה, כל שעבר אחר יום שכיר
היום. עובר 66)כל בעלֿהבית אין חזקה נאמן, השוכר

קיג). (בבאֿמציעא שכרו משהה השכיר ואין תלין", "בל  על
שתבעו 67) או פרעו שלא ראיה להביא השכיר על כלומר,

והולך. רבינו שמבאר וכמו זמנו, בכל.68)כל כופר כדין
שלא 69) בחזקה היינו בתביעה, היה לגבייה הראוי הזמן כל

אמר  ולא הזמן, בסוף עדים בפני השכיר שתבעו כגון פרע,
יב). ס"ק פט סי' סמ"ע (ע"פ ושוב בלך דחהו אלא פרעתי

יג).70) ס"ק שם, (סמ"ע התביעה זמן באורך כלומר,
שלישי.71) ליל כל תבעו לא שעות 72)אם י"ב היינו

התביעה. זמן לתבוע 73)כאורך שהפסיק אחר פירוש,
שעות). כ"ד (היינו וביומו ד' בליל ותבע חזר ג' ביום

יממות,74) שתי לו נותנים אין ולמה לעולם. וכן ויומו. לילו
ג' יום כל לו לשלם מחוייב והיה ג' ליל כל תבעו שהרי
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אז  שהיה נמצא ערב, לעת תבע שלא מפני שילם? ולא
אמנם  הועילה ד' ליל בתחילת וכשתבעו פרוע, בחזקת
חדשה  כתביעה נחשבת אבל נפרע, שלא להאמינו זו תביעה
שם  סמ"ע (ע"פ בלבד תביעה אותה נגד זמן לפועל ונותנים
שהוא  זמן כל לעולם, וכן שם). 'פרישה' וראה יג, ס"ק
זמן  אותו כל כנגד ונוטל נשבע הוא - בתביעתו מתמיד

(כסףֿמשנה). שתבע

.Ê¯ÈÎO‰Â ,EÏ Èzˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ≈¿«ƒ»«¿ƒ¿¿«»ƒ
Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï - ÈÏ zˆˆ˜ LÏL :¯ÓB‡≈»»«¿»ƒ…ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«

Ô‡k ¯ÈÎO‰75‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ‡l‡ ,76. «»ƒ»∆»«ƒ≈¬≈»»»¿»»
,ÌÈzL BÏ Ô˙ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»«¿«ƒ

CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L B‡77˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ∆»«≈»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .ıÙÁ78CÏÈ ‡lL È„k ,‡e‰ ≈∆¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…≈≈

¯ÈÎO‰79LÙ ÈÁÙa80?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .81 «»ƒ¿«≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
BÚ·˙e ,BÏ ˜Òt ‰nk eÚ„È ‡ÏÂ ÌÈ„Úa B¯ÎOLa¿∆¿»¿≈ƒ¿…»¿«»»«¿»
¯Á‡ BÚ·zL B‡ ,ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ ;BpÓÊaƒ¿«¬»ƒ¿»∆…¿≈ƒ∆¿»««
‰Ó ‡l‡ BÏ ıˆ˜ ‡lL ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - BpÓÊ¿«ƒ»«««««ƒ∆≈∆…»«∆»«
‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡ BÏ ¯‡L ‡lL B‡ ,BÏ Ô˙ ¯·kM∆¿»»«∆…ƒ¿«∆¿∆»∆

˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L82. ∆»«≈»¿ƒ»«¿»

כשהם 75) שתיקנו כמו הקציצה, סכום על חלוקים כשהם
שמבאר  (כמו ופטור נשבע השוכר אלא הפרעון, על חלוקים
שוכח  השוכר אין הקציצה שסכום לפי בסמוך). רבינו

מה:). בשבועה.76)(שבועות נאמן שאינו 77)ואינו
טוען  מהל' א (בפרק כמבואר במקצת, מודה בשבועת חייב

ה"ג). השכיר 78)ונטען בין שיש שהוא, סכסוך בכל
של 80)העני.79)והשוכר. שבועה בלי וגם ממון בלי

שם). מיגאש (ר"י שבועה 81)בעלֿהבית חייב שהשוכר
חפץ. חמור 82)בנקיטת בקציצה, סכסוך דין יהא שלא

שנתבאר  נתתי, אומר והשוכר נטלתי לא אומר שכיר מדין
בעדים  שלא בשכרו היסת נשבע שבעלֿהבית ו) (הל' לעיל
מתקיף, בד"ה מ"ו, שם מיגאש (ר"י זמנו אחר שתבעו או

המגידֿמשנה). והביאו

.ÁB˙ÈlË Ô˙Bp‰83zˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ Ôn‡ ,Ôn‡Ï «≈«ƒ¿À»À»≈¿«ƒ»«¿»
ÔÓÊ Ïk ,˙Á‡ ‡l‡ Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,ÈÏƒ¿«»≈…»«¿ƒ∆»««»¿«
‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,Ôn‡‰ „Èa ˙Èlh‰L∆««ƒ¿«»À»ƒ»ƒ¿…∆ƒ¿»

B„Èa84ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL Ôn‡‰ È¯‰ -85;ÏËBÂ ¿»¬≈»À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ86B¯ÎOa87‰ÈÓc È„k „Ú88Ì‡Â . ¿»ƒ¿…∆ƒƒ¿»«¿≈»∆»¿ƒ

B„È ˙ÁzÓ ˙ÈlË ˙‡ˆÈ89‰˜ÊÁ da BÏ ÔÈ‡L B‡ , »»«ƒƒ««»∆≈»¬»»
B„Èa ‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â90‡ÈˆBn‰ - ¿≈»ƒ¿…∆ƒ¿»¿»«ƒ

Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«
‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Èlh‰ ÏÚa««««ƒ∆≈¿««»ƒ»

¯ÈÎO‰ ÔÈ„k ‰Ê ÔÈ‡L ,˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,˙ˆ˜Óa91. ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»∆≈∆¿ƒ«»ƒ

בחידושיו.83) מיגאש הר"י וכשיטת שם, שבועות
החזרתי,84) לומר שיכול ומתוך - הכלי מסתיר שהוא כגון

כלי  לו שמסר עדים כשיש אפילו לי, מכרתו לומר נאמן
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"ט שיתבאר כמו לתקן,

נשבע 85) היה לא בידי, היא לקוחה אמר שאילו ואע"ג

הכלי  של עצמו על נשבע שאינו לפי והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי"ג  רבינו דברי (ע"פ ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי,88)בגובה של

בידי  היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי ב"מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני הכלי שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע
לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ בנקיטת נשבע ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס שהשכיר לפי

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי' ב"י (ע"פ היסת ונשבע בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ"ט עצמו דברי נוגדים כאן רבינו דברי אמנם פט).
נשבע  בעלֿהבית "הרי שם: שכתב ב, הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי חפץ בנקיטת
משני  באחד נזדקרה שטעות צ"ל ובהכרח בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.Ë¯ÈÎO92ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ÔÈ‡ - Ú·M‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó93.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏe94¯ÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«

ÏËÂ Ú·M‰ ,EÓˆÚ ¯Úˆz95‰Ëe¯t B¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»
˙Á‡96‡l‡ ÏhÈ ‡Ï - ‰Èz˙ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»

ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰Úe·Laƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«
‰Úe·La ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï - ˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk97. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב הונא כרב מט: שבועות
הרי"ף. שבועה,93)בדעת שנתחייב מי לכל בניגוד

שאין  ואף עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע
טוען  מהל' פ"א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע ירתע שלא השוכר על שחסו לפי יב), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח אין עדים, לו שאין מכיון התובע: טענת
הרי  ואומר: לנטען ופונה פותח אלא שבועה, רק ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי וכך, כך טוען התובע
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין
הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי והשווה כסףֿמשנה,

שם). ובכ"מ רבינו 95)י, ומפרש לו", "לפתוח שם:
שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח אבל

מהל' (פ"ג לתובע נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה
ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע

בפ"ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי כסף, מעין שתי טענת
דעתו  מביע רבינו שהלא צ"ע אמנם א). הל' שם (ראה
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בשתי  שיכפור הנתבע שצריך אומר, "ואני ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע ישבע ואח"כ מעין
לומר  "שאפשר הכסףֿמשנה: אומר רבינו, בדברי הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע"פ
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ"ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
 ֿ ובכסף במ"מ ראה רבינו. בדברי הסתירה בישוב נאמרו

ב). ס"ק פט סי' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

.‡ÌÈÏÚBt‰2ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ÔÈOBÚ Ô‰L3 «¬ƒ∆≈ƒ¿»»∆ƒƒ»»∆
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ4LeÏ˙a ÔÈa ,5,¯aÁÓa ÔÈa «¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿≈¿»≈ƒ¿À»

ÚÓ eÈ‰ÈÂ‰Î‡Ïn‰ ˙¯ÈÓb Ô‰ÈO6ÏÚa ÏÚ È¯‰ - ¿ƒ¿«¬≈∆¿ƒ««¿»»¬≈«««
.Ba ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï Ô˙B‡ ÁÈpiL ‰ÂˆÓ ˙Èa‰««ƒƒ¿»∆«ƒ«»∆¡…ƒ«∆≈ƒ

'B‚Â EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk :¯Ó‡pL7‡·˙ Èk :·e˙ÎÂ , ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆≈∆¿¿»ƒ»…
EÚ¯ ˙Ó˜a8·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .9 ¿»«≈∆ƒƒ«¿»»¿∆≈«»

BÏ ¯Èz‰ ÈÓ ,B¯ÎO ‡Ï el‡ ÈÎÂ .¯ÈÎOa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ…¿»ƒƒƒ
‰Ówa B‡ e‰Ú¯ Ì¯Îa ‡B·iL10?BzÚcÓ ‡lL BlL11 ∆»¿∆∆≈≈«»»∆∆…ƒ«¿

‰„B·ÚÏ ÌÈÏÚa ˙eL¯Ï ‡·˙ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ‡l‡∆»»≈ƒ»…ƒ¿¿»ƒ«¬»
ÏÎ‡z -12. …«

ãycew zegiyn zecewpã

ody dnn lek`l oze` gipiy devn ziad lra lr ixd"
."ea oiyer

הקב"ה  של ובשדהו בכרמו ישראל של בעבודתם ודוגמתו
(שכולם  האדם צרכי כל את כולל וזה לאכול, להם שמניח
המוכרחים  בדברים הן צרכם, כדי אכילה) בשם נקראים
תענוג  של דברים והן בשדה) (העבודה האדם לקיום

בכרם). (עבודה
(18 'de 798 'r a"g `"pyz y"dq)

פז.2) בזה,3)בבאֿמציעא וכיוצא החולב להוציא
להלן  ד.כמבואר להלן 4)הל' כמבואר לחלה, או למעשר

ה. בתלוש.5)הל' גומרת 6)שעבודתו עבודתם כלומר,
ובצירה, קצירה כגון לה. צריך שהדבר המלאכה, את
ד. הל' להלן כמבואר בבצלים, המנכש להוציא

כנפשך".7) ענבים מלילות 8)"ואכלת "וקטפת וגומר:
במחובר, העושה פועל באכילת נאמר אלו פרשיות בידך".
כה, (דברים בשור שנאמר ממה פט.) (שם למדוהו ובתלוש

בדישו". שור תחסום "לא תבוא".9)ד) או 10)"כי
בעלים,11)בקמה. מדעת שלא בכרם בא אם ואפילו

ענבים. אכילת שכר בעד אונקלוס:12)לבצור תרגם וכן
ובירושלמי  כהנא, וכרב כרב צב.) פז: (שם תתגר ארי
(יכול  יכול רעך, בקמת תבוא כי "כתיב ו הל' פ"ב מעשרות
תלמודֿלומר  מדבר, הכתוב אדם כל בשאר לפרש) אתה
זה? ואיזה להניף, רשות לו שיש את וגו' תניף לא וחרמש

הפועל". זה

.·?¯aÁÓa ‰OBÚÏ LeÏ˙a ‰OBÚ‰ ÔÈa ‰Ó«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»
¯·ca ÏÎB‡ - LeÏ˙a ‰OBÚ‰L13‰¯Ó‚ ‡lL „Ú ∆»∆¿»≈«»»«∆…ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ14;ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzMÓe , ¿«¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿»∆¡…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ¯ˆB˜Â ¯ˆBa ÔB‚k ,¯aÁÓa ‰OBÚ‰Â15 ¿»∆ƒ¿À»¿≈¿≈≈≈

ÔB‚k .B˙„B·Ú ¯Ó‚iLk ‡l‡16„Ú Ïqa ÔzÈÂ ¯ˆ·iL ∆»¿∆ƒ¿…¬»¿∆ƒ¿…¿ƒ≈«««
ıtÈÂ ,ep‡ÏÓiL17¯ÊÁÈÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ïq‰18¯ˆ·ÈÂ ∆¿«¿∆ƒ«≈««¿»«≈¿«¬…¿ƒ¿…

ep‡lÓÈÂ19BÈ‡Â ,20‡lÓiL ¯Á‡ „Ú ‡l‡ ÏÎB‡ ƒ«¿∆¿≈≈∆»«««∆¿«≈
Ïq‰21‰„·‡ ·L‰ ÈtÓ Ï·‡ .22ÌÈÏÚaÏ23e¯Ó‡ , ««¬»ƒ¿≈»≈¬≈»«¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ24ÔÓB‡Ó Ô˙ÎÈÏ‰a ÔÈÏÎB‡ ÔÈÏÚBt‰ eÈ‰iL :25 ¬»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»»≈»
˙b‰ ÔÓ Ô˙¯ÈÊÁ·e ,ÔÓB‡Ï26eÏh·È ‡lL È„k , ¿»«¬ƒ»»ƒ««¿≈∆…¿«¿

‰Î‡Ïn‰ CB˙a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ï e·LÈÂ ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿≈¿∆¡…∆»¿ƒ¿«¿»»
.ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk¿∆≈¿«¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ

בו.13) עושה זמן 14)שהוא כל הפועל, על מוסב
ב'חינוך' (וכן רומא ובדפוס אוכל, - בעבודתו הוא שהפועל
היתה  הלחםֿמשנה (ולפני "עבודתו" הנוסחא: תקעו) מצוה
הפירות, על כאן שהכוונה ופירש "מלאכתו", הנוסחא
המחייבתם  מלאכה לגמר הפירות באו שלא עוד על כלומר,
שהשוני  נראה רבינו, שאומר בין" "מה הלשון ברם במעשר,
כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח"מ שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי מוכח וכן שם).
רומא. דפוס וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי' גמר 21)ב'טור' הוא שזה
"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע מן "ובתלוש - עבודתו
לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב: זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה
אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע, מן תלוש בו עוסק שהוא
רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב"ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי"ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב'ספר רבינו שכתב
אמרו  לא "וכולן הרי"ף: נוסחת לפי צא.) (שם במשנה אמרו
 ֿ ובמגיד הראב"ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא
המשנה  בפירוש רבינו דברי ראו לא הנראה וכפי משנה.

המצוות'). חבירו 22)וב'ספר ממון על לשמור פעולה כל
אבידה". "השבת התלמוד חכמי בפי מוגדרת מהפסד,

אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא
הסל. צא:24)מילוי שמצד 26)שורה.)25שם הגם

זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח

אכילה. בזמן
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.‚Ïh·Ó‰27˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ¯Ób28:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓ¯ÁÂ29ÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓ¯Á ÛÈÈ ‡Ï - ‰¯Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡Ï30CÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙31el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .32ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ ·iÁ - CÈÏB‰ B‡33. ƒ«»¿«≈

(לח"מ).27) עראי הפסק אלא הותר שלא קבע, ביטול
רומא,28) ובדפוס בבצירה. עוסק שהוא בעוד כלומר,

ולפי  מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח"מ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק בפירוש
('ספרי' רעך קמת על חרמש מניף שאתה בשעה תניף":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כיֿתצא, פרשת דברים
רסז). לאוין המצוות' ב'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור

"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע, מחובר בכל
בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע"פ בארץ, בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב. ב"מ (ראה לא 32)בכליו "וחרמש
תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף" - המשלם וכל

טז.). (מכות לוקה

.„·ÏBÁ‰34ıaÁÓ‰Â35Ôa‚Ó‰Â36ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L37Û‡ ,ÔÈÓeL·e ÌÈÏˆ·a LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚ38ÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓ39ÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik40¯Ób Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓ41ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .42 ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ
˙B‡L˜nk ,¯aÁÓ‰ ¯·c ÏÎÂ43˙BÚÏ„n‰Â44ÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡45. ¿ƒ¿»

פט.34) חמאה.35)ב"מ גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע שגידולי דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי שאין והמגבן והמחבץ החולב יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י (לשון ציביש" בלע"ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו

אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר
גמר  זה אין בקרקע מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע, מחוברים עודם שהרי מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט: שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף אלימי" מביני קטיני משליף דקא אע"פ . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין

הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני
כעושה  אינו "שהשומר ח) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי

.‰Ï„Ba‰46ÌÈ¯Ó˙a47˙B¯‚B¯‚·e48,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÈtÓ49ÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ50eOÚL ¯Á‡51¯·Ï Ô¯ÎOL ÔB‚k ,52 ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙B¯B¯ˆ53el‡ È¯‰ - ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡54Ï·‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰55Ûh˜Ó‰Â56ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
¯OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·cÓ57. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒ¯t˙58ÂÈÏebÚ59ÂÈ˙Bi·Á eÁzt˙Â60eÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ Ô¯ÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙61,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿

¯OÚÓÏ eÚa˜Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ È¯‰L62Ô‰ È¯‰Â ∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¬≈«¬≈≈
Ï·Ë63ÔÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .64ÔÏÈÎ‡Óe ¯OÚÓ -65ÔÈ‡ . ∆∆¿ƒ…ƒ»¿«≈«¬ƒ»≈

Ì¯Îa :¯Ó‡pL ,Lc˜‰ ÏLa ÔÈÏÎB‡ ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ¿ƒ¿∆∆¿≈∆∆¡«¿∆∆
EÚ¯66. ≈∆

יבשות.48)כבושים.47)המפריד.46) תאנים
הל'49) מעשר מהל' בפ"ג כמבואר ודשם, שכבשם משעה
מעשר.50)טז. חיוב לאחר חיוב בהם צ"ל 51)שיש

למעשר  מלאכתו שנגמרה כלומר, (משנהֿלמלך). שעשר
הפועל  אין - טבל והן נעשו לא אם (כי בעלֿהבית ועישרן
מלאכתן  נגמרה לא שעדיין אע"פ התורה, מן בהן אוכל
מצוה  חינוך' 'מנחת תורה. זיכתה לא האסור שדבר לחלה,

העיסה 54)לנפותם.53)לברור.52)תקעו). שאין
המים  יתערב פירוש, משתתגלגל. אלא בחלה מתחייבת

ד. הל' ביכורים מהל' בפ"ח כמבואר לאחר 55)בקמח,
שם).56)הגלגול. רש"י (לשון פניה" וטח "עורך,

למעשר 57) או בחלה המחוייבים להן והדומה בחיטים
וכרבינא: פט. שם חלה. חיוב בהם שאין בדברים בלבד
דיש  מה - דיש) בתורה נאמר (פירוש, דיש ותני, "כרוך
ופועל  ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד,
- ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל
הנהוג  לדבר מלאכתו נגמרה שלא כלומר: בו". אוכל פועל
לחלה  - לחלה אם למעשר, - בו נוהג בלבד למעשר אם בו,

שם). דבלה,59)נתפרדו.58)(כפירש"י של עיגולים
עגולה. בתבנית כבושות שהן יבשות יין.60)תאנים של

למעשר.61) נקבעו שכבר והודיען החביות, ולסתום לעגל
פי 62) מעל והחרצנים הזגים ושלה בעיגולים שיחלק משעה

טז. יד, הל' מעשר מהלכות בפ"ג כמבואר החבית,
משנהֿלמלך,63) (עיין תורה זיכתה לא האסור ודבר

תקעו). מצוה חינוך' למעשר.64)וב'מנחת נקבעו שכבר
לתחילת 65) ששכרם היו סבורים סתם, ששכרם כיון

הזגים  שלו לא שעדיין החביות לסתום או בעיגולים הדריסה
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין החבית פי מעל והחרצנים
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לפיכך  נשכרו, כן דעת ועל מהם, לאכול ויוכלו למעשר
(מגידֿמשנה). ומאכילם הקדש 66)מעשר של ולא "רעך"

פז:). (שם

.ÊÈÚ·¯ ÚËa ˙BOÚÏ ÔÈÏÚBt ¯ÎO67el‡ È¯‰ - BlL »«¬ƒ«¬¿∆«¿»ƒ∆¬≈≈
ÌÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï68ÔÏÈÎ‡Óe ‰„Bt -69. ……¿¿ƒ…ƒ»∆«¬ƒ»

נאכלים 67) שאינם לנטיעתו הרביעית בשנה אילן פירות
לירושלים, הדמים ומעלה הפירות פודה או בירושלים אלא
ד. הל' רבעי ונטע שני מעשר מהל' בפ"ט כמבואר

רבעי.68) נטע של טעות,69)שהם כמקח זה שהרי
צב:). (שם נשכרים היו לא שמא - הודיעם שאלמלי

.Á˜ÒBn‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰Â Lc‰Â ¯ˆBw‰70¯ˆBa‰Â «≈¿«»¿«∆¿«≈¿«≈¿«≈
C¯Bc‰Â71Ì‰ È¯‰ - el‡ ˙BÎ‡ÏÓa ‡ˆBik ÏÎÂ ¿«≈¿…«≈ƒ¿»≈¬≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡72. ¿ƒƒ«»

נגמרה 72)בענבים.71)בזיתים.70) לא שעדיין
לחלה. או למעשר או מלאכתם,

.Ë˙Bz‚ È¯ÓBL73˙BÓ¯ÚÂ74LeÏz‰ ¯·c ÏÎÂ75ÔÓ ¿≈ƒ«¬≈¿»»»«»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú˜¯w‰««¿«∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈¿ƒ

‰È„Ó ˙BÎÏ‰Ó76‰OÚÓ ‰OBÚk BÈ‡ ¯ÓBM‰L ;77. ≈ƒ¿¿ƒ»∆«≈≈¿∆«¬∆
elÙ‡ ,ÂÈÏ‚¯a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,ÂÈ¯·È‡a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿≈»»≈¿»»≈¿«¿»¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙ˙Îa78. ƒ¿≈»¬≈∆≈ƒ«»

יין.73) כבר 75)תבואה.74)גתי המחובר, שבדבר
כלל. אוכלים שאין ד) (הל' למעלה מצד 76)נתבאר

התורה. מן ולא כן, נהגו שכבר אין 77)המנהג כך ומשום
כשמואל). (שם, התורה מן תבא 78)אכילתם "כי שנאמר

- רעך" בכרם לבצור תבא "כי נאמר (ולא רעך" בכרם
צא: (שם בכתפיו ואפילו דעביד" מאי "בכל משמע תיו"ט)

תנאֿקמא). כדברי

.ÈÌÈ·Úa ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈ‡˙a ‰OBÚ ‰È‰79ÌÈ·Úa , »»∆ƒ¿≈ƒ……««¬»ƒ«¬»ƒ
zÏÎ‡Â Ì¯Îa :¯Ó‡pL ;ÌÈ‡˙a ÏÎ‡È ‡Ï -……«ƒ¿≈ƒ∆∆¡«¿∆∆¿»«¿»

ÌÈ·Ú80ÔÙ‚a ÏÎB‡ BÈ‡ - BÊ ÔÙ‚a ‰OBÚ‰Â . ¬»ƒ¿»∆¿∆∆≈≈¿∆∆
˙¯Á‡81¯Á‡ ¯·„Â ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡ÏÂ .82ÏÎ‡È ‡ÏÂ . «∆∆¿……«¬»ƒ¿»»«≈¿……«

ÁÏÓa ‡ÏÂ ˙Ùa83ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ıˆ˜ Ì‡Â . ¿«¿…¿∆«¿ƒ»«ƒ««««ƒ«
ÏÎ‡iM ‰Ó ¯eÚL84˙Ùa ÔÈa ÁÏÓa ÔÈa B˙B‡ ÏÎB‡ - ƒ«∆…«≈≈¿∆«≈¿«

‰ˆ¯iL ¯·c ÏÎa ÔÈa85ıÓÏ ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡ .86 ≈¿»»»∆ƒ¿∆»¿≈»…
ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Úa87B‡ ÂÈa eÈ‰È ‡ÏÂ . »¬»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿…ƒ¿»»

BzL‡88¯e‡a ÔÈÏaM‰ BÏ ÔÈ·‰·‰Ó89:¯Ó‡pL ; ƒ¿¿«¿¬ƒ«ƒ√ƒ»∆∆¡«
Ô‰L ˙BÓk ÌÈ·Ú - ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â90Ïk ÔÎÂ . ¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿¬»ƒ¿∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik91. «≈»∆

ולבצור 79) בתאנים לארות בשניהם, לעשות שכרו ואפילו
וכן  בתאנים. עושה כשהוא בענבים אוכל אינו - בענבים

שלז). סי' ('טור' שאין 80)להיפך יודיעם אנו אין "וכי
"ואכלת  תלמודֿלומר מה ענבים, אלא (לאכול) לוכל בכרם
לא  בתאנים עושה היה שאם (מכאן) מיכן אלא ענבים"?
(ירושלמי  בתאנים" יאכל לא בענבים בענבים, יאכל

רסו). דברים, 'ספרי' ז. הל' פ"ב שהוא 81)מעשרות אע"פ
של  לכליו נותן שאתה "שממה בו, עושה שהוא מין מאותו

צא:). בבאֿמציעא (בבלי ליכא" והא בעינן, - בעלֿהבית
"ענבים,82) דרשו: פז: שם הרבה. הענבים מן יאכל שלא

אחר". ודבר ענבים שיאכל 83)ולא "למתקן פט: שם
פז:). רש"י (לשון שיעור 84)הרבה" עד לאכול שקצץ

ע"פ  יא, הל' מעשר מהל' פ"ה (רבינו יותר ולא מסוים
קצץ). בד"ה פט: ב"מ ב'תוספות' שהובא כפי הר"ח, פירוש

ובפ"ה 85) פט:), (שם שקצץ מהכמות יותר יאכל לא שהרי
הוא  אם לעשר חייב שהפועל נתבאר יא הל' מעשר מהל'
אחת  אוכל "קצץ, שם: רבינו וז"ל שתים. שתים אוכלם

ציר  ואם חייב אחת. שתים) שתים שאוכלם (כלומר, ף
שאם  כלוקח, זה הרי קצוב דבר אוכל והוא הואיל לעשר,
לפי  כאן, זה דין רבינו הזכיר ולא (למעשר)", נקבע צירף
הנוגעים  בענינים בלבד לאכילה הפועל בזכות כאן דן שהוא
מה  על בזה וסמך מעשר. בדיני ולא בעלֿהבית, עם ליחסו

(מגידֿמשנה). מעשר בהל' ביאר למצוץ 86)שכבר
והזגים. החרצנים ולזרוק ולא 87)הענבים, "ואכלת,

פז:). (שם הוא 88)מוצץ" שהרי עצמו, הפועל וכלֿשכן
פט.). שם (גמרא מהבהב שהוא בשעה ממלאכה בטל

שם).89) (רש"י טעמו" ממתק מסמיך 90)"שהאור רבינו
ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
 ֿ (אבן שהן כמות ענבים אלא הפרי, בגוף הכשר הוספת

אור.91)האזל). יהבהבן שלא שבלים, כגון

.‡È‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚92EÚ·O ELÙk :¯Ó‡pL ;93¯zÓe .94ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡95˙BÙi‰ ÌB˜Ó „Ú96ÏÎB‡Â97BÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï98˙·˙BÎÂ ,¯È„a elÙ‡99,¯È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa B¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡100ELÙk :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚ·O101‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,Ôz·Ú¯102¯nLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈
˙BÓ¯Ú LÓÁ B‡ Úa¯‡103˙Á‡Ó BÒ¯k ‡lÓÈ ‡Ï - «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««

ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰Ó104ÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk105. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿

שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק רעים מפירותיו שחלק בכרם, עושה כשהוא
היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל

לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק חייב הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק ומאלה

חפץ. שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב.). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב'ספרי'
יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב"מ

.·È˙ba ·¯ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰106ÔÈÏÎB‡ - «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈ·Ú¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»
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„·Ïa ÌÈ·Úa107È˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ¯„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ - ·¯ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈ·e ÌÈ·Úa ÔÈOBÚ Ô‰ È¯‰L ,LB¯Èz‰108. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב) (לאורך וערב שתי בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.‚ÈÈ‡M ‰Ó È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡109ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï110‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰¯Bz111¯ÈÊ elÙ‡ .112‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡Â ,ÌÈ·Úa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL113. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי לי שכבר 110)המגיע מזה כלומר,
שלז). סי' 'טור' (עיין בו וזכיתי בידי שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח לו אין ואוכל, לועס
ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי בד"ה צב.
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק שם, בגמ' (ספק משלו
לתנאי  הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,
יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה

(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי וכשאינו

.„È‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBt114ÂÈ·e BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„·ÚÂ115eÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â ,116 «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿

el‡ È¯‰ - Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡117?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .118 ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;eÏÁÓ È¯‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»
ÌÈpË˜119;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿

Ô‰È·‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L120ÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆
Ì‰ÈB„‡121ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,122. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני אינם שהרי הקטנים, אכילת על לפסוק

צג.). צב: (שם התורה להם שזיכתה זכותם

ה'תשע"ז  מנ"א י"ח ה' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר

בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.‡ÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈

Ú˜¯˜2LeÏ˙a ÔÈa ¯aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«
˙˜¯Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „·Ï·e .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…

‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח:2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי ובהתאם הפועל כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה  אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב.
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.·dzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7- »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
¯BL „Á‡ .BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜¯˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a ¯BL ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11¯eËt -12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
‰ÓeÒÁ ‡È‰Â ‰Î‡ÏÓ d·14ÏB˜a dÓÒÁ elÙ‡ ,15- »¿»»¿ƒ¬»¬ƒ¬»»¿

‰˜BÏ16,‰˜BÏ - da L„Â dÓÒÁÂ ‰Ó‰a ¯ÎO . ∆»«¿≈»«¬»»¿»»∆
ÌlLÓe17ÚaÏÌÈÏ18‰LBÏLe ‰¯ÙÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ¿«≈«¿»ƒ«¿»»«ƒ¿»»¿»

¯BÓÁÏ ÔÈa˜19,‰È˙BBÊÓa ·iÁ˙ ‰ÎÈLÓ ˙ÚMnL ; «ƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰ÓeÒÁ da Le„iL „Ú ˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â20. ¿≈«»«¿«∆»»¬»

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel lewa dnqg elit`"

מעשה, ובין ודיבור מחשבה בין כללי הבדל שיש הגם
האדם  בתוך הנמצאים עניינים מבטאים ודיבור שמחשבה
מה־  החוץ, עם פעולה לא ובוודאי שייכות להם אין אבל
פעולה  כי־אם מהאדם חלק שאינו המעשה שאין־כן
ובין  דיבור בין גדול הבדל ישנו זאת, בכל לו, מחוצה הנפעלת
להן  ואין ודקות רוחניות הן המחשבה אותיות כי מחשבה
ואין  עצמו באדם רק היא המחשבה ולכן למעשה, שייכות
הדיבור  מה־שאין־כן הזולת. אצל לפעול אפשרות כל לה
שייכות  לו יש הפה מוצאות חמש ידי על גשמי מהבל שנוצר

מעשה". הוי שפתיו "עקימת ולכן האדם, לפעולת
שבין  ההבדל את המסביר בסנהדרין לתוס' ההסבר גם זהו
כי  שלוקה, הוא שהדין בפה" "חסמה לבין זוממין עדים
המשך  כמו הוא אדם של דיבורו ידי על הנגרם מעשה
שמעשה  הרי מעשה הוי שפתיו שעקימת ומכיון לדיבור,
בפה" "חסמה ולכן בפועל שנוצר המעשה את יצר הדיבור

חייב.
על  לחייבם אפשר אי זוממים בעדים מה־שאין־כן
שראו  על ומעידים בראיה" ש"ישנם הגם בלבד, המחשבה
הראי'ה  שתחשב אפשר אי פלוני, מעשה עושה פלוני את

כמעשה.
(83 'r `"ig y"ewl)
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ממקום 7) גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון
מגיד  וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון למקום"

א). בהלכה נד:8)משנה קמא דברים,9)בבא סיפרי
פט. מציעא בבא ועיין אומרת 10)רפז, זאת להיות, רגיל

בדרך  בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי
תבואה. לדישת עושה 11)כלל שהוא בשעה לאכול

כמבואר  בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה
י"ב. בפרק (כן 12)למעלה "כנפשך פח: מציעא בבא

מה  פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
(חסמו  חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו
שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל הבית בעל
איסורא  אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא

כורחו". בעל חסמו אם כבר 13)איכא שהיא בשעה
חסימה".14)במלאכה. תהא לא דישה "בשעת צ: שם

רש"י 15) (לשון בה" גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
לוקים 16)שם). אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

היא  בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו.
אוכלת  ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל כמעשה,
המתחיל  דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא
רבינו  מדברי שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי
על  לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק
שאינו  בדיבור אלא לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת

משנה). (מגיד מעשה  לכלל  צא.17)בא  בעד 18)שם
ויום. יום ליום 19)כל האכילה כמות חכמים שיערו כך

חמור. ושל פרה לפוטרו 20)של אין כך משום כלומר,
ומשלם  לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן
באים  אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי לג), (כתובות
חיוב  לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת,
באים  כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא מלקות

צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד,

.‚Ï‡¯OÈ21ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙¯Ùa Lc‰22¯·BÚ - ƒ¿»≈«»¿»»∆≈»ƒ≈
ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ23B˙¯Ùa Lc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â . ƒ««¿…¿»≈»ƒ«»¿»»

Ï‡¯OÈ ÏL24ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡ -25¯Ó‡ . ∆ƒ¿»≈≈≈ƒ««¿…»«
da Le„Â È˙¯t ÌÒÁ :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26dÏ ·LÈ ; ¿≈»ƒ¬…»»ƒ¿»»«»

ıB˜27dÏ ıÈa¯‰ ;˙ÏÎB‡ dÈ‡ È¯‰Â ,da L„Â ‰ÈÙa¿ƒ»¿»»«¬≈≈»∆∆ƒ¿ƒ»
È¯‡28ıeÁaÓ da ıÈa¯‰L B‡ ,ıeÁaÓ29È¯‰ ; ¬ƒƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈

d˙B‡ ‰˜LÓ BÈ‡Â ‰‡ÓvL30Èab ÏÚ ¯BÚ Ò¯t ; ∆»¿»¿≈«¿∆»»«««≈
LÈc‰31,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ÏÎ‡z ‡lL È„k ««ƒ¿≈∆……«»∆¿«≈»

‰˜BÏ BÈ‡Â32È·Ï Ú¯ Ba ‰OBÚ ‡È‰L ¯·c‰ ‰È‰ . ¿≈∆»»«»»∆ƒ»«ƒ¿≈
‰fÓ ÏÎ‡z Ì‡Â ‰ÏBÁ ‰˙È‰L B‡ ,d˜ÈfÓe ‰ÈÚÓ≈∆»«ƒ»∆»¿»»¿ƒ…«ƒ∆
‡l‡ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡lL ;dÚÓÏ ¯zÓ - ˙Ê¯˙Ó«¿∆∆À»¿»¿»∆…ƒ¿ƒ»»∆»

d˙‡‰ ÏÚ33˙È‰ dÈ‡ È¯‰Â ,34. «¬»»»«¬≈≈»∆¡≈

צ.21) יהודי.22)שם האינו של התבואה ואפילו
ודישה 23) שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא

יא). קטן סעיף שלח (סמ"ע של 24)שהיא הוראתו פי על
אך 25)הישראל. הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

רבינו  שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם
הישראל 26)בסמוך. בתבואת אומרת זאת דישתי,

אסור  שהישראל מעשה, ישראל בשביל לעשות לגוי ואמירה
"אמירה  שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה

(שם). שבות" קוץ 27)לנכרי לה הושיב אבל - מאליו
שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו שהרי לוקה

"הרביץ 28) כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
ארי  לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה
הגירסא  ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".
נוטה  דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן

כך. ואין 29)לתקן אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
משום  ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה
באכילתה  ממעטת אלא מלאכול, לגמרי נמנעת שאינה

עמד). המתחיל דיבור שם הצימאון 30)(תוספות ומחמת
אוכלת. ביה 31)אינה קרינא מי הדישה את רואה "ואינה

שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה שורת 32)(האם
אסור  - רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות

לוקה. תאכל.34)ולתועלתה.33)ואינו אם

.„‰¯t35da Lc Ô‰k ‰È‰L Ï‡¯OÈ ÏL36‰Óe¯˙a37 »»∆ƒ¿»≈∆»»…≈»»ƒ¿»
È‡cÂ ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e38˙BLc‰ ˙B¯t ÔÎÂ , ƒ¿««¬≈∆««¿≈»«»

ÈL ¯OÚÓa39˙B¯Ùe ,40ÈÙÏ ‰‡e·z‰ ÏÚ ˙BÎl‰Ó‰ ¿«¬≈≈ƒ»«¿«¿««¿»¿ƒ
Ë¯iL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - C¯c‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡È·Ó - ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ¯˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ.35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של

ט  בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות
מפני  תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על

כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,
בו  קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק

חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,
הרב  (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב
ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט:). בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם
רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב"ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.‰È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓa Lc‰45¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óe¯z ÈÏec‚·e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ - ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
שני  ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר
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מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
"וכיצד  מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר
בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא
עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי הפרה את להאכיל מחוייב אינו כך ומשם

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה

.ÂÈ‡M¯48‰¯t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙¯t ·ÈÚ¯‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈
È‡M¯Â ;LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ¯ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»

¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ
,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M¯ :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ

ÔÈ‡M¯Â ;‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ
¯Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏ54Ï·‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»

ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M¯ ≈«≈«««¬¿«¿««¿»
˙È·¯Ú B˙¯Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
BÓˆÚ ÛbÒÓe ·ÈÚ¯Ó ‰È‰È ‡ÏÂ .˙È¯ÁL ‰¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿

ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈ·Ï «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆
‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È¯‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…

.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«

ãycew zegiyn zecewpã

xikydle dlila ezk`ln zeyrl i`yx lretd oi` la`"
dk`ln dyri `le 'ek ...egek ylgi ixdy ...meia envr

."gka

מעט  ויבטל הבית בעל את יגזול "...שלא כתב: ז' ובהלכה
חייב  וכן כו' במרמה.. היום כל ומוציא בכאן ומעט בכאן

כוחו". בכל לעבוד
ולכן  שונים, דינים שני הם הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
של  בחפצא דין הוא הראשון, הלכות. לשתי חילקם
יחסר  הגוף ובתשישות כח בחלישות יעשנה שאם העבודה
מדבר  אינו השני הדין אבל לעשות. שעליו המלאכה בגוף
כוחו  בכל לעבוד שצריך להדגיש בא אלא תשוש בפועל
הבית, בעל כלפי הפועל של האישית התחייבותו מצד
לחיוב  ויותר המלאכה של לחפצא פחות נוגע זה ועניין
בחפצא  ולא הבית לבעל הפועל שבין עניין והוא הגברא,

עצמה. המלאכה גוף של
שני  את חיבר שלו בשו"ע הזקן האדמו"ר מה־שאין־כן
מוזהר  הבית שבעל "וכדרך כו'" רשאי הפועל "אין הדינים
חייב  וכן כו' הבית בעל מלאכת יבטל שלא מוזהר העני כך

דינים  שני אינם לשיטתו כי אחת בהלכה כוחו" בכל לעבוד
ההתחייבות  היינו הוא, אחד שניהם שיסוד אלא שונים
של  בחפצא פגם ולא הבית בעל כלפי הפועל של האישית
לא  הוא כח בתשישות שעבד מה גם כי עצמה. המלאכה
הנגרם  "גרם" רק אלא הבית בעל של מלאכתו גזילת בגדר

בכח. הבית בעל של מלאכתו לעשות יוכל שלא מזה
(144 'r d"kg y"ewl it lr)

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב
הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי
י. הלכה י"ב פרק ח.55)למעלה פרק שם תוספתא

שבביתו.56)

.ÊÈÚ ¯ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯‰ÊnL C¯„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
ep·kÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ¯‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆

‡ÈˆBÓe ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa ËÚÓ Ïh·ÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ«≈¿«¿»¿«¿»ƒ
,ÔÓfa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Ó¯Óa ÌBi‰ Ïk»«¿ƒ¿»∆»«»¿«¿≈««¿«¿«
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÚ e„Èt˜‰ È¯‰L59 ∆¬≈ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿««»

d˙B‡ C¯·È ‡lL60È¯‰L .BÁk ÏÎa „·ÚÏ ·iÁ ÔÎÂ . ∆…¿»≈»¿≈«»«¬…¿»…∆¬≈
.ÔÎÈ·‡ ˙‡ Èz„·Ú ÈÁk ÏÎa Èk :¯Ó‡ ˜Ècv‰ ·˜ÚÈ«¬…««ƒ»«ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa Û‡ ˙‡Ê ¯ÎO ÏË CÎÈÙÏ¿ƒ»»«¿«…«»»«∆∆∆¡«

.„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ«ƒ¿…»ƒ¿…¿…

ãycew zegiyn zecewpã

okia` z` izcar igek lka ik xn` wicvd awri ixdy"
yi`d uxtie xn`py dfd mlera s` z`f xky lhp jkitl

."c`n c`n

להבין: וצריך
הוא הרמב"ם של ספרו הי"ד)א. לספר בהקדמה "ספר (כדבריו

נטל  הצדיק שיעקב להלכה כאן נוגע ומה הלכות" הלכות
הזה. בעולם אף שכר

כלל, ברמב"ם רגיל שאינו הצדיק" "יעקב הלשון מהו ב.
אבינו יעקב כתב לא וכד'.ומדוע

הנהגתו  אם שהרי וביה, מניה עצמו סותר לכאורה  הרי ג.
הדין  משורת ולפנים צדקות מצד היתה אבינו יעקב של
ראיה  ממנה מביא מדוע הזה) בעולם אף שכר נטל (שלכן

אדם. כל ולהנהגת להלכה
היינו  הצדיק, מיעקב שהביא הראיה לא אם בזה: והביאור
של  בחפצא לפגום שלא הוא שהחיוב לחשוב יכולים
שהעני  ו' בהלכה הרמב"ם שכתב כמו הבית, בעל מלאכת
ז' בהלכה אבל הבית" בעל של מלאכתו גזל "מפני מוזהר
גדר  שהוא כחו" בכל לעבוד חייב "וכן עניין עוד מחדש
מצד  הבית לבעל הפועל של האישית במחויבות נוסף
הבית  לבעל הפועל שבין האישי בעניין והזהירות הגברא,

הצדיק". "יעקב במילים מרומזת
מדגיש  הזה" בעולם אף שכרו נטל "לפיכך שהוסיף ובזה
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מאד  האיש "ויפרוץ את שהרי עבודתו, על שכר שזהו
את  עבדתי כחי ש"בכל ידי על אבינו יעקב פעל מאד"
הגברא  שמצד השני העניין שגם הראיה ומכאן אביכן",
כל  ולהנהגת להלכה עניין היא כחו" "בכל העבודה היינו

אדם.
(139 'r d"kg y"ewl it lr)

עני".57) שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון
משכירין  והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה

שם). (רמב"ן שכרו.58)עצמם" ילין ברכת 59)לא
והמטיב. הברכה 60)הטוב את כולל הוא (וכן כלל הפועל

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא כדי השנייה) בתוך השלישית
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות

˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

-mihtynxtq
oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨

ÔÈc - ‰BL‡¯ .‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒ»ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈc - ‰iL .ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
שואל.1) דין מבאר

.‡Ï‡BM‰2¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰· B‡ ÌÈÏk «≈≈ƒ¿≈»¿«≈»∆ƒ¿»
Ò‡ Ò‡ elÙ‡ ,·‚ B‡ „·‡Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ≈¬≈¿»«ƒ¿«¬ƒ∆¡«…∆

ÏB„b3- ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰¯aLpL ÔB‚k , »¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿≈≈»
ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«…∆∆¡«¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó B‡ ¯aLÂ 'B‚Â e‰Ú≈̄≈¿¿ƒ¿«≈¿»»≈ƒ«≈
˙ÚLa ‡lL Ò‡pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌlLÈ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«∆…ƒ¿«
,da L¯ÁÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a Ï‡L Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ¿»»¬»ƒ»«¿≈»≈¬≈«¬»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙L¯BÁ ‡È‰Lk ‰˙Óe4Ì‡ Ï·‡ . ≈»¿∆ƒ∆∆¬≈∆»¬»ƒ
·Î¯L B‡ ,da L¯ÁL ¯Á‡ B‡ da L¯ÁiL Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆∆«¬»««∆»«»∆»«

‰ÈÏÚ5˙ÚLa B‡ ‰L„ ‡È‰Lk ‰˙Óe da L„ B‡ »∆»»»≈»¿∆ƒ»»ƒ¿«
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·ÈÎ¯6.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿≈…«≈»∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ7,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da CÏÈÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a ¿≈«≈¿≈»≈¬≈≈≈»ƒ¿¿ƒ
ÂÈzÁz ‰˙Óe8˙‡lÓÏ ÈÏc Ï‡ML B‡ ;C¯c‰ d˙B‡a ≈»«¿»¿»«∆∆∆»«¿ƒ¿«…

Ìc¯˜ Ï‡ML B‡ ;ÈelÓ ˙ÚLa ¯Baa Ú¯˜Â ,Ba¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ∆»««¿…
˙ÓÁÓ Ba ÏvtL ˙Úa ¯aLÂ ,ÌÈˆÚ Ba ÏvÙÏ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆ƒ≈≈¬«

Úewa‰9Ï‡L ‡lL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ; «ƒ«¿…«≈»∆¬≈∆»∆…»«
.‰pL ‡Ï È¯‰Â ,BÊ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»«¬≈…ƒ»

הכל".2) את משלם "שואל צג. בבאֿמציעא משנה
למונעו.3) השואל ביד מתה 4)שאין בין כאן מחלק רבינו

עליו  ותמהו מלאכה. בשעת שלא לבין מלאכה, בשעת
כזה, הבדל בגמרא מצאנו לא שהרי והרשב"א, הרמב"ן
לא  ובין מלאכה מחמת מתה בין צו:) (שם הבדילו אלא
(מגידֿמשנה). מהלכה רבינו דברי ודחו מלאכה, מחמת
ואומר  רבינו, שיטת מברר תקג סי' בתשובותיו [והריב"ש
שם, בגמרא בפירוש שנאמרה מההלכה כלל נטה שלא
חייב, מלאכה מחמת ושלא פטור, מלאכה מחמת שמתה

גרמה  שהמלאכה יודעים אנו כיצד ומבאר מוסיף שהוא אלא
יש  המלאכה בשעת מתה שאם ומלמדנו, הבהמה, למיתת
ראינו  שלא אע"פ מתה, המלאכה שמחמת לתלות
במלאכה  תולין אין - מלאכה בשעת מתה ואם שנתייגעה,
בכסףֿמשנה  כאן מובאים הריב"ש (דברי שנתייגעה ואע"פ
והנכון  הסימן. מספר בציון טעות שם ונפלה ובלחםֿמשנה,
ודעתם  בזה, רבינו על חולקים הפוסקים ורוב שכתבנו). כמו
ומתה  השאילה, שלשמה מלאכתה אגב נתעייפה שאם
למה  דבר, של וטעמו פטור]. - מלאכה בשעת שלא אפילו
מפני  שם: בריב"ש מבואר פטור, מלאכה מחמת מתה
קשה  למלאכה שהשאילה בזה למיתתה גרם שהמשאיל
שמ, סי' בחו"מ הסמ"ע כתב וכן מכוחותיה. למעלה שהיא

ג. דישה 5)ס"ק וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה
מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני כוללת זו בבא

והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב. מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי  ובכן דש, או רכב לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי ובדין הריב"ש, תשובת ע"פ חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה
כמתה  אותה דנים אין אףֿעלֿפיֿכן מתה, היתה בוודאי
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי דישה, או רכיבה בשעת
הלחםֿמשנה, (ע"פ למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה
- שינוי דין מקור הכסףֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה

צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף עד מכאן הדינים כל
שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב שהוא בשעה

חייב. - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל
בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק שלמעלה,
שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי הביקוע", "מחמת המלים והוסיף

למעלה]. שהבאנו הריב"ש של לביאורו

.·‰Ó‰a Ï‡BM‰10Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe B¯·ÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»
‰È‡¯ ‡È·È - ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»

da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL11, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»
epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙a¯ÁaL ¯ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a ¯Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ¯ËtÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡ :¯Baa Ú¯˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙Úe·L Ï‡BM‰ Ú·MÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Úe·MÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈ¯ÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ"ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח שלא שבועה בענין ה"א ופ"ו ה"א, פ"ד לקמן

.‚ÈÏk Ï‡BM‰12BÏ ÔÈÓL - ¯aLÂ B¯·ÁÓ13C¯„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML14,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
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- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰¯e·M‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»
.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ï·p‰ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב"מ יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין
אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח הכלי דמי כל לשלם

בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק חכמים 14)את למדו
ההפרש  את משלם שהמזיק פסוקים, מכמה י:) (בבאֿקמא

שבריו. ובין השלם הכלי דמי שבין

.„‰Ó‰a Ï‡BM‰15‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa ·iÁ - «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL16- d¯Oa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ ·iÁ17d¯Oa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ú·MÈÂ ;¯eËt - ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ18 ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL19. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב). פי "ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב: רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי מלאכה, בשעת

מלאכה.

.‰Ì˙Ò ‰Ó‰a B‡ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰20È¯‰ - «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
B¯ÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰21‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa22ÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk - ·eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
B¯ÈÊÁ‰Ï23elÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ

„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«
ÔÓf‰ ÛBÒ24‡e‰ ÔÈ„Â .25ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«

ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«
ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ¯ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙B¯ÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ¯ÎBnk26ÏÈ‡Ln‰ Ck ,27 «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
¯ÈkOnk28Ì‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆

‰ÈÒ‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰¯t Ì‰È·‡29. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁ·Ë ,Ì‰È·‡ ÏL ‡È‰L e·LÁ30- »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa ¯Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓ31Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ32‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ - ‰eÁ·hL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ33. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף, בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל , הדבר את להחזיר
שם) (ב'תוספות' [ורבינוֿתם קמח. דף שבת במס' רש"י
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב שם ב'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י,

משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט.): (בבאֿקמא אלעזר כרבי

(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
צט.) (בבאֿמציעא אמי רבי דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע"י לחולין שיצא (מפני
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי, כרבי ה"ד) פ"ו מעילה (בהלכות
להסמיך  יותר רצוי זו, 'תוספות' סברת ע"פ אלעזר. כרבי
אלעזר]. רבי על ולא אמי רב על כאן רבינו דברי

לד:24) בכתובות מסברא 25)כרבא, זה דין ללמוד יש
תמורת 26)הגיונית. דבר כל נתן לא שהמקבל אףֿעלֿפי

תמורה.27)החפץ. ללא קצוב לזמן שקיבל 28)שנתן
זו  סברתו מסוים. זמן במשך השימוש זכות בעד תמורה
(מגידֿמשנה). משיכה קנין לתקנת הסבר משמשת

עליהם 29) קיבלו ולא הפרה את שאלו לא שהם לפי
שהרי  כשוכר, ואבידה בגניבה חייבים אבל אונסין, אחריות
להם  יש בה השתמשו לא ואפילו בה, להשתמש רשאים הם

הנאה  ֿ טובת (מגיד בה להשתמש בידם שהרשות מזה,
- ירשו ואם מאביהם. כלום ירשו כשלא המדובר משנה).

בסמוך. דינם שם.30)יבואר רבא, דברי המשך
בפ"ו 31) רבינו וראה קמז: (בבאֿבתרא משויו שליש פחות

הגאונים). בשם הכ"ג ומתנה זכיה בגמרא 32)מהלכות
מדין  שהרי קרקעות, פירוש, נכסים". "אחריות כתוב שם
יתומים  של ממטלטלין גובה אינו החוב בעל הגמרא
בהתאם  נכסים, וכתב: שינה ורבינו אביהם, להם שהוריש
לגבות  הי"א) פי"א ולוה מלוה הלכות (ראה הגאונים לתקנת

יתומים. של בשר 33)ממטלטלין דמי ולא הפרה, דמי כל
אחריות  להם "הניח שם: שאמר מה מפרש רבינו בזול.
כלשון  הבהמה, למתה גם הכוונה לשלם". חייבים נכסים,
זה, על השיגו והרשב"א והרמב"ן שם. רבא בדעת ראשון
לומר  באכלוה, רק נאמר שזה שם הגמרא מסוגיית ומוכיחים
אבל  בזול, בשר דמי ולא הפרה דמי כל שמשלמים לך
היינו  שנאנסה, בזמן בא שהחיוב מפני מאונסין, פטורים
כדעת  ולא היורשים. על חל ואינו המוריש, מיתת אחר
יורשיו  כך ומשום ששאל, משעה חל שהחיוב האומרים,
 ֿ ובכסף (מגידֿמשנה). נכסים כשהשאיר לשלם חייבים
בשעה  בא בכוח האונסין שחיוב רבינו, שיטת מבאר משנה
כשמתה, בא למעשה שהחיוב אלא נכסיו, ונשתעבדו ששאל
בחיי  שחל השעבוד אותו בתוקף נכסיו נתחייבו ואז
שם, בגמרא אחרת גירסא שלרבינו מוסיף והוא המוריש,

משנהֿלמלך). (ראה שלנו שבספרים מזו

.Â˙ÈBÏt ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰34 «≈¿ƒ≈¬≈«¬¿»»¿ƒ
‰OÚiL „Ú B„È ˙ÁzÓ B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÏÈ‡Ln‰ ÔÈ‡ -≈««¿ƒ»¿«¬ƒƒ««»«∆«¬∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡ Ba35epnÓ Ï‡L Ì‡ ÔÎÂ .CÏÈÏ ‰Ó‰a »¿»»¿≈ƒ»«ƒ∆¿≈»≈≈
Ï‡BM‰ „iÓ d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da»ƒ¿¿ƒ≈»¿«¬ƒ»ƒ««≈

.¯ÊÁÈÂ ÌLÏ da CÏiL „Ú«∆≈≈»¿»¿«¬…
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הכלי.34) את משך לזמן 35)והשואל בהשאילו כמו
קצוב.

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36Ba ¯cÚÏ Ìc¯˜ ÈÏÈ‡L‰ : »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿…«¿…
BÈ‡Â ,„·Ïa Òc¯t‰ B˙B‡ Ba ¯„BÚ - ‰f‰ Òc¯t‰««¿≈«∆≈««¿≈ƒ¿«¿≈
- Ì˙Ò Òc¯t BÏ ¯Ó‡ .¯Á‡ Òc¯t Ba ¯cÚÏ È‡M«̄««¿…«¿≈«≈»««¿≈¿»

‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ ¯Á‡ Òc¯t Ba ¯„BÚ37¯cÚÏ BÏ‡L . ≈«¿≈«≈≈∆∆ƒ¿∆¿»«¿…
BlL ‰a¯‰ ÌÈÒc¯t Ba38ÌÈÒc¯t‰ Ïk Ba ¯„BÚ - «¿≈ƒ«¿≈∆≈»««¿≈ƒ

BlL39BÏ ¯ÈÊÁÓ - ‰¯È„Úa ÏÊ¯a‰ Ïk ˙ÁL elÙ‡Â . ∆«¬ƒƒ¿«»««¿∆«¬ƒ»«¬ƒ
ıÚ ÏL ·vp‰40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»∆≈¿≈…«≈»∆

קג.36) שלו 37)בבאֿמציעא שאינו פרדס אפילו משמע,
שמא). סימן חושןֿמשפט כתוב:38)('טור' שם בגמרא

כתב  לכך ובהתאם בפתח, הסמ"ך מנקד רבינו "פרדיסי".
הבאה). הערה (ראה שלו" "הרבה אמר א 39)כאן אם בל

 ֿ בבבא שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם
 ֿ (מגיד דקלים שני לו נותן "דיקלי" לו מכר (סט:) בתרא
אמר  שאפילו כתב, שם [וב'טור' לחםֿמשנה). וראה משנה,
משה' 'דרכי (ראה שלו הכרמים כל הוא עודר - סתם כרמים
אפילו  לעדור רשאי סתם בכרם למה שואל: ב'דרישה' שם).
בשלו? רק עודר - כרמים וכשאמר שלו, שאינו בכרם
הסכים  שהמשאיל הדעת על מתקבל הדבר שאין ומבאר,
הקרדום  יחזיר לא כן שאם שבעולם, הכרמים כל שיעדור
ב'נמוקי  כתב וכן אחד. בכרם מהֿשאיןֿכן לעולם, לידו

שם]. בבאֿמציעא לשון 40)יוסף' היזקו. לו משלם ואינו
קתיה". ליה "ומהדר הגמרא:

.ÁÏ‡BM‰41:BÏ ¯Ó‡Â ,Ba LnzL‰Ï B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«≈¿»«
‰z‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .E˙·BËa ÈBÏt ¯·„ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿»¿¿«≈«»
‡l‡ ,ÔÈÏÈ‡Ln‰ Ïk C¯„k ‰Ê ¯·„ ÈÏ ÏÈ‡LÓ«¿ƒƒ»»∆¿∆∆»««¿ƒƒ∆»
ÔÓf‰ ÏÚ „Èt˜Ó EÈ‡L ,EÈ˙B·„Â EaÏ ˙·BË ÈÙk¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ««¿«

e˜ Ì‡ .C¯‡ Ì‡42È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÏÈ‡Ln‰ „iÓ ƒ»«ƒ»ƒ«««¿ƒ«∆¬≈
ÈÏk‰ Ïha˙iL „Ú ,ÌÏBÚÏ Ba LnzLÓ Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈«¿ƒ

ÂÈ¯ÈL B‡ ÂÈ¯·L ¯ÈÊÁÈÂ ,BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚlÓ43ÔÈ‡Â . ƒ«¬¿«¿¿«¬ƒ¿»»¿»»¿≈
ÌÚt B˙BOÚÏ B‡ ÈÏk‰ Ôw˙Ïe ¯ÊÁÏ È‡M¯ Ï‡BM‰«≈«««¬…¿«≈«¿ƒ«¬««

.˙¯Á‡«∆∆

לעולם".41) בטובו אדם שואל נחמן, רב "אמר שם: גמרא
הזה: בלשון לו "ואמר ז"ל: גאון בשם הרי"ף שם ופירש
זמן  קבע ולא בו, להשתמש זה כלי בטובתך השאילני
ורבינו  לבעליו". להחזירו חייב ואינו בו ישתמש - לחזירתו
שהכלי  זמן כל = "בטובו" מפרש (ורש"י פירושו קיבל

שם.42)טוב). לתקנם 43)גמרא שאפשר אע"פ
בסמוך. כמבואר בכלים, להשתמש ולהמשיך

.ËB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰44˙˜L ÈÏÈ‡L‰ :45,ÌÈÓ ÏL BÊ »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ…∆∆«ƒ
‰Ò¯‰Â46d˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47ÈÏÈ‡L‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿∆∆¿»≈»ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ

:BÏ ¯Ó‡ .d˙B·Ï BÏ LÈ - ‰Ò¯‰Â ,Ì˙Ò ˙˜L…∆¿»¿∆∆¿»≈ƒ¿»»«
˙˜L ÌB˜Ó ÈÏÈ‡L‰48e˜ Ì‡ ,49- ÏÈ‡Ln‰ „iÓ «¿ƒ≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ«««¿ƒ

„Ú ÏÈ‡Ln‰ Ú˜¯˜a CÏB‰Â ‰Ba Ï‡BM‰ È¯‰¬≈«≈∆¿≈¿«¿«««¿ƒ«
BzÓ‰a ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯LÙ‡L ˙˜L B„ÈÏ ‡B·zL∆»¿»…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆»¿∆¿

.ÏÈ‡Ln‰ ÌÚ ‰˙‰L BÓk ,Bˆ¯‡ B‡«¿¿∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ

האמורה 45)שם.44) גרגותא סתם "גרגותא". בגמרא:
בנויה  בבאר המדובר וכאן "באר", פירושה מקום בכל
והשדות. הבהמות ממנה להשקות שמתאימה באופן

להשקייה.46) ראויה ההלכה 47)ואינה בסוף בכלי, כמו
ולהכשירה 48)הקודמת. ולבנותה, באר בו לחפור מקום

בו,49)להשקייה. לחזור המשאיל יכול מידו קנו לא ואם
שם). (רש"י קנין כל ללא דברים אלא כאן אין שהרי
צריך  סתם שבגרגותא הריטב"א, בשם מבאר יוסף' ב'נמוקי
המשאיל  יכול קנין ובלי חזקה, או שטר כגון קנין, כן גם
באר" "מקום ובדין סודר, קנין צריך אינו אבל בו, לחזור
בו  לחפור הזכות את לו להקנות כדי סודר קנין גם צריך
השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב"א), בשם שם יוסף' ('נמוקי
(בהלכה  בטובתך השאילני בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי ע"פ סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב לא אחרים שאלה עניני ובכל
לפי  שואל: לג, סי' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב"ם, הרי"ף של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י פירוש איפוא מעדיף הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי, את
פקע  המשיכה קנין שתוקף לפי סודר, קנין שצריך אמרו זה
קנין, שצריך רש"י מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני

.ÈÏ‡BM‰50ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :B¯·ÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
‰˙È·LÏ ;„Á‡51;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈ‡eOÏ52˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»
¯ÊÁÈÂ CÏiL È„k - Ï·‡‰ ˙È·Ï Ba CÏÈÏ B¯·ÁÓ53; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…

BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk - ‰zLn‰ ˙È·Ï BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»
ÓÈ ‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי"א.50) פ"ח בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא
עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני של דרכם אין

האבל. בבית רב זמן

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.‡ÌÈÏÚaa Ï‡BM‰2‰ÚÈLÙa „·‡ B‡ ·‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
¯eËt -3„·Ï·e .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡ML4e¯‡aL BÓk ,5. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â6„Á‡Â ,Ô¯ÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ B‡ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ Ô¯ÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡7,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .¯eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
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השואל, על להקל ופסק צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי
מספק. ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל

וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ
צז.). (שם פשע לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין

ה"ג. פ"א  צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא 
בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ"א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.·ÏÈ‡L‰8dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ d¯ÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏ9B‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ¯ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ -10ÈB‡On‰ ¯w·Ï ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
- Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡¯ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL dÈ‡11. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע.9)מעשה הוא שהרי
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי

בהמתו. לטובת אלא השואל

.‚˙B˜BÈz „nÏÓ12ÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ È·Ï ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ¯ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba ·LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ¯ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ - ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«

¯eËt - ¯ÓBM‰ da13¯ÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï·‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,·iÁ - Ô14. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.„·¯‰15˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆ¯a ‡È¯˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe·˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆ¯iL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆ¯iL16 ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡B·Ï17È¯‰ - »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈
ÌBÈ·e .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿

˜¯t‰18È¯‰ - „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈
.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ

את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק הוא רשאי
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי
לענינים  ולעבור להפסיק יכול ואינו הרגל בעניני דורש

אחרים.

.‰dÈ‡ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L19‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

Bc·ÚÏ ¯Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰ - ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
dnÚ „·Ú‰ Ï‡L .Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»

ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL20. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

(שם)19) והרי"ף בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
לעבדו  אמר שאם העמוד, בסוף שם שאמרו מזה פשטה
מפני  בבעלים, שאילה זו הרי - פרתי עם והישאל צא הכנעני
כיד  ידו שאין ישראל, שבשליח משמע, רבו. כיד עבד שיד

דעתו. קיבל ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו,
בלי 20) לאחרים עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד

בעליו. הסכמת

.Â‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰21dÈ‡ - dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ - ˙B¯t ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L22, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙B¯t ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי במחלוקת תלוי זה שדין אמרו, שם
בנכסי  זוכה הבעל שהרי הגוף, כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק ברשותה, נשאר והגוף פירותיהם לאכול אשתו

בבעלים. שאילה רבי 22)שאינה דעת נגד לקיש כריש
לריש  מסייעי ומתניתא קרא שם: אמר שרבא מפני יוחנן,
בגיטין  שאביי ועוד, ה"ו). ביכורים מה' פ"ד (רדב"ז לקיש

לחםֿמשנה). (ראה לקיש כריש סובר מח:

.ÊBzL‡Ó Ï‡BM‰23‰fÓ ‰Ê eÏ‡ML ÔÈÙzL B‡ ,24 «≈≈ƒ¿À»ƒ∆»¬∆ƒ∆
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L BÊ È¯‰ -25ÛzM‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈¿≈»«¿»ƒ¿ƒ»««À»

B¯·ÁÏ26dÈ‡ - ¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ : «¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»≈»
.ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L¿≈»«¿»ƒ

צו:23) שאינם 24)ב"מ אפילו דבר מחבירו שאל אחד
(כסףֿמשנה). בו תמיד 25)שותפים עוסקת האשה

בעסק  לחבירו שאול השותף וכן בעלה, של במלאכתו
הבעלים  את שאל שאפילו למדנו, בה"ב (למעלה השותפות

בבעלים). שאילה זו הרי - אחרת ֿ 26)למלאכה במגיד
זה  שאלו אלא - שותפים כשאינם זו, בבא מפרש משנה
אע"פ  בבעלים שאילה זו הרי ממש שותף הוא שאם מזה,
דחוק  זה [פירוש מחר. ואשאילך היום השאילני אמר שלא
לחבירו". השותף "אמר בפירוש: כתוב שהרי מאוד,
בשותף, שמדובר מפרש שם) בכ"מ (הובא פדוואה ומהר"ם
עמו  יהיה לא שהיום דעתו גילה - למחר ואשאלך וכשאמר

במלאכתו].

.ÁÏ‡L27ÔÈÙzM‰ ÔÓ28ÔÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡ BÏ Ï‡LÂ »«ƒ«À»ƒ¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈
ÔÈÙzM‰29‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡LÂ eÏ‡ML «À»ƒ∆»¬¿ƒ¿«¿∆»≈∆¬≈∆

˜ÙÒ30:CÎÈÙÏ .dÈ‡ Ì‡ ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒ¿≈»«¿»ƒƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLÓ BÈ‡ - ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»≈¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ≈

lLÓ ‰Ê È¯‰ - da ÚLt ;Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÌ31. ƒƒƒ»»»«»¬≈∆¿«≈

(שם).27) נפשטו שלא בעיות הם זו, שבהלכה הדינים כל
לשותפות.28) השייך נשאל 29)דבר החפץ, את המשאיל

השותפים. מן נפשטה 30)לאחד שלא בעיא כל דן רבינו
המוחזק. מיד מוציאים אין ולפיכך כספק, בדין 31)-

צה.) (בבאֿמציעא ורבינא אחא רב נחלקו בבעלים, פשיעה
לנתבע  לקולא רבינו פסק ולכן שם, הלכה נפסקה ולא
גורם  עוד ניתוסף כאן אולם הרי"ף), של דרכו (וכן כדרכו
ולפיכך  כלל, בבעלים שאילה כאן אין שמא הנתבע: לטובת

התובע. לטובת פסק

.ËÏ‡BM‰32‰Ó‰a‰ ˙‡33B‡ ,dÚ·¯Ï ÌÈÏÚaa «≈∆«¿≈»«¿»ƒ¿ƒ¿»
da ˙B‡¯‰Ï34‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt da ˙BOÚÏ B‡ ,35, ¿≈»»«¬»»ƒ¿≈¿»

- ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a ˙BOÚÏ ˙B¯t ÈzL Ï‡ML B‡∆»«¿≈»«¬»∆¿∆¿»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ˜ÙÒ el‡ Ïk È¯‰36. ¬≈»≈»≈¿≈»«¿»ƒ
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בגמרא 32) נפשטו שלא הן בעיות זו, שבהלכה הדינים כל
בבעלים  שאילה לענין נשאלו שכולן רבינו ומפרש שם,

מגידֿמשנה). – בזה אחרת דרך שם שם,33)(לרש"י
נפשטו. שלא פרד 34)בעיות או סוס ששאל כגון

כעשיר. שיתראה כדי לרכיבה אחת 35)העומדים בכל
פרוטה. שם,36)חצי בגמרא הקודמת. בהלכה כמו ודינם

"בעלים", כלל הזכיר ולא "מהו", סתם חמא בר רמי שאל
דין  כאן יש אם שאל, הבעיות ארבע שבכל רש"י ופירש
במה  נכללו לא כאלה מקרים או באונסין וחייב שאלה
ישלם", שלם . . . ישאל "וכי יג) כב, (שמות תורה שכתבה
את  מפרש שהוא משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
נושאיֿכליו  מצאו ולא בבעלים. שאלה לענין האלו הבעיות
בבעלים  שאילה אלו אין למה הדעת, על מתקבל הסבר
בשם  ה'טור' [וכתב ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה
מהן  אחת בכל - בהן לעשות פרות שתי שהשואל הרמ"ה,
שכר, כשומר ואבידה בגניבה חייב פרוטה, משוה פחות -
בר  רמי של ובעייתו פרוטה, שוה הנאה קיבל שהוא מפני
הש"ך  למד ומדבריו כשואל. אונסין לחיוב רק נוגעת  חמא
חייב  אינו שכר ששומר ו) ס"ק שמו סי' (חושןֿמשפט
רא"ש  (ראה פרוטה משוה פחותה כשהנאתו ואבידה בגניבה

שם]. חריפתא ופלפולא א, סי' פ"ח ב"מ

.ÈdÏ‡L37d¯ÎOe ÌÈÏÚaa38- ÌÈÏÚaa ‡lL ¿»»«¿»ƒ¿»»∆…«¿»ƒ
¯eËt39‰Ï‡Ma ÈeÏz ˙e¯ÈÎO‰L ;40d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »∆«¿ƒ»«¿≈»¬»ƒ¿»»

ÌÈÏÚaa ‡lL dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa41dÏ‡ML B‡ ; «¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ∆¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ¿»«¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa d¯ÎOL B‡ ;ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ∆¿»»«¿»ƒ¿»«¿»»
el‡ Ïk - ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ»≈

‡e‰ ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ˜ÙÒ42. »≈¿ƒ»«¿»ƒ

צח:37) שם שכרה 38)בעיא - למשאיל שהחזירה לפני
בבעלים 39)ממנו. שוכר כדין ואבידה, מגניבה אפילו

ה"א). למעלה בשאלה 40)(ראה "שכירות הגמרא: לשון
בשאלה  גם ישנם שכירות חיובי כל פירוש, שייכא". מישך
את  לראות יש ולפיכך דבר, מוסיפה השכירות ואין
בגמרא  בבעלים. היתה היא והרי השאלה כהמשך השכירות
"אם  שם: שאמרו לפי אלא בפירוש, הבעיא נפשטה לא
רבינו  פסק וכו'" שייכא מישך בשאלה שכירות תימציֿלומר
תימציֿלומר. כאם לפסוק מקום בכל כדרכו כך

השלישית)41) הבעיא (לפני כאן גם כתוב שבידינו, בגמרות
רש"י  (ראה ברורה אינה הגירסא אולם תימציֿלומר", "אם
מפוקפקת, גירסא על רבינו סמך לא ולפיכך שם), ו'תוספות'
אפשר  הם: הבעיא וצדדי נפשטה. לא כאילו הבעיא את ודן
ולכן  אונסין, חיוב השכירות על מוסיפה השאלה הרי לומר,
ומאידך  בבעלים, שהיתה השכירות המשך בה לראות אין
כלולים  ואבידה) (גניבה השכירות חיובי הרי לומר, אפשר
דשייכא  (כמו) כמאן במקצת, דשייכא ו"כיון בשאלה,
הבעיא  האחרונים הדינים בשני הגמרא). (לשון דמי" בכולה
הראשונה  הפעולה את לגמרי מבטל ההפסק אם היא, (שם)
כשאילה  דינה בבעלים היתה שזו ומכיוון למקומה, חזרה או
שלנו  שבדפוסים בגמרות שם). רש"י פירוש (ע"פ בבעלים
שלא  הסיום בלי ושכרה" "וחזר וכן ושאלה", "וחזר כתוב:

כאן. שכתוב כמו גורסים רש"י) (וכן רבינו אולם בבעלים,
בבאֿקמא 42) [ברא"ש בתיקו. בגמרא נשארו אלו בעיות

אם  אפילו - "תיקו" בגמרא עליה שאמרו שבעיא כתב, יח:
י]. ס"ק (שם) ש"ך וראה מידו. מוציאים תפס

.‡ÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰Ï‡ML ‰M‡ƒ»∆»¬»¿««»ƒ≈¬≈«««
‰pnÓ Á˜BÏk43¯ÎO ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡Â ,44.Ï‡BL ‡ÏÂ ¿≈«ƒ∆»¿≈…≈»»¿…≈

- ‰˙ÓÂ ,‰Ó‰a ‰Ï‡M‰ ¯·„ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»¿««¿≈»¿≈»»≈»
da LnzLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eËt ÏÚa‰45ÈÓÈ Ïk «««»««ƒ∆ƒ¿«≈»»¿≈

ÚLt elÙ‡ ,d˙Ï‡L46‰M‡‰Â ;Á˜BÏk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿≈«¿»ƒ»
˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆

‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚa47Ïk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…
¯ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L e¯Ó‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;¯eËÙe ÌÈÏÚaa ˙e¯ÈÎO ‡È‰ È¯‰ - ¯ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙e¯ÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים שנכסיה בגניבה 44)מפני להתחייב
גבי 45)ואבידה. ה"ה בפ"א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י, בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין
(הבעל) לוקח אבל ממילא, באה ירושה כי באונסין, חייבים
מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח יותר יפה כוחו אין
בה. מפקפק עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי". בלשון שכתב מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב"א. לדעת בניגוד
ההנאה, מפני שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע שכוחו אףֿעלֿפי לגמרי פטור הבעל
שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי
 ֿ לחם (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל
"והוא  וכותב: רבינו, דעת על משיג כאן והראב"ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי תחתיה, נכנס לא - בשאלה עצמו על קיבל
משווה  שהראב"ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב שבעל כר"י וסובר ליורשים, בעל לגמרי

הקודמת)]. בהערה (ראה

ה'תשע"ז  מנ"א י"ט ו' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר

ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,
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.‡Ï‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,B¯·ÁÓ ‰¯t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3Bc·Ú „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙eL¯Ï ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»

,Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ È¯·Ú‰ Ec·Ú „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ¯‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,È¯·Ú‰ Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,Ec·Ú „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - C¯ca7Bc·Ú „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

¯eËt -8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ó≈¿««¿ƒ

צח:2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני. ובין את 5)עברי לקבל שליח אותו עשה השואל

פלוני. ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט
הלכה  ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין
בעבד  היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני  פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.·‡B·z ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da ·iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡ - Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«

B˙eL¯Ï ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .¯eËt - C¯ca ‰˙Ó Ï·‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
d¯ÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,¯Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ï ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««
„Èa dÁÏL .¯eËt - ‰˙ÓÂ ,¯Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ Bc·Ú«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;·iÁ - C¯ca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a d¯ÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««

C¯c· ‰˙Ó Ì‡ ,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - d˙Ï‡L ÈÓÈ13¯Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««
¯ÓBLk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈

¯ÎO14ÈÓÈ È¯Á‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈
d˙Ï‡L15¯eËt -16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא

יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב"
בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח:10)פסק שם הרי 11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל

פא.13) שם חיסדא רב של והוא 14)מימרא שם, אמימר
תיקנו  שאלתה בימי הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק:
השאלה  ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא

יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן אפילו 15)(סמ"ע
השואל. בבית עדיין רבינו,16)נמצאת מלמדנו מאונסין.

המשאיל  לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין
הלכה  נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
יוסף  בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן

שם).

.‚B¯·ÁÓ ‰¯t Ï‡BM‰17d¯ÎOe ÌBi‰ ÈˆÁ dÏ‡L , «≈»»≈¬≈¿»»¬ƒ«¿»»
˙Á‡ Ï‡L ,¯ÁÓÏ d¯ÎOe ÌBi‰ dÏ‡L ,ÌBi‰ ÈˆÁ¬ƒ«¿»»«¿»»¿»»»«««
:¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ˙Á‡ ¯ÎOÂ¿»«««≈»««≈∆««¿ƒ≈

‰˙Ó ‰Ïe‡L18‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L ÌBia ,19, ¿»≈»«∆»¿»¿»≈»
‰ÚMa20ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L «»»∆»¿»¿»≈»¿«≈≈≈ƒ

ÌBia ,‰˙Ó ‰¯eÎO :Ï‡BM‰ ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»««≈¿»≈»«
,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L ‰ÚMa ,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L∆»¿»¿»≈»«»»∆»¿»¿»≈»
ÈÈ‡ :‰Ê ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰Â¿««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»«∆≈ƒ
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈««ƒ≈¬≈»»
ÏÚ ¯ÎBO‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰»¿»»…»¿»»¿»»ƒ»««≈«

¯ËtÈÂ ,Ú„BÈ BÈ‡L B‡ ,‰˙nL ‰¯eÎO‰21¯ÓB‡ ‰Ê . «¿»∆≈»∆≈≈«¿ƒ»≈∆≈
ÏÚ ¯ÓBM‰ Ú·MÈ - ‰¯eÎO ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ïe‡L¿»¿∆≈¿»ƒ»««≈«

dk¯„k ‰˙nL ‰¯eÎO‰22ÂÈÏÚ ÏbÏ‚ÈÂ ,ÔÚhL BÓk «¿»∆≈»¿«¿»¿∆»«ƒ«¿≈»»
.‰˙nL ‡È‰ ‰¯eÎO‰L∆«¿»ƒ∆≈»

שנתבארה17) כפי צז: שם צח.משנה שם זה 18)בגמרא
אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך

למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי לשאלה שייך
יום. ברי 21)חצי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו

ובנימוקי  וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען
איני  כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף
באונסין  אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע?
כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי
שהייתה  בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון
לוויתי  כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ
שהרי  גמור, חיוב זה אין באונסין נתחייב הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל של
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קלז oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - `"pn h"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי  - שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה
א  בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל
מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה

משנה). (לחם להישבע השואל על פשע 22)ולפיכך ולא
אלה  בכל חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.„ÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙B¯t ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙e¯ÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :¯ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙¯Á‡‰Â26Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ -27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙B¯t LÏL BÏ ¯ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰¯eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :¯ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï·‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ - ‰¯eÎO‰ B‡ ˙¯Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ È¯‰L ,Ú·MÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»
,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,Ú·M‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ

.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה
גלגול  ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה השומרים,
- להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב
אין  שמא טענת על היא פשע שלא ששבועת מפני ישלם?
[בש"ך  משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל
ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה
זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן

שם.28) גמרא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.‡ÌpÁa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰2È¯‰ - „·‡ B‡ ·‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê3,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ;¯ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ·¯˜Â4B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»
e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa5‰Úe·M‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .6: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»

ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML ¯Á‡ ·‚ Ì‡L ;·‚ ¯Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ÔB„wta7. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.·,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ  באונסין גם  מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא

שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון
בבית. העומד

.‚,BÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ¯ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„·‡ B‡ ÌMÓ ·‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ Ïk Û¯OÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13Ì‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰¯ÈÓLÏ Èe‡¯14Èe‡¯ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯eËt - »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
·iÁ - ‰¯ÈÓLÏ15È‡M¯ ‡e‰ BlLa ;16È‡M¯ BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈ¯Á‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב: שם
בה  "פשע בדין ה"ו פ"ג שכירות [בהלכות חייב. - באונס
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב, באונס וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס, ובין הפשיעה
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אחר  במקום הפקדון מניח היה שאם כאן, כגון האונס,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף, היה לא לשמירה הראוי
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס, ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי"ף פטור. השומר - האונס מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי
הקודמת. ה"ח,15)בהלכה פ"ג בבאֿמציעא ירושלמי

כ. סימן שם וברא"ש ברי"ף ולא 16)מובא להתרשל
כראוי. לשמור

.„ÌÈÙÒk‰17ÔÈ¯Èc‰Â18‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜¯wa19Ï˙ka ÌÓËÈ B‡ .¯ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ ,20 ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰¯BwÏ CeÓq‰ ÁÙha21,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï·‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
e¯tÁÈ ‡nL22e·‚ÈÂ ÌL ÌÈ·pb‰23ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰·˙a Èe‡¯k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ba LÈb¯Ó ‡ÏÂ B¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
¯·c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈ·n‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜¯w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL24,‰¯‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k25˙BBLÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL26 ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙B·BË ÌÈ·‡Â ·‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜¯wa27. ««¿«¿»∆«¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."rwxwa `l` dxiny mdl oi` mixpicde mitqkd"

"ונפשי  כמ"ש ביטול על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
אדם  של רצונו שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר
שהכל  הכרה ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות
הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי ולא ית' מאתו

וכו'. בעסקים ומוצלח ממולח היותו בזכות היינו
עליו  "ויתן בגמרא) מופיע שאינו (ענין הרמב"ם ומוסיף
ביטול  של תנועה שישנה בכך די שלא היינו עפר" טפח
להורות  עפר" ב"טפח הכספים את לכסות שצריך אלא

העולם. עייני בכל עיקרי עניין שזהו
שנאמר  כמו בתורה לעשירות לראש לכל נאמרת זו עצה
לבי  ל"פתח תנאי שהוא תהיה" לכל כעפר "ונפשי

בפועל. עשירות גם לו תושפע ומשם בתורתך"
(e oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

למטה).17) יבוארו כסף, גושי (דין כסף של מטבעות
זהב.18) כתוב 19)דינרי שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי דשכיחי "והאידנא שם:
בקרקע שפודים להן התוחבים אין בו) הטמון את לגשש כדי

זו  פיסקא השמיט הרי"ף אולם קורה". בשמי אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר
לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע בטומן שהמדובר הרי"ף ומפרש טפח, בעובי
כותב, וה'טור' כאן. רבינו כותב וכן טפח, להעמיק
טפח  להעמיק שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח בגמרא:

הרי"ף. גם כתב וכן קורה", לשמי הסמוך בטפח או לקרקע

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ, בלחםֿמשנה
זה, דחוק ישוב לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע לא
השניה  הפיסקא את להשמיט לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ"22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע"י כגון היטב יבדקו פירוש, ג). ב, (יהושע
להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע

ערך. יקרי קשה 23)חפצים לקרקע או קורה לשמי בסמוך
ולקבוע. הקרקע.24)לבדוק מרטיבות מתקלקל אינו

והזהב 25) הכסף את להתיך היה דרכם מהתכים. גושים
לשון. בתבנית מארכים טעונים 26)לגושים כספים

הרבה  ויטרחו אחריהם להוטים שגנבים מפני יתירה, שמירה
בקרקע  מתקלקלים שאינם ולפי לגונבם, כדי נפשם ויסכנו
להוטים  הגנבים שאין דברים אבל שם, להטמינם הצריכו
לגונבם, כדי בסכנה עצמם מעמידים ואין אחריהם כלֿכך
וכן  מיימוניות). (הגהות יעילה פחות שמירה מספיקה
להטמינם  השומר את חכמים הטריחו לא כבדים בדברים
דומים  טובות אבנים וכן וזהב כסף גושי אבל בקרקע,
שמירה  טעונים ולפיכך הקובעות, הבחינות מכל למטבעות
של  דינו מה שאלו, אמר, ד"ה שם [ב'תוספות' בקרקע.
לחייבו  לצדד מקום יש ונגנבו. בקרקע שהטמין שכר שומר
יש  ומאידך ואבידה, גניבה אחריות עליו שקיבל מפני

מעו  שמירה אין כי כאונס, זו גניבה מזו,להגדיר יותר לה
ומוחלטת. ברורה הלכה אמרו ולא עוד. לעשות לו היה ומה
שצריך  חייב, שכר ששומר בפשיטות פסק כאן המגיד והרב
ממש. באונס אלא תורה פטרתו ולא ומשמר, יושב להיות
כאן): הרא"ש (הביאו ויצא פ' בשאילתות אחאי רב כתב וכן
(בראשית  שנאמר ובליליא, ביממא ולנטורי למיתב דבעי
וכו'". בלילה וקרח חורב אכלני ביום "הייתי מ) לא,
(לפי  וז"ל פ"ח, שבועות מהירושלמי מביא שם והרא"ש
בשומר  שמירה נאמרה יוחנן, רבי בשם אבא "רבי גירסתו):
שמירה  דמיא ולא שכר, בשומר שמירה ונאמרה חינם
שכר. בשומר האמורה לשמירה חינם בשומר האמורה
פטור, צרכו כל ששמר כיון בש"ח האמורה דשמירה
- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה
לאו  ואם חייב להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי"ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.‰„È˜Ùn‰28ÔÈa ˙aL ·¯Ú ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ ¯a˜ÏÂ Á¯ËÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aL29Ï È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ ¯Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô¯·˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .·iÁ - eÒ‡ B‡ e·‚Â ,Ô¯·¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»

‡e‰30È„k ÏÈc·iL ¯Á‡ ‰‰LiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈
.Ô¯·˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב נוסחת 29)ובמוצאיֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי משנהֿלמלך). (ע"פ
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הנפקד  רשאי ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב
אבל  רש"י), פירוש ע"פ שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב, סי' שם הרא"ש וכתב (משנהֿלמלך),
חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב"ד מיד. להטמינם
פשוט, אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי נתבאר ולא

רצא]. סי' יוסף' 'בית ראה

.Â„È˜Ù‰31ÌÎÈÏB‰Ï C¯ca ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙È·Ï¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈ¯eL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈ¯e¯ˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡¯k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ C¯ca Ô¯L˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡¯k Ì¯a˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - eÒ‡32‰ÚÈLÙa B˙lÁz È¯‰L ,33. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓ34ÌÁÈp‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ È·Úa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰¯ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌMÓ e·‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡¯k ‰¯ÈÓL dÈ‡ - ‰·b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
- ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜¯wa BÓË ‡lL ¯Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
- Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ35. «»¿≈…«≈»∆

שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב", וכו' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה איֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא
חייב. - באונס וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,

שם  רש"י האונס. קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
אונס, כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש

באונס. וסופו אמרו: לכן

.Ê„È˜Ùn‰36¯Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓBM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz¯·˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - EÏ ¯ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw·‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה
היא.

.Á„È˜Ùn‰ Ïk37ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈ·e BzL‡ ˙Úc ÏÚ - ˙BÚÓ38B˙È· È·e39ÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È· È·e ÂÈ·Ï Ô¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰40B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„·ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

¯wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈe¯L ÔÈ‡L ÂÈ·B ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ41Ô¯ÒÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰42BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿

e¯‡aL43„Á‡a ‰OÚÓ .44Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
B¯·Á45Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ¯ÓBM‰ Ì˙e ,46‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓË47ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;e·‚Â ,48¯ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע

עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא
בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'
ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.ËÔ‡kÓ52ÔB„wt‰ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
e¯ÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa È·e BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L - ÔÈ¯ÓBM‰ C¯ck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e53BzL‡ ˙Úc ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈ·e54˙eLk „È˜Ù‰L55 »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ˙eLk ¯ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,¯ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,¯eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆

ÌB˜Ó ‰‡¯Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡56„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ
‰fÓ :BÏ ¯Ó‡ È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆

‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰57.„·Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«
ıÓÁ ¯ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ58.ÌlLlÓ ¯eËt - ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈
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oecwteקמ dl`y zekld - mihtyn xtq - `"pn h"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ú¯‡ CkL ‰Úe·L ¯ÓBM‰ ·iÁ - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני פטורה שהאם שם: שאמרו מזה
פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו

סכ"ד). רצא סי' חושןֿמשפט רמ"א וראה (מגידֿמשנה,
ב.54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח מין

טעמו. להשביח של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה
שם.57)הכשות. עמרם, כרב - השכר לא 58)מהשבחת

השכר  לבעל הנאה כל אין כן ואם החמיץ, אלא השכר תסס
נמצא  השכר בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא
הפקדון  בעל ושל השכר, תעשיית למקום קרוב במקום
- הכשות שהביא עד רב זמן השליח ושהה רחוק, במקום
הדעת  על להעלות לו היה שהרי לשלם, השכר בעל חייב

הביא]. רחוק שממקום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר

ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.‡BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓ2ÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
ÌÈÈe·L ÔBÈ„t3:¯Ó‡pL ;¯eËt - e·‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«

ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ - ¯ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈
ÌÈÚ·Bz BÏ4ÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ

¯eËt - ÌÈÈe·L ÔBÓÓa BÓˆÚ5ÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰fÓ ÏB„b ÌÈÈe·L6ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê7;el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈
È¯‰Â ,el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈

Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰8ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È¯‰ -9, »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ
Ïk C¯„k ,ÚLt ‡lL Ú·MÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»

.ÌÈ¯ÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו
עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה

מי  אין לעניים, לחלקן כדי לידו שנמסרו מפני "לשמור"?
הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע
לומר  הוא יכול שהרי לתבוע, יכולים אינם והעניים מהן,
האריך  [רש"י שם). (רש"י אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי  שהוא מי כלפי חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי שכתב:

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני סימן סמ"ע
פטור  ואעפ"כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט, ס"ק

הכתוב)]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם
שהוא 6) מפני פטור זה בלי הרי זה? לנימוק הוצרך ולמה

שם  יוסף' ב'נמוקי למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב רבה, דברי על כן שאל

המפקיד. לידי שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו
במסרו  שהמדובר משמע, כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק הביא ואףֿעלֿפיֿכן להחזיר, ולא לחלק
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי רבינו: שכתב ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב ידועים בשבויים ולמה
אסור  זה, לשבוי המיועד שבכסף מפני מזה? גדול שבויים
הרשב"א). בשם רצא סי' יוסף' ('בית אחר לשבוי להשתמש
הנפקד  ביד היה שאם כתבו לך, אין ד"ה שם [ב'תוספות'
לשלם. חייב - השבויים כסף לגנבים ונתן משלו, כסף

בזה]. דעתו גילה ולא סתם ע"י 7)ורבינו להם מיועד
צדקה. גבאי או לאחרים 8)המנדבים ולא להם רק מיוחד

הופקדו,9)(כסףֿמשנה). שבשבילם העניים היינו,
ששני  מפרש [במגידֿמשנה "לשמור". בכלל הן ולפיכך
אחד, לכל קצוב סכום ב. ידועים. עניים א. נאמרו: תנאים

זה]. דחוק לפירוש הכריחו מה להבין וקשה

.·„È˜Ùn‰10,ÔÈ·eLÁ ÌÈÏk B‡ ÔBÓÓ B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈»≈ƒ¬ƒ
ÏÈv‰Ï ÔB„wt‰ Ì‰Ï Ô˙Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡·e»»»«»ƒ¿»«¿»«»∆«ƒ»¿«ƒ
,·iÁ - ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L „eÓ‡ ‰È‰ Ì‡ :BÓˆÚ«¿ƒ»»»∆««»«»
ÏÈvÓ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·pb‰ e‡a BÏÏ‚aL B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ

B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ11‡lL B˙˜ÊÁ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ; «¿¿»¬≈¿ƒ≈»∆¿»∆…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËÙe ,ÔB„wt‰ ÌLÏ ‡l‡ e‡a»∆»¿≈«ƒ»»¿≈…«≈»∆

שהיה.10) מעשה המלך 11)שם, שדוד אמרו ס: שם
חבירו. בממון עצמו להציל מותר אם הסנהדרין את שאל

לשלם. חייב הציל שאם ומובן אסור. והשיבו:

.‚„È˜Ùn‰12ÌÈ·p‚ e‡·e ,˙B¯t B‡ ÌÈÏk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈ƒ≈»«»ƒ
Ì„‡ Èa ÔÈ‡a eÈ‰ ÁÂBˆ ‰È‰ el‡Â ,ÂÈÙa Ìe·‚e¿»¿»»¿ƒ»»≈«»»ƒ¿≈»»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ÁÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓe«ƒƒ»ƒ¿…»«¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿≈…«≈»∆

לא 13)שם.12) ובין הגנב הוכר בין חילקו שם בגמרא
מבואר  ה"ו בפ"ח ולקמן הוכר. בלא המדובר וכאן הוכר,

שם). (ראה הוכר דין

.„e„È˜Ù‰L ÌÈL14‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú·MÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk15˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È¯‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL ·zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡·e ,„Á‡ C¯Îa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B - ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :¯ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ·˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏ16ÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡·‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡¯L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz ¯kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁ¯Ë‰ ‡Ï ,„Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓ17e„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
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ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡18„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»
:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚ·MÈ - Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È·‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ¯‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B - „Á‡k „Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ19„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»
e‰eÚ·zL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ B¯·ÁÏ20‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆

,‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB¯ Ïˆ‡21Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,22ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰23Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -24B¯„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL25˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ -26, ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆ¯iL „Ú B‡ B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ"ד
מאה  מחבירו שהתובע רבינו, כותב ה"ט ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי יודע אני חמשים אומר: והנתבע
להישבע. צריך התובע ואין מאה, לשלם חייב - יודע אינני
אחד: לכל משיב הנפקד הרי שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע? אינני ומאה יודע אני מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב"א
מאות, שלוש רק הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
את  מחייבים ולפיכך ודאי, מפסיד הוא שפשע מפני אלא
מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי נוטל ולפיכך מאה, חייב שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס"ק עו סימן חושןֿמשפט
משלוש  יותר לקח שלא 'ברי' טוען שהוא מפני יודע, איני
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח, יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ בו יהיה שלא שמים, ידי גם לצאת רוצה
מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם

שם). ומפרש 16)(רי"ף "ויניח". אמרו: ב, עמוד שם
בביתֿדין). יניח - מפרשים (ויש אצלו יניח רבינו:

מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי לצאת אפילו ובזה
מלשונו  גם משמע וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י אולם שם, הרי"ף של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי 19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני  ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י לשני". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי של שוויו כדי מהכלי חלק
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף או זהב לכלי
שמוכר  משמע הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט רבינו,
שם  שבגמרא מפני שישברנו, לפרש נדחק [רש"י הגדול. את
אין  הרי מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
הפסד, גורמת כלי שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל

המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב

(לחםֿמשנה)]. כזה כלי לקנות ימצא לא שמא ועוד,
מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר

לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח יהא שהכסף ונראה, ביתֿהדין. פוסק מה ביאר
שפטור  כתב, ש סימן וב'טור' ויתבע). המפקיד שיבוא עד
ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו

לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,
החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי

דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד
שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.‰Ì·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»

‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ

BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
מ.28)בהן". שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה

פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.
הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס לפי

דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד
אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי' (סמ"ע משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב). ס"ק שם וש"ך כח, התערובת 32)ס"ק מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,

יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,
מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת
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הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני 43)השמן
שביעה. כדי כבר שבלעו

.Â„È˜Ù‰44ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙B¯t BÏˆ‡45ÌÚ Ô·¯ÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯t46ÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :¯ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ;‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰Úe·L ·iÁ ‡ˆÓÂ ,·iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»
Èa¯ ·¯‰ È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê Ba¯Â ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L ¯·„ eÚËiL ‡e‰Â .‰Úe·L ‡Ïa eÏhÈ -ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡47ÌÈ¯Á‰Ï ¯ÓBMÏ LÈÂ .48Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚ49ÚLÙe ,ÌÈ·e‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ ¯Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯È„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :¯ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ - eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯‡M‰ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ50. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈

בפ"ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב ה"ז, ונטען טוען מהלכות

משלם. - במשקל.45)לישבע או במידה לנפקד מסרם לא
שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס אין שאם משמע

אותו  דנים אין - ברשות שלא שנכנס אחר ע"י או מאליהם
יודע  אני חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל לפי
שעליו  מפני פושע, קצת כן גם הוא יודע, אינני וחמשים
(בבאֿמציעא  אמרו לזה ובדומה לרשום. או ולזכור לדייק
ה"ז). פ"ד למעלה (ראה פשיעותא - ידענא' 'לא כל מב:)

פירות 47) או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי מצבם
התובע.48)כאלה. שם להזכיר בלי סתם חרם להטיל

השגת 50)התבונן.49) (ראה שם ונטען טוען בהלכות
 ֿ חושן ובש"ך כג. סי' פ"ב שבועות וראה כאן, הראב"ד
תלונות  כל והסיר הרבה, האריך נ ס"ק ערב סי' משפט
מקום  כאן ואין כמותם. ופסק רבו ועל רבינו על המשיגים
דברי  פירוש בגבולות מצטמצמים ואנו הזה, לסבך להכנס

רבינו).

.ÊÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,¯e¯ˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ·‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,B¯·Á¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb¯ ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
Ú·MiL :BÊ ‰ÚËa ¯ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙¯eL -««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ¯ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
‰ÂL ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙Úe·Laƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ51,B¯·Á Ïˆ‡ ¯e¯ˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈

˙BiÏb¯Óe ·‰Ê ÈÏÁ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L ¯·c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰52‰Úe·L ·iÁÓ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ53; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ - eÈ‰ ˙BiÏb¯Ó :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈

¯ËÙÂ54ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ BÚhL BÓk ,55. ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬

.ÌÈ¯·c‰ È¯wÚƒ¿≈«¿»ƒ

ה"ז.51) פ"ב בבאֿקמא אינו 52)ירושלמי למה כלומר,
אינו  אומר וזה היו, מאתים בטוען כמו שבועה בלא נוטל

הקודמת). ההלכה (ראה מקום 53)יודע? אין ולפיכך
משלם. לישבע יכול שאינו מתוך מחייבים 54)לומר: ואין
במקצת. כמודה התורה בשבועת טוען 55)אותו בהלכות

שבועה  חייב אינו במקצת שמודה מבואר, ה"ח פ"ג ונטען
הר"י  רבו מפי הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא
כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש
למה  שבועה, מחוייב ואינו במקצת מודה תורת עליו שאין
לי  מנה לאומר דומה זה הלא ונוטל? הפקדון בעל נשבע
יודע  שאינו נשבע שהנתבע יודע, איני אומר והנתבע בידך
ונפטר, יודע שאינו היסת נשבע אמרו שלא ותירץ, ונפטר?
שנתחייב  מודה כשהוא אבל בכלום, מודה כשאינו אלא
ונוטל. התובע נשבע - כמה יודע שאינו אלא לשלם
לדברי  מנוגדים כאן רבינו שדברי מקשה, [בכסףֿמשנה
והנתבע  חיטים בתבעו ה"ח פ"א ונטען טוען בהלכות עצמו
נשבע  שם: שפסק שעורים, או חיטים אם יודע אינני אומר
סי' חושןֿמשפט חדש' וב'בית שעורים. וישלם יודע שאינו
הכל  לשלם הנפקד את מחייבים כאן שבנידון מתרץ, פח
שהוכחנו  מה לפי אולם כמזיק. ופשיעה שפשע, מפני
מיגש  הר"י ע"פ ה"ג, ופ"ב ה"ג, פ"א שכירות בהלכות
מקום  אין - כמזיק פשיעה אמרו לא בשמירה שבפשיעה
בין  מהותי הבדל שיש זו, סתירה ליישב ונראה לתירוצו.
אין  כאן ונטען. טוען שבהלכות זה ובין כאן בנידון ההודאה
תובע  והוא נגנבו שהרי מרגליות, לי תן טוען המפקיד
קטן  בסכום התביעה במקצת 'ברי' מודה והנתבע דמיהם
במקצת, מודה שבועת לענין הטענה ממין זה אין (ואעפ"כ
היא  ההודאה ועיקר מרגליות, היא הטענה שעיקר מפני
איני  לדין דומה זה שאין מיגש הר"י הסביר ובזה סייגים).
ואין  ממש חיטים היא התביעה שם אבל הלויתני, אם יודע
אם  יודע איני כאומר זה הרי ולכן בחיטים, הודאה כל
לשלם  חייב למה יתבאר שם ונטען טוען ובה' הלויתני.

לה). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה שעורים

ה'תשע"ז  מנ"א כ' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
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קמג oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - `"pn 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען
אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.‡ÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.·˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆
˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ

Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈
‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»

ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ
ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ

È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«
Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆

.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈

ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא
ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
‡aL ÈÓ21¯Ó‡Â22,ÌÎÈ·‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆

¯Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«
Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆

‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ - BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚¯ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
- BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ ¯Èk‰Â ‡e‰ ¯Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»
Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
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„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ¯„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆
¯Ó‡ .ÌÈz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ·˙Ï ‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È¯‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ Èz¯ÊÁ‰ ElL :BÏ ¯Ó‡ .E˙È·Áa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Ô‰ ÌÈ¯Á‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ¯ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,¯ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ¯ÓBM‰ Ú·MÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד עתה  אותו רואים בבא 19)שאנו רי"ף
שלישי. פרק סוף ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע. -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי כל

שם. מציעא בבבא הרי"ף הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי  על אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה
"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה

או 32) הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק
במיגו  נאמן הוא החזרתי, טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.‰,¯ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ ¯Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈
zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;Bz¯aL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿

˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ - ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈
˙Úe·L ÚaL ¯ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,¯ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
¯ËÙÏ ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ·‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
.[ÔÈ¯ÓBL ˙Úe·L ÚaL] - ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ z¯kO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê¯ÎBO‰ - ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈

˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»
:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙Úe·L ÚaL - ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙Úe·L ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL ¯Bk ‰‡Ó .ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
- ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :¯ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ

.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי  לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו).
עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב
שפיקדון  מפני במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם,
זה  והרי שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר

משנה). (מגיד כהילך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אפילו 1) בהם ייגע לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר

מוכר  ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם
מפקיד  ודין חיסרון, מכדי יותר כשחסר דין בבית פיקדון
חבירו  אצל מפקיד ודין חנווני, או שולחני אצל  מעות
הקטנים  ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה,

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים, ומן

.‡„È˜Ùn‰2ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t ««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…ƒ«
ÔÈËÚÓ˙Óe ÔÈ¯ÒBÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô‰a3.ÔÈÎÏB‰Â »∆¿««ƒ∆≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÔB¯qÁ e¯ÒÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ»»»»∆
- ÔB¯ÒÁ È„kÓ ¯˙BÈ e¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰L ÏÎa¿»»»¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈∆¿»

Ô¯ÎBÓ5ÔÈc ˙È·a6‰„·‡ ·ÈLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,7 ¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¬≈»
ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ ¯kÓÈ - Ô¯ÎBÓ ‡e‰LÎe .ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈

‰Óe¯z8˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«
˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ¯OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן
שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
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שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.·„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה
מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן

הכל. יפסיד

.„‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»

Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ
„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט ולא שנים ינערו שלא שם:

שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא
המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל

ולמנעו. לטרוח הנפקד מחויב - להפסד לחשוש שיש
להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע אלא

.‰ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ¯ÎBn‰ Ïk29‰Ê È¯‰ - »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎO ¯ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח. שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.
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מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע"פ שמוכר אףֿעלֿפי
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו  לחשוד
מפורש  דין השמיט למה נתבאר ולא זה, דין השמיט

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי כח:

בהן 33) להשתמש רשאי שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי"ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי באונסי חייב שהמוצא רבינו כתב הי"ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב שואל
שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא

שכר.

.Â„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰36È¯‰ - »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

- e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ - ÔÈ¯e¯ˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

¯ÎO ¯ÓBL39;Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„·‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆

.¯eËt»

מג.34) שם מטבע.35)משנה, על מטבע שמחליף חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ"ד. והשולחני שהחנוני יודע המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אףֿעלֿפי
הקודמת. בהלכה

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆
ÏÎk ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ - Ô‰a LnzLpL ¯Á‡ Ï·‡¬»««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»

ÌÏBÚaL ‰ÂÏÓ41.ÌÈÏÚaÏ Ì¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿»∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ

גאון.40) האי רב בשם הרי 41)רי"ף בהן, השתמש אם
להחזיר  חיוב עליו וחל שלו, הן והרי בהלוואה אותן לקח
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.Á˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈ¯e¯ˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - e·‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי ה"ד פ"ד למעלה

.Ë˙È·Á „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»

Bk¯ˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰¯aLÂ47¯Á‡ ÔÈa ‰¯aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««
ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ d¯ÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈

ÔÈa B„È CBzÓ ‰¯aLpL ÔÈa ,dk¯ˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈
¯Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰¯aLpL49¯eËt -50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ: שם את 45)משנה, קבע החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי

והחזיר  שלקח לבעלים הודיע לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח כדין באונסין וחייב החזיר, לא כאילו זה הרי -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן
שהרישא  האומר, יוחנן כרבי שהלכה שם, הרי"ף רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי כדעת היא שם המשנה של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי  זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי כדעת
לפי  עקיבא כרבי הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי ששת, רב נגד יוחנן כרבי
פ"א  ובכסףֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח, ברכות מהלכות
כבתראי  שהלכה מפני יוחנן רבי נגד ששת כרב פסק שרבינו
מאוחרת, לתקופה הזה הכלל את מגביל אינו הוא (כנראה,

ואילך)]. ורבא מאביי

.ÈÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡51ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t52ÔÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈ„·Ú‰53- ‰M‡‰ ÔÓ Ïa˜ .˙B˜BÈz‰ ÔÓ ‡ÏÂ »¬»ƒ¿…ƒ«ƒƒ≈ƒ»ƒ»

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ54dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó ;55ÔÓ Ïa˜ . «¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ
„·Ú‰56Ba¯Ï ¯ÈÊÁÈ - ˙Ó ;„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ -57ÔÓ Ïa˜ . »∆∆«¬ƒ»∆∆≈«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÔËw‰58ÏÎ‡iL Ï˜„ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - «»»ƒ¿∆≈∆»∆∆∆…«

ÂÈ˙B¯t Ô‰a59e¯Ó‡L ÔlÎÂ .60ÏL :Ô˙˙ÈÓ ˙ÚLa »∆≈»¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ»»∆
BÏ ÔÈÓ‡ Ì‡ ,Ì‰ ÈBÏt61ÔLe¯Ùk ‰OÚÈ -62Ì‡Â , ¿ƒ≈ƒ∆¡»ƒ«¬∆¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï63. »«¬ƒ¿¿≈∆

נב.51) נא: בבאֿבתרא הם 52)ברייתא שמא הנשואות,
אצל  אותם מפקידה היא מעיניו להסתירם וכדי הבעל, של
נשים  (לפעמים, עבירה עוברי ידי לסייע ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב"ם הגזל על חשודים עבדים סתם
אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי

הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין 
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא
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רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
 ֿ (מגיד לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

.·eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.·È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«
˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈

‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ
.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר

והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈

ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני  בין הבדל יש הגניבה, לפני מסוים זמן שויו עלה
קנוי  הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי משלם - לגניבתו סמוך קנוי הוא ואם הקודם,
שתי  בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב, רצה סי' חו"מ 'טור' ראה
שם  יוסף' וב'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי ברשותו, היתה
שדווקא  כתב ולא סתם כי כך, הרי"ף דעת שגם כתב
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מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת
ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח:6)בין בבאֿקמא
הרשב"א). תלמידי בשם הגנב.7)(כסףֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי של ביאורו לפי שם בב"מ אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני ללשון גם אולם
(לפי  רבינו שלדעת הגנב, בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי"א. פ"א שנתייאשו 10)גניבה לפני שגזז הצמר כלומר,

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ"א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.·¯ÓBL13È¯‰L .ÏÙka ‰ÎÊ - ÈzÚLt :¯Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ ·iÁ14B‡ ‰·‚ :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»

¯eËÙ ‰È‰Â ,‰„·‡15¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÏÙk‰ ‰˜ - ‰·‚ :¯Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

‰˙Ó :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï·‡ .¯ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»
BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡ - Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿

ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈
Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב של שאמר 14)מימרא בזה
אףֿעלֿפי  בכפל וזכה לשלם עצמו חייב כבר "פשעתי",
שם). חו"מ יוסף' ('בית משלם הריני בפירוש: אמר שלא

כך.15) על נשבע היה שם.16)אם פפא, כרב
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב פפא רב מחלוקת הכפל. קנה לא  - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני זביד, שם 19)כרב בגמרא

שהרי  שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו
וקיבלו  כששילם ואףֿעלֿפיֿכן ההפסד, את לפצות השואל

שם). (רש"י הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי

.‚‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·M‰ ‰B˜ - ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»
ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa¯‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ
ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,e„·‡ B‡ e·‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa¯‡ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÓBL ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈ¯Ë‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰e·iÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆ¯a Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁ¯k»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁÈ - ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ¯ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa e·b22ÂÈÏk ¯ÓBMÏ ¯ÈÊÁÓ - »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי מעשה לד. שם 21)שם במסקנא

הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח לא בין חילקו
למפקיד. - השני ובמקרה לנפקד, הרווח - ראשון במקרה
הבא  בשבח זוכה אינו שהנפקד כותב בהשגותיו הראב"ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני אמירתו שלפני מאליו
יאוש  לפני (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח שהרי בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף, והמגידֿמשנה הגנב).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח
עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא

למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים
הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו

נחמן  רב פסק כך הדיינים. שהעריכו כפי דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
לאבידה, או לגניבה וגרם פשע הרי כאן בנידון אבל פשע,
למלוה]. לוה נכסי של השומות ככל דינה זו שומא ולפיכך

.„e‰eÚ·z24ÚaLÂ ,¯ÓBMÏ ÌÈÏÚa25Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿««»
ÌlL26‰ÎÊ - BBˆ¯a ÌlLÂ ÏÈ‡B‰ ,·pb‰ ¯k‰Â , ƒ≈¿À«««»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»
ÏÙka27„Ú ÔÈcÏ ‰lÁza ÔÁÈ¯Ë‰L Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ«

¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‡ :‰lÁza ¯ÓBM‰ ¯Ó‡ .ÚaLpL∆ƒ¿»»««≈«¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿»«
ÏÙka ‰ÎÊ - ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â28. ¿»«¬≈ƒ¿«≈»»«∆∆

קח.24) בבבאֿקמא ורבא אביי חנם 25)מחלוקת שומר
בפשיעה. שלא שנגנב הדין 26)נשבע משורת לפנים

שם). נגד 27)(רש"י מקום בכל כמותו שהלכה שם, כרבא
תיבות  בראשי בגמרא המסומנות הלכות לשש חוץ אביי,

קג"ם". הוא 28)"יע"ל (הרי קאמר הא "פשיטא, לד. ב"מ
משלם". הריני אומר)

.‰¯Ó‡29ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ
ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿

ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«
ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆
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ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
וכאן  בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
שאם  עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור בשומר
שאם  בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים תבעו
ואם  בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני אמר
זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני אמר
שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם אין שהרי
שם  [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו דקדקו ולפיכך
הבעלים  מתו פירוש, לבנים" "שילם בעיא: עוד נשאלה
- בעקבותיו ורבינו - והרי"ף ליורשיו. השומר ושילם
ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו שלא ונראה זו. בעיא השמיטו
בוודאי  - הבעלים בחיי נגנבה שאם זו, לבעיא מקום שאין
(ראה  לבניו קנס מוריש אדם אין שהרי בכפל, בניו זכו לא
שם), פירש"י (וכן שמתו אחר נגנבה ואם כאן). כסףֿמשנה
לא  והיורשים בשמירה ממשיך כשהשומר שלדעתם, אפשר
את  הם לו מסרו כאילו זה הרי בחזרה, הפקדון לקחו
הבעלים  כשמתו המדובר לבנים, בנים ובשילמו הפקדון.
ואחרֿכך  ונגנבה בניו בהסכמת בשמירתו ממשיך והשומר
היורשים: של לטובתם נימוקים שני כאן ויש השומר, מת
מה  שאלו ולפיכך השומר, מיתת ב. הבעלים; מיתת א.

הקודמת.33)הדין]. בהערה אמר:34)נתבאר כשתבעו,
במחצית  זכה אם היא והבעיא (רש"י). מחצה משלם הריני
כלום  לו הקנה לא שהמפקיד משום בו, זכה לא או הכפל

ההפסד. כל את מפצה אםֿתמציֿלומר 35)כשאינו
שלמים  דברים בשני הדין מה כלום, קנה לא מחצה בשילם
רבינו  של שיטתו [ידועה (רש"י). שלם דבר דמי ושילם
כאן  פסק לא ולמה כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק

כבר זכה? שלא מחצה יד בשילם (ראה רושמיֿכללים קבעו
רק  יפה כוחו זה שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי,
כשזה  לא אבל "אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו

השניה]. הבעיא של ממשמעותה אם 36)יוצא היא הבעיא
שגם  [מובן לא? או חלקו, כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה
קנה  לא מחצה ששילם באםֿתמציֿלומר נשאלה זו בעיא

פירותיהם 37)כלום]. אוכל שהבעל שלה, מלוג מנכסי
שלה. הכפל 38)והקרן את קונה הבעל אם שם, ושאלו

או  פירותיהם אוכל וגם נכסיה על כאפוטרופוס שהוא מפני
שם). רש"י פירוש (ע"פ שלו אינו שהקרן מפני  קנה, לא

שלה.39) מלוג נכסי אותם 40)לצורך הם זו בעיא צדדי
הפוך  ובכיוון הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים

שאל). ד"ה שם 'תוספות' ביד 41)(ראה תפוס היה שאם
עליו  מחבירו המוציא אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד

דעתו.42)הראיה. קיבל ורבינו בהלכותיו, הרי"ף פסק כן
המפקיד  את לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש
נמצא, שהוא מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק,
רצה  סי' חו"מ יוסף' [וב'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום
מוחזק  הוא המפקיד שאמנם והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר
ופלפולא  כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון,

ד)]. אות מחזיק 43)חריפתא הוא שהרי הכפל, בכל וזכה
לארץ,44)בממון. בחוץ קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל
בחוצהֿלארץ, "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס, של כוחו הורע שבחוצהֿלארץ בכסףֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו נימוקים שני שישנם משום
אם  אפילו ב. בחוץֿלארץ; כפל כלל מגבים ביתֿדין  אין
רק  יש ישראל בארץ אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי. לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק

ואפשר הדג  קצת. דחוק זה פירושו "אפילו". וכתב רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי  נותנים היו והביתֿדין קנס שמגבים בא"י גדולה יותר
אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»

קח:45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ"ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב: בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב אינו אבל הגנב, מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י
ס"ק  שם וש"ך ז, ס"ק רצד סימן סמ"ע ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי שלא אשבע לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק. - ברשותי שאינה גם ואולי כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני שקדם רבינו, ומפרש ונשבע", "שקדם סתם:
הרי"ף). פירש (וכן נשבעתי 51)הגנב לטעון: הוא יכול
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הזה. הענין מכל והסתלקתי נתבארה 52)ונפטרתי לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב אינו אם יטרח מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי' חו"מ ב"ח (ראה כלום מזה ירוויח
מצוה). לעשות שרוצה בדוחק: ותירץ זו, תמיהה

לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון
כאו  נידון זה שאין משום הגנב, מיד כשאפשר ולהוציא נס,

שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב'שיטה מידו. להוציא
 ֿ המגיד על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא

שהיה  השמירה חיוב ונפסק לגמרי, השומר נפטר באונס
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי



meil cg` wxt m"anx ixeriy`"pn 'kÎc"i -f"ryz

ה'תשע"ז  מנ"א י"ד ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆
ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין

 ֿ (כסף ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל
נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות

זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
בן  יהושע "רבי א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני
הוא  שניהם מבין שהרי זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב וכן מכלֿמקום. מנה חייב
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע" או ראה או עד

(שם). לעצמו

.‚:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»
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e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.„„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.‰·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…
‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆

ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
פרעתי  טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
ומשלם" להשבע יכול ואינו שבועה, מחוייב זה הרי -

נא). סימן לחו"מ של 25)(פרישה מידו סודר קנין קיבלתי
ואילו  למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב הלווה
להמלך  הוצרכתי ולא לכך זכאי הייתי שטר לכתוב רציתי
 ֿ (בבא הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו שנית

עומד". לכתיבה קנין "סתם א) מ, זה 26)בתרא לשון
למלוה  אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי תמוה,
פרעתי, לטעון יכול הלווה אין בכתב, אחד עד אלא
לא  למה עושה, מה בידי שטרך להשיבו: יכול שהמלוה
סי' בחו"מ ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך ממני, לקחתיו
בשטר  מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי את המצטט נא

הלקוחות  מן אפילו לטרוף יכול שהמלוה כלומר, – גמורה"
גובה  אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור, כשטר
שם). (ב"ח עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני מנכסים אלא
רבינו, בדברי כאן להגיה צורך אין שם יוסף' ה'בית ולדעת
להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד נקט אלא

כגביה לכולם, וראה והואֿהדין וכדומה. המשועבדים מן
שם. ב'דרישה'

.Â‰Ê ÔÈc ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
 ֿ (בבא נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד

שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈

¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»

˙ÈLÈÏL ‰L39ÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»

¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿
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ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי
ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

ה'תשע"ז  מנ"א ט"ו שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד  שבאו
לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»

‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` cr itÎlr oipicd on oic oikzeg oi`"

תורה  האמינה מקומות "בשני בסוטה וממשיך: אחד, עד
כאן  והרי בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא
מי  נודע ולא ("שנאמר תיערף שלא ערופה ובעגלה עד")
ההורג  ראה אם אפילו עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו,

אחד"). עד
חותכין  אין מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש

פיו: על הדין
משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפי־זה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
מקרים; בשני רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג

תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה
דשני  והגדר הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
שבדיני  מכיון ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים,
מספיק  לא גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות
סוטה  להשקות שלא בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור
אף  בירור "קצת" גם מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא
יש  ועל־פי־זה מיתה. חיוב לעניין בשלימות בירור זה שאין
חיוב  נעשה אחד עד על־ידי שגם בשבועה, גם כך לפרש
אינו  אחד העד שגורם בירור שה"קצת" כיון השבועה,

שבועה. לחייבו מספיק כן אבל ממון, לחייב מספיק
המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
אחד  שעד השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
החסרון  אם גם כי מאומה, על־ידו נעשה ולא כלום, הוא
עדים  שני של זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא
אנשים  שני שצריך כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא

כלל. להרימו יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו,
(ci oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם

א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.·‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»
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והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א

ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת
אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:

במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה
שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»
eOÚi ‰Ó - „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÚ‰Ï¿»ƒ¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬

ÌÚ‰ e‡¯Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡ ÈL19˙‡ ‰Ê ‚¯‰Lk ¿≈«ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆
Ba Ï·ÁLk B‡ ,‰Ê20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ∆¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם, עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.‰¯·c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו
שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם

להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.Â·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,

באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
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כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא
היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה

שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

ה'תשע"ז  מנ"א ט"ז שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם

ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
ממונות 7) שדיני ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר
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מומחים. דיינים צריכים דיניהם 8)אינם אין - שדנו ושנים
ה"י). פ"ב, (שם, דין.9)דין נקרא וזה שם 10)הואיל

בלבד, ביום נגעים ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ"ג,
ד, סעיף מ"ו סי' בחו"מ וראה בלבד". ביום הדינים אף

ביחיד. מקיים ישיבה התופס שהרב שנהגו:

.·.ÔÈc ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות
ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À
‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר לעיני 21)הלקוחות.20)שטרי
היא 22)כל. שהשדה לומר מערער, עליה ערער שלא

הלוקח. ע"י מזוייף ואינו הוא, כשר זה מכר שטר ודאי שלו,
כל 23) שנהנים "כדרך ה"ב: פי"א ונטען טוען הל' השווה

קרקע". באותה תחת 24)אדם היושבות נשים שתי של
לשהות  לאדם שאסור ידוע והדבר אלו, בכתובות בעליהן
אישות  בהל' כמבואר כתובה, בלא אחת שעה אשתו עם

ה"י. עלֿידו 25)פ"י, הם מזוייפים השטרות שני שגם
בכתב  הסתכל שמא מפרש: שם, ורש"י א). כ, (כתובות
ולדבריו  חתימתם. דוגמת לחתום וחיקה שטרות אותם
לחוש  יש ביתֿדין, ע"י הם מקויימים השטרות שני אפילו

שבידו. השלישי בשטר החתימה זייף שהלווה 26)שמא
טענה  התנגדות, ערר. = ערער הוא. מזוייף לומר עליו ערער
הכתוב  מלשון מסויימת, החלטה או פסקֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע"י 27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

(29 ֿ בבית שהוחזק שטר כל נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא
ערעור  עליו יצא לא וכלֿשכן ערעור, עליו יצא ואפילו דין,
שם) (כתובות לבדו ממנו מקיימים בביתֿדין, והוחזק כלל
משטר  השטר את מקיימים "אין שם: הרי"ף וכגירסת
דעת  וכן בביתֿדין". הוחזק אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו
"אין  גורס: שם ורש"י רבינו. דברי בכוונת שם הר"ן
והוחזק  ערער עליו שקרא משטר אלא השטר את מקיימים
אין  ערעור עליו קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין".
שמא  שחוששים בביתֿדין, הוחזק אפילו ממנו מקיימים
עליו  עמדו ערעור, עליו קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף
שזוהי  להם נתברר אלאֿאםֿכן קיימוהו ולא בו, ודקדקו

לז. סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וראה העדים. חתימת

.„Ìi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :e·˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - eÈÙa ‰Ê ¯ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆

הכ"ט.30) פ"ד, יבום הל' והשווה ב. קלח, בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי' חו"מ הגר"א וכביאור הקיום, דרכי בו שפורטו שמואל,
מ"ו, סי' בחו"מ המנוסח הקיום סדר וזהו כח. ס"ק מ"ו,
כאחד  שלשה "במושב ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני פלוני ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי לנו ומשנתברר

כראוי".

.‰¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»

.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ
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(32 ֿ (בבא הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆
¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈

Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆
‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר

לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

ה'תשע"ז  מנ"א י"ז רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»
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Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆
ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»

ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ
ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות
נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,

(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י
עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,
הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי
אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.„È„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות

לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י
בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד

יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

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



zecrקנח zekld - mihtey xtq - `"pn g"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל

אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים
(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה

אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו
ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י
אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

ה'תשע"ז  מנ"א י"ח חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הנזכר 1) העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין

הכתב. מתוך בעדות

.‡B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«

‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«
„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ

‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»
„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...

אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.·˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.‚¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ -12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם
מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש
שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט
תלמיד  הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם
שאינם  ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו
לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל
כמו  להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים

.„Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«
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Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡L Ô‰È¯·cƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
Ïh·Ï È„k - ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a e¯ÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :e¯Ó‡ el‡Îe .¯ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ¯ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L - eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙B¯ËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈ¯ÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, חייב שזה כחרשים,14)שבשטר,

הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט, פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה
עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית,
שאין  מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן
את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב
חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי  שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או
על  מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה
רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי  מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי

כאן. רבינו בֿג.16)כדברי הלכה ו, פרק לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק לעיל בתראי 18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.‰¯ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ·˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ·˙Îa BÒ˜Ùa ·e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ¯ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
„ÈÚÓ - ¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰21¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»

Ì„‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»
Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ

,ÌeÏk ¯·c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿
„ÈÚ‰Â ÚÓL ¯Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב שהסתכל אחרי א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף עד" מפי "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה

עמך  שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין
וראה  המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם
ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".

ה'תשע"ז  מנ"א י"ט שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה

נכפה. וחולי

.‡„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰¯OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»
,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.·Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש

לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ"ד: פ"ב, ביכורים תוספתא
כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,

טו.13) יט, לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע"פ  כלֿשכן לא הגוף עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ"א: כתב יד, סעיף לה, סי' חו"מ ובשו"ע הכסףֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
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אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון
נאמנות. נשים

.„:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»

˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆
˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ

Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»
ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.Â¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,
ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.Ê¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈

˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈
‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ

Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈
ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«

˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא
(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆

¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈
a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈

Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ
ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
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פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש

א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו
לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין
כתבם. מפי ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים

(55- בכתב עדותו שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון
דעת  וכן בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו
בפירושנו  זה על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות'
דברי  מצטט לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל

רא  ויהיה בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: לשמוע רבינו וי
כדעת  סובר שרבינו ויתכן ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים.
בשום  בכתב עדותו שולח אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י

שבועות 56)פנים. ובתוספתא ה"ב. פי"ז, לקמן כמבואר

לא  אם החרש... את להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג,
האילם". את להוציא - עוונו את ונשא נעשה 57)יגיד

שהוא  - מדבר" ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם
אם 58)מלידה. בסירוגין, שונות שאלות אותו ששואלים

מיושבת  שדעתו סימן הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר
הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עא,59)עליו, גיטין

(שם).60)א. להנשא להתירה בעלה שמת עליה להעיד
בעדות 61) התירו שפחה או וקרוב עד, מפי עד שאפילו

הכ"ט. פי"ג, הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה,

.·ÈÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט, או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל :

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

ה'תשע"ז  מנ"א כ' ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע

.‡Ï‡ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."..dxezd on zecrl oileqt miryxd"

פענח" ב"צפנת חקירה ישנה רשע, עד של הפסול בגדר
שקר  עדות על חשוד רשעותו שמפני הוא הפסול האם
שהוא  אלא נאמנות עם קשור זה שאין או נאמן, אינו ולכן

לעדות. פסלתו שהתורה עצמי פסול
מכיון  אלא נאמנות מצד הפסול שאין החקירה לפשוט ויש

לדבר: ראיות ושלוש תורה, שפסלתו
שחייבין  עבירה שעבר כל רשע, הוא זה "אי הוא הדין א:

מלקות" ה"ב)עליה פ"י עדות שנחשד (הל' שמי מצינו והרי ,
יחשד  מדוע וא"כ אחר, עניין על חשוד אינו אחד דבר על
לגדר  כלל שייכת שאינה עבירה כשעבר שקר עדות על

נאמנות.
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לו  אסור רשע... שהוא בחברו שיודע כשר עד "אפילו ב:
אמת" עדות שהוא אע"פ עמו מהל'להעיד פ"י ריש (רמב"ם 

לו עדות) אסור - שקר עדות של חשש כאן שאין והגם ,
רשע". עם ידך תשת "אל משום להעיד

קידושין) (כעדי קיום בעדי גם הוא רשע עד של הפסול ג:
של  שנוכחותם אלא למציאות בנוגע ספק שם שאין
וא"כ  פסול, זאת ובכל הדבר חלות את פועלת העדים
עצמי  פסול שהוא אלא הנאמנות מצד פסול שאינו משמע

התורה. שפסלתו
(eh oniq mihtey xtq 'zekln oii')

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב: שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב"ספר כעד. לקבלו לא - רשע
והוא  עד", חומס תשת אל עד, רשע תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק משפטים פ' ב 4)ב"מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע"פ הדין לפסוק שגורם

שם). את 5)(רש"י ברמותו הוא רשע זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס, עד

א. ס"ק לד סי' לחו"מ בסמ"ע

.·‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚- ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»
daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,

מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם
מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון

מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,
חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-

הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא
- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ"י כלאים

סופרים". אלא 17)מדברי התורה מן איסורם אין אלה כל
בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי
לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא

ה"ו. פי"א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל
כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק ובסוף פי"ט, סנהדרין

ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י

.„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL¯ ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
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ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈

ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»
Ì‰Ï ·eˆw‰ ¯·cÓ ¯˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆

ÔÓˆÚÏ ¯˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„a41È‡ab Ï·‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈
CÏn‰ ˙Ó42ÔÓ˙Ò -43eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈ¯Lk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿

È¯‰ - ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈
ÔÈÏeÒt el‡44;ÔÈÏeÒt - ·eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌpÁa ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ45. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»
,ÌÈÏËa ÔÈ·LBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ46ÔÈÏÈÁ˙Óe Ô‰È„È ÌÈËLBt ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙B¯Ùa ÔzÏÂ ‡OÏ47˙B¯t ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈

‰¯BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈ·L48‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .49. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»
È‰z ‡lL ‡e‰Â˙en‡ BÏ ‰50BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‡e‰ ‡l‡ ¿∆…ƒ¿∆À»∆»ƒ¿≈

ÏÎB‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B·eMÈa ˜ÒBÚ≈¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿«∆≈
ÏÊb ˜·‡ ‡e‰L ,‡È·ew‰ ÔÓ51,„·Ïa ‡È·e˜a ‡ÏÂ . ƒ«¿»∆¬«»≈¿…¿¿»ƒ¿«

ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a ÌÈ˜ÁOÓ elÙ‡ ‡l‡52. ∆»¬ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ
e¯Ó‡ „·Ïa ÌÈBÈ ‡Ï ÔÎÂ53ÌÈ˜ÁOÓ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,54 ¿≈…ƒƒ¿«»¿∆»¬ƒ«¿«¬ƒ

B‡ ,B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ Ïk :¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿≈»«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ - B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ55. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד
ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים

לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי
ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח, מן חלקי לי תתן רווח יהיה

א  אסור ואינו ריבית, אבק זה הרי לבד, מדבריהם הלווה לא
ה"ח). ופ"ה הי"ד, פ"ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין

חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון
"התאוה  הי"א: פ"א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד, לידי מביאה
ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע"פ למכור, הבעלים

וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי כגון 32)יבוא
וצאן. בו.33)עזים  וכיוצא ראינו 34)בקר לא  שעדיין

אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס שם, סנהדרין
- בוולדות אפילו חלק לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר

(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב), ה,
עצמם. של גסה בהמה וכתב: בביתם 36)רבינו, אפילו

כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,
לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאיֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת

תזיק. שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה
יחיד  מכל לעצמו המס את גובה והוא לשנה, קצוב בסכום

(כסףֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי
וארנונא 42) גולגולת מס לגבות המלך מטעם ממונים

מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל
לשנה. קצוב בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל

מהראוי. יותר לד 44)לוקחים סי' לחו"מ ובסמ"ע שם.
הסחורה  לפי למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס"ק
ליטול  יוכל לכל, ידוע שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי או
- גבאי פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי, יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי או הגולגולת לפי שגובה
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כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי
- לעצמו היתר לוקח שהוא שנודע כל הכסףֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי
למי  יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.

לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט

שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל

הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים
בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,

.‰ÒÈ¯‡56e¯kaL ˙B¯t‰ ÔÓ ËÚeÓ ¯·c Á˜lL57 »ƒ∆»«»»»ƒ«≈∆ƒ¿
È¯Lz ÈÓÈÂ ÔÒÈ ÈÓÈa58Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿≈…∆∆ƒ»≈¿«¿»«

·p‚ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡lL Á˜lL Èt ÏÚ59 «ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
˙e„ÚÏ ¯LÎÂ60ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡L ;61. ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חלק 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין

כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי"ף

שם. ברש"י וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס והוא הואיל
פועל, שאר אבל מועט. הפירות,דבר בגוף חולק שאינו

הריהו  - מועט דבר לקח אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע"פ (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב
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ה'תשע"ז  מנ"א י"ד ראשון יום

רמג. עשה מצות
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשּדין לפי ְְִִֵֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, hn.)ׁשניהם zereay)ׁשלׁשה : ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ

איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּדינין
וגֹו'" ׂשה אֹו ֿ ׁשֹור אֹו חמֹור ֿ רעהּו h)אל ,ak zeny)ּוכבר . ְְֲֵֵֶֶָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מ ו' ּופרק ג' מּׁשבּועֹות.(aa`)ּופרק ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶָ

ה'תשע"ז  מנ"א ט"ו שני יום

ר. עשה מצות
רלח. תעשה לא מצות
יוםראשוןֿ שניי"דֿ ט"ומנ"א

― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: eh)אמרֹו ,ck mixac)ודין . ְְְְְִִִֵֶַָָ
לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה

ֿ תעׂשה לא ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ֿ הּיֹום, ּכל .(glx)ּגֹובה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
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קסה `"pn 'kÎf"h ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגֹוי(iw:)מציעא ּבין ֿ ׂשכיר, ּבכל חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּפעּלת ֿ תלין "לא אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻׂשכיר

ֿ ּבקר" עד אּת bi)ׂשכיר ,hi `xwie)?אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר: ֿ הּלילה, ּכל ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָאם
ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ואם ֿ ּבקר"; ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ"עד
ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא החּמה ּתׁשקע ׁשּלא ֿ הּיֹום ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
הּׁשמׁש" עליו ֿ תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹוהּוא

(eh ,ck mixac)הּמׁשנה dpynּולׁשֹון h wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`iּגֹובה לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶֶַַַָָָ

היא, אחת מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ֿ הּיֹום". ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
ׁשּמּׁשני והּוא הּמצוה, ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּובאּו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. זמן הּוא מתי ידענּו אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָלאוין

וׁשם מציעא, מּבבא ט' ּבפרק זֹו ׁשּזה(iw`:)מצוה נתּבאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, יׂשראל ּבׂשכיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמיחד
והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ֿ תעׂשה: ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלא

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵָָאמרֹו:

ה'תשע"ז  מנ"א ט"ז שלישי יום

רא. עשה מצות
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר nw)על dyr zevn)אמרם (xtq`על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xda zyxtׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,
לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג

אמרּו ּובפרּוׁש a)מןֿהמחּבר, dpyn f wxt `rivn `aa): ְְְִֵַָָֻ
dceard)"ואּלּו zray ,oilretd)ּוכבר ֿ הּתֹורה". מן אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ז  מנ"א י"ז רביעי יום

רסח. רסז. תעשה לא מצות
― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, znwaּבמחּבר `az ik") ְְְְְִִֶַַַַָָֻ

("jrxוחרמׁש"(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq)― "חרמׁש : ְְֵֶָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ֿ ּבעלי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ

ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי
מציעא מּבבא ֿ הּתֹורה:(ft.)ז' מן אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ

לקרקע ּבמחּבר מלאכה".(wece`)העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ּכלי ֿ jzial)"ואל mzgwl ick)."תּתן ֿ לא ְְְִֵֶֶֹ

ה'תשע"ז  מנ"א י"ח חמישי יום

ריט. תעשה לא מצות
רמד. עשה מצות

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ֿ הּבהמה ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמן

ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשע"ז  מנ"א י"ט שישי יום

רמד. עשה מצות
― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשע"ז  מנ"א כ' ש"ק יום

רמב. עשה מצות
יוםשלישיֿ שבתקודשט"זֿ כ'מנ"א
― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹוֿ ּכסף ֿ רעהּו אל איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
לׁשמר" e)כלים ,k zeny)זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ

מ ט' מ(aa`)ּבפרק ג' ּופרק ח'(aa`)קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
ְִמּׁשבּועֹות.
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éìò äcî éLðà íéàáñe Lek-øçñe íéøöî òéâé ýåýééøçà eéäé Cìå eøáòé Ceøáòé íéwfa eëìé C §À̈§¦̧©¦§©¬¦«§©»§¨¦»©§¥´¦¨¼¨©³¦©£Ÿ ÆÆ§¨´¦«§½©£©´¦¥¥½©¦¦−©£®Ÿ

éìàåéìà eeçzLé C:íéýìà ñôà ãBò ïéàå ìà Ca Cà eìltúé Cåèéýìà øzzñî ìà äzà ïëà §¥©³¦¦«§©£Æ¥©´¦¦§©½̈©´¨¬¥²§¥¬−¤¬¤¡Ÿ¦«¨¥¾©−̈¥´¦§©¥®¡Ÿ¥¬
:òéLBî ìàøNéæè:íéøéö éLøç änìká eëìä åcçé ílk eîìëð-íâå eLBaæéýåýéa òLBð ìàøNé ¦§¨¥−¦«©¬§©«¦§§−ª¨®©§¨Æ¨§´©§¦½̈¨¨¥−¦¦«¦§¨¥Æ©´©½̈

(ô) :ãò éîìBò-ãò eîìkú-àìå eLáú-àì íéîìBò úòeLz§©−¨¦®Ÿ¥¬Ÿ§Ÿ¦¨§−©¬§¥©«

i"yx
.'åâå éðåìàù úåéúåàä (àé) למדת קמץ נקודה ה"א

אתם  לי לשאול באתם אם פירשו וכן תמיהה שאינה
אתם  אשר ומופתי' שמי' אותות על שאלוני הנביאים
מה  אותי שואלים היו עליהם בארץ נולדים רואים
שבשבילם  ישרים ידי פועל ועל בני על אבל הם,
תגר: לפני ולקרוא לצוותי באים אתם הכל את יצרתי

.éðåöú כבר אני בני, על לצוות עליכם וכי הוא תמוה
כיצד  לפני שעלתה במחשבה הישועה להם בראתי
אומר: הוא כורש על בצדק, העירותיהו אנכי

.õøà éúéùò éëðà (áé):בעיני ישר לאשר ונתתיה
.'åâå íéøöî òéâé (ãé) אושיע במה אתכם הודעתי הרי

בצדקי, העירותיהו לכך כורש כי בבל מיד בני את
חזקיהו  בימי סנחריב תשועת מודיעכם אני ועוד
יבא  כוש מלך תרהקה מעל לז) (לעיל ישוב כאשר

שילכו  ומצרים כוש אוצרות כל וחמדת לירושלים
ויפול  השלל אותו עם ויבא בידו כוש את לעזור
מפורש  כן הכל את יבזו ועמו וחזקיהו בירושלים

נאמר: סנחריב שעל עולם äãî.בסדר éùðà גובהי
ירושלים:êéìòקומה. ..åøåáòé íé÷æá שם שהביאם

חזקיהו  עמד מפלתו ולאחר בקולרים שלולים סנחריב
ונת  השבוים כל את שמים:ופטר מלכות והכירו גיירו

.ìà êá êà:לבדו ה' אלא אלוה שאין מודים יהו
.øúúñî ìà äúà ïëà (åè) אכן להקב"ה יאמרו וכן

מסתתר  אתה עמך של חובותיהן לגבות כי הבנתנו
ובהתעורר  יכולת בך אין כביכול נצחונך מלהראות
מפורש  כך מושיע ישראל אלהי אתה רחמיך

íéøéö.במכילתא: éùøç (æè) של ציורים אומני
ומזלות: עכו"ם של פסילים

cec zcevn
(‡È).ÈÂÏ‡˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰העתידות לי שאלו העכו "ם נגד  אמר

לכם: ואגידה ישראל על  ·È.לבוא  ÏÚשהם ישראל  בעבור 
מה בשמי לכם שיאמרו  להנביאים בעבורו תצוו ידי ופועל  בני

בסופם : ‡¯ı.(È·)יהיה  È˙È˘Ú ÈÎ‡שלי הכל  הלא ר"ל 
לכם: ואגידה שאלו ולזה מוחה באין  כחפצי לעשות ובידי

.È˙ÈÂˆהממשלה להם  בא ומידי נבראים שיהיו צויתי אני
‰Â‰È˙Â¯ÈÚ.(È‚)בארץ: ÈÎ‡הענין בתחילת  האמור כורש על

לאבדון: היא  ראויה כי  בצדק  היה וההערה  ולהחריבה בבל  על  לבוא לבבי העיר שהוא ‡È˘¯.יאמר ÂÈÎ¯„ ÏÎÂ יכשל לא  ר"ל
ושוה: ישר בדרך  ילך  כאילו È¯ÈÚ.בהליכתו ‰·È ‡Â‰:לבנותה וזהב  כסף יתן  הוא  לבבל È˙ÂÏ‚Â.ר"ל  שהגליתים ישראל

לארצם : הוא ·ÈÁÓ¯.ישלחם ‡Ï: בעבורם שוחד  ממי יקבל  ולא מחירם  מי לו יתן ‰'.(È„)לא ¯Ó‡ ‰Î השמעתיך הנה כאומר 
חזקיה : בימי  סנחריב ממפלת  שיבא הטובה אודיעך  ועתה בבל ממפלת שיבוא  ÂÎÂ'.הטובה ÌÈ¯ˆÓ ÚÈ‚Èסנחריב כששב כי

לעזור שהלכו ומסבא וממצרים מכוש ששלל האוצרות כל חמדת  עמו הביא למלחמה לירושלים  לבוא כוש  מלך תרהקה  מעל
ופטרו האוצרות  כל  חמדת  ועמו חזקיהו בזזו ירושלים  סביב סנחריב וכשנפל  בשלשלאות  אסורים עמו הביא  ומאנשיהם לכוש 
לך : וישארו עליך  דרך  יעבורו  הקומה גבהי וסבא  כוש  של  והסחורות  מצרים של  העושר אמר ולזה ממאסרם האסירים את

.'ÂÎÂ ÍÈ¯Á‡:משמעתך אל סרים יהיו  כי אחריך  ילכו בזקים אסירים עליך שעברו אותם  ÂÂÁ˙˘È.ר"ל ÍÈÏ‡Â:ממאסרם להתירם
.ÂÏÏÙ˙È: ההתרה על  ויבקשו ישאלו ‡Ïר"ל Í· Í‡האלהים זולת  עוד ואין האמתי אל  יש בישראל  שאך  ראינו עתה ויאמרו .

בישראל : המושיע:‡ÔÎ.(ÂË)אשר ישראל  אלהי  הוא נראה  ואינו המסתתר האל  שאתם ÂÎÂ'.(ÊË)באמת Â˘Â·יבושו אז
לישראל : המקום  הושיע כאשר למושיע להם היו לא כי באלהיהם ממש  שאין בראותם ˆÌÈ¯È.כולם  È˘¯Áהעושים האומנים

במעשיהם: ממש שאין יראו  כי בכלימה  להם ילכו הפסילים ·‰'.(ÊÈ)ציורי  Ú˘Â Ï‡¯˘È'ה בעזר  נושע יהיה ישראל אבל
הפסילים: עובדי שיבושו כמו תבושו לא  ולכן לעולם  המתקיימת Ú„.תשועה ÈÓÏÂÚ „Ú:עולם ימי כל 

oeiv zcevn
(‡È).˙ÂÈ˙Â‡‰: הבאות(‚È).Â‰È˙Â¯ÈÚ‰:התעוררות מל'

.¯ÈÁÓ·במחיר מקום יקחו כמו  ושוויו הדבר חליפות ענין 
י) ביגיעה :ÚÈ‚È.(È„):(מ"א הבאה העושר אנשיÌÈ‡·ÒÂ.הוא
Ó„‰.סבא: È˘‡ מדה איש  וכן גדולה מדה  י"א)ר"ל :(דה"א

.ÌÈ˜Ê· בזקים רתקו  כמו  ג)בשלשלאות ‡ÔÎ.(ÂË):(נחום
סתר:ÒÓ˙˙¯.באמת: הצורות:ˆÈ¯È‰.(ÊË)מלשון ציורי

hk wxt aei` - miaezk

èë ÷øô áåéà`kÎg

ç:eãîò eî÷ íéLéLéå eàaçðå íéøòð éðeàøè:íäéôì eîéNé óëå íélîá eøöò íéøNéíéãéâð-ìB÷ ¨´¦§¨¦´§¤§¨®¦«¹¦¦¨´¨¨«¨ −¦¨§´§¦¦®§¹©À¨¦¬§¦¤«§¦¦¬
ìe eàaçð:ä÷ác íkçì íðBLàé:éðãéòzå äúàø ïéòå éðøMàzå äòîL ïæà ékáéî éðò èlîà-ékòeL ¤§¨®¹§À̈§¦¨¬¨¥«¨¦³´Ÿ¤¨ −§¨©«§©§¥®¦§©¬¦¹̈£À̈©§¦¥«¦¦«£−©¥¨¦´§©¥®©

:Bì øæò-àìå íBúéåâé:ïðøà äðîìà áìå àáz éìò ãáà úkøaãééðöå ìéòîk éðLaìiå ézLáì ÷ãöó §¹¨À§«ŸŸ¥¬«¦§©´−Ÿ¥¨©´¨®Ÿ§¥−©§¨¨´©§¦«¤´¤¨ −©§¦©¦§¨¥®¦¦§¦¬§¹¨¦À
:éètLîåè:éðà çqtì íéìâøå øeòì éúééä íéðéòæè:eäø÷çà ézòãé-àì áøå íéðBéáàì éëðà áà ¦§¨¦«¥©¦́¨ −¦¦©«¦¥®§©§©−¦©¦¥´©¨«¦¨´¨ −Ÿ¦«¨«¤§¦®§¦−Ÿ¨©´§¦¤§§¥«

æééìLà åépMîe ìeò úBòlúî äøaLàå:óøè Cçé:íéîé äaøà ìBçëå òåâà ép÷-íò øîàåèééLøL ¨« −£©§¨§©§´©¨®¹¦¦À̈©§¦¬¨«¤−̈Ÿ©¦¦¦´¤§¨®§¹©À©§¤¬¨¦«¨§¦´
:éøéö÷a ïéìé ìèå íéî-éìà çeúôëéìçú éãéa ézL÷å éãnò Lãç éãBák:óàëeîcéå elçéå eòîL-éì ¨´©¡¥¨®¦§¹©À¨¦¬¦§¦¦«§ −¦¨¨´¦¨¦®§¹©§¦À§¨¦¬©£¦«¦«¨§¬§¦¥®§¹¦§À

:éúöò Bîì§´£¨¦«

i"yx
(Á).íéøòð åéä עמדו וישישים ונחבאים אותי רואים

íéìéîá.(Ë)מפני: åøöò íéøù אני שאפתח ומצפים
ïæà.(È‡)תחלה: éëמלתי שמעה ïéòåותאשרני:אשר
.äúàø:מידתי וכושר בגודלי מקום úëøá(È‚)בכל
.ãáåà:ונטרד בעונו מת àáú.אדם éìò את זן הייתי כי

יתומים  שדה גוזל שהיה אמרו ורבותינו אשתו ואת בניו
כך  נראה אינו דקרא ופשטיה להם ומחזירה ומשביחה
ככלי  כמו אובד עצמו שהוא דבר אלא אובד קרוי שאין

לא)אובד אובד(תהלים כשה תעיתי קיט)וכן צאן (שם
כ)אובדות ïéðøà.:(ירמיה äðîìà áìå על שמו מטיל שהיה

שיקפצו  כדי אשיאנה אני או היא קרובתי לאמר אלמנות
תובעים: éðùáìéå.(È„)עליה éúùáì ÷ãö אחרי רדפתי

נאים  תכשיטים שהם וצניף כמעיל לי נמצא והוא הצדק
וטהור: נאה משפטי היה òåâà.(ÁÈ)כן éð÷ íò øîåàå

קני  יהיה כשאמות בלבי אומר הייתי מדתי כושר בשביל
עמי: נכון íéîé.וביתי äáøà ìåçëå ולא חול ושמו עוף

אלף  ולבסוף הדעת מעץ טעם שלא מיתה עליו נקנסה
לנערותו: וחוזר מתחדש åâå'.(ËÈ)שנה çåúô éùøù כל

קצירי  ימות ולא שרשי יבש שלא בלבי אומר הייתי זה
קציר ועשה יד)כמו של (לעיל רכים ענפים יונקות והן
ואמרתי: תמיד:éãåáëù.(Î)אילן, עמדי. יתחדש

.éúù÷å:לטובה תמיד תחליף åòîù(Î‡)ואיתני éì
.åìçéå והיו שיתקיימו מיחלים היו דברי השומעים

בידי: היה חכמה מסורת כי מתקיימות

cec zcevn
(Á).ÈÂ‡¯לבשתם נחבאו אז הנערים אותי ראו כאשר 

לפני: Â„ÓÚ.להתראות  ÂÓ˜ולא עומדים ונשארו מפני קמו
עמדי: לשבת  לבם  ולאÂ¯ˆÚ.(Ë)מלאה  בדברים מנעו

דברו ולא  בכפם  פיהם  וסתמו  בואו בעבור אמריהם השלימו
דבקהÂ‡·Á.(È)עוד: וכאילו נשמע היה ולא קולם  נסתרה 

לדבר: יוכלו לבל חכם אל ‡ÔÊÂ.(È‡)לשונם  ÈÎבא זה וכל 
מפעלי כשרון שמעה אשר  האוזן כי דרכי  יושר  בעבור לי 
היתה דרכי  מיטב  ראתה  אשר  והעין אותי משבחת היתה

צדקתי : על  ‡ËÏÓ.(È·)מעידה ÈÎ אמלט אשר היה  דרכי כי
את ואף נוגשיו מפני יצעק אשר מצעקתו העני  את עת בכל 

ממלט: הייתי כולם את המזל  מקושי עזרתו  שחלפה עוזר  לו שאין  מי כל  את ואף  ‡Â·„.(È‚)היתום ˙Î¯·ברכת עלי באה 
אותו: ברך  והוא חננתיו כי  בעניו האובד  עמה:‡¯Ô.האיש חסדי הטבתי כי ושמחה ברינה È˙˘·Ï.(È„)העמדתי מרבהˆ„˜

בה : מעוטף הייתי כי עד בצדק שבכל È˘·ÏÈÂ.הייתי עד  בצדק רגיל  הייתי כ"כ  ר"ל אותי להלביש אלי  באה עצמה הצדק
מתן: איש פני לחלות  העניים  דרך  כן כי  לחננם מרודים  עניים  אלי באו  וכמוÏÈÚÓÎ.עת  העליון לבוש  שהוא המעיל כמו

מה: הטיית  מבלי ונקיה  זכה משפטי היתה כן ונקיים זכים  להיות מדרכם זה  בעבור אשר ממעל הראש על  הנתונה המצנפת 
(ÂË).'Â‚Â ÌÈÈÚהייתי כאילו הוא  והרי לו עושה  הייתי אני זה בעבור צרכיו  לעשות יכול  היה ולא פסח  או עור שהיה מי ר"ל 

ורגלים: לעינים ‡ÈÎ.(ÊË)לו  חומסיהם:‡· מכף  להושיעם  כאב לאביונים Â‚Â'.הייתי ·È¯Âדבר אמיתת ידעתי  לא כאשר
לדעתם : חוקר הייתי ר"ל Â‡˘·¯‰.(ÊÈ)הריב שיניו מבין הטרף את והוצאתי  האביונים  את בהם  יאכל אשר העול  שיני שברתי

ידם: מתחת הגזלה את  והוצאתי כחם  ר"ל ÓÂ‡Â¯.(ÁÈ)התשתי קני עם  אהיה  ואמות אגוע  כאשר אמרתי  דרכי יושר  בעבור
גוזמא: מל ' והוא הים  חול כמספר ימים ארבה אשר אמרתי אף אמות כי  עד ביתי תחרב  ÁÂ˙Ù.(ËÈ)לא  È˘¯˘יהיה שרשי

הצלחתי : תסור שלא חשבתי ר"ל בענפי, יתמיד  והטל ומלוחלח רטוב ויהיה המים אל  עמדיÈ„Â·Î.(Î)פתוח אשר  הכבוד
עת: בכל  כבוד È˙˘˜Â.חתחדש פעם בכל העם  כל לי יחליפו בעבורה כי  כבודי את תחליף היא  בידי אשר והתוקף החוזק

˘ÂÚÓ.(Î‡)חדש: ÈÏ:דברי שאדבר ומתאוים מייחלים היו דברי וטרם אמרי לכל לי שמעו אשר עד  עליהם ידי חזקה כ "כ
.ÂÓ„ÈÂ:עליה אמרים להשיב לבם ערבה ולא  עצתי אל  שתקו  והמה

oeiv zcevn
(Á).Â‡·ÁÂ:עצמם ועצורÂ¯ˆÚ.(Ë)הסתירו כמו מנעו

ד)במלין היד:ÛÎÂ.:(לעיל חיך :ÌÎÁÏ.(È)כף  מלשון 
(‡È).È¯˘‡˙Â האיש אשרי כמו והלול שבח  א)ענין :(תהלים
(ÂË).ÁÒÙÏ:ברגליו מןÂÚÏ˙Ó˙.(ÊÈ)חיגר היפוך  הוא 

כפירים כח)מלתעות הגסות:(שם השינים מדורי˜È.(ÁÈ)והם
צפור קן מלשון מושאל  כב)והוא  עניןÔÈÏÈ.(ËÈ):(דברים

עיני  תלן  כמו  יז)התמדה  קציר·˜ˆÈ¯È.:(לעיל ועשה כמו בענפי
יד) אהרןÂÓ„ÈÂ.(Î‡):(לעיל וידום כמו י)ושתקו  ÂÓÏ:(ויקרא

.È˙ˆÚ:עצתי אל 



קסז dn wxt diryi - mi`iap

äî ÷øô äéòùéfiÎ`i

àé:éðeöz éãé ìòt-ìòå éða-ìò éðeìàL úBiúàä Bøöéå ìàøNé LBã÷ ýåýé øîà-äkáééúéNò éëðà «Ÿ¨©¯§¨²§¬¦§¨¥−§Ÿ§®¨Ÿ¦´§¨½¦©¨©²§©¬Ÿ©¨©−§©ª«¦¨«Ÿ¦Æ¨¦´¦
:éúéeö íàáö-ìëå íéîL eèð éãé éðà éúàøá äéìò íãàå õøàâéåéëøc-ìëå ÷ãöá eäúøéòä éëðà ¤½¤§¨−̈¨¤´¨¨¨®¦£¦À¨©Æ¨´¨©½¦§¨§¨−̈¦¥«¦¨Ÿ¦Æ©¦Ÿ¦´«§¤½¤§¨§¨−̈

(ñ) :úBàáö ýåýé øîà ãçLá àìå øéçîá àì çlLé éúeìâå éøéò äðáé-àeä øMéàãéøîà | äk £©¥®«¦§¤³¦¦Æ§¨¦´§©¥½©³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ§½Ÿ©¨©−§¨¬§¨«´Ÿ¨©´
éìò äcî éLðà íéàáñe Lek-øçñe íéøöî òéâé ýåýééøçà eéäé Cìå eøáòé Ceøáòé íéwfa eëìé C §À̈§¦̧©¦§©¬¦«§©»§¨¦»©§¥´¦¨¼¨©³¦©£Ÿ ÆÆ§¨´¦«§½©£©´¦¥¥½©¦¦−©£®Ÿ

éìàåéìà eeçzLé C:íéýìà ñôà ãBò ïéàå ìà Ca Cà eìltúé Cåèéýìà øzzñî ìà äzà ïëà §¥©³¦¦«§©£Æ¥©´¦¦§©½̈©´¨¬¥²§¥¬−¤¬¤¡Ÿ¦«¨¥¾©−̈¥´¦§©¥®¡Ÿ¥¬
:òéLBî ìàøNéæè:íéøéö éLøç änìká eëìä åcçé ílk eîìëð-íâå eLBaæéýåýéa òLBð ìàøNé ¦§¨¥−¦«©¬§©«¦§§−ª¨®©§¨Æ¨§´©§¦½̈¨¨¥−¦¦«¦§¨¥Æ©´©½̈

(ô) :ãò éîìBò-ãò eîìkú-àìå eLáú-àì íéîìBò úòeLz§©−¨¦®Ÿ¥¬Ÿ§Ÿ¦¨§−©¬§¥©«

i"yx
.'åâå éðåìàù úåéúåàä (àé) למדת קמץ נקודה ה"א

אתם  לי לשאול באתם אם פירשו וכן תמיהה שאינה
אתם  אשר ומופתי' שמי' אותות על שאלוני הנביאים
מה  אותי שואלים היו עליהם בארץ נולדים רואים
שבשבילם  ישרים ידי פועל ועל בני על אבל הם,
תגר: לפני ולקרוא לצוותי באים אתם הכל את יצרתי

.éðåöú כבר אני בני, על לצוות עליכם וכי הוא תמוה
כיצד  לפני שעלתה במחשבה הישועה להם בראתי
אומר: הוא כורש על בצדק, העירותיהו אנכי

.õøà éúéùò éëðà (áé):בעיני ישר לאשר ונתתיה
.'åâå íéøöî òéâé (ãé) אושיע במה אתכם הודעתי הרי

בצדקי, העירותיהו לכך כורש כי בבל מיד בני את
חזקיהו  בימי סנחריב תשועת מודיעכם אני ועוד
יבא  כוש מלך תרהקה מעל לז) (לעיל ישוב כאשר

שילכו  ומצרים כוש אוצרות כל וחמדת לירושלים
ויפול  השלל אותו עם ויבא בידו כוש את לעזור
מפורש  כן הכל את יבזו ועמו וחזקיהו בירושלים

נאמר: סנחריב שעל עולם äãî.בסדר éùðà גובהי
ירושלים:êéìòקומה. ..åøåáòé íé÷æá שם שהביאם

חזקיהו  עמד מפלתו ולאחר בקולרים שלולים סנחריב
ונת  השבוים כל את שמים:ופטר מלכות והכירו גיירו

.ìà êá êà:לבדו ה' אלא אלוה שאין מודים יהו
.øúúñî ìà äúà ïëà (åè) אכן להקב"ה יאמרו וכן

מסתתר  אתה עמך של חובותיהן לגבות כי הבנתנו
ובהתעורר  יכולת בך אין כביכול נצחונך מלהראות
מפורש  כך מושיע ישראל אלהי אתה רחמיך

íéøéö.במכילתא: éùøç (æè) של ציורים אומני
ומזלות: עכו"ם של פסילים

cec zcevn
(‡È).ÈÂÏ‡˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰העתידות לי שאלו העכו "ם נגד  אמר

לכם: ואגידה ישראל על  ·È.לבוא  ÏÚשהם ישראל  בעבור 
מה בשמי לכם שיאמרו  להנביאים בעבורו תצוו ידי ופועל  בני

בסופם : ‡¯ı.(È·)יהיה  È˙È˘Ú ÈÎ‡שלי הכל  הלא ר"ל 
לכם: ואגידה שאלו ולזה מוחה באין  כחפצי לעשות ובידי

.È˙ÈÂˆהממשלה להם  בא ומידי נבראים שיהיו צויתי אני
‰Â‰È˙Â¯ÈÚ.(È‚)בארץ: ÈÎ‡הענין בתחילת  האמור כורש על

לאבדון: היא  ראויה כי  בצדק  היה וההערה  ולהחריבה בבל  על  לבוא לבבי העיר שהוא ‡È˘¯.יאמר ÂÈÎ¯„ ÏÎÂ יכשל לא  ר"ל
ושוה: ישר בדרך  ילך  כאילו È¯ÈÚ.בהליכתו ‰·È ‡Â‰:לבנותה וזהב  כסף יתן  הוא  לבבל È˙ÂÏ‚Â.ר"ל  שהגליתים ישראל

לארצם : הוא ·ÈÁÓ¯.ישלחם ‡Ï: בעבורם שוחד  ממי יקבל  ולא מחירם  מי לו יתן ‰'.(È„)לא ¯Ó‡ ‰Î השמעתיך הנה כאומר 
חזקיה : בימי  סנחריב ממפלת  שיבא הטובה אודיעך  ועתה בבל ממפלת שיבוא  ÂÎÂ'.הטובה ÌÈ¯ˆÓ ÚÈ‚Èסנחריב כששב כי

לעזור שהלכו ומסבא וממצרים מכוש ששלל האוצרות כל חמדת  עמו הביא למלחמה לירושלים  לבוא כוש  מלך תרהקה  מעל
ופטרו האוצרות  כל  חמדת  ועמו חזקיהו בזזו ירושלים  סביב סנחריב וכשנפל  בשלשלאות  אסורים עמו הביא  ומאנשיהם לכוש 
לך : וישארו עליך  דרך  יעבורו  הקומה גבהי וסבא  כוש  של  והסחורות  מצרים של  העושר אמר ולזה ממאסרם האסירים את

.'ÂÎÂ ÍÈ¯Á‡:משמעתך אל סרים יהיו  כי אחריך  ילכו בזקים אסירים עליך שעברו אותם  ÂÂÁ˙˘È.ר"ל ÍÈÏ‡Â:ממאסרם להתירם
.ÂÏÏÙ˙È: ההתרה על  ויבקשו ישאלו ‡Ïר"ל Í· Í‡האלהים זולת  עוד ואין האמתי אל  יש בישראל  שאך  ראינו עתה ויאמרו .

בישראל : המושיע:‡ÔÎ.(ÂË)אשר ישראל  אלהי  הוא נראה  ואינו המסתתר האל  שאתם ÂÎÂ'.(ÊË)באמת Â˘Â·יבושו אז
לישראל : המקום  הושיע כאשר למושיע להם היו לא כי באלהיהם ממש  שאין בראותם ˆÌÈ¯È.כולם  È˘¯Áהעושים האומנים

במעשיהם: ממש שאין יראו  כי בכלימה  להם ילכו הפסילים ·‰'.(ÊÈ)ציורי  Ú˘Â Ï‡¯˘È'ה בעזר  נושע יהיה ישראל אבל
הפסילים: עובדי שיבושו כמו תבושו לא  ולכן לעולם  המתקיימת Ú„.תשועה ÈÓÏÂÚ „Ú:עולם ימי כל 

oeiv zcevn
(‡È).˙ÂÈ˙Â‡‰: הבאות(‚È).Â‰È˙Â¯ÈÚ‰:התעוררות מל'

.¯ÈÁÓ·במחיר מקום יקחו כמו  ושוויו הדבר חליפות ענין 
י) ביגיעה :ÚÈ‚È.(È„):(מ"א הבאה העושר אנשיÌÈ‡·ÒÂ.הוא
Ó„‰.סבא: È˘‡ מדה איש  וכן גדולה מדה  י"א)ר"ל :(דה"א

.ÌÈ˜Ê· בזקים רתקו  כמו  ג)בשלשלאות ‡ÔÎ.(ÂË):(נחום
סתר:ÒÓ˙˙¯.באמת: הצורות:ˆÈ¯È‰.(ÊË)מלשון ציורי

hk wxt aei` - miaezk

èë ÷øô áåéà`kÎg

ç:eãîò eî÷ íéLéLéå eàaçðå íéøòð éðeàøè:íäéôì eîéNé óëå íélîá eøöò íéøNéíéãéâð-ìB÷ ¨´¦§¨¦´§¤§¨®¦«¹¦¦¨´¨¨«¨ −¦¨§´§¦¦®§¹©À¨¦¬§¦¤«§¦¦¬
ìe eàaçð:ä÷ác íkçì íðBLàé:éðãéòzå äúàø ïéòå éðøMàzå äòîL ïæà ékáéî éðò èlîà-ékòeL ¤§¨®¹§À̈§¦¨¬¨¥«¨¦³´Ÿ¤¨ −§¨©«§©§¥®¦§©¬¦¹̈£À̈©§¦¥«¦¦«£−©¥¨¦´§©¥®©

:Bì øæò-àìå íBúéåâé:ïðøà äðîìà áìå àáz éìò ãáà úkøaãééðöå ìéòîk éðLaìiå ézLáì ÷ãöó §¹¨À§«ŸŸ¥¬«¦§©´−Ÿ¥¨©´¨®Ÿ§¥−©§¨¨´©§¦«¤´¤¨ −©§¦©¦§¨¥®¦¦§¦¬§¹¨¦À
:éètLîåè:éðà çqtì íéìâøå øeòì éúééä íéðéòæè:eäø÷çà ézòãé-àì áøå íéðBéáàì éëðà áà ¦§¨¦«¥©¦́¨ −¦¦©«¦¥®§©§©−¦©¦¥´©¨«¦¨´¨ −Ÿ¦«¨«¤§¦®§¦−Ÿ¨©´§¦¤§§¥«

æééìLà åépMîe ìeò úBòlúî äøaLàå:óøè Cçé:íéîé äaøà ìBçëå òåâà ép÷-íò øîàåèééLøL ¨« −£©§¨§©§´©¨®¹¦¦À̈©§¦¬¨«¤−̈Ÿ©¦¦¦´¤§¨®§¹©À©§¤¬¨¦«¨§¦´
:éøéö÷a ïéìé ìèå íéî-éìà çeúôëéìçú éãéa ézL÷å éãnò Lãç éãBák:óàëeîcéå elçéå eòîL-éì ¨´©¡¥¨®¦§¹©À¨¦¬¦§¦¦«§ −¦¨¨´¦¨¦®§¹©§¦À§¨¦¬©£¦«¦«¨§¬§¦¥®§¹¦§À

:éúöò Bîì§´£¨¦«

i"yx
(Á).íéøòð åéä עמדו וישישים ונחבאים אותי רואים

íéìéîá.(Ë)מפני: åøöò íéøù אני שאפתח ומצפים
ïæà.(È‡)תחלה: éëמלתי שמעה ïéòåותאשרני:אשר
.äúàø:מידתי וכושר בגודלי מקום úëøá(È‚)בכל
.ãáåà:ונטרד בעונו מת àáú.אדם éìò את זן הייתי כי

יתומים  שדה גוזל שהיה אמרו ורבותינו אשתו ואת בניו
כך  נראה אינו דקרא ופשטיה להם ומחזירה ומשביחה
ככלי  כמו אובד עצמו שהוא דבר אלא אובד קרוי שאין

לא)אובד אובד(תהלים כשה תעיתי קיט)וכן צאן (שם
כ)אובדות ïéðøà.:(ירמיה äðîìà áìå על שמו מטיל שהיה

שיקפצו  כדי אשיאנה אני או היא קרובתי לאמר אלמנות
תובעים: éðùáìéå.(È„)עליה éúùáì ÷ãö אחרי רדפתי

נאים  תכשיטים שהם וצניף כמעיל לי נמצא והוא הצדק
וטהור: נאה משפטי היה òåâà.(ÁÈ)כן éð÷ íò øîåàå

קני  יהיה כשאמות בלבי אומר הייתי מדתי כושר בשביל
עמי: נכון íéîé.וביתי äáøà ìåçëå ולא חול ושמו עוף

אלף  ולבסוף הדעת מעץ טעם שלא מיתה עליו נקנסה
לנערותו: וחוזר מתחדש åâå'.(ËÈ)שנה çåúô éùøù כל

קצירי  ימות ולא שרשי יבש שלא בלבי אומר הייתי זה
קציר ועשה יד)כמו של (לעיל רכים ענפים יונקות והן
ואמרתי: תמיד:éãåáëù.(Î)אילן, עמדי. יתחדש

.éúù÷å:לטובה תמיד תחליף åòîù(Î‡)ואיתני éì
.åìçéå והיו שיתקיימו מיחלים היו דברי השומעים

בידי: היה חכמה מסורת כי מתקיימות

cec zcevn
(Á).ÈÂ‡¯לבשתם נחבאו אז הנערים אותי ראו כאשר 

לפני: Â„ÓÚ.להתראות  ÂÓ˜ולא עומדים ונשארו מפני קמו
עמדי: לשבת  לבם  ולאÂ¯ˆÚ.(Ë)מלאה  בדברים מנעו

דברו ולא  בכפם  פיהם  וסתמו  בואו בעבור אמריהם השלימו
דבקהÂ‡·Á.(È)עוד: וכאילו נשמע היה ולא קולם  נסתרה 

לדבר: יוכלו לבל חכם אל ‡ÔÊÂ.(È‡)לשונם  ÈÎבא זה וכל 
מפעלי כשרון שמעה אשר  האוזן כי דרכי  יושר  בעבור לי 
היתה דרכי  מיטב  ראתה  אשר  והעין אותי משבחת היתה

צדקתי : על  ‡ËÏÓ.(È·)מעידה ÈÎ אמלט אשר היה  דרכי כי
את ואף נוגשיו מפני יצעק אשר מצעקתו העני  את עת בכל 

ממלט: הייתי כולם את המזל  מקושי עזרתו  שחלפה עוזר  לו שאין  מי כל  את ואף  ‡Â·„.(È‚)היתום ˙Î¯·ברכת עלי באה 
אותו: ברך  והוא חננתיו כי  בעניו האובד  עמה:‡¯Ô.האיש חסדי הטבתי כי ושמחה ברינה È˙˘·Ï.(È„)העמדתי מרבהˆ„˜

בה : מעוטף הייתי כי עד בצדק שבכל È˘·ÏÈÂ.הייתי עד  בצדק רגיל  הייתי כ"כ  ר"ל אותי להלביש אלי  באה עצמה הצדק
מתן: איש פני לחלות  העניים  דרך  כן כי  לחננם מרודים  עניים  אלי באו  וכמוÏÈÚÓÎ.עת  העליון לבוש  שהוא המעיל כמו

מה: הטיית  מבלי ונקיה  זכה משפטי היתה כן ונקיים זכים  להיות מדרכם זה  בעבור אשר ממעל הראש על  הנתונה המצנפת 
(ÂË).'Â‚Â ÌÈÈÚהייתי כאילו הוא  והרי לו עושה  הייתי אני זה בעבור צרכיו  לעשות יכול  היה ולא פסח  או עור שהיה מי ר"ל 

ורגלים: לעינים ‡ÈÎ.(ÊË)לו  חומסיהם:‡· מכף  להושיעם  כאב לאביונים Â‚Â'.הייתי ·È¯Âדבר אמיתת ידעתי  לא כאשר
לדעתם : חוקר הייתי ר"ל Â‡˘·¯‰.(ÊÈ)הריב שיניו מבין הטרף את והוצאתי  האביונים  את בהם  יאכל אשר העול  שיני שברתי

ידם: מתחת הגזלה את  והוצאתי כחם  ר"ל ÓÂ‡Â¯.(ÁÈ)התשתי קני עם  אהיה  ואמות אגוע  כאשר אמרתי  דרכי יושר  בעבור
גוזמא: מל ' והוא הים  חול כמספר ימים ארבה אשר אמרתי אף אמות כי  עד ביתי תחרב  ÁÂ˙Ù.(ËÈ)לא  È˘¯˘יהיה שרשי

הצלחתי : תסור שלא חשבתי ר"ל בענפי, יתמיד  והטל ומלוחלח רטוב ויהיה המים אל  עמדיÈ„Â·Î.(Î)פתוח אשר  הכבוד
עת: בכל  כבוד È˙˘˜Â.חתחדש פעם בכל העם  כל לי יחליפו בעבורה כי  כבודי את תחליף היא  בידי אשר והתוקף החוזק

˘ÂÚÓ.(Î‡)חדש: ÈÏ:דברי שאדבר ומתאוים מייחלים היו דברי וטרם אמרי לכל לי שמעו אשר עד  עליהם ידי חזקה כ "כ
.ÂÓ„ÈÂ:עליה אמרים להשיב לבם ערבה ולא  עצתי אל  שתקו  והמה

oeiv zcevn
(Á).Â‡·ÁÂ:עצמם ועצורÂ¯ˆÚ.(Ë)הסתירו כמו מנעו

ד)במלין היד:ÛÎÂ.:(לעיל חיך :ÌÎÁÏ.(È)כף  מלשון 
(‡È).È¯˘‡˙Â האיש אשרי כמו והלול שבח  א)ענין :(תהלים
(ÂË).ÁÒÙÏ:ברגליו מןÂÚÏ˙Ó˙.(ÊÈ)חיגר היפוך  הוא 

כפירים כח)מלתעות הגסות:(שם השינים מדורי˜È.(ÁÈ)והם
צפור קן מלשון מושאל  כב)והוא  עניןÔÈÏÈ.(ËÈ):(דברים

עיני  תלן  כמו  יז)התמדה  קציר·˜ˆÈ¯È.:(לעיל ועשה כמו בענפי
יד) אהרןÂÓ„ÈÂ.(Î‡):(לעיל וידום כמו י)ושתקו  ÂÓÏ:(ויקרא

.È˙ˆÚ:עצתי אל 



cקסח dpyn ipy wxt milwy zkqn

‚øîàå úBòî ñpëîä:ì elà éøäéì÷L–éànL úéaíéøîBà:äáãð ïøúBî,ìlä úéáeíéøîBà:ïélç ïøúBî; ©§©¥¨§¨©£¥¥§¦§¦¥©©§¦¨¨§¨¨¥¦¥§¦¨¨ª¦
ì ïäî àéáàLéì÷L–ïélç ïøúBnL ïéåL.úàhçì elà–äáãð øúBnäL ïéåL;úàhçì ïäî àéáàL–ïéåL ¤¨¦¥¤§¦§¦¨¦¤¨¨ª¦¥§©¨¨¦¤©¨§¨¨¤¨¦¥¤§©¨¨¦
ïélç øúBnäL. ¤©¨ª¦

„øîàïBòîL éaø:úàhçì íéì÷L ïéa äî?äáö÷ íäì Lé íéì÷L,äáö÷ dì ïéà úàhçå.äãeäé éaøøîBà: ¨©©¦¦§©¥§¨¦§©¨§¨¦¥¨¤¦§¨§©¨¥¨¦§¨©¦§¨¥
ì óàäáö÷ íäì ïéà íéì÷L;úBðBkøc íéì÷BL eéä äìBbä ïî ìàøNé eìòLkL,ì eøæçíéòìñ ìB÷L,eøæç ©¦§¨¦¥¨¤¦§¨¤§¤¨¦§¨¥¦©¨¨§¦©§¨§¦§§¨¦¨§

ìïéòáè ìB÷L,ì eL÷áeíéøðéc ìB÷L.øîàïBòîL éaø:ïë ét ìò óà,äåL ïlk ãé,úàhç ìáà–àéáî äæ ¦§§¨¦¦§¦§¦¨¦¨©©¦¦§©©¦¥©ª¨¨¨£¨©¨¤¥¦
GLa àéáî äæå íézLa àéáî äæå òìñaL. §¤©§¤¥¦¦§©¦§¤¥¦§¨

bbbb.zern qpknd:åì÷ù ìò åøéúåäù àöî ñðëù äî áåùçì àáùëå ,éì÷ùì åìà éøä ,ñðëì ìéçúäùë øîàå ,åì÷ùì äèåøô øçà äèåøô èòî èòî ñðåë
.dacp oxzen mixne` y"aäéîù úåòèá ùã÷ä àåäì úéàã åäééîòèì ù"áå .çáæîì õé÷ úåìåò ïäéîãá áéø÷äì íéãîåòù ,ùã÷îáù úåøôåùì åìôé

:ùã÷ä.oileg oxzen `"dae:åì÷ù éãë ãò àìà ùéã÷äì äæ ïéåëúð àìã.oileg xzendy oiey ilwy odn `ia`yøúåé ñéðëà íà ùåøéôá øîåàë éåäã
:ïéìåç àäé øúåîäå ì÷ù íäî àéáà ì÷ùî.iz`hgl el`:äáãð øúåîäù ä"á åãåî ,éúàèçì åìà éøä øîàå úåòî ñðë íàå

cccc.z`hgl milwy oia dn:äáãð éåäã ù"áì åãåîã úàèç ù"îå .ïéìåç øúåîä éåäã ä"á éøîà [éì÷ùì] åìà éøä øîàå úåòî ñðëîã íéì÷ù àðù éàî
.davw odl yi milwyáéúëã('ì úåîù)úàèç ìáà .úåòè ùã÷ä éåä øúåîäå ,ì÷ùì àìà äæ ïéåëúð àì éàãåá êëìä ,èéòîé àì ìãäå äáøé àì øéùòä

:äáãð ïøúåîå íéîãä åñôúð êëìä ,íéáåøî íéîãá àéáé äöøé íàå ,óñë äòîá úàèç àéáé äöøé íà äáö÷ äì ïéà.zepekxc milwey eidìù òáèî
ïäìù òáèî äéäù ïåùàø úéá ïîæáù åîëå .òáèî åúåàá ïúéìå àùéì íéìéâøå ,íéòìñ éðù äåù àåäå ,äéä áäæ ìùå äìåâä ïî ïäîò äìòù éãî úåëìî

:ïåëøã éöç íéðúåð åéä ïåëøã ïäìù òáèî äéäù äúò íâ ,ì÷ùä úéöçî íéðúåð åéä ì÷ù.mirlq lewyl exfgòáèî ìèáúð éãî úåëìî äøáòù øçà
å ,ïåùàø úéá ïîæá àöåé äéäù ïåùàø òáèî àåäù ,íéòìñá íéðúåðå íéàùåð úåéäì åøæç ,ïåëøã:äìçúáë ì÷ùä úéöçî åðúð.oirah lewyl exfgøæç

íéàùøã ,ïäî åìá÷ àìå ,ïéøðéã 'ã òìñäù .ãçà øðéã åðééäã òáèîä åúåà éöç ïúéì åù÷á .ì÷ùä úéöçî åðééäã ,ïéòáè úåéäì äàöåäá àöåéä òáèî
éñåäìíéîòôìå íéìåãâ íéì÷ùä íéîòôìã ,äáö÷ íäì ïéà éîð íéì÷ùì àîìà .åðîî úåçôì àìå ,ïîæ åúåàá úåàöåéä úåòáèîä éåðéù éôì àúééøåàã ì÷ùà ó

:äòù äúåàá àöåéä ì÷ùä úéöçî àìà íìåòì íéðúåð åéä àì éøäù ,íéðè÷.dey olek ci k"tr`ïîæå ïîæ ìëáã ,úàèçì íéì÷ù éîã àì éúëà øîåìë

`xephxa yexit
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úBòî ñpëîä פרוט פרוטה או  מעה מעה האוסף –øîàåה,– ÇÀÇÅÈÀÈÇ
לאסוף: éì÷Lìכשהתחיל  elà éøä הללו המעות את מכנס הריני – ÂÅÅÀÄÀÄ

שקלי, äáãðלשם ïøúBî :íéøîBà éànL úéaשיש מצא אם – ÅÇÇÀÄÈÈÀÈÈ
שבמקדש, לשופרות נופלות העודפות המעות שקל, על  יתר בהן
הנקרא  והוא בטל , עומד  כשהמזבח נדבה לעולות מיועדות שמעותיהן 

בטעות  הקדש  הם: שסוברים שמאי , בית של  טעמם המזבח"; "קיץ
הקדש , ïélçשמו ïøúBî :íéøîBà ìlä úéáe העודפות המעות – ÅÄÅÀÄÈÈËÄ

בלבד. שקלו כדי  אלא להקדיש התכוון שלא חולין, ïäîהן  àéáàLÆÈÄÅÆ
éì÷Lì,לשקלי מהן שאביא מעות מכנס הריני  אמר: אם –ïéåL ÀÄÀÄÈÄ

הלל , לבית שמאי  בית מודים –ïélç ïøúBnL העודפות שהמעות – ÆÈÈËÄ
אביא  משקל, יותר אכנס אם בפירוש : אמר  כאילו  זה שהרי  חולין, הן

חולין. יהא והשאר  שקלי , úàhçìמהם elà: ואמר מעות המכנס – ÅÀÇÈ
להביא, חייב שאני חטאת לקרבן  אלו  הללïéåLהרי בית מודים – ÈÄ

שמאי, äáãðלבית øúBnäL.הבאה במשנה הטעם כמבואר – ÆÇÈÀÈÈ
úàhçì ïäî àéáàL מהן שאביא מעות מכנס הריני  אמר: אם – ÆÈÄÅÆÀÇÈ

לחטאת, ïélçבהמה øúBnäL ïéåLלעיל הטעם שבארנו כמו – ÈÄÆÇÈËÄ
השקל. בענין

ש מ ר ו א דב ה נ

úàhçì íéì÷L ïéa äî :ïBòîL éaø øîàשל טעמם מה – ÈÇÇÄÄÀÇÅÀÈÄÀÇÈ
אמר : שאם הקודמת, במשנה ששנינו  מעות, המכנס בענין הלל בית

אלו iהרי  l w y l, אלו הרי  אמר : ואם חולין, שמותרן  הם סוברים
z ` h g l,?נדבה שמותרן שמאי , לבית הם íäìמודים Lé íéì÷LÀÈÄÅÈÆ
äáö÷שנאמר טוטוטוטו):):):):– לללל,,,, ימעיט ((((שמות שמות שמות שמות  לא והדל  ירבה לא "העשיר  ÄÀÈ

להקדיש התכוון  לא שבוודאי  אומרים אנו הלכך השקל", ממחצית

חולין ; הוא והמותר  לשקלו , שצריך  מה ÷äáöאלא dì ïéà úàhçåÀÇÈÅÈÄÀÈ
מרובים, בדמים חטאת קונה ויש מועטים בדמים חטאת קונה יש  –
לחטאת  בהמה מהן וקונה קדושה, עליהן חלה שכינס המעות כל לפיכך

להקדש . נדבה והמותר שימצא , מה óàכפי  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ

äáö÷ íäì ïéà íéì÷Lìהשקל מחצי פחות שוקלים אין אמנם – ÄÀÈÄÅÈÆÄÀÈ
מחצי יותר שוקלים שהיו זמנים היו  אבל  רבנו, משה בימי  שהיה

äìBbäהשקל, ïî ìàøNé eìòLkL,בבל מגלות –íéì÷BL eéä ÆÀÆÈÄÀÈÅÄÇÈÈÀÄ
úBðBkøc סלעים שני  ששוויו  זהב של פרסי מטבע הוא הדרכון  – ÇÀ

בפרקנו ), א (משנה לעיל  נזכר וכבר  שקלים), 4 =)ìB÷Lì eøæçÈÀÄÀ
íéòìñ,(שקלים 2 = (הסלע סלעים לשקול  התחילו  זמן לאחר  – ÀÈÄ
כך  ïéòáèאחר  ìB÷Lì eøæçשל השקלים והם סלעים, חצאי  – ÈÀÄÀÀÈÄ

שבתורה, השקל כמחצית ששוויים íéøðécהמשנה, ìB÷Lì eL÷áeÄÀÄÀÄÈÄ
כאן: מוסיפים  שבבבלי במשניות וכן שבירושלמי המשנה בנוסח –

odn elaw `leשאסור דינרים, לקבל  הסכימו לא הדין שבית כלומר  –
המשנה, של השקל  חצי הוא והדינר תורה, של השקל  ממחצית להפחית
ישראל כשעלו  שבתחילה מפרשים, יש התורה. של השקל  רבע היינו 

מרובות, היו המקדש  והוצאות מועט היה והעם הואיל הגולה, מן
כמצוות  לשקול  חזרו  שלבסוף עד שלמים, דרכונות שקלו  לפיכך

כשרצו  ברם, שבתורה. השקל כמחצית ששוויים "טבעים" היינו התורה,
השקל ממחצית פחות שוקלים שאין  מהם, קבלו לא מכן , פחות לשקול

התורה הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).של לתורהלתורהלתורהלתורה;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן ריבבריבבריבבריבב""""ןןןן;;;; העדההעדההעדההעדה";";";"; ("("("("קרבןקרבןקרבןקרבן

כלומר הזמן , אותו  של המטבע מחצית נותנים שהיו מפרשים, ויש 

שוקל אחד כל  היה הדרכון, היה לסוחר העובר  שהמטבע שבזמן
הסלע, היה לסוחר העובר  והמטבע הדרכון וכשנתבטל הדרכון; מחצית

ב"טבעים", להשתמש שהתחילו  בזמן ברם, סלע; חצי אחד כל שקל
כמחצית  שוויו שה"טבע" לפי  שלמים, "טבעים" לשקול צריכים היו 

תורה של שקל מחצי פחות שוקלים ואין שבתורה, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;השקל

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). פוסקהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; גם dzeevnהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ::::מכאן "lwyd zivgn"
lwy"n lecb rahn did elit` onfd eze` ly rahnd zivgn oziy
,epax dyn inia didy lwyd ivgn zegt lwey epi` mlerle ."ycewd

"dxery miyye d`n elwyn `edyוווו הלכה הלכה הלכה הלכה  שם שם שם שם  ועייןועייןועייןועיין ה ה ה ה ;;;; אאאא,,,, שקלים שקלים שקלים שקלים  ((((הלהלהלהל''''

הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד )))) לשקלים והשגת והשגת והשגת והשגת  שאף יהודה רבי מכאן  מוכיח מקום מכל  .

קצבה. äåLאין  ïlk ãé ,ïë ét ìò óà :ïBòîL éaø øîà– ÈÇÇÄÄÀÇÇÄÅÇËÈÈÈ
בין  השקל ", "מחצית בתור מטבע אותו נותנים כולם היו זמן בכל

קצבה, לשקלים שיש  נמצא דל . ובין úàhçעשיר  ìáà קרבן – ÂÈÇÈ
GLaחטאת, àéáî äæå íézLa àéáî äæå òìña àéáî äæL ÆÅÄÀÆÇÀÆÅÄÄÀÇÄÀÆÅÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt milwy zkqn

‰íéì÷L øúBî–ïélç.äôàä úéøéNò øúBî,úBãìBé ép÷å úBáæ ép÷ íéáæ ép÷ øúBî,úBîLàå úBàhçå– ©§¨¦ª¦©£¦¦¨¥¨©¦¥¨¦¦¥¨§¦¥§§©¨©£¨
äáãð ïäéøúBî.ììkä äæ:ì àa àeäL ìkìe úàhç íLäîLà íL–äáãð ïøúBî.äìBòì äìBò øúBî.øúBî §¥¤§¨¨¤©§¨¨¤¨§¥©¨§¥©§¨¨¨§¨¨©¨¨¨©
äçðnì äçðî.íéîìMì íéîìL øúBî.íéîìMì çñt øúBî.íéøéæpì íéøéæð øúBî.äáãpì øéæð øúBî.øúBî ¦§¨©¦§¨©§¨¦©§¨¦©¤©©§¨¦©§¦¦©§¦¦©¨¦©§¨¨©
íéiðòì íéiðò.éðò BúBàì éðò øúBî.íééeáMì íééeáL øúBî.éeáL BúBàì éeáL øúBî.íéúnì íéúnä øúBî. £¦¦¨£¦¦©¨¦§¨¦©§¦©§¦©¨§¨©©¥¦©¥¦

åéLøBéì únä øúBî.øéàî éaøøîBà:eäiìà àáiL ãò çpî àäé únä øúBî;ïúð éaøøîBà:únä øúBî ©©¥§§¨©¦¥¦¥©©¥§¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨©¦¨¨¥©©¥
Bøá÷ ìò Lôð Bì ïéðBa. ¦¤¤©¦§

'áá àéáî äæå òìñá àéáî äæù ,äåù åðéà íìåòì úàèç ìáà .àåää ïîæá àöåéä ì÷ùä úéöçî ãçà ìë ,äæ åîë ì÷åù äæ ,ìëì äåù ì÷ùä úéöçî äéä
:ù"øë ììä úéáã åäééîòèã ïðé÷ñî éëäå .íéòìñ 'âá åà

dddd.oileg milwy xzen:ä"áë àîúñå .ïéìåç øúåîä ,åøéúåäù àöî ñðëù äî áùçì àáùëå ,éì÷ùì åìà éøä øîàå úåòî ñðëîä.dti`d zixiyr
òãéåäé ìù åùøãîë ,çáæîä õé÷ì úåìåò ïäá úåð÷ì äáãð úåòîä íùàå úàèç øúåî ìëã ,äáãð úåàá ,åøúåúðå úåòî ùéøôä íà .úåìã éìãá ïéáéø÷îù

:àéä úàèç íå÷îá äôéàä úéøéùòå .ïäëä.dler dler xzen:úøçà äìåò øúåîä åúåàá àéáé ,åøúåúðå äìåò úåð÷ì úåòî ùéøôä íàgqtd xzen
.minlyláéúëã(å"é íéøáã):íéîìù åðééäå ø÷áå ïàöî àáä øáãì àäé çñô øúåî àìà ,àá àåä ø÷áä ïî çñô éëå ,ø÷áå ïàö êéäìà 'äì çñô úçáæå

.mixifp xzenð úåðáø÷ì úåòî åáâ íà,åøúåúðå åéúåðáø÷ì úåòî ùéøôä ãçà øéæð íàå .íéøçà íéøéæð úåðáø÷ íäî åð÷éù ãò íåøîùé ,åøúåúðå íéøéæ
:çáæîä õé÷ì äáãðì øúåîä.ipr xzen:éðò åúåàì øúåîä ïéðúåð ,åøúåúðå ùåáìî åì úåð÷ì úåòî åáâ íà.mieay xzenïåéãô êøåöì ä÷ãö åáâ íà

:øúåîá éåáù åúåà äëæ ,äæ éåáùì åùøéô íà ìáà .íéøçà íéåáù íäá åãôéù ãò íåøîùé ,íäî øúåúðå íéåáù.miznl miznd xzenêøåöì åáâ íà
:åéùøåé éáâì äéúåìéæ úîä ìéçà éìåçàã ,åéùøåéì øúåîä äæ ,úîì .íéøçà íéúî úøåá÷ì øúåîä ,íúñ úî úøåá÷.edil` `aiy cr gpen `dià÷ôñî

:åäéìà àáéù ãò çðåî àäé êëìä ,àì éà åéùøåé éáâì äéúåìéæ úîä ìéçî éà äéì.exaw lr ytp el mipeaíéðåá êëìä ,ìéçî àìã ïúð 'øì äéì àèéùô
äéäù àöîð ë"çàå åì äéä àìù íéøåáñ åéäù éðôî úîä úøåá÷ éëøöì åáâã àëéäå .÷"úë äëìäå .úîä åá äëæ øáëù øúåî åúåàî åøá÷ ìò äáöî åì
àëéàã àëéäã ,åðìù àøîâáå éîìùåøéá çéëåî ãåòå .éîìùåøéá çëåî éëäå ,äúéä úåòèá äééáâäù ïåéë ,åéùøåéì úîä øúåî àðååâ éàäëá ïðéøîà àì ,åì
ìåëé ,åéðéòá äàøéù äîì íéúî øúåî åà íééðò øúåî åà íééåáù øúåî úåðùì åéðéòá äàøðå åéô ìò ïéëúçð øåáö é÷ñò ìëù øéò øáç åà øéòä éáåè äòáù

:äùòîì äëìä ãéîú ïéøåî ïëå .åãéá ïéçåî ïéàå äòù êøåö àåäù åéðéòá äàøéù äîá àéöåäìå úåðùì

`xephxa yexit

ל שאין והרי  שירצה, בכמה חטאת להביא יכול אחד  כל  קצבה,– ה
לתיבות  ויפול הוא, קודש לחטאת אדם שכינס המעות מותר הלכך 

נדבה. לעולות מיועדות שמעותיהן
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משנתנו באה חטאת ומותר שקלים מותר בענין ג במשנה ששנינו  ההלכה אגב

צדקה. של  או  אחרים קרבנות של  מותרות בענין  ללמד

ïélç íéì÷L øúBîשיש מצא אם שקלו, לשם מעות המכנס – ÇÀÈÄËÄ
ג). משנה (לעיל הלל בית כדעת חולין , המותר שקל, על  יתר בהן

äôàä úéøéNò øúBî האיפה עשירית בהן  לקנות מעות המכנס – ÇÂÄÄÈÅÈ
וקדשיו , מקדש בטומאת או שפתיים בביטוי שחטא כגון  לחטאת, סולת

בו יא יא יא יא ):):):):שנאמר  ה ה ה ה ,,,, לשני((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  או תורים לשתי ידו  תשיג לא "ואם

חטא אשר קרבנו את והביא יונה z`hgl",בני  zleq dti`d zixiyr
האיפה, עשירית שקנה לאחר  הללו המעות מן  íéáæונותר ép÷ øúBîÇÄÅÈÄ

úBãìBé ép÷å úBáæ ép÷ שמביאים יונה בני  שני  או תורים שתי  – ÄÅÈÀÄÅÀ
יד יד יד יד ))))הזבים טוטוטוטו,,,, כט כט כט כט ))))והזבות((((ויקראויקראויקראויקרא שם שם שם שם ,,,, ח ח ח ח ),),),),והיולדות((((שםשםשםשם,,,, יב יב יב יב ,,,, ((((שם שם שם שם ,,,,

הקן , את בהן לקנות מעות אספו ואם "קן", נקראים שטהרו , לאחר
הקן, מחיר על יתרות úBîLàåוהיו  úBàhçå מעות המכנס וכן – ÀÇÈÇÂÈ

החטאת  את שקנה לאחר מעות ונותרו אשם, או חטאת בהן לקנות
האשם, את äáãðאו  ïäéøúBîהולך אלו כל של  המעות מותר – ÀÅÆÀÈÈ

עומד שהמזבח בזמן  אותן  שמקריבים עולות, בו לקנות היינו  לנדבה,
המזבח"). ("לקיץ úàhçבטל  íLì àa àeäL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÈÀÅÇÈ

äîLà íLìe משום הבא קרבן  בהן  לקנות כדי שנאספו מעות – ÀÅÇÀÈ
ואשמה, äáãðחטא ïøúBî לעולות הולכות העודפות המעות – ÈÈÀÈÈ

äìBòìנדבה. äìBò øúBî קרבן בהן  לקנות מעות המפריש  – ÇÈÈÈ
אחרת. עולה בהן  יביא הללו , המעות מן  לו  ונשתייר  øúBîÇעולה,

äçðnì äçðî קרבן בהן  לקנות שהפריש  המעות מן שנותר  מה – ÄÀÈÇÄÀÈ
אחרת. מנחה בהן  יביא íéîìMìמנחה, íéîìL øúBîהפריש – ÇÀÈÄÇÀÈÄ

ונשתייר  שלמים, קרבן לקנות קרבן מעות מותר  באותו יביא מהן ,

אחר. íéîìMìשלמים çñt øúBî– המעות מן שנשתייר  מה ÇÆÇÇÀÈÄ
בבבלי שלמים. קרבן  בהן מביא הפסח, קרבן מהן  לקנות שהפריש

א א א א )))) ט ט ט ט ,,,, שכתוב((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ממה זה בבבב):):):):למדים טז טז טז טז ,,,, לה'((((דברים דברים דברים דברים  פסח "וזבחת

וכי  – ובקר" צאן יהא אֿלהיך  מותרו  אלא בא, הוא הבקר  מן  פסח
שלמים. והיינו  הבקר  מן  הבא íéøéæpìלדבר  íéøéæð øúBî גבו – ÇÀÄÄÇÀÄÄ

המותר את יתנו  מהן , ונותרו עניים נזירים של קרבנות לצורך  מעות
אחרים. נזירים äáãpìלקרבנות øéæð øúBî מעות שהפריש  נזיר – ÇÈÄÇÀÈÈ

המזבח"), ("לקיץ נדבה לעולות הולך המותר  קרבנותיו , øúBîÇלצורך
íéiðòì íéiðò,להלבישם או  להאכילם עניים, לצורך סתם מעות גבו – ÂÄÄÈÂÄÄ

אחרים. לעניים אותם מניחים הללו, המעות מן  éðòונותר  øúBîÇÈÄ
éðò BúBàì, להלבישו או להאכילו  מסויים, עני לצורך  מעות גבו – ÀÈÄ

עני. לאותו נותנים המעות מן שנותר  íééeáMìמה íééeáL øúBîÇÀÄÇÀÄ
הללו , המעות מן נותר  שפדו ולאחר  שבויים, פדיון לצורך מעות גבו –

אחרים. שבויים לפדות אותן éeáLמניחים BúBàì éeáL øúBî– ÇÈÀÈ
המעות  מן  שנותר  מה מסויים, שבוי  בהן  לפדות מעות גבו אם אבל 

שבוי. לאותו íéúnìנותנים íéúnä øúBîלצורך מעות גבו  – ÇÇÅÄÇÅÄ
את  מניחים והותירו , מהן  וקברו עניים, מתים או  מצווה מתי קבורת

אחרים. מתים לקבורת åéLøBéìהמותר  únä øúBî גבו אם אבל  – ÇÇÅÀÀÈ
המת. ליורשי המותר את נותנים מסויים, מת של קבורתו לצורך מעות

eäiìà àáiL ãò çpî àäé únä øúBî :øîBà øéàî éaø– ÇÄÅÄÅÇÇÅÀÅËÈÇÆÈÙÅÄÈ
בו . משתמשים Lôðואין Bì ïéðBa únä øúBî :øîBà ïúð éaøÇÄÈÈÅÇÇÅÄÆÆ

Bøá÷ ìò קבורתו לאחר  שנשתיירו המעות מאותן  מצבה – לו  בונים ÇÄÀ
בבבלי קברו. א א א א ))))על  מח מח מח מח ,,,, התנאים ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין של טעמם את רבא מבאר 

שגבו  הללו  המעות על  מתבזה שהמת לפי המת, במותר כאן החולקים

מיתתו  לאחר להתבזות למת לו שניחא קמא תנא וסובר לשמו; אותן 
המת  אם לו ספק מאיר ורבי  ליורשיו ; המת מותר  הלכך  יורשיו , לטובת

המת  שמותר הוא סובר ולכן יורשיו, הנאת בשביל בזיונו  על מוחל
מוחל המת אין  שבוודאי  סובר, נתן ורבי אליהו ; שיבוא עד מונח יהא

על מצבה המותר מן לו יעשו  הלכך יורשיו, הנאת בשביל בזיונו על 
nw`.קברו . `pzk dklde
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bbbb.zern qpknd:åì÷ù ìò åøéúåäù àöî ñðëù äî áåùçì àáùëå ,éì÷ùì åìà éøä ,ñðëì ìéçúäùë øîàå ,åì÷ùì äèåøô øçà äèåøô èòî èòî ñðåë
.dacp oxzen mixne` y"aäéîù úåòèá ùã÷ä àåäì úéàã åäééîòèì ù"áå .çáæîì õé÷ úåìåò ïäéîãá áéø÷äì íéãîåòù ,ùã÷îáù úåøôåùì åìôé

:ùã÷ä.oileg oxzen `"dae:åì÷ù éãë ãò àìà ùéã÷äì äæ ïéåëúð àìã.oileg xzendy oiey ilwy odn `ia`yøúåé ñéðëà íà ùåøéôá øîåàë éåäã
:ïéìåç àäé øúåîäå ì÷ù íäî àéáà ì÷ùî.iz`hgl el`:äáãð øúåîäù ä"á åãåî ,éúàèçì åìà éøä øîàå úåòî ñðë íàå

cccc.z`hgl milwy oia dn:äáãð éåäã ù"áì åãåîã úàèç ù"îå .ïéìåç øúåîä éåäã ä"á éøîà [éì÷ùì] åìà éøä øîàå úåòî ñðëîã íéì÷ù àðù éàî
.davw odl yi milwyáéúëã('ì úåîù)úàèç ìáà .úåòè ùã÷ä éåä øúåîäå ,ì÷ùì àìà äæ ïéåëúð àì éàãåá êëìä ,èéòîé àì ìãäå äáøé àì øéùòä

:äáãð ïøúåîå íéîãä åñôúð êëìä ,íéáåøî íéîãá àéáé äöøé íàå ,óñë äòîá úàèç àéáé äöøé íà äáö÷ äì ïéà.zepekxc milwey eidìù òáèî
ïäìù òáèî äéäù ïåùàø úéá ïîæáù åîëå .òáèî åúåàá ïúéìå àùéì íéìéâøå ,íéòìñ éðù äåù àåäå ,äéä áäæ ìùå äìåâä ïî ïäîò äìòù éãî úåëìî

:ïåëøã éöç íéðúåð åéä ïåëøã ïäìù òáèî äéäù äúò íâ ,ì÷ùä úéöçî íéðúåð åéä ì÷ù.mirlq lewyl exfgòáèî ìèáúð éãî úåëìî äøáòù øçà
å ,ïåùàø úéá ïîæá àöåé äéäù ïåùàø òáèî àåäù ,íéòìñá íéðúåðå íéàùåð úåéäì åøæç ,ïåëøã:äìçúáë ì÷ùä úéöçî åðúð.oirah lewyl exfgøæç

íéàùøã ,ïäî åìá÷ àìå ,ïéøðéã 'ã òìñäù .ãçà øðéã åðééäã òáèîä åúåà éöç ïúéì åù÷á .ì÷ùä úéöçî åðééäã ,ïéòáè úåéäì äàöåäá àöåéä òáèî
éñåäìíéîòôìå íéìåãâ íéì÷ùä íéîòôìã ,äáö÷ íäì ïéà éîð íéì÷ùì àîìà .åðîî úåçôì àìå ,ïîæ åúåàá úåàöåéä úåòáèîä éåðéù éôì àúééøåàã ì÷ùà ó

:äòù äúåàá àöåéä ì÷ùä úéöçî àìà íìåòì íéðúåð åéä àì éøäù ,íéðè÷.dey olek ci k"tr`ïîæå ïîæ ìëáã ,úàèçì íéì÷ù éîã àì éúëà øîåìë
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úBòî ñpëîä פרוט פרוטה או  מעה מעה האוסף –øîàåה,– ÇÀÇÅÈÀÈÇ
לאסוף: éì÷Lìכשהתחיל  elà éøä הללו המעות את מכנס הריני – ÂÅÅÀÄÀÄ

שקלי, äáãðלשם ïøúBî :íéøîBà éànL úéaשיש מצא אם – ÅÇÇÀÄÈÈÀÈÈ
שבמקדש, לשופרות נופלות העודפות המעות שקל, על  יתר בהן
הנקרא  והוא בטל , עומד  כשהמזבח נדבה לעולות מיועדות שמעותיהן 

בטעות  הקדש  הם: שסוברים שמאי , בית של  טעמם המזבח"; "קיץ
הקדש , ïélçשמו ïøúBî :íéøîBà ìlä úéáe העודפות המעות – ÅÄÅÀÄÈÈËÄ

בלבד. שקלו כדי  אלא להקדיש התכוון שלא חולין, ïäîהן  àéáàLÆÈÄÅÆ
éì÷Lì,לשקלי מהן שאביא מעות מכנס הריני  אמר: אם –ïéåL ÀÄÀÄÈÄ

הלל , לבית שמאי  בית מודים –ïélç ïøúBnL העודפות שהמעות – ÆÈÈËÄ
אביא  משקל, יותר אכנס אם בפירוש : אמר  כאילו  זה שהרי  חולין, הן

חולין. יהא והשאר  שקלי , úàhçìמהם elà: ואמר מעות המכנס – ÅÀÇÈ
להביא, חייב שאני חטאת לקרבן  אלו  הללïéåLהרי בית מודים – ÈÄ

שמאי, äáãðלבית øúBnäL.הבאה במשנה הטעם כמבואר – ÆÇÈÀÈÈ
úàhçì ïäî àéáàL מהן שאביא מעות מכנס הריני  אמר: אם – ÆÈÄÅÆÀÇÈ

לחטאת, ïélçבהמה øúBnäL ïéåLלעיל הטעם שבארנו כמו – ÈÄÆÇÈËÄ
השקל. בענין

ש מ ר ו א דב ה נ

úàhçì íéì÷L ïéa äî :ïBòîL éaø øîàשל טעמם מה – ÈÇÇÄÄÀÇÅÀÈÄÀÇÈ
אמר : שאם הקודמת, במשנה ששנינו  מעות, המכנס בענין הלל בית

אלו iהרי  l w y l, אלו הרי  אמר : ואם חולין, שמותרן  הם סוברים
z ` h g l,?נדבה שמותרן שמאי , לבית הם íäìמודים Lé íéì÷LÀÈÄÅÈÆ
äáö÷שנאמר טוטוטוטו):):):):– לללל,,,, ימעיט ((((שמות שמות שמות שמות  לא והדל  ירבה לא "העשיר  ÄÀÈ

להקדיש התכוון  לא שבוודאי  אומרים אנו הלכך השקל", ממחצית

חולין ; הוא והמותר  לשקלו , שצריך  מה ÷äáöאלא dì ïéà úàhçåÀÇÈÅÈÄÀÈ
מרובים, בדמים חטאת קונה ויש מועטים בדמים חטאת קונה יש  –
לחטאת  בהמה מהן וקונה קדושה, עליהן חלה שכינס המעות כל לפיכך

להקדש . נדבה והמותר שימצא , מה óàכפי  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ

äáö÷ íäì ïéà íéì÷Lìהשקל מחצי פחות שוקלים אין אמנם – ÄÀÈÄÅÈÆÄÀÈ
מחצי יותר שוקלים שהיו זמנים היו  אבל  רבנו, משה בימי  שהיה

äìBbäהשקל, ïî ìàøNé eìòLkL,בבל מגלות –íéì÷BL eéä ÆÀÆÈÄÀÈÅÄÇÈÈÀÄ
úBðBkøc סלעים שני  ששוויו  זהב של פרסי מטבע הוא הדרכון  – ÇÀ

בפרקנו ), א (משנה לעיל  נזכר וכבר  שקלים), 4 =)ìB÷Lì eøæçÈÀÄÀ
íéòìñ,(שקלים 2 = (הסלע סלעים לשקול  התחילו  זמן לאחר  – ÀÈÄ
כך  ïéòáèאחר  ìB÷Lì eøæçשל השקלים והם סלעים, חצאי  – ÈÀÄÀÀÈÄ

שבתורה, השקל כמחצית ששוויים íéøðécהמשנה, ìB÷Lì eL÷áeÄÀÄÀÄÈÄ
כאן: מוסיפים  שבבבלי במשניות וכן שבירושלמי המשנה בנוסח –

odn elaw `leשאסור דינרים, לקבל  הסכימו לא הדין שבית כלומר  –
המשנה, של השקל  חצי הוא והדינר תורה, של השקל  ממחצית להפחית
ישראל כשעלו  שבתחילה מפרשים, יש התורה. של השקל  רבע היינו 

מרובות, היו המקדש  והוצאות מועט היה והעם הואיל הגולה, מן
כמצוות  לשקול  חזרו  שלבסוף עד שלמים, דרכונות שקלו  לפיכך

כשרצו  ברם, שבתורה. השקל כמחצית ששוויים "טבעים" היינו התורה,
השקל ממחצית פחות שוקלים שאין  מהם, קבלו לא מכן , פחות לשקול

התורה הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).של לתורהלתורהלתורהלתורה;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן ריבבריבבריבבריבב""""ןןןן;;;; העדההעדההעדההעדה";";";"; ("("("("קרבןקרבןקרבןקרבן

כלומר הזמן , אותו  של המטבע מחצית נותנים שהיו מפרשים, ויש 

שוקל אחד כל  היה הדרכון, היה לסוחר העובר  שהמטבע שבזמן
הסלע, היה לסוחר העובר  והמטבע הדרכון וכשנתבטל הדרכון; מחצית

ב"טבעים", להשתמש שהתחילו  בזמן ברם, סלע; חצי אחד כל שקל
כמחצית  שוויו שה"טבע" לפי  שלמים, "טבעים" לשקול צריכים היו 

תורה של שקל מחצי פחות שוקלים ואין שבתורה, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;השקל

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). פוסקהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; גם dzeevnהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ::::מכאן "lwyd zivgn"
lwy"n lecb rahn did elit` onfd eze` ly rahnd zivgn oziy
,epax dyn inia didy lwyd ivgn zegt lwey epi` mlerle ."ycewd

"dxery miyye d`n elwyn `edyוווו הלכה הלכה הלכה הלכה  שם שם שם שם  ועייןועייןועייןועיין ה ה ה ה ;;;; אאאא,,,, שקלים שקלים שקלים שקלים  ((((הלהלהלהל''''

הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד )))) לשקלים והשגת והשגת והשגת והשגת  שאף יהודה רבי מכאן  מוכיח מקום מכל  .

קצבה. äåLאין  ïlk ãé ,ïë ét ìò óà :ïBòîL éaø øîà– ÈÇÇÄÄÀÇÇÄÅÇËÈÈÈ
בין  השקל ", "מחצית בתור מטבע אותו נותנים כולם היו זמן בכל

קצבה, לשקלים שיש  נמצא דל . ובין úàhçעשיר  ìáà קרבן – ÂÈÇÈ
GLaחטאת, àéáî äæå íézLa àéáî äæå òìña àéáî äæL ÆÅÄÀÆÇÀÆÅÄÄÀÇÄÀÆÅÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéì÷L øúBî–ïélç.äôàä úéøéNò øúBî,úBãìBé ép÷å úBáæ ép÷ íéáæ ép÷ øúBî,úBîLàå úBàhçå– ©§¨¦ª¦©£¦¦¨¥¨©¦¥¨¦¦¥¨§¦¥§§©¨©£¨
äáãð ïäéøúBî.ììkä äæ:ì àa àeäL ìkìe úàhç íLäîLà íL–äáãð ïøúBî.äìBòì äìBò øúBî.øúBî §¥¤§¨¨¤©§¨¨¤¨§¥©¨§¥©§¨¨¨§¨¨©¨¨¨©
äçðnì äçðî.íéîìMì íéîìL øúBî.íéîìMì çñt øúBî.íéøéæpì íéøéæð øúBî.äáãpì øéæð øúBî.øúBî ¦§¨©¦§¨©§¨¦©§¨¦©¤©©§¨¦©§¦¦©§¦¦©¨¦©§¨¨©
íéiðòì íéiðò.éðò BúBàì éðò øúBî.íééeáMì íééeáL øúBî.éeáL BúBàì éeáL øúBî.íéúnì íéúnä øúBî. £¦¦¨£¦¦©¨¦§¨¦©§¦©§¦©¨§¨©©¥¦©¥¦

åéLøBéì únä øúBî.øéàî éaøøîBà:eäiìà àáiL ãò çpî àäé únä øúBî;ïúð éaøøîBà:únä øúBî ©©¥§§¨©¦¥¦¥©©¥§¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨©¦¨¨¥©©¥
Bøá÷ ìò Lôð Bì ïéðBa. ¦¤¤©¦§

'áá àéáî äæå òìñá àéáî äæù ,äåù åðéà íìåòì úàèç ìáà .àåää ïîæá àöåéä ì÷ùä úéöçî ãçà ìë ,äæ åîë ì÷åù äæ ,ìëì äåù ì÷ùä úéöçî äéä
:ù"øë ììä úéáã åäééîòèã ïðé÷ñî éëäå .íéòìñ 'âá åà

dddd.oileg milwy xzen:ä"áë àîúñå .ïéìåç øúåîä ,åøéúåäù àöî ñðëù äî áùçì àáùëå ,éì÷ùì åìà éøä øîàå úåòî ñðëîä.dti`d zixiyr
òãéåäé ìù åùøãîë ,çáæîä õé÷ì úåìåò ïäá úåð÷ì äáãð úåòîä íùàå úàèç øúåî ìëã ,äáãð úåàá ,åøúåúðå úåòî ùéøôä íà .úåìã éìãá ïéáéø÷îù

:àéä úàèç íå÷îá äôéàä úéøéùòå .ïäëä.dler dler xzen:úøçà äìåò øúåîä åúåàá àéáé ,åøúåúðå äìåò úåð÷ì úåòî ùéøôä íàgqtd xzen
.minlyláéúëã(å"é íéøáã):íéîìù åðééäå ø÷áå ïàöî àáä øáãì àäé çñô øúåî àìà ,àá àåä ø÷áä ïî çñô éëå ,ø÷áå ïàö êéäìà 'äì çñô úçáæå

.mixifp xzenð úåðáø÷ì úåòî åáâ íà,åøúåúðå åéúåðáø÷ì úåòî ùéøôä ãçà øéæð íàå .íéøçà íéøéæð úåðáø÷ íäî åð÷éù ãò íåøîùé ,åøúåúðå íéøéæ
:çáæîä õé÷ì äáãðì øúåîä.ipr xzen:éðò åúåàì øúåîä ïéðúåð ,åøúåúðå ùåáìî åì úåð÷ì úåòî åáâ íà.mieay xzenïåéãô êøåöì ä÷ãö åáâ íà

:øúåîá éåáù åúåà äëæ ,äæ éåáùì åùøéô íà ìáà .íéøçà íéåáù íäá åãôéù ãò íåøîùé ,íäî øúåúðå íéåáù.miznl miznd xzenêøåöì åáâ íà
:åéùøåé éáâì äéúåìéæ úîä ìéçà éìåçàã ,åéùøåéì øúåîä äæ ,úîì .íéøçà íéúî úøåá÷ì øúåîä ,íúñ úî úøåá÷.edil` `aiy cr gpen `dià÷ôñî

:åäéìà àáéù ãò çðåî àäé êëìä ,àì éà åéùøåé éáâì äéúåìéæ úîä ìéçî éà äéì.exaw lr ytp el mipeaíéðåá êëìä ,ìéçî àìã ïúð 'øì äéì àèéùô
äéäù àöîð ë"çàå åì äéä àìù íéøåáñ åéäù éðôî úîä úøåá÷ éëøöì åáâã àëéäå .÷"úë äëìäå .úîä åá äëæ øáëù øúåî åúåàî åøá÷ ìò äáöî åì
àëéàã àëéäã ,åðìù àøîâáå éîìùåøéá çéëåî ãåòå .éîìùåøéá çëåî éëäå ,äúéä úåòèá äééáâäù ïåéë ,åéùøåéì úîä øúåî àðååâ éàäëá ïðéøîà àì ,åì
ìåëé ,åéðéòá äàøéù äîì íéúî øúåî åà íééðò øúåî åà íééåáù øúåî úåðùì åéðéòá äàøðå åéô ìò ïéëúçð øåáö é÷ñò ìëù øéò øáç åà øéòä éáåè äòáù

:äùòîì äëìä ãéîú ïéøåî ïëå .åãéá ïéçåî ïéàå äòù êøåö àåäù åéðéòá äàøéù äîá àéöåäìå úåðùì

`xephxa yexit

ל שאין והרי  שירצה, בכמה חטאת להביא יכול אחד  כל  קצבה,– ה
לתיבות  ויפול הוא, קודש לחטאת אדם שכינס המעות מותר הלכך 

נדבה. לעולות מיועדות שמעותיהן

i p y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה חטאת ומותר שקלים מותר בענין ג במשנה ששנינו  ההלכה אגב

צדקה. של  או  אחרים קרבנות של  מותרות בענין  ללמד

ïélç íéì÷L øúBîשיש מצא אם שקלו, לשם מעות המכנס – ÇÀÈÄËÄ
ג). משנה (לעיל הלל בית כדעת חולין , המותר שקל, על  יתר בהן

äôàä úéøéNò øúBî האיפה עשירית בהן  לקנות מעות המכנס – ÇÂÄÄÈÅÈ
וקדשיו , מקדש בטומאת או שפתיים בביטוי שחטא כגון  לחטאת, סולת

בו יא יא יא יא ):):):):שנאמר  ה ה ה ה ,,,, לשני((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  או תורים לשתי ידו  תשיג לא "ואם

חטא אשר קרבנו את והביא יונה z`hgl",בני  zleq dti`d zixiyr
האיפה, עשירית שקנה לאחר  הללו המעות מן  íéáæונותר ép÷ øúBîÇÄÅÈÄ

úBãìBé ép÷å úBáæ ép÷ שמביאים יונה בני  שני  או תורים שתי  – ÄÅÈÀÄÅÀ
יד יד יד יד ))))הזבים טוטוטוטו,,,, כט כט כט כט ))))והזבות((((ויקראויקראויקראויקרא שם שם שם שם ,,,, ח ח ח ח ),),),),והיולדות((((שםשםשםשם,,,, יב יב יב יב ,,,, ((((שם שם שם שם ,,,,

הקן , את בהן לקנות מעות אספו ואם "קן", נקראים שטהרו , לאחר
הקן, מחיר על יתרות úBîLàåוהיו  úBàhçå מעות המכנס וכן – ÀÇÈÇÂÈ

החטאת  את שקנה לאחר מעות ונותרו אשם, או חטאת בהן לקנות
האשם, את äáãðאו  ïäéøúBîהולך אלו כל של  המעות מותר – ÀÅÆÀÈÈ

עומד שהמזבח בזמן  אותן  שמקריבים עולות, בו לקנות היינו  לנדבה,
המזבח"). ("לקיץ úàhçבטל  íLì àa àeäL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÈÀÅÇÈ

äîLà íLìe משום הבא קרבן  בהן  לקנות כדי שנאספו מעות – ÀÅÇÀÈ
ואשמה, äáãðחטא ïøúBî לעולות הולכות העודפות המעות – ÈÈÀÈÈ

äìBòìנדבה. äìBò øúBî קרבן בהן  לקנות מעות המפריש  – ÇÈÈÈ
אחרת. עולה בהן  יביא הללו , המעות מן  לו  ונשתייר  øúBîÇעולה,

äçðnì äçðî קרבן בהן  לקנות שהפריש  המעות מן שנותר  מה – ÄÀÈÇÄÀÈ
אחרת. מנחה בהן  יביא íéîìMìמנחה, íéîìL øúBîהפריש – ÇÀÈÄÇÀÈÄ

ונשתייר  שלמים, קרבן לקנות קרבן מעות מותר  באותו יביא מהן ,

אחר. íéîìMìשלמים çñt øúBî– המעות מן שנשתייר  מה ÇÆÇÇÀÈÄ
בבבלי שלמים. קרבן  בהן מביא הפסח, קרבן מהן  לקנות שהפריש

א א א א )))) ט ט ט ט ,,,, שכתוב((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ממה זה בבבב):):):):למדים טז טז טז טז ,,,, לה'((((דברים דברים דברים דברים  פסח "וזבחת

וכי  – ובקר" צאן יהא אֿלהיך  מותרו  אלא בא, הוא הבקר  מן  פסח
שלמים. והיינו  הבקר  מן  הבא íéøéæpìלדבר  íéøéæð øúBî גבו – ÇÀÄÄÇÀÄÄ

המותר את יתנו  מהן , ונותרו עניים נזירים של קרבנות לצורך  מעות
אחרים. נזירים äáãpìלקרבנות øéæð øúBî מעות שהפריש  נזיר – ÇÈÄÇÀÈÈ

המזבח"), ("לקיץ נדבה לעולות הולך המותר  קרבנותיו , øúBîÇלצורך
íéiðòì íéiðò,להלבישם או  להאכילם עניים, לצורך סתם מעות גבו – ÂÄÄÈÂÄÄ

אחרים. לעניים אותם מניחים הללו, המעות מן  éðòונותר  øúBîÇÈÄ
éðò BúBàì, להלבישו או להאכילו  מסויים, עני לצורך  מעות גבו – ÀÈÄ

עני. לאותו נותנים המעות מן שנותר  íééeáMìמה íééeáL øúBîÇÀÄÇÀÄ
הללו , המעות מן נותר  שפדו ולאחר  שבויים, פדיון לצורך מעות גבו –

אחרים. שבויים לפדות אותן éeáLמניחים BúBàì éeáL øúBî– ÇÈÀÈ
המעות  מן  שנותר  מה מסויים, שבוי  בהן  לפדות מעות גבו אם אבל 

שבוי. לאותו íéúnìנותנים íéúnä øúBîלצורך מעות גבו  – ÇÇÅÄÇÅÄ
את  מניחים והותירו , מהן  וקברו עניים, מתים או  מצווה מתי קבורת

אחרים. מתים לקבורת åéLøBéìהמותר  únä øúBî גבו אם אבל  – ÇÇÅÀÀÈ
המת. ליורשי המותר את נותנים מסויים, מת של קבורתו לצורך מעות

eäiìà àáiL ãò çpî àäé únä øúBî :øîBà øéàî éaø– ÇÄÅÄÅÇÇÅÀÅËÈÇÆÈÙÅÄÈ
בו . משתמשים Lôðואין Bì ïéðBa únä øúBî :øîBà ïúð éaøÇÄÈÈÅÇÇÅÄÆÆ

Bøá÷ ìò קבורתו לאחר  שנשתיירו המעות מאותן  מצבה – לו  בונים ÇÄÀ
בבבלי קברו. א א א א ))))על  מח מח מח מח ,,,, התנאים ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין של טעמם את רבא מבאר 

שגבו  הללו  המעות על  מתבזה שהמת לפי המת, במותר כאן החולקים

מיתתו  לאחר להתבזות למת לו שניחא קמא תנא וסובר לשמו; אותן 
המת  אם לו ספק מאיר ורבי  ליורשיו ; המת מותר  הלכך  יורשיו , לטובת

המת  שמותר הוא סובר ולכן יורשיו, הנאת בשביל בזיונו  על מוחל
מוחל המת אין  שבוודאי  סובר, נתן ורבי אליהו ; שיבוא עד מונח יהא

על מצבה המותר מן לו יעשו  הלכך יורשיו, הנאת בשביל בזיונו על 
nw`.קברו . `pzk dklde
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È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡GLaäðMa íé÷øt äL,lä úà ïéîøBzäkL:çñtä ñBøôa,úøöò ñBøôa,âçä ñBøôa,øNòîì úBðøb ïäå ¦§¨§¨¦©¨¨§¦¤©¦§¨¦§©¤©¦§£¤¤¦§¤¨§¥§¨§©£©

äîäa;éøácàáé÷ò éaø.éàfò ïaøîBà:øãàa äòLúå íéøNòa,ïåéña ãçàáe,áàa äòLúå íéøNòáe.éaø §¥¨¦§¥©¦£¦¨¤©©¥§¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨§¨©¦
ïBòîL éaøå øæòìàíéøîBà:ïñéða ãçàa,ïåéña ãçàa,ìeìàa äòLúå íéøNòa;íéøNòa eøîà äî éðtî ¤§¨¨§©¦¦§§¦§¤¨§¦¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨¤¡¦§¥¨¨§§¤§¦

ìeìàa äòLúå,éøLúa ãçàa eøîà àGå?áBè íBéa øOòì øLôà éàå áBè íBé àeäL éðtî,eäeîéc÷ä Cëéôì §¦§¨¤¡§¨§§¤¨§¦§¥¦§¥¤§¦¤§¨§©¥§§¦¨¦§¦
ìeìàa äòLúå íéøNòì. §¤§¦§¦§¨¤¡

·GLaGL ìL úBt÷ LGL Llä úà ïéîøBz ïéàñ LäkL,ì"îéâ ú"éá ó"ìà ïäa áeúëå.ìàòîLé éaøøîBà: §¨ª¤¨¨§¦§¦¤©¦§¨§¨¨¤©¦¦§¨¥¥

b`̀̀̀.dkyld z` oinxez dpya miwxt dylyaêåúì íéðúåðå äðîî ïéìèåð äðùá íéîòô ùìùå ,ùã÷îáù úçà äëùì êåúì íéðúåð åéä íéì÷ùä ìë
ïééãò åàéáä àì íé÷åçøäù éôì ,äðùä ìë êøåöì úçà íòôá ìëä íéìèåð åéä àìå .øåáö úåðáø÷ ïäî úåð÷ì éãë ,ïéàñ 'âî äúéä äôå÷ ìëù úåôå÷ ùìù

:íäéì÷ù ìë.gqtd qextaíéùøåãå íéìàåù ìâøä íãå÷ íåé íéùìùù éôì .ãòåîä ñåøô éø÷ ãòåîä íãå÷ íåé å"èäñåøô ïåùì àåä ñåøôå .ìâøä úåëìäá
:éöç åðééäã.xyrn ly zepxb odeïøåâäù åîëå .åãìåðù úåîäá øùòì íéîëç åòá÷ åìà íéðîæù ,äîäá øùòî ìù úåðøâ ùìù ïä åììä íé÷øô äùìù

íéîëç åòá÷å .øùò àìù ô"òà ìåëàì øúåî ÷øôä íãå÷ ìáà ,øùòéù ãò äìéëàá åãìåðù úåîäáä øåñàì íéòáå÷ åìà íéðîæ êë ,ïâã øùòîì úòáå÷
éëä åìéôà ,ïøåâä ãòåî òéâä àìù ïîæ ìë ìåëàìå èåçùìå øåëîì øúåîã â"òàã ,íéìâø éìåòì úåéåöî úåîäá åéäéù éãë äîäá øùòîì éðîæ àúìú êðä
åìëåàå øùòî àéáî åîöò àåäù äîäá øùòî ïåâë íåìë åá øñç ïéàù øáãá äéðåîîá äåöî éîåé÷ì ùéðéàì äéì àçéðã ,ïøùòîã ãò éùðéà åäì éèçù àì

:íéìâø éìåòì úåéåöî úåîäá åéä àìå åøùò àìù éôì øåëîì íéòðîð äáøä åéä åììä íé÷øô äùìùá íéøùòî åéä àì íàå ,íéîìùh"ka xne` i`fr oa
.xc`a:úåøåëáã àøúá ÷øô ùøåôî ïú÷åìçîå éàðú éðä ìëã åäééîòè
aaaa.dkyld z` oinxezáúë í"áîøå .ïéàñ ùìù ìù ïäî äôå÷ ìë ,úåôå÷ ùìùá ïäî ïéìèåðå ,íù íéçðåî íéì÷ùä åéäù äëùìä ïî íéì÷ùä ïéùéøôî

`xephxa yexit
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GLaäkLlä úà ïéîøBz ,äðMa íé÷øt äL, הזכרנו כבר – ÄÀÈÀÈÄÇÈÈÀÄÆÇÄÀÈ
ללמד, המשנה ובאה מיוחדת, בלשכה מניחים היו  השקלים שכל 

בשנה פעמים dkyld,ששלש z` minxez מן ממלאים שהיו  היינו

(כפי סאים שלש  שלש של גדולות קופות שלש  שבלשכה המעות
ציבור: קרבנות מהן לקנות כדי ב), משנה להלן  ñBøôaÄÀ`.שיבואר

çñtäבגמרא ומבואר  הפסח, חג לפני  בכורות בכורות בכורות בכורות – ובבליובבליובבליובבלי כאן כאן כאן כאן  ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי ÇÆÇ
א א א א )))) עשרנח נח נח נח ,,,, מחמשה פחות פרוס שאין הפסח, קודם יום עשר חמשה :

ששואלים  הזמן  מחצית והיינו חצי , פירושו ; פרוס לשון שכן  יום,
ודורשים  שואלים בברייתא: ששנו כמו  הפסח, בהלכות בו  ודורשים

החגים. בשאר וכן  יום, שלושים לפסח קודם הפסח añBøôaÄÀ.בהלכות
úøöò.השבועות חג קודם יום עשר  חמשה –.bâçä ñBøôa– ÂÆÆÄÀÆÈ

אלול חודש של  האחרון  ביום היינו הסוכות, חג לפני יום עשר חמשה
טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  כל((((עייןעייןעייןעיין נוטלים היו  שלא מבואר, במפרשים .

שקליהם. את עדיין  הביאו  לא שהרחוקים לפי אחת, בבת השקלים
äîäa øNòîì úBðøb ïäå"גרנות" הם הללו  הפרקים שלשת – ÀÅÀÈÀÇÂÇÀÅÈ

הבהמות  את לעשר  אדם חייב מהם אחד שבכל  בהמה, מעשר  לענין 
שיעשרן . עד למוכרן ולא מהן  לאכול  ואסור  לפרק, פרק בין  שנולדו 

"zepxb" בתבואה שכן ופירות, תבואה של  המעשר מענין  מושאל לשון  –
עד לאכלם אסור לגורן  שהובאו  שלאחר  למעשר , קובע הגורן ופירות
ששלשת  השנה, במשך הנולדות בבהמות חכמים תיקנו  גם וכך  שיעשרם,

הזמנים  אחד ומשהגיע בהמה, למעשר  קובעים לעיל  שנזכרו  הזמנים
שיעשרן ; עד מבהמותיו  לשחוט או  למכור  לו  אסור  éaøהללו  éøácÄÀÅÇÄ

àáé÷òכנגד הם בהמה מעשר של הזמנים ששלושת אמרו , בגמרא – ÂÄÈ
לילד שמבכירות בהמות שיש  בהן , יולדות שהבהמות זמנים שלשה

פסח  שבין בתקופה לילד שמאחרות בהמות ויש  החורף, בתחילת
קבעו  שחכמים מבארים ויש  הקיץ. בתקופת שיולדות ויש  לעצרת,

שאף  רגלים, לעולי מצויות בהמות שתהיינה כדי הללו , הזמנים שלשת
(כמבואר המעשר  זמן שהגיע קודם ולשחוט למכור שמותר פי  על 

עד ומלשחוט מלמכור  נמנעים היו  מקום מכל ו ), ט, בכורות במשנה
בדבר  בממונו מצווה לקיים לאדם לו שניחא בו שיעשרו , חסר שאינו

והשאר ודמו, חלבו  אלא מקריב אינו  בהמה ממעשר  שהרי  כך , כל
היו  הללו, בזמנים לעשר  מתקנים היו לא אילו  ומכאן, כולו ; אוכלו 

בהמות  היו ולא עדיין , עישרו שלא משום מלמכור נמנעים הרבה
רגלים. לעולי øîBàמצויות éàfò ïa בהמה למעשר  הגרנות שלש – ÆÇÇÅ

כדלקמן: øãàa`.הן äòLúå íéøNòa חמשה סובר: עזאי בן  אף – ÀÆÀÄÀÄÀÈÇÂÈ
הסמוך אדר חודש  עקיבא רבי  שלדעת אלא הפסח, קודם יום עשר

יום), (שלשים מלא פעמים יום) ותשעה (עשרים חסר  פעמים לניסן 
באדר ותשעה בעשרים פעמים הפסח קודם יום עשר שחמשה ונמצא

סובר, עזאי  בן  אבל  זמן; לו  קבע לא ולפיכך  באדר , בשלושים פעמים
לעולם  הפסח קודם יום עשר וחמשה חסר , לעולם לניסן הסמוך  שאדר 

באדר . ותשעה בעשרים aïåéña.הוא ãçàáeבגמרא נח נח נח נח ,,,,– ((((בכורות בכורות בכורות בכורות  ÀÆÈÀÄÈ
פסח א א א א )))) בין הנולדות הבהמות הן  ומעטות שהואיל טעמו , מבואר

הרבה  מהן  יאכלו עצרת, קודם יום עשר  חמשה יעשר אם לעצרת,
רגלים, לעולי  מצויות בהמות תהיינה ולא עצרת, שעד הימים במשך

השבועות. חג קודם ימים חמשה היינו  בסיון, באחד המעשר  זמן הלכך 
.báàa äòLúå íéøNòáe הנולדות הבהמות עזאי : בן  שסובר  – ÀÆÀÄÀÄÀÈÀÈ

ה). ט, בכורות במשנה (כמבואר  עצמן  בפני  מתעשרות אלול  בחודש 

íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøלמעשר הזמנים שלושת – ÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄ
הם: ïñéða`.בהמה ãçàa,גמליאל בן  שמעון כרבן הם שסוברים – ÀÆÈÀÄÈ

הפסח, קודם (שבועיים) שבתות שתי  הפסח בהלכות ודורשים ששואלים
שייראה  הפסח, מהלכות זה שאף זמן, לאותו קבעו הבהמות עישור ואף

הבהמה. מעשר את ויביא aïåéña.ברגל ãçàa,עזאי בן  כדעת – ÀÆÈÀÄÈ
לעיל . טעמו בארנו bìeìàa.וכבר  äòLúå íéøNòa שהמשנה כמו – ÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁ

הטעם. את ומפרשת eøîàהולכת äî éðtî שמעון ורבי  אלעזר  רבי  ÄÀÅÈÈÀ
íéøNòaéøLúa ãçàa eøîà àGå ,ìeìàa äòLúå כמו – ÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁÀÈÀÀÆÈÀÄÀÅ

בניסן ? באחד  áBèשאמרו  íBé àeäL éðtî,השנה ראש  –éàå ÄÀÅÆÀÄ
áBè íBéa øOòì øLôà בבבלי א א א א ))))– נחנחנחנח,,,, ששתי((((בכורות בכורות בכורות בכורות  מבואר , ÆÀÈÀÇÅÀ

נאמרו: (משנה `.תשובות בהמה למעשר  השנה ראש  בתשרי  שבאחד 
לישן . חדש בין  היכר לעשות ויש  א), א, השנה שאחדa.ראש מפני 

את  שצובע משום טוב, ביום לעשר  אפשר  ואי  טוב, יום הוא בתשרי 
טוב; ביום לצבוע ואסור ניכר, שיהא eäeîéc÷äהעשירי CëéôìÀÄÈÄÀÄ

ìeìàa äòLúå íéøNòì הנולדים של  המעשר זמן את הקדימו  – ÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁ
באלול. ותשעה העשרים ליום בקיץ

i y i l y m e i
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שנינו : הקודמת dkyld",במשנה z` oinxez dpya miwxt dyelya"משנתנו ומוסיפה
תורמים. היו  כיצד  לבאר,

GLaúBt÷ L,גדולים סלים –GL ìLGL Lïéàñ Lשכל – ÀÈËÆÈÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iyily wxt milwy zkqn

à"ìîâ à"úéá à"ôìà ïäa áeúk úéðåé.úeôç ãBbøôa àG ñðëð íøBzä ïéà,ìòðîa àGå,ìcðña àGå,àGå §¨¦¨¨¤¥©¥¦§¨§©§¨§§¦§¨§§©§¨§
ïélôúa,òéî÷a àGå;eøîàéå éðòé ànL:lä ïBòîéðòä äkL,eøîàéå øéLòé ànL Bà:lä úîeøzîøéLòä äkL; ¦§¦¦§§¨¥©¤¨©£¦§Ÿ§¥£©¦§¨¤¡¦¤¨©£¦§Ÿ§¦§©©¦§¨¤¡¦

éøö íãàL éôìéøvL Cøãk úBiøaä éãé úàöì CíB÷nä éãé úàöì C,øîàpL(áë ,áì øáãîá):íi÷ð íúééäå" §¦¤¨¨¨¦¨¥§¥©§¦§¤¤¤¨¦¨¥§¥©¨¤¤¡©¦§¦¤§¦¦
"ìàøNiîe 'äî,øîBàå(ã ,â éìùî):"íãàå íéäGà éðéòa áBè ìëNå ïç-àöîe". ¥¦¦§¨¥§¥§¨¥§¥¤§¥¥¡¦§¨¨

‚úéa ìLìàéìîb ïaøåéúBòaöà ïéa Bì÷Lå ñðëð äéä,ä éðôì B÷øBæåíøBz,ätwì BôçBãå ïekúî íøBzäå. ¤¥©¨©§¦¥¨¨¦§¨§¦§¥¤§§¨§§¦§¥©¥§©¥¦§©¥§£©ª¨
íäì øîàiL ãò íøBz íøBzä ïéà:íøúà,Bì íéøîBà ïäå:íøz,íøz,íøz;GLíéîòt L. ¥©¥¥©¤Ÿ©¨¤¤§Ÿ§¥§¦§Ÿ§Ÿ§Ÿ¨§¨¦

„úBàìáè÷a ätçîe äðBLàøä úà íøz,úBàìáè÷a ätçîe äiðL,ätçî äéä àG úéLéìL.çkLé ànL ¨©¤¨¦¨§©¤¦§©§¨§¦¨§©¤¦§©§¨§¦¦¨¨§©¤¤¨¦§©

:ïë øîåì ÷çã íðçáå .ïéàñ 'è ìù úåðè÷ úåôå÷ 'âì ïéîøåú ïäîå ïéàñ íéøùòå äòáù ìù úåìåãâ úåôå÷ ùìù äìçú ïéàìîîù.'b 'a '` odilr aezke
:úéùéìùä ïî ë"çàå ,äéðùä ïî ë"çàå ,äðåùàø øåáö úåðáø÷ íéðå÷ åéä äðîîå ,äìçú äîøúð åæ éà òãéì.odilr aezk zipeiíåùî úéðåéá íéìéâø åéä

áéúëã(è úéùàøá)íù éìäàá ïåëùé úôé ìù åúåôéôé ,íù éìäàá ïåëùéå úôéì íéäìà úôé[è äìéâî]:úéðåé ïåùì åîë úôé éðáá äôé ïåùì êì ïéàå ,cebxt
.zetgàìù ,åùåáìîá àéää äìåôë äôùä íò ñðëð íøåúä ïéàå .úåôç ãåâøô äéåø÷ äìåôëä äôùä äúåà .äèîìî åúåà ïéìôåëå êåøà ùåáìîäùë

:äëùìä úåòîî äëåúì ïúðù åäåãùçé.rinwa `le oilitza `le:úåòî ïëåúá ïúðå øôúä øéúä åøîàé àìù
bbbb.mxezd iptl ewxefe:äëùìä éøééùî åéäé àìå .øåáö úåðáø÷ íäî åð÷éå äôå÷ä êåúì íäéì÷ù åìôéù åéä íéðååëúî.minrt ylyíòôå íòô ìë ìò

õåìç ïëå .øåö÷à øåö÷à øåö÷à ,åæ ìâî åæ ìâî åæ ìâî ,øîåòá åðéöî åúîâåãå .ùìåùî úåéäì íéîëç ïåùì êøã ïëå .íåøú åì íéøîåà íäå íåøúà øîåà äéä
:íéîòô 'â ìòðä õåìç ìòðä õåìç ìòðä

cccc.ze`lahwa dtgne dpey`xd z` mxzúåàìáè÷á äëùìá íéøàùðä íéì÷ùä ìë äñëî äéä äúåà íøúù øçàì .çñôä ñåøôá äúéäù äðåùàø äîåøú
íúåà íéðúåðå úøöò ãòå çñôî íéàéáîå ,çñôä íãå÷ àéáäì åìëé àìù ìàøùé õøà áéáñù úåðéãîî åàéáéù íéì÷ùä åéìò åðúéù éãë ,÷åìù øåò åðééäã
úåòîä ìë äñëå øæç úøöòä ñåøôá íøúù øçàå .çñôä ñåøôá øáë íøúù øáãä ïî íåøúé àìå úøöòä ñåøôá ïäî íåøúéù éãë àìáè÷ä éáâ ìò
ãåò ïéàù ,äôçî äéä àì ãåòå .âçä ñåøôá ïäî ïéîøåúå ,úå÷åçøä úåðéãîä ïîå éãîîå ìááî íéàéáîä íéì÷ùä ìë íäéìò ïéðúåðå ,úåàìáè÷á äëùìáù

`xephxa yexit

סאים, שלש מחזקת היתה äkLläקופה úà ïéîøBzכלומר – ÀÄÆÇÄÀÈ
היו  הקודמת, במשנה ששנינו (הזמנים) הפרקים משלושת פרק שבכל 
סאים, שלש  שלש של  קופות שלש שבלשכה השקלים מן  ממלאים

סאים, תשע הכל בין ïäaהיינו  áeúëå,הקופות על  היינו –ó"ìà ÀÈÈÆ
ì"îéâ ú"éá היו וממנה ראשונה, נתרמה קופה איזו לדעת כדי –

היו  ואחריה בראשונה, שמצווה הציבור, קרבנות את תחילה קונים

ג'. קופה בשל  כך  ואחר  ב' קופה של בשקלים ìàòîLéקונים éaøÇÄÄÀÈÅ
ïäa áeúk úéðåé :øîBà:הקופות על  כתובות היו יווניות אותיות – ÅÀÈÄÈÈÆ
à"ìîâ à"úéá à"ôìà בכתב שני בית בזמן  רגילים שהיו לפי –

ñðëðיווני. íøBzä ïéà,השקלים ללשכת –úeôç ãBbøôa àG ÅÇÅÄÀÈÀÇÀÈ
למעלה; מקופלים ששוליו או כפולה ששפתו  ארוך  מלבוש מין –
מן  שהטמין יחשדוהו שלא כדי ביטנה; לו שיש בבגד מפרשים: ויש 

הביטנה. בתוך או המקופלים בשוליו או בגדו שפת בתוך השקלים
òéî÷a àGå ,ïélôúa àGå ,ìcðña àGå ,ìòðîa àGå שלא – ÀÀÄÀÈÀÀÇÀÈÀÄÀÄÄÀÀÈÅÇ

שם, והחביאם הלשכה מן  שקלים שגנב הבריות, éðòéיחשדוהו ànLÆÈÇÂÄ
התורם, –eøîàéå:הבריות –éðòä äkLlä ïBòîשמעל מפני – ÀÙÀÅÂÇÄÀÈÆÁÄ

הלשכה. äkLläבכסף úîeøzî :eøîàéå øéLòé ànL BàÆÈÇÂÄÀÙÀÄÀÇÇÄÀÈ
øéLòä,אותה לתרום כשנכנס מהלשכה שגנב השקלים מן  –éôì ÆÁÄÀÄ

CéøvL Cøãk úBiøaä éãé úàöì Céøö íãàLéãé úàöì ÆÈÈÈÄÈÅÀÅÇÀÄÀÆÆÆÈÄÈÅÀÅ
íB÷nä כשם הבריות, בעיני חשוד יהא שלא להיזהר  אדם שצריך – ÇÈ

שמים, כלפי במעשיו  להיזהר  צריך íi÷ðשהוא íúééäå" :øîàpLÆÆÁÇÄÀÄÆÀÄÄ
éðéòa áBè ìëNå ïç-àöîe" :øîBàå ,"ìàøNiîe 'äîÅÄÄÀÈÅÀÅÀÈÅÀÅÆÀÅÅ

"íãàå íéäGàומקובל נאמן להיות להשתדל  אדם שצריך  ומכאן – ÁÄÀÈÈ
הבריות. על

רוב  מבארים וכן  המשנה; לשון כמשמעות הלשכה" "תרומת ענין  בארנו 
השקלים  מכל תחילה ממלאים שהיו  כותב, הרמב"ם אבל  המשנה. מפרשי
בלשכה. מניחים והשאר סאים, תשע תשע של  גדולות קופות שלש שבלשכה
נקרא  בלשכה עוד  שנשאר  ומה הלשכה", "תרומת נקרא הקופות שבתוך זה
ממלאים  במשנתנו, ששנינו  כפי  בשנה, פרקים ובשלשה הלשכה"; "שיירי 
הגדולות, הקופות שלש מאותן סאים שלש שלש של  קטנות קופות שלש

הציבור  קרבנות מהן לקנות כדי  לחוץ x`eanyומוציאן ,f-c ,a milwy 'ld oiir)
.(zekix`a df oipr my
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ìàéìîb ïaø úéa ìL;מפרשים ויש גמליאל; רבן מבית אחד  כל  – ÆÅÇÈÇÀÄÅ
גמליאל רבן מבית השקלים את שהביא ñðëð((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),השליח äéäÈÈÄÀÈ

אותה, לתרום בא שהתורם ביום ללשכה –,åéúBòaöà ïéa Bì÷LåÀÄÀÅÆÀÀÈ
íøBzä éðôì B÷øBæåלפני אצבעותיו מבין השקל את זורק והיה – ÀÀÄÀÅÇÅ

הקופה, לתוך שיכניסהו ätwìהתורם, BôçBãå ïekúî íøBzäåÀÇÅÄÀÇÅÀÂÇËÈ
ולא  ציבור , קרבנות ממנו ויביאו  הלשכה בתרומת שקלו  שיהא כדי  –

בלשכה. íøBzישתייר íøBzä ïéà,הלשכה את –øîàiL ãò ÅÇÅÅÇÆÙÇ
íäì:בחוץ העומדים לשומרים –íøúà?האתרום כלומר: –ïäå ÈÆÆÀÙÀÅ

GL ;íøz ,íøz ,íøz :Bì íéøîBàíéîòt L לשון דרך  שכן  – ÀÄÀÙÀÙÀÙÈÀÈÄ
העומר בקצירת שמוצאים כמו פעמים, שלש  זה בכגון לומר חכמים

ו). יב, (יבמות בחליצה וכן  ג), י, (מנחות

גורסים: minrt,יש yly mexz mexz :el mixne` mde שהתורם הדברים, ופירוש
ואומר: חוזר  כך  ואחר תרום, תרום, לו : אומרים והם אתרום, אומר: היה
אמר שהוא ומה השלישית. בפעם כן  תרום", "תרום לו: אומרים והם אתרום,
אחת  פעם "תרום" אומרים היו  ולא תרום", "תרום אומרים היו והם "אתרום"
והמשיב  אחת, פעם הדיבור אומר שהשואל הדיבור, דרך הוא שכן  בלבד,

החודש: בקידוש מצינו  לזה כדומה פעמיים. לו `xne:משיב oic zia y`x
"ycewn ycewn :eixg` miper mrd lke ,ycewnבני דרך וכן ז ). ב, השנה (ראש

יפה  יפה עונה: והוא בעיניך ? זה דבר  היפה לחברו : אומר  שאחד  לדבר , אדם
.(sqedi 'x mya dnly zk`ln)

i r i a x m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

äðBLàøä úà íøz,הפסח בפרוס הראשונה התרומה –ätçîe ÈÇÆÈÄÈÀÇÆ
úBàìáè÷a בכיסויים בלשכה הנשארים השקלים כל את ומכסה – ÄÀÇÀÈ

ממקומות  כך  אחר שיבואו  השקלים את עליהם שיתנו כדי עור , של
בפרוס  החדשים מאלו  ויתרום הפסח, קודם להביא הספיקו  שלא

השקלים äiðLהעצרת; מן העצרת בפרוס השנייה התרומה את תרם – ÀÄÈ
הקטבלאות, úBàìáè÷aשעל  ätçîe בקטבלאות ומכסה וחוזר – ÀÇÆÄÀÇÀÈ

המובאים  השקלים את עליהן ונותנים בלשכה, שנשתיירו  השקלים כל
החג. בפרוס מהם ותורמים רחוקות, ממדינות העצרת úéLéìLÀÄÄאחרי 

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡GLaäðMa íé÷øt äL,lä úà ïéîøBzäkL:çñtä ñBøôa,úøöò ñBøôa,âçä ñBøôa,øNòîì úBðøb ïäå ¦§¨§¨¦©¨¨§¦¤©¦§¨¦§©¤©¦§£¤¤¦§¤¨§¥§¨§©£©

äîäa;éøácàáé÷ò éaø.éàfò ïaøîBà:øãàa äòLúå íéøNòa,ïåéña ãçàáe,áàa äòLúå íéøNòáe.éaø §¥¨¦§¥©¦£¦¨¤©©¥§¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨§¨©¦
ïBòîL éaøå øæòìàíéøîBà:ïñéða ãçàa,ïåéña ãçàa,ìeìàa äòLúå íéøNòa;íéøNòa eøîà äî éðtî ¤§¨¨§©¦¦§§¦§¤¨§¦¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨¤¡¦§¥¨¨§§¤§¦

ìeìàa äòLúå,éøLúa ãçàa eøîà àGå?áBè íBéa øOòì øLôà éàå áBè íBé àeäL éðtî,eäeîéc÷ä Cëéôì §¦§¨¤¡§¨§§¤¨§¦§¥¦§¥¤§¦¤§¨§©¥§§¦¨¦§¦
ìeìàa äòLúå íéøNòì. §¤§¦§¦§¨¤¡

·GLaGL ìL úBt÷ LGL Llä úà ïéîøBz ïéàñ LäkL,ì"îéâ ú"éá ó"ìà ïäa áeúëå.ìàòîLé éaøøîBà: §¨ª¤¨¨§¦§¦¤©¦§¨§¨¨¤©¦¦§¨¥¥

b`̀̀̀.dkyld z` oinxez dpya miwxt dylyaêåúì íéðúåðå äðîî ïéìèåð äðùá íéîòô ùìùå ,ùã÷îáù úçà äëùì êåúì íéðúåð åéä íéì÷ùä ìë
ïééãò åàéáä àì íé÷åçøäù éôì ,äðùä ìë êøåöì úçà íòôá ìëä íéìèåð åéä àìå .øåáö úåðáø÷ ïäî úåð÷ì éãë ,ïéàñ 'âî äúéä äôå÷ ìëù úåôå÷ ùìù

:íäéì÷ù ìë.gqtd qextaíéùøåãå íéìàåù ìâøä íãå÷ íåé íéùìùù éôì .ãòåîä ñåøô éø÷ ãòåîä íãå÷ íåé å"èäñåøô ïåùì àåä ñåøôå .ìâøä úåëìäá
:éöç åðééäã.xyrn ly zepxb odeïøåâäù åîëå .åãìåðù úåîäá øùòì íéîëç åòá÷ åìà íéðîæù ,äîäá øùòî ìù úåðøâ ùìù ïä åììä íé÷øô äùìù

íéîëç åòá÷å .øùò àìù ô"òà ìåëàì øúåî ÷øôä íãå÷ ìáà ,øùòéù ãò äìéëàá åãìåðù úåîäáä øåñàì íéòáå÷ åìà íéðîæ êë ,ïâã øùòîì úòáå÷
éëä åìéôà ,ïøåâä ãòåî òéâä àìù ïîæ ìë ìåëàìå èåçùìå øåëîì øúåîã â"òàã ,íéìâø éìåòì úåéåöî úåîäá åéäéù éãë äîäá øùòîì éðîæ àúìú êðä
åìëåàå øùòî àéáî åîöò àåäù äîäá øùòî ïåâë íåìë åá øñç ïéàù øáãá äéðåîîá äåöî éîåé÷ì ùéðéàì äéì àçéðã ,ïøùòîã ãò éùðéà åäì éèçù àì

:íéìâø éìåòì úåéåöî úåîäá åéä àìå åøùò àìù éôì øåëîì íéòðîð äáøä åéä åììä íé÷øô äùìùá íéøùòî åéä àì íàå ,íéîìùh"ka xne` i`fr oa
.xc`a:úåøåëáã àøúá ÷øô ùøåôî ïú÷åìçîå éàðú éðä ìëã åäééîòè
aaaa.dkyld z` oinxezáúë í"áîøå .ïéàñ ùìù ìù ïäî äôå÷ ìë ,úåôå÷ ùìùá ïäî ïéìèåðå ,íù íéçðåî íéì÷ùä åéäù äëùìä ïî íéì÷ùä ïéùéøôî

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

GLaäkLlä úà ïéîøBz ,äðMa íé÷øt äL, הזכרנו כבר – ÄÀÈÀÈÄÇÈÈÀÄÆÇÄÀÈ
ללמד, המשנה ובאה מיוחדת, בלשכה מניחים היו  השקלים שכל 

בשנה פעמים dkyld,ששלש z` minxez מן ממלאים שהיו  היינו

(כפי סאים שלש  שלש של גדולות קופות שלש  שבלשכה המעות
ציבור: קרבנות מהן לקנות כדי ב), משנה להלן  ñBøôaÄÀ`.שיבואר

çñtäבגמרא ומבואר  הפסח, חג לפני  בכורות בכורות בכורות בכורות – ובבליובבליובבליובבלי כאן כאן כאן כאן  ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי ÇÆÇ
א א א א )))) עשרנח נח נח נח ,,,, מחמשה פחות פרוס שאין הפסח, קודם יום עשר חמשה :

ששואלים  הזמן  מחצית והיינו חצי , פירושו ; פרוס לשון שכן  יום,
ודורשים  שואלים בברייתא: ששנו כמו  הפסח, בהלכות בו  ודורשים

החגים. בשאר וכן  יום, שלושים לפסח קודם הפסח añBøôaÄÀ.בהלכות
úøöò.השבועות חג קודם יום עשר  חמשה –.bâçä ñBøôa– ÂÆÆÄÀÆÈ

אלול חודש של  האחרון  ביום היינו הסוכות, חג לפני יום עשר חמשה
טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  כל((((עייןעייןעייןעיין נוטלים היו  שלא מבואר, במפרשים .

שקליהם. את עדיין  הביאו  לא שהרחוקים לפי אחת, בבת השקלים
äîäa øNòîì úBðøb ïäå"גרנות" הם הללו  הפרקים שלשת – ÀÅÀÈÀÇÂÇÀÅÈ

הבהמות  את לעשר  אדם חייב מהם אחד שבכל  בהמה, מעשר  לענין 
שיעשרן . עד למוכרן ולא מהן  לאכול  ואסור  לפרק, פרק בין  שנולדו 

"zepxb" בתבואה שכן ופירות, תבואה של  המעשר מענין  מושאל לשון  –
עד לאכלם אסור לגורן  שהובאו  שלאחר  למעשר , קובע הגורן ופירות
ששלשת  השנה, במשך הנולדות בבהמות חכמים תיקנו  גם וכך  שיעשרם,

הזמנים  אחד ומשהגיע בהמה, למעשר  קובעים לעיל  שנזכרו  הזמנים
שיעשרן ; עד מבהמותיו  לשחוט או  למכור  לו  אסור  éaøהללו  éøácÄÀÅÇÄ

àáé÷òכנגד הם בהמה מעשר של הזמנים ששלושת אמרו , בגמרא – ÂÄÈ
לילד שמבכירות בהמות שיש  בהן , יולדות שהבהמות זמנים שלשה

פסח  שבין בתקופה לילד שמאחרות בהמות ויש  החורף, בתחילת
קבעו  שחכמים מבארים ויש  הקיץ. בתקופת שיולדות ויש  לעצרת,

שאף  רגלים, לעולי מצויות בהמות שתהיינה כדי הללו , הזמנים שלשת
(כמבואר המעשר  זמן שהגיע קודם ולשחוט למכור שמותר פי  על 

עד ומלשחוט מלמכור  נמנעים היו  מקום מכל ו ), ט, בכורות במשנה
בדבר  בממונו מצווה לקיים לאדם לו שניחא בו שיעשרו , חסר שאינו

והשאר ודמו, חלבו  אלא מקריב אינו  בהמה ממעשר  שהרי  כך , כל
היו  הללו, בזמנים לעשר  מתקנים היו לא אילו  ומכאן, כולו ; אוכלו 

בהמות  היו ולא עדיין , עישרו שלא משום מלמכור נמנעים הרבה
רגלים. לעולי øîBàמצויות éàfò ïa בהמה למעשר  הגרנות שלש – ÆÇÇÅ

כדלקמן: øãàa`.הן äòLúå íéøNòa חמשה סובר: עזאי בן  אף – ÀÆÀÄÀÄÀÈÇÂÈ
הסמוך אדר חודש  עקיבא רבי  שלדעת אלא הפסח, קודם יום עשר

יום), (שלשים מלא פעמים יום) ותשעה (עשרים חסר  פעמים לניסן 
באדר ותשעה בעשרים פעמים הפסח קודם יום עשר שחמשה ונמצא

סובר, עזאי  בן  אבל  זמן; לו  קבע לא ולפיכך  באדר , בשלושים פעמים
לעולם  הפסח קודם יום עשר וחמשה חסר , לעולם לניסן הסמוך  שאדר 

באדר . ותשעה בעשרים aïåéña.הוא ãçàáeבגמרא נח נח נח נח ,,,,– ((((בכורות בכורות בכורות בכורות  ÀÆÈÀÄÈ
פסח א א א א )))) בין הנולדות הבהמות הן  ומעטות שהואיל טעמו , מבואר

הרבה  מהן  יאכלו עצרת, קודם יום עשר  חמשה יעשר אם לעצרת,
רגלים, לעולי  מצויות בהמות תהיינה ולא עצרת, שעד הימים במשך

השבועות. חג קודם ימים חמשה היינו  בסיון, באחד המעשר  זמן הלכך 
.báàa äòLúå íéøNòáe הנולדות הבהמות עזאי : בן  שסובר  – ÀÆÀÄÀÄÀÈÀÈ

ה). ט, בכורות במשנה (כמבואר  עצמן  בפני  מתעשרות אלול  בחודש 

íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøלמעשר הזמנים שלושת – ÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄ
הם: ïñéða`.בהמה ãçàa,גמליאל בן  שמעון כרבן הם שסוברים – ÀÆÈÀÄÈ

הפסח, קודם (שבועיים) שבתות שתי  הפסח בהלכות ודורשים ששואלים
שייראה  הפסח, מהלכות זה שאף זמן, לאותו קבעו הבהמות עישור ואף

הבהמה. מעשר את ויביא aïåéña.ברגל ãçàa,עזאי בן  כדעת – ÀÆÈÀÄÈ
לעיל . טעמו בארנו bìeìàa.וכבר  äòLúå íéøNòa שהמשנה כמו – ÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁ

הטעם. את ומפרשת eøîàהולכת äî éðtî שמעון ורבי  אלעזר  רבי  ÄÀÅÈÈÀ
íéøNòaéøLúa ãçàa eøîà àGå ,ìeìàa äòLúå כמו – ÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁÀÈÀÀÆÈÀÄÀÅ

בניסן ? באחד  áBèשאמרו  íBé àeäL éðtî,השנה ראש  –éàå ÄÀÅÆÀÄ
áBè íBéa øOòì øLôà בבבלי א א א א ))))– נחנחנחנח,,,, ששתי((((בכורות בכורות בכורות בכורות  מבואר , ÆÀÈÀÇÅÀ

נאמרו: (משנה `.תשובות בהמה למעשר  השנה ראש  בתשרי  שבאחד 
לישן . חדש בין  היכר לעשות ויש  א), א, השנה שאחדa.ראש מפני 

את  שצובע משום טוב, ביום לעשר  אפשר  ואי  טוב, יום הוא בתשרי 
טוב; ביום לצבוע ואסור ניכר, שיהא eäeîéc÷äהעשירי CëéôìÀÄÈÄÀÄ

ìeìàa äòLúå íéøNòì הנולדים של  המעשר זמן את הקדימו  – ÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁ
באלול. ותשעה העשרים ליום בקיץ

i y i l y m e i
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שנינו : הקודמת dkyld",במשנה z` oinxez dpya miwxt dyelya"משנתנו ומוסיפה
תורמים. היו  כיצד  לבאר,

GLaúBt÷ L,גדולים סלים –GL ìLGL Lïéàñ Lשכל – ÀÈËÆÈÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iyily wxt milwy zkqn

à"ìîâ à"úéá à"ôìà ïäa áeúk úéðåé.úeôç ãBbøôa àG ñðëð íøBzä ïéà,ìòðîa àGå,ìcðña àGå,àGå §¨¦¨¨¤¥©¥¦§¨§©§¨§§¦§¨§§©§¨§
ïélôúa,òéî÷a àGå;eøîàéå éðòé ànL:lä ïBòîéðòä äkL,eøîàéå øéLòé ànL Bà:lä úîeøzîøéLòä äkL; ¦§¦¦§§¨¥©¤¨©£¦§Ÿ§¥£©¦§¨¤¡¦¤¨©£¦§Ÿ§¦§©©¦§¨¤¡¦

éøö íãàL éôìéøvL Cøãk úBiøaä éãé úàöì CíB÷nä éãé úàöì C,øîàpL(áë ,áì øáãîá):íi÷ð íúééäå" §¦¤¨¨¨¦¨¥§¥©§¦§¤¤¤¨¦¨¥§¥©¨¤¤¡©¦§¦¤§¦¦
"ìàøNiîe 'äî,øîBàå(ã ,â éìùî):"íãàå íéäGà éðéòa áBè ìëNå ïç-àöîe". ¥¦¦§¨¥§¥§¨¥§¥¤§¥¥¡¦§¨¨

‚úéa ìLìàéìîb ïaøåéúBòaöà ïéa Bì÷Lå ñðëð äéä,ä éðôì B÷øBæåíøBz,ätwì BôçBãå ïekúî íøBzäå. ¤¥©¨©§¦¥¨¨¦§¨§¦§¥¤§§¨§§¦§¥©¥§©¥¦§©¥§£©ª¨
íäì øîàiL ãò íøBz íøBzä ïéà:íøúà,Bì íéøîBà ïäå:íøz,íøz,íøz;GLíéîòt L. ¥©¥¥©¤Ÿ©¨¤¤§Ÿ§¥§¦§Ÿ§Ÿ§Ÿ¨§¨¦

„úBàìáè÷a ätçîe äðBLàøä úà íøz,úBàìáè÷a ätçîe äiðL,ätçî äéä àG úéLéìL.çkLé ànL ¨©¤¨¦¨§©¤¦§©§¨§¦¨§©¤¦§©§¨§¦¦¨¨§©¤¤¨¦§©

:ïë øîåì ÷çã íðçáå .ïéàñ 'è ìù úåðè÷ úåôå÷ 'âì ïéîøåú ïäîå ïéàñ íéøùòå äòáù ìù úåìåãâ úåôå÷ ùìù äìçú ïéàìîîù.'b 'a '` odilr aezke
:úéùéìùä ïî ë"çàå ,äéðùä ïî ë"çàå ,äðåùàø øåáö úåðáø÷ íéðå÷ åéä äðîîå ,äìçú äîøúð åæ éà òãéì.odilr aezk zipeiíåùî úéðåéá íéìéâø åéä

áéúëã(è úéùàøá)íù éìäàá ïåëùé úôé ìù åúåôéôé ,íù éìäàá ïåëùéå úôéì íéäìà úôé[è äìéâî]:úéðåé ïåùì åîë úôé éðáá äôé ïåùì êì ïéàå ,cebxt
.zetgàìù ,åùåáìîá àéää äìåôë äôùä íò ñðëð íøåúä ïéàå .úåôç ãåâøô äéåø÷ äìåôëä äôùä äúåà .äèîìî åúåà ïéìôåëå êåøà ùåáìîäùë

:äëùìä úåòîî äëåúì ïúðù åäåãùçé.rinwa `le oilitza `le:úåòî ïëåúá ïúðå øôúä øéúä åøîàé àìù
bbbb.mxezd iptl ewxefe:äëùìä éøééùî åéäé àìå .øåáö úåðáø÷ íäî åð÷éå äôå÷ä êåúì íäéì÷ù åìôéù åéä íéðååëúî.minrt ylyíòôå íòô ìë ìò

õåìç ïëå .øåö÷à øåö÷à øåö÷à ,åæ ìâî åæ ìâî åæ ìâî ,øîåòá åðéöî åúîâåãå .ùìåùî úåéäì íéîëç ïåùì êøã ïëå .íåøú åì íéøîåà íäå íåøúà øîåà äéä
:íéîòô 'â ìòðä õåìç ìòðä õåìç ìòðä

cccc.ze`lahwa dtgne dpey`xd z` mxzúåàìáè÷á äëùìá íéøàùðä íéì÷ùä ìë äñëî äéä äúåà íøúù øçàì .çñôä ñåøôá äúéäù äðåùàø äîåøú
íúåà íéðúåðå úøöò ãòå çñôî íéàéáîå ,çñôä íãå÷ àéáäì åìëé àìù ìàøùé õøà áéáñù úåðéãîî åàéáéù íéì÷ùä åéìò åðúéù éãë ,÷åìù øåò åðééäã
úåòîä ìë äñëå øæç úøöòä ñåøôá íøúù øçàå .çñôä ñåøôá øáë íøúù øáãä ïî íåøúé àìå úøöòä ñåøôá ïäî íåøúéù éãë àìáè÷ä éáâ ìò
ãåò ïéàù ,äôçî äéä àì ãåòå .âçä ñåøôá ïäî ïéîøåúå ,úå÷åçøä úåðéãîä ïîå éãîîå ìááî íéàéáîä íéì÷ùä ìë íäéìò ïéðúåðå ,úåàìáè÷á äëùìáù
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סאים, שלש מחזקת היתה äkLläקופה úà ïéîøBzכלומר – ÀÄÆÇÄÀÈ
היו  הקודמת, במשנה ששנינו (הזמנים) הפרקים משלושת פרק שבכל 
סאים, שלש  שלש של  קופות שלש שבלשכה השקלים מן  ממלאים

סאים, תשע הכל בין ïäaהיינו  áeúëå,הקופות על  היינו –ó"ìà ÀÈÈÆ
ì"îéâ ú"éá היו וממנה ראשונה, נתרמה קופה איזו לדעת כדי –

היו  ואחריה בראשונה, שמצווה הציבור, קרבנות את תחילה קונים

ג'. קופה בשל  כך  ואחר  ב' קופה של בשקלים ìàòîLéקונים éaøÇÄÄÀÈÅ
ïäa áeúk úéðåé :øîBà:הקופות על  כתובות היו יווניות אותיות – ÅÀÈÄÈÈÆ
à"ìîâ à"úéá à"ôìà בכתב שני בית בזמן  רגילים שהיו לפי –

ñðëðיווני. íøBzä ïéà,השקלים ללשכת –úeôç ãBbøôa àG ÅÇÅÄÀÈÀÇÀÈ
למעלה; מקופלים ששוליו או כפולה ששפתו  ארוך  מלבוש מין –
מן  שהטמין יחשדוהו שלא כדי ביטנה; לו שיש בבגד מפרשים: ויש 

הביטנה. בתוך או המקופלים בשוליו או בגדו שפת בתוך השקלים
òéî÷a àGå ,ïélôúa àGå ,ìcðña àGå ,ìòðîa àGå שלא – ÀÀÄÀÈÀÀÇÀÈÀÄÀÄÄÀÀÈÅÇ

שם, והחביאם הלשכה מן  שקלים שגנב הבריות, éðòéיחשדוהו ànLÆÈÇÂÄ
התורם, –eøîàéå:הבריות –éðòä äkLlä ïBòîשמעל מפני – ÀÙÀÅÂÇÄÀÈÆÁÄ

הלשכה. äkLläבכסף úîeøzî :eøîàéå øéLòé ànL BàÆÈÇÂÄÀÙÀÄÀÇÇÄÀÈ
øéLòä,אותה לתרום כשנכנס מהלשכה שגנב השקלים מן  –éôì ÆÁÄÀÄ

CéøvL Cøãk úBiøaä éãé úàöì Céøö íãàLéãé úàöì ÆÈÈÈÄÈÅÀÅÇÀÄÀÆÆÆÈÄÈÅÀÅ
íB÷nä כשם הבריות, בעיני חשוד יהא שלא להיזהר  אדם שצריך – ÇÈ

שמים, כלפי במעשיו  להיזהר  צריך íi÷ðשהוא íúééäå" :øîàpLÆÆÁÇÄÀÄÆÀÄÄ
éðéòa áBè ìëNå ïç-àöîe" :øîBàå ,"ìàøNiîe 'äîÅÄÄÀÈÅÀÅÀÈÅÀÅÆÀÅÅ

"íãàå íéäGàומקובל נאמן להיות להשתדל  אדם שצריך  ומכאן – ÁÄÀÈÈ
הבריות. על

רוב  מבארים וכן  המשנה; לשון כמשמעות הלשכה" "תרומת ענין  בארנו 
השקלים  מכל תחילה ממלאים שהיו  כותב, הרמב"ם אבל  המשנה. מפרשי
בלשכה. מניחים והשאר סאים, תשע תשע של  גדולות קופות שלש שבלשכה
נקרא  בלשכה עוד  שנשאר  ומה הלשכה", "תרומת נקרא הקופות שבתוך זה
ממלאים  במשנתנו, ששנינו  כפי  בשנה, פרקים ובשלשה הלשכה"; "שיירי 
הגדולות, הקופות שלש מאותן סאים שלש שלש של  קטנות קופות שלש

הציבור  קרבנות מהן לקנות כדי  לחוץ x`eanyומוציאן ,f-c ,a milwy 'ld oiir)
.(zekix`a df oipr my
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ìàéìîb ïaø úéa ìL;מפרשים ויש גמליאל; רבן מבית אחד  כל  – ÆÅÇÈÇÀÄÅ
גמליאל רבן מבית השקלים את שהביא ñðëð((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),השליח äéäÈÈÄÀÈ

אותה, לתרום בא שהתורם ביום ללשכה –,åéúBòaöà ïéa Bì÷LåÀÄÀÅÆÀÀÈ
íøBzä éðôì B÷øBæåלפני אצבעותיו מבין השקל את זורק והיה – ÀÀÄÀÅÇÅ

הקופה, לתוך שיכניסהו ätwìהתורם, BôçBãå ïekúî íøBzäåÀÇÅÄÀÇÅÀÂÇËÈ
ולא  ציבור , קרבנות ממנו ויביאו  הלשכה בתרומת שקלו  שיהא כדי  –

בלשכה. íøBzישתייר íøBzä ïéà,הלשכה את –øîàiL ãò ÅÇÅÅÇÆÙÇ
íäì:בחוץ העומדים לשומרים –íøúà?האתרום כלומר: –ïäå ÈÆÆÀÙÀÅ

GL ;íøz ,íøz ,íøz :Bì íéøîBàíéîòt L לשון דרך  שכן  – ÀÄÀÙÀÙÀÙÈÀÈÄ
העומר בקצירת שמוצאים כמו פעמים, שלש  זה בכגון לומר חכמים

ו). יב, (יבמות בחליצה וכן  ג), י, (מנחות

גורסים: minrt,יש yly mexz mexz :el mixne` mde שהתורם הדברים, ופירוש
ואומר: חוזר  כך  ואחר תרום, תרום, לו : אומרים והם אתרום, אומר: היה
אמר שהוא ומה השלישית. בפעם כן  תרום", "תרום לו: אומרים והם אתרום,
אחת  פעם "תרום" אומרים היו  ולא תרום", "תרום אומרים היו והם "אתרום"
והמשיב  אחת, פעם הדיבור אומר שהשואל הדיבור, דרך הוא שכן  בלבד,

החודש: בקידוש מצינו  לזה כדומה פעמיים. לו `xne:משיב oic zia y`x
"ycewn ycewn :eixg` miper mrd lke ,ycewnבני דרך וכן ז ). ב, השנה (ראש

יפה  יפה עונה: והוא בעיניך ? זה דבר  היפה לחברו : אומר  שאחד  לדבר , אדם
.(sqedi 'x mya dnly zk`ln)

i r i a x m e i
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äðBLàøä úà íøz,הפסח בפרוס הראשונה התרומה –ätçîe ÈÇÆÈÄÈÀÇÆ
úBàìáè÷a בכיסויים בלשכה הנשארים השקלים כל את ומכסה – ÄÀÇÀÈ

ממקומות  כך  אחר שיבואו  השקלים את עליהם שיתנו כדי עור , של
בפרוס  החדשים מאלו  ויתרום הפסח, קודם להביא הספיקו  שלא

השקלים äiðLהעצרת; מן העצרת בפרוס השנייה התרומה את תרם – ÀÄÈ
הקטבלאות, úBàìáè÷aשעל  ätçîe בקטבלאות ומכסה וחוזר – ÀÇÆÄÀÇÀÈ

המובאים  השקלים את עליהן ונותנים בלשכה, שנשתיירו  השקלים כל
החג. בפרוס מהם ותורמים רחוקות, ממדינות העצרת úéLéìLÀÄÄאחרי 

izdw - zex`ean zeipyn
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íeøzä øácä ïî íøúéå.ì äðBLàøä úà íøzìàøNé õøà íL,ì äiðLedì ïéôwnä íékøk íeL,úéLéìMäå, §¦§Ÿ¦©¨¨©¨¨©¤¨¦¨§¥¤¤¦§¨¥§¦¨§§©¦©ª¨¦¨§©§¦¦
ììe ìáa íeLìe éãî íeLúB÷Bçøä úBðéãî íeL. §¨¤§¨©§§¦¨§

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡da ïéNBò eéä äî äîeøzä?íäékñðå ïéôñeîe ïéãéîz da ïéç÷Bì,íéðtä íçìå íçlä ézLe øîòä,ìëå ©§¨¤¨¦¨§¦¨§¦¦¨¦§¦§¥¤¨Ÿ¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨

øeavä úBðaø÷.úéòéáMa íéçéôñ éøîBL–lä úîeøzî ïøëN ïéìèBðäkL.éñBé éaøøîBà:ácðúî äöBøä óà ¨§§©¦§¥§¦¦©§¦¦§¦§¨¨¦§©©¦§¨©¦¥¥©¨¤¦§©¥
ípç øîBL.Bì eøîà:øeaö ìMî àlà ïéàa ïðéàL øîBà äzà óà. ¥¦¨¨§©©¨¥¤¥¨¨¦¤¨¦¤¦

:äéøçà äîåøú.l`xyi ux` myl dpey`xd:åàéáä àì ïééãò íéøçàäù ,äìçú íäéì÷ù åçìù íäù.mitwend mikxkd myláàåîå ïåîò åîë .íéëåîñä
ó÷åîä ïî àìù íåøúì åúîâåãå .ïäá àöåéëå[ì ïéèéâ]éòåáá ïéôé÷î ïéà ,[åî ïéìåç]ìòå éåáâä ìò ,ìàøùé ìë íù ìò ïéîøåú åéä íòôå íòô ìëá î"îå .

:ìàøùé éì÷ù ìë åöá÷úé æàù éôì åìà íé÷øô äùìù åð÷úù êòéãåäì àìà åììä úåîå÷î é÷åìç àðúä øéëæä àìå .úåáâì ãéúòä
c`̀̀̀.da oiyer eid dn dnexzd:ïäá ïéùåò äî úåôå÷ä êåúì åðúðù äî.xeavd zepaxw lke:úøåè÷ éåúàì.migitqäîî äéìàî äìåòä äàåáú

.õøàä ïîå ùãçä ïî àìà íéàá íðéàù ,úøöòá íçìä éúùå çñôá øîåò íäî íéàéáîå ,úéòéáùá íééðò íåè÷ìé àìù íéøîåùì øëù íéðúåðå .øéö÷á øùðù
:éîã ïáø÷ë ïáø÷ êøåöã ,äîåøúä ïî íøëù íéðúåðå.mpg xneyïáø÷ã øáñ éñåé éáø ,åìù ïä éøäå íàéáäå íðç íøîùùë ø÷ôää ïî íúåà äð÷ã â"òàå

:øåáö ïáø÷ì äðúùî ãéçé.'ek xne` dz` s`ïéàá íðéàù àöîð íäá äëæå íàéáäå íðç íøîù íàå ,øåáö ìùî àìà ïéàá ïðéàù äãåî äúà éà øîåìë
:íéîëçë äëìäå .øåáö ìùì äðúùî åðéà ãéçé ïáø÷ ïðáø éøáñã ,øåáö ìùî
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החג, בפרוס השלישית התרומה את שתרם לאחר  –ätçî äéä àGÈÈÀÇÆ
אחריה; תרומה עוד  שאין לפי עוד , –dnexzd ixg` dtgn did dnle

?dipyde dpey`xdíeøzä øácä ïî íøúéå çkLé ànL מן – ÆÈÄÀÇÀÄÀÙÄÇÈÈÇÈ
הקודמת. בפעם מהם תרם שכבר התחתונים íøzúàהשקלים ÈÇÆ

äðBLàøä,הפסח בפרוס הראשונה התרומה –ìàøNé õøà íLì ÈÄÈÀÅÆÆÄÀÈÅ
ש מובא,– בתוספתא הפסח. פרוס עד שקליהם הביאו  ישראל ארץ בני

התורם: efשאמר  ixd(הראשונה l`xyi(התרומה ux`n ארץ (משקלי 

l`xyi,ישראל ) lk lräiðLe,העצרת בפרוס השנייה, והתרומה – ÀÄÈ
dì ïéôwnä íékøk íeLì לארץ הסמוכים המקומות לשם – ÀÀÇÄÇËÈÄÈ

שקליהם  את להביא שהספיקו  בהם, וכיוצא ומואב עמון  כגון ישראל,
שאמר: והיינו העצרת, פרוס a`eneעד  oenrn ef ixd עמון (משקלי

l`xyiומואב) lk lr l`xyi ux`l mitwend mikxkne;;;; תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא))))

החג,úéLéìMäåירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי);););); בפרוס השלישית, והתרומה –íeLì ÀÇÀÄÄÀ
úB÷Bçøä úBðéãî íeLìe éãî íeLìe ìáa:התורם שאמר  – ÈÆÀÈÇÀÀÄÈÀ

ef ixdהש ux`nלישית)(התרומה zewegxd zepicnne icnne laan
l`xyi lk lr l`xyi.(.(.(.( ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי התורם ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא ;;;; שהיה הזכרנו וכבר 

מה  ועל בלשכה שיש מה (על  הגבוי  על לתרום פעם בכל מתכוון 

לכל חלק שיהא כדי לגבות, העתיד  ועל ללשכה) הגיע לא שעדיין
לתרום  תיקנו  שלפיכך להשמיענו , התנא כאן ובא בקרבנות. ישראל
שבפרקים  מפני א, במשנה שנימנו  הללו הפרקים בשלשת הלשכה את

לארץ. ומחוץ מהארץ ישראל כל של השקלים מתאספים אלו 

וכבר אחרת. בדרך מפרשה הרמב"ם אבל  מברטנורא. הרב לפי  משנתנו  בארנו 
קופות  שלש הלשכה משקלי  תחילה ממלאים היו  הרמב"ם שלדעת הזכרנו 
במשנתנו שנימנו הפרקים ובשלשת סאים, תשע בת היתה אחת שכל  גדולות,
שלש  בת היתה אחת שכל קטנות, קופות שלש הללו  מהקופות ממלאים היו

משנתנו : את גם הרמב"ם מפרש זו  שיטתו ולפי dpey`xdסאים. z` mxz–
הגדולה, האחת הקופה מן  אל "ף עליה שכתוב הקטנה הקופה את dtgneהיינו 

גדולה, קופה אותה –zF`lahwa;לכך שם מוכנה שהיתה עור במטפחת –
diipy הגדולה מהקופה בי"ת עליה שכתוב הקטנה הקופה תורם כך  אחר  –

ze`lahwaהשנייה, dtgne,גדולה קופה אותה גם –ziyily תורם כך  אחר –
אבל  השלישית, הגדולה הקופה מן גימ"ל  עליה שכתוב הקטנה l`הקופה

dtgn did ממנה ויתחיל  סיים, שבה ניכרת שתהא כדי  גדולה קופה אותה
תורם  נמצא הפרקים שבשלשת באופן העצרת, בפרוס לתרום כשיבוא בתחילה
ששנינו וזהו  הגדולות, מהקופות ואחת אחת מכל  הקטנות מהקופות אחת כל

השלישית, את חיפה שלא mexzdבמשנתנו , xacd on mexzie gkyi `nyעיין)
ה-ז ). ב, שקלים הל ' למשנתנו; הרמב"ם פירוש
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את  בהם ומילאו הלשכה מן  שתרמו  בשקלים עושים היו מה ללמד  באה זו משנה

הקופות.

äîeøzä,הלשכה תרומת –da ïéNBò eéä äî היו מה על  – ÇÀÈÆÈÄÈ
לקופות? שניתנו  השקלים את ïéãéîzמוציאים da ïéç÷Bì היו – ÀÄÈÀÄÄ

יום בכל שקרבו התמיד לעולות כבשים אלו  בשקלים ((((שמות שמות שמות שמות קונים

גגגג),),),), כח כח כח כח ,,,, במדברבמדברבמדברבמדבר לח לח לח לח ;;;; שקרבו ïéôñeîeכט כט כט כט ,,,, המוסף לקרבנות בהמות – ÈÄ
פינחס בפרשת כמפורט ובמועדות, חדשים ובראשי ((((במדבר במדבר במדבר במדבר בשבתות

ואילך ואילך ואילך ואילך ),),),), ט ט ט ט  עמהםíäékñðåכחכחכחכח,,,, הקרבים היין ונסכי המנחות ((((כמפורש כמפורש כמפורש כמפורש – ÀÄÀÅÆ
השעורים øîòäשם שם שם שם ),),),), מן  בניסן  עשר  בששה שמביאים העומר מנחת – ÈÙÆ

יייי----יא יא יא יא ),),),), כגכגכגכג,,,, íçlä((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ézLeהשבועות בחג שמביאים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÅÇÆÆ
טז טז טז טז ----יז יז יז יז ),),),), íéðtäכגכגכגכג,,,, íçìå השולחן על הניתנות החלות עשרה שתים – ÀÆÆÇÈÄ

שבת בכל ה ה ה ה ----ט ט ט ט ),),),),במקדש  כד כד כד כד ,,,, øeavä((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  úBðaø÷ ìëå לרבות – ÀÈÈÀÀÇÄ
úéòéáMaהקטורת. íéçéôñ éøîBL שפירותיה השמיטה, בשנת – ÀÅÀÄÄÇÀÄÄ

הספיחים  על מקומות בקצת לשמור שומרים שוכרים דין  בית היו  הפקר ,
שלצורך אדם לבני  להודיע וכן הבהמות, יאכלום שלא מאליהם, שעלו
בעצרת, הלחם ושתי בפסח העומר את מהם להביא כדי  הם, המקדש

השומרים  ואותם ישראל; ומארץ החדשה התבואה מן  אלא באים שאינם
äkLlä úîeøzî ïøëN ïéìèBð הוא כקרבן קרבן שצורך – ÀÄÀÈÈÄÀÇÇÄÀÈ

זה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) הרי  לשומרים שנותנים שהשכר הטעם, מבארים ויש ;
הלחם ושתי  העומר  את בו  קונים המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כאילו éaøéñBé((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ÇÄÅ

ípç øîBL ácðúî äöBøä óà :øîBà להתנדב אדם יכול – ÅÇÈÆÄÀÇÅÅÄÈ
הללו. הספיחים על  בחינם Bìלשמור  eøîà: יוסי לרבי  חכמים – ÈÀ

øîBà äzà óà הרי מודה,– אתה ïéàaגם ïðéàL קרבנות שאין  – ÇÇÈÅÆÅÈÈÄ
באים, øeaöהציבור ìMî àlàעל לשמור  אדם התנדב ואם – ÆÈÄÆÄ

שאין  ונמצא ההפקר , מן אותם שקנה בהם, זכה הרי  בחינם, הספיחים
כל לשם שמסרם פי על ואף ציבור, משל באים הלחם ושתי העומר

ידי בהם יוצאים הציבור שאין  חכמים, סוברים מקום מכל  הציבור ,
יוסי רבי ברם, ציבור . לקרבן משתנה יחיד קרבן  שאין  לפי  חובתם,

שהתנדב  פי  על  אף הלכך ציבור , לקרבן משתנה יחיד שקרבן סובר,
אם  מקום מכל בהם, שזכה ונמצא בחינם, הספיחים את לשמור  יחיד 

ידי בהם יוצאים והציבור  להקריבם, מותר הציבור  כל  לשם הביאם
minkgk,חובתם. dklde שאין לפי  שהזכרנו , הטעם מאותו לא אבל

גמורה  במתנה מוסרו  היחיד אם שאמנם ציבור , לשל משתנה יחיד קרבן 
אחר מטעם אלא מועיל, זה הרי מציעא מציעא מציעא מציעא לציבור, בבאבבאבבאבבא בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  ((((המובאהמובאהמובאהמובא

א א א א ),),),), מהשומרים,קיחקיחקיחקיח,,,, ויטלו  יבואו  שמא זרוע, בעלי משום חכמים שגזרו
פורשים  הכל שיהיו  כדי הלשכה, מן  שכר  שיטלו חכמים תיקנו לפיכך

שם שומרים שאלו  מקום """"משנה משנה משנה משנה מאותו  ועייןועייןועייןועיין ו ו ו ו ;;;; דדדד,,,, שקליםשקליםשקליםשקלים הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו).).).). עלעלעלעל טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום ו ו ו ו """"תוספות תוספות תוספות תוספות  שם שם שם שם  למלך למלך למלך למלך """"
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·ìå çlzLnä øéòNå äøtlä úîeøzî ïéàa úéøBäæ ìL ïBLäkL.Láëå äøt Lákìå çlzLnä øéòNïBL ¨¨§¨¦©¦§©¥©§¨¤§¦¨¦¦§©©¦§¨¤¤¨¨§¤¤¨¦©¦§©¥©§¨
åéðø÷ ïéaL,nàåúäéúBìcâîe øéòä úîBçå íénä,lä éøéMî ïéàa øéòä éëøö ìëåäkL.ìeàL àaàøîBà: ¤¥©§¨§©©©©¦§©¨¦¦§§¤¨§¨¨§¥¨¦¨¦¦§¨¥©¦§¨©¨¨¥

ïîöò ìMî BúBà ïéNBò íéìBãb íéðäk äøt Lák. ¤¤¨¨Ÿ£¦§¦¦¦¤©§¨
‚lä éøéL øúBîïäa ïéNBò eéä äî äkL?úBðéé ïäa ïéç÷Bì,úBúìñe íéðîL,Lc÷äì øëOäå;éøácéaø ©§¨¥©¦§¨¤¨¦¨¤§¦¨¤¥§¨¦§¨§©¨¨©¤§¥¦§¥©¦

ìàòîLé.àáé÷ò éaøøîBà:íéiðò ìMî àGå Lc÷ä ìMî ïéøkzNî ïéà. ¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¦§©§¦¦¤¤§¥§¦¤£¦¦
„da ïéNBò eéä äî äîeøz øúBî?íéLãwä éLã÷ úéáì éetö áäæ éòewø.ìàòîLé éaøøîBà:úBøtä øúBî ©§¨¤¨¦¨¦¥¨¨¦§¥¨§¥©¢¨¦©¦¦§¨¥¥©©¥

aaaa.glzynd xirye dnec` dxt:ìæàæòì.dkyld znexzn oi`a.àðîçø äééø÷ úàèçã ,äëùìä úîåøúî äàá äøæòá úèçùð äðéà äøôã áâ ìò óà
:'äì ìøåâä äìòé íäî äæéà ìò òåãé ïéàå íéøéòù éðù ç÷éì êéøöù éôì ,çìúùîä øéòùå.zixedf ly oeyle.äøôä úôéøù êåú ìà ïéëéìùîù úòìåú éðù

:çìúùîä øéòù ìù úéøåäæ ìù ïåùìì äæ úéøåäæ ìù ïåùì ïéá ÷ìçì ãáì úéøåäæ ìù ïåùì è÷ð àìà ,áåæàå æøà õòì ä"äå.dxt yakéðù íéùåò åéäù
ä øäì úéáä øäî íåäúä øá÷ éðôî äæ â"ò äæ íéøùâ:äøôä úà ïéàéöåî åéä ïäéìòå äçùî.[xiry] yakeåéìòå ,øéòì õåç ãò øùâ ïéîë ïéùåò åéäù

:åðéúåðåò ääùú àìù àöå ìåè åì íéøîåàå åøòù íéùìåú åéäù íééìááä éðôî ,øéòùä úà çìùîä êìåä äéä.eipxw oiay oeyleåøôëúðå ïéáìä íà òãéì
:úåîåøúä úùøôä øçà äëùìá øééúùðù äîî àìà úåðáø÷ íùì äùøôåäù äîåøúî ïéàá ïðéà êëéôì ïáø÷ êøåö íðéà éðäå .ìàøùé ìù ïäéúåðååòzn`e

.mind:ïå÷ú äëéøö íà ,äøæòá úøáåòä.xird ikxv lke:øéòä úøéîùå äé÷ååùå äéúåáåçø ïå÷úå úåøòîå ïéçéù úåøåá øåôçì.'ek xne` le`y `a`
:ìåàù àáàë äëìä ïéàå

bbbb.dkyld ixiiy xzen:øéòä éëøö ïå÷ú ïäî äùòðù øçà øàùðù äî.zezlqe mipny zepii odn migwelíéðîùå íéëñðì ïéé êéøöù éîì ïúåà íéøëåîå
:úåçðîì úåúìñå.ycwd lya oixkzyn oi`:ùã÷äì àåä éàðâå ,úåøéùò íå÷îá úåéðò ïéàù.miipr lya `l s`e.äéì áúéîì àëéìå éðò éîøúî àîìã

:ò"øë äëìäå
cccc.dnexzd xzen:äùãç äîåøúî úåðáø÷ ïéàéáî æàù ,ïñéð ùãç ùàøá úåôå÷á øàùðù äî åðééä.miycwd ycew zial ietv:íéìúëìå äôöøìxzen

.zexitäî øîåìë ,úåøéô øúåî éåø÷ ïäá íéøëúùîù øëùäå úåúìñå íéðîù úåðéé ïäî íéðå÷ äëùìä éøééù øúåî ìéòì øîàã ,äéîòèì ìàòîùé éáø

`xephxa yexit

i y i n g m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד המשנה באה וכן  הלשכה, בתרומת עושים היו מה ללמד מוסיפה משנתנו
מהם  שנתרמו  לאחר  בלשכה שנותרו בשקלים היינו הלשכה, בשיירי  עושים היו  מה

הקופות. לתוך התרומות

äøtאדומה ואילך ואילך ואילך ואילך ),),),),– בבבב יט יט יט יט ,,,, çlzLnä((((במדברבמדברבמדברבמדבר øéòNåלעזאזל – ÈÈÀÈÄÇÄÀÇÅÇ
ה  כא כא כא כא ),),),),כיפוריםביום טז טז טז טז ,,,, úéøBäæ((((ויקראויקראויקראויקרא ìL ïBLìå חוט היינו  – ÀÈÆÀÄ

האדומה הפרה שריפת תוך  אל שמשליכים השני  יט יט יט יט ,,,,תולעת ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

אלווווו),),),), äkLläכל  úîeøzî ïéàa–dnec` dxt שהתורה מפני ÈÄÄÀÇÇÄÀÈ
נדה"z`hg"קוראה למי למשמרת ישראל בני  לעדת z`hg("והיתה

"`id;(ט יט, במדבר  –glzynd xiryd שנאמר ה ה ה ה ):):):):– טז טז טז טז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

ודרשו: עזים", שעירי  שני  יקח ישראל בני עדת ixiry"ומאת ipy
mifr ולקיחתם המקח ובדמי  ובקומה במראה שוים שניהם שיהיו –

הלשכה; מתרומת באים ששניהם ומכאן  zixedfכאחד , ly oeyle–
הדין  והוא אדומה, כפרה דינו האדומה הפרה עם הנשרף דבר שכל 

מתרומת  שבאים הפרה, שריפת תוך  אל  שמשליכים ואזוב ארז  לעץ
לשון  בין  לחלק זהורית", של  "לשון  המשנה שנקטה אלא הלשכה

המשתלח  השעיר  של  זהורית של  ללשון  אדומה פרה של זהורית של
שכוונת  מפרשים, ויש  להלן ). (כמבואר הלשכה מתרומת בא שאינו 
ביום  אולם של  פתח על  קושרים שהיו זהורית של ללשון המשנה

א א א א ))))הכיפורים סז סז סז סז ,,,, יומא יומא יומא יומא  גמראגמראגמראגמרא אמנם((((ריבבריבבריבבריבב""""ןןןן;;;; "ולשון הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם . כותב:
קרניו" בין שקושרין  זהורית למלך למלך למלך למלך """"(של """"משנה משנה משנה משנה  ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;; ד ד ד ד ,,,, שקליםשקליםשקליםשקלים הלהלהלהל''''

את  בדבריו גורסים ואין  הרמב"ם, בדברי סופר  טעות שיש לו  שנראה
קרניו"). בין "שקושרין äøtהתיבות Lák,כבש עושים שהיו  – ÆÆÈÈ

א  מוציאים היו  שעליו  המשחה, להר הבית מהר  משופע, גשר  ת כמין
ו), ג, (פרה התהום קבר של חשש  מפני האדומה øéòNהפרה LáëåÀÆÆÈÄ

çlzLnä הוציאו ועליו  לעיר, לחוץ עד מהעזרה כבש  עושים שהיו – ÇÄÀÇÅÇ
המוליך של  בשערו  מתלשים שהיו  האנשים מפני המשתלח השעיר את

ו , (יומא ישראל  של עוונותיהם ישהה שלא למהרו , כדי  השעיר  את
÷åéðøד), ïéaL ïBLìå קרניו בין  קושרים שהיו  זהורית של  לשון – ÀÈÆÅÇÀÈ

ו ), ו, (שם המשתלח השעיר  íénäשל  únàå עוברת שהיתה – ÀÇÇÇÇÄ
לתקנה, צורך  יש  אם øéòäבעזרה, úîBçå,ירושלים –,äéúBìcâîe ÀÇÈÄÄÀÀÆÈ

øéòä éëøö ìëå רחובותיה ותיקון ומערות שיחין  בורות חפירת כגון  – ÀÈÈÀÅÈÄ
אלו  כל העיר, ושמירת äkLläושווקיה éøéMî ïéàa השקלים מן – ÈÄÄÀÈÅÇÄÀÈ

הקופות. לתוך התרומות שנתרמו לאחר בלשכה àaàÇÈשנשתיירו 
ìMî BúBà ïéNBò íéìBãb íéðäk äøt Lák :øîBà ìeàLÈÅÆÆÈÈÙÂÄÀÄÄÄÆ

ïîöò פרה שנעשתה גדול כהן  שכל אמרו  בירושלמי  מכספם. – ÇÀÈ
חברו  של  בכבש הפרה את הוציא ולא חדש כבש  בנה בימיו  אדומה

בתוספתא). גם מובא le`y.(וכן  `a`k dkld oi`e

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äkLlä éøéL øúBî שנעשו לאחר  בלשכה שנשתיירו  השקלים – ÇÀÈÅÇÄÀÈ
הקודמת, במשנה הנזכרים הצרכים ïäa?בהם ïéNBò eéä äîÆÈÄÈÆ
úBúìñe íéðîL ,úBðéé ïäa ïéç÷Bìשצריך למי  אותם ומוכרים – ÀÄÈÆÅÀÈÄÀÈ
למנחות, וסלתות ושמנים לנסכים Lc÷äìיין øëOäå ומה – ÀÇÈÈÇÆÀÅ

להקדש; הוא øîBà:שמרוויחים àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøácÄÀÅÇÄÄÀÈÅÇÄÂÄÈÅ
Lc÷ä ìMî ïéøkzNî ïéàוגנאי עשירות, במקום עניות שאין  – ÅÄÀÇÀÄÄÆÆÀÅ

הפסד, יהא שמא ועוד , במסחר ; לעסוק להקדש  ìMîהוא àGåÀÄÆ
íéiðò לתת יצטרכו  שמא עניים, של במעות משתכרין אין וכן  – ÂÄÄ

בעין. כסף להם יהיה ולא כסף aiwr`.לעני iaxk dklde לא ברם,
מונחים  שהשקלים סוברים, ויש  הלשכה. שיירי  במותר עושים מה פירש 

כמפורט  הלשכה, משיירי הבאים לדברים שוב שיצטרכו  עד  בלשכה
הקודמת רבותיורבותיורבותיורבותיו))))במשנה בשםבשםבשםבשם ולדעת((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי כדין הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם . דינם

הבאה. במשנה המבואר  הלשכה תרומת מותר

i y y m e i
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äîeøz øúBîראש כשהגיע בקופות הלשכה מתרומת שנותר  מה – ÇÀÈ
החדשה, התרומה מן  הציבור  קרבנות מביאים אז  שהרי  ניסן, חודש 

áäæ éòewø ?da ïéNBò eéä äî,(דקים) מרודדים טסים –éetö ÆÈÄÈÄÅÈÈÄ
íéLãwä éLã÷ úéáìולתקרה לקירות כיסוי éaøולרצפה.– ÀÅÈÀÅÇÃÈÄÇÄ

úBøtä øúBî :øîBà ìàòîLéשמשתכרים השכר  מן – (לדעתו) ÄÀÈÅÅÇÇÅ
ששנינו  כמו  הלשכה, שיירי  ממותר  שקונים והסלתות והשמנים היינות

הקודמת, çaænäבמשנה õé÷ì כשהמזבח עולות ממנו מביאים – ÀÇÄÇÄÀÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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íeøzä øácä ïî íøúéå.ì äðBLàøä úà íøzìàøNé õøà íL,ì äiðLedì ïéôwnä íékøk íeL,úéLéìMäå, §¦§Ÿ¦©¨¨©¨¨©¤¨¦¨§¥¤¤¦§¨¥§¦¨§§©¦©ª¨¦¨§©§¦¦
ììe ìáa íeLìe éãî íeLúB÷Bçøä úBðéãî íeL. §¨¤§¨©§§¦¨§

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡da ïéNBò eéä äî äîeøzä?íäékñðå ïéôñeîe ïéãéîz da ïéç÷Bì,íéðtä íçìå íçlä ézLe øîòä,ìëå ©§¨¤¨¦¨§¦¨§¦¦¨¦§¦§¥¤¨Ÿ¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨

øeavä úBðaø÷.úéòéáMa íéçéôñ éøîBL–lä úîeøzî ïøëN ïéìèBðäkL.éñBé éaøøîBà:ácðúî äöBøä óà ¨§§©¦§¥§¦¦©§¦¦§¦§¨¨¦§©©¦§¨©¦¥¥©¨¤¦§©¥
ípç øîBL.Bì eøîà:øeaö ìMî àlà ïéàa ïðéàL øîBà äzà óà. ¥¦¨¨§©©¨¥¤¥¨¨¦¤¨¦¤¦

:äéøçà äîåøú.l`xyi ux` myl dpey`xd:åàéáä àì ïééãò íéøçàäù ,äìçú íäéì÷ù åçìù íäù.mitwend mikxkd myláàåîå ïåîò åîë .íéëåîñä
ó÷åîä ïî àìù íåøúì åúîâåãå .ïäá àöåéëå[ì ïéèéâ]éòåáá ïéôé÷î ïéà ,[åî ïéìåç]ìòå éåáâä ìò ,ìàøùé ìë íù ìò ïéîøåú åéä íòôå íòô ìëá î"îå .

:ìàøùé éì÷ù ìë åöá÷úé æàù éôì åìà íé÷øô äùìù åð÷úù êòéãåäì àìà åììä úåîå÷î é÷åìç àðúä øéëæä àìå .úåáâì ãéúòä
c`̀̀̀.da oiyer eid dn dnexzd:ïäá ïéùåò äî úåôå÷ä êåúì åðúðù äî.xeavd zepaxw lke:úøåè÷ éåúàì.migitqäîî äéìàî äìåòä äàåáú

.õøàä ïîå ùãçä ïî àìà íéàá íðéàù ,úøöòá íçìä éúùå çñôá øîåò íäî íéàéáîå ,úéòéáùá íééðò íåè÷ìé àìù íéøîåùì øëù íéðúåðå .øéö÷á øùðù
:éîã ïáø÷ë ïáø÷ êøåöã ,äîåøúä ïî íøëù íéðúåðå.mpg xneyïáø÷ã øáñ éñåé éáø ,åìù ïä éøäå íàéáäå íðç íøîùùë ø÷ôää ïî íúåà äð÷ã â"òàå

:øåáö ïáø÷ì äðúùî ãéçé.'ek xne` dz` s`ïéàá íðéàù àöîð íäá äëæå íàéáäå íðç íøîù íàå ,øåáö ìùî àìà ïéàá ïðéàù äãåî äúà éà øîåìë
:íéîëçë äëìäå .øåáö ìùì äðúùî åðéà ãéçé ïáø÷ ïðáø éøáñã ,øåáö ìùî

`xephxa yexit

החג, בפרוס השלישית התרומה את שתרם לאחר  –ätçî äéä àGÈÈÀÇÆ
אחריה; תרומה עוד  שאין לפי עוד , –dnexzd ixg` dtgn did dnle

?dipyde dpey`xdíeøzä øácä ïî íøúéå çkLé ànL מן – ÆÈÄÀÇÀÄÀÙÄÇÈÈÇÈ
הקודמת. בפעם מהם תרם שכבר התחתונים íøzúàהשקלים ÈÇÆ

äðBLàøä,הפסח בפרוס הראשונה התרומה –ìàøNé õøà íLì ÈÄÈÀÅÆÆÄÀÈÅ
ש מובא,– בתוספתא הפסח. פרוס עד שקליהם הביאו  ישראל ארץ בני

התורם: efשאמר  ixd(הראשונה l`xyi(התרומה ux`n ארץ (משקלי 

l`xyi,ישראל ) lk lräiðLe,העצרת בפרוס השנייה, והתרומה – ÀÄÈ
dì ïéôwnä íékøk íeLì לארץ הסמוכים המקומות לשם – ÀÀÇÄÇËÈÄÈ

שקליהם  את להביא שהספיקו  בהם, וכיוצא ומואב עמון  כגון ישראל,
שאמר: והיינו העצרת, פרוס a`eneעד  oenrn ef ixd עמון (משקלי

l`xyiומואב) lk lr l`xyi ux`l mitwend mikxkne;;;; תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא))))

החג,úéLéìMäåירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי);););); בפרוס השלישית, והתרומה –íeLì ÀÇÀÄÄÀ
úB÷Bçøä úBðéãî íeLìe éãî íeLìe ìáa:התורם שאמר  – ÈÆÀÈÇÀÀÄÈÀ

ef ixdהש ux`nלישית)(התרומה zewegxd zepicnne icnne laan
l`xyi lk lr l`xyi.(.(.(.( ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי התורם ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא ;;;; שהיה הזכרנו וכבר 

מה  ועל בלשכה שיש מה (על  הגבוי  על לתרום פעם בכל מתכוון 

לכל חלק שיהא כדי לגבות, העתיד  ועל ללשכה) הגיע לא שעדיין
לתרום  תיקנו  שלפיכך להשמיענו , התנא כאן ובא בקרבנות. ישראל
שבפרקים  מפני א, במשנה שנימנו  הללו הפרקים בשלשת הלשכה את

לארץ. ומחוץ מהארץ ישראל כל של השקלים מתאספים אלו 

וכבר אחרת. בדרך מפרשה הרמב"ם אבל  מברטנורא. הרב לפי  משנתנו  בארנו 
קופות  שלש הלשכה משקלי  תחילה ממלאים היו  הרמב"ם שלדעת הזכרנו 
במשנתנו שנימנו הפרקים ובשלשת סאים, תשע בת היתה אחת שכל  גדולות,
שלש  בת היתה אחת שכל קטנות, קופות שלש הללו  מהקופות ממלאים היו

משנתנו : את גם הרמב"ם מפרש זו  שיטתו ולפי dpey`xdסאים. z` mxz–
הגדולה, האחת הקופה מן  אל "ף עליה שכתוב הקטנה הקופה את dtgneהיינו 

גדולה, קופה אותה –zF`lahwa;לכך שם מוכנה שהיתה עור במטפחת –
diipy הגדולה מהקופה בי"ת עליה שכתוב הקטנה הקופה תורם כך  אחר  –

ze`lahwaהשנייה, dtgne,גדולה קופה אותה גם –ziyily תורם כך  אחר –
אבל  השלישית, הגדולה הקופה מן גימ"ל  עליה שכתוב הקטנה l`הקופה

dtgn did ממנה ויתחיל  סיים, שבה ניכרת שתהא כדי  גדולה קופה אותה
תורם  נמצא הפרקים שבשלשת באופן העצרת, בפרוס לתרום כשיבוא בתחילה
ששנינו וזהו  הגדולות, מהקופות ואחת אחת מכל  הקטנות מהקופות אחת כל

השלישית, את חיפה שלא mexzdבמשנתנו , xacd on mexzie gkyi `nyעיין)
ה-ז ). ב, שקלים הל ' למשנתנו; הרמב"ם פירוש

א ה נ ש מ ר ו א ב

את  בהם ומילאו הלשכה מן  שתרמו  בשקלים עושים היו מה ללמד  באה זו משנה

הקופות.

äîeøzä,הלשכה תרומת –da ïéNBò eéä äî היו מה על  – ÇÀÈÆÈÄÈ
לקופות? שניתנו  השקלים את ïéãéîzמוציאים da ïéç÷Bì היו – ÀÄÈÀÄÄ

יום בכל שקרבו התמיד לעולות כבשים אלו  בשקלים ((((שמות שמות שמות שמות קונים

גגגג),),),), כח כח כח כח ,,,, במדברבמדברבמדברבמדבר לח לח לח לח ;;;; שקרבו ïéôñeîeכט כט כט כט ,,,, המוסף לקרבנות בהמות – ÈÄ
פינחס בפרשת כמפורט ובמועדות, חדשים ובראשי ((((במדבר במדבר במדבר במדבר בשבתות

ואילך ואילך ואילך ואילך ),),),), ט ט ט ט  עמהםíäékñðåכחכחכחכח,,,, הקרבים היין ונסכי המנחות ((((כמפורש כמפורש כמפורש כמפורש – ÀÄÀÅÆ
השעורים øîòäשם שם שם שם ),),),), מן  בניסן  עשר  בששה שמביאים העומר מנחת – ÈÙÆ

יייי----יא יא יא יא ),),),), כגכגכגכג,,,, íçlä((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ézLeהשבועות בחג שמביאים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÅÇÆÆ
טז טז טז טז ----יז יז יז יז ),),),), íéðtäכגכגכגכג,,,, íçìå השולחן על הניתנות החלות עשרה שתים – ÀÆÆÇÈÄ

שבת בכל ה ה ה ה ----ט ט ט ט ),),),),במקדש  כד כד כד כד ,,,, øeavä((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  úBðaø÷ ìëå לרבות – ÀÈÈÀÀÇÄ
úéòéáMaהקטורת. íéçéôñ éøîBL שפירותיה השמיטה, בשנת – ÀÅÀÄÄÇÀÄÄ

הספיחים  על מקומות בקצת לשמור שומרים שוכרים דין  בית היו  הפקר ,
שלצורך אדם לבני  להודיע וכן הבהמות, יאכלום שלא מאליהם, שעלו
בעצרת, הלחם ושתי בפסח העומר את מהם להביא כדי  הם, המקדש

השומרים  ואותם ישראל; ומארץ החדשה התבואה מן  אלא באים שאינם
äkLlä úîeøzî ïøëN ïéìèBð הוא כקרבן קרבן שצורך – ÀÄÀÈÈÄÀÇÇÄÀÈ

זה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) הרי  לשומרים שנותנים שהשכר הטעם, מבארים ויש ;
הלחם ושתי  העומר  את בו  קונים המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כאילו éaøéñBé((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ÇÄÅ

ípç øîBL ácðúî äöBøä óà :øîBà להתנדב אדם יכול – ÅÇÈÆÄÀÇÅÅÄÈ
הללו. הספיחים על  בחינם Bìלשמור  eøîà: יוסי לרבי  חכמים – ÈÀ

øîBà äzà óà הרי מודה,– אתה ïéàaגם ïðéàL קרבנות שאין  – ÇÇÈÅÆÅÈÈÄ
באים, øeaöהציבור ìMî àlàעל לשמור  אדם התנדב ואם – ÆÈÄÆÄ

שאין  ונמצא ההפקר , מן אותם שקנה בהם, זכה הרי  בחינם, הספיחים
כל לשם שמסרם פי על ואף ציבור, משל באים הלחם ושתי העומר

ידי בהם יוצאים הציבור שאין  חכמים, סוברים מקום מכל  הציבור ,
יוסי רבי ברם, ציבור . לקרבן משתנה יחיד קרבן  שאין  לפי  חובתם,

שהתנדב  פי  על  אף הלכך ציבור , לקרבן משתנה יחיד שקרבן סובר,
אם  מקום מכל בהם, שזכה ונמצא בחינם, הספיחים את לשמור  יחיד 

ידי בהם יוצאים והציבור  להקריבם, מותר הציבור  כל  לשם הביאם
minkgk,חובתם. dklde שאין לפי  שהזכרנו , הטעם מאותו לא אבל

גמורה  במתנה מוסרו  היחיד אם שאמנם ציבור , לשל משתנה יחיד קרבן 
אחר מטעם אלא מועיל, זה הרי מציעא מציעא מציעא מציעא לציבור, בבאבבאבבאבבא בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  ((((המובאהמובאהמובאהמובא

א א א א ),),),), מהשומרים,קיחקיחקיחקיח,,,, ויטלו  יבואו  שמא זרוע, בעלי משום חכמים שגזרו
פורשים  הכל שיהיו  כדי הלשכה, מן  שכר  שיטלו חכמים תיקנו לפיכך

שם שומרים שאלו  מקום """"משנה משנה משנה משנה מאותו  ועייןועייןועייןועיין ו ו ו ו ;;;; דדדד,,,, שקליםשקליםשקליםשקלים הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו).).).). עלעלעלעל טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום ו ו ו ו """"תוספות תוספות תוספות תוספות  שם שם שם שם  למלך למלך למלך למלך """"

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt milwy zkqn

·ìå çlzLnä øéòNå äøtlä úîeøzî ïéàa úéøBäæ ìL ïBLäkL.Láëå äøt Lákìå çlzLnä øéòNïBL ¨¨§¨¦©¦§©¥©§¨¤§¦¨¦¦§©©¦§¨¤¤¨¨§¤¤¨¦©¦§©¥©§¨
åéðø÷ ïéaL,nàåúäéúBìcâîe øéòä úîBçå íénä,lä éøéMî ïéàa øéòä éëøö ìëåäkL.ìeàL àaàøîBà: ¤¥©§¨§©©©©¦§©¨¦¦§§¤¨§¨¨§¥¨¦¨¦¦§¨¥©¦§¨©¨¨¥

ïîöò ìMî BúBà ïéNBò íéìBãb íéðäk äøt Lák. ¤¤¨¨Ÿ£¦§¦¦¦¤©§¨
‚lä éøéL øúBîïäa ïéNBò eéä äî äkL?úBðéé ïäa ïéç÷Bì,úBúìñe íéðîL,Lc÷äì øëOäå;éøácéaø ©§¨¥©¦§¨¤¨¦¨¤§¦¨¤¥§¨¦§¨§©¨¨©¤§¥¦§¥©¦

ìàòîLé.àáé÷ò éaøøîBà:íéiðò ìMî àGå Lc÷ä ìMî ïéøkzNî ïéà. ¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¦§©§¦¦¤¤§¥§¦¤£¦¦
„da ïéNBò eéä äî äîeøz øúBî?íéLãwä éLã÷ úéáì éetö áäæ éòewø.ìàòîLé éaøøîBà:úBøtä øúBî ©§¨¤¨¦¨¦¥¨¨¦§¥¨§¥©¢¨¦©¦¦§¨¥¥©©¥

aaaa.glzynd xirye dnec` dxt:ìæàæòì.dkyld znexzn oi`a.àðîçø äééø÷ úàèçã ,äëùìä úîåøúî äàá äøæòá úèçùð äðéà äøôã áâ ìò óà
:'äì ìøåâä äìòé íäî äæéà ìò òåãé ïéàå íéøéòù éðù ç÷éì êéøöù éôì ,çìúùîä øéòùå.zixedf ly oeyle.äøôä úôéøù êåú ìà ïéëéìùîù úòìåú éðù

:çìúùîä øéòù ìù úéøåäæ ìù ïåùìì äæ úéøåäæ ìù ïåùì ïéá ÷ìçì ãáì úéøåäæ ìù ïåùì è÷ð àìà ,áåæàå æøà õòì ä"äå.dxt yakéðù íéùåò åéäù
ä øäì úéáä øäî íåäúä øá÷ éðôî äæ â"ò äæ íéøùâ:äøôä úà ïéàéöåî åéä ïäéìòå äçùî.[xiry] yakeåéìòå ,øéòì õåç ãò øùâ ïéîë ïéùåò åéäù

:åðéúåðåò ääùú àìù àöå ìåè åì íéøîåàå åøòù íéùìåú åéäù íééìááä éðôî ,øéòùä úà çìùîä êìåä äéä.eipxw oiay oeyleåøôëúðå ïéáìä íà òãéì
:úåîåøúä úùøôä øçà äëùìá øééúùðù äîî àìà úåðáø÷ íùì äùøôåäù äîåøúî ïéàá ïðéà êëéôì ïáø÷ êøåö íðéà éðäå .ìàøùé ìù ïäéúåðååòzn`e

.mind:ïå÷ú äëéøö íà ,äøæòá úøáåòä.xird ikxv lke:øéòä úøéîùå äé÷ååùå äéúåáåçø ïå÷úå úåøòîå ïéçéù úåøåá øåôçì.'ek xne` le`y `a`
:ìåàù àáàë äëìä ïéàå

bbbb.dkyld ixiiy xzen:øéòä éëøö ïå÷ú ïäî äùòðù øçà øàùðù äî.zezlqe mipny zepii odn migwelíéðîùå íéëñðì ïéé êéøöù éîì ïúåà íéøëåîå
:úåçðîì úåúìñå.ycwd lya oixkzyn oi`:ùã÷äì àåä éàðâå ,úåøéùò íå÷îá úåéðò ïéàù.miipr lya `l s`e.äéì áúéîì àëéìå éðò éîøúî àîìã

:ò"øë äëìäå
cccc.dnexzd xzen:äùãç äîåøúî úåðáø÷ ïéàéáî æàù ,ïñéð ùãç ùàøá úåôå÷á øàùðù äî åðééä.miycwd ycew zial ietv:íéìúëìå äôöøìxzen

.zexitäî øîåìë ,úåøéô øúåî éåø÷ ïäá íéøëúùîù øëùäå úåúìñå íéðîù úåðéé ïäî íéðå÷ äëùìä éøééù øúåî ìéòì øîàã ,äéîòèì ìàòîùé éáø
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ללמד המשנה באה וכן  הלשכה, בתרומת עושים היו מה ללמד מוסיפה משנתנו
מהם  שנתרמו  לאחר  בלשכה שנותרו בשקלים היינו הלשכה, בשיירי  עושים היו  מה

הקופות. לתוך התרומות

äøtאדומה ואילך ואילך ואילך ואילך ),),),),– בבבב יט יט יט יט ,,,, çlzLnä((((במדברבמדברבמדברבמדבר øéòNåלעזאזל – ÈÈÀÈÄÇÄÀÇÅÇ
ה  כא כא כא כא ),),),),כיפוריםביום טז טז טז טז ,,,, úéøBäæ((((ויקראויקראויקראויקרא ìL ïBLìå חוט היינו  – ÀÈÆÀÄ

האדומה הפרה שריפת תוך  אל שמשליכים השני  יט יט יט יט ,,,,תולעת ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

אלווווו),),),), äkLläכל  úîeøzî ïéàa–dnec` dxt שהתורה מפני ÈÄÄÀÇÇÄÀÈ
נדה"z`hg"קוראה למי למשמרת ישראל בני  לעדת z`hg("והיתה

"`id;(ט יט, במדבר  –glzynd xiryd שנאמר ה ה ה ה ):):):):– טז טז טז טז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

ודרשו: עזים", שעירי  שני  יקח ישראל בני עדת ixiry"ומאת ipy
mifr ולקיחתם המקח ובדמי  ובקומה במראה שוים שניהם שיהיו –

הלשכה; מתרומת באים ששניהם ומכאן  zixedfכאחד , ly oeyle–
הדין  והוא אדומה, כפרה דינו האדומה הפרה עם הנשרף דבר שכל 

מתרומת  שבאים הפרה, שריפת תוך  אל  שמשליכים ואזוב ארז  לעץ
לשון  בין  לחלק זהורית", של  "לשון  המשנה שנקטה אלא הלשכה

המשתלח  השעיר  של  זהורית של  ללשון  אדומה פרה של זהורית של
שכוונת  מפרשים, ויש  להלן ). (כמבואר הלשכה מתרומת בא שאינו 
ביום  אולם של  פתח על  קושרים שהיו זהורית של ללשון המשנה

א א א א ))))הכיפורים סז סז סז סז ,,,, יומא יומא יומא יומא  גמראגמראגמראגמרא אמנם((((ריבבריבבריבבריבב""""ןןןן;;;; "ולשון הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם . כותב:
קרניו" בין שקושרין  זהורית למלך למלך למלך למלך """"(של """"משנה משנה משנה משנה  ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;; ד ד ד ד ,,,, שקליםשקליםשקליםשקלים הלהלהלהל''''

את  בדבריו גורסים ואין  הרמב"ם, בדברי סופר  טעות שיש לו  שנראה
קרניו"). בין "שקושרין äøtהתיבות Lák,כבש עושים שהיו  – ÆÆÈÈ

א  מוציאים היו  שעליו  המשחה, להר הבית מהר  משופע, גשר  ת כמין
ו), ג, (פרה התהום קבר של חשש  מפני האדומה øéòNהפרה LáëåÀÆÆÈÄ

çlzLnä הוציאו ועליו  לעיר, לחוץ עד מהעזרה כבש  עושים שהיו – ÇÄÀÇÅÇ
המוליך של  בשערו  מתלשים שהיו  האנשים מפני המשתלח השעיר את

ו , (יומא ישראל  של עוונותיהם ישהה שלא למהרו , כדי  השעיר  את
÷åéðøד), ïéaL ïBLìå קרניו בין  קושרים שהיו  זהורית של  לשון – ÀÈÆÅÇÀÈ

ו ), ו, (שם המשתלח השעיר  íénäשל  únàå עוברת שהיתה – ÀÇÇÇÇÄ
לתקנה, צורך  יש  אם øéòäבעזרה, úîBçå,ירושלים –,äéúBìcâîe ÀÇÈÄÄÀÀÆÈ

øéòä éëøö ìëå רחובותיה ותיקון ומערות שיחין  בורות חפירת כגון  – ÀÈÈÀÅÈÄ
אלו  כל העיר, ושמירת äkLläושווקיה éøéMî ïéàa השקלים מן – ÈÄÄÀÈÅÇÄÀÈ

הקופות. לתוך התרומות שנתרמו לאחר בלשכה àaàÇÈשנשתיירו 
ìMî BúBà ïéNBò íéìBãb íéðäk äøt Lák :øîBà ìeàLÈÅÆÆÈÈÙÂÄÀÄÄÄÆ

ïîöò פרה שנעשתה גדול כהן  שכל אמרו  בירושלמי  מכספם. – ÇÀÈ
חברו  של  בכבש הפרה את הוציא ולא חדש כבש  בנה בימיו  אדומה

בתוספתא). גם מובא le`y.(וכן  `a`k dkld oi`e

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äkLlä éøéL øúBî שנעשו לאחר  בלשכה שנשתיירו  השקלים – ÇÀÈÅÇÄÀÈ
הקודמת, במשנה הנזכרים הצרכים ïäa?בהם ïéNBò eéä äîÆÈÄÈÆ
úBúìñe íéðîL ,úBðéé ïäa ïéç÷Bìשצריך למי  אותם ומוכרים – ÀÄÈÆÅÀÈÄÀÈ
למנחות, וסלתות ושמנים לנסכים Lc÷äìיין øëOäå ומה – ÀÇÈÈÇÆÀÅ

להקדש; הוא øîBà:שמרוויחים àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøácÄÀÅÇÄÄÀÈÅÇÄÂÄÈÅ
Lc÷ä ìMî ïéøkzNî ïéàוגנאי עשירות, במקום עניות שאין  – ÅÄÀÇÀÄÄÆÆÀÅ

הפסד, יהא שמא ועוד , במסחר ; לעסוק להקדש  ìMîהוא àGåÀÄÆ
íéiðò לתת יצטרכו  שמא עניים, של במעות משתכרין אין וכן  – ÂÄÄ

בעין. כסף להם יהיה ולא כסף aiwr`.לעני iaxk dklde לא ברם,
מונחים  שהשקלים סוברים, ויש  הלשכה. שיירי  במותר עושים מה פירש 

כמפורט  הלשכה, משיירי הבאים לדברים שוב שיצטרכו  עד  בלשכה
הקודמת רבותיורבותיורבותיורבותיו))))במשנה בשםבשםבשםבשם ולדעת((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי כדין הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם . דינם

הבאה. במשנה המבואר  הלשכה תרומת מותר

i y y m e i
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äîeøz øúBîראש כשהגיע בקופות הלשכה מתרומת שנותר  מה – ÇÀÈ
החדשה, התרומה מן  הציבור  קרבנות מביאים אז  שהרי  ניסן, חודש 

áäæ éòewø ?da ïéNBò eéä äî,(דקים) מרודדים טסים –éetö ÆÈÄÈÄÅÈÈÄ
íéLãwä éLã÷ úéáìולתקרה לקירות כיסוי éaøולרצפה.– ÀÅÈÀÅÇÃÈÄÇÄ

úBøtä øúBî :øîBà ìàòîLéשמשתכרים השכר  מן – (לדעתו) ÄÀÈÅÅÇÇÅ
ששנינו  כמו  הלשכה, שיירי  ממותר  שקונים והסלתות והשמנים היינות

הקודמת, çaænäבמשנה õé÷ì כשהמזבח עולות ממנו מביאים – ÀÇÄÇÄÀÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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çaænä õé÷ì,úøL éìëì äîeøzä øúBîe.àáé÷ò éaøøîBà:çaænä õé÷ì äîeøzä øúBî,éìëì íéëñð øúBîe §©¦©¦§¥©©©§¨¦§¥¨¥©¦£¦¨¥©©§¨§©¦©¦§¥©©§¨¦¦§¥
úøL.íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:çaænä õé÷ì íéëñð øúBî,úøL éìëì äîeøzä øúBîe.eéä àG äæå äæ ¨¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥©§¨¦§©¦©¦§¥©©©§¨¦§¥¨¥¤¨¤¨

úBøta íéãBî. ¦©¥
‰da ïéNBò eéä äî úøèwä øúBî?ïéðnàä øëN äpnî ïéLéøôî,ïéðnàä øëN ìò dúBà ïéìlçîe,ïéðúBðå ©©§Ÿ¤¤¨¦¨©§¦¦¦¤¨§©¨ª¨¦§©§¦¨©§©¨ª¨¦§§¦

ïøëNa ïéðnàì dúBà,dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçåäLãç äîeøzî.Bpîæa Lãçä àa íà–ìäîeøzî dúBà ïéç÷B ¨¨ª¨¦¦§¨¨§§¦§§¦¨¦§¨£¨¨¦¨¤¨¨¦§©§¦¨¦§¨
äLãç,åàì íàå–äðLéä ïî. £¨¨§¦¨¦©§¨¨

:åð÷ù úåøéôá åøëúùðå åøéúåäù.gafnl uiwïúãåòñ øîâá ïçìùä ìò ä÷éúî éðéî úåìòäì íãà éðá êøãù åîë ,úåìåò ïäî íéàéáî ìèá çáæîäùë
:ìèá çáæîäå úåáãðå íéøãð ïéàùë åììä úåìåò íéàéáî íåéä úáåç àéáäì åøîâù øçà êë.zxy ilkl dnexz xzenáéúëã äéì ùéøã àø÷î(ã"ë á"äã)

:äëùìä úîåøú åæ øîåà éåä íééøéù åì ùéù óñë åäæéà ,'ä úéáì íéìë åäùòéå óñëä øàù úàå.gafnd uiwl dnexz xzen:äùøôåä úåðáø÷ êøåöìù
.mikqp xzenåãîòå òìñá íéàñ 'â ÷ôñì åéìò ìá÷ íàå ,äðùä ìë íéëñðå úåçðîì ÷ôñì ,úåúìñå íéðîùå úåðéé éìòáì úåòî íéàéöîî åéä ùã÷ä éøáæâ

÷çåî äéä øáæâäå ,äùåãâå úöøåáî äãîá ïéããåî åéä ùã÷äì ïéããåîùë ïëå .íéëñð øúåî àéä äàñ äúåàå ,ïéàñ òáøà ïúéù êéøö òìñá íéàñ äòáøà
:úøù éìëá íéùã÷úî íéëñðäù ,úøù éìë ïäî ïéùåòå .íéëñð øúåî àø÷ð õåøáä ,äãîä.gafnd uiwl mikqp xzen:ìéìë äìåòäå ìéìë íéëñðäùdf

.dfe:àðéðç éáøå àáé÷ò éáø.zexita micen eid `lïìåë åéäéù úåøúåîä ìò àåä ã"á éàðúã àð÷ñîå .ùã÷ä ìùá íéøëúùî ïéàù ìéòì ò"ø øîàãë
:äëìä ïëå .úåìåò íéáø÷

dddd.zxehwd xzen:äðù ìëá øúåðä.da oiyer eid dn,íéðî ç"ñù úéùòð äúéä úøåè÷äù ,øúåî äá ïéàù äðù êì ïéàù .äàáä äðùì äøéè÷äì
ïäë íäîù ïéðî 'âå ,äîçä úåîé ä"ñù ïéðîë íéðî ä"ñùäèåùô äðù ìëá ,ãåòå .åéðôçá ïìåë íéñðëð åéä àìå ,íéøåôëä íåéá åéðôç àìî ñéðëî ìåãâ

`xephxa yexit

אלו  עולות עליו . להקריב נדבה או  חובה קרבנות ואין  בטל עומד

פירות פירושו  "קיץ" שכן  המזבח", "קיץ ב ב ב ב ;;;;נקראות טז טז טז טז ,,,, ב ב ב ב  ((((שמואלשמואלשמואלשמואל

א א א א ),),),), ח ח ח ח ,,,, עלעמוס עמוס עמוס עמוס  מתיקה ומיני  פירות להעלות אדם בני שרגילים וכשם

ס  כקינוח הן  אלו  עולות כך  הסעודה, בגמר למזבח,השולחן  עודה
äîeøzä øúBîe,הלשכה מתרומת שנותר ומה –úøL éìëì– ÇÇÀÈÄÀÅÈÅ

דינם  קרבן  מכשירי  ישמעאל : רבי  שסובר  למקדש, כלים ממנו  עושים
כתובות  ובמסכת באים. שהקרבנות המעות מן  הם באים לפיכך כקרבן,

הכתוב מן זה דבר שדורש טעמו , ידידידיד):):):):מבואר כדכדכדכד,,,, בבבב הימים הימים הימים הימים  ((((דברי דברי דברי דברי 

ויהוידע המלך לפני הביאו milk"וככלותם edyrie ,sqkd x`y z`
zxy ilk 'd zial תרומת זו אומר : הווי שיריים? לו שיש  כסף איזהו  ,"

בבבב).).).).הלשכה קוקוקוקו כתובות כתובות כתובות כתובות  גמראגמראגמראגמרא øúBî((((עייןעייןעייןעיין :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇ
äîeøzä,הלשכה תרומת מותר –çaænä õé÷ì נדבה לעולות – ÇÀÈÀÇÄÇÄÀÅÇ

הלשכה  שתרומת לעיל, שבארנו  כמו  בטל, עומד שהמזבח בשעה
קרבנות, לצורך íéëñðנתרמה øúBîe נותנים היו  ההקדש גזברי  – ÇÀÈÄ

ואם  השנה, כל וסלתות ושמנים יינות למקדש שיספקו  לספקים מעות
ועמדו  והוזלו  בסלע, סאים שלש  סלתות לספק הספקים התחייבו

סאה  ואותה בסלע, סאין  ארבע לספק חייבים היו  בסלע, סאים ארבעה
להקדש מודדים כשהספקים וכן  נסכים"; "מותר בכלל  היא רביעית

והגודש מחוקה, מידה רק ומקריבים גדושה, מידה נותנים הם הרי
הוא הנסכים שמותר  עקיבא, רבי  וסובר  הנסכים", "מותר éìëìÄÀÅהוא

úøLעל ואף למקדש. כלים בכסף ועושים אותו , מוכרים שהיו – ÈÅ
הקדש, בשל משתכרין  שאין הקודמת) (במשנה אמר עקיבא שרבי פי 

אין  ואף מאליו , בא השכר אלא מסחר , עושים שאין  כאן, הדבר שונה
להפסד חשש ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").כאן """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  àðéðç("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  éaøÇÄÂÄÈ

çaænä õé÷ì íéëñð øúBî :øîBà íéðäkä ïâñ לעולות – ÀÇÇÙÂÄÅÇÀÈÄÀÇÄÇÄÀÅÇ
על הכל  שנשרפים היינו  כליל, והעולות כליל  שהנסכים לפי  נדבה,

eøzäהמזבח; øúBîeúøL éìëì äî.ישמעאל רבי  של כטעמו – ÇÇÀÈÄÀÅÈÅ
äæå äæ,הכהנים סגן  חנינא ורבי  עקיבא רבי –íéãBî eéä àG– ÆÈÆÈÄ

ישמעאל, עקיבא úBøtaלרבי  רבי שאמר כמו  פירות, מותר  שהיה – ÇÅ
הקדש. משל  משתכרים שאין הקודמת, במשנה
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da ïéNBò eéä äî úøèwä øúBî מקטירים היו יום בכל פעמיים – ÇÇÀÙÆÆÈÄÈ
סמים ז ז ז ז ----ח ח ח ח ),),),),קטורת לללל,,,, כמו ((((שמותשמותשמותשמות השנה, לכל הקטורת את מכינים והיו

בברייתא א א א א ):):):):ששנו וווו,,,, מאות ((((כריתות כריתות כריתות כריתות  שלש נעשית היתה "הקטורת

החמה  ימות כמניין  וחמישה וששים מאות שלש מנים, ושמונה וששים

יתרים, מנים ושלשה הערביים) בין  ופרס בשחרית פרס יום, לכל  (מנה
שנה  בכל  נמצא הכפורים. ביום חפניו  מלוא גדול כהן  מכניס שמהם

בחפניו  כולם נכנסים היו  לא המנים שלשת שהרי הקטורת, מן נותר 
שלש ימיה פשוטה ששנה ועוד , הכיפורים. ביום הגדול הכהן  של

שנה  בשביל  מנים עשר אחד  בה ונותרו וארבעה, וחמשים מאות
משנתנו: שואלת ומכאן  daמעוברת, oiyer eid dn zxehwd xzen–

צריכים  היו  ואילך  ניסן  חודש מראש והרי  הבאה? לשנה להכשירה כדי 
החדשים. השקלים מן הקטורת את äpnîלהקטיר ïéLéøôî– ÇÀÄÄÄÆÈ

הלשכה המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;מתרומת בבבב;;;; יייי,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  רשרשרשרש""""יייי למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

מברטנוראמברטנוראמברטנוראמברטנורא),),),), ïéðnàäהרבהרבהרבהרב øëN המעות את ומזכים הקטורת; מפטמי  – ÀÇÈËÈÄ
פי על (ואף חולין נעשות הן והרי מהגזברים, אחד ידי  על לאומנים

לקדושה, תחתיו אחר דבר  נכנס כן  אם אלא לחולין יוצא הקדש  שאין
מת  דין שבית הלשכה, תרומת היא לכמה שונה ממעותיה ליתן עליה נה

– חולין  יהיו הדברים לאותם וכשיפרישום תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,,דברים, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שם שם שם שם );););); dúBàשבועותשבועותשבועותשבועות ïéìlçîe,הקטורת מותר את –øëN ìò ÀÇÀÄÈÇÀÇ
ïéðnàä מחללים האומנים, בשביל במעות שזכו  לאחר כלומר, – ÈËÈÄ

המעות, אותן על  הקטורת מותר dúBàאת ïéðúBðå הקטורת את – ÀÀÄÈ
ïøëNaשחיללוה, ïéðnàì,במעות הקטורת את שחיללו  שלאחר – ÈËÈÄÄÀÈÈ

הישנה, התרומה בקדושת היינו  הקטורת, בקדושת המעות נכנסו 

בשכרם, לאומנים אותה ונותנים לחולין, יצאה ïéøæBçåÀÀÄוהקטורת
dúBà ïéç÷Bìå,האומנים מיד  הקטורת את –äLãç äîeøzî ÀÀÄÈÄÀÈÂÈÈ

התרומה  לקדושת הקטורת נכנסת וכך החדשה; התרומה של במעות –
מותר את למכור  פשוטה, בדרך לעשות היה אפשר ואמנם החדשה.

שהוצרכו  אלא החדשה, התרומה של במעות ולקנותו  ולחזור  הקטורת
להקדש  יותר  יפה שכך משום לעיל , האמור  תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).לכל ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

מפרשים מפרשים מפרשים מפרשים :::: dpnnישישישיש oiyixtn,הקטורת ממותר –oipne`d xkyכשעור –
לצרכי העובדים אחרים לאומנים (או  הקטורת מפטמי לשכר הראוי 

dההקדש ), z e ` o i l l g n e,הקטורת ממותר שהפרישו מה את ופודים –
o i p n e ` d x k y l r:גורסים ויש  –,oipne`d zern lr המעות על  היינו 

והקטורת  קדושות המעות ונעשו  לאומנים, שכר לשלם כדי  שהוקצו

לחולין , igweleיוצאת oixfege ,oxkya oipne`l dze` oipzepedze` o
dycg dnexznלעיל שבארנו כמו  ידידידיד,,,,– מעילהמעילהמעילהמעילה רשרשרשרש""""י י י י  חדתיןחדתיןחדתיןחדתין";";";"; ("("("("תקליןתקליןתקליןתקלין

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  Bpîæaבבבב;;;; Lãçä àa íà החדשים השקלים אם – ÄÈÆÈÈÄÀÇ
ניסן , חודש  ראש  לפני  היינו בזמנם, dúBàבאו  ïéç÷Bìמותר את – ÀÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âøeavä úBðaø÷ì ïééeàø íéøác ïäa eéäå åéñëð Léc÷nä–ïøëNa ïéðnàì eðúpé;éøácàáé÷ò éaø.Bì øîà ©©§¦§¨¨§¨¨¤§¨¦§¦§¨§§©¦¦¨§¨ª¨¦¦§¨¨¦§¥©¦£¦¨¨©
éàfò ïa:äcnä àéä dðéà,ïéðnàä øëN ïäî ïéLéøôî àlà,ïéðnàä úBòî ìò ïúBà ïéìlçîe,ïúBà ïéðúBðå ¤©©¥¨¦©¦¨¤¨©§¦¦¥¤§©¨ª¨¦§©§¦¨©¨¨ª¨¦§§¦¨

ïøëNa ïéðnàì,äLãç äîeøzî ïúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå. ¨ª¨¦¦§¨¨§§¦§§¦¨¦§¨£¨¨
Êçaænä éaâì äéeàø äîäa ïäa äúéäå åéñëð Léc÷nä,úBá÷ðe íéøëæ–øæòéìà éaøøîBà:eøëné íéøëæ ©©§¦§¨¨§¨§¨¨¤§¥¨§¨§©¥©¦§¥©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¥§¨¦¦¨§

úBìBò éëøöì,íéîìL éçáæ éëøöì eøëné úBá÷ðe,úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò eìté ïäéîãe.òLBäé éaøøîBà: §¨§¥§¥¦¨§§¨§¥¦§¥§¨¦§¥¤¦§¦§¨§¨¦§¤¤©©¦©¦§ª©¥
úBìBò eáø÷é ïîöò íéøëæ,éëøöì eøëné úBá÷ðeíéîìL éçáæ,úBìBò ïäéîãa àéáéå,øàLe÷ãáì eìté íéñëð §¨¦©§¨¦§§§¥¦¨§§¨§¥¦§¥§¨¦§¨¦¦§¥¤§¨§¨¦¦§§¤¤

:ã"ðù äéîé äèåùô äðùù ,øúåî äéä.dpnn oiyixtn:äëùìä ïî.oipne`d xkyúåòîä ïéëæîå .äëùìä úîåøúî ïøëù íéìèåð ïäù ,úøåè÷ä éîèôî
ã"áã ,éðàù äëùìä úîåøú ,äùåã÷ì åéúçú øçà øáã ñðëéù àì íà ïéìåçì àöåé ùã÷ä ïéàù ô"òàå .ïéìåç ïä éøäå íéøáæâä ïî ãçà ãé ìò ïéðîåàì
úøåè÷ä íéðúåðå ,äðùé äîåøúì íéùåã÷ úåòîäå ,úåòîä ïúåà ìò úøåè÷ä ïéììçî ïéðîåàä êøåöì úåòîá åëæù éøçàå .íéøáã äîëì íðúéì íäéìò äðúî

:äúåð÷ìå øåæçìå äøëîì àìå éôè àúìî àòéðö éëäå .äùãç äîåøú ìù úåòîá ïäî äúåà ïéðå÷å ïéøæåçå ,íøëùá íéðîåàì.epnfa ycgd `a m`åàéáäù
:ìéòì ïðéùøôãë ìåìç é"ò äùãç äîåøúî úøåè÷ä øúåî íéç÷åì .äùãçä äîåøúä ïîæ àåäù ïñéð ç"ø íãå÷ íéùãç íéì÷ù.e`l m`eíéì÷ù åàéáä àìù

:äðùéä ïî àéáäì êéøö ùãçä àá àìù ïåéëã ,äúåà ïéøéè÷î ,äåììç àì íàå .øáë äåììç íà ,äðùé äîåøúä ïî äúåà íéç÷åì .ïééãò íéùãç
eeee.eiqkp yicwnd:úéáä ÷ãáì ùã÷ä íúñå.xeav zepaxwl miie`xd mixac mda eide:úåúìñå íéðîù úåðéé åà úøåè÷ ïåâë.oxkya oipne`l epzpi

áéúëã ,äëàìîä ìò ììçúî ùã÷ä øáñ÷ã .åéúçú ñðëð øçà øáã ïéàù éô ìò óà ,ïéìåçì ïéàöåéå(ä"ë úåîù)úéùòð äëàìîä äéäúù ,ùã÷î éì åùòå
:ùã÷ää ïî.dcnd on dpi`øëù ïäî íéùéøôî êëìä .êéúåãî äåùúù àìà éåàø ïéàå ,úøåè÷á ìéòì äøåîàä äãîë øîåà äúàù åæ äãî ïéà øîåìë

:éàæò ïáë äëìäå .äëàìîä ìò ììçúî ùã÷ä ïéàù .úøåè÷ä øúåî éáâ ìéòì ïðéøîàãë 'åë íéðîåàä
ffff.ziad wcal miqkpd x`y mr elti mdince 'ek zeler ikxvl exkni mixkféåàøä ìáà ,çáæîì éæçã éãéîá åìéôàå úéáä ÷ãáì ùã÷ä íúñ øáñã

:úéáä ÷ãáì åìôé íéîãäå ,çáæîì àìà íéãôð ïéà úéáä ÷ãáì íéîéîú ùéã÷îäù ,çáæî éãéî àöåé åðéà çáæîì.zeler odinca `iaieéæçã éãéî øáñ÷
,íéîìù ïéáø÷ ïéà ïîöò ïä ìáà ,úåìåò ïäéîãá àéáéå íéîìù éëøöì åøëîé úåá÷ðå ,úåìåò åáø÷é ïîöò íéøëæ êëìä ,åäðéùã÷à çáæîì àîúñî çáæîì
ïåéëã ,úåìåò ïäéîãá àéáéå íéîìù éëøöì åøëîé úåá÷ðå ,úåìåò åáø÷é úåìåò áø÷ì úåéåàøù úåîäá êëìä ,äåáâì íìåë åéäéù åúòã åéñëð ùéã÷îäã
úùåã÷ ïäéìò ìç àì ,ïééæç àäéî ïáø÷ íùìã ïåéë ,ïùéã÷äì åúòãù äîì éåàø ïôåâ ïéàù úåá÷ðä ìò åìéôàå ,çáæî úùåã÷ ïäéìò äìç çáæîì úåéåàøã

`xephxa yexit

äLãçהקטורת, äîeøzî; לעיל כמבואר –åàì íàå עדיין אם – ÄÀÈÂÈÈÀÄÈ
החדשים, השקלים באו  äðLéäלא ïî במעות אותה לוקחים – ÄÇÀÈÈ

אותה  מקטירין חללוה, לא ואם כבר ; חללוה אם הישנה, התרומה

הישנה מן שהיא גורסים:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כמות a`ויש  m`y c e g d,epnfa
הלבנה  את עדים שראו  בזמנו , בא ניסן  חודש  אם הדברים: ופירוש 

ביום, בו ניסן חודש את דין בית וקידשו  באדר שלושים migwelביום
dycg dnexzn dze`חודש ראש שהריהו באדר , השלושים ביום –

החדשה; התרומה מן  בו להביא ומצווה e`lניסן , m`e קידשו שלא –

באדר , ואחד  בשלושים אלא ניסן  חודש  dpyidאת on ביום מביאים –
הישנה התרומה מן הקטורת את באדר  השנה השנה השנה השנה השלושים ראשראשראשראש ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי

אבןאבןאבןאבן).).).). טורי טורי טורי טורי  בשם בשם בשם בשם  איגראיגראיגראיגר עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  א א א א ;;;; גגגג,,,,

y c e w z a y

ו ה נ ש מ ר ו א ב

åéñëð Léc÷näל הבית,– לבדק הקדש וסתם ïäaמקדש, eéäå ÇÇÀÄÀÈÈÀÈÈÆ
øeavä úBðaø÷ì ïééeàø íéøácקטורת כגון או ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי))))– , ÀÈÄÀÄÀÈÀÀÇÄ

שעושים קטורתסממנים א א א א ),),),),מהם וווו,,,, כריתות כריתות כריתות כריתות  ïéðnàì((((בבלי בבלי בבלי בבלי  eðúpé– ÄÈÀÈËÈÄ
המקדש , לצרכי המלאכה ïøëNaהעובדים שכר על מתחללים והם – ÄÀÈÈ

בסיפא  כמפורש מהם, אותם ולוקחים חוזרים כך ואחר לחולין , ויוצאים

טובטובטובטוב");");");"); יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  àáé÷ò((((עייןעייןעייןעיין éaø éøácשהקדש הסובר , – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
שנאמר המלאכה, על ח ח ח ח ):):):):מתחלל  כהכהכהכה,,,, i"ועשו ((((שמותשמותשמותשמות l– מקדש"

ההקדש . מן  נעשית המלאכה éàfòשתהא ïa Bì øîàלרבי – ÈÇÆÇÇ
äcnäעקיבא: àéä dðéà האמורה למידה שווה זו  מידתך  אין  – ÅÈÄÇÄÈ

מידותיהם  להשוות וראוי הקטורת, במותר הקודמת) (במשנה לעיל 
הללו, העניינים שני  ïäîשל  ïéLéøôî àlà,הנכסים מאותם – ÆÈÇÀÄÄÅÆ

ïéðnàä øëN,לעיל כמבואר –ïúBà ïéìlçîe או הקטורת את – ÀÇÈËÈÄÀÇÀÄÈ
הקטורת, ïéðnàäסממני  úBòî ìò סממניה או  הקטורת והרי – ÇÈÈËÈÄ
לחולין , ïøëNaיוצאים ïéðnàì ïúBà ïéðúBðåלעיל כמבואר – ÀÀÄÈÈËÈÄÄÀÈÈ

המלאכה, על מתחלל  הקדש אין  עזאי  בן לדעת שכן הקטורת, במותר

ïúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå א הקטורת את מהאומנים,– הקטורת סממני ו  ÀÀÄÀÀÄÈ
äLãç äîeøzî במשנה כמבואר החדשה, התרומה של  במעות – ÄÀÈÂÈÈ

לעיל בארנו  שכבר כמו הכל , לדברי  היא זו אחרונה פיסקה הקודמת.

עקיבא. רבי i`frבדברי  oak dklde.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

ז ה נ ש מ ר ו א ב

åéñëð Léc÷nä,למקדש –éaâì äéeàø äîäa ïäa äúéäå ÇÇÀÄÀÈÈÀÈÀÈÈÆÀÅÈÀÈÀÇÅ
çaænä,לקרבנות הראויות בהמות –úBá÷ðe íéøëæ כבשים כגון  – ÇÄÀÅÇÀÈÄÀÅ
úBìBòוכבשות, éëøöì eøëné íéøëæ :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÄÄÈÀÀÈÀÅ

לעולות, בהמות שצריכים למי  יימכרו  עולות להקריבם הראויים זכרים

úBá÷ðe,לעולות ראויות שאינן  –íéîìL éçáæ éëøöì eøëné ÀÅÄÈÀÀÈÀÅÄÀÅÀÈÄ
לשלמים, בהמות שצריכים למי –ïäéîãe,הבהמות אותן של  – ÀÅÆ

úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò eìté שסתם סובר , אליעזר רבי  – ÄÀÄÀÈÀÈÄÀÆÆÇÇÄ
שמכל אלא למזבח, הראויים בדברים ואפילו הבית, לבדק הקדשות

מוכרים  אין ולפיכך  המזבח, מידי יוצא אינו  למזבח הראוי  כל מקום
והדמים  לקרבן , זו  בהמה שצריך למי  היינו  מזבח, לצרכי אלא אותו 

הבית. בדק לצרכי המקדש  בית לאוצר øîBà:יפלו  òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ
úBìBò eáø÷é ïîöò íéøëæ הנכסים שבאותם הבהמות זכרי – ÀÈÄÇÀÈÄÀÀ

ואין  המזבח, על עולות להקריבם אותם,צריך  –úBá÷ðeלמכור  ÀÅ
לעולות, ראויות íéîìLשאינן  éçáæ éëøöì eøëné שצריכים למי  – ÄÈÀÀÈÀÅÄÀÅÀÈÄ

שלמים, לקרבנות úBìBòבהמות ïäéîãa àéáéå יהושע רבי – ÀÈÄÄÀÅÆ
למזבח, כולו  המקדיש הקדישו הסתם מן למזבח הראוי שכל סובר,

הלכך המזבח; על  נשרפת כולה שהיא לשמו , עולה שיקריבוהו היינו 
עולות; יקרבו  עצמן הן  עולות, להקריבן  הראויות אף zeawpe,בהמות

למזבח, ראויות והן הואיל מקום מכל לעולות, ראויות שאינן  פי  על 
אבל המזבח, קדושת אלא הבית בדק קדושת חלה לא עליהן אף

לפיכך  לעולות, נתכוון  והמקדיש  iaie`הואיל  minly ikxvl exknii
,zeler odincaúéaä ÷ãáì eìté íéñëð øàLe הנכסים שאר  וכל – ÀÈÀÈÄÄÀÀÆÆÇÇÄ

הבית. בדק לצרכי  המקדש לאוצר יפלו  למזבח ראויים éaøÇÄשאינם
éaø éøácî øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø :øîBà àáé÷òÂÄÈÅÆÂÄÆÄÀÅÇÄÁÄÆÆÄÄÀÅÇÄ

òLBäé,יהושע רבי מדברי יותר  אליעזר רבי דברי לי  נראים –éaøL ÀËÇÆÇÄ
Búcî úà äåLä øæòéìà שכולם הנכסים, לכל  שווה הלכה קבע – ÁÄÆÆÄÀÈÆÄÈ

דמיהם, או  עצמם הם או הבית, ìç÷לבדק òLBäé éaøå שהבהמות – ÀÇÄÀËÇÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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çaænä õé÷ì,úøL éìëì äîeøzä øúBîe.àáé÷ò éaøøîBà:çaænä õé÷ì äîeøzä øúBî,éìëì íéëñð øúBîe §©¦©¦§¥©©©§¨¦§¥¨¥©¦£¦¨¥©©§¨§©¦©¦§¥©©§¨¦¦§¥
úøL.íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:çaænä õé÷ì íéëñð øúBî,úøL éìëì äîeøzä øúBîe.eéä àG äæå äæ ¨¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥©§¨¦§©¦©¦§¥©©©§¨¦§¥¨¥¤¨¤¨

úBøta íéãBî. ¦©¥
‰da ïéNBò eéä äî úøèwä øúBî?ïéðnàä øëN äpnî ïéLéøôî,ïéðnàä øëN ìò dúBà ïéìlçîe,ïéðúBðå ©©§Ÿ¤¤¨¦¨©§¦¦¦¤¨§©¨ª¨¦§©§¦¨©§©¨ª¨¦§§¦

ïøëNa ïéðnàì dúBà,dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçåäLãç äîeøzî.Bpîæa Lãçä àa íà–ìäîeøzî dúBà ïéç÷B ¨¨ª¨¦¦§¨¨§§¦§§¦¨¦§¨£¨¨¦¨¤¨¨¦§©§¦¨¦§¨
äLãç,åàì íàå–äðLéä ïî. £¨¨§¦¨¦©§¨¨

:åð÷ù úåøéôá åøëúùðå åøéúåäù.gafnl uiwïúãåòñ øîâá ïçìùä ìò ä÷éúî éðéî úåìòäì íãà éðá êøãù åîë ,úåìåò ïäî íéàéáî ìèá çáæîäùë
:ìèá çáæîäå úåáãðå íéøãð ïéàùë åììä úåìåò íéàéáî íåéä úáåç àéáäì åøîâù øçà êë.zxy ilkl dnexz xzenáéúëã äéì ùéøã àø÷î(ã"ë á"äã)

:äëùìä úîåøú åæ øîåà éåä íééøéù åì ùéù óñë åäæéà ,'ä úéáì íéìë åäùòéå óñëä øàù úàå.gafnd uiwl dnexz xzen:äùøôåä úåðáø÷ êøåöìù
.mikqp xzenåãîòå òìñá íéàñ 'â ÷ôñì åéìò ìá÷ íàå ,äðùä ìë íéëñðå úåçðîì ÷ôñì ,úåúìñå íéðîùå úåðéé éìòáì úåòî íéàéöîî åéä ùã÷ä éøáæâ

÷çåî äéä øáæâäå ,äùåãâå úöøåáî äãîá ïéããåî åéä ùã÷äì ïéããåîùë ïëå .íéëñð øúåî àéä äàñ äúåàå ,ïéàñ òáøà ïúéù êéøö òìñá íéàñ äòáøà
:úøù éìëá íéùã÷úî íéëñðäù ,úøù éìë ïäî ïéùåòå .íéëñð øúåî àø÷ð õåøáä ,äãîä.gafnd uiwl mikqp xzen:ìéìë äìåòäå ìéìë íéëñðäùdf

.dfe:àðéðç éáøå àáé÷ò éáø.zexita micen eid `lïìåë åéäéù úåøúåîä ìò àåä ã"á éàðúã àð÷ñîå .ùã÷ä ìùá íéøëúùî ïéàù ìéòì ò"ø øîàãë
:äëìä ïëå .úåìåò íéáø÷

dddd.zxehwd xzen:äðù ìëá øúåðä.da oiyer eid dn,íéðî ç"ñù úéùòð äúéä úøåè÷äù ,øúåî äá ïéàù äðù êì ïéàù .äàáä äðùì äøéè÷äì
ïäë íäîù ïéðî 'âå ,äîçä úåîé ä"ñù ïéðîë íéðî ä"ñùäèåùô äðù ìëá ,ãåòå .åéðôçá ïìåë íéñðëð åéä àìå ,íéøåôëä íåéá åéðôç àìî ñéðëî ìåãâ

`xephxa yexit

אלו  עולות עליו . להקריב נדבה או  חובה קרבנות ואין  בטל עומד

פירות פירושו  "קיץ" שכן  המזבח", "קיץ ב ב ב ב ;;;;נקראות טז טז טז טז ,,,, ב ב ב ב  ((((שמואלשמואלשמואלשמואל

א א א א ),),),), ח ח ח ח ,,,, עלעמוס עמוס עמוס עמוס  מתיקה ומיני  פירות להעלות אדם בני שרגילים וכשם

ס  כקינוח הן  אלו  עולות כך  הסעודה, בגמר למזבח,השולחן  עודה
äîeøzä øúBîe,הלשכה מתרומת שנותר ומה –úøL éìëì– ÇÇÀÈÄÀÅÈÅ

דינם  קרבן  מכשירי  ישמעאל : רבי  שסובר  למקדש, כלים ממנו  עושים
כתובות  ובמסכת באים. שהקרבנות המעות מן  הם באים לפיכך כקרבן,

הכתוב מן זה דבר שדורש טעמו , ידידידיד):):):):מבואר כדכדכדכד,,,, בבבב הימים הימים הימים הימים  ((((דברי דברי דברי דברי 

ויהוידע המלך לפני הביאו milk"וככלותם edyrie ,sqkd x`y z`
zxy ilk 'd zial תרומת זו אומר : הווי שיריים? לו שיש  כסף איזהו  ,"

בבבב).).).).הלשכה קוקוקוקו כתובות כתובות כתובות כתובות  גמראגמראגמראגמרא øúBî((((עייןעייןעייןעיין :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇ
äîeøzä,הלשכה תרומת מותר –çaænä õé÷ì נדבה לעולות – ÇÀÈÀÇÄÇÄÀÅÇ

הלשכה  שתרומת לעיל, שבארנו  כמו  בטל, עומד שהמזבח בשעה
קרבנות, לצורך íéëñðנתרמה øúBîe נותנים היו  ההקדש גזברי  – ÇÀÈÄ

ואם  השנה, כל וסלתות ושמנים יינות למקדש שיספקו  לספקים מעות
ועמדו  והוזלו  בסלע, סאים שלש  סלתות לספק הספקים התחייבו

סאה  ואותה בסלע, סאין  ארבע לספק חייבים היו  בסלע, סאים ארבעה
להקדש מודדים כשהספקים וכן  נסכים"; "מותר בכלל  היא רביעית

והגודש מחוקה, מידה רק ומקריבים גדושה, מידה נותנים הם הרי
הוא הנסכים שמותר  עקיבא, רבי  וסובר  הנסכים", "מותר éìëìÄÀÅהוא

úøLעל ואף למקדש. כלים בכסף ועושים אותו , מוכרים שהיו – ÈÅ
הקדש, בשל משתכרין  שאין הקודמת) (במשנה אמר עקיבא שרבי פי 

אין  ואף מאליו , בא השכר אלא מסחר , עושים שאין  כאן, הדבר שונה
להפסד חשש ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").כאן """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  àðéðç("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  éaøÇÄÂÄÈ

çaænä õé÷ì íéëñð øúBî :øîBà íéðäkä ïâñ לעולות – ÀÇÇÙÂÄÅÇÀÈÄÀÇÄÇÄÀÅÇ
על הכל  שנשרפים היינו  כליל, והעולות כליל  שהנסכים לפי  נדבה,

eøzäהמזבח; øúBîeúøL éìëì äî.ישמעאל רבי  של כטעמו – ÇÇÀÈÄÀÅÈÅ
äæå äæ,הכהנים סגן  חנינא ורבי  עקיבא רבי –íéãBî eéä àG– ÆÈÆÈÄ

ישמעאל, עקיבא úBøtaלרבי  רבי שאמר כמו  פירות, מותר  שהיה – ÇÅ
הקדש. משל  משתכרים שאין הקודמת, במשנה

ה ה נ ש מ ר ו א ב

da ïéNBò eéä äî úøèwä øúBî מקטירים היו יום בכל פעמיים – ÇÇÀÙÆÆÈÄÈ
סמים ז ז ז ז ----ח ח ח ח ),),),),קטורת לללל,,,, כמו ((((שמותשמותשמותשמות השנה, לכל הקטורת את מכינים והיו

בברייתא א א א א ):):):):ששנו וווו,,,, מאות ((((כריתות כריתות כריתות כריתות  שלש נעשית היתה "הקטורת

החמה  ימות כמניין  וחמישה וששים מאות שלש מנים, ושמונה וששים

יתרים, מנים ושלשה הערביים) בין  ופרס בשחרית פרס יום, לכל  (מנה
שנה  בכל  נמצא הכפורים. ביום חפניו  מלוא גדול כהן  מכניס שמהם

בחפניו  כולם נכנסים היו  לא המנים שלשת שהרי הקטורת, מן נותר 
שלש ימיה פשוטה ששנה ועוד , הכיפורים. ביום הגדול הכהן  של

שנה  בשביל  מנים עשר אחד  בה ונותרו וארבעה, וחמשים מאות
משנתנו: שואלת ומכאן  daמעוברת, oiyer eid dn zxehwd xzen–

צריכים  היו  ואילך  ניסן  חודש מראש והרי  הבאה? לשנה להכשירה כדי 
החדשים. השקלים מן הקטורת את äpnîלהקטיר ïéLéøôî– ÇÀÄÄÄÆÈ

הלשכה המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;מתרומת בבבב;;;; יייי,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  רשרשרשרש""""יייי למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

מברטנוראמברטנוראמברטנוראמברטנורא),),),), ïéðnàäהרבהרבהרבהרב øëN המעות את ומזכים הקטורת; מפטמי  – ÀÇÈËÈÄ
פי על (ואף חולין נעשות הן והרי מהגזברים, אחד ידי  על לאומנים

לקדושה, תחתיו אחר דבר  נכנס כן  אם אלא לחולין יוצא הקדש  שאין
מת  דין שבית הלשכה, תרומת היא לכמה שונה ממעותיה ליתן עליה נה

– חולין  יהיו הדברים לאותם וכשיפרישום תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,,דברים, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שם שם שם שם );););); dúBàשבועותשבועותשבועותשבועות ïéìlçîe,הקטורת מותר את –øëN ìò ÀÇÀÄÈÇÀÇ
ïéðnàä מחללים האומנים, בשביל במעות שזכו  לאחר כלומר, – ÈËÈÄ

המעות, אותן על  הקטורת מותר dúBàאת ïéðúBðå הקטורת את – ÀÀÄÈ
ïøëNaשחיללוה, ïéðnàì,במעות הקטורת את שחיללו  שלאחר – ÈËÈÄÄÀÈÈ

הישנה, התרומה בקדושת היינו  הקטורת, בקדושת המעות נכנסו 

בשכרם, לאומנים אותה ונותנים לחולין, יצאה ïéøæBçåÀÀÄוהקטורת
dúBà ïéç÷Bìå,האומנים מיד  הקטורת את –äLãç äîeøzî ÀÀÄÈÄÀÈÂÈÈ

התרומה  לקדושת הקטורת נכנסת וכך החדשה; התרומה של במעות –
מותר את למכור  פשוטה, בדרך לעשות היה אפשר ואמנם החדשה.

שהוצרכו  אלא החדשה, התרומה של במעות ולקנותו  ולחזור  הקטורת
להקדש  יותר  יפה שכך משום לעיל , האמור  תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).לכל ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

מפרשים מפרשים מפרשים מפרשים :::: dpnnישישישיש oiyixtn,הקטורת ממותר –oipne`d xkyכשעור –
לצרכי העובדים אחרים לאומנים (או  הקטורת מפטמי לשכר הראוי 

dההקדש ), z e ` o i l l g n e,הקטורת ממותר שהפרישו מה את ופודים –
o i p n e ` d x k y l r:גורסים ויש  –,oipne`d zern lr המעות על  היינו 

והקטורת  קדושות המעות ונעשו  לאומנים, שכר לשלם כדי  שהוקצו

לחולין , igweleיוצאת oixfege ,oxkya oipne`l dze` oipzepedze` o
dycg dnexznלעיל שבארנו כמו  ידידידיד,,,,– מעילהמעילהמעילהמעילה רשרשרשרש""""י י י י  חדתיןחדתיןחדתיןחדתין";";";"; ("("("("תקליןתקליןתקליןתקלין

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  Bpîæaבבבב;;;; Lãçä àa íà החדשים השקלים אם – ÄÈÆÈÈÄÀÇ
ניסן , חודש  ראש  לפני  היינו בזמנם, dúBàבאו  ïéç÷Bìמותר את – ÀÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iriax wxt milwy zkqn

Âøeavä úBðaø÷ì ïééeàø íéøác ïäa eéäå åéñëð Léc÷nä–ïøëNa ïéðnàì eðúpé;éøácàáé÷ò éaø.Bì øîà ©©§¦§¨¨§¨¨¤§¨¦§¦§¨§§©¦¦¨§¨ª¨¦¦§¨¨¦§¥©¦£¦¨¨©
éàfò ïa:äcnä àéä dðéà,ïéðnàä øëN ïäî ïéLéøôî àlà,ïéðnàä úBòî ìò ïúBà ïéìlçîe,ïúBà ïéðúBðå ¤©©¥¨¦©¦¨¤¨©§¦¦¥¤§©¨ª¨¦§©§¦¨©¨¨ª¨¦§§¦¨

ïøëNa ïéðnàì,äLãç äîeøzî ïúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå. ¨ª¨¦¦§¨¨§§¦§§¦¨¦§¨£¨¨
Êçaænä éaâì äéeàø äîäa ïäa äúéäå åéñëð Léc÷nä,úBá÷ðe íéøëæ–øæòéìà éaøøîBà:eøëné íéøëæ ©©§¦§¨¨§¨§¨¨¤§¥¨§¨§©¥©¦§¥©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¥§¨¦¦¨§

úBìBò éëøöì,íéîìL éçáæ éëøöì eøëné úBá÷ðe,úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò eìté ïäéîãe.òLBäé éaøøîBà: §¨§¥§¥¦¨§§¨§¥¦§¥§¨¦§¥¤¦§¦§¨§¨¦§¤¤©©¦©¦§ª©¥
úBìBò eáø÷é ïîöò íéøëæ,éëøöì eøëné úBá÷ðeíéîìL éçáæ,úBìBò ïäéîãa àéáéå,øàLe÷ãáì eìté íéñëð §¨¦©§¨¦§§§¥¦¨§§¨§¥¦§¥§¨¦§¨¦¦§¥¤§¨§¨¦¦§§¤¤

:ã"ðù äéîé äèåùô äðùù ,øúåî äéä.dpnn oiyixtn:äëùìä ïî.oipne`d xkyúåòîä ïéëæîå .äëùìä úîåøúî ïøëù íéìèåð ïäù ,úøåè÷ä éîèôî
ã"áã ,éðàù äëùìä úîåøú ,äùåã÷ì åéúçú øçà øáã ñðëéù àì íà ïéìåçì àöåé ùã÷ä ïéàù ô"òàå .ïéìåç ïä éøäå íéøáæâä ïî ãçà ãé ìò ïéðîåàì
úøåè÷ä íéðúåðå ,äðùé äîåøúì íéùåã÷ úåòîäå ,úåòîä ïúåà ìò úøåè÷ä ïéììçî ïéðîåàä êøåöì úåòîá åëæù éøçàå .íéøáã äîëì íðúéì íäéìò äðúî

:äúåð÷ìå øåæçìå äøëîì àìå éôè àúìî àòéðö éëäå .äùãç äîåøú ìù úåòîá ïäî äúåà ïéðå÷å ïéøæåçå ,íøëùá íéðîåàì.epnfa ycgd `a m`åàéáäù
:ìéòì ïðéùøôãë ìåìç é"ò äùãç äîåøúî úøåè÷ä øúåî íéç÷åì .äùãçä äîåøúä ïîæ àåäù ïñéð ç"ø íãå÷ íéùãç íéì÷ù.e`l m`eíéì÷ù åàéáä àìù

:äðùéä ïî àéáäì êéøö ùãçä àá àìù ïåéëã ,äúåà ïéøéè÷î ,äåììç àì íàå .øáë äåììç íà ,äðùé äîåøúä ïî äúåà íéç÷åì .ïééãò íéùãç
eeee.eiqkp yicwnd:úéáä ÷ãáì ùã÷ä íúñå.xeav zepaxwl miie`xd mixac mda eide:úåúìñå íéðîù úåðéé åà úøåè÷ ïåâë.oxkya oipne`l epzpi

áéúëã ,äëàìîä ìò ììçúî ùã÷ä øáñ÷ã .åéúçú ñðëð øçà øáã ïéàù éô ìò óà ,ïéìåçì ïéàöåéå(ä"ë úåîù)úéùòð äëàìîä äéäúù ,ùã÷î éì åùòå
:ùã÷ää ïî.dcnd on dpi`øëù ïäî íéùéøôî êëìä .êéúåãî äåùúù àìà éåàø ïéàå ,úøåè÷á ìéòì äøåîàä äãîë øîåà äúàù åæ äãî ïéà øîåìë

:éàæò ïáë äëìäå .äëàìîä ìò ììçúî ùã÷ä ïéàù .úøåè÷ä øúåî éáâ ìéòì ïðéøîàãë 'åë íéðîåàä
ffff.ziad wcal miqkpd x`y mr elti mdince 'ek zeler ikxvl exkni mixkféåàøä ìáà ,çáæîì éæçã éãéîá åìéôàå úéáä ÷ãáì ùã÷ä íúñ øáñã

:úéáä ÷ãáì åìôé íéîãäå ,çáæîì àìà íéãôð ïéà úéáä ÷ãáì íéîéîú ùéã÷îäù ,çáæî éãéî àöåé åðéà çáæîì.zeler odinca `iaieéæçã éãéî øáñ÷
,íéîìù ïéáø÷ ïéà ïîöò ïä ìáà ,úåìåò ïäéîãá àéáéå íéîìù éëøöì åøëîé úåá÷ðå ,úåìåò åáø÷é ïîöò íéøëæ êëìä ,åäðéùã÷à çáæîì àîúñî çáæîì
ïåéëã ,úåìåò ïäéîãá àéáéå íéîìù éëøöì åøëîé úåá÷ðå ,úåìåò åáø÷é úåìåò áø÷ì úåéåàøù úåîäá êëìä ,äåáâì íìåë åéäéù åúòã åéñëð ùéã÷îäã
úùåã÷ ïäéìò ìç àì ,ïééæç àäéî ïáø÷ íùìã ïåéë ,ïùéã÷äì åúòãù äîì éåàø ïôåâ ïéàù úåá÷ðä ìò åìéôàå ,çáæî úùåã÷ ïäéìò äìç çáæîì úåéåàøã

`xephxa yexit

äLãçהקטורת, äîeøzî; לעיל כמבואר –åàì íàå עדיין אם – ÄÀÈÂÈÈÀÄÈ
החדשים, השקלים באו  äðLéäלא ïî במעות אותה לוקחים – ÄÇÀÈÈ

אותה  מקטירין חללוה, לא ואם כבר ; חללוה אם הישנה, התרומה

הישנה מן שהיא גורסים:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כמות a`ויש  m`y c e g d,epnfa
הלבנה  את עדים שראו  בזמנו , בא ניסן  חודש  אם הדברים: ופירוש 

ביום, בו ניסן חודש את דין בית וקידשו  באדר שלושים migwelביום
dycg dnexzn dze`חודש ראש שהריהו באדר , השלושים ביום –

החדשה; התרומה מן  בו להביא ומצווה e`lניסן , m`e קידשו שלא –

באדר , ואחד  בשלושים אלא ניסן  חודש  dpyidאת on ביום מביאים –
הישנה התרומה מן הקטורת את באדר  השנה השנה השנה השנה השלושים ראשראשראשראש ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי

אבןאבןאבןאבן).).).). טורי טורי טורי טורי  בשם בשם בשם בשם  איגראיגראיגראיגר עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  א א א א ;;;; גגגג,,,,

y c e w z a y

ו ה נ ש מ ר ו א ב

åéñëð Léc÷näל הבית,– לבדק הקדש וסתם ïäaמקדש, eéäå ÇÇÀÄÀÈÈÀÈÈÆ
øeavä úBðaø÷ì ïééeàø íéøácקטורת כגון או ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי))))– , ÀÈÄÀÄÀÈÀÀÇÄ

שעושים קטורתסממנים א א א א ),),),),מהם וווו,,,, כריתות כריתות כריתות כריתות  ïéðnàì((((בבלי בבלי בבלי בבלי  eðúpé– ÄÈÀÈËÈÄ
המקדש , לצרכי המלאכה ïøëNaהעובדים שכר על מתחללים והם – ÄÀÈÈ

בסיפא  כמפורש מהם, אותם ולוקחים חוזרים כך ואחר לחולין , ויוצאים

טובטובטובטוב");");");"); יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  àáé÷ò((((עייןעייןעייןעיין éaø éøácשהקדש הסובר , – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
שנאמר המלאכה, על ח ח ח ח ):):):):מתחלל  כהכהכהכה,,,, i"ועשו ((((שמותשמותשמותשמות l– מקדש"

ההקדש . מן  נעשית המלאכה éàfòשתהא ïa Bì øîàלרבי – ÈÇÆÇÇ
äcnäעקיבא: àéä dðéà האמורה למידה שווה זו  מידתך  אין  – ÅÈÄÇÄÈ

מידותיהם  להשוות וראוי הקטורת, במותר הקודמת) (במשנה לעיל 
הללו, העניינים שני  ïäîשל  ïéLéøôî àlà,הנכסים מאותם – ÆÈÇÀÄÄÅÆ

ïéðnàä øëN,לעיל כמבואר –ïúBà ïéìlçîe או הקטורת את – ÀÇÈËÈÄÀÇÀÄÈ
הקטורת, ïéðnàäסממני  úBòî ìò סממניה או  הקטורת והרי – ÇÈÈËÈÄ
לחולין , ïøëNaיוצאים ïéðnàì ïúBà ïéðúBðåלעיל כמבואר – ÀÀÄÈÈËÈÄÄÀÈÈ

המלאכה, על מתחלל  הקדש אין  עזאי  בן לדעת שכן הקטורת, במותר

ïúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå א הקטורת את מהאומנים,– הקטורת סממני ו  ÀÀÄÀÀÄÈ
äLãç äîeøzî במשנה כמבואר החדשה, התרומה של  במעות – ÄÀÈÂÈÈ

לעיל בארנו  שכבר כמו הכל , לדברי  היא זו אחרונה פיסקה הקודמת.

עקיבא. רבי i`frבדברי  oak dklde.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

ז ה נ ש מ ר ו א ב

åéñëð Léc÷nä,למקדש –éaâì äéeàø äîäa ïäa äúéäå ÇÇÀÄÀÈÈÀÈÀÈÈÆÀÅÈÀÈÀÇÅ
çaænä,לקרבנות הראויות בהמות –úBá÷ðe íéøëæ כבשים כגון  – ÇÄÀÅÇÀÈÄÀÅ
úBìBòוכבשות, éëøöì eøëné íéøëæ :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÄÄÈÀÀÈÀÅ

לעולות, בהמות שצריכים למי  יימכרו  עולות להקריבם הראויים זכרים

úBá÷ðe,לעולות ראויות שאינן  –íéîìL éçáæ éëøöì eøëné ÀÅÄÈÀÀÈÀÅÄÀÅÀÈÄ
לשלמים, בהמות שצריכים למי –ïäéîãe,הבהמות אותן של  – ÀÅÆ

úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò eìté שסתם סובר , אליעזר רבי  – ÄÀÄÀÈÀÈÄÀÆÆÇÇÄ
שמכל אלא למזבח, הראויים בדברים ואפילו הבית, לבדק הקדשות

מוכרים  אין ולפיכך  המזבח, מידי יוצא אינו  למזבח הראוי  כל מקום
והדמים  לקרבן , זו  בהמה שצריך למי  היינו  מזבח, לצרכי אלא אותו 

הבית. בדק לצרכי המקדש  בית לאוצר øîBà:יפלו  òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ
úBìBò eáø÷é ïîöò íéøëæ הנכסים שבאותם הבהמות זכרי – ÀÈÄÇÀÈÄÀÀ

ואין  המזבח, על עולות להקריבם אותם,צריך  –úBá÷ðeלמכור  ÀÅ
לעולות, ראויות íéîìLשאינן  éçáæ éëøöì eøëné שצריכים למי  – ÄÈÀÀÈÀÅÄÀÅÀÈÄ

שלמים, לקרבנות úBìBòבהמות ïäéîãa àéáéå יהושע רבי – ÀÈÄÄÀÅÆ
למזבח, כולו  המקדיש הקדישו הסתם מן למזבח הראוי שכל סובר,

הלכך המזבח; על  נשרפת כולה שהיא לשמו , עולה שיקריבוהו היינו 
עולות; יקרבו  עצמן הן  עולות, להקריבן  הראויות אף zeawpe,בהמות

למזבח, ראויות והן הואיל מקום מכל לעולות, ראויות שאינן  פי  על 
אבל המזבח, קדושת אלא הבית בדק קדושת חלה לא עליהן אף

לפיכך  לעולות, נתכוון  והמקדיש  iaie`הואיל  minly ikxvl exknii
,zeler odincaúéaä ÷ãáì eìté íéñëð øàLe הנכסים שאר  וכל – ÀÈÀÈÄÄÀÀÆÆÇÇÄ

הבית. בדק לצרכי  המקדש לאוצר יפלו  למזבח ראויים éaøÇÄשאינם
éaø éøácî øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø :øîBà àáé÷òÂÄÈÅÆÂÄÆÄÀÅÇÄÁÄÆÆÄÄÀÅÇÄ

òLBäé,יהושע רבי מדברי יותר  אליעזר רבי דברי לי  נראים –éaøL ÀËÇÆÇÄ
Búcî úà äåLä øæòéìà שכולם הנכסים, לכל  שווה הלכה קבע – ÁÄÆÆÄÀÈÆÄÈ

דמיהם, או  עצמם הם או הבית, ìç÷לבדק òLBäé éaøå שהבהמות – ÀÇÄÀËÇÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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úéaä.àáé÷ò éaøøîBà:éøác úà éðà äàBøøæòéìà éaøéøácîòLBäé éaø,øæòéìà éaøLBúcî úà äåLä ©©¦©¦£¦¨¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤¦¦§¥©¦§ª©¤©¦¡¦¤¤¦§¨¤¦¨
òLBäé éaøå÷ìç.øîàñétt éaø:ïäéðL éøáãk ézòîL,éøáãk Leøôa Léc÷näLøæòéìà éaø,íúñ Léc÷näå §©¦§ª©¨©¨©©¦©§©¨©§¦§¦§¥§¥¤¤©©§¦§¥§¦§¥©¦¡¦¤¤§©©§¦§¨

éøáãkòLBäé éaø. §¦§¥©¦§ª©

:úåìåò íäéîãá àéáéå ,úéáä ÷ãá.yexita yicwndyéñëðå çáæîì äîäá øîà àì ë"ôòàå åæî åæ ïìéãáäå ïùéøôäù ïåéëã .ùã÷äì éñëðå äîäá øîàù
.éåàø àåäù äîì øáã ìë ùéã÷äì åúòã ,åéñëð ìë íúñ ùéã÷îä ìáà .ãçà íå÷î ìà êìé ìëä åéñëð ïéáå äîäá ïéáù äéä åúòãã î"ù ,úéáä ÷ãáì

:ò"øë äëìäå

`xephxa yexit

זכרים  בין  חילק בבהמות ואף הבית, לבדק נכסים ושאר  למזבח
ïäéðLלנקבות. éøáãk ézòîL :ñétt éaø øîàרבי כדברי – ÈÇÇÄÇÀÇÈÇÀÄÀÄÀÅÀÅÆ

יהושע, רבי  וכדברי  Leøôaאליעזר Léc÷näL: שאמר היינו – ÆÇÇÀÄÀÅ
להקדש , ונכסי  øæòéìàבהמתי éaø éøáãk בהמה ופירט שהואיל – ÀÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

אומרים  אנו  הבית", לבדק ונכסי למזבח "בהמתי  אמר  ולא ונכסים,
לבדק  היינו  בו , שווים ונכסים שבהמה להקדש  התכוון הסתם שמן 

מפרשים: ויש  yexitaהבית. yicwndyהבית לבדק ריבבריבבריבבריבב""""ןןןן),),),),– ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

,xfril` iax ixackíúñ Léc÷näå,להקדש נכסי  כל שאמר: היינו  – ÀÇÇÀÄÀÈ
òLBäé éaø éøáãk למה דבר כל  להקדיש דעתו סתם שהמקדיש  – ÀÄÀÅÇÄÀËÇ

ראוי . aiwr`שהוא iaxl eixac e`xpe li`ed ,xfril` iaxk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

ז ז ז ז ).).).). ה ה ה ה ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל''''

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oixcdpq(ipy meil)

åok,BzøkLî äðéLoii ziriaxn xzei ezyiy yeygl yiy oeike §¥¨§©©§
.mlerl oiia minkg mexq` ok lr ,mpii z` bitdl elkei `le

xeqi`l oii ziizy xeqi` oia weligl xg` xaqd `ian iy` ax
:y`x zrixtò éìçîc ïéé ééeúL ,øîà éMà áøäãBáecar m`y - ©©¦¨©§¥©¦§©§¦£¨

,dceard z` elqte ellig ycwnaïðaø eäa eøæb,oii ezyi `ly ¨§§©¨¨
mzceare ea ecari `ny yeygl yie ycwnd dpai dxdnay

mle` ,lqtz.ïðaø eäa eøæâ àì ,äãBáò éìçî àìc Làø éòeøt§¥Ÿ§Ÿ©§¦£¨Ÿ¨§§©¨¨
,cary y`x rexty xn`y iy` ax ixac lr dywn `xnbd

:zllegn dpi`e dxyk ezcearäúéîaL elàå ,éáéúéîminy icia ¥¦¥§¥¤§¦¨
'ekeïéé ééeúLe Làø éòeøt,dywe ,'eke [ycwna ecary]àîìLa §¥Ÿ§¥©¦¦§¨¨

ïéé ééeúLdzin `ed myper ecaryáéúëc(h i `xwie)ìà øëLå ïéé' §¥©¦¦§¦©¦§¥¨©
éðáe äzà zLz,'eúeîú àìå Emdyk ecarie ezyi m`y rnyne ¥§§©¨¨¤§Ÿ¨

,miny icia dzina eypri ,miiezyïì àðî Làø éòeøt àlà¤¨§¥Ÿ§¨¨
meyn `edy xn`z jgxk lr .dzina myperyL÷zéàcyiy - §¦§©

oia ywidáéúëc ,Làø éòeøôì ïéé ééeúL(k cn l`wfgi)àì íLàøå' §¥©¦¦§¥Ÿ¦§¦§Ÿ¨Ÿ
(áéúëe) 'eçlLé àì òøôe eçlâé(`k weqt my)'Bâå 'ezLé àì ïééå', §©¥¤©Ÿ§©¥§¦§©¦Ÿ¦§§

,xnele yiwdl dfl df eknqpeïéé ééeúL äîmyper ycwna ecary ©§¥©¦
äúéîa,miny iciaLàø éòeøt óàmyper ycwna ecaryäúéîa §¦¨©§¥Ÿ§¦¨

iaiig oia y`x irext z` mb `ziixad dzpn ok lre ,miny icia
:`iyewd z` zniiqn `xnbd .dzindpéîecnlz ef dkldne - ¦©

yi dzrn ,oii iiezyl y`x irext eywedy oeiky ,epzl`y oiprl
xn`pe ,dceard lelig oiprl mb myiwdléìçîc ïéé ééeúL äî©§¥©¦§©§¦

[millgnÎ]éìçîc Làø éòeøt óà ,äãBáò[millgnÎ],äãBáòdywe £¨©§¥Ÿ§©§¦£¨
dwiqn .dceard z` millgn y`x irext oi`y xn`y iy` ax lr

:`xnbdàéL÷.iy` ax ixac lr df xac dyw ok` - ©§¨
y`x irext ipic micnlp mdny l`wfgin miweqt e`aed lirl
wx `ed xewnd ok` m` zxxan `xnbd .ycwna dcear oiprl

:el` miweqtnéàä ,éMà áøì àðéáø déì øîày`x rexty df oic - ¨©¥¨¦¨§©©¦©
,l`wfgi iweqtn cnlpy ,dzinaàúà àìc ãò[`a `ly crÎ] ©§¨£¨

éìà÷æç,ecniledøîà ïàîdze` cr eze` erci j`ide ,exn` in - §¤§¥©£¨¨
,iy` ax el xn` .zréîòèéìåC,jzrcle -àä[df oicÎ]áø øîàc §¦©£¦¨§¨©©

äæ øác ,àcñç,dcearl leqt lxr odkyàì eðéaø äLî úøBzî ¦§¨¨¨¤¦©Ÿ¤©¥Ÿ

,eðãîì,df oipra xac dxeza xn`p `ly,eðãnéìå ìà÷æçé àaL ãò ¨©§©¤¨§¤§¥§¦§¨
l`wfgia xn`py(h cn)áì ìøò øëð ïa ìk'ìà àáé àì øNa ìøòå ¨¤¥¨¤¤¥§¤¤¨¨Ÿ¨Ÿ¤

ì éLc÷î,'éðúøLepiidc ,'al lxr xkp oa' mby `ed weqtd yexite ¦§¨¦§¨§¥¦
,'xya lxr' mbe ,eail lxrpe minyay eia`l eiyrn exkpzpy in
elenipy xg`l eig` ezny oebk lenl lki `l elit`e ,ln `ly
yie .ycwna dcearl md mileqt ,el `id dpkq dlindy `vnpe

ike ,o`k mb le`ylàlà .døîà ïàî ìà÷æçé àa àìc ãòjgxk lr ©§Ÿ¨§¤§¥©£¨¨¤¨
y `l` l`wfgia z`f ycgzp `ly xn`zdì éøéîb àøîbdelaw - §¨¨§¦¦¨

,ipiqn dynl dkldkàøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàål`wfgi `ae - ©£¨§¤§¥§©§§©©§¨
,eiweqta dze` azkeénð àëä,y`x irext oic iabléøéîb àøîb ¨¨©¥§¨¨§¦¦

éøîb éëå) .àøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàå ,dìa xqnpy dne -äëìä ¨©£¨§¤§¥§©§§©©§¨§¦¨§¦£¨¨
xqnp `l ,oii iiezyk mpic didiy y`x irext iabl ipiqn dynl

`l` okäúéîìla` ,miey eidi dfay ,miny iciaäãBáò éìBçàì §¦¨§©¥£¨
,mzcear lqtze llgzzy iabl -éøéîb àìdxqnp `l df lr - Ÿ§¦¦

dcear millgn oii iiezy oi`e ,dkldd.(
z` Enqki mFqM' weqtd mipdk zxetqz iabl lirl `aed¨¦§§¤
zxxan `xnbd .zxetqzd zxev z` epnn cenll yie ,'mdiW`ẍ¥¤

:`xnbd zl`ey .`id efi`éàîaezkd zpeek idn -(k cn my)íBñk' ©¨
,'íäéLàø úà eîñëé:`xnbd daiyn .ezpeek zxetqz zxev efi`le ¦§§¤¨¥¤

àðzdzid ,weqta zxkfend ef zxetqz ,`ziixaaúøBtñz ïéîk ¨¨§¦¦§¤
úéðééìeì.:`xnbd zxxanäãeäé áø øîà ,úéðééìeì úøBtñz éàî §¨¦©¦§¤§¨¦¨©©§¨

äàãéçé àúøBtñz ,ìàeîL øîà.dzenk oi`y d`p zxetqz - ¨©§¥¦§§¨§¦¨¨
:cer `xnbd zxxanéîc éëéä,zi`xp dzid cvik -,éMà áø øîà ¥¦¨¥¨©©©¦

ìL BLàøxriyBøwéò ãöa äæ[eyxeyÎ]ìLxriyäæ.`xnbd Ÿ¤¤§©¦¨¤¤
:df oipra mixac d`ianïäk ìL úøBtñz eäæéà ,éaø úà eìàL̈£¤©¦¥¤¦§¤¤Ÿ¥

äNòìà ïa ìL úøBtñzî eàøe eàö ,ïäì øîà .ìBãbepzg didy] ¨¨©¨¤§§¦¦§¤¤¤¤§¨¨
.[iax lyàéðz,`ziixaaäNòìà ïa øfét ípç ìò àì ,øîBà éaø ©§¨©¦¥Ÿ©¦¨¦¥¤¤§¨¨

àlà ,åéúBòî úàmfafae m`ivedïäk ìL úøBtñz Ba úBàøäì éãk ¤¨¨¤¨§¥§©§¦§¤¤Ÿ¥
ìBãb,zxetqz dze` z` edecnliy ax oenn mliy jk myly ¨

.ziyrp dzid j`ide zi`xp dzid cvik
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úéaä.àáé÷ò éaøøîBà:éøác úà éðà äàBøøæòéìà éaøéøácîòLBäé éaø,øæòéìà éaøLBúcî úà äåLä ©©¦©¦£¦¨¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤¦¦§¥©¦§ª©¤©¦¡¦¤¤¦§¨¤¦¨
òLBäé éaøå÷ìç.øîàñétt éaø:ïäéðL éøáãk ézòîL,éøáãk Leøôa Léc÷näLøæòéìà éaø,íúñ Léc÷näå §©¦§ª©¨©¨©©¦©§©¨©§¦§¦§¥§¥¤¤©©§¦§¥§¦§¥©¦¡¦¤¤§©©§¦§¨

éøáãkòLBäé éaø. §¦§¥©¦§ª©

:úåìåò íäéîãá àéáéå ,úéáä ÷ãá.yexita yicwndyéñëðå çáæîì äîäá øîà àì ë"ôòàå åæî åæ ïìéãáäå ïùéøôäù ïåéëã .ùã÷äì éñëðå äîäá øîàù
.éåàø àåäù äîì øáã ìë ùéã÷äì åúòã ,åéñëð ìë íúñ ùéã÷îä ìáà .ãçà íå÷î ìà êìé ìëä åéñëð ïéáå äîäá ïéáù äéä åúòãã î"ù ,úéáä ÷ãáì

:ò"øë äëìäå

`xephxa yexit

זכרים  בין  חילק בבהמות ואף הבית, לבדק נכסים ושאר  למזבח
ïäéðLלנקבות. éøáãk ézòîL :ñétt éaø øîàרבי כדברי – ÈÇÇÄÇÀÇÈÇÀÄÀÄÀÅÀÅÆ

יהושע, רבי  וכדברי  Leøôaאליעזר Léc÷näL: שאמר היינו – ÆÇÇÀÄÀÅ
להקדש , ונכסי  øæòéìàבהמתי éaø éøáãk בהמה ופירט שהואיל – ÀÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

אומרים  אנו  הבית", לבדק ונכסי למזבח "בהמתי  אמר  ולא ונכסים,
לבדק  היינו  בו , שווים ונכסים שבהמה להקדש  התכוון הסתם שמן 

מפרשים: ויש  yexitaהבית. yicwndyהבית לבדק ריבבריבבריבבריבב""""ןןןן),),),),– ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

,xfril` iax ixackíúñ Léc÷näå,להקדש נכסי  כל שאמר: היינו  – ÀÇÇÀÄÀÈ
òLBäé éaø éøáãk למה דבר כל  להקדיש דעתו סתם שהמקדיש  – ÀÄÀÅÇÄÀËÇ

ראוי . aiwr`שהוא iaxl eixac e`xpe li`ed ,xfril` iaxk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))
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ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ד גשמים:דף עצירת לענין חוזרת áéúëcהגמרא éàî ,Lé÷ì Léø øîà דברים) ¨©¥¨¦©¦§¦

יז) íéîMä',יא úà øöòå' ש משום 'עצירה', בלשון הכתוב זאת מכנה äòLaמדוע §¨©¤©¨©¦§¨¨
,øèî(e ìè) ãéøBälî ïéøöòð íéîMäLזה úìaçnLהרי äMàì äîBc שיש - ¤©¨©¦¤¡¨¦¦§¦©¨¨¤§¦¨¤§©¤¤

לידה חבלי úãìBé,לה dðéàå,גדול צער íeMîשהוא Lé÷ì Léø øîàc eðééäå §¥¨¤¤§©§§¨©¥¨¦¦
,àøt÷ øaשכן גשמים, לירידת אשה לידת הכתוב íéîLâaדימה 'äøéöò' äøîàð ©©¨¨¤¤§¨£¦¨¦§¨¦

יורדים, äMàaכשאינם 'äøéöò' äøîàðå,לילד המקשה §¤¤§¨£¦¨§¦¨
øîàpL ,äMàa äøéöò äøîàð לילד יוכלו לא ביתו שנשי בכך כשנענש באבימלך ¤¤§¨£¦¨§¦¨¤¤¡©

יח) כ íéîLâa,,(בראשית äøéöò äøîàðå ,'íçø ìk ãòa 'ä øöò øöò ék'¦¨Ÿ¨©§©¨¤¤§¤¤§¨£¦¨¦§¨¦
áéúëc(יז יא íéîMä(דברים úà øöòå'כן כמו מטר'. יהיה 'äãéì'ולא øîàð ¦§¦§¨©¤©¨©¦ְְִֶָָֹ¤¡©¥¨

áéúëc äMàa äãéì øîàð ,íéîLâa 'äãéì' øîàðå äMàa(כג ל (בראשית §¦¨§¤¡©¥¨¦§¨¦¤¡©¥¨§¦¨¦§¦
áéúëc íéîLâa äãéì øîàðå ,'ïa ãìzå øäzå'(י נה הּגׁשם (ישעיה ירד ּכאׁשר 'ּכי ©©©©¥¤¥§¤¡©¥¨¦§¨¦¦§¦ֲִֵֵֶֶֶַַ

הארץ את הרוה אם ּכי dçéîöäå'.וגו' dãéìBäå וכן,äMàa 'äãé÷t' øîàð ְִִִֶֶָָָ§¦¨§¦§¦¨¤¡©§¦¨§¦¨
áéúëc ,äMàa äãé÷t øîàð ,íéîLâa 'äãé÷t' øîàðå(א־ב כא 'äå'(בראשית §¤¡©§¦¨¦§¨¦¤¡©§¦¨§¦¨¦§¦©

äøN úà ã÷t,'וּתלד וּתהר áéúëcוגו' ,íéîLâa äãé÷t øîàðå(י סה (תהלים ¨©¤¨¨ֵֶַַַַ§¤¡©§¦¨¦§¨¦¦§¦
'íéî àìî íéäìà âìt ,äpøLòz úaø ä÷÷Lzå õøàä zã÷t' כשאתה - ¨©§¨¨¨¤©§Ÿ§¤¨©©©§§¤¨¤¤¡Ÿ¦¨¥¨¦

במים. המלא שלך [בריכה] מפלג ומעׁשרה ומשקּה, הארץ את זוכר אתה להיטיב חפץ

דומה, עצירתם שצער ללמוד יש לשון, באותה ואשה בגשמים משתמש שהכתוב ומכך

אשה. לידת על שמבקשים כשם הגשמים על רחמים ולבקש להרבות וצריך

הגמרא: íéî'.שואלת àìî íéäìà âìt' éàî:הגמרא ÷äaeמבארת ïéîk ,àðz ©¤¤¡Ÿ¦¨¥¨¦¨¨§¦¨
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ì,'eäàöîé ãñçì íà Böøàì íà èáL,ביאורו ìכך íà''èáL על נגזר אם - §¥¤¦§©§¦§¤¤©§¦¥¦§¥¤

הם יורדים בתשובה, ישראל וחזרו בכח, המכה כשבט ולהזיק, בכח לרדת úBòábáeהגשמים íéøäa מיושבים ו שאינם .íà' ¤¨¦©§¨¦
'ãñçì,בנחת לרדת עליהם נגזר אם -'eäàöîé'[הגשם [את íéîøkáeכלומר,'Böøàì',הקב"ה úBãOa.ישראל ארץ של §¤¤©§¦¥§©§©¨©§¨¦

נוספת: ìדרשה íà''èáLאלו גשמים מוריד הקב"ה בתשובה, ישראל וחזרו בכח לרדת הגשמים על נגזר אם -,úBðìéàì שיש ¦§¥¤§¦¨
ו  מהם. ניזוקים ואינם בחזקה היורדים מגשמים תועלת Böøàì'להם íà' הקב"ה הארץ, כדרך ממוצע באופן שירדו נגזר אם – ¦§©§

ו íéòøæìמורידם בנחת. היורד מטר ãñçì'הצריכים íà',מרובה בכמות לרדת הגשמים על נגזר אם –'eäàöîé' את] הקב"ה ¦§¨¦¦§¤¤©§¦¥
ל  שירד úBøòîe,הגשם] ïéçéL úBøBa.לאיבוד טיפה אף תלך ולא ¦¦§¨

הגמרא: àðúBîeמספרת àðôk äåä éðîçð øa ìàeîL éaø éîéa,ומגיפה רעב היה -éøîà שבאותו éëéäהדורהחכמים ¦¥©¦§¥©©§¨¦£¨©§¨¨¨¨§¦¥¦
ãéáòð,נתפלל מה על -ézøzà éîçø éòaéð,שיתבטלו שניהם על רחמים נבקש -,øLôà àì דברים שני על מבקשים שאין ©£¦¦¨¥©£¥©©§¥Ÿ¤§¨

àðúBnàיחד, éîçø éòaéì àlà,המגיפה עצירת על רק נבקש -àðôëå[רעב],ìBañéð.למות מאשר ברעב לחיות שעדיף ¤¨¦¨¥©£¥©¨¨§©§¨¦§
éðîçð øa ìàeîL éaø eäì øîà,אדרבה שבדור, àðôkàלחכמים éîçø éòaéð,ממילא תתבטל והמגיפה יעצר, שהרעב - ¨©§©¦§¥©©§¨¦¦¨¥©£¥©©§¨

àòáBN àðîçø áéäé éëc,לעולם שובע ה' כשמביא -áéäéc àeä éiçì,ימותו ולא בו שיחיו כלומר מביאו, הוא לחיים - §¦¨¦©£¨¨§¨§©¥§¨¦
áéúëc(טז קמה ïBöø'.(תהלים éç ìëì òéaNîe Eãé úà çúBt' ¦§¦¥©¤¨¤©§¦©§¨©¨

הגמרא: ézøzàמבררת ïðélöî àìc ïìðîe.דברים שני על מתפללים שאין מנין הגמרא:- שעלו áéúëcמבארת בשעה  §¨¨§Ÿ§©¦©©©§¥¦§¦
עזרא אומר בבל, מגלות כג)ישראל ח úàæ'(עזרא ìò eðéäìàî äL÷ápå äîeöpå' שאמר ומכך לשלום, לירושלים שיוליכם ©¨¨©§©§¨¥¡Ÿ¥©Ÿ

הגמרא, מדייקת יחיד בלשון זאת' 'על éúéøçàנבקשה àkéàc ììkî כיון ביקשו, לא שאותה נוספת בקשה להם שהיתה - ¦§¨§¦¨©£¦¦
דברים . שני על מבקשים ébçשאין éaøc déîMî éøîà àáøòîa,חגי רבי  בשם אמרו ישראל בארץ -àëäî שלמדים - §©£¨¨¨§¦¦§¥§©¦©©¥¨¨

לחנניה  דניאל הלך לנחשו, הצליחו שלא יועציו כל את להרוג וציוה  חלומו דבר את כששכח נבוכדנצר בענין שכתוב זה, מפסוק זאת

ובקשם ועזריה יח)מישאל ב äðc'(דניאל äæø ìò àiîL dìà íã÷ ïî àòáîì ïéîçøå' שיגלה מהקב"ה רחמים בקשו - §©£¦§¦§¥¦¢¨¡¨§©¨©¨¨§¨
לדייק יש יחיד בלשון דנא' רזא 'על שאמר וממה זה, סוד éúéøçàלנו àkéàc ììkî משום ביקשו, שלא נוסף דבר שיש - ¦§¨§¦¨©£¦¦
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i"yx

'åë äùàá äøéöò äøîàðÐ
.mingx miywan olek lr ,xnelk

âìô.dkixa Ðäáå÷ ïéîëld` Ð
.min `lnèáùì íàxfb m` Ð

minyb aex `ed jexa yecwd
drxlhayk gka micxei f` Ð

daeyza exfge .gka dknyÐ
mixd lr ocixen `ed jexa yecwd

.yi` my oi`y mewn ,zerabeìáà
ãñçì íàzgpa oicxeiy ÐÐ

.l`xyi ux`l ,evx`l ed`ivni
éúøúà,iccd` ingx opira `l Ð

.onwlckàðôëà éîçø éòáðÐ
raey aizilclhail `pzene ,`

.`linnàòáåù àðîçø áéäé éëã
áéäéã àåä ééçì`le miigl Ð

ick `raey `ian epi`c ,miznl
.eigiy ick `l` ,mc` ipa zindl

ïåöø éç ìëì òéáùîozep raey Ð
.miig mc` ipalúàæ ìòlr Ð

.aizk `xfra .rnyn `cgàæø ìò
àðã.aizk l`ipca Ð

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oixcdpq(ipy meil)

åok,BzøkLî äðéLoii ziriaxn xzei ezyiy yeygl yiy oeike §¥¨§©©§
.mlerl oiia minkg mexq` ok lr ,mpii z` bitdl elkei `le

xeqi`l oii ziizy xeqi` oia weligl xg` xaqd `ian iy` ax
:y`x zrixtò éìçîc ïéé ééeúL ,øîà éMà áøäãBáecar m`y - ©©¦¨©§¥©¦§©§¦£¨

,dceard z` elqte ellig ycwnaïðaø eäa eøæb,oii ezyi `ly ¨§§©¨¨
mzceare ea ecari `ny yeygl yie ycwnd dpai dxdnay

mle` ,lqtz.ïðaø eäa eøæâ àì ,äãBáò éìçî àìc Làø éòeøt§¥Ÿ§Ÿ©§¦£¨Ÿ¨§§©¨¨
,cary y`x rexty xn`y iy` ax ixac lr dywn `xnbd

:zllegn dpi`e dxyk ezcearäúéîaL elàå ,éáéúéîminy icia ¥¦¥§¥¤§¦¨
'ekeïéé ééeúLe Làø éòeøt,dywe ,'eke [ycwna ecary]àîìLa §¥Ÿ§¥©¦¦§¨¨

ïéé ééeúLdzin `ed myper ecaryáéúëc(h i `xwie)ìà øëLå ïéé' §¥©¦¦§¦©¦§¥¨©
éðáe äzà zLz,'eúeîú àìå Emdyk ecarie ezyi m`y rnyne ¥§§©¨¨¤§Ÿ¨

,miny icia dzina eypri ,miiezyïì àðî Làø éòeøt àlà¤¨§¥Ÿ§¨¨
meyn `edy xn`z jgxk lr .dzina myperyL÷zéàcyiy - §¦§©

oia ywidáéúëc ,Làø éòeøôì ïéé ééeúL(k cn l`wfgi)àì íLàøå' §¥©¦¦§¥Ÿ¦§¦§Ÿ¨Ÿ
(áéúëe) 'eçlLé àì òøôe eçlâé(`k weqt my)'Bâå 'ezLé àì ïééå', §©¥¤©Ÿ§©¥§¦§©¦Ÿ¦§§

,xnele yiwdl dfl df eknqpeïéé ééeúL äîmyper ycwna ecary ©§¥©¦
äúéîa,miny iciaLàø éòeøt óàmyper ycwna ecaryäúéîa §¦¨©§¥Ÿ§¦¨

iaiig oia y`x irext z` mb `ziixad dzpn ok lre ,miny icia
:`iyewd z` zniiqn `xnbd .dzindpéîecnlz ef dkldne - ¦©

yi dzrn ,oii iiezyl y`x irext eywedy oeiky ,epzl`y oiprl
xn`pe ,dceard lelig oiprl mb myiwdléìçîc ïéé ééeúL äî©§¥©¦§©§¦

[millgnÎ]éìçîc Làø éòeøt óà ,äãBáò[millgnÎ],äãBáòdywe £¨©§¥Ÿ§©§¦£¨
dwiqn .dceard z` millgn y`x irext oi`y xn`y iy` ax lr

:`xnbdàéL÷.iy` ax ixac lr df xac dyw ok` - ©§¨
y`x irext ipic micnlp mdny l`wfgin miweqt e`aed lirl
wx `ed xewnd ok` m` zxxan `xnbd .ycwna dcear oiprl

:el` miweqtnéàä ,éMà áøì àðéáø déì øîày`x rexty df oic - ¨©¥¨¦¨§©©¦©
,l`wfgi iweqtn cnlpy ,dzinaàúà àìc ãò[`a `ly crÎ] ©§¨£¨

éìà÷æç,ecniledøîà ïàîdze` cr eze` erci j`ide ,exn` in - §¤§¥©£¨¨
,iy` ax el xn` .zréîòèéìåC,jzrcle -àä[df oicÎ]áø øîàc §¦©£¦¨§¨©©

äæ øác ,àcñç,dcearl leqt lxr odkyàì eðéaø äLî úøBzî ¦§¨¨¨¤¦©Ÿ¤©¥Ÿ

,eðãîì,df oipra xac dxeza xn`p `ly,eðãnéìå ìà÷æçé àaL ãò ¨©§©¤¨§¤§¥§¦§¨
l`wfgia xn`py(h cn)áì ìøò øëð ïa ìk'ìà àáé àì øNa ìøòå ¨¤¥¨¤¤¥§¤¤¨¨Ÿ¨Ÿ¤

ì éLc÷î,'éðúøLepiidc ,'al lxr xkp oa' mby `ed weqtd yexite ¦§¨¦§¨§¥¦
,'xya lxr' mbe ,eail lxrpe minyay eia`l eiyrn exkpzpy in
elenipy xg`l eig` ezny oebk lenl lki `l elit`e ,ln `ly
yie .ycwna dcearl md mileqt ,el `id dpkq dlindy `vnpe

ike ,o`k mb le`ylàlà .døîà ïàî ìà÷æçé àa àìc ãòjgxk lr ©§Ÿ¨§¤§¥©£¨¨¤¨
y `l` l`wfgia z`f ycgzp `ly xn`zdì éøéîb àøîbdelaw - §¨¨§¦¦¨

,ipiqn dynl dkldkàøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàål`wfgi `ae - ©£¨§¤§¥§©§§©©§¨
,eiweqta dze` azkeénð àëä,y`x irext oic iabléøéîb àøîb ¨¨©¥§¨¨§¦¦

éøîb éëå) .àøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàå ,dìa xqnpy dne -äëìä ¨©£¨§¤§¥§©§§©©§¨§¦¨§¦£¨¨
xqnp `l ,oii iiezyk mpic didiy y`x irext iabl ipiqn dynl

`l` okäúéîìla` ,miey eidi dfay ,miny iciaäãBáò éìBçàì §¦¨§©¥£¨
,mzcear lqtze llgzzy iabl -éøéîb àìdxqnp `l df lr - Ÿ§¦¦

dcear millgn oii iiezy oi`e ,dkldd.(
z` Enqki mFqM' weqtd mipdk zxetqz iabl lirl `aed¨¦§§¤
zxxan `xnbd .zxetqzd zxev z` epnn cenll yie ,'mdiW`ẍ¥¤
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,øîBà éaø ,àéðúc .ïìðî ,déôeb ÷Bãöå .åéçàì äöçîe¤¡¨§¤¨§¨¥§¨¨§©§¨©¦¥
:åéðáì äöçîe ïøäàì äöçî ,'åéðáìe ïøäàì äúéäå'§¨§¨§©£Ÿ§¨¨¤¡¨§©£Ÿ¤¡¨§¨¨

äðùîéaø .äøNò äðîL àlà ,'íéLð Bl äaøé àì'Ÿ©§¤¨¦¤¨§Ÿ¤¤§¥©¦
úBøéñî eäé àlL ãáìáe ,Bì àeä äaøî ,øîBà äãeäé§¨¥©§¤¦§¨¤Ÿ§§¦
úà äøéñîe úçà eléôà ,øîBà ïBòîL éaø .Baì úà¤¦©¦¦§¥£¦©©§¦¨¤
äaøé àì' øîàð änì ,ïk íà .äpàOé àì äæ éøä ,Baì¦£¥¤Ÿ¦¨¤¨¦¥¨¨¤¡©Ÿ©§¤

:ìéâéáàk eléôàc ,'íéLð Bìàøîâéaøc ,àøîéîì ¨¦©£¦©£¦¨¦§¥§¨§©¦
Léøc àì ïBòîL éaøå ,àø÷c àîòè Léøc äãeäé§¨¨¥©£¨¦§¨§©¦¦§¨¨¥
,àéðúc ,eäì ïðéòîL àëtéà àäå .àø÷c àîòè©£¨¦§¨§¨¦§¨¨§¦©§§©§¨
ïéà ,äøéLò àéäL ïéa äéiðò àéäL ïéa äðîìà©§¨¨¥¤¦£¦¨¥¤¦£¦¨¥
,'äðîìà ãâa ìBáçú àì' øîàpL ,dúBà ïéðkLîî§©§§¦¨¤¤¡©Ÿ©£¤¤©§¨¨
ïéðkLîî äøéLò ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥£¦¨§©§§¦
øéæçäì áéiç äzàå ,äúBà ïéðkLîî ïéà äiéðò ,dúBà¨£¦¨¥§©§§¦¨§©¨©¨§©£¦

,dðkLîî äzàL CBzî ,øîà÷ éëä ,øîà÷ éàî ïðéøîàå .äéúBðëLa òø íL dàéOî äzàå ,dì̈§©¨©¦¨¥¨¦§¥¤¨§¨§¦©©¨¨©¨¦¨¨©¦¤©¨§©§§¨
àîòè Léøc àì äãeäé éaø ,àîìà .äéúBðëLa òø íL dàéOî äzàå ,dì øéæçäì áéiç äzà©¨©¨§©£¦¨§©¨©¦¨¥¨¦§¥¤¨©§¨©¦§¨¨¨¥©£¨
éðàLå ,àø÷c àîòè Léøc àì äãeäé éaø ,àîìòa .àø÷c àîòè Léøc ïBòîL éaøå ,àø÷c¦§¨§©¦¦§¨¥©£¨¦§¨§¨§¨©¦§¨¨¨¥©£¨¦§¨§¨¥
ïBòîL éaøå .Bááì øeñé àìc íeMî ,íéLð Bl äaøé àì íòè äî .àø÷c àîòè Løtîc ,àëä̈¨§¦¨¥©£¨¦§¨©©©Ÿ©§¤¨¦¦§Ÿ¨§¨§©¦¦§
,÷BzLéìå 'íéLð Bl äaøé àì' àø÷ áBzëì ,ïk íà ,àø÷c àîòè ïðéLøc àîìòa éãkî ,Cì øîà̈©¨¦§¦§¨§¨¨§¦©©£¨¦§¨¦¥¦§§¨Ÿ©§¤¨¦§¦§
éðà äî àlà .äpàOé àì Bæ éøä ,Baì úà äøéñîe úçà eléôà ,éì änì 'øeñé àì' .øeñé àìc íeMî ,äaøé àì íòè äî ,àðéîà àðàå©£¨¨¥¨©©©Ÿ©§¤¦§Ÿ¨Ÿ¨¨¨¦£¦©©§¦¨¤¦£¥Ÿ¦¨¤¨¤¨¨£¦

ãì eãìeiå' áéúëc .ïìðî ,äøNò äðBîL éðä .ìéâéáàk eléôàc ,'äaøé àì' íéi÷î,úéìàòøæiä íòBðéçàì ïBðîà BøBëá éäéå ,ïBøáça íéða ãå §©¥Ÿ©§¤©£¦©£¦©¦¨¥§¤¤§¥§¨¨¦§¦©¦¨§§¨¦¨¦§¤§©§¦§©§©£¦©©¦§§¥¦
éMMäå ,ìèéáà ïá äéèôL éLéîçäå ,úébç ïá äiðBãà éòéáøäå ,äëòî ïa íBìLáà éLéìMäå ,éìîøkä ìáð úLà ìéâéáàì áàìë eäðLîe¦§¥¦§¨©£¦©¦¥¤¨¨©©§§¦§©§¦¦©§¨¤©£¨§¨§¦¦£¦¨¤©¦§©£¦¦§©§¨¤£¦¨§©¦¦
,'äpäëå' .úéL ,'äpäk' .'äpäëå äpäk El äôéñBàå èòî íà' ,àéáð déì øîà÷å .'ïBøáça ãåãì eãlé älà ,ãåc úLà äìâòì íòøúé¦§§¨§¤§¨¥¤¨¦¥¤ª§§¨¦§¤§§¨¨©¥¨¦¦§¨§¦¨§¨¥¨§¨¥¨¨¥¨¦§¨¥¨

é÷úî .éøñ éðîz eäì Båäc ,úéL'íéLð Bì äaøé àì' ,éëä énð àéðz .òaøàå ïéøNò 'äpäëå' ,éøñ ézøz 'äpäk' ,àîéà ,àðéáø dì ó ¦©£§©§¥§¥©§¦¨©¦¨¥¨¨¥¨©§¥§¥§¨¥¨¤§¦§©§©©§¨©¥¨¦Ÿ©§¤¨¦
,ïãéc àpúå .äðîLe íéòaøàî øúBé 'íéLð Bì äaøé àì' ,éëä énð àéðz .eåä äðîLe íéòaøà ,å"éå Léøãc ïàîì .òaøàå íéøNòî øúBé¥¥¤§¦§©§©§©§¨¥¨©§¨¦§Ÿ¤¨©§¨©¥¨¦Ÿ©§¤¨¦¥¥©§¨¦§Ÿ¤§©¨¦¨
?ìëéî éàåä àäå .úéL ,àøúa 'äpäk' óà ,úéL ,àn÷ 'äpäk' äî ,àn÷ 'äpäë'ì àøúa 'äpäk' Léwî ,àðäk áø øîà .déîòè éàî©©£¥¨©©©£¨©¦¨¥¨©§¨§¨¥¨©¨©¨¥¨©¨¦©¨¥¨©§¨¦§¨£©¦©
,éða ìëéîì Båä éîe .'éúìâòa ízLøç éìeì' øîBà àeä ïëå ,äìâòk åéìò äáéáçL ,äìâò dîL àø÷ð änìå ,ìëéî Bæ äìâò ,áø øîà̈©©¤§¨¦©§¨¨¦§¨§¨¤§¨¤£¦¨¨¨§¤§¨§¥¥¥£©§¤§¤§¨¦¦£§¦©§¥
éãkî .dì äéä dúBî íBéa ,dì äéä àì dúBî íBé ãò ,àcñç áø øîà .'dúBî íBé ãò ãìå dì äéä àì ìeàL úa ìëéîìe' áéúëäå§¨§¦§¦©©¨Ÿ¨¨¨¨¨©¨¨©©¦§¨©¨Ÿ¨¨¨§¨¨¨¨¦§¦
úà àøzå ïBlçä ãòa äô÷Lð ìeàL úa ìëéîe' áéúëc ,äåä íéìLeøéa ,ìëéîc äNòî eléàå ,ïBøáça eäì áéMç à÷ àëéä ,íéðä¦¥¨¨©¥§§¤§§¦©£¤§¦©¦¨©¦£¨¦§¦¦©©¨¦§§¨§©©©©¥¤¤
äNòî BúBà ãò ,àîéà àlà .dñôøèéîì ìëéî dzì÷L ,óñBé áø àîézéàå äãeäé áø øîàå .'æázå 'ä éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä©¤¤¨¦§©¥§©§¥¦§¥©¦¤§¨©©§¨§¦¥¨©¥§©§¨¦©§¦§©§©¤¨¥¨©©£¤
,'íéLâìt' éàîe 'íéLð' éàî .øNò äðBîL ééBlîì ,'íéìLeøéa íéLðå íéLâìt ãBò ãåc çwiå' áéúëäå .dì äéä àì Cìéàå ïàkî ,dì äéä̈¨¨¦¨§¥©Ÿ¨¨¨§¨§¦©¦©¨¦¦©§¦§¨¦¦¨©¦§©¥§¨¨¨©¨¦©¦©§¦
úBàî òaøà ,áø øîà äãeäé áø øîà .ïéLecé÷ àìáe äaeúk àìa 'íéLâìt' ,ïéLecé÷áe äaeúëa 'íéLð' ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¦¦§¨§¦¦¦©§¦§Ÿ§¨§Ÿ¦¦¨©©§¨¨©©©§©¥

éãìéíäå ,eéä úBñééb éLàøa ïéëläîe áäæ ìL úBðBø÷a ïéáLBé ïleëå ,eéä úBiøBìa éìcâîe ,eéä øàBz úôé éða ïleëå ,ãåãì Bì eéä í §¨¦¨§¨¦§¨§¥§©©¨§©§¥§¦¨§¨§¦¦§¤¨¨§©§¦§¨¥§¨¨§¥
éðòðîé àì ék Cìnä ìà àð øac äzòå' øîàpL ,äúéä øàBz úôé úa ,øîz ,áø øîà äãeäé áø øîàå .ãåc úéa ìL ïéôBøâà éìòa eéä̈©£¥¤§¦¤¥¨¦§¨©©§¨¨©©¨¨©§©©¨§¨¤¤¡©§©¨©¤¨¤©¤¤¦Ÿ¦§¨¥¦
BîLe òø ïBðîàìe' .äúéä øàBz úôé úa ,dpéî òîL àlà .déì àéøL äåä éî déúçà ,éàåä ïéàeOéð úa Czòc à÷ìñ éàå ,'jnî¦¤¨§¦¨§¨©§¨©¦¦£©£¨¥¦£¨©§¨¥¤¨§©¦©©§©©¨§¨§©§¥©§
Cìnä ïa ìc äëk äzà òecî øîàiå' .äòLøì 'íëç Léà' ,áø øîà äãeäé áø øîà ,'íëç Léà [áãðBéå] ãåã éçà äòîL ïa áãðBé¨¨¤¦§¨£¦¨¦§¨¨¦¨¨¨©©§¨¨©©¦¨¨§¦§¨©Ÿ¤©©©¨¨¨©¤©¤¤
äúNòL ,áø øîà äãeäé áø øîà ,'åéðôì ÷Bvzå úøNnä çwzå äéøaä úà éðéòì äúNòå ãò ìçúäå EákLî ìò áëL áãðBé Bì øîàiå©Ÿ¤¨¨§©©¦§¨§§¦§¨©§¨§¨§¥©¤©¦§¨©¦©©©§¥©¦§¨¨¨©©§¨¨©©¤¨§¨
äøL÷ð éëå .äëôL úeøk BzàNòå Bì äøL÷ð àîéð ,÷çöé éaø øîà ,àîòè éàî ,'ãàî äìBãb äàðN ïBðîà äàðNiå' .ïebéè éðéî Bì¦¥¦©¦§¨¤¨©§¦§¨§¨§Ÿ©©£¨¨©©¦¦§¨¦¨¦§§¨©£¨©§¨§¨§¦¦§§¨

éôéa íéBba íL Cì àöiå' áéúëc éàî ,àáø Løc àäå ,éðéà .äëôL úeøk BzàNòå àîéð Bì äøL÷ ,àîéà àlà .äãáò éàî éäéà ,Bì,'C ¦¦©¨§¨¤¨¥¨¨§¨¦¨©£¨©§¨§¨¦¦§¨¨¥¨¨©¦§¦©¥¥¨¥©¦§¨§¥
[úðúëe] dLàø ìò øôà øîz çwzå' .éàåä øàBz úôé úác ,øîz éðàL .äåøòä úéa àìå éçMä úéa øòN àì ìàøNé úBðáì ïäì ïéàL¤¥¨¤¦§¦§¨¥Ÿ§©¥©¤¦§Ÿ¥¨¤§¨¨¥¨¨§©§©©£©©¦©¨¨¥¤©Ÿ¨§Ÿ¤
úBðáì ,Ck íéëìî úBðáì ,eøîà .äòL dúBàa øîz äøãb ìBãb øãb ,äçø÷ ïa òLBäé éaøc déîLî àðz ,'äòø÷ äéìò øLà íéqtä©©¦£¤¨¤¨¨¨¨¨¨¦§¥§©¦§ª©¤¨§¨¤¤¨¨§¨¨¨§¨¨¨¨§¦§§¨¦¨¦§
eøæb äòL dúBàa ,áø øîà äãeäé áø øîà .änëå änk úçà ìò úBöeøtì ,Ck úBòeðvì íà .änëå änk úçà ìò úBèBéãä¤§©©©©¨§©¨¦©§¨©§©©©©¨§©¨¨©©§¨¨©©§¨¨¨¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oixcdpq(oey`x meil)

÷Bãöìe ãéâðì 'äì eçLîéå'dnly z` aezkd xikfny dnae ,'odkl ©¦§§©§¨¦§¨§Ÿ¥
,eicgi wecveLéwîd dnly z` dncne÷Bãöì ,ãéâð,lecbd odkd ©¦¨¦§¨

÷Bãö äî,miptd mgl zwelga zivgn lhep lecbd odkd ©¨
mgld wlgzny,ãéâð óà ,åéçàì äöçîe Bì äöçî,jlnd `ed ¤¡¨¤¡¨§¤¨©¨¦

zwlgzny ,dfiad zwelga zivgn lhepåéçàì äöçîe Bì äöçî¤¡¨¤¡¨§¤¨
.l`xyi x`y epiidc

mgl zwelga dvgn lhep lecb odky xewnd z` d`ian `xnbd
:`xnbd zxxan .miptd÷Bãöålecbd odkddéôeb,[envrÎ]ïìðî- §¨¥§¨¨

daiyn .miptd mgla dvgn lhep `edy mircei ep` okidn
:`xnbdàéðúc,`ziixaa,øîBà éaøweqta xn`p(h ck `xwie)zece` §©§¨©¦¥

miptd mgl zwelg,'åéðáìe ïøäàì äúéäå'z` aezkd azky dnne §¨§¨§©£Ÿ§¨¨
xnele `a mzeeydly cenll yi cxtpa eipa z`e cxtpa oxd`

wlgzn mgldy,åéðáì äöçîe ïøäàì äöçîx`yl epiidc ¤¡¨§©£Ÿ¤¡¨§¨¨
.mipdkd

äðùî
jlna xn`p(fiÎfh fi mihtey)z` aiWi `le miqEq FN dAxi `l wx'©Ÿ©§¤¦§Ÿ¨¦¤

aEWl oEtqz `l mkl xn` 'de qEq zFAxd ornl dnixvn mrd̈¨¦§©§¨§©©©§©¨©¨¤ŸŸ¦¨
`l adfe sqke Faal xEqi `le miWp FN dAxi `le ,cFr dGd KxCA©¤¤©¤§Ÿ©§¤¨¦§Ÿ¨§¨§¤¤§¨¨Ÿ
,miqeq zeaxdl jlnl xeq`y el` miweqtn epcnl .'c`n FN dAxi©§¤§Ÿ
zyely z` zeyxtn dixg`ly dpynde ef dpyn .oenne miyp

:elld mixeqi`d
jlnd lr dxez dzeivàlà ,'íéLð Bl äaøé àì'cräøNò äðîL Ÿ©§¤¨¦¤¨§Ÿ¤¤§¥

.df xeqi` ihxta mi`pzd ewlgpe .xzei `le ,z`yl el xzen miyp
Bì àeä äaøî ,øîBà äãeäé éaø,uetgiy lkk miypeäé àlL ãáìáe ©¦§¨¥©§¤¦§¨¤Ÿ§

miyp oze`Baì úà úBøéñîzeieyry el`a wxy ,'d zxezn §¦¤¦
mrhe .cala dxyr dpeny cr `l` daxi `l odny xn`p exiqdl
,'eaal xeqi `le miyp el daxi `le' xn`p dxezay ,`ed xacd

.eail z` xiqdl zeieyry miypa `l` xeqi`d oi` ok m`eéaø©¦
eléôà ,øîBà ïBòîLdy`Baì úà äøéñîe úçà,'d zxeznäæ éøä ¦§¥£¦©©§¦¨¤¦£¥¤

øîàð änì ïk íà ,äpàOé àìdxeza'íéLð Bì äaøé àì'rnyny Ÿ¦¨¤¨¦¥¨¨¤¡©Ÿ©§¤¨¦
,z`yl el xzen miyp dxyr dpeny cr la` ,xeq` zeaxdl wxy

`id dxezd zpeekeléôàczewicve zexyk miypìéâéáàkzy` ©£¦©£¦¨¦
.dxyr dpenyn xzei `yi `l ,cec

àøîâ
el daxi `ly dxeza xn`py s` dcedi iaxly dpyna epipy
miypa `le ,eail z` zexiqnd miypa `l` df xeqi` oi` ,miyp
,eail xeqi `ly icka `ed xeqi`dy meyn `ed enrhe ,zexyk
`ed xeqi`d oerny iaxl eli`e ,oxqe`l oi` zexiqn opi`y el`e

.miypd lka
zeidl ie`x didy dnn zeketd odizehiyy jk lr ddnz `xnbd

:mdipiay zxg` zwelgn it lràøîéîìxn`p m`d -äãeäé éaøc §¥§¨§©¦§¨
àø÷c àîòè Léøczekld mdn cnele dxezd inrh z` yxec - ¨¥©£¨¦§¨

,mipiceàø÷c àîòè Léøc àì ïBòîL éaøåinrh z` yxec epi` - §©¦¦§¨¨¥©£¨¦§¨
,zeklde mipic mdn cnel epi`e dxezdeäì ïðéòîL àëtéà àäå- §¨¦§¨¨§¦©§

inrh z` yxec oerny iaxy ,jtidl gken xg` mewna `lde
.yxec epi` dcedi iax eli`e dxezd

miketd mdinrhy gken dpnn `ziixad z` d`ian `xnbd
:epzpynn dlerdnäðîìà ,àéðúc,oenn dzelyäéiðò àéäL ïéa §©§¨©§¨¨¥¤¦£¦¨

,dyeniyl dl epaiydl jxhvi oekyn dpnid delnd lehi m`eïéa¥
äøéLò àéäL,el jxhvz `l oekyn dpnid lehi m`yïéðkLîî ïéà ¤¦£¦¨¥§©§§¦

øîàpL ,dúBà(fi ck mixac),'äðîìà ãâa ìBáçú àì'oi`y epiide ¨¤¤¡©Ÿ©£¤¤©§¨¨
,llk dpkynl,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøácdpnl`äøéLò ¦§¥©¦§¨©¦¦§¥£¦¨

,dúBà ïéðkLîîdpekyn z` dl aiydl delnd jxhvi `ly oeik §©§§¦¨
dpnl` eli`e ,ea ynzydláéiç äzàå ,äúBà ïéðkLîî ïéà äiéðò£¦¨¥§©§§¦¨§©¨©¨

dì øéæçäìziaxre zixgy dzial qpkp dz`e ,ea ynzydl eze` §©£¦¨
,oekynd zlihp jxevlåjk ici lrdàéOî äzàdze` `ianÎ] §©¨©¦¨

[iciläéúBðëLa òø íL.dxiar jxevl qpkp dz`y eaygiy ¥¨¦§¥¤¨
:oerny iax ixac xe`iaa exn`py mixac d`ian `xnbdïðéøîàå§¨§¦©

epl`ye ,oerny iax ixac xe`iaa epcnr xake -øîà÷ éàîedn - ©¨¨©
dz`y dze` mipkynn oi` dipr dpnl`y xn`y eixac xe`ia
el oi` dze` mipkynn oi` m` `ldy ,dpekyn dl xifgdl aiig

epxn`e jk lr epipre ,dl aiydl oekyn,,øîà÷ éëädipr dpnl` ¨¦¨¨©
y ,dze` mipkynn oi`dðkLîî äzàL CBzî[dze` okynz m`Î] ¦¨©¨§©§§¨

dì øéæçäì áéiç äzà,ea ynzydl liaya dpekyndàéOî äzàå ©¨©¨§©£¦¨§©¨©¦¨
äéúBðëLa òø íLjxevl dlv` `veie qpkp dz`y eaygiy ¥¨¦§¥¤¨

.dxiar
:`ziixadn `iyewd z` zniiqn `xnbdàîìày [gkenÎ]éaø ©§¨©¦

,àø÷c àîòè Léøc àì äãeäéleagl `l dxn` dxezdy oeike §¨¨¨¥©£¨¦§¨
,dxiyrl dipr oia welig oi` ,dpnl` cba [okynlÎ]ïBòîL éaøå§©¦¦§

,àø÷c àîòè Léøc`ly dxn` dxezdy dny yxtn `ed ok lre ¨¥©£¨¦§¨
`veie qpkp dz`yky meyn `ed xacd mrh ,dpnl` cba leagi
dxiyrl dipr oia wlgn `ed ok lre ,rx my jka dl mxbp dlv`
,dywe .cala diipra `l` dxez dxq` `ly dfn cnele
dxezd inrh z` yxecd `ed dcedi iaxy gken epizpynay
yxec epi` oerny iax eli`e ,eail z` zexiqn opi`y miyp xizne
i`cey zewicve zexyk elit` miyp zeaxdl xqe` `ed ok lre ,ok

.eail z` exiqi `l
:`xnbd zvxznàîìòaok` mixg` zenewna -àì äãeäé éaø §¨§¨©¦§¨¨

àëä éðàLå ,àø÷c àîòè Léøcdaxi `l' ly xeqi` o`k mle` - ¨¥©£¨¦§¨§¨¥¨¨
meyn ,dxezd ipic x`yn dpey 'miyp elàø÷c àîòè Løtîc- §¦¨¥©£¨¦§¨

miyp el daxi `le' xn`py ,enrh z` zyxtn dnvr dxezdy
y xnel dxezd zpeeke ,'eaal xeqi `le,íéLð Bl äaøé àì íòè äî©©©Ÿ©§¤¨¦

Bááì øeñé àìc íeMîzexiqn opi` m`y dfn cenlle ,odici lr ¦§Ÿ¨§¨
.exq`p `l eail z`ïBòîL éaøå,`xwc `nrh yxec cinzyøîà §©¦¦§¨©

Cì,ezhiy z` ayiile jl xnel `ed leki -àîìòa éãkîixdÎ] ¨¦§¦§¨§¨
[dxezd lka,àø÷c àîòè ïðéLøceïk íà,dywàø÷ áBzëìic - ¨§¦©©£¨¦§¨¦¥¦§§¨

wx dxeza xn`iiy did÷BzLéìå ,'íéLð Bl äaøé àì'siqedl `le Ÿ©§¤¨¦§¦§
,xac jk lràðéîà àðàåy yxtn iziid ip`e -íòè äîyäaøé àì ©£¨¨¥¨©©©Ÿ©§¤

,miyp eløeñé àìc íeMîdfn oian iziide ,el` miyp ici lr eaal ¦§Ÿ¨
ok m`e ,ozeaxdl el xq`p `l eail z` zexiqn opi`y miypyàì'Ÿ

øeñé,dxez dxn`y 'eaal,éì änìcnll df `a jgxk lre ¨¨¨¦
yeléôàdy`àlà .äpàOé àì Bæ éøä ,Baì úà äøéñîe úçàdzrn £¦©©§¦¨¤¦£¥Ÿ¦¨¤¨¤¨

le`yl yiíéi÷î éðà äîxeqi`d z` yxtn ip` cvik -äaøé àì' ¨£¦§©¥Ÿ©§¤
.dp`yi `l eail z` dxiqne zg` elit` `ldy ,'miyp el

xnel `a weqtdy `id daeyzdeléôàczexiyke zewicv miyp ©£¦
ìéâéáàkdxyr dpeny cr el` miyp el zexzene ,zeaxdl xeq` ©£¦©¦

.xzei `le
dxez dxq`y miyp ieaixy minkg ecnl okidn zxxan `xnbd
oi` dxyr dpenyn zegt eli`e ,miyp dxyr dpenyn xzeia `ed

:`xnbd zl`ey .ieaix `xwp dféðäel` -äøNò äðBîLmiyp ¨¥§¤¤§¥
,z`yl el xzeny dpyna xn`pyïìðîxtqny epcnl okidn - §¨¨

miyp ieaix aygp xak `ed dfn xzeie ,z`yl el xzen df miyp
:`xnbd daiyn .dxez dxq`yáéúëc(d - a b 'a l`eny)ãåãì eãìeiå' ¦§¦©¦¨§§¨¦

ïBðîà BøBëá éäéå ,ïBøáça íéðaclepd,úéìàòøæiä íòBðéçàì ¨¦§¤§©§¦§©§©£¦©©¦§§¥¦
ïa íBìLáà éLéìMäå ,éìîøkä ìáð úLà ìéâéáàì áàìë eäðLîe¦§¥¦§¨©£¦©¦¥¤¨¨©©§§¦§©§¦¦©§¨¤
éMMäå ,ìèéáà ïá äéèôL éLéîçäå ,úébç ïá äiðBãà éòéáøäå ,äëòî©£¨§¨§¦¦£¦¨¤©¦§©£¦¦§©§¨¤£¦¨§©¦¦

là ,ãåc úLà äìâòì íòøúé.'ïBøáça ãåãì eãlé äel eidy `vnp ¦§§¨§¤§¨¥¤¨¦¥¤ª§§¨¦§¤§
,miyp yydéì øîà÷åd ozpàéáð(g ai 'a l`eny)èòî íà'miyp jl §¨¨©¥¨¦¦§¨

,jl yiy el`El äôéñBàåmiyp cer,'äpäëå äpäkcery epiide §¦¨§¨¥¨§¨¥¨
:`xnbd zyxtn .zeaxdl el xzen miyp dpdke dpdk,'äpäk'¨¥¨

cer el siqedl dpeekdúéL,el did xaky oipnd enk miyp yy - ¦
,'äpäëå'cer el siqedl,úéLel yiy yyd lr el siqeiy epiidc §¨¥¨¦

,df xtqnk miinrt ceréøñ éðîz eäì Båäcdpeny cgi eidie - ©£§©§¥§¥
,z`yl el xzen miyp dxyr dpeny cry `vnpe ,miyp dxyr

.xeq`e miyp ieaix llka `ed dfn xzeie
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.åúåà åçùîéå:aizk dnlya.åéðáìå ïøäàì äúéäå:aizk miptd mgla'éðúî
.äøùò äðîù:ol `wtp onwl.äúåà ïéðëùîî äøéùò 'îâdkixv dpi`y itl

:dlila dl exifgdl zeqk eze`l.òø íù äàéùî:ziaxre zixgy jzial qpkzy
.å"éå ùéøãã ïàîìip` zae za ig` l`rnyi (.`p sc onwl) c"a zezin 'ca r"x

:yxec.éúìâòá íúùøçdl ixw oeyny
:ezcig mdl dcibdyk ezy`láø øîàå

.äñôøèîì ìëéî äì÷ùoerxt did df
cle dl did `l eciva azkpy dn dz`hg
dl ded `l jli`e dyrn `eddn `nl`

:dl dedc xninl `ki` ikd inwn la`àäå
.ãåò ãåã ç÷éå áéúëdil eed `aeh `nl`

:miyp.øàåú úôédnglna ziaypd
:diaya zi`xe (gk mixac) aizkck.øîú

mcew dzid x`ez zti za melya` zeg`
el dcli en` dkrn mly ala dxiibzpy
zti zxeza elv` dzide xnz z` cecl

:x`ez.'åâå àð øáã äúòådil aiqpn xnz
:oepn`l dvròîù àìà äéì äééøù äåä éî

.äðéîopze dzcliyk en` dxiibzp `l oiicr
a` zaxew el oi` l`xyin diebe dgty cle
n"n oa el yiy in (.ak sc) zenai zkqna

:'eke.ìçúäå:dlegk jnvr dyr.äéøáä
:h"iixt oebih lk`núåðáì íäì äéä àìù

.ìàøùéoeiv zepa edabe e`hgy mcew
:(b diryi).éçùä úéá øòù àìiliv` zgz
:odizerexf.øîú äøãâdzwrfe dzrnca

e"w miyp x`y e`yp oeifaa dnvr dbdpe
df lewlw rxi` mikln zepa dn onvra

:dnke dnk zg` lr zeheicda
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dxac `lc (.`k sc my) opixn` `dc cere `id

dnglnay rnyn rxd xvi cbpk `l` dxez

`ly mzd z"x yxit jkl i`ed dpey`x d`ia

dipy d`ia dilr `al dnglna dpvgli

'itd on l`enye ax oia inlyexia zwelgne

n dpi` xn` axcd`ia `l` dnglna zxze

dpey`x d`ia `l s` xn` l`enye dpey`x

izxz inlyexid oeyl dfe dipy d`ia `le

`kd `zile axc dinyn oixn` oez` oilin

d`ia dilr `al xeq` axc dinyn oixn` oez`

d`ia `le dpey`x d`ia `l xne` ip`e dipy

`kdc jd l`enyl `iyw k"`e dipy

dzid `l xnzc xninl d`xp ok lr ziyixtck

z`ayk zxaern dzid xak dn`y cec za

ok ik (bi a l`eny) aizkc `de dnglnl

dlcby jezn milirn miklnd zepa dpyalz

:jln za dl ixw cec ly ewiga
miqeq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

äî ,÷Bãöì ãéâð Léwî '÷Bãöìe ãéâðì 'äì eçLîéå'©¦§§©§¨¦§¨©¦¨¦§¨©
Bì äöçî ,ãéâð óà ,åéçàì äöçîe Bì äöçî ÷Bãö̈¤¡¨¤¡¨§¤¨©¨¦¤¡¨
,øîBà éaø ,àéðúc .ïìðî ,déôeb ÷Bãöå .åéçàì äöçîe¤¡¨§¤¨§¨¥§¨¨§©§¨©¦¥
:åéðáì äöçîe ïøäàì äöçî ,'åéðáìe ïøäàì äúéäå'§¨§¨§©£Ÿ§¨¨¤¡¨§©£Ÿ¤¡¨§¨¨

äðùîéaø .äøNò äðîL àlà ,'íéLð Bl äaøé àì'Ÿ©§¤¨¦¤¨§Ÿ¤¤§¥©¦
úBøéñî eäé àlL ãáìáe ,Bì àeä äaøî ,øîBà äãeäé§¨¥©§¤¦§¨¤Ÿ§§¦
úà äøéñîe úçà eléôà ,øîBà ïBòîL éaø .Baì úà¤¦©¦¦§¥£¦©©§¦¨¤
äaøé àì' øîàð änì ,ïk íà .äpàOé àì äæ éøä ,Baì¦£¥¤Ÿ¦¨¤¨¦¥¨¨¤¡©Ÿ©§¤

:ìéâéáàk eléôàc ,'íéLð Bìàøîâéaøc ,àøîéîì ¨¦©£¦©£¦¨¦§¥§¨§©¦
Léøc àì ïBòîL éaøå ,àø÷c àîòè Léøc äãeäé§¨¨¥©£¨¦§¨§©¦¦§¨¨¥
,àéðúc ,eäì ïðéòîL àëtéà àäå .àø÷c àîòè©£¨¦§¨§¨¦§¨¨§¦©§§©§¨
ïéà ,äøéLò àéäL ïéa äéiðò àéäL ïéa äðîìà©§¨¨¥¤¦£¦¨¥¤¦£¦¨¥
,'äðîìà ãâa ìBáçú àì' øîàpL ,dúBà ïéðkLîî§©§§¦¨¤¤¡©Ÿ©£¤¤©§¨¨
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é÷úî .éøñ éðîz eäì Båäc ,úéL'íéLð Bì äaøé àì' ,éëä énð àéðz .òaøàå ïéøNò 'äpäëå' ,éøñ ézøz 'äpäk' ,àîéà ,àðéáø dì ó ¦©£§©§¥§¥©§¦¨©¦¨¥¨¨¥¨©§¥§¥§¨¥¨¤§¦§©§©©§¨©¥¨¦Ÿ©§¤¨¦
,ïãéc àpúå .äðîLe íéòaøàî øúBé 'íéLð Bì äaøé àì' ,éëä énð àéðz .eåä äðîLe íéòaøà ,å"éå Léøãc ïàîì .òaøàå íéøNòî øúBé¥¥¤§¦§©§©§©§¨¥¨©§¨¦§Ÿ¤¨©§¨©¥¨¦Ÿ©§¤¨¦¥¥©§¨¦§Ÿ¤§©¨¦¨
?ìëéî éàåä àäå .úéL ,àøúa 'äpäk' óà ,úéL ,àn÷ 'äpäk' äî ,àn÷ 'äpäë'ì àøúa 'äpäk' Léwî ,àðäk áø øîà .déîòè éàî©©£¥¨©©©£¨©¦¨¥¨©§¨§¨¥¨©¨©¨¥¨©¨¦©¨¥¨©§¨¦§¨£©¦©
,éða ìëéîì Båä éîe .'éúìâòa ízLøç éìeì' øîBà àeä ïëå ,äìâòk åéìò äáéáçL ,äìâò dîL àø÷ð änìå ,ìëéî Bæ äìâò ,áø øîà̈©©¤§¨¦©§¨¨¦§¨§¨¤§¨¤£¦¨¨¨§¤§¨§¥¥¥£©§¤§¤§¨¦¦£§¦©§¥
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úà àøzå ïBlçä ãòa äô÷Lð ìeàL úa ìëéîe' áéúëc ,äåä íéìLeøéa ,ìëéîc äNòî eléàå ,ïBøáça eäì áéMç à÷ àëéä ,íéðä¦¥¨¨©¥§§¤§§¦©£¤§¦©¦¨©¦£¨¦§¦¦©©¨¦§§¨§©©©©¥¤¤
äNòî BúBà ãò ,àîéà àlà .dñôøèéîì ìëéî dzì÷L ,óñBé áø àîézéàå äãeäé áø øîàå .'æázå 'ä éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä©¤¤¨¦§©¥§©§¥¦§¥©¦¤§¨©©§¨§¦¥¨©¥§©§¨¦©§¦§©§©¤¨¥¨©©£¤
,'íéLâìt' éàîe 'íéLð' éàî .øNò äðBîL ééBlîì ,'íéìLeøéa íéLðå íéLâìt ãBò ãåc çwiå' áéúëäå .dì äéä àì Cìéàå ïàkî ,dì äéä̈¨¨¦¨§¥©Ÿ¨¨¨§¨§¦©¦©¨¦¦©§¦§¨¦¦¨©¦§©¥§¨¨¨©¨¦©¦©§¦
úBàî òaøà ,áø øîà äãeäé áø øîà .ïéLecé÷ àìáe äaeúk àìa 'íéLâìt' ,ïéLecé÷áe äaeúëa 'íéLð' ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¦¦§¨§¦¦¦©§¦§Ÿ§¨§Ÿ¦¦¨©©§¨¨©©©§©¥

éãìéíäå ,eéä úBñééb éLàøa ïéëläîe áäæ ìL úBðBø÷a ïéáLBé ïleëå ,eéä úBiøBìa éìcâîe ,eéä øàBz úôé éða ïleëå ,ãåãì Bì eéä í §¨¦¨§¨¦§¨§¥§©©¨§©§¥§¦¨§¨§¦¦§¤¨¨§©§¦§¨¥§¨¨§¥
éðòðîé àì ék Cìnä ìà àð øac äzòå' øîàpL ,äúéä øàBz úôé úa ,øîz ,áø øîà äãeäé áø øîàå .ãåc úéa ìL ïéôBøâà éìòa eéä̈©£¥¤§¦¤¥¨¦§¨©©§¨¨©©¨¨©§©©¨§¨¤¤¡©§©¨©¤¨¤©¤¤¦Ÿ¦§¨¥¦
BîLe òø ïBðîàìe' .äúéä øàBz úôé úa ,dpéî òîL àlà .déì àéøL äåä éî déúçà ,éàåä ïéàeOéð úa Czòc à÷ìñ éàå ,'jnî¦¤¨§¦¨§¨©§¨©¦¦£©£¨¥¦£¨©§¨¥¤¨§©¦©©§©©¨§¨§©§¥©§
Cìnä ïa ìc äëk äzà òecî øîàiå' .äòLøì 'íëç Léà' ,áø øîà äãeäé áø øîà ,'íëç Léà [áãðBéå] ãåã éçà äòîL ïa áãðBé¨¨¤¦§¨£¦¨¦§¨¨¦¨¨¨©©§¨¨©©¦¨¨§¦§¨©Ÿ¤©©©¨¨¨©¤©¤¤
äúNòL ,áø øîà äãeäé áø øîà ,'åéðôì ÷Bvzå úøNnä çwzå äéøaä úà éðéòì äúNòå ãò ìçúäå EákLî ìò áëL áãðBé Bì øîàiå©Ÿ¤¨¨§©©¦§¨§§¦§¨©§¨§¨§¥©¤©¦§¨©¦©©©§¥©¦§¨¨¨©©§¨¨©©¤¨§¨
äøL÷ð éëå .äëôL úeøk BzàNòå Bì äøL÷ð àîéð ,÷çöé éaø øîà ,àîòè éàî ,'ãàî äìBãb äàðN ïBðîà äàðNiå' .ïebéè éðéî Bì¦¥¦©¦§¨¤¨©§¦§¨§¨§Ÿ©©£¨¨©©¦¦§¨¦¨¦§§¨©£¨©§¨§¨§¦¦§§¨
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.ãåçééä ìò:dieptd lre yi` zy`c.åúîìåä àìå åîìåäì ù÷áùey`xa ayzy
otecl otecn dllg jeza adf ly hiaxy didy itl eznled `le zekln xzk
cec zial zecr `ide ey`xa uixg el yiy inl `l` ey`xa zayiizn dpi`e

:eznled epi` zeklnl ie`x epi`y ine eznled zeklnl ie`xd lky.äéúåáø éàî
:jln oal yi` miyngcé÷å÷çå ìåçè éìåèð

.íéìâøä úåôëmq ici lr legh ilehp
zetk iwewge mc`l eciakn leghdy
lr mivxe mdizeqxta xya oi` milbxd

:oiwefip opi`e oipwxad lre mivewd'éðúî
.àéðôñàdpya dpy icn zeliig xky

:dpyd lk enr oi`veide oiqpkpd.åì 'îâ
:miqeq ieaxa licbdle ezrc aigxdl rnyn
jixve l`xyi ux`l mixvnn mi`a miqeqd
mixaere miqeq el zepwl migely gelyl
zeny) mler cr cer mze`xl etiqez `la

:opiqxb `l dyrz `le dyra :(ciäåä
.àì åáëø éãë åìéôà àðéîàzekln dinza

:`aiyg in miyxte akx `la.éùåôàìakx
`le dgeexda aekxl miqeqe miyxte
qeq akexyk opiqxb iget`l `"l .mevnva
mrt akexe cia elv` cg` qeq jyene cg`
:exiag z` ribxdl df lr mrte df lr

.äçååøäìxekyl jxhvi m`e mvnvl `ly
:ecia ievn didiy zeliig ceréèåòîì

.úåèåéãä:miyp zeaxdl oixzenc
.úåàìáèöà:miqeqd xecnl lecb zia

.úååøàipt lr dxeyl dxey oia dlcad
:ziad.íéðáàë:`zxet `din aiygàì

.äøåú éîòè åìâúðzyial dxq`p dnl oebk
:oda `veike xifg zlik`e fphryéúùì

.úåøåúeli`c zeheicdn jln ip`yc `d
:izxz ira jlne `cga dil ibq heicd did

.äðùî:rnyna mizy.éøáò áúëipa ly
:xdpd xar.äàðåáéìoirk zelecb zeize`

:zefefne zerinwa oiazeky oze`
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íéñåñmiqeq dnkl `"d qeq `l` aizk `l i` opiqxb ikd ixz rnync 'it .il dnl

i` 'it cg` lk lr wlgl qeq xcde miqeq `pngx azk `ki`c `ed e`l cg

zeaxdc `xw gkenck xaer `ed lha cg` qeq lr `pin` ded daxi `l iab qeq aizk

lr dyrz `l lr xearl aezkd dpiy jkl e`l cg `l` `kil miqeq dnkl n"ne qeq

iqxbc miyaeyn mixtq yie qeqe qeq lk

miqeq daxi `l 'it dyrz `le dyra xearl

e`l qeq zeaxd ornlc okzi `le llk il dnl

:aiyi `lc e`l` i`w j` `ed dyr

áúëon ziyrp ze`dy dfk n"i .d`peail

azkde eic wlgd oi`lnny oald

df oi`c `xidp `le wlg xiipn eili`n ziyrp

oihiba opixn`c zekxi wge zekez wg iedc azk

epi` hb iabc ikid ike hb iabl azk oi` (.k sc)

i`n` cere xyk epi` inp dxez xtq iab azk

`l ixd (d l`ipc) ixwnl `azk oldk `l

myc 'it z"xe llk zeize`d zaizk dpzyp

:dpeyn azk ea oiazeke d`peail `nyix mewn
mirax`
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øîàc ,àeä àúééøBàc ,ãeçé .äéeðtä ìòå ãeçéiä ìò©©¦§©©§¨¦§©§¨§¨©
ãeçééì æîø ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¤¤§¦

éçà Eúéñé ék' øîàpL ,ïéépî äøBzä ïî,'Enà ïá E ¦©¨¦©¦¤¤¡©¦§¦§¨¦¤¦¤
øîBì ,àlà .úéñî Bðéà áà ïa ,úéñî íà ïa éëå§¦¤¥¥¦¤¨¥¥¦¤¨©
ìk íò ãçééúî øçà ïéàå ,Bnà íò ãçééúî ïa ,Eì§¥¦§©¥¦¦§¥©¥¦§©¥¦¨

äøBzaL úBéøò.äéeðôc ãeçéé ìò eøæb ,àîéà àlà . £¨¤©¨¤¨¥¨¨§©¦¦§¨
áø øîà ,'Cìîà éðà øîàì àOðúî úébç ïá äiðãàå'©£Ÿ¦¨¤©¦¦§©¥¥Ÿ£¦¤§Ÿ¨©©
.BzîìBä àìå BîìBäì LwéaL ãnìî ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§©¥¤¦¥§§§Ÿ©§
.'åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéLøôe áëø Bì Nòiå'©©©¤¤¨¨¦©£¦¦¦¨¦§¨¨
éìeèð ïlek ,áø øîà äãeäé áø øîà ,àúeáø éàî©§¨¨©©§¨¨©©¨§¥

:eéä íéìâø úBtk é÷e÷çå ,ìBçèäðùîäaøé àì' §©£¥©©§©¦¨Ÿ©§¤
.àéðtñà ïzéì éãk àlà ,'ãàî Bl äaøé àì áäæå óñëå' .Bzákøî éãk àlà ,'íéñeñ Bl¦¤¨§¥¤§©§§¤¤§¨¨Ÿ©§¤§Ÿ¤¨§¥¦¥©§©§¨

ì äøBz øôñ Bì áúBëåáLBé .Bnò dñéðëî ,àeä ñðëð .Bnò dàéöBî ,äîçìnì àöBé .BîL §¥¥¤¨¦§¥©¦§¨¨¦¨¦¦§©©§¦¨¦¥
:'åéiç éîé ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå' øîàpL .Bcâðk àéä ,áñéî .Bnò àéä ,ïécaàøîâeðz ©¦¦¦¥¥¦§¤§¤¤¡©§¨§¨¦§¨¨¨§¥©¨¨

Bðéà ,Bì .'Bì' øîBì ãeîìz ,åéLøôe Bzákøî éãk eléôà ìBëé ,'íéñeñ Bl äaøé àl' ,ïðaø©¨¨Ÿ©§¤¦¨£¦§¥¤§©§¨¨¨©§©¥
.ïéðìèaä íéñeñ ,'íéñeñ' íéi÷î éðà äî àä .åéLøôe Baëø éãk àeä äaøî ìáà ,äaøî©§¤£¨©§¤§¥¦§¨¨¨¨¨£¦§©¥¦¦©©§¨¦
,'ñeñ úBaøä ïòîì' øîBì ãeîìz ,äaøé àì'a àeäL ,ìèa àeäå ãçà ñeñ eléôàL ïéépî¦©¦¤£¦¤¨§¨¥¤§Ÿ©§¤©§©§©©©§
àìa øBáòì .éì änì 'íéñeñ' ,'äaøé àì'a éà÷ ,ìèa àeäå ãçà ñeñ eléôàc øçàî éëå§¦¥©©©£¦¤¨§¨¥¨¥§Ÿ©§¤¦¨¨¦©£§Ÿ
eléôà ,àðéîà äåä ,éëä åàì àä ,'Bì' àðîçø áúëc ,àîòè .ñeñå ñeñ ìk ìò ,äNòú©£¤©¨§©£¨§¨©©£¨¨¨¨¨¦£¨£¦¨£¦
ïzéì éãk àlà 'Bl äaøé àì áäæå óñëå' :éLBtàì ,àëéøö àì .àì énð ,åéLøôe Baëø éãk§¥¦§¨¨¨©¥ŸŸ§¦¨§©¥§¤¤§¨¨Ÿ©§¤¤¨§¥¦¥
øîBì ãeîìz ,àéðtñà ïzéì éãk eléôà ìBëé ,'Bl äaøé àì áäæå óñëå' ,ïðaø eðz :'àéðtñà©§©§¨¨©¨¨§¤¤§¨¨Ÿ©§¤¨£¦§¥¦¥©§©§¨©§©
àä ,'Bì' àðîçø áúëc ,àîòè .àéðtñà ïzéì éãk àeä äaøî ìáà ,äaøî Bðéà Bì ,'Bì'¥©§¤£¨©§¤§¥¦¥©§©§¨©£¨§¨©©£¨¨¨
àzLä .äçååøäì ,àëéøö àì .àì énð ,àéðtñà ïzéì éãk eléôà ,àðéîà äåä ,éëä åàì̈¨¦£¨£¦¨£¦§¥¦¥©§©§¨©¥ŸŸ§¦¨§©§¨¨©§¨
äãeäé áø .úBèBéãä éèBòîì .déa úLøc éàî ,'íéLð Bì äaøé àì' ,äLøãì 'Bì' úøîàc§¨§©¦§¨¨Ÿ©§¤¨¦©¨§©¥§©¥¤§©§¨

ì éäéå' áéúk ,éîøìà íéòaøà äîìLéäéå' áéúëe '[Bákøîì] (Bzákøîì) íéñeñ úBåøà ó ¨¥§¦©§¦¦§ŸŸ©§¨¦¤¤ª§¦§¤§©§§¤§¨§¦©§¦
ìúòaøà Ba eéä ãçàå ãçà ìk ,eéä úBàìaèöéà óìà íéòaøà íà ,ãöék àä .íéñeñ [úBéøà] (úBåøà) íéôìà úòaøà äîìL ¦§ŸŸ©§©©£¨¦ª§ª§¦¨¥©¦©§¨¦¤¤¦§©§¨¨¨¤¨§¤¨¨©§©©

,éîø ÷çöé (éaø) .íéñeñ úBåøà óìà íéòaøà Ba eéä ãçàå ãçà ìk ,eéä úBàìaèöéà íéôìà úòaøà íàå .íéñeñ úBåøà íéôìà£¨¦ª§¦§¦©§©©£¨¦¦§©§¨¨¨¤¨§¤¨¨©§¨¦¤¤ª§¦©¦¦§¨¨¥
àNpL íãB÷ ïàk ,àéL÷ àì .'íéðáàk íéìLeøéa óñkä úà äîìL ïziå' áéúëe ,'äîeàîì äîìL éîéa áLçð óñk ïéà' áéúk§¦¥¤¤¤§¨¦¥§ŸŸ¦§¨§¦©¦¥§ŸŸ¤©¤¤¦¨©¦©£¨¦¨©§¨¨¤¤¨¨
ãøé ,äòøt úa úà äîìL àNpL äòLa ,÷çöé éaø øîà .äòøt úa úà äîìL àNpL øçàì ïàk ,äòøt úa úà äîìL§ŸŸ¤©©§Ÿ¨§©©¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨©©¦¦§¨§¨¨¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨©
éøäL ,äøBz éîòè eìbúð àì äî éðtî ,÷çöé éaø øîàå .éîBøaL ìBãb Cøk äðáð åéìòå ,ïBèøéN äìòäå íia äð÷ õòðå ìàéøáb©§¦¥§¨©¨¤©¨§¤¡¨¦§§¨¨¦§¨§©¨¤§¦§¨©©¦¦§¨¦§¥©Ÿ¦§©©£¥¨¤£¥
éäéå' áéúke ,øeñà àìå äaøà éðà ,äîìL øîà ,'íéLð Bl äaøé àì' áéúk .íìBòä ìBãb ïäa ìLëð ,ïîòè elbúð úBàø÷î ézL§¥¦§¨¦§©©£¨¦§©¨¤§¨¨§¦Ÿ©§¤¨¦¨©§ŸŸ£¦©§¤§Ÿ¨§¦©§¦
äákøî àözå' áéúke ,áéLà àìå äaøà éðà ,äîìL øîàå 'íéñeñ Bl äaøé àì' áéúëe .'Bááì úà ehä åéLð äîìL úð÷æ úòì§¥¦§©§ŸŸ¨¨¦¤§¨§¦Ÿ©§¤¦§¨©§ŸŸ£¦©§¤§Ÿ¨¦§¦©¥¥¤§¨¨

ì äøBz øôñ áúBëå :'Bâå 'LLa íéøönîeçépäL ét ìò óà [äaø] (àáø) øîà .åéúBáà ìLa äàðúé àlL ãáìáe ,àðz :BîL ¦¦§©¦§¥§¥¥¤¨¦§¨¨¦§¨¤Ÿ¦§¨¤§¤£¨¨©¨¨©¨©©¦¤¦¦
äøBz øôñ Bì áúBëå' ,éiaà déáéúéà .'äøéMä úà íëì eáúk äzòå' øîàpL ,BlMî áBzëì äåöî ,äøBz øôñ íãàì åéúBáà Bì£¨§¨¨¥¤¨¦§¨¦§¦¤¤¤¡©§©¨¦§¨¤¤©¦¨¥¦¥©©¥§¥¥¤¨

ìì ,àëéøö àì .àì èBéãä ,ïéà Cìî ,'íéøçà ìLa äàðúé àlL BîLì áúBk ''Bâå äðLî úà Bì áúëå ,àéðúãëå ,úBøBz ézLBîL ¦§¤Ÿ¦§¨¤§¤£¥¦¤¤¦¤§ŸŸ§¦¨¦§¥§¦§©§¨§¨©¤¦§¥§¥¦§
ïéîk dúBà äNBò) Bnò úñðëðå äàöBiL dúBà .åéæðb úéáa Bì úçpenL úçàå 'Bnò úñðëðå äàöBé àéäL úçà ,úBøBz ézL§¥©©¤¦§¨§¦§¤¤¦§©©¤©©§¥§¨¨¨¤§¨§¦§¤¤¦¤¨§¦
,àqkä úéáì àìå õçønä úéáì àì da ñðëð Bðéà .('èBnà ìa éðéîéî ék ãéîú écâðì 'ä éúéeL' øîàpL ,BòBøæa äìBúå ,òéî÷̈¦©§¤¦§¤¤¡©¦¦¦§¤§¦¨¦¦¦¦¦©¤¥¦§©¨Ÿ§¥©¤§¨§Ÿ§¥©¦¥

éeàøä íB÷î ,'Bá àø÷å Bnò äúéäå' øîàpLìàøNéì äøBz äðzéð ,älçza ,àá÷eò øî àîézéàå ,àøèeæ øî øîà .Ba úBø÷ì ¤¤¡©§¨§¨¦§¨¨¨¨¨¦§¨©©§¨§¦¥¨©§¨©§¦¨¦§¨¨§¦§¨¥
ìe éøáò áúëaìe úéøeMà áúëa ,àøæò éîéa íäì äðzéðå äøæç .ùãBwä ïBLìe úéøeMà áúk ìàøNéì ïäì eøøéa .énøà ïBLïBL ¦§¨¦§¦§©¤¨§¨§¦§¨¨¤¦¥¤§¨¦§¨©¦§£©¦¥§¨¤§¦§¨¥§¨©¦§

ìe úéøáò áúk úBèBéãäì eçépäå ,ùãBwä,àcñç áø øîà ,úéøáò áúk éàî .éàúek ,àcñç áø øîà ,úBèBéãä ïàî .énøà ïBL ©¤§¦¦¨¤§§¨¦§¦§£©¦©¤§¨©©¦§¨¨¥©§¨¦§¦¨©©¦§¨
øîBà àeä äLîa ,äLî Bîã÷ (àì) àìîìéà ,ìàøNéì Bãé ìò äøBz ïúpézL àøæò äéä éeàø ,øîBà éñBé éaø ,àéðz .äàðBáéì áúk§¨¦¨¨©§¨©¦¥¥¨¨¨¤§¨¤¦¨¥¨©¨§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ§¨Ÿ¤§Ÿ¤¥
,ïläì øeîàä äéilò óà .äøBz ,ïàk øeîàä äéiìò äî .'ìáaî äìò àøæò àeä' øîBà àeä àøæòa ,'íéäìàä ìà äìò äLîe'Ÿ¤¨¨¤¨¡Ÿ¦§¤§¨¥¤§¨¨¨¦¨¤©£¦¨¨¨¨¨©£¦¨¨¨§©¨
úà LBøãì Bááì ïéëä àøæò ék' øîBà àeä àøæòa ,'íéètLîe íéwç íëúà ãnìì àéää úòa äeö éúBàå' øîBà àeä äLîa .äøBz¨§Ÿ¤¥§¦¦¨¨¥©¦§©¥¤§¤ª¦¦§¨¦§¤§¨¥¦¤§¨¥¦§¨¦§¤
øîàpL ,áúkä Bãé ìò äpzLð ,Bãé ìò äøBz äðzéð àlL ét ìò óàå .'ètLîe ÷Bç ìàøNéa ãnììe úBNòìå (åéäìà) 'ä úøBz©¡Ÿ¨§©£§©¥§¦§¨¥¦§¨§©©¦¤Ÿ¦§¨¨©¨¦§©¨©¨©§¨¤¤¡©
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oixcdpq(oey`x meil)

ãeçéiä ìò,yi` zy` mr cgiizdl mc` xeq`y -äéeðtä ìòå ©©¦§©©§¨
.daezke oiyeciw `ll dilr `eal xeq`y

.cegi xeq`l ekxvedy ax ixacn oaend lr ddnz `xnbd
xeqi` `ld :`xnbd zl`eyeçéàeä àúééøBàc ãzxifbn `le ¦§©§¨

,minkgãeçééì æîø ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¤¤§¦
xeq`yøîàpL ,ïéépî äøBzä ïîdxf dcearl gicne ziqn oic iabl ¦©¨¦©¦¤¤¡©

(f bi mixac)éçà Eúéñé ék','Enà ïá Edxaicy dn lr le`yl yie ¦§¦§¨¦¤¦¤
,m`d on g` lr `weec dxezdíà ïa éëåzeidl ieyrúéñîz` §¦¤¥¥¦

eli`e ,dxf dcearl m`d on eig`Bðéà áà ïazeidl ieyrúéñî ¤¨¥¥¦
.dxf dcearl a`d on eig` z`àlà'jn` oa' aezkd hwpøîBì ¤¨©

fenxleEìy ,jkaïazeidl el xzenBnà íò ãçééúî`idy s` §¥¦§©¥¦¦
xicz `vnp `ede en` lv` oad ievny li`ed ok lre ,eilr dexr

,eziqdl `ed ieyr en` oa eig` mrey jkn wiiclãçééúî øçà ïéà¥©¥¦§©¥
.äøBzaL úBéøò ìk íòon cnlp cegi xeqi`y micnl ep`vnpe ¦¨£¨¤©¨

.xnze oepn` dyrn xg` eilr xefbl ekxved dnle ,dxezd
:`xnbd zvxznàîéà àlàdcedi ax ixac z` x`al xen` - ¤¨¥¨
y ,jk ax myaäéeðôc ãeçéé ìò eøæb`l df xacy ,dry dze`a ¨§©¦¦§¨

.dxezd on xq`p
xn`p :dipec` zece` mb ax mya dcedi ax ixacn d`ian `xnbd

mikln xtqa(d ` '`),,Cìîà éðà øîàì àOðúî úébç ïá äiðãàå'©£Ÿ¦¨¤©¦¦§©¥¥Ÿ£¦¤§Ÿ
.'eiptl mivx Wi` miXnge miWxtE akx Fl UrIeäãeäé áø øîà ©©©¤¤¨¨¦©£¦¦¦¨¦§¨¨¨©©§¨

L ãnìî ,áø øîàe ,cec zia zekln xzk lhpBîìBäì Lwéa- ¨©©§©¥¤¦¥§§
,dti ey`xa ayiizi xzkdyBzîìBä àìåayiiziy gilvd `le - §Ÿ©§

xary adf hiaxy zeklnd xzk llga didy .ezcin itk ey`xa
el didy inl `l` dti ayiizn xzkd did `l ok lre ,cvl cvn
zeklnl ie`xd edin cec zial zecr did df xace ,ey`xa uixg

.dl ie`x epi`y edine
:cer my xn`p.'åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéLøôe áëø Bì Nòiå'©©©¤¤¨¨¦©£¦¦¦¨¦§¨¨

:`xnbd zl`eyàúeáø éàîjka cgeinde lecbd xacd edn - ©§¨
jln oay xg` ,yecig jka oi` `ld ,eiptl evx yi` miyngy

:`xnbd daiyn .`ed,áø øîà äãeäé áø øîàxnel aezkd `a ¨©©§¨¨©©
yìBçè éìeèð ïlekeéä íéìâø úBtk é÷e÷çå`ved mq ici lry - ¨§¥§©£¥©©§©¦¨

ewwgp oke ,uexl eilr dywne mc`d z` ciaknd leghd mdn
lr uexl elkeiy ick ,mvray xyad mdn `vede mdilbx zetk

.wfpdl `la mipwxae mivew

äðùî
dxeza xn`p ,zncewd dpynl dncwda `aenk(fiÎfh fi mixac)

zncewd dpyna .oenne miyp ,miqeq zeaxdl jlnl xeq`y
ipy z` x`al dkiynn ef dpyn .miyp zeaxdl xeqi`d x`azp

dxezd dzeiv :mixg`d mixeqi`d'íéñeñ Bl äaøé àì'éãk àlà , Ÿ©§¤¦¤¨§¥
l el mikxvpd miqeqd [xeriykÎ].Bzákøî,dxezd dzeiv cer ¤§©§

'ãàî Bl äaøé àì áäæå óñëå'éãk àlà ,jxvpd oennd [xeriykÎ] §¤¤§¨¨Ÿ©§¤§Ÿ¤¨§¥
elàéðtñà ïzéìozep `edy ,enr miqpkpe mi`veid miliigd xky - ¦¥©§©§¨

lkeiy icka oenn zeaxdl el xzene ,dpy icn mxky z` mdl
jlnd zece` dxeza xn`p cer .mxky z` mdl mlyl(hiÎgi my),

z`Gd dxFYd dpWn z` Fl azke FYklnn `QM lr FYaWk dide'§¨¨§¦§©¦¥©§©§§¨©¤¦§¥©¨©Ÿ
.'eiIg ini lM Fa `xwe FOr dzide ,mIeld mipdMd iptNn xtq lr©¥¤¦¦§¥©Ÿ£¦©§¦¦§¨§¨¦§¨¨¨§¥©¨

,mi`ad mipicd z` cenll yi o`kneBì áúBëåjlndäøBz øôñ §¥¥¤¨
ìBîL,xtqe .dnecke dyexia laiwy xtqa ynzydl leki epi`e ¦§

`edyk ,dfBnò dàéöBî äîçìnì àöBéñðëð .,dnglndnàeä ¥©¦§¨¨¦¨¦¦§©
.Bnò dñéðëî`edyk okeïéca áLBé,oceáñéî .Bnò àéä,lek`làéä ©§¦¨¦¥©¦¦¦¥¥¦

zgpen.Bcâðkdnn z`f lk epcnleøîàpL(my)àø÷å Bnò äúéäå' §¤§¤¤¡©§¨§¨¦§¨¨
,'åéiç éîé ìk Bá.mlerl epnn xeqz `ly ¨§¥©¨

àøîâ
`xnbd .'ezakxn ick `l` miqeq el daxi `l' dpyna epipy

cer zllekde ,df xzid ly exewn z` d`iand `ziixa d`ian
:miqeq zeaxdl xeqi`d ipicn,ïðaø eðzdxeza xn`pBl äaøé àl' ¨©¨¨Ÿ©§¤

ìBëé ,'íéñeñdaxi `ly xnel ziidéãk eléôàl jxvpdøîBzák ¦¨£¦§¥¤§©§
,'Bì' øîBì ãeîìz ,åéLøôewxy jkn epcnle,Bìlicbdle aigxdl ¨¨¨©§©

,miqeq ieaixa ezrcåéLøôe Baëø éãk àeä äaøî ìáà ,äaøî Bðéà. ¥©§¤£¨©§¤§¥¦§¨¨¨
:`ziixad zxxaníéi÷î éðà äî àäxeqi`a yxtn ip` dn - ¨¨£¦§©¥

el daxi `ly dxn`yk dxezd dpeeik dnl xnelk ,dxezd
,íéñeñ.zeaxdl el xzen eiyxte eakx icky epcnly xg`n ¦

zeaxdl xeq`l `id dxezd zpeeky ip` yxtn :`ziixad daiyn
ïéðìèaä íéñeñeakxl eze` miynyn mpi`e lha micnerd - ¦©©§¨¦

ihxt z` zxxane `ziixad dtiqen .ezrc licbdl `l` ,eiyxte
zeaxdl oi`y epcnl ,miax oeyl 'miqeq' xn`py dnn :xeqi`d

,miqeq ipyeléôàL ïéépîdaxdàeäL ìèa àeäå ãçà ñeñxaer ¦©¦¤£¦¤¨§¨¥¤
eilraxeqi`äaøé àì','miqeq eløîBì ãeîìz(fh fi my)aiWi `le' §Ÿ©§¤©§©§Ÿ¨¦

dnixvn mrd z`,'ñeñ úBaøä ïòîì'qeq' o`k xn`py dnne ¤¨¨¦§©§¨§©©©§
,lha `ede cg` qeq el daxd elit` xaery epcnl ,cigi oeyla

:`ziixad zl`ey .eiyxte eakx jxevl epi` m`eléôàc øçàî éëå§¦¥©©©£¦
éà÷ ,ìèa àeäå ãçà ñeñ[eilr `ed xaerÎ]axeqi`äaøé àì'el ¤¨§¨¥¨¥§Ÿ©§¤

,'miqeq'íéñeñ',miax oeyla dxez dxn`y,éì änìic didy ¦¨¨¦
:`ziixad daiyn .'qeq el daxi `l' aezklìò äNòú àìa øBáòì©£§Ÿ©£¤©

ñeñå ñeñ ìk,'qeq el daxi `l' xn`p did eli`y .daxn `edy ¨§
xeqi`a `l` daxny miqeqd lk lr xaer epi`y mixne` epiid
xaery xnel 'miqeq el daxi `l' dxezd dazk ok lre ,cg`

.qeqe qeq lk lr e`la
:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdàîòèenrh - ©£¨

meyn `ed ,eiyxte eakx ick miqeq zeaxdl xzeny df oic ly
àðîçø áúëcdxezd dazky -,'Bì',xen`keéëä åàì àäla` - §¨©©£¨¨¨¨¨¦

,z`f ilelàðéîà äåäy xnel iziid xeaq -åéLøôe Baëø éãk eléôà £¨£¦¨£¦§¥¦§¨¨¨
énð[mbÎ]àìln `lde ,ok xnel okzid ,daxidaeyg dpi` zek ©¥Ÿ

dnle ,xeqi`d llka df oi`y `hiyte ,miyxte akx `ll zekln
:`xnbd zvxzn .z`f xizdl aezkd jxvedàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨

`l` aezkd jxvedéLBtàìepi`y ,dgeexda zeaxdl xizdl - §©¥
miyxte miax miakx zeaxdl `ed leki `l` ,xaca mvnvl jixv

.mkxev itk miqeq zeaxdle ,miax
:dpyna epipy cer.'àéðtñà ïzéì éãk àlà Bl äaøé àì áäæå óñëå'§¤¤§¨¨Ÿ©§¤¤¨§¥¦¥©§©§¨

:df xzid ly exewn zece` `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
dxezaìBëé ,'Bl äaøé àì áäæå óñëå'el daxi `ly xnel ziid §¤¤§¨¨Ÿ©§¤¨

adfe sqkéãk eléôàel jxvpd,'Bì' øîBì ãeîìz ,àéðtñà ïzéì £¦§¥¦¥©§©§¨©§©
y jkn epcnleBìenvräaøî Bðéà,adfe sqkàeä äaøî ìáàsqk ¥©§¤£¨©§¤

adfeàéðtñà ïzéì éãk.eiliigl §¥¦¥©§©§¨
:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdàîòèenrh - ©£¨

,eizeliigl xky ozil ick adfe sqk zeaxdl xzeny df oic ly
meyn `edàðîçø áúëcdxezd dazky -,'Bì',xen`keåàì àä §¨©©£¨¨¨¨

éëä,z`f ilel la` -àðéîà äåäy xnel iziid xeaq -éãk eléôà ¨¦£¨£¦¨£¦§¥
énð àéðtñà ïzéì[mbÎ]àìseq`l eilr xq`iy xnel okzid ,daxi ¦¥©§©§¨©¥Ÿ

zvxzn .ok xnel okzi `l `ld ,eizeliigl mlyl icka oenn
:`xnbdàëéøö àì`l` aezkd jxved `l -äçååøäìlekiy - Ÿ§¦¨§©§¨¨

,jka mvnvl jixv epi`e geexa `iptq` xear oenn zeaxdl `ed
.ecia ievn mxky didi ,zeliig cer xekyl jxhvi m`y icka

:`xnbd zl`eyúøîàc àzLäxn`py dny zxn`y dzrn - ©§¨§¨§©
dxeza'Bì',adfe sqk zeaxdl xeqi`ae miqeq zeaxdl xeqi`a

`a `edy,äLøãìxn`py dn ok m` ,xen`ke,'íéLð Bì äaøé àì' ¦§¨¨Ÿ©§¤¨¦
,'el' o`k mb xn`pydéa úLøc éàîdaiyn .ea yxec jpd dn - ©¨§©¥

`a miyp zeaxdl xeqi`a xn`py 'el'd :`xnbdéèBòîìhrnl - §©¥
xeqi`dn `ivedleúBèBéãäxeq` jln wxy ,mikln mpi`y ¤§

.jka mixzen mc` ipa x`y la` ,miyp zeaxdl
dnly ly eiqeq zenk zece` miweqta dxizq zxxan `xnbd

:jlndéîø äãeäé áø,miweqta dxizq dywd -áéúk(e d '` mikln) ©§¨¨¥§¦
ì éäéå'úBåøà óìà íéòaøà äîìL,'[Bákøîì] (Bzákøîì) íéñeñ ©§¦¦§ŸŸ©§¨¦¤¤ª§¦§¤§©§§¤§¨
áéúëe(dk h 'a minid ixac)ì éäéå'(úBåøà) íéôìà úòaøà äîìL §¦©§¦¦§ŸŸ©§©©£¨¦ª§
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oixcdpq(ipy meil)

(f c `xfr)ïååzLpä áúëe'[dpzypy azkdeÎ]íbøeúîe úéîøà áeúk §¨©¦§§¨¨£¨¦§§¨
'úéîøà,,zinx`l azkd dpzyp `xfr iniay o`kneáéúëel`ipc) £¨¦§¦

(g dycwnd ilk z` `ivede dcerqa xvyla ayi xy` zra
mixac xiwd lr dazke j`ln ci d`vi rztle ,mda ynzyde
jlnd inkgl e`xwe ,my miayeid x`yle jlnl epaed `le mipey

,my xn`pk ,mle` ,epiadl zeqplàø÷éîì àáúk ïéìäë àì'¨¨£¦§¨¨§¦§¥
'àkìîì àòãBäì àøLôericedle df azk `exwl elki `l - ¦§©§¨¨§©§¨

`ly ycg azka azk j`lndy `ed xacd mrhe ,jlnl epexzt
jk xg` mle` ,edepiad `l my eidy micedid mbe ,f` cr ederci
xen`k ,`xfr ici lr dxezd dpzip eae ,df azka miynzyn elgd

(:`k lirl).áéúëejlna(gi fi mixac)áúëå'eläøBzä äðLî úà §¦§¨©¤¦§¥©¨
,'úàfäyexcl yi 'dpyn' dlindne,úBpzLäì éeàøä áúkfnxy ©Ÿ§¨¨¨§¦§©

dn `ede ,einia didy azkdn dxezd azk dpzyiy dyn
eay azkl dxezd azk dpzyp `xfr iniay ,miweqtdn x`azpy
z` ea azk `xfry epiide ,l`ipc inia xvyla iptl j`lnd azk

,`ziixad zniiqn .dxezdàø÷ð änìz` miazek ep` ea] df azk ¨¨¦§¨
daizk' mya [dxezd ixtq,'úéøeMàitlLdf azkíänò äìò ©¦¤¨¨¦¨¤

øeMàî,lirl xen`ke ,xg` azka eazk okl mcewe(:`k). ¥©
:iqei iax ixac lr zewlegd zerc d`ian `xnbd,øîBà éaø ,àéðz©§¨©¦¥
xak `l` ,`xfre l`ipc inia azkd ycgzp `läæ áúëa älçza©§¦¨¦§¨¤

ìàøNéì äøBz äðzéðdn z` `exwl erci `ly dne ,dyn ici lr ¦§¨¨§¦§¨¥
y meyn df ixd ,xvyla ly elkid xiw lr j`lnd azkyïåék¥¨

eàèçL,dxezd z` efiae oey`x zia inia l`xyiïäì Ctäðazk ¤¨§¤§©¨¥
dfõòBøìe .edegkyy ,[xaylÎ]ïäa eøæçL ïåékinia ahenl eaye §¥¥¨¤¨§¨¥

,ux`l d"awd maiydy cr `xfríäì Bøéæçä,d"awdøîàpL ¤¡¦¨¤¤¤¡©
(ai h dixkf)áéLà äðLî ãébî íBiä íb äå÷zä éøéñà ïBøvéáì eáeL'§¦¨£¦¥©¦§¨©©©¦¦§¤¨¦

,'Cì,ipy zia ini lr dixkf `iapd `apzdy `ed weqtd yexite ¨
xir l` ,'dl miewnd l`xyi exfig ,'dewYd ixiq` oFxSial EaEW'§¦¨£¦¥©¦§¨
,'Kl aiW` dpWn ciBn mFId mB' ,milyexi `id ,mkly xvand©©©¦¦§¤¨¦¨
,dpeyd azkd z` epiide ,'z`fd dxezd dpyn' z` mkl aiy`y

,ezhiyl iax x`ane .mki`hg awr mzgkyydîL àø÷ð änìly ¨¨¦§¨§¨
daizkd,'úéøeMà'meynáúëa úøMeànLzllednd - ©¦¤§¤¤¦§¨

.miazkay
:azkd dpzyd `ly drc d`ian `xnbdøæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨

,éòãBnä øæòìà éaø íeMî øîàL ,àèøt ïa øæòéìà éaø íeMî øîBà¥¦©¦¡¦¤¤¤©§¨¤¨©¦©¦¤§¨¨©¨¦
áúkixey`äæ,miazek ep` eay,øwéò ìk äpzLð àìixack `lye §¨¤Ÿ¦§©¨¨¦¨

,iaxe iqei iaxøîàpL(i ek zeny),'íéãenòä éåå'sqkn zecizi mde ¤¤¡©¨¥¨©¦
irlw ze`lel z` elz oday ,okynd xvg icenra zereaw eidy
e"`e ze`d zxevk mzxevy my lr miee e`xwpe ,jqnde xvgd
mb dzid ,ixey` azka `idy ,ef dxevy gkene ,ixey` azkay

o`kn gkene ,dyn onfaixey`d azkdy iqei iax zrck `ly
xaeqd iax ixack `ly mb gikedl yie .xzei xge`n wx ycgzp
mieed df weqta eywed ixdy ,dxfge dgkzyp zixey`dy

xnele dfn df cenll yie ,micenrläîd,epzLð àì íéãenò ¨©¦Ÿ¦§©
,dligzn dxezd dzeivy ote`a me`yr mlerlyóàdíéååly ©¨¦

micenrdepzLð àìmb ,mny did jke cinz eid oky oeike ,mlern Ÿ¦§©
.dzpzyp `le mlerne f`n dzid e"`e ze`d zxevøîBàåcer §¥

weqt(h g xzq`)ìëå íáúëk íéãeäéä ìàå'ì äî ,'íðBLíðBLly §¤©§¦¦§¨¨§¦§¨©§¨
,ycewd oeyl epiidc ,micedid,äpzLð àìmicen lkd ixdy Ÿ¦§©¨

,ycewd oeyla `id oiicrye ycewd oeyla dxez dpzipyóà©
,äpzLð àì íáúk.mlerne f`n did zixey`d azkeéðà äî àlà §¨¨Ÿ¦§©¨¤¨¨£¦

íéi÷îweqta x`ane(my mixac)'úàfä äøBzä äðLî úà'epnny §©¥¤¦§¥©¨©Ÿ
weqtd z` yxtn ipixd ,dpzyp azkdy lirl iaxe iqei iax ecnl

'dpyn' dlind d`ayìúBøBz ézL,aezkl jlnd jixvyúçà ¦§¥©©
Bnò úñðëðå äàöBiL,jledy mewn lklúéáa Bì úçpenL úçàå ¤§¨§¦§¤¤¦§©©¤©©§¥

dúBà .åéæðbxtq,òéî÷ ïéîk dúBà äNBò ,Bnò úñðëðå äàöBiL §¨¨¨¤§¨§¦§¤¤¦¤¨§¦¨¦©
,ez`yl lwiie ohw didiy icka wc azka aezk xtqd didiy

äìBúådze`øîàpL ,BòBøæa(g fh milidz)ãéîú écâðì 'ä éúéeL'iM §¤¦§¤¤¡©¦¦¦§¤§¦¨¦¦
ci lr ielz cec ly dxezd xtq didy epiide ,'hFO` lA ipinin¦¦¦©¤

.epini
ircend xfrl` iax lr miwlegd ecnli dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'cinz icbpl 'd iziey' weqtdn,Cãéàåmi`pzd §¦¨
xtq oi`y mixaeqe ircend xfrl` iax lr miwlegd ,mixg`d

,erexfa ielz dxezdéàä,df weqt -'éúéeL','ekedéa Léøc éàî- ©¦¦¦©¨¥¥
:`xnbd daiyn .ea eyxci dnàeääicbpl 'd iziey' weqtd - ©

,'cinzdéì éòaéîl ,mzrcl ,`ed jxvp -,àðæéa øa äpç áøãk ¦¨¥¥¦§©¦¨©¦§¨
êéøö ìltúnä ,àãéñç ïBòîL éaø øîà ,àðæéa øa äpç áø øîàc§¨©©¦¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨©¦§©¥¨¦

k Bîöò äàøéLäðéëL eléàdiexyøîàpL ,Bcâðk(my)'ä éúéeL' ¤¦§¤©§§¦§¦¨§¤§¤¤¡©¦¦¦
.'ãéîú écâðì§¤§¦¨¦

azk z` epiad `l ircend xfrl` iaxl recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .j`lndïBòîL éaøìxfrl` oaøîàciax mya §©¦¦§§¨©

y ircend xfrl`áúkzixey`äæepiciayäpzLð àìf`ne ,mlern §¨¤Ÿ¦§©¨
,dxezd ea zazkpy azkd `ed meid cre dxez oznéàîrecn - ©

weqtd xn`(my l`ipc)àø÷éîì àáúk ïéìäë àì'`rcFdl `xWtE ¨¨£¦§¨¨§¦§¥¦§©§¨¨
my eid `lde ,j`lnd ici azk z` `exwl erci `ly ,'`Mlnl§©§¨
`l l`ipc `ay cr dnle ,df azk `exwl ercie daxd micedi

.edepiad
,azk eze` azkp cvik ayiil mipte` drax` d`ian `xnbd

.` :epiadl ozip did `ly ote`aàiøèîéâa ,áø øîàiteliga - ¨©©§¦©§¦¨
zeize`ïBäì áéúkéàmilind z` azk j`lndy ,mdl azkp - ¦§¦§

,y"a z"` azka 'oiqxte lwz `pn `pn','èîçâet Cãà úhé úhé'¦©¦©£¨§£¨
.edepiad `l ok lre

:`xnbd zxne` .j`lnd zpeek z` zx`an `xnbdeäì Léøt éàî©¨¥¨
weqta xen`k ,l`ipc mdl yxit dn -(dk d l`ipc)mdl yxit

md j`lnd ixacy,'ïéñøôe ì÷z àðî àðî'zpeek z` yxite §¥§¥§¥©§¦
my xen`k ,j`lnd(gkÎek my),úîìLäå) Cúeëìî àäìà àðî ,àðî'§¥§¨¡¨¨©§¨§©§§©

,ìé÷z .[dîìLäå] (Cì(ïéñøt) .øéqç zçëzLäå àéðæàîá àzìé÷z ¨§©§§¨§¥§¦§¨§Ÿ©§¨§¦§§©©§©¦©§¦
.'ñøôe éãîì úáéäéå Cúeëìî úñéøt ,[ñøt][dpnÎ] '`pn'y epiidc §¥§¦©©§¨¦¦©§¨©¨¨

enlyp xaky `vne jzekln zepy z` midl` dpny eyexit
eiptl zlwypy eyexit [lwyÎ] 'liwz' .dl eavwpy mipyd
onf jix`dl zekf jl oi`e ,dwcv lkn xqg z`vnpe mipf`na
mbe jzekln dxaypy ,zexiay izy ,[exaypÎ] 'oiqxte' .jzekln

.qxte icnl dxqnpy
.a,øîà ìàeîLeaeaxira mle` ,`ixhniba did `l j`lnd azk §¥¨©

azk 'oiqxte lwz `pn `pn' milind z`y ,zeize`éô÷pð ñezîî'©§¦©§¦
,'ïøìàà,cxtpa oazke dpey`xd dlind zeize` yely wligy £©§¨

dlind zeize` cva dizeize` azke dipyd dlina ok wlig aeye
.d`ld oke ,dpey`xd

.b,øîà ïðçBé éaøåon ,jetd zeize` xcqa dlin lk azk j`lnd §©¦¨¨¨©
my azkp ok lre ,dlgzdl seqd,'eôøñéð ú÷ì ípà ípà''mp`'y ©¨©¨¨©¦§§

.milind x`y oke ,zeize` jetida `pn' `ed
.c,øîà éMà áødlin lka micwdy dfa `l` aeaxird did `l ©©¥¨©

azkpy `vnpe ,dpey`xl dipyd ze`d z`ìú÷ àîð àîð'¨¥¨¥§¥
.'ïéñøBt§¦

äðùî
:jlnd ceakl mikiiyd mipic d`ian dpyndBñeñ ìò ïéáëBø ïéà¥§¦©

,jlnd lyBèéáøLa ïéLîzLî ïéàå ,Bàñk ìò ïéáLBé ïéàåïéàå , §¥§¦©¦§§¥¦§©§¦§©§¦§¥
øtzñî àeäLk BúBà ïéàBøå ,okàìeze` mi`exàìå ,íBøò àeäLk ¦§¤¦§©¥§Ÿ§¤¨§Ÿ

õçønä úéáa àeäLkøîàpL ,(eh fi mixac)éìò íéNz íBN','Cìî Eyie §¤§¥©¤§¨¤¤¡©¨¦¨¤¤¤

weqtdn cenllBúîéà àäzLzlhenéìòE,z` zeyrl oi` ok lre ¤§¥¥¨¨¤
.mdi`ex ipira jlnd ly eceaka miliwn mdy mixen`d mixacd

àøîâ
d`ian `xnbd .jln ly ehiaxya miynzyn oi`y dpyna epipy

:ef dkldl mikiiyd mixacâLéáà ,ïðçBé éaø øîà á÷òé áø øîà̈©©©£Ÿ¨©©¦¨¨£¦©
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קפג
oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïååúùðä áúëåoeyle inx`c azk l`ipc inia oiqxte lwz `pn `pn azky j`ln i"r dpzypy dpeyn azk einia oiazek eidy aizk `xfra `xw i`de dpzypy azk
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éøeòð,éðéà .Enà ïBâk ,Bì øîà .ïàî ïBâk ,Bì øîà .'E §¤¨©§©¨©§¦§¥¦
éðà àöBîe' déøa ÷çöé áøì äãeäé áø déì éø÷î àäå§¨©§¥¥©§¨§©¦§¨§¥¤£¦
.'íéîøçå íéãBöî àéä øLà äMàä úà úånî øî©¦¨¤¤¨¦¨£¤¦§¦©£¨¦
ó÷úéî .Enà ïBâk ,Bì øîàå .ïàî ïBâk ,Bì øîàå§¨©§©§¨©§¦§¦§¨
øa ìàeîL áø øîà .dlîa àøaòî éøeaéò ,àôé÷z§¦¨¦¥§©§¨§¦©¨©©§¥©
úúøBk dðéàå ,àéä íìBb äMà ,áøc déîMî àéðBà§¨¦§¥§©¦¨¤¦§¥¨¤¤
éìòBá ék' øîàpL ,éìk dàNòL éîì àlà úéøaC §¦¤¨§¦¤£¨¨¤¦¤¤¡©¦£©¦

éNBò,BzLàì àlà úî Léà ïéà ,àðz .'BîL úBàáö C ©¦§¨§¨¨¥¦¥¤¨§¦§
àlà úî Léà ïéà' .dìòáì àlà äúî äMà ïéàå§¥¦¨¥¨¤¨§©£¨¥¦¥¤¨
ïéàå' .'éîòð Léà Cìîéìà úîiå' øîàpL ,'BzLàì§¦§¤¤¡©©¨¨¡¦¤¤¦¨¢¦§¥
ïctî éàáa éðàå' øîàpL ,'dìòáì àlà äúî äMà¦¨¥¨¤¨§©£¨¤¤¡©©£¦§Ÿ¦¦©¨
Cìî ,ïðaø eðz :'eë BúBà ïéàBø ïéà :'ìçø éìò äúî¥¨¨©¨¥¥¦¨©¨¨¤¤
,úaL áøòì úaL áøòî ìBãb ïäk ,íBé ìëa øtzñî¦§©¥§¨Ÿ¥¨¥¤¤©¨§¤¤©¨

ì ãçà èBéãä ïäkìL,íBé ìëa øtzñî Cìî .íBé íéL Ÿ¥¤§¤¨¦§Ÿ¦¤¤¦§©¥§¨
éðéò äðéæçz Béôéa Cìî' øîàpLáøòî ìBãb ïäk :'E ¤¤¡©¤¤§¨§¤¡¤¨¥¤Ÿ¥¨¥¤¤

,ïðçBé éaø øîà ïîçð øa ìàeîL áø øîà :úaL©¨¨©©§¥©©§¨¨©©¦¨¨
ì ãçà èBéãä ïäk .úBLcçúî úBøîLîe ìéàBäìLòøôe eçlâé àì íLàøå' áéúëc ,íBé íéL ¦¦§¨¦§©§Ÿ¥¤§¤¨¦§Ÿ¦¦§¦§Ÿ¨Ÿ§©¥¤©

éìéå .'íäéLàø úà eîñëé íBñk ,eçlLé àì,'eçlLé àì òøt' àëä áéúk ,øéæpî 'òøt' 'òøt' ó Ÿ§©¥¨¦§§¤¨¥¤§¨¥¤©¤©¦¨¦§¦¨¨¤©Ÿ§©¥
ìL ïläì äî ,'BLàø øòN òøt ìcb' íúä áéúëeìL ïàk óà ,íéLíúñ' ,énð ïðúe .íéL §¦¨¨©¥¤©§©Ÿ©§©¨§Ÿ¦©¨§Ÿ¦§©©¥§¨

ìL úeøéæðàiøèîéâa ,'äéäé Lã÷' àø÷ øîàc ,äðúî áø øîà .ïì àðî ,íúäå .'íBé íéL §¦§Ÿ¦§¨¨§¨¨¨©©©§¨§¨©§¨¨Ÿ¦§¤§¦©§¦¨
ìk eaøéì àì ,àîéà ,éiaàì àtt áø déì øîà .Båä ïéúìzeçlLé àì' áéúk éà ,déì øîà .ì §¨¦£¨©¥©¨¨§©©¥¥¨Ÿ¦©§¨¨©¥¦§¦Ÿ§©§

àðcéàä ,éëä éà .eçlLéì àì ,éçBlL .éåäéì òøt ,òøôe' áéúëc àzLä .úøîà÷ãk ,'òøt¤©¦§¨¨§©©§¨¦§¦¤©¤©¤¡¥©¥Ÿ¦©§¦¨¦¨¦§¨
ïîæa ,Làø éòeøt óà .éøL äàéa ïîæa àlL ,øeñàc àeä äàéa ïîæa ïéé äî ,ïééc àéîec .énð©¥§¨§©¦©©¦¦§©¦¨§¨¤Ÿ¦§©¦¨¨¥©§¥Ÿ¦§©
,éðà øîBà ,øîBà éaø àéðúäå ,éøL äàéa ïîæa àlL ïééå .éøL äàéa ïîæa àlL ,øeñà äàéa¦¨¨¤Ÿ¦§©¦¨¨¥§©¦¤Ÿ¦§©¦¨¨¥§¨©§¨©¦¥¥£¦

ì ïéøeñà íéðäkéúL ïàîk ,éiaà øîàå .Búì÷ì÷ BúðwzL äNòà äî ìáà ,íìBòì ïéé úBzL Ÿ£¦£¦¦§©¦§¨£¨¨¤¡¤¤©¨¨©§¨¨§¨©©©¥§©¨¥
,Lc÷nä úéa äðaé äøäî ,àîòè eðééä ,íúä .éøñà ïðaøc ,ììëî .éaøk ,àðãéàä àøîç éðäk̈£¥©§¨¨¦§¨§©¦¦§¨§©¨¨¨§¦¨¨©§©£¨§¥¨¦¨¤¥©¦§¨
øLôà ,àëä .àkéìå äãBáòì éeàøä ïäk àðéòa ,énð àëä .àkéìå ,äãBáòì éeàøä ïäk ïðéòáe¨¦©Ÿ¥¨¨©£¨§¥¨¨¨©¥¨¥¨Ÿ¥¨¨©£¨§¥¨¨¨¤§¨
ìk äðéLå ,ìéî Cøc ,àçà áø øîàc ,ìééòå àúøet íééðc øLôà ,énð íúä .ìééòå øtñîc¦§©¥§¨¥¨¨©¥¤§¨§¨¥§¨§¨¥§¨©©£¨¤¤¦§¥¨¨
àlà eðL àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ,dìò øîzéà åàìå .ïéiä úà ïéâéôî ,àeäL¤§¦¦¤©¨¦§¨¦§©£©¨©©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¨¤¨
áø .BzøkLî äðéLå BzãøBè Cøãc ïkL ìk ,úéòéáø éãkî øúBé ìáà .úéòéáø éãk äúML¤¨¨§¥§¦¦£¨¥¦§¥§¦¦¨¤¥§¤¤©§§¥¨§©©§©
eøæâ àì ,äãBáò éìçî àìc Làø éòeøt .ïðaø eäa eøæb ,äãBáò éìçîc ïéé ééeúL ,øîà éMà©¦¨©§¥©¦§©§¦£¨¨§§©¨¨§¥Ÿ§Ÿ©§¦£¨Ÿ¨§
øëLå ïéé' áéúëc ,ïéé ééeúL àîìLa .ïéé ééeúLe Làø éòeøt ,äúéîaL elàå ,éáéúéî .ïðaø eäa§©¨¨¥¦¥§¥¤§¦¨§¥Ÿ§¥©¦¦§¨¨§¥©¦¦§¦©¦§¥¨

éðáe äzà zLz ìàéòeøôì ïéé ééeúL L÷zéàc .ïì àðî Làø éòeøt àlà ,'eúeîú àìå E ©¥§§©¨¨¤§Ÿ¨¤¨§¥Ÿ§¨¨§¦§©§¥©¦¦§¥
ïéé ééeúL äî ,'Bâå 'ezLé àì ïééå' (áéúëe) ,'eçlLé àì òøôe eçlâé àì íLàøå' áéúëc ,LàøŸ¦§¦§Ÿ¨Ÿ§©¥¤©Ÿ§©¥§¦§©¦Ÿ¦§§©§¥©¦
éìçîc Làø éòeøt óà ,äãBáò éìçîc ïéé ééeúL äî ,dpéîe .äúéîa Làø éòeøt óà ,äúéîa§¦¨©§¥Ÿ§¦¨¦©©§¥©¦§©§¦£¨©§¥Ÿ§©§¦

éîòèéìå .døîà ïàî ,ìà÷æçé àúà àìc ãò ,éàä ,éMà áøì àðéáø déì øîà .àéL÷ .äãBáò,C £¨©§¨¨©¥¨¦¨§©©¦©©§¨£¨§¤§¥©£¨¨§¦©£¦
àáé àì øNa ìøòå áì ìøò øëð ïa ìk' ,eðãnéìå ìà÷æçé àaL ãò ,eðãîì àì eðéaø äLî úøBzî äæ øác ,àcñç áø øîàc àä̈§¨©©¦§¨¨¨¤¦©Ÿ¤©¥Ÿ¨©§©¤¨§¤§¥§¦§¨¨¤¥¨¤¤¥§¤¤¨¨Ÿ¨Ÿ

ì éLc÷î ìàéøéîb àøîb ,énð àëä .àøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàå dì éøéîb àøîb ,àlà .døîà ïàî ìà÷æçé àa àìc ãò ,'éðúøL ¤¦§¨¦§¨§¥¦©§Ÿ¨§¤§¥©£¨¨¤¨§¨¨§¦¦¨©£¨§¤§¥§©§§©©§¨¨¨©¥§¨¨§¦¦
íBñk' éàî ,'íäéLàø úà eîñëé íBñk' .(éøéîb àì äãBáò éìBçàì ,äúéîì äëìä éøîb éëå) .àøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàå dì̈©£¨§¤§¥§©§§©©§¨§¦¨§¦£¨¨§¦¨§©¥£¨Ÿ§¦¦¨¦§§¤¨¥¤©¨
éëéä .äàãéçé àúøBtñz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,úéðééìeì úøBtñz éàî .úéðééìeì úøBtñz ïéîk ,àðz .'íäéLàø úà eîñëé¦§§¤¨¥¤¨¨§¦¦§¤§¨¦©¦§¤§¨¦¨©©§¨¨©§¥¦§§¨§¦¨¨¥¦
úøBtñzî eàøe eàö ,ïäì øîà .ìBãb ïäk ìL úøBtñz eäæéà ,éaø úà eìàL .äæ ìL Bøwéò ãöa äæ ìL BLàø ,éMà áø øîà ,éîc̈¥¨©©©¦Ÿ¤¤§©¦¨¤¤¨£¤©¦¥¤¦§¤¤Ÿ¥¨¨©¨¤§§¦¦§¤

:ìBãb ïäk ìL úøBtñz Ba úBàøäì éãk àlà ,åéúBòî úà äNòìà ïa øfét ípç ìò àì ,øîBà éaø ,àéðz .äNòìà ïa ìL¤¤¤§¨¨©§¨©¦¥Ÿ©¦¨¦¥¤¤§¨¨¤¨¨¤¨§¥§©§¦§¤¤Ÿ¥¨
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סנהדרין. כהן גדול - פרק שני דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oixcdpq(ipy meil)

éøeòð,'Edy`dn `id gexd zxewe dgnyd xwiry o`kne §¤
.dpey`xdBì øîà,eia` dcedi axl wgvi axïàî ïBâkin oebk - ¨©§©

.dpnn gex zxew dlral yiy ef dy` `id,Bì øîàdy`ïBâk ¨©§
,Enà:`xnbd dywn .gex zxew dpnn il yiyéðéà`ed ok m`d - ¦§¥¦

,dgnye gex zxew ef ezy`n el didydéì éø÷î àäåixde - §¨©§¥¥
el `ixwddéøa ÷çöé áøì äãeäé áøweqtd z` [epaÎ](ek f zldw) ©§¨§©¦§¨§¥

íéîøçå íéãBöî àéä øLà äMàä úà úånî øî éðà àöBîe','DAl ¤£¦©¦¨¤¤¨¦¨£¤¦§¦©£¨¦¦¨
Bì øîàå,eia` dcedi axl wgvi ax,Enà ïBâk Bì øîàå ,ïàî ïBâk §¨©§©§¨©§¦§

zvxzn .gex zxew dpnn el yiy xn` ji`e .zenn dxn `idy
:`xnbdàôé÷z ó÷úéî`idy xn` ok lre ,dzid dtiwz dy` - ¦§¨§¦¨

mle` ,zenn dxndlîa àøaòî éøeaéòlr dzid dxiarn - ¦¥§©§¨§¦©
.dpnn gex zxew dcedi axl did dfae ,zevxl dgepe dizecin

,áøc déîMî àéðBà øa ìàeîL áø øîàäMà,d`yip `lyíìBb ¨©©§¥©§¨¦§¥§©¦¨¤
àéä,ezk`ln dxnbp `ly ilkk -éîì àlà úéøa úúøBk dðéàå ¦§¥¨¤¤§¦¤¨§¦

éìk dàNòL,dileza xiyde dilr `ay ici lrøîàpL(d cp diryi) ¤£¨¨¤¦¤¤¡©
éìòBá ék'éNBò C,'BîL úBàáö 'ä Cz` dyry aygp lready ¦£©¦©¦§¨§

.dy`d
,BzLàì àlà úî Léà ïéà ,àðz`l` xzeia xkip ezen oi`y ¨¨¥¦¥¤¨§¦§

,lkn xzei ezena dyibxne zxrhvnd ezy`läúî äMà ïéàå§¥¦¨¥¨
,dìòáì àlà.mc` ipa x`yn xzei dzena yibxne xrhvndïéà' ¤¨§©£¨¥

øîàpL ,'BzLàì àlà úî Léà(b ` zex)'éîòð Léà Cìîéìà úîiå', ¦¥¤¨§¦§¤¤¡©©¨¨¡¦¤¤¦¨¢¦
.dlra zena xzeia dyibxdy ef `idy ,ezena dny xkfedeïéàå'§¥

øîàpL ,'dìòáì àlà äúî äMà(f gn ziy`xa)äúî ïctî éàáa éðàå' ¦¨¥¨¤¨§©£¨¤¤¡©©£¦§Ÿ¦¦©¨¥¨
,'ìçø éìòdzzina yibxdy df `edy 'ilr dzn' exne`a ezpeeke ¨©¨¥

.mixg`n xzei
:jlnd zece` dpyna epipy'eë BúBà ïéàBø ïéà.xtzqn `edyk ¥¦

ipic z` jk ab`e jlnd zxetqz ipic z` zx`an `xnbd
:mipdkd ly mzxetqzìBãb ïäk ,íBé ìëa øtzñî Cìî ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¤¦§©¥§¨Ÿ¥¨
úaL áøòì úaL áøòî,[iyiy mei icnÎ]ì ãçà èBéãä ïäkìLíéL ¥¤¤©¨§¤¤©¨Ÿ¥¤§¤¨¦§Ÿ¦

íBé.
:el` mipicl xewnd z` d`ian `xnbd,íBé ìëa øtzñî Cìî¤¤¦§©¥§¨

øîàpL(fi bl diryi)éðéò äðéæçz Béôéa Cìî','Ejixv `ed ok lre ¤¤¡©¤¤§¨§¤¡¤¨¥¤
xriya d`xii `le eiteia cinz d`xiiy ick ,mei lk xtzqdl

.lcebnúaL áøòî ìBãb ïäk,zay axrlïîçð øa ìàeîL áø øîà Ÿ¥¨¥¤¤©¨¨©©§¥©©§¨
úBøîLîe ìéàBä ,ïðçBé éaø øîàycwnd ziaa mipdkdúBLcçúî ¨©©¦¨¨¦¦§¨¦§©§

xtzqdl eilr ok lr ,zqpkp efe z`vei efy ,zay lk [zetlgznÎ]
.eiteia ede`xi dycgd zxnynd ipay ick ,zay axr lkïäkŸ¥

èBéãäxtzqnì ãçàìLáéúëc ,íBé íéLmipdkd zece`cn l`wfgi) ¤§¤¨¦§Ÿ¦¦§¦
(k'íäéLàø úà eîñëé íBñk ,eçlLé àì òøôe eçlâé àì íLàøå', §Ÿ¨Ÿ§©¥¤©Ÿ§©¥¨¦§§¤¨¥¤

éìéåódey dxifb micnle -øéæpî 'òøt' 'òøt',heicd odkláéúk §¨¥¤©¤©¦¨¦§¦
,'eçlLé àì òøt' àëäíúä áéúëexifpa(d e xacna)øòL òøt ìcb' ¨¨¤©Ÿ§©¥§¦¨¨©¥¤©§©

ïläì äî ,'BLàø`ed aezkd ea xacny rxtd xeriy xifpaìLíéL Ÿ©§©¨§Ÿ¦
,oldlck ,meiïàk óà`ed xeriyd heicd odk ly zxetqz zaega ©¨

ìLíéLzx`an `xnbd .mei miyely icn xtzqdl eilry ,mei §Ÿ¦
:mei miyely `ed xifpa rxtd xeriyy oipnénð ïðúedpynaxifp) §©©¥

(.dúeøéæð íúñ'dnk yxit `le xifp zeidl envr lr lawnd - §¨§¦
`ed dxeriy ,ezexifp didz miniìL,'íBé íéLzegt zexifp oi`y §Ÿ¦

miyely ly xriy `ed xifpa xn`pd rxty ixd ,mei miyelyn
.meiíúäåzexifpaàø÷ øîàc ,äðúî áø øîà ,ïì àðîxifpd lr §¨¨§¨¨¨©©©§¨§¨©§¨

(d e xacna),'äéäé Lã÷''didi'eBåä ïéúìz àiøèîéâa.miyely - ¨Ÿ¦§¤§¦©§¦¨§¨¦£
xn`py dny o`kne ,mei miyely zegtl `id zexifpy epcnle
xn`y o`ke ,mei miyely `ed ,'rxt' eizexry lcbiy xifpa
xzei ly xriy elcbi `ly `id dpeekd 'eglyi `l rxte' aezkd

.mei miyelyn
:'eglyi `l rxte' weqtdn micnly cenila dpc `xnbddéì øîà̈©¥

eaøéì àì àîéà ,éiaàì àtt áøxriy [elcbiÎ],ììkeglbiy `le ©¨¨§©©¥¥¨Ÿ¦©§¨
.df xeriyn zegt cer `l` ,mei miyely lk wxdéì øîà,iia`éà ¨©¥¦

úøîà÷ãk ,'òøt eçlLé àì' áéúkelcbi `ly ,jixack did - §¦Ÿ§©§¤©¦§¨¨§©
,mei miyely exariy iptl edeglbi `l` ,rxt xeriy cr xriy

mle`áéúëc àzLäxn`py dzr -òøôe'zpeek ,'EgNWi `l ©§¨¦§¦¤©Ÿ§©§
y `id weqtd,'òøt',mei miyely ly xriy epiidcéåäéìdidi - ¤©¤¡¥

la` ,xacd xzene ,mdléçBlL,mei miyelyn xzei lcbl -àì ©¥Ÿ
eçlLéì.elcbi `l - ¦©§

lk xtzqdl mibdep mipdk oi` dfd onfa dnl zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .mei miyelyéëä éàénð àðcéàä ,eidi dzr mb - ¦¨¦¨¦§¨©¥

.ycwnd zia onfak mei miyely lk xtzqdl miaiig mipdkd
y`xd zexry lecib xeqi`e zxetqz zaeg :`xnbd daiyn

md mipdklïééc àéîeceqi`l dneca -,oii zezyl mipdkd x §¨§©¦
mb xn`p 'eglyi `l rxte' weqtl jenqay(`k weqt my)`l oiie'§©¦Ÿ

rext xeqi` ywede ,'zinipRd xvgd l` m`FaA odM lM EYWi¦§¨Ÿ¥§¨¤¤¨¥©§¦¦
,oii ziizy xeqi`l y`xäàéa ïîæa ïéé äîycwnl,øeñàc àeä ©©¦¦§©¦¨§¨

eli`e ,'ziniptd xvgd l` m`eaa' weqta xen`käàéa ïîæa àlL¤Ÿ¦§©¦¨
éøL,diizyd zxzen -óàxeqi`,Làø éòeøtwxøeñà äàéa ïîæa ¨¥©§¥Ÿ¦§©¦¨¨

,`edeli`e.éøL äàéa ïîæa àlLmi`a md oi` dzry oeike ¤Ÿ¦§©¦¨¨¥
.mei miyely lk xtzqdl citwdl mikixv mpi` ,ycwnl

wx `ed mipdkl oii ziizy xeqi`y xen`d z` zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .ycwnl m`eaaåm`d,éøL äàéa ïîæa àlL ïéé §©¦¤Ÿ¦§©¦¨¨¥

àéðúäåonf eay meia oii zezyl odkl xeq` minkg zrcly §¨©§¨
lk xeq` ,enei z` rcei epi` m`e ,ely a` zia zxnyne ezxnyn
ezcear mei `ed `ny dpya mei lk lr yeygl yiy dpyd

e ,ycwnaéaøe wleg,éðà øîBà ,øîBàdpai `ny miyyeg m` ©¦¥¥£¦
eidi ,ycwndì ïéøeñà íéðäkíìBòì ïéé úBzLmdy meia elit` Ÿ£¦£¦¦§©¦§¨

,ycwnd ziaa eidy zexnynd xcq itl mnei epi`y mircei
`eai dcearl ie`x `vniy ine ycwnd dpaiy okziy meyn
.cearl lkei `l oii dzyy df odke ,zexnyn xcq `ll cearie

Búì÷ì÷ BzðwzL äNòà äî ìáà,lwlwy ziad oaxegy xnelk £¨¨¤¡¤¤¦©§©§¨¨
xq`iiy did ie`x ok lry zexnynd xcq aeaxrl mxbe ,dxe`kl
xq`ii `ly epwizy df `ed ,xen`ke ,dpyd lk oii ziizya odkd

.me`zt dpai `ny miyyeg oi`y ,llkéúL ïàîk ,éiaà øîàå§¨©©©¥§©¨¥
àðcéàä àøîç éðäkonfa oii mizeyd mipdkd mibdep in zrck - ¨£¥©§¨¨¦§¨

mpi` maexy s` ,me`zt ycwnd dpai `ny miyyeg mpi`e dfd
oii ziizya xq`idl mdl dide ycwna mzcear mei z` mircei

,dpyd lkéaøkdiizya mze` xiznd iax zhiyk md mibdep - §©¦
:dl`yd z` zniiqn `xnbd .cinzììëî,wiicl yi iax ixacn - ¦§¨

éøñà ïðaøcx`azpy itk `lye ,dfd onfa mb diizya mipdkd z` §©¨¨¨§¦
:`xnbd zvxzn .dcear onfa `ly zxzen oii ziizyy lirlíúä̈¨

on diizya mixeq` mipdkd oi` ,oii ziizy xeqi` iabl my -
dexq`y dne ,xen`ke ,d`ia onfa `l` xeqi`d oi`y ,dxezd
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קפו
oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ãçà åì øøåá äæmdipye dyy ixd cg` dfe 'b ody cg` c"a el xxea df rnyn
:ibq `zlza `d 'ek xxea df i`n dnzn `wc epiide 'h ixd cg` cer mdl oixxea

.ãçà ã"á åì øøåá äæå ãçà ã"á åì øøåá äæùë øîà÷ éëä 'îâlqet cg` lke
:eiptl oecl dvex epi`e exiag xxiay c"a eze`.ãçà íäì ïéøøåá ïäéðùxnelk

c"a oixxea `l` df z` df sekl oileki oi`
:mdipy ea evxziyäåì 'éôàå.áëòî éöî

:dinza.à"ø øîàäåsc) oiwxit seqa onwl
:(:`l.åðù àìcg`e o`k oecip xn` cg`

jlede eze` oitek creed zial jlp xn`
] :creed zialúéáì êìð äåìî øîà÷ã àìà

ãòååä:deln yi`l del carc .['ø øîàãë
.ïðçåé:oizrnya onwl.àéøåñáù úåàëøòá

elit` jkld dxez oica oi`iwa eid `ly
:akrn ivn deláøå àðåä áøã àðéã éá

.àãñç:mewn cga ediiexzcäæ éàî ãåòå
.øøåá:`pic ikdc rnyncúîà ïéã àöé

.åúéîàìixd aiigd xaqc oipic ilra iziivc
leki did m`e cg`d izxxia invra ip`
onvra oipiicde jtdn did izekfa jtdl
iptn odipy zekfa jtdl ozrc dgep

:mexxia mdipyyíúåç éî ïéòãåé ë"àà
.ïäîòleqt cg` cr mdnr enzgi `ny

:miyea el` e`vnpe mlek zecr lhane
.äãåäé áøã åäì úéà ïðáøåzrc jkld

mc` mdnr ayi in exxaiy opira oipiicd
:oebd.'åë äãåòñì ïéñðëð ïéàå`ed i`pby

ux`d mr lv` ayil minkg icinlzl
:dcerqaìñåô äæå äæ ìù åðééã ìñåô äæ

.äæ ìù åðééã.eiptl oec` `l el xnel leki
:(k"r).ïéøùë åéä íà ìáà øîà÷ éëä

ody t"r s` oileqt `le oiaexw mpi`y
:oignenk eyrp zepxw iayeiåéìò ìá÷éù ãò

.äçîåî ã"á éðôádcen oignena `nl`
:n"x.åîã ïéçîåîë íéãò àäåmpi` m`

:mileqt e` miaexw.éøúá åéìò åìá÷ã
:mipya mdilr edelaw mdixac zlgza

.'åëå éìò ïîàð'b ipzwcn ixiinw oipiica
:xwa irex
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oixcdpq(iyily meil)

øøåá äæ ¯ éùéìù ÷øô
cvik .` :mipecip dyng ea yie ,micrde mipiicd ipiipra oc df wxt
leki oic lra m`d .a .mpecl mipiicd z` mixgea oicd ilra

e` eia` z` oiick eilr laiwy ixg` ea xefglx`yn cg`
zlaw zxev dn .c .cirdle oecl mileqtd md in .b .mileqtd
`vn m` oicd z` xezql leki oic lra ote` dfi`a .d .zecrd

.oicd xg`l di`x

äðùî
úBðBîî éðécmipecip ,ze`cede ze`eeld oebkìLaäL,mipiicäæ- ¦¥¨¦§Ÿ¨¤

cg` oic lraøøBa[xgeaÎ]Bìoiicäæå ,ãçàmb ,ipyd oic lrad - ¥¤¨¨¤
Bì øøBaoiicïäéðLe ,ãçà,cgi oicd ilra ipy -ãBò ïäì ïéøøBaoiic ¥¤¨§¥¤§¦¨¤

øéàî éaø éøác ,ãçàéðL ,íéøîBà íéîëçå .dïéðéicilra exxiay ¤¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¥©¨¦
y el` md ,oicdãBò ïäì ïéøøBaoiic,ãçàilra zrici ila s`e §¦¨¤¤¨

.oicd
lrady oiicd z` leqtl leki cg` oic lra m` zx`an dpynd

:`iady micrd z` e` xxia ipyd oicäæ,cg` oic lra -ìñBt ¤¥
äæ ìL Bðéicekiy ,ipyd oic lrad ly -oecl dvex epi`y xnel l ©¨¤¤

,eiptlåmbäæ,ipyd oic lrad -äæ ìL Bðéic ìñBtoic lrad - §¤¥©¨¤¤
,ecbpkyøéàî éaø éøácéúîéà ,íéøîBà íéîëçå .wx ,leqtl leki ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨©

àéánL ïîæaoic lradïäéìò[mipiicd lrÎ]ïéáBø÷ ïäL äéàøcg`l ¦§©¤¥¦£¥¤§¨¨¤¥§¦
,oicd ilranBàmdyïéìeñt,eyry dxiar zngn oeclíà ìáà §¦£¨¦

eéämipiicd,ïéøLkBàeidyïéçîeîd`xedl eknqpy -úéa étî ¨§¥¦§¦¦¦¥
.ïìñBôì ìBëé Bðéà ,ïéc¦¥¨§§¨

äæ,cg` oic lra -ìñBtz`äæ ìL åéãò,ipyd oic lrad `iady - ¤¥¥¨¤¤
éúîéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äæ ìL åéãò ìñBt äæåleki ¨¤¥¥¨¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨©

wx ,olqetlïäéìò àéánL ïîæa,micrd lr -Bà ïéáBø÷ ïäL ,äéàø ¦§©¤¥¦£¥¤§¨¨¤¥§¦
ïéìeñt,cirdln da elqtpy dxiar zngneéä íà ìáàmicrd §¦£¨¦¨

.ïìñBôì ìBëé Bðéà ,ïéøLk§¥¦¥¨§§¨

àøîâ
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eéä íà ìáà ,ïéìeñt Bà ïéáBø÷ ïäL äéàø àéánL ïîæa ,éúîéà íéøîBà íéîëçå ,àôéñ éðz÷cî àä .àì ,íéçîeî ìáà .eðL̈£¨§¦Ÿ¨¦§¨¨¥¥¨©£¨¦§¦¥¨©¦§©¤¥¦§¨¨¤¥§¦§¦£¨¦¨
eNòð ,ïéøLk eéä íà ìáà ,øîà÷ éëä .øîà÷ énð ïéçîeî ,øéàî éaøc ììëî .ïìñBôì ìBëé Bðéà ,ïéc úéa étî ïéçîeî Bà ,ïéøLk§¥¦§¦¦¦¥¦¥¨§§¨¦§¨§©¦¥¦§¦©¦¨¨©¨¦¨¨©£¨¦¨§¥¦©£
,àîéà .íéaøì äçîenL ïéic ìñBtL epîéä ìk àì ,øéàî éaøì Bì eøîà ,òîL àz .ïìñBôì ìBëé Bðéàå ïéc úéa étî ïéçîeîk§§¦¦¦¥¦§¥¨§§¨¨§©¨§§©¦¥¦Ÿ¨¥¤¤¥©¨¤§¤¨©¦¥¨
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סנהדרין. זה בורר - פרק שלישי דף כג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

ג' הלשונות, תשמעון ושמרתם ועשיתם, הם מחשבה דיבור ומעשה.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



קפח
oifge` mipya cenr bk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éîéã áø øîàåmipy yie oiic cga dilr dilawc oebk `a` ilr on`p ipzwc `d
cgc oeik inp `kd dia xcd ivn `ziixe`cn leqtc oeik ikd elit`e enr oixyk

:dia xcd ivn xykzn `l oennl.éðú÷ à÷ååã àîìàoipiicac dizlina ipycn
`zkecl oiiyew `xcde yiwl yixcl `zile miax oeyl hwp micrae cigi oeyl hwp

:enc oignenk micr `de.øæòìà ø"à`tiq
edl eedc olqetl xg`e `ed `aa micr iab
oipiice ipnidne dleqt` icdqnc ixz
leqt `le `pniwe`ck `ixeqay ze`kxra
:`ilrn `pic ia `pira `l` xn`w ynn

.àåä åúåãòá òâåð`lc meync oic lra i`d
:dilqtinl iz`w dilr cedqilåéìò àø÷ù

.øòøò`ed dn lr epiptl xne` oic lra
:enr xg` yie elqet.øòøò:leqt ly uny

.àúåðìæâã:`ed olfby xg`e `ed eilr cirn
.àåä åúåãòá òâåðdilr cidqp `lc meyn

:xn`w.äçôùî íâôãzgtynn `ed car
`ed leqte `a xxgzyp `ly car

:ezgtyne.éãäñî÷ äçôùîàmeyn e`le
`pixg` `zecdq jkld icdqn dicegl i`d

:inc zecra rbepk e`le `edéúùá ú÷åìçî
.íéãò éúéëil yi epipta oic lra xn`y

dpey`x zk `iad df xaca micr izik izy
`zydc od oileqt xn`e xg`e deld cnre
deln xn` ixdy `ed zecra rbepk e`l
`vn `le ywia m`e zxg` zk el yiy
xxal oic lra jixv n"x xaqwc ciqti
ziaa orehy eixac lk zn`d lr cinrdle
m`e zexg` zeicrl s` ilqtin ipde oic
t"r s` dxiyk zxg` zk `vne ywia
xn`y eixac xxia ixd dlqtp dpey`xy
xeaqc wc `l `ede `iade m`iadl

:eid mixyky.øøáì êéøö ïéà éøáñ ïðáøå
rbep df `vnpe cer il oi` xnel lekie
:ef zecra 'it` ilqtin `le `ed ezecra

.ïéìåñô åà ïéáåø÷ äéðù úë úàöîði"r
opixn` in xi`n 'xl edn mixenb micr
exiagl oi`c `ed zecra rbep i`ce `zyd
zdin `xwirn `nlic e` dxyk zxg` zk
i`nw` enr xg`e oic lra cidq` ik
zg`d zke li`ed xi`n 'xl mixac xexia df oi`c `cg `xidp `le izyxity enk dl opiqxb ikd oileqt diipy zk gkzy` `l izk`c `ed zecra rbep e`l edpilqtinl
mipey`x ly leqta ciqtn `vnp dleqt zk `l` dxyk zxg` zk `vni `l m`c `ed zecra rbep ikda mixac xexia ied inp i`c cere `ed zecra rbep oiicre oilqtp
xaq n"xc xwir `ede ikd opiqxbc ip` xne` jkld ciqtn `ed eiykre oileqty t"r`e dipy i"r oixxap eixace mdit lr epenn `iven did mipey`x elqtp `l i`c
oic lra t"r zxg` zecrl oilqtp el`e oixykd zg` zka eice eixac xxal v"`y melk jka oi` zlqtp zg`de m`iade micr izik izy `iadl xn`y dfe xxal v"`
oi` eiykr n"n xxal v"`c idp edn xi`n 'xl oileqt e` oiaexw dipy zk z`vnp liqtn `le zecra rbep df `vnpe xxal jixv ixaq opaxe zecra rbep epi`c xg`e

:dleqt diipy zk e`vn `l izk`c ded zecra rbep e`l `din cidq` ik `nlic e` rxtnl zecra rbep l"de zecr o`k.íéðåùàøä åãéòä øáëz`vnpyk (dpey`x zk)
`"l .mipey`xd z` leqtl oipn`p xykda dlawzpy xg`ne zecra rbep did `l oiicre leqtd lr oicirnd el` ly ozecr zexyka dlawzp xak dleqt dipy zk
hwpcn d`xp oey`x oeyle zecra rbep l"dc i`nw ilqtn `l ez dleqt dipyc oeikc ipnidne oipic ilra ly ozecra ecirdy dpey`x zk mipey`xd micrd ecird xak

:ecird xak `pyil i`da.ä÷æçáå øèùá ïåãéì àáäicia dxikn xhy oiicre dwfg ipy dizlk`e il dizxkn dz` l"`e o`ka jl dn exiag el xn`e rwxwa wifgn
oipy zlz cr opax ixn`ck `niiw xhy mewna dwfgc b"r`e dwfg dil `ipdn `lc ciqti xhy `vn `l m`e eixac xxaie xhyd `iadl jixv egxk lr xhya oecip

:xxal jixv icia epyi xn`c oeik i`d xdcfn `l ith 'ixhya yipi` xdcfn.ä÷æçá ïåãéðxhya `le dwfga jixt ikdl ipdn `l xhye dwfg icr `iai egxk lr rnyn
ici lr xn`c xhyd gkn `l` `iz` `l `teb `idc dwfg dxkfed `l xhy mewnac mixac xexia meyn 'it` dwfga oi` xhy el yic oeike `ed di`x xwir xhy `de

:mipy 'b xg`l ipnn ca`e ea izwfgd xhyd.ä÷æçá óà'xk opaxe iaxk xi`n 'x xn`c epiide xhyd lr eixac xxal v"` dwfg icr el yi m`e dvxiy odn dfi`a
oirh ded i`c `iz`c `ed xhyd gknc `ed di`x xwir e`l dwfgc meyn `l` xxal jixv mzd iax xn`w `l o`k crc edl `xiaq iaxk opax `niz 'it` :oerny
li`ed i`d jkld dwfg `ied mipy 'b xg`l eizca`e xhya epiidc il dizxkn dz` el xn` ike dwfg ef oi` mlern xac mc` il xn` `ly invrn da izwfgd `yixa
'it` w"d `xza `pyille dipy zk xg` xfgle eixac xxal v"` ez` ipd gkn e`l ipdc oeik zg` `iade 'icr izik 'a il yi xn` la` xxal jixv icia epyi xn`e

:diail` ediizbeltl `newe`l opixcdn eixagn iaxk dkldc meyne iaxl 'it` xn`c `p` jl xn` n"xe ibilt iaxc `ail` ediieexz `niz
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øîàåi`c xnel yie inic axc `d iiez`l il dnl dniz .cga dilawc oebk inic ax

dilr liawc ixiinc `"d mzdn i`c `pipz dil `iyw ded `l inic axc e`l

`l `zerixl `cga la` xefgl lekic n"x xn`w mzde `zerixl izxz iedc ixz iak

ol rnyn `wc inic axc dizlin iziin ikd meyne ea xefgl lekic xi`n iax xn`

leki xi`n 'x xn`w `zerix `cga elit`c

:`pipz xity iywn `we ea xefgl

ïðáøåoeyll qxhpewd b"d .xxal jixv ixaq

m` 'ek xxal jixvc ixaq opaxc oexg`

mixyk micr izik 'a `ia` c"aa mc` xn`i

micr izik izy `iadle eixac xxal jixv

jkld ciqti mixyk m`iad `l m`e mixyk

'ipey`xd m`y mipey`xd leqtl leki epi`

mipexg` micra eaeg dabi `l df mileqt

z"xl dywe mixyk mlek `iadle xxal jixvy

elit`c rnyn (mye :hqw a"a) heyt hb 'tac

c"a el exn`i dligzkl epiid jixv xn`c o`n

xxal leki oi` m` mewn lkn la` jixac xxa

oey`x oeyll d"tk z"xl d`xpe ciqti `l jka

leqtl leki jkld xxal jixv xaq n"x

m` xac mey ciqti `ly itl mipey`xd

xxa el mixne` oic ziay itl oileqt mipey`xd

eilr devi c"ay dn dyri `nzqnc jixac

miiwzny mipey`xd leqtl ciqti `l k"`e

:x`ya zecrd
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ïBâk ,óñBé áøc déøa ïîçð áøc déøa éîéc áø øîàå§¨©©¦¦§¥§©©§¨§¥§©¥§
éáàå àaà àðz éàc ,àëéøö .ãça déìò déìa÷c,E §©§¥£¥§©§¦¨§¦¨¨©¨§¨¦

àaàc íeMî ,déa øãä éöî àìc ïðaø éøîà÷ àäa§¨¨¨§¦©¨¨§¨¨¥¨©¥¦§©¨
éáàåàì àîìòìc ,éøz éák ãç ìáà .àîìòì eæç E §¨¦£§¨§¨£¨©§¥§¥¦§¨§¨Ÿ

,àäa ïðéòîLà éàå .øéàî éaøì déì eãBî àîéà ,éæç£¦¥¨¥§©¦¥¦§¦©§§¦©§¨
[äãBî] àîéà ,àéääa ìáà .øéàî éaø øîà÷ àäa§¨¨¨©©¦¥¦£¨§©¦¥¨¤
àôéñå ,Bðéic àLéø éðz÷cî àä .àëéøö ,ïðaøì eäì§§©¨¨§¦¨¨¦§¨¨¥¥¨©¨§¥¨
àeä àáa ,øæòìà éaø øîà .éðz÷ à÷åc àîìà ,åéãò¥¨©§¨©§¨¨¨¥¨©©¦¤§¨¨§¨
øîà .àeä Búeãòa òâBð ?dépéîk ìk .ïìñBôì øçàå§©¥§§¨¨§¦¥¥©§¥¨©
.øòøò åéìò àøwL ïBâk ,à÷éà áøc déøa àçà áø©£¨§¥§©¦¨§¤¨¨¨¨©§¨
?dépéîk ìk ,àúeðìæâc øòøò àîéìéà ,éàîc øòøò©§¨§©¦¥¨©§¨§©§¨¨¨§¦¥
éaø ,äçtLî íâôc øòøò àlà .àeä Búeãòa òâBð¥©§¥¤¨©§¨¦§©¦§¨¨©¦
àìénî eäéàå ,éãäñî÷ äçtLnà ,éðä ,øáñ øéàî¥¦¨©¨¥©¦§¨¨¨§©£¥§¦¦¥¨
ék .àeä Búeãòa òâBð óBñ óBñ ,éøáñ ïðaøå .ìéñt÷̈¨¦§©¨¨¨§¦¥©§¥¦
ézék ézLa ú÷Bìçî ,ïðçBé éaø øîà éîéc áø àúà£¨©¦¦¨©©¦¨¨©£¤¦§¥¦¥

éøö ,øáñ øéàî éaøc .íéãòBðéà ,éøáñ ïðaøå .øøáì C ¥¦§©¦¥¦¨©¨¦§¨¥§©¨¨¨§¦¥
éøö,éqà áøå énà áø åéðôì eøîà .ïìñBôì ìBëé ïéà ìkä éøáã ,úçà úka ìáà .øøáì C ¨¦§¨¥£¨§©©©¦§¥©Ÿ¥¨§§¨¨§§¨¨©©¦§©©¦

ìkä éøác ,úçà úëa ìáà úøîàäå ,úçà úk àlà íL ïéà .eäî ,úçà úk àlà íL ïéà¥¨¤¨©©©©¥¨¤¨©©©©£¨§©£¨§©©©¦§¥©Ÿ
eãéòä øák ,ïäì øîà .eäî ,ïéìeñt Bà ïéáBø÷ äiðL úk úàöîð ,àlà .ïìñBôì ìBëé ïéà¥¨§§¨¤¨¦§¥©§¦¨§¦§¦©¨©¨¤§¨¥¦

a ,àîéð .íéðBLàøä íéãò eãéòä øák ,éMà áø øîà ,éøîàc àkéà .íéðBLàøä íéãòàúâeìô ¥¦¨¦¦¦¨§¨§¦¨©©©¦§¨¥¦¥¦¨¦¦¥¨¦§§¨
,øèLa ïBcéð ,ä÷æçáe øèLa ïBcéì àaä ,àéðúc ,ébìôéî÷ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøc§©¦§©¨¦§¤©§¦¥¨¦§§¦§©§¨©¨¦¦§¨©£¨¨¦¦§¨
àlà ?øèLa àìå ä÷æça ,da ïðéeäå .ä÷æça ïBcéð ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦©£¨¨§©¥©¨©£¨¨§Ÿ¦§¨¤¨

éøöác ,ïì àîéé÷å .ä÷æça 'óà' ,àîéà,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àaélà ,àì .éâéìt ,øøáì C ¥¨©©£¨¨§©§¨¨¦§¨¦§¨¥§¦¦Ÿ©¦¨§©¨¦§¤©§¦¥
ïàk ãò ,Cì éøîà ïðaøå ,éaøk øéàî éaøc .éaøc àaélà ,éâéìt ék .éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦¦©¦¨§©¦§©¦¥¦§©¦§©¨¨¨§¦¨©¨
çkî åàì íéãò éðäc àëä ìáà .éúà÷ àøèL çkîc ä÷æça àlà ,íúä éaø øîà÷ àìŸ¨¨©©¦¨¨¤¨©£¨¨§¦Ÿ©§¨¨¨¨¥£¨¨¨§¨¥¥¦¨¦Ÿ©

éøö ïéàc äãBî éaø eléôà ,eúà÷ éðéøçà íéãòàLéø ,ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék .øøáì C ¥¦©£¦¥¨¨£¦©¦¤§¥¨¦§¨¥¦£¨¨¦¨©©¦¨¨¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oixcdpq(iyily meil)

,óñBé áøc déøa ïîçð áøc déøa éîéc áø øîàåef dpyna xaecny §¨©©¦¦§¥§©©§¨§¥§©¥
ãça déìò déìa÷c ïBâkcg` oiick wx eia` z` envr lr laiwy - §§©§¥£¥§©

mc` laiwy oeiky xi`n iax xaeqe ,mipiic ipy cer enr eidiye
recn ,dyw ok m`e .ea xefgl leki `ziixe`cn epecl leqty
eilr laiwyk ea xefgl lekiy epizpyna eprinydl `pzd jxved

.micr ipyk cg` cr
:`xnbd zvxznàëéøöizya z`f eprinydl `pzd jixv - §¦¨

,zeipyndàðz éàcilr on`py ef dpyn wxéáàå àaà,Eepiid §¦¨¨©¨§¨¦
wxy mixne`déa øãä éöî àìc ïðaø éøîà÷ àäaleki epi`y - §¨¨¨§¦©¨¨§¨¨¥¨©¥

,ea xefgléáàå àaàc íeMîàîìòì eæç Emewna oecl miie`x - ¦§©¨§¨¦£§¨§¨
,xg`ìáàeilr laiwy epizpynaéøz éák ãçdidiy cg` cr - £¨©§¥§¥

,mipyk on`péæç àì àîìòìcon`p epi` xg` mewna mby - ¦§¨§¨Ÿ£¦
,mipykdéì eãBî àîéàminkgøéàî éaøì.ea xefgl lekiyéàå ¥¨¥§©¦¥¦§¦

ïðéòîLà`pzdàäacg` cr eilr laiwyky epizpyna wx - ©§§¦©§¨
wxy mixne` epiid ,ea xefgl lekiy mipykøéàî éaø øîà÷ àäa§¨¨¨©©¦¥¦

,xg` mewna s` mipyk mipn`p eixac oi`y oeik ,ea xefgl lekiy
àéääa ìáàmewna oecl ie`xy ,oiick eia` z` eilr laiwy oica - £¨§©¦

,xg`äãBî] (åãåî) àîéàïðaøì eäì [.ea xefgl leki epi`y ¥¨¤§§©¨¨
:`xnbd zniiqnàëéøöeprinydl zeipynd izya jixv ok` - §¦¨

.ea xefgl leki m`d minkge xi`n iax ewlgpy
ecr lqet df' zepyl yiy yiwl yix ly exe`ia z` dgec `xnbd

:'df lyéðz÷cî àäaàLéølqet df'Bðéic,cigi oeyla 'df ly ¨¦§¨¨¥¥¨©¨
åa eli`àôéñlqet df' dpyåéãò,miax oeyla ,'df lyà÷åc àîìà §¥¨¥¨©§¨©§¨

éðz÷oeyla 'eicr' dpy `weecae ,epeyla wcwc `pzdy gken - ¨¨¥
ipy ipyd oic lrad `iadyk mb leqtl leki xi`n iaxly ,miax¥§
oi`y oignen mipiick md micr ipyy xg`n ,dyw aeye .micr

.mlqetl `ed leki cvik ,leqt mda
:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàxaecnàeä àáa,oic lrad - ¨©©¦¤§¨¨§¨

åmc` cerïìñBôì øçà,ecbpky oic lrad `iady micrd z` - §©¥§§¨
:`xnbd dywn .mixg` mipy leqtl mipn`p mipyydépéîk ìk- ¨§¦¥

ixde ,micrd z` leqtl ezlekia ike,àeä Búeãòa òâBð`ay oeik ¥©§¥
:`xnbd zvxzn .on`p epi` rbepe ,ecbp eciri `ly ick mlqetl

éøa àçà áø øîàøòøò åéìò àøwL ïBâk ,à÷éà áøc dcirny - ¨©©£¨§¥§©¦¨§¤¨¨¨¨©§¨
.ea yiy leqt uny xac epiptl xne`y jka elqetl

:`xnbd zxxanéàîc øòøò,elqetl `a oipr dfi`a -àîéìéà ©§¨§©¦¥¨
àúeðìæâc øòøòike ,dyw ,dlifb ly leqt ly uny -dépéîk ìk ©§¨§©§¨¨¨§¦¥

ixd ,miplfb mdy xnele micrd z` leqtl gk el yi m`d -òâBð¥©
,àeä Búeãòaipyd oic lrad lkei `l mze` leqtiy ici lry oeik §¥

:`xnbd zx`an .on`p epi`e ,eaiigl,äçtLî íâôc øòøò àlà¤¨©§¨¦§©¦§¨¨
dfae ,zecrl ezgtyn ipa lk mileqte `ed micar zgtynny

,minkge xi`n iax ewlgpéðä ,øáñ øéàî éaø,milqetd micrd - ©¦¥¦¨©¨¥
éãäñî÷ äçtLnàdleqty crd zgtyn lk lr `id mzecr - ©¦§¨¨¨©§£¦

,cirdleäéàå,crd -,ìéñt÷ àìénîlr d`a zecrd oi`y xg`ne §¦¦¥¨¨§¦
.zecra rbep oic lrad aygp oi` ,ecal cr eze`óBñ ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦

,àeä Búeãòa òâBð óBñepnn `ivedl lkei `l ef zecr ici lry ¥©§¥
.oenn ecbpky oic lrad

:zecra rbep aygp m`d minkge xi`n iax zwelgna sqep xe`ia
àúà ék[`aykÎ]éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaéaø ¦£¨©¦¦¨©©¦

ú÷Bìçî ,ïðçBéoicd ilran cg` leki m`d minkge xi`n iax ¨¨©£¤
`weec `id ,ipyd ly eicr z` leqtlíéãò ézék ézLalrady - ¦§¥¦¥¥¦

dzre ,micr ly zebef ipy el yiy xne` micrd z` `iady oic
leqtl enry xg`de ecbpky oic lrad dvexe ,zg` zk enr `iad

.ef zkéøö ,øáñ øéàî éaøcøøáì Corhy zei`xd lk z` oic lrad §©¦¥¦¨©¨¦§¨¥
okle ,oic zial zebefd ipy z` `iadl jixv jkle ,el yiy
rbepk aygp epi` zg` zk leqtl ecbpky oic lrad cirnyk

,ecbp cirdl micr bef cer oic lral yi ixdy ,zecra,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦
éøö Bðéàøøáì Clrad okle ,zezikd izy z` oic ziaa cinrdle ¥¨¦§¨¥

,zecra rbep `ed ixdy ,micrd z` leqtl cirdl leki epi` oic
.eaiigl ji` ipyd oic lral didi `l ezecra ixdya ìáàote` £¨§

wx el yiy xne` oic lrady,úçà úklïéà ìkä éøáãoic lrad ©©©¦§¥©Ÿ¥
ipyd,ïìñBôì ìBëédidi `l elqti m` ixdy ,`ed zecra rbepy ¨§§¨

.eaiigl ji` oic lral

åéðôì eøîà[inic ax iptlÎ],éqà áøå énà áøm`úk àlà íL ïéà ¨§§¨¨©©¦§©©¦¥¨¤¨©
.eäî úçày ote`a ike :`xnbd ddnzúçà úk àlà íL ïéàyi ©©©¥¨¤¨©©©

,wtql mewnäåixúøîà,ewlgp micr izik izya wxyúëa ìáà ©£¨§©£¨§©
.ïìñBôì ìBëé ïéà ìkä éøác úçà:`xnbd zx`anàlàmzl`y ©©¦§¥©Ÿ¥¨§§¨¤¨

,dpey`x zk elqty ixg`y ote`a dzidäiðL úk úàöîð¦§¥©§¦¨
,`iad oic lradyïéìeñt Bà ïéáBø÷,izik izyay xi`n iax itle §¦§¦

,zecra rbep epi`y meyn dpey`xd zkd z` leqtl leki ,micr
mi`xen`d ewtzqdeäîzkd z`vnpy oeik m`d ,df ote`a oicd ©

ici lr wxe xg`n ,zecra rbepl lqetd aygp ,dleqt dipyd
`ay dry xg` jlpy e` ,eaiigl epic lra leki dpey`xd zkd
cer did ipyd oic lraly oeik ,zecra rbep did `l f`e ,mlqetl

:`xnbd daiyn .mdit lr eaiigl leki didy micr bef,ïäì øîà̈©¨¤
eãéòä øákdíéðBLàøä íéãòmcew dpey`xd zkd z` leqtl §¨¥¦¥¦¨¦¦

oic lrad did `l zecrd zryae ,dleqt dipyd zkd d`vnpy
e .rxtnl elqetl oi`e ,xaca rbep,éøîàc àkéàaiyd xg` `xen` ¦¨§¨§¦

,daeyzd z`.íéðBLàøä íéãò eãéòä øák ,éMà áø øîà̈©©©¦§¨¥¦¥¦¨¦¦
:`xnbd zxxanàúâeìôa àîéðmzwelgnay xn`p m`d -éaøc ¥¨¦§§¨§©¦

ébìtéî÷ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøåm` minkge xi`n iax ewlgp - §©¨¦§¤©§¦¥¨¦©§¦
,`l e` xxal jixvàéðúc,`ziixaaä÷æçáe øèLa ïBcéì àaä- §©§¨©¨¦¦§¨©£¨¨

zxkn dz` el xn`e ,edcya dyer dn eze` raz exiagy mc`
wifgn ,cg`d ,mixac ipy zngn da zekfl il yie ,rwxwd z` il
rwxwa izayiy dwfg il yi ,cere ,ici zgz dxiknd xhy z` ip`

,ok lr micirn micre mipy ylyøèLa ïBcéðz` mipc ep` - ¦¦§¨
,xhyd z` el yiy xn`y oeik ,xhyd it lr wx rwxwa ezelra
yly ayiy ezwfga zekfl leki epi`e ,rwxwa dkfi ep`iai m` wx

,mipy.ä÷æça ïBcéð ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøáczxxan ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦©£¨¨
:ezpeek dn `xnbdda ïðéeäåoax ixaca le`yl epzpe ep`ype - §©¥©¨

wx ike ,l`ilnb oa oernyä÷æçaoecip didiàìåzekfl lkeiøèLa ©£¨¨§Ÿ¦§¨
lr di`xd xwir `ed xhyd ixdy ,okzi `l df ixde ,eciay

.dcyd zxiknàîéà àlàoecipy ,l`ilnb oa oerny oax zpeek jk ¤¨¥¨
,ä÷æça 'óà'.xhyd z` `weec jixv oi`eïì àîéé÷ålaewne - ©©£¨¨§©§¨¨

,epiciaéøöácéâéìt øøáì Cewlgp l`ilnb oa oerny oaxe iaxy - ¦§¨¦§¨¥§¦¦
z` gikedle xxal jixv m`d ,oic ziaa zeprh dnk oreh mc`yk
oeikne ,xxal jixvy xaeq iaxy ,`l e` el yiy orhy dn lk
oaxe ,xhyd z` `iadl jixv ,dwfg mbe xhy mb el yiy xn`y
z` `iai `l m` s`e ,xxal jixv oi`y xaeq l`ilnb oa oerny
minkge xi`n iax zwelgny `vnpe .dwfgd ici lr dkfi xhyd
xaeq xi`n iax ,l`ilnb oa oerny oaxe iax ly zwelgnd `id
oi`y l`ilnb oa oerny oaxk mixaeq minkge ,xxal jixvy iaxk

.xxal jixv
:`xnbd dgec,àìe ,el`a el` ly mzwelgn dielz oi`àaélà Ÿ©¦¨

[ezhiyaÎ]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcz` `iadl jixv oi`y xn`y §©¨¦§¤©§¦¥
,xhydéâéìt àì àîìò élekjixv oi` mlerly `ed xaeq ok`y ¥¨§¨Ÿ§¦¦
,xxaléâéìt ék`l` epi` ewlgpy dne -,éaøc àaélàxn`y ¦§¦¦©¦¨§©¦

,xhyd z` `weec `iadl jixvyøéàî éaøc,xxal jixvy xn`y §©¦¥¦
`id ezhiy ok`ïðaøå ,éaøk,xxal jixv oi`y mixaeqyCì éøîà §©¦§©¨¨¨§¦¨

oky ,mdixacl dcen iax s`y ,jl exn`i -éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦
íúämxn` `l ,eixac lk xxal eilry iax ixac -àlàote`a ¨¨¤¨

rwxwa zekfl dvexyä÷æçaiax xaeq dfa ,mipy yly da ayiy ©£¨¨
meyn ,xhyd z` s` `iadl eilrycdwfgdéúà÷ àøèL çkî- §¦Ÿ©§¨¨¨¨¥

`id xhyd gkn ,rwxwa ezelra lr di`x xevil dwfgd ly dgk
da izwfgd oreh dide mipy yly rwxwa wifgd m` oky ,d`a
orhiy cr dwfg ef oi` ,mlern xac mc` il xn` `ly invrn
xhyd z` el yiy xne` m` jkle ,ca`e xhya rwxwd z` dpwy

,e`iadl jixv ,di`xd xwir `edyàëä ìáàxn`yk o`k - £¨¨¨
,micr izik izy `iaiyíéãò éðäc,oey`xd befd -íéãò çkî åàì §¨¥¥¦¨¦Ÿ©¥¦

eúà÷ éðéøçà,miipyd micrd ici lr `a mgk oi` -éaø eléôà ©£¦¥¨¨£¦©¦
éøö ïéàc äãBîøøáì C.minkgke ,zezikd izy z` `iadle ¤§¥¨¦§¨¥

minkge xi`n iax zwelgn x`al ztqep jxc d`ian `xnbd
:epizpynaàúà ék[`aykÎ]ïéáø,laal l`xyi ux`nøîàmya ¦£¨¨¦¨©
,ïðçBé éaøleqtl micirn enr xg`e oic lrayk zwqer epizpyn ©¦¨¨

ae ,mipiicd z` mbe micrd z` mbàLéø,xaecn dpynd ly ¥¨
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סנהדרין. זה בורר - פרק שלישי דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

זה "שישראל בטבעם הם רחמנים וגומלי חסדים )הוא( מפני היות נפשותיהם נמשכות ממידותיו יתברך אשר החסד גובר בהן על מידת 
הדין כו' שלכן נקראת הנשמה בת כוהן".

ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oixcdpq(iyily meil)

,óñBé áøc déøa ïîçð áøc déøa éîéc áø øîàåef dpyna xaecny §¨©©¦¦§¥§©©§¨§¥§©¥
ãça déìò déìa÷c ïBâkcg` oiick wx eia` z` envr lr laiwy - §§©§¥£¥§©

mc` laiwy oeiky xi`n iax xaeqe ,mipiic ipy cer enr eidiye
recn ,dyw ok m`e .ea xefgl leki `ziixe`cn epecl leqty
eilr laiwyk ea xefgl lekiy epizpyna eprinydl `pzd jxved

.micr ipyk cg` cr
:`xnbd zvxznàëéøöizya z`f eprinydl `pzd jixv - §¦¨

,zeipyndàðz éàcilr on`py ef dpyn wxéáàå àaà,Eepiid §¦¨¨©¨§¨¦
wxy mixne`déa øãä éöî àìc ïðaø éøîà÷ àäaleki epi`y - §¨¨¨§¦©¨¨§¨¨¥¨©¥

,ea xefgléáàå àaàc íeMîàîìòì eæç Emewna oecl miie`x - ¦§©¨§¨¦£§¨§¨
,xg`ìáàeilr laiwy epizpynaéøz éák ãçdidiy cg` cr - £¨©§¥§¥

,mipyk on`péæç àì àîìòìcon`p epi` xg` mewna mby - ¦§¨§¨Ÿ£¦
,mipykdéì eãBî àîéàminkgøéàî éaøì.ea xefgl lekiyéàå ¥¨¥§©¦¥¦§¦

ïðéòîLà`pzdàäacg` cr eilr laiwyky epizpyna wx - ©§§¦©§¨
wxy mixne` epiid ,ea xefgl lekiy mipykøéàî éaø øîà÷ àäa§¨¨¨©©¦¥¦

,xg` mewna s` mipyk mipn`p eixac oi`y oeik ,ea xefgl lekiy
àéääa ìáàmewna oecl ie`xy ,oiick eia` z` eilr laiwy oica - £¨§©¦

,xg`äãBî] (åãåî) àîéàïðaøì eäì [.ea xefgl leki epi`y ¥¨¤§§©¨¨
:`xnbd zniiqnàëéøöeprinydl zeipynd izya jixv ok` - §¦¨

.ea xefgl leki m`d minkge xi`n iax ewlgpy
ecr lqet df' zepyl yiy yiwl yix ly exe`ia z` dgec `xnbd

:'df lyéðz÷cî àäaàLéølqet df'Bðéic,cigi oeyla 'df ly ¨¦§¨¨¥¥¨©¨
åa eli`àôéñlqet df' dpyåéãò,miax oeyla ,'df lyà÷åc àîìà §¥¨¥¨©§¨©§¨

éðz÷oeyla 'eicr' dpy `weecae ,epeyla wcwc `pzdy gken - ¨¨¥
ipy ipyd oic lrad `iadyk mb leqtl leki xi`n iaxly ,miax¥§
oi`y oignen mipiick md micr ipyy xg`n ,dyw aeye .micr

.mlqetl `ed leki cvik ,leqt mda
:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàxaecnàeä àáa,oic lrad - ¨©©¦¤§¨¨§¨

åmc` cerïìñBôì øçà,ecbpky oic lrad `iady micrd z` - §©¥§§¨
:`xnbd dywn .mixg` mipy leqtl mipn`p mipyydépéîk ìk- ¨§¦¥

ixde ,micrd z` leqtl ezlekia ike,àeä Búeãòa òâBð`ay oeik ¥©§¥
:`xnbd zvxzn .on`p epi` rbepe ,ecbp eciri `ly ick mlqetl

éøa àçà áø øîàøòøò åéìò àøwL ïBâk ,à÷éà áøc dcirny - ¨©©£¨§¥§©¦¨§¤¨¨¨¨©§¨
.ea yiy leqt uny xac epiptl xne`y jka elqetl

:`xnbd zxxanéàîc øòøò,elqetl `a oipr dfi`a -àîéìéà ©§¨§©¦¥¨
àúeðìæâc øòøòike ,dyw ,dlifb ly leqt ly uny -dépéîk ìk ©§¨§©§¨¨¨§¦¥

ixd ,miplfb mdy xnele micrd z` leqtl gk el yi m`d -òâBð¥©
,àeä Búeãòaipyd oic lrad lkei `l mze` leqtiy ici lry oeik §¥

:`xnbd zx`an .on`p epi`e ,eaiigl,äçtLî íâôc øòøò àlà¤¨©§¨¦§©¦§¨¨
dfae ,zecrl ezgtyn ipa lk mileqte `ed micar zgtynny

,minkge xi`n iax ewlgpéðä ,øáñ øéàî éaø,milqetd micrd - ©¦¥¦¨©¨¥
éãäñî÷ äçtLnàdleqty crd zgtyn lk lr `id mzecr - ©¦§¨¨¨©§£¦

,cirdleäéàå,crd -,ìéñt÷ àìénîlr d`a zecrd oi`y xg`ne §¦¦¥¨¨§¦
.zecra rbep oic lrad aygp oi` ,ecal cr eze`óBñ ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦

,àeä Búeãòa òâBð óBñepnn `ivedl lkei `l ef zecr ici lry ¥©§¥
.oenn ecbpky oic lrad

:zecra rbep aygp m`d minkge xi`n iax zwelgna sqep xe`ia
àúà ék[`aykÎ]éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaéaø ¦£¨©¦¦¨©©¦

ú÷Bìçî ,ïðçBéoicd ilran cg` leki m`d minkge xi`n iax ¨¨©£¤
`weec `id ,ipyd ly eicr z` leqtlíéãò ézék ézLalrady - ¦§¥¦¥¥¦

dzre ,micr ly zebef ipy el yiy xne` micrd z` `iady oic
leqtl enry xg`de ecbpky oic lrad dvexe ,zg` zk enr `iad

.ef zkéøö ,øáñ øéàî éaøcøøáì Corhy zei`xd lk z` oic lrad §©¦¥¦¨©¨¦§¨¥
okle ,oic zial zebefd ipy z` `iadl jixv jkle ,el yiy
rbepk aygp epi` zg` zk leqtl ecbpky oic lrad cirnyk

,ecbp cirdl micr bef cer oic lral yi ixdy ,zecra,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦
éøö Bðéàøøáì Clrad okle ,zezikd izy z` oic ziaa cinrdle ¥¨¦§¨¥

,zecra rbep `ed ixdy ,micrd z` leqtl cirdl leki epi` oic
.eaiigl ji` ipyd oic lral didi `l ezecra ixdya ìáàote` £¨§

wx el yiy xne` oic lrady,úçà úklïéà ìkä éøáãoic lrad ©©©¦§¥©Ÿ¥
ipyd,ïìñBôì ìBëédidi `l elqti m` ixdy ,`ed zecra rbepy ¨§§¨

.eaiigl ji` oic lral

åéðôì eøîà[inic ax iptlÎ],éqà áøå énà áøm`úk àlà íL ïéà ¨§§¨¨©©¦§©©¦¥¨¤¨©
.eäî úçày ote`a ike :`xnbd ddnzúçà úk àlà íL ïéàyi ©©©¥¨¤¨©©©

,wtql mewnäåixúøîà,ewlgp micr izik izya wxyúëa ìáà ©£¨§©£¨§©
.ïìñBôì ìBëé ïéà ìkä éøác úçà:`xnbd zx`anàlàmzl`y ©©¦§¥©Ÿ¥¨§§¨¤¨

,dpey`x zk elqty ixg`y ote`a dzidäiðL úk úàöîð¦§¥©§¦¨
,`iad oic lradyïéìeñt Bà ïéáBø÷,izik izyay xi`n iax itle §¦§¦

,zecra rbep epi`y meyn dpey`xd zkd z` leqtl leki ,micr
mi`xen`d ewtzqdeäîzkd z`vnpy oeik m`d ,df ote`a oicd ©

ici lr wxe xg`n ,zecra rbepl lqetd aygp ,dleqt dipyd
`ay dry xg` jlpy e` ,eaiigl epic lra leki dpey`xd zkd
cer did ipyd oic lraly oeik ,zecra rbep did `l f`e ,mlqetl

:`xnbd daiyn .mdit lr eaiigl leki didy micr bef,ïäì øîà̈©¨¤
eãéòä øákdíéðBLàøä íéãòmcew dpey`xd zkd z` leqtl §¨¥¦¥¦¨¦¦

oic lrad did `l zecrd zryae ,dleqt dipyd zkd d`vnpy
e .rxtnl elqetl oi`e ,xaca rbep,éøîàc àkéàaiyd xg` `xen` ¦¨§¨§¦

,daeyzd z`.íéðBLàøä íéãò eãéòä øák ,éMà áø øîà̈©©©¦§¨¥¦¥¦¨¦¦
:`xnbd zxxanàúâeìôa àîéðmzwelgnay xn`p m`d -éaøc ¥¨¦§§¨§©¦

ébìtéî÷ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøåm` minkge xi`n iax ewlgp - §©¨¦§¤©§¦¥¨¦©§¦
,`l e` xxal jixvàéðúc,`ziixaaä÷æçáe øèLa ïBcéì àaä- §©§¨©¨¦¦§¨©£¨¨

zxkn dz` el xn`e ,edcya dyer dn eze` raz exiagy mc`
wifgn ,cg`d ,mixac ipy zngn da zekfl il yie ,rwxwd z` il
rwxwa izayiy dwfg il yi ,cere ,ici zgz dxiknd xhy z` ip`

,ok lr micirn micre mipy ylyøèLa ïBcéðz` mipc ep` - ¦¦§¨
,xhyd z` el yiy xn`y oeik ,xhyd it lr wx rwxwa ezelra
yly ayiy ezwfga zekfl leki epi`e ,rwxwa dkfi ep`iai m` wx

,mipy.ä÷æça ïBcéð ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøáczxxan ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦©£¨¨
:ezpeek dn `xnbdda ïðéeäåoax ixaca le`yl epzpe ep`ype - §©¥©¨

wx ike ,l`ilnb oa oernyä÷æçaoecip didiàìåzekfl lkeiøèLa ©£¨¨§Ÿ¦§¨
lr di`xd xwir `ed xhyd ixdy ,okzi `l df ixde ,eciay

.dcyd zxiknàîéà àlàoecipy ,l`ilnb oa oerny oax zpeek jk ¤¨¥¨
,ä÷æça 'óà'.xhyd z` `weec jixv oi`eïì àîéé÷ålaewne - ©©£¨¨§©§¨¨

,epiciaéøöácéâéìt øøáì Cewlgp l`ilnb oa oerny oaxe iaxy - ¦§¨¦§¨¥§¦¦
z` gikedle xxal jixv m`d ,oic ziaa zeprh dnk oreh mc`yk
oeikne ,xxal jixvy xaeq iaxy ,`l e` el yiy orhy dn lk
oaxe ,xhyd z` `iadl jixv ,dwfg mbe xhy mb el yiy xn`y
z` `iai `l m` s`e ,xxal jixv oi`y xaeq l`ilnb oa oerny
minkge xi`n iax zwelgny `vnpe .dwfgd ici lr dkfi xhyd
xaeq xi`n iax ,l`ilnb oa oerny oaxe iax ly zwelgnd `id
oi`y l`ilnb oa oerny oaxk mixaeq minkge ,xxal jixvy iaxk

.xxal jixv
:`xnbd dgec,àìe ,el`a el` ly mzwelgn dielz oi`àaélà Ÿ©¦¨

[ezhiyaÎ]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcz` `iadl jixv oi`y xn`y §©¨¦§¤©§¦¥
,xhydéâéìt àì àîìò élekjixv oi` mlerly `ed xaeq ok`y ¥¨§¨Ÿ§¦¦
,xxaléâéìt ék`l` epi` ewlgpy dne -,éaøc àaélàxn`y ¦§¦¦©¦¨§©¦

,xhyd z` `weec `iadl jixvyøéàî éaøc,xxal jixvy xn`y §©¦¥¦
`id ezhiy ok`ïðaøå ,éaøk,xxal jixv oi`y mixaeqyCì éøîà §©¦§©¨¨¨§¦¨

oky ,mdixacl dcen iax s`y ,jl exn`i -éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦
íúämxn` `l ,eixac lk xxal eilry iax ixac -àlàote`a ¨¨¤¨

rwxwa zekfl dvexyä÷æçaiax xaeq dfa ,mipy yly da ayiy ©£¨¨
meyn ,xhyd z` s` `iadl eilrycdwfgdéúà÷ àøèL çkî- §¦Ÿ©§¨¨¨¨¥

`id xhyd gkn ,rwxwa ezelra lr di`x xevil dwfgd ly dgk
da izwfgd oreh dide mipy yly rwxwa wifgd m` oky ,d`a
orhiy cr dwfg ef oi` ,mlern xac mc` il xn` `ly invrn
xhyd z` el yiy xne` m` jkle ,ca`e xhya rwxwd z` dpwy

,e`iadl jixv ,di`xd xwir `edyàëä ìáàxn`yk o`k - £¨¨¨
,micr izik izy `iaiyíéãò éðäc,oey`xd befd -íéãò çkî åàì §¨¥¥¦¨¦Ÿ©¥¦

eúà÷ éðéøçà,miipyd micrd ici lr `a mgk oi` -éaø eléôà ©£¦¥¨¨£¦©¦
éøö ïéàc äãBîøøáì C.minkgke ,zezikd izy z` `iadle ¤§¥¨¦§¨¥

minkge xi`n iax zwelgn x`al ztqep jxc d`ian `xnbd
:epizpynaàúà ék[`aykÎ]ïéáø,laal l`xyi ux`nøîàmya ¦£¨¨¦¨©
,ïðçBé éaøleqtl micirn enr xg`e oic lrayk zwqer epizpyn ©¦¨¨

ae ,mipiicd z` mbe micrd z` mbàLéø,xaecn dpynd ly ¥¨
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oixcdpq(iriax meil)

ïéøLk ïéðéiãå ïéìeñt íéãòamicrd iabl eixack oic zia e`vny - §¥¦§¦§©¨¦§¥¦
dfae ,eixacl di`x e`vn `l mipiicd iable ,md mileqt ok`y

ep` mixne`y ,oecln mipiicd z` milqety xi`n iax xaeqBbéî¦
éðéic énð éìñt íéãò éìñôciabl oic lrad ixac ewcvy jezn - §¨§¦¥¦¨§¦©¥©¨¥

mixaeq minkge .eixac it lr mipiicd z` mb milqet ,micrd
wxe ,ebin mixne` `ly meyn ,mipiicd z` leqtl leki epi`y

ae .milqtp ,mileqt e`vnpy micrdàôéñxaecnïéìeñt ïéðéiãa- ¥¨§©¨¦§¦
md mileqty mipiicd iabl eixack zn` `vnpyåd eli`íéãò §¥¦

ïéøLkmlqetl icke ,mileqt mdy eixacl di`x ep`vn `l - §¥¦
z` mb leqtl on`py xaeq xi`n iaxy ,ezecr lr jenql epilr

,micrdïéðéic éìñôc Bbéîcmipiicd iabl eixac ewcvy jezn - §¦§¨§¦©¨¦
,md mileqteíéãò énð éìñt,eixac it lr micrd z` mb milqet - ¨§¦©¥¥¦

.micrd z` leqtl leki epi`e ebin mixne` `ly mixaeq minkge
:df uexiz lr `xnbd dywné÷úîàîìLa ,àáø dì óoic xe`ia - ©§¦¨¨¨¦§¨¨

mrhn mipiicd z` leqtl `yixd,éðéic énð éìñt íéãò éìñôc Bbéî¦§¨§¦¥¦¨§¦©¥©¨¥
ixdy ,zecra rbep epi` lqetd oic lrad oky ,`ed oaenéa àkéà¦¨¥

éðéøçà àðéc-eaiigl ipyd oic lrad lkeiy mixg` mipic iza yi ¦¨©£¦¥
,mdit lràlàz` leqtl `ed on`py ,`tiqa oiax x`iay dn ¤¨

mrhn micrd,íéãò énð éìñt éðéic éìñôc Bbéî,oaen epi` enrh ¦§¨§¦©¨¥¨§¦©¥¥¦
xg`nàkéì ez íéãò àäålrad z` aiigl micr cer el oi` ixde - §¨¥¦¥¨

`ed zecra rbep micrd z` leqtl `ay oic lrad ok m`e ,oic
:`xnbd zvxzn .on`p `ed ji`eàëéøö àìdf xe`ia jxved `l - ¨§¦¨

ote`a `l` ,dpynaàkéàcmicrd z` `iady oic lral yiy - §¦¨
cerúøçà úk,dipyd zkd it lr eaiigl lkeie xg`ne ,micr ly ©©¤¤

`ld :`xnbd dywn .zecra rbep aygp lqetd oic lrad oi` okl
dfa ,micr ly zxg` zk yi xy`k `weecy wiicl yi oiax ixacn

,mlqetl cbpky oic lrad on`py `edúøçà úk àkéì àäla` - ¨¥¨©©¤¤
,cirzy ztqep zk oic lral oi` m`éàî,oicd didi dn -énð éëä ©¨¦©¥

éìñt éöî àìcm` ,micrd z` leqtl lkei `ly xn`p ok` m`d - §¨¨¦¨§¦
c dywi okéîéc áøc eðééäiax zwelgna oiax x`iay xe`iady - ©§§©¦¦

z` cinrdy ,lirl inic ax ly exe`iak `ed ,minkge xi`n
dne ,zezik izy el yiy xne` oic lrady ote`a mzwelgn

:`xnbd zvxzn .oiax siqedeäééðéa àkéàm` mdipia lcad yi - ¦¨¥©§
mixne`'Bbéî',cenlza zenewn x`yaøîcoiax -ïðéøîà ,øáñ ¦§©¨©¨§¦©

Bbéîlekiy xi`n iax xaeq ebind ici lr wx o`k ixdy ,mewn lka ¦
,mipiicd z`e micrd z` leqtløîeinic ax -ïðéøîà àì ,øáñ ©¨©¨¨§¦©

Bbéîx`ia okle ,leqtl ick ebin mixne` `l o`k mbe ,mewn lka ¦
iax zrcl zecra rbep epi` ebin `ll s` ,micr izik izy yiyky

.xi`n
àôeblirl yiwl yix ixac mvrl aeyp -(.bk),ät ,Lé÷ì Léø øîà ¨¨©¥¨¦¤
LBã÷,xi`n iax epiid -,äæ øác øîàéleqtl ecal oic lra lekiy ¨Ÿ©¨¨¤

`l` ,micrd z`éðzlqet df eixaca qexbl yiBãòxnelk ,df ly §¦¥
:`xnbd dywn .lirl x`azpy enke ,cg` créðéàyix jk m`d - ¥¦

,xn` yiwl,àìeò øîàäålk,Løãnä úéáa Lé÷ì Léø úà äàBøä §¨¨©¨¨¤¤¥¨¦§¥©¦§¨
el d`xpeléàkyiwl yixíéøä ø÷Bò,mnewnnïðçBèågihn - §¦¥¨¦§£¨

mixdd z` yiwne,äæa äæ.c`n sixg yiwl yix didy xnelk ¤¨¤
dnz `piax .'yecw dt' depr jxc xi`n iaxl `xw recn ok m`e

:ef `iyew lr,àðéáø øîà,ef `id `iyew dnäàBøä ìk àìäåz` ¨©¨¦¨©£Ÿ¨¨¤
,Løãnä úéáa øéàî éaøel d`xpeléàkxi`n iaxø÷Bòs`éøä ©¦¥¦§¥©¦§¨§¦¥¨¥

,äæa äæ ïðçBèå íéøä,yiwl yixn xzei sixg xi`n iax didy ixd ¨¦§£¨¤¨¤
depr jxca `ed jky ,'yecw dt' xi`n iaxl `xw yiwl yix jkle
lr ddinz zpeek o`k dzid `l :`xnbd zx`an .epnn lecby inl

`l` ,xi`n iax lr jk xn`y yiwl yix,äàøe àa ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©Ÿ§¥
ïéáaçî änkinkg icinlzl`xyi ux`ay m,äæ úà äæyixy ©¨§©§¦¤¤¤

`xwe xi`n iax z` aaig ,lecb mkge c`n sixg didy s` yiwl
.zeiyew mdilr eidi `ly eixac z` ayiil gxhe ,yecw dt el
,mdixag z` eaaig mi`pzdy jk epivn ok` :`xnbd dgikenék¦

øîà÷å éaø áéúéc àä,dkld xn`e iax ayiy dyrn didy enk - ¨¦¦©¦§¨£©
ïðBvä úà ïéîèäì øeñà`xie mippev min mc`l yi m`y ,zaya ¨§©§¦¤©¥

.opev leg jeza mind z` oinhdl el xeq` ,enngziyåéðôì øîà̈©§¨¨
[iax iptlÎ]àaà ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø,iqei iax -ïéîèäì øézä ©¦¦§¨¥§©¦¥©¨¦¦§©§¦

déì øîà .ïðBvä úà,jk m` ,l`rnyi iaxl iaxï÷æ äøBä øák- ¤©¥¨©¥§¨¨¨¥
.izxn`y dnn ip` xfege ,iqei iax jia`äàøe àa ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ§¥

ïéáaçî änkmi`pzdeléàc ,äæ úà äædid m`íéi÷ éñBé éaø,ig - ©¨§©§¦¤¤¤§¦©¦¥©¨
éaø éðôì áLBéå óeôk äéä,di`xde ,eax iptl ayeiy cinlzkàäc ¨¨¨§¥¦§¥©¦§¨

äåä åéúBáà íB÷î àlîî éñBé éaøa ìàòîLé éaøenk aeyg did - ©¦¦§¨¥§©¦¥§©¥§£¨£¨
,iqei iax eia`äéäål`rnyi iax,éaø éðôì áLBéå óeôkmb ok m`e §¨¨¨§¥¦§¥©¦

,iax iptl setk ayei didy i`ce ig did eli` iqei iax eia`ås` §
ok it lrøîà à÷y oeik ely wqtdn xfegy ,iax,ï÷æ äøBä øák ¨¢©§¨¨¨¥

.iqei iax z` aaig iaxy meyne ,iqei iax epiidc
:dfl df minkgd aeaig oiprn ceráéúëc éàî ,àéòLBà éaø øîà̈©©¦©§¨©¦§¦

dixkf z`eapa(f `i dixkf)úà) éì çwàå'éúàø÷ ãçàì ,úBì÷î éðL ( ¨¤©¦¤§¥©§§©©¨¨¦
íéìáç éúàø÷ ãçàìe ,íòð,`irye` iax yxec .'o`Sd z` drx`e Ÿ©§©©¨¨¦Ÿ§¦¨¤§¤¤©Ÿ

drexdy myke ,o`vl l`xyi z`e drexl 'd z` dnic weqtd
ici lr l`xyi z` bidpn d"awd jk lwna o`vd z` bidpn

lwne ,mrd z` mixend minkg icinlz'íòBð',weqta xn`pdelà ©¥
ïéîéòðnL ,ìàøNé õøàaL íéîëç éãéîìzoigep -,äëìäa äæì äæ ©§¦¥£¨¦¤§¤¤¦§¨¥¤©§¦¦¤¨¤©£¨¨

d`vei drenyde exiag ixac z` uxzn cg`e ,cgi mipiirne
lwne .xe`l'íéìáBç',weqta xn`pd,ìááaL íéîëç éãéîìz elà §¦¥©§¦¥£¨¦¤§¨¤

a äæì äæ íéìaçîLäëìäepi`e exiag ixac lr dywn cg` lky - ¤§©§¦¤¨¤©£¨¨
.eixac mr mikqn

weqta xn`p :df oipra ztqep dyxc(ci c dixkf),älà (éìà) øîàiå'©Ÿ¤¥¤
'Bâå íéãîòä øäöiä éðá [éðL]oipr eze`ae ,'ux`d lM oFc` lr §¥§¥©¦§¨¨Ÿ§¦§©£¨¨¨¤

xn`p(b c my),äéìò íéúéæ íéðLe'lecb ltqÎ] dNBd oinin cg` §©¦¥¦¨¤¨¤¨¦¦©ª¨
aezky dn ,`xnbd zyxec .'Dl`nU lr cg`e ,[lebre'øäöé' §¤¨©§Ÿ¨¦§¨

,[zif onyÎ],ìàøNé õøàaL íéîëç éãéîìz elà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥©§¦¥£¨¦¤§¤¤¦§¨¥
ïéçBpL,úéæ ïîLk äëìäa äæì äæweqtdne .xdvi iexwyíéðLe' ¤¦¤¨¤©£¨¨§¤¤©¦§©¦

,'äéìò íéúéæ,`xnbd zyxecïéøBønL ,ìááaL íéîëç éãéîìz elà ¥¦¨¤¨¥©§¦¥£¨¦¤§¨¤¤§¦
úéfk ,äëìäa äæì äæ.xn `edy ¤¨¤©£¨¨©¨¦

weqta xn`p :df oipra cer dixkf z`eap jyndn zyxec `xnbd
,(`iÎh d dixkf)çeøå úBàöBé íéLð íézL äpäå ,àøàå éðéò àOàå'¨¤¨¥©¨¥¤§¦¥§©¦¨¦§§©

äpäìå ,íäéôðëaeid ,miyp mze`l -,äãéñçä éôðëk íéôðë §©§¥¤§¨¥¨§¨©¦§©§¥©£¦¨
äôéàä [úà] äðàOzå,dcin ilk -ìà øîàå ,õøàä ïéáe íéîMä ïéa ©¦¤¨¤¨¥¨¥©¨©¦¥¨¨¤¨Ÿ©¤

äðà ,éa øácä Càìnä[o`lÎ]éìà øîàiå ,äôéàä úà úëéìBî änä ©©§¨©Ÿ¥¦¨¨¥¨¦Ÿ¤¨¥¨©Ÿ¤¥©
úéá äì úBðáì,dnewn z` reawl -'øòðL õøàazyxec .laaa - ¦§¨©¦§¤¤¦§¨

,`xnbdBæ ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàmiypd izy - ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
d zcin ly rxd xvi z` e`yp ,o`k exkfedyäteðçfnxpy £¨

,ciqgk envr z` d`xn spegdy ,'dciqgd itpkk' zeaizaåly §
zcinçeøä úeqâ,'mditpka gexe' zeaiza fnxpy ,de`b -eãøiL ©¨©¤¨§

elld zecin izy,ìááì.mnewn rawp mye §¨¤
:`xnbd dywnåm`dúéçð ìááì çeøä úeqâ,laal dcxi -øîàäå §©¨§¨¤¨¦§¨¨©

úeqb ïéa÷ äøNò ,øîgexdäòLz ,íìBòì eãøémkezn oiawäìèð ©£¨¨©¦©¨§¨¨¦§¨¨§¨
å ,íìéòawúçàelhp,Blek íìBòä ìkgexd zeqb ly dxwiry ixd ¥¨§©©¨¨¨

mlira `ed
:`xnbd zvxzn .laaa `leïéàok` -úéçð ìááìzcixi zligz - ¦§¨¤¨¦

,laal dzid gexd zeqbåáaøzLéàc àeä éáBaøzLéàmyn - ¦§©§¥§¦§©§¥
jynpe aaxzydíìéòìeiykr z`vnp `id okle ,laal dkenqd §¥¨

.mliraénð à÷éc,wiecn mb jk -áéúëcweqta aezky dnn - ©§¨©¦¦§¦
(my)il` xn`Ie ,miypd izy lr ,úBðáì'äì',øòðL õøàa úéá ©Ÿ¤¥©¦§¨©¦§¤¤¦§¨

ick ,miax oeyla 'odl' `le cigi oeyla 'dl' xne` weqtde
dxar dipyde xrpya dayiizd zecindn zg` wxy eprinydl

:`xnbd zniiqn .mlirldpéî òîL`l` dx`yp `l laaa ok`y §©¦©
:`xnbd zl`ey .dtepgd zcinì ïîéñ ,øî øîàäåea yiy mewn §¨¨©©¦¨§

,çeøä úeqâ`edå ,úeiðòixdúéçð ìááì úeiðòixd ok m`e ,dcxi - ©¨©£¦©£¦§¨¤¨¦
:`xnbd zayiin .gexd zeqb my yiy oniq epl yiúeiðò éàî©£¦

ef ,gex zeqbl oniq `idyúeiðòaäøBz,.dxeza zeipr did mlirae £¦¨
,jkl di`xeáéúëc(g g mixiyd xiy),'dì ïéà íéãLå äpè÷ eðì úBçà' ¦§¦¨¨§©¨§¨©¦¥¨

,ïðçBé éaø øîà'zeg`'äúëfL íìéò Bæwx,ãnìì äúëæ àìå ,ãBîìì ¨©©¦¨¨¥¨¤¨§¨¦§§Ÿ¨§¨§©¥
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קצי
oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïéøùë ïéðééãå íéìåñô íéãòázn` eixac e`vnpe micrde oipiicd lqet oic lra
:oipiic iabl 'it` dil opipnidn ikd meyne micrd lr.àôéñzn` eixac e`vnpy

paxe n"xc `ail` micr` edl opipnidn ikd meyne md oileqty oipiicd lrzil o
:ebin edl.àðéøçà àðéã éá àëéà:zecra rbep epi`e.øáñ ïéáøebin opixn`

ebin meyn `nrh `kd `niiwck `nlra
iax liqt ded `l `ed ikd e`l i`e `ed
:`nlra ebin 'ixn` `l inic axle xi`n

.äæá äæ ïðçåèå`nl` dfa df yiwne gihn
jxc xi`n 'xl dil ixwn ded `aeh `tixg

:yecw dt depr.àðéáø øîà`dnz i`ne
xnelk `ed mixd ixd xwer xi`n 'x `lde

:`aeh ith xabe mil`.äîë äàøå àá
ikd `l` idnzn `w idenz` `l xnelk
l`xyi ux` ipa dnk d`xe `a xn`w
sixg yiwl yix `dc df z` df oiaagn
dt xi`n 'xl dil ixwe ded `aeh mikge
xacd z` ayiine dil aagn `wc yecw

:miiwzdl.ïðåöä úà ïéîèäìopev min
lega opinhdl xeq` engei `ly `xiizne

:[zaya] (zay jxevl) opev.ï÷æ äøåäiqei 'x
:dixza opilf`c.åéúåáà íå÷î àìîîaeyg

:eia`k.íéìáçîdf oiywn dnge fr oeyla
owzne cgi oipiirne cgi oigep i"` ipae dfl
:xe`l d`vei drenyde df ixac z` df

.ïéðîùî:onyk oigep.äôéà:rxd xvi df
.íéùð éúù:gexd zeqbe zetepgçåøå

.íäéôðëá:gexd zeqb oeyl.äãéñçä éôðëë
:miciqg mnvr oi`xny dtepg efäì úåðáì

.úéádcal zg`d `nl` (mdl) aizk `le
:my dayizp.äøåú úåéðò`id mlira

ip`e (g l`ipc) aizkc ded mlira l`ipc
dpicnd mlira xy` dxiad oyeya (iziid)
wg cnle laaa ded `xfr dxez uax `le

:l`xyia htyne.éðáéùåä íéëùçîáoi`y
:mcia wtq mcenlze df mr df oigep'éðúî

.éìò ïîàð:oiic zeidl.àáàdxezd on leqt
ol `wtpc aeigl `le zekfl `l ippecl
mipa lr zea` eznei `ln (:fk sc) oiwxita

:'ebe.éì øåã:dreay oeyl.åá øåæçì ìåëé
:dxenb dreay l`yileäéìò äéìá÷ã 'îâ

.ãçáipixg` ixz `ki`c b"r`e `piic
:ea xefgl leki xi`n x"` dicda.êì ìåçîá

e` `a` ilr on`p razpl xn` raez i`
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ìBëé ìkä éøác ïéc øîb éðôì ìáà ,ú÷Bìçî ïéc øîb§©¦©£¤£¨¦§¥§©¦¦§¥©Ÿ¨
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àáø ,Ba øBæçì ìBëé ìkä éøác ïéc øîb éðôì ìáà£¨¦§¥§©¦¦§¥©Ÿ¨©£¨¨
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ìk ,øîà úLL áø .àéð÷BáeMééa ïé÷eñò ïéàL éôì ,àlà .àéä àzëîñà åàì ,àðååb éàä ék ¨§¨©¥¤¨©¨¦©©§¨¨©§©§¨¦¤¨§¦¤¥£¦§¦
,äãeäé éaø øîà ,ïðz[ã] .éúéøçà àúeðneà øîâc eäééðéa àkéà ,eäééðéa éàî .íìBò ìL¤¨©¥©§¦¨¥©§§¨©¨¨©£¦¦¦§©¨©©¦§¨
.íéøLk (äæ éøä) ,àeä àlL úeðneà ïäì Lé ìáà ,àeä àlà úeðneà ïäì ïéàL ïîæa ,éúîéà¥¨©¦§©¤¥¨¤¨¤¨£¨¥¨¤¨¤Ÿ£¥¤§¥¦
,àîéz éëå .àîç øa éîøì àéL÷ ,àeä íìBò ìL BáeMéé íeMî ïéúéðúîc àîòè ,àîìà©§¨©£¨§©§¦¦¦¦¤¨©§¨§¨¦©¨¨§¦¥¨
äãeäé éaø øîàL íB÷î ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàäå ,äãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìt§¦¦©¨¨£¥§©¦§¨§¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¤¨©©¦§¨

'éúîéà'

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

סנהדרין. זה בורר - פרק שלישי דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oixcdpq(iriax meil)

åàì éàîxaecn oi` m`d -ïéòaLpä ïúBàaoixhtp jk ici lreàìå ©¨§¨©¦§¨¦§Ÿ
ïéîlLî,,mlyln xhtze ,jy`x iiga il xec el xne` raezdy §©§¦

,'Eì ìeçî'k déì äåäcdna dkfi ey`x iiga rayiy xg`ly ©£¨¥§¨§
mby xaeq xi`n iaxy o`kne ,dlignd zngn ecia wfgeny

:`xnbd zvxzn .`ax zrck `lye ,ea xefgl leki jl legna,àìŸ
`l` ,minlyn `le miraypa xaecn oi`å ïéòaLpä ïúBàaici lr §¨©¦§¨¦§

jkïéìèBðiiga il rayz m` raezl xne` razpdy ,ipydn oenn §¦
,jzriaz z` jl oz` jy`x,'Eì ïzà'k déì äåäãiax xaeq jkle ©£¨¥§¤¥§

dcen minlyn `le miraypd mze`a la` ,ea xefgl lekiy xi`n
.ea xefgl leki epi`y xi`n iax

miraypa `tiqd z` cinrdl xyt` ji` :`xnbd zl`ey
,milhepeàLéø déì àðz àäåmzwelgn z` dpy xak `pzd ixde - §¨¨¨¥¥¨

mzwelgn z` letkl `pzd jixv recne ,`yixa 'jl oz`' iabl
:`xnbd zayiin .oipr eze`aàðzote`a `yixa `pzd dpy - ¨¨

yäìBzeaeig z`,íéøçà úòãamlyl envr lr lawny epiidc ¤§©©£¥¦
,ozil edeaiigi mipiicd m`àðúåy ote`a `tiqaäìBzeaeig z` §¨¨¤

Bîöò úòãam` mlyl envr lr lawny ,oic lrad exiag ly §©©©§
.el rayi oic lradàëéøöemipte`d ipy z` eprinydl dpynd §¦¨

,elldàðz éàcwxíéøçà úòãa äìBzmixne` epiid ,[mipiicdÎ] §¦¨¨¤§©©£¥¦
`weecyàäa[dfaÎ]déa øãä éöîc øéàî éaø øîà÷xefgl lekiy - §¨¨¨©©¦¥¦§¨¥¨©¥

,eaéð÷îe øîb àìc íeMîz` caryle zepwdl ezrca xnb `ly - ¦§Ÿ¨©©§¥
oeik ,mipiicd edeaiigi m` exiagl mlyl envrøîàc,aiigznd §¨©

déì ékæîc øîéé éîize` ekfi `ny ,ipic lra z` ekfiy xne` in - ¦¥©¦§©¥¥©©
,aiigzn iziid `l ize` eaiigiy izrci eli`e ,mlyln ipexhtie

ìáàaäìBz,ezpizp z`Bîöò úòãam`y ,oic lrad exiag ly £¨¤§©©©§
,ezriaz z` el mlyi dlw dreay rayi exiagàîéà`ny - ¥¨

xi`n iaxy xn`zïðaøì eäì éãBîreazle ea xefgl leki epi`y ¥§§©¨¨
iiga rayi exiagy xexiaa `ed rceie xg`ny ,dxeng dreay
,mlyl aiigzd ok it lr s`e ,dxeng dreayn xhtdl ick ey`x

.dxengd dreayd lr el legnl ezrca xneb `ed ixdéàå§¦
ïðéòîLàwxàäadvxi m` oic lrad zrca dlezy ote`a - ©§§¦©§¨

wxy mixne` epiid ,dlw dreay raydlïðaø éøîà÷ àäaepi`y §¨¨¨§¦©¨¨
rciy oeik ,aiigzdl ezrca xnb dligzny ,ea xefgl leki

,dxeng dreayn xhtdl ick ey`x iiga rayi oic lradyìáà£¨
àéääa,ozil edeaiigi m` mipiicd zrca dlezy ote`a -àîéà §©¦¥¨

øéàî éaøì ïðaø déì eãBî`pzd jixv okl ,ea xefgl lekiy ¥©¨¨§©¦¥¦
xefgl leki epi`y mixaeqe minkg miwleg dfa mby eprinydl

ok` :`xnbd zniiqn .ea.àëéøö§¦¨
ewlgp ote` dfi`a ztqep mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:xi`n iaxe minkg,Lé÷ì Léø øîàdú÷Bìçîxi`n iax ly ¨©¥¨¦©£¤
wx `id ,minkge,ïéc øîb éðôì,oic ziaa zeprhd z` eprh wxy ¦§¥§©¦

,oicd z` mipiicd ewqt `l oiicr j`ïéc øîb øçàì ìáàxg`l - £¨§©©§©¦
l ,oicd z` ewqty,Ba øBæçì ìBëé ïéà ìkä éøácxfg `le xg`ny ¦§¥©Ÿ¥¨©£

exeiy dn itk zepwdl ezrca xnb i`ce ,oic xnb xg`l cr ea
.mipiicdïéc øîb øçàì ,øîà ïðçBé éaøådú÷Bìçîxi`n iax ly §©¦¨¨¨©§©©§©¦©£¤

.oic xnb mcew ezrc dn x`ia `l opgei iaxe .minkge
:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàxnel dzid opgei iax zpeek m`d ¦©§¨§

wxyìBëé ìkä éøác ïéc øîb éðôì ìáà ,ú÷Bìçî ïéc øîb øçàì§©©§©¦©£¤£¨¦§¥§©¦¦§¥©Ÿ¨
Bæa ïéáe Bæa ïéa àîìéc Bà ,Ba øBæçìoic xnb xg` oiae mcew oia - ©£¦§¨¥¨¥¨

,ú÷Bìçîxefgl leki epi` minkgle ,ea xefgl leki xi`n iaxly ©£¤
:`xnbd dgiken .ea,àáø øîàc ,òîL àzoicd ilran cg` ¨§©§¨©¨¨

yåéìò ìaé÷`edy mc` oiicláBø÷,ìeñt Bà ,,ea xefgl dvexe ¦¥¨¨¨¨
,Ba øBæçì ìBëé ïéc øîb éðôìla`.Ba øBæçì ìBëé ïéà ,ïéc øîb øçàì ¦§¥§©¦¨©£§©©§©¦¥¨©£

:di`xd z` `xnbd zx`anàîìLa úøîà éàeidi `ax ixac - ¦¨§©¦§¨¨
wxy xaeq opgei iaxy xn`p m` ,mipaen,ú÷Bìçî ïéc øîb øçàì§©©§©¦©£¤

,Ba øBæçì ìBëé ìkä éøác ïéc øîb éðôì ìáàyàáømeyn jk wqt £¨¦§¥§©¦¦§¥©Ÿ¨©£¨¨
øîàcezhiy z`àaélàå ïðçBé éaøk[mzhiykeÎ],ïðaøcixdy §¨©§©¦¨¨§©¦¨§©¨¨

xnb xg`le ,minkgl s` ,ea xefgl leki oic xnb mcew opgei iaxl
,ea xefgl leki epi` minkgl oicúøîà éà àlàxaeq opgei iaxy ¤¨¦¨§©

yBæa ïéa Bæa ïéaoic xnb xg`l oiae oic xnb iptl oia -,ú÷Bìçî ¥¨¥¨©£¤
m` ,ea xefgl leki epi` minkgle ,ea xefgl leki xi`n iax itly

,dywi okàáø,ea xefgl leki oic xnb mcewy xn`yïàîk øîàc ¨¨§¨©§©
,yiwl yixl oiae opgei iaxl oia ixdy ,ok xn` `ed in enk -

.ea xefgl leki epi` oic xnb mcew minkgldpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦©
wxy `id opgei iax zrcy,ú÷Bìçî ïéc øîb øçàìxnb mcew la` §©©§©¦©£¤

jk ok` :`xnbd zniiqn .ea xefgl leki minkgl s` oicòîL§©
.dpéî¦©

dne ,minkge xi`n iax ewlgp ote` dfi`a cer dpc `xnbd
:mzwelgna dklddàcñç) áø øa ïîçð áø déì çìL(dl`yáøì ¨©¥©©§¨©©¦§¨§©

,eðéaø eðãnìé ,á÷òé øa ïîçðm`døçàì Bà ,ú÷Bìçî ïéc øîb éðôì ©§¨©©£Ÿ§©§¥©¥¦§¥§©¦©£¤§©©
.ú÷Bìçî ïéc øîb,el`y cer,éî éøáãk äëìäåe` xi`n iaxk §©¦©£¤©£¨¨§¦§¥¦

.minkgkdéì çìL,`cqg ax xa ongp axl awri xa ongp ax ¨©¥
.íéîëç éøáãk äëìäå ,ú÷Bìçî ïéc øîb øçàì§©©§©¦©£¤§£¨¨§¦§¥£¨¦

:ongp ax l`y dn zxg` drcdéì çìL éëä ,øîà éMà áøongp ax ©©¦¨©¨¦¨©¥
m`d ,awri xa ongp axl `cqg ax xaBà ,ú÷Bìçî Eì ïzàa§¤¥§©£¤

.ú÷Bìçî Eì ìeçîa,el`y cereïzàa ,déì çìL .éî éøáãk äëìäå §¨§©£¤©£¨¨§¦§¥¦¨©¥§¤¥
.íéîëç éøáãk äëìäå ,ú÷Bìçî Eì§©£¤©£¨¨§¦§¥£¨¦

:le`yl eglyy sqep ote`éëä eðúî ,àøeñaeid zewitqdy epy - §¨©§¨¦
y yxcnd ziaa la` ,lirl epipyy enk,àúéãaîeôaéëä eðúî §§§¦¨©§¨¦

,oldlckáø éaî déì eçìL ,äéîìL øa àðéðç áø øîàdl`y ¨©©£¦¨©§¤§¨¨§¥¦¥©
ì,eðéaø eðãnìé ,ìàeîLea xefgl dvex xy`keð÷å ,ïéc øîb éðôì ¦§¥§©§¥©¥¦§¥§©¦§¨

Bãiî,ea xefgi `ly oipw dyr j` -,éàîeakrn oipwd m`d ¦¨©
.`l e` ea xefglneäì çìL,l`eny -íeìk ïééð÷ øçàì ïéài` - ¨©§¥§©©¦§¨§

.ea xefgl leki epi` jkle ,oipw dyry xg`l melk zepyl xyt`

äðùî
ïéìeñtä ïä elàå,cirdle oeclàéáe÷a ÷çNîämvr ly zekizg - §¥¥©§¦©§©¥§§¨

gvpnl ozi wgyna ciqtndy mdipia mipzne ,mda miwgyny
,sqk mekqúéaéøa äåìnäåíéðBé éçéøôîe ,mipei migixtny - §©©§¤§¦¦©§¦¥¦

eze`l ribdl ezpei mcwzy iny mipzne ,mewnl mewnn dvexna
,sqk mekq el ozi exiag ,mewnúéòéáL éøçBñåzexita mixgeq - §£¥§¦¦

.ziriay
eaøMî ,'úéòéáL éôñBà' ïúBà ïéøB÷ eéä äléçza ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§©§¦¨¨¦¨§¥§¦¦¦¤©

'úéòéáL éøçBñ' ïúBø÷ì eøæç ,ïéñpàä. ¨©¨¦¨§¦§¨£¥§¦¦
éúîéà ,äãeäé éaø øîà,`iaewa miwgynd milqtpïäì ïéàL ïîæa ¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¨¥

àeä àlà úeðneà,`iaewa wgyl wx -ìáàm`úeðneà ïäì Lé ¨¤¨£¨¥¨¤¨
àeä àlL,`iaewa wgyln ueg -ïéøLk. ¤Ÿ§¥¦

àøîâ
:`xnbd zxxanãéáò à÷ éàî àéáe÷a ÷çNîrecne ,dyr dn - §©¥§§¨©¨¨¥

:`xnbd zx`an .edelqtàzëîñà äåäã íeMî ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨¦©£¨©§©§¨
ezrca jneq cg` lky meyn wx edf mdipiay zeaiigzddy -
,aiigzdl dvxzn did `l ciqtiy rcei did m`e ,gvpiy jk lr

àéð÷ àì àzëîñàådpi`e ynn da oi` xnelk ,dpew dpi` - §©§©§¨Ÿ¨§¨
ici lr dfn df oenn milhep `iaewa miwgyndy oeikne ,ezaiign

k lawnd cia yi ,`zknq`:sqep xe`ia .lqtp `ed okle ,lfb oir
àðååb éàä ék ìk ,øîà úLL áø,ef oebk `idy zeaiigzd lk -åàì ©¥¤¨©¨¦©©§¨¨

,àéä àzëîñà,xenb ote`a aiigzny oeikàlàmilqtpy mrhd ©§©§¨¦¤¨
,`iaewa miwgynd,íìBò ìL BáeMééa ïé÷eñò ïéàL éôìmpi` okle §¦¤¥£¦§¦¤¨

:`xnbd zxxan .`hg i`xi mpi`e ,ozne `yne mipica mi`iwaéàî©
eäééðéa:`xnbd zx`an .miyexitd ipy oia lcadd edn -àkéà ¥©§¦¨
eäééðéaote`aéúéøçà àúeðneà øîâc,zxg` zepne` cnly - ¥©§§¨©¨¨©£¦¦

zepne` cer el yiyk s` ,lfb meyn eleqty `ng xa inx itly
epi`y meyn eleqty zyy ax itl mle` .lfb oirk ecia yi oiicr
eaeyia wqer ixd zepne` cer el yiyk ,mler ly eaeyia weqr
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ly oeyl,'éúîéà',epizpyna enkåly oeyl okäna'mixac ¥¨©§©¤
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קצה
oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äîáå éúîéà:mixen` mixac dna e` `kdc oizipzna oebk izni`.àøáâà àøáâ
welgl dcedi iaxc izni` xaq `ng xa inx `ng xa inx` iel oa ryedi iaxc

:`a.ïåôøè éáø íåùî àéä äãåäé éáøã àéääopaxe `ed yxtl izni` mlerl
meyn `nrh rnync 'ek el yiy oia ipzwc `zipzne dilr ibilt `l oizipznc

dinyn dxn` diteb dcedi 'x `zknq`
oizipznc opaxc` bilte oetxh iaxc
dcedi 'x oizipznae aeyii meyn ediinrhc

:yxtn `w opaxc ediizlinïäî ãçà ïéà
.øéæðipelt xne` df xaer cg`e oiayei mipy

xn`e xifp epi` xne` dfe `ed xifp xaerd
xifp `edy `ed ezenk m` xifp ipixd cg`
`ed ezenk m` xifp ipixd xne` exiage

pe zexifpl oipeekzn mdipye xifp epi`y`vn
odn cg` oi` oetxh iax xn`e mdn cg`k
ef oi`e dligz eixac xn` wtqd lry xifp
yxti (fk `xwie) yi` `ilti ikc d`ltd
d`pz ilz ikc oetxh 'xl `nl` rnyn
ikd elit` dl rci `le dicia e`lc icina
xnb `witqn opixn` `le `zknq` `ied

:ipw`e.úåãòì ìåñô úéáéøá äåìl"iiwc
`la oixaer delde delnd (:dr sc n"a)
zc lr exiarn oenn cenigc oeike dyrz
`l lr inp xaerc qngc ryxk 'il ded

:oenn cenig iptn dyrzäàáä äåìî
.úéáéøá:ediieexz` rnyne.ñåúéðéá øá

:deln sife`.äéì äåäåryx `cdq i`d
:ziaixa deelc ice` `dc.äéîòèì àáø

leki epi` 'ek envr miyn mc` oi`c w"ta
`l cirn aexw oi` `dc eit lr envr leqtl
:envr lv` aexw mc`e daegl `le zekfl

.äéøôåèå äééæî éáøeipxetive exry licbd
:daeyz zeyrl envr leeplïéøéëî ïéàù

.åúåà:`ed inexir e`l mzdc daeyzc
.äãéáà øéæçéåoeikc exiag zcia` `vni m`

zcngn dia xcd i`ce `ed dcia` xifgnc
:oenn.ïåéì êðåé äéîã÷ú íàjl oz` ipeil

:jke jk.àøàmipei `iadl cneln o"eilzy`
:lfb oda yie ogxk lr milra zial onewnn

.àîìòá íåìù éëøã éðôîsc oileg) `ipzc
iptn lfb oda yi diilr ipeie jaey ipei (:hlw
lra oda dkf `lc xenb lfb `le mely ikxc
`xnbae mzdl eaxe ez`w `linnc jaeyd

:dl qxb (.aw sc) l`eydcäìåú àðú
.åîöò úòãá`pz xcde `zknq` `iedc

:epei zrca dlezc
íé÷
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mlyn oiaf `le ryte `xng dil oiafnl dixagn ifef lawnc o`n i`d mzd xn`c

i`n q"yd dywnc cr 'ek `id `zknq`c mzd xn`we hetylefc `zeext` lif`ck

ciar` `le xiae` m` iab mzd ipyne `ahina mly` ciar` `le xiae` m`n `py

ith ied ecia `ied `lc `nl` `zknq` `ied `l ecia iedc meyn `ahina mly`

z"xl d`xp ok lr ecia `edy dnn `zknq`

`id `zknq` e`l `peeb i`d ik lk ikd yxtl

leki oi`y `kid `l` `zknq` `ied `lc

a"a) heyt hbc 'eke exhy yilyn oebk giexdl

meyn `zknq` `ied `l `kd la` (.gqw sc

dixagl ipwn cg`e cg` lk md mipyc oeikc

d`pd `idda ipwnl edi` ira geexn i`c ebn

`l oikeciy lk df itle dixagl ipwne xnb

ipwnl ira cge cg lkc meyn `zknq` `ied

ne inp xnbixdy z"x 'it lr dyw edine ipw

ozepd opixn` (mye :gn sc n"a) adfd wxta

ipeaxir ia xfeg ip` m` el xn`e exiagl oeaxir

jl letk` ia xfeg ip` m` xne` dlde jl legn

wiqne iqei iax ixac mi`pzd eniiwzp jpeaxr

`zknq` `iedc dcedi 'xc `ail` seqal mzd

`zknq` aiyg mipya 'it` `nl` `ipw `le

m` oeaxird oipw ira i`c ebn opixn` `le

exiagl oeaxird cbpk inp dpwn ea xfeg exiag

iab onwl rnyn cere ea xfeg `edyk

xeaq `edy `kidc mipei igixtnc zezekixv

ith `nlra `zknq` `ied giexdl eciac

yexitk xwir i"xl d`xp ok lr i"yx yxitck

yxitck jyp edfi`c `iddn el `iyw i`e i"yx

`edy xac i`cec mzd ip`y ikd uixz lirl

ciari` `le xiae` m` oebk ixnbl ynn ecia

mifb `le zeyrl ecia mzdc `ahina mly`

`l m` exiag ciqtd jky `ed xaeqy inp

`iddae `ahina mlyi m` enk e`pz milyi

xne`e `zknq` aiyg `le ipwne xnb i`ce

iciay dn oicd on i`ce mlyl ilr eala

iedc b"r` mifbc `kid la` iziyr `le zeyrl

cari` `le xiae` m` oebk ixnbl ynn ecia

ied i`ce mifbc oeik mewn lkn ifef `tl` mly`

rwxw liaya fef sl` mlyl dpznc `nfeb

`kdc dyw edine `zknq` aiyg i`ce zg`

`ed `zknq` e`l ecia ied `lc xacc rnyn

i`ne mifbc b"r`e `kdc `iaewa wgyn oebk

opiaygc hetylefc `xngc `iddn `py

icin `iyw `l n"kne `nrh i`dn `zknq`

jneq dfy meyn `zknq` `ied i`ce mzdc

xeknl oii oi`veny eciay xac iedc meyn eilr

`nyc mifb `lc b"r` zvw `zknq`k d`xpe

`lc b"r` jklde el xeknl mixg` evxi `l

ecia oi`y rcei `edy oeikc ipwne xnb n"n ely wegy i`pza mifbc b"r` llk `ed ecia e`lc `iaewa wgyn iab `kd la` dixagl ipwne xnb `l ixnbl `ed ecia e`lc oeik mifb

mifbc ifef `tl` mly`c `d la` `id `zknq` e`l i`ce `peeb i`d ik jkl dpwne xnb `l` epi`y xac lr exiag jinqdl oeekzp `l i`ce giexi mdn cg`y `ed recie giexdl

cere dpcariy i`ce xeaq `edy mifb ikdlc `xazqne dpwne xnb `le xn`w `nfebc meyn `zknq` `ied exiag zerhdle jinqdl oeekzpc xnel epl yi e`pz milydl ecia mbe

mdipy zernyk `weec ipw `iaewa wgync opiwqtc `de xyk `ed `ly zepne` el yiy oeikc onwl dcedi 'xk opiwqtc zecrl xyk `iaewa wgync wqt ikd meyne `ed eciay

`l m` ipdn `l epwd elit` dpn`a miwgynd la` eilr xy` zernd zepwl ick giexiy eze`l iepw mewnde scdy itl scd it lr:(:fk sc) mixcpa 'i`ck aeyg c"aa epwd

àéääxnb `l `witqn inp `kd diytp ciaryn `l `witqn `l i` xifp ied i` dil `wtqnc oeik `nl` d"t d`ltdl `l` zexifp dpzp `l xn`c .oetxh 'x meyn dcedi 'x

`kd ip`y zeywdl oi`e xity iziin n"nc 'it i"xe `nlra dipin slip n"nc l"ie `ilti ik aizkc `xw ilbc zexifp ip`y zexifpl oipw dncn i`n o"aixd dywde ipwne

`idd xn`wc epiide d`ltd `id dn `xaqn ol iziz `l` d`ltd `id dn opirci `le d`ltd opirac `xw ol ilb `l` d`ltd `id i`n `xwa yxtn `l `dc meyn `xw ilbc

rci `lc `zlin `id `zknq` e`l i`c `id `zknq` `peeb i`d ika lirl xn`c `ed jigxk lrc n"y k"` d`ltd dil aiyg `lc oeikc oetxh iax meyn xn`c `id dcedi iax
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc oixcdpq(iying meil)

éôè àðòãéc éàLôða éì íé÷wgyl rcei ip`y invra ip` rcei - ¦¦§©§©§¨©§¨§¥
`l m` mlyl ezrca xneb epi` jkitle ,ixiagn aeh xzei `iaewa

.lfb oirk dfa yi jkle ,gvpiìáày mipei igixtna,BðBé úòãa äìBz £¨¤§©©
àì àîéàxacd oi`y rceie xg`ny ,`zknq` oexqg dfa didi ¥¨Ÿ

.lfb yyg dfa oi`e ,ixnbl aiigzn `ed ixd ea ielzàðz éàåwx §¦¨¨
y ote`a,BðBé úòãa äìBzyi mipei igixtna wxy mixne` epiid ¤§©©

meyn ,`zknq` oexqgøîàc`ld ,ezrca aiigzndàéìz àL÷ða §¨©§©§¨©§¨
àúléîmipeid ilra jxc jky ,xacd ielz mivrd zeyiwpa - ¦§¨

zexikne zerney mipeid ok ici lry efa ef ur ly zegel yewpl
,xdn serl ofxfnd odilra lewéôè éLBwðì àðòãé àðàårcei ip`e - ©£¨¨©§¨§©¥§¥

jxhv` `le mcwz izpei i`ceae ,mivrd lr xzei aeh wetcl
.aiigzdl oiekzd `le ,mlylìáày `iaewa wgynaúòãa äìBz £¨¤§©©

Bîöò,dyri `edy dn itl aiigzny -àì àîéàoexqg dfa didi ©§¥¨Ÿ
.gvpi in wtq el didy xg`n ,ixnbl aiigzdy oeik `zknq`

ok` :`xnbd zniiqn.àëéøö§¦¨
:`ng ax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéî`ztqeza `ziixa epipy ¥¦¦

(a"d d"t)exfgy aygp izni`e ,dpyna epypy mileqtd z` x`al
,daeyzaïéñtñéôa íé÷çNîä ïä elà ,àéáe÷a ÷çNîäixay - ©§©¥§§¨¥¥©§©£¦§¦§§¦

,wgynl micreind mivràìåwxàlà ,eøîà ãáìa ïéñtñéôa §Ÿ§¦§§¦¦§¨¨§¤¨
eléôàa miwgyn m`íéðBnéø étéì÷e íéæBâà étéì÷miieyr mpi`y £¦§¦¥¡¦§¦¥¦¦

.milqtp mb ,jklïúøæç éúîéàå,zecrl mixyk zeidl daeyza §¥¨©£¨¨¨
äøeîb äøæç ïäa eøæçéå ,ïäéñtñét úà eøaLiMîllk ewqrzi `ly ¦¤¦§§¤¦§§¥¤§©§§¨¤£¨¨§¨

,df wgynaípça eléôàcmb ,sqk mekq gvpnl aiigzdl ila - ©£¦§¦¨
éãáò àì.miwgyn mpi` - Ÿ¨§¦

äålä ãçàå äåìnä ãçà ,úéaéøa äåìî.zecrl mileqtéúîéàå ©§¤§¦¦¤¨©©§¤§¤¨©Ÿ¤§¥¨©
ïäéøèL úà eòø÷iMî ,ïúøæç,[d`eldd ixhyÎ]äøæç ïäa eøæçéå £¨¨¨¦¤¦§§¤§¨¥¤§©§§¨¤£¨¨

äøeîbyéøëðì eléôà,ziaixa el zeeldl xzeny ,ieb -éôæBî àì §¨£¦§¨§¦Ÿ§¦
.ziaixa mieln mpi` -

ïéøînL elà ,íéðBé éçéøôîemifibxn -íéðBiä úàmr df mgldl ©§¦¥¦¥¤©§¦¤©¦
,dfàìåwxäa eléôà àlà ,eøîà ãáìa íéðBéóBòå äiç äîofibxnd §Ÿ¦¦§¨¨§¤¨£¦§¥¨©¨§

.mileqt mb ,mipeia enk mda df xac ievn `ly ,df mr df mgldl
ïäéîât úà eøaLiMî ,ïúøæç éúîéàå,mda mifxfny mivrd el` - §¥¨©£¨¨¨¦¤¦§§¤§¨¥¤

øaãna eléôàc äøeîb äøæç ïäa eøæçéå,xwtd my mipeidyàì énð §©§§¨¤£¨¨§¨©£¦©¦§¨©¦¨
éãáò.mixnn mpi` mb - ¨§¦

ïéðúBðå ïéàNBpL elà ,úéòéáL éøçBñxgqnaúéòéáL úBøéôa. £¥§¦¦¥¤§¦§§¦§¥§¦¦
eìãaéå ,úøçà úéòéáL òébzMî ,ïúøæç éúîéàådxegq zeyrln §¥¨©£¨¨¨¦¤©¦©§¦¦©¤¤§¦¨§

.mdly zepibd ly zexitd z` exiwti mbe ,zexitaéaø øîàå§¨©©¦
eøîà ãáìa íéøác úøæç àì ,äéîçðeita xn`iy jka ic oi` - §¤§¨Ÿ£¨©§¨¦¦§¨¨§

,dxegq cer dyri `lyïBîî úøæç àlàzexitd z` xftl jixv - ¤¨£¨©¨
,zxkipd dxfg `dzy ick ,miiprl eizepibayéðà øîBà ,ãöék¥©¥£¦

ïéðeúð ïä éøäå ,úéòéáL úBøéôa æeæ íéúàî ézñðék ,éðBìt øa éðBìt§¦©§¦¦©§¦¨©¦§¥§¦¦©£¥¥§¦
.íéiðòì äðzîa§©¨¨©£¦¦

:`ng iax zrck `ly ef `ziixan dgiken `xnbdúäéî éðz÷- ¨¨¥¦©
mb miiw mipei igixtn ly leqtdy ,`ziixaa epipy mewn lkn

aøîàc ïàîì àîìLa ,äîäaepiid mipei igixtnyðBé déîc÷z éàC §¥¨¦§¨¨§©§¨©¦§©§¥¨
dì úçkLîc eðééä ,ïBéìa mb df ote` `evnl xyt` -,äîäa §©§§©§©©¨§¥¨

exiag mr axrzdl lekie ,elew zrneyyk uexl dze` cnlny
,mcwz in zndaøîàc ïàîì àlàdf mipei igixtny `ng iax - ¤¨§©§¨©

,àøàike ,dyw ,dilra zial zexg` mipei d`ian dpeidyäîäa ¨¨§¥¨
àéä éëä úaetcxi zeigd ixde ,dilra zial xa zenda `iadl ©¨¦¦

:`xnbd zvxzn .dze`ïéàoebke ,df oiprl die`x dnda mb ok` - ¦
øaä øBLadrhne zeixacnl jled eziaa elcbn m`e digl dnecy §©¨

.eixg` e`eaiy mixaiaa zelcby zeigexeyl z`xewy ef `ziixa
,dig `le 'dnda' xad`id,àeä äîäa ïéî øaä øBL øîàc ïàîk§©§¨©©¨¦§¥¨

ïðúcdpyna(e"n g"t mi`lk),,øîBà éñBé éaø .àeä äîäa ïéî øaä øBL ¦§©©¨¦§¥¨©¦¥¥
äiç ïéî. ¦©¨

àðzminkg ,`ziixa epipy -ïäéìò eôéñBäepipyy mileqtd lr - ¨¨¦£¥¤
z` mb ,dpynaïéðñîçäå ,ïéðìæbämilrad z` miteky el` - ©©§¨¦§©©§¨¦

:`xnbd zl`ey .xeknl,ïìæbn ixdàeä àúééøBàczayiin .lqtp ©§¨§©§¨
:`xnbdì àlà àëøöð àìlfby mc`ïè÷å äèBL Løç úàéöîe`Î] Ÿ¦§§¨¤¨§§¦©¥¥¤§¨¨

minkge ,mz`ivn z` mdn lfebd lqtp oi` `ziixe`cny ,[ohw
:`xnbd zx`an .edelqty mdàøwéòî,dligzn -øeáñexaq - ¥¦¨¨¨

y meyn ,mdn lfebd z` leqtl oi`y ,minkgäèBL Løç úàéöî§¦©¥¥¤
àçéëL àì ïè÷å,dievn dpi` -énð éàdpi` mdn dlifbde xg`n §¨¨Ÿ§¦¨¦©¥

`l`,àîìòa íBìL ékøc éðtîmileki ohwe dhey yxgd oi`y ¦§¥©§¥¨§¨§¨
`ly `id minkg zpwz wxe ,mdly dpi`e d`ivna oipw zeyrl
e` eia` mr lhepd hhewzi `ly ick d`ivnd z` mdn elhi

j` ,elqetl oi`e olfb iexw epi`e ,ohwd ly eiaexwóBñc eæçc ïåék¥¨§¨§
éì÷L à÷c àeä àðBîî óBñmigwel seq seqy minkg e`xyk - ¨¨§¨¨§¦

,oenn zcng meyn minkg zpwz lr mixaere ,mixg` ly oenn
,ïðaø eäðéìñt.xwy cirdl ick mb oenn lehil miceygy ©§¦§©¨¨

:`xnbd zx`anøeáñ àøwéòî ,ïéðñîçä,oqngd z` leqtl oi`y ©©§¨¦¥¦¨¨¨
cáéäé à÷ éîc) ,lfb eicia oi`e minc `ed ozepy -àîìòa éàø÷à §¥¨¨¥©§©§¨§¨

àeä(éôèç à÷c eæçc ïåékmiwxefe mgxk lra milradn utgd z` ¥¨§¨§¨¨§¦
,zernd mdiptlïðaø eäa eøæb.mlqetl ¨§§©¨¨

àðz,`ziixa epipy -ïäéìò eôéñBä ãBòz` leqtlïéàabä ,íéòBøä ¨¨¦£¥¤¨¦©©¨¦
l`xyin dpepx`de miqind z` zeabl mze` dpin jlndy

,mdixagïéñëBnäåaye xaer lkn milhepe ,jxcd lr micnery - §©§¦
:`xnbd zx`an .reci jqøeáñ àøwéòî ,íéòBø,mlqetl oi`y ¦¥¦¨¨¨

mixg` zecya zendad zelke`y dny meynàeä àîìòa éàø÷à©§©§¨§¨
.df xear olfbk aygp epi` drexde ,cala dxwna -à÷c eæçc ïåék¥¨§¨§¨

eãLå éðåeëîm`ivedl mekilyd -äléçzëì,mixg` zecyleøæb §©§¦§¨§©§¦¨¨§
ïðaø eäa. §©¨¨

éì÷L à÷ eäì õé÷c éàî ,øeáñ àøwéòî ,ïéñëBnäå ïéàabäwxy - ©©¨¦§©§¦¥¦¨¨¨©§¦§¨¨§¦
,milhep eid jlnd avwy dnàøéúé éì÷L à÷c eæçc ïåéke`xyk - ¥¨§¨§¨¨§¦§¥¨

,jlnd avwy dnn xzei milhepy.eäðéìñt©§¦§
eøîàL äòBø ,àáø øîà,zecrl leqty,äwc äîäa äòBø ãçà ¨©¨¨¤¤¨§¤¨¥§¥¨©¨

,fre yakk,äqb äîäa äòBø ãçàå:`xnbd dywn .xeykøîà éîe §¤¨¥§¥¨©¨¦¨©
éëä àáø,zecrl mileqt dqb dnda irex mbyäòBø ,àáø øîàäå ¨¨¨¦§¨¨©¨¨¥

ïéìeñt ìàøLé õøàa ,äwc äîäaäîäa äòBø .ïéøLk õøàì äöeça , §¥¨©¨§¤¤¦§¨¥§¦§¨¨¨¤§¥¦¥§¥¨
.ïéøLk ìàøNé õøàa eléôà ,äqb:`xnbd zvxznàeää-dn ©¨£¦§¤¤¦§¨¥§¥¦©

xiykd `axy,dqb dndaaad el`íéìcâîmdizaa,øîzéàoeik §§©§¦¦§©
hnydl dlekiy dwc dnda la` ,gxaz `ly dxneyl lwy

.melqt ,mixg` dcyl gexaleàøazñî énð éëä,`ax ixack ¨¦©¦¦§©§¨
éðz÷ãîdpyna oecip(.ck)epic lral xne`a ,ìL éìò ïéðîàð'äL ¦§¨¨¥¤¡¨¦¨©§Ÿ¨

'ø÷a éòBø,`xnbd dxeaq .ea xefgl leki m`dåàì éàîmlawny ¥¨¨©¨
,úeãòìdnda edfy 'xwa' irexy gkene ,mileqt eid ezlaw `lele §¥

:`xnbd dgec .mileqt md s` ,dqbàðéãì ,àìmze` lawny - Ÿ§¦¨
meyn mileqty i`ce mze` lawiy `lel dfae ,mipiic eidiy

.oecl mircei mpi`yénð à÷éc,oiic oiprl xaecny wiecn mb jk - ¦¨©¦
ìL' éðz÷cìL ,úeãòì éàå ,ø÷a éòBø 'äL,éì änì äL.mipya ic ixd §¨¨¥§Ÿ¨¥¨¨§¦§¥§Ÿ¨¨¨¦

:`xnbd zl`eyéàî àlàåmlawny dpynd zxacnéàî ,àðéãì §¤¨©§¦¨©
àéøéàeilr lawny `pzd hwp recn -ìL,'ø÷a éòBø' äL`ldeìk ¦§¨§Ÿ¨¥¨¨¨

énð àðéc éøîb àìc àúìz éaoicd z` mircei mpi`y dyly lk - ¥§¨¨§¨¨§¦¦¨©¦
peciy mze` lawl leki:`xnbd zayiin .eze` eøîà÷ éëä`pzd ¨¦¨¨©

,ycgléðä eléôà,xwad irex el` -áeMééa éçéëL àìcmpi`y - £¦¨¥§¨§¦¦§¦
miievn,aeyiam` z`f lka ,exiagl mc` oiay oic iwqr e`x `le

.xefgl leki epi` epecl mze` laiw
äòBø íúñ ,äãeäé áø øîàzecya eizenda z` epi`x `ly - ¨©©§¨§¨¤

,mixg`ìeñtla` .zecrléàab íúñ,qn zeabl jlnd dpenn - ¨§¨©©
,davwdn xzei gwely eprny `lyøLk.zecrl ¨¥

:`xnbd zxtqn .wicv i`ab ly dbdpd d`ian `xnbddeáà£
[eia`Î]ïéðL øñéìz àúeéab ãáò ,àøéæ éaøcyly daeb did - §©¦¥¨£©©¨¨§¥©§¦

.jlnd qn z` xird iyp`n mipy dxyràøäð Léø éúà äåä ék¦£¨¨¥¥©£¨
[xird xyÎ]àúîì,xira yi miyp` dnk wecal ,xirl -äåä ék §¨¨¦£¨

ïðaø éæç,minkg icinlz `xif iax ly eia` d`ex didyk -øîà ¨¥©¨¨£©
eäìdiryia weqtd z`(k ek)éøãça àa énò Cì','Eekl ,xnelk §¥©¦Ÿ©£¨¤

xird iayeiy xird xyl xne` didy iptn ,mknvr epinhde
daxd xira yiy xyd d`xiy dvx `le ,zeabl inn oi`e mihren

.daexn qn lihie miyp`àúîc éLðéà éæç äåä ékxirdn miyp` - ¦£¨¨¥¡¨¥§¨¨
,minkg icinlz mpi`yøîà,mdlàúîì àúà àøäð Léøxy - ¨©¥©£¨£¨§¨¨

,xirl `a xirdàaà íeôì àøáe àøa íeôì àaà ñéëð àðcéàäå- §¨¦¨¨¨¥©¨§§¨§¨§©¨
xnelk ,eia` ipta oad z`e oad ipta `a`d z` hegyi zrke

.daxd oenn mdn dabiy
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àîìò éìek eæðbéîåxyd d`xi `ly xird ipa lk eid mi`agpe - §¦©§¥¨§¨
.xira miax miyp` yiyéúà ékdabiy eywal xyd `a xy`k - ¦¨¥

,xird ipan qndéì øîà,xyl `xif iax ly eia`éòað ïànîinn - ¨©¥¦©¦¨¥
:`xnbd zxtqn .mdn zeabl miyp` daxd o`k oi`y ,sqk ywa`

déLôð àçéð ék,`xif iax ly eia` xhtp xy`k -eäì øîà- ¦¦¨©§¥¨©§
,ezia iyp`léàðéãña éì éøééöc éòî øñéìz eìB÷Lyly elh - §§¥©¨¥§¨§¦¦¦§¦©

,ily oicqa zexexvd zern dxyràéðìôì déì eøãäåexifgze - §¨§¥¦§©§¨
,ipeltl mze`éì eëéøèöéà àìå dépéî eäðézì÷Lcmze` iziaby - ¦§©§¦§¦¥§¨¦§§¦¦

.mdl izkxved `le epnn
:dpyna epipyéôñBà ïúBà ïéàøB÷ eéä äléçza ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§©§¦¨¨§¦¨§¥

,úéòéáLzxxan .ziriay ixgeq ozexwl exfg oiqp`d eaxyn §¦¦
:`xnbdøîà÷ éàî:`xnbd zx`an .xnel oerny iax zpeek dn - ©¨¨©

eéä äléçza ,øîà÷ éëä ,äãeäé áø øîàminkg,íéøîBàéôñBà ¨©©§¨¨¦¨¨©©§¦¨¨§¦§¥
zexitúéòéáL,mnvrlïéøçBñ ,ïéøLkziriay zexitaïéìeñt. §¦¦§¥¦£¦§¦

íéiðòì úBòî éàéöîî eaøMîmipzep eidy miyp` eaxzdy onfne - ¦¤©©§¦¥¨¨£¦¦
,miiprl sqkeúééîe eäì éôñàå íéiðò éìæàåeid zernd zxenze - §¨§¦£¦¦§¨§¦§©§

miiprdy `vnpe ,mdl mi`iane zexit mitqe`e mikled miiprd
,ziriay zexita dxegq miyerøîBì eøæçyäæ ãçàå äæ ãçàoia - ¨§©¤¨¤§¤¨¤

,xgeqd oiae ,sqe`dïéìeñt.zecrl §¦
:xg` ote`a zx`ane ,df xe`ia dgec `xnbdäaçø éða da eL÷- ¨¨§¥¨§¨

,dagx enyy yi`d ipa df xe`ia lr eywdéàäike ,df xe`ial - ©
aezkl dpynl did m`d,'íéñpàä eaøMî',oiqp` mpi` `lde ¦¤©¨©¨¦

`l`e ,jk lr miiprl zern e`ivnd ixdyéòaéî 'ïéøbzä eaøMî'¦¤©©©¨¦¦¨¥
déìdxegq miyer eidy miiprd mdy ,zepyl jixv did jk - ¥

.zexitaàlà,`ed jk oerny iax ixaca xe`iadeéä äléçza ¤¨©§¦¨¨
äæ ãçàå äæ ãçà íéøîBàoiae ,dlik` jxevl `ly sqe`d oia - §¦¤¨¤§¤¨¤
ziriay zexita xgeqdïéìeñtla` .zecrlïéñpàä eaøMî- §¦¦¤©¨©¨¦

,zexit seq`l zecyd ilra z` egixkdyeäðéð éàîemd ine - ©¦§
zeabl jlnd zia igely el` ,miqp` mze`àðBðøàjlnl qn - ©§¨

ick mdizecya cearl l`xyi z` miqpe` eide ,dcyd ze`eazn
cearl mdl exizd minkge ,jlnl zzl d`eaz mdl didiy

ziriaya dcyapé éaø æéøëîãkéà,exirae÷et[e`vÎ]eòøæå ¦§©§¦©¦©©§¦§
.àðBðøà íeMî úéòéáMa,dcya cearl mdl xzedy oeikneeøæç ©§¦¦¦©§¨¨§

ïéøLk ïéôñBà øîBì,zecrlïéìeñt ïéøçBñ. ©§¦§¥¦£¦§¦
:ziriaya dcear xzid iabl dyrn d`ian `xnbdøa àéiç éaø©¦¦¨©

àéñòa äðL øaòì éìæà÷ Båä ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaøå é÷Bðøæeid - ©§¥§©¦¦§¤§¨¨£¨¨§¦§©¥¨¨§©§¨
,`iqr `xwpd mewna dpyd z` xarl mikledeäa òâtybt - ¨©§

mze`eäééãäa ìéthéà ,Lé÷ì Léø,mdil` deelzd -ìéæéà øîà- ¥¨¦¦©¦©£©§¨©¥¦
,mnr jl`àãáeò éãáò éëéä éæçéàz` miyer md ji` d`x`e - ¤¡¥¥¦¨§¦§¨

,jxca mcera .dpyd xeair dyrnáéøk à÷c àøáb àeääì dééæç©§¥§©©§¨§¨¨¥
.edcy z` yxegy mc` yiwl yix d`x -ïäì øîàyiwl yix ¨©¨¤

`ed df mc`y ip` dnecnk ,oerny iaxe `iig iaxlïäkLøBçå , Ÿ¥§¥
.egikedl mikixv mz`e ,xeqi`a edcy z` `edBì eøîà`iig iax ¨§

,yiwl yixl oerny iaxeøîBì ìBëélr xaer ipi` ,dfd yxegd ¨©
oky ,xeqi`BëBúa éðà ïBèñébàieb ly dcya yexgl ip` xiky - ©¦§£¦§

.ily dcya yxeg ipi`e
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,úBúL eøwéàc é÷écö ïçkLà àëéä ,Búòéñå äi÷æç¦§¦¨§¦¨¥¨©§§¨©¦¥§¦§¨
úéòaéàå .'ìáz íäéìò úLiå õøà é÷öî 'äì ék' áéúëc¦§¦¦©§ª¥¤¤©¨¤£¥¤¥¥§¦¨¥
áø øîà .'äiLez ìécâä äöò àéìôä' ,àëäî àîéà¥¨¥¨¨¦§¦¥¨¦§¦¦¨¨©©
Bçk úLzî àéäL éðtî ,äiLez dîL àø÷ð änì ,ïðç̈¨¨¨¦§¨§¨¦¨¦§¥¤¦©¤¤Ÿ
éðtî éàLça äðzépL ,äiLez ,øçà øác .íãà ìL¤¨¨¨¨©¥¦¨¤¦§¨©£©¦§¥
äáLçî ,àìeò øîà .íäéìò úzeLî íìBòäL ,eäBz ìL íéøác ,äiLez ,øçà øác .ïèOä©¨¨¨¨©¥¦¨§¨¦¤¤¨¨§¨£¥¤¨©¨©£¨¨
øîà .'äiLez íäéãé äðéNòú àìå íéîeøò úBáLçî øôî' øîàpL ,äøBz éøáãì eléôà úìòBî¤¤£¦§¦§¥¨¤¤¡©¥¥©§§£¦§Ÿ©£¤¨§¥¤¦¨¨©

ì ïé÷eñò íà ,äaø,'íe÷ú àéä úöòå Léà áìa úBáLçî úBaø' øîàpL ,úìòBî dðéà ,dîL ©¨¦£¦¦§¨¥¨¤¤¤¤¡©©©£¨§¤¦©£©¦¨
éaø øîà eäáà éaø øîà :éúîéà ,äãeäé éaø øîà :íìBòì íe÷ú àéä 'ä øác da LiL äöò¥¨¤¥¨§©¦¨§¨¨©©¦§¨¥¨©¨©©¦£¨¨©©¦

,øæòìà éaø øîà eäáà éaø øîàå .äãeäé éaøk äëìä ,øæòìà.ïéc úéáa äæøëä ïéëéøö ïlek ¤§¨¨£¨¨§©¦§¨§¨©©¦£¨¨©©¦¤§¨¨¨§¦¦©§¨¨§¥¦
àîìLa .äæøëä éòa àì 'øîà ãçå .äæøëä éòa ,øîà ãç .àðéáøå àçà áø da éâéìt ,äòBø¤§¦¦¨©£¨§©¦¨©¨©¨¥©§¨¨§©¨©Ÿ¨¥©§¨¨¦§¨¨
ïàîì àlà .ìeñt äòBø íúñ ,áø øîà äãeäé áø øîàc eðééä ,äæøëä éòa àì øîàc ïàîì§©§¨©Ÿ¨¥©§¨¨©§§¨©©§¨¨©©§¨¤¨¤¨§©
éîéúç Båäc ,äðzî àéää .déìò ïðéæøëî ,àîúñác .ìeñt äòBø íúñ éàî ,äæøëä éòa øîàc§¨©¨¥©§¨¨©§¨¤¨§¦§¨¨©§§¦©£¥©¦©¨¨©££¦¦
déì øîà .eäééìò ïðéæøëà àì àäc ,døeLëàì ìàeîL øa àtt áø øáñ ,ïéðìæb ïéøz dìò£©§¥©§¨¦¨©©¨¨©§¥§©§¨§¨¨©§§¦©£©§£©¥
ú"Béøòå ø"ác ïîéñ :äæøëä ïðéòa éî ,àúééøBàc ïìæâa .ïðaøc ïìæâa ,äæøëä ïðéòác éäð ,àáø̈¨§¦§¨¦©©§¨¨§©§¨§©¨¨§©§¨§©§¨¦¨¦©©§¨¨¦¨¨¨©£¨
.àì ,äòðéöa ìáà ,àéñäøôa éléî éðä .úeãòì ïéìeñt ,øçà øác éìëBà ,ïîçð áø øîà . á"pb©¨¨©©©§¨§¥¨¨©¥§¦§¥¨¥¦¥§©§¤§¨£¨§¦§¨Ÿ
ìáà .àéñäøôa déLôð éfáî à÷å ,äòðéöa éðBæúéàì déì øLôàc àlà ,ïøîà àì énð àéñäøôáe§©§¤§¨©¦¨£¨¨¤¨§¤§¨¥§¦§¥§¦§¨§¨§©¥©§¥§©§¤§¨£¨
,úLL áø øîà .úeãòì øLk ,úBéøòä ìò ãeLçä ,ïîçð áø øîà .àeä déúeiç ,déì øLôà àìŸ¤§¨¥©¥¨©©©§¨¤¨©¨£¨¨¥§¥¨©©¥¤
.ìeñt àeäL ,äMà úeãò ïéðòì ïîçð áø äãBîe ,àáø øîà .øLëå détúëa ïéòaøà ,éøî éðò£¥¨¦©§§¦§©§¥§¨¥¨©¨¨¤©©§¨§¦§©¥¦¨¤¨
?àèéLt .da ïì úéì ,dìeéòì ìáà .d÷etàì àlà ïøîà àì ,àtt áø àîézéàå ,àðéáø øîà̈©¨¦¨§¦¥¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨§©¨£¨§¦¨¥¨¨§¦¨
àîéé÷c änëc ,ïì òîLî à÷ ,'Bâå e÷zîé íéáeðb íéî' áéúëc ,déì àôéãò àä ,àîéúc eäî©§¥¨¨£¦¨¥¦§¦©¦§¦¦§¨§¨©§©¨§©¨§¨§¨
øácå àñéøàa éléî éðä .ápb déîL àì ,éøLz áðbå ïñéð áðb ,ïîçð áø øîàå .déì àçéëL éëä̈¦§¦¨¥§¨©©©§¨¨©¦¨§¨©¦§¥Ÿ§¥©¨¨¥¦¥©£¦¨§¨¨
áðb ãçå .déìñôe ,éøòNc àa÷ áðb ãç ,ãéáæ áøc déøkéà .Bzëàìî äøîâpL øáãae èòeî¨§¨¨¤¦§§¨§©§¦¨¥§©§¦©§©©¨§©£¥©§¥§©§©
áø eäðézîL ,úøöò ìL ïBLàø áBè íBéa àLôð øeá÷c ,éàøBá÷ eäðä .déìñôe ,éðéäàc àøeaé÷¦¨©£¦¥©§¥©§¨¨¥§©©§¨§¦¤£¤¤©§¦§©
íéòLø àäå ,àtt áø déì øîà .òLBäé áøc déøa àðeä áø eäðéøLëàå ,úeãòì eäðéìñôe ,àtẗ¨©§¦§§¥§©§§¦§©¨§¥§©§ª©¨©¥©¨¨§¨§¨¦
,øîzéà :ïðaø ïì éãáò à÷ äøtk ,éøáñ ?eäì àðéznLî à÷ àäå .éãáò à÷ äåöî ,éøáñ ?eäðéð¦§¨§¦¦§¨¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨§¦©¨¨¨¨§¦¨©¨¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oixcdpq(iyiy meil)

déì eøîà,`payl aixgpq iyp` edel`y -àëéä CúééøéMîokid - ¨§¥©¥§¨¨¥¨
.epnir enilydy epl zazky jly dpgndøîà,`pay mdleøãä ¨©£©

éa.il egihady dnn exfg -déì eøîà,`payl aixgpq iyp`íà ¦¨§¥¦
ïk,jl yiy zxn`y miyp`d z` z`ad `ly -úëééçî à÷ éëBçà ¥©¥¨§¨§©
ïa,epilr wgev dz` ixd -,íäéñeñ éáðæa eäeàìúe ,åéá÷òa eäeáwð ¨¦§©£¥¨§¨§©§¥¥¤

ïéð÷øaä ìòå íéöBwä ìò BúBà ïéøøâî eéäå.[mivew oinÎ] §¨§¨§¦©©¦§©©©§¨¦
:`pay ly ezedn z` zx`an `xnbdìòa àðáL ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¤§¨©©

äàðäze`pd xg` scex -äéä,,dfl xewndeàëä áéúkly epiipra £¨¨¨¨§¦¨¨
diryil xn` 'dy ,`pay(eh ak diryi)'äfä ïëBqä ìà àa Cì'- ¤Ÿ¤©¥©¤

,`pay l` jliyíúä áéúëejlnd cec lv`(a ` '` mikln)xy`ky , §¦¨¨
cenrzy dxrp el e`iaiy eicar el exn` ,ezepwf zrl xw el did

,eiptl'úðëBñ Bì éäúe'jkn micnl .dpdi jkae ,eznngn `dzy - §¦¤¤
.ze`pd lra didy my lr did 'okeq' `xwp `payy dn mby

lirl `xnbd(`"r)weqtd z` dyxc(a `i mildz)miryxd dpd ik'
dkiynn .`paye diwfg ly mpiipra 'ebe 'zyw oekxci`xnbd

:df oipra eixg`y weqtd z` yexclïeñøäé úBúMä ék' (øîBàå)§¥¦©¨¥¨¥
'ìòt äî ÷écöàðéò áøå äãeäé áø .,weqtd xe`iaa ewlgp,øîà ãç ©¦©¨¨©§¨§©¥¨©¨©

,jk yxcp weqtdBúòéñå äi÷æç eléàíéñøäð,mibxdp -äî ÷écö ¦¦§¦¨§¦¨¤¡¨¦©¦©
ìòt.miwicvl mlyn `ed xky dfi` ,wicvd 'd -,øîà ãçå ¨¨§©¨©

,jk yxcp weqtdñøäé Lc÷nä úéa eléàezvra aixgpq ici lr ¦¥©¦§¨¥¨¥
,`pay lyìòt äî ÷écö.eize`ltp md okid wicvd 'd -àìeòå ©¦©¨¨§¨

,øîà,jk yxcp weqtdòLø BúBà ìL åéúBáLçî eléà`pay ¨©¦©§§¨¤¨¨
diwfg z` zindl aygyúBñøäð ïðéàd diwfg ,zelhazne,÷écö ¥¨¤¡¨©¦

ìòt äî.exky dn - ©¨¨
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLayxcp weqtdyeléà ¦§¨¨§©§¨©¦

,òLø BúBà ìL åéúBáLçî,`pay ly eizeaygn lr ,xnelkeðééä ©§§¨¤¨¨©§
dn oaen,'ïeñøäé úBúMä ék' áéúëcze`xwp zeaygny oeik ¦§¦¦©¨¥¨¥

.eaila mpzepe zy `edy 'zFzW'åokøîàc ïàîìyxcp weqtdy ¨§§©§¨©
lrénð ,Lc÷nä úéazia ly enewnny oeik ,'zezy' oeyld oaen ¥©¦§¨©¦

,mlerd cqiizde zzyed ycwndïðúc,dpynaíL äúéä ïáà ¦§©¤¤¨§¨¨
,oex`d zgzíéðBLàøä íéàéáð úBîéîcec ly mdini f`n - ¦§¦¦¨¦¦

,dnlye l`enyeäúéä äéiúLeoa`d,úàø÷ðzzyed dpnny itl §¦¨¨§¨¦§¥
.mlerdøîàc ïàîì àìàl fnex weqtdy,Búòéñå äi÷æç,dyw ¤¨§©§¨©¦§¦¨§¦¨

úBúL eøwéàc é÷écö ïçkLà àëéäe`xwp miwicvy epivn okid - ¥¨©§§¨©¦¥§¦§¨
,zezy mi`xwp miwicvdy epivn :`xnbd zayiin .zezyáéúëc¦§¦

dpg zlitza(g a '` l`eny),'ìáz íäéìò úLiå õøà é÷öî 'äì ék'- ¦©§ª¥¤¤©¨¤£¥¤¥¥
z` mdilr cqiin 'de ,ux`d zeceqi mdy miwicvd z` yi 'dl ik

.zezy mi`xwp miwicvdy o`kn ixd .mlerdàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
àëäî(hk gk diryi),'äiLez ìécâä äöò àéìôä','dy eyxecl yiy ¥¨¨¦§¦¥¨¦§¦¦¨

`xnbdy enk 'diyez' mi`xwpd dicnele dxezd z` licbd
'oeqxdi zezyd ik' weqtdy xnel ok m` xyt`e ,oldl zx`an

.dxezd icnel miwicvd lr fnex
:`xnbd zx`andîL àø÷ð änì ,ïðç áø øîàdxezd ly,äiLez ¨©©¨¨¨¨¦§¨§¨¦¨

úLzî àéäL éðtîz` dyilgn -ìL Bçkdíãà,øçà øác . ¦§¥¤¦©¤¤Ÿ¤¨¨¨¨©¥
dxezd z`xwpéàLça äðzépL ,äiLezz`fe ,drpiva -éðtî ¦¨¤¦§¨©£©¦§¥

,ïèOä.l`xyi mrl dxezd ozpz `ly bxhwn didy,øçà øác ©¨¨¨¨©¥
,äiLezdxezdy s` ,jk yxcpe 'diiy edez' od zeaiz izyíéøác ¦¨§¨¦

eäBz ìL`id ixde ,zeynn mda oi` xy` cala dxin`e xeaic - ¤
xnelk ,'diiy' z`f lka ,'edez'kúzeLî íìBòäLcner -.íäéìò ¤¨¨§¨£¥¤

zkxvpd dxinyd oipra mi`xen`d ixac z` d`ian `xnbd
:dxezläáLçî ,àìeò øîàz` biyi okidn b`ec mc`dy ¨©¨©£¨¨

,eizepefnúìòBîdgkyl znxebeøîàpL ,äøBz éøáãì eléôàaei`) ¤¤£¦§¦§¥¨¤¤¡©
(ai d,'d zelcb lríäéãé äðéNòú àìå íéîeøò úBáLçî øôî'¥¥©§§£¦§Ÿ©£¤¨§¥¤

'äiLezz` minkgdn lhane xtn jkae mc`l zepefn ozep 'd - ¦¨
eid `l el` zeaygny ,mdizepefn lr dcxihde zeaygnd

.diyez z`xwpy dxeza weqrl mdl zegipnïé÷eñò íà ,äaø øîà̈©©¨¦£¦
dxezaì,dîLzepefnd lr daygndúìòBî dðéàgikydl ¦§¨¥¨¤¤

,eceniløîàpL(`k hi ilyn),àéä 'ä úöòå Léà áìa úBáLçî úBaø' ¤¤¡©©©£¨§¤¦©£©¦

,'íe÷ú,eizepefn lr zeaygn yi` ala yiyk mb ,dax yxec jke ¨
mewn lkna LiL äöò'ä øác d,dnyl cnelyk -íe÷ú àéä ¥¨¤¤¨§©¦¨

íìBòì.epnn gkyz `le §¨
:cirdle oecl mileqtd iabl dpyna epipyéúîéà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¥¨©

`ed `ly zepne` odl yi la` ,`ed `l` zepne` odl oi`y onfa
:`xnbd zwqet .oixykéaøk äëìä ,øæòìà éaø øîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦

äãeäé. §¨
:sqep oicïlek ,øæòìà éaø øîà eäáà éaø øîàåmileqtd lk - §¨©©¦£¨¨©©¦¤§¨¨¨

,epizpyna epypyïéc úéáa äæøëä ïéëéøö,zecrl md mileqty §¦¦©§¨¨§¥¦
iable .milqtp mpi` mdilr efixkd `ly creáø da éâéìt ,äòBø¤§¦¦¨©

àðéáøå àçà.elqetl dfxkd jixv m`déòa ,øîà ãç[jixvÎ] £¨§¨¦¨©¨©¨¥
äæøëääæøëä éòa àì øîà ãçå ..:`xnbd zl`eyïàîì àîìLa ©§¨¨§©¨©Ÿ¨¥©§¨¨¦§¨¨§©
øîàcdrexyäæøëä éòa àì,leqt `edyäãeäé áø øîàc eðééä §¨©Ÿ¨¥©§¨¨©§§¨©©§¨

ìeñt äòBø íúñ ,áø øîà,eilr efixkd `ly ,drex mzq s`y - ¨©©§¨¤¨
.lqtpøîàc ïàîì àlàdrex mby,äæøëä éòa,dywéàîzpeek ¤¨§©§¨©¨¥©§¨¨©

xn`y dna ax,ìeñt äòBø íúñ.eilr efixkd `l drex mzq ixd §¨¤¨
xnel ax zpeek :`xnbd zayiindéìò ïðéæøëî àîúñácmzqay - §¦§¨¨©§§¦©£¥

,mixg` zecya excr drxy micr eilr e`a `ly s` ,drex
.leqt `edy eilr mifixkn

mikixv mileqtd lk `ly epnn micnly dyrn d`ian `xnbd
:dfxkdàéääxhya dyrn -ïéðìæb ïéøz dìò éîéúç Båäc ,äðzî ©¦©¨¨©££¦¦£©§¥©§¨¦

,xhyd icr eid mde ,miplfb ipy eilr minezg eidy -àtt áø øáñ̈©©¨¨
døeLëàì ìàeîL øa,miplfb eicry s`e ,xhyd z` xiykdl - ©§¥§©§¨

meyn did enrheeäééìò ïðéæøëà àì àäcefixkd `l oiicr ixdy - §¨¨©§§¦©£©§
.dfxkd `la milqtp mpi` micre ,mileqt mdy mdilrdéì øîà£©¥

àáø,`tt axléäð[mpn`Î],äæøëä ïðéòácla`wx df lkïìæâa ¨¨§¦§¨¦©©§¨¨§©§¨
,ïðaøcj` ,epizpyna miiepyd el` oebk,àúééøBàc ïìæâa`edy §©¨¨§©§¨§©§¨

,exiag cin utg shegd mc`äæøëä ïðéòa éî,dfxkd jixv m`d - ¦¨¦©©§¨¨
.dfxkd `la s` df dpzn xhy icr leqtl yiy i`cea `ld

:zecrl melqty miyp` cer d`ian `xnbdú"Béøòå ø"ác ïîéñ¦¨¨¨©£¨
,ïîçð áø øîà .á"pbmdy miyp`øçà øác éìëBàdwcv milawn - ©¨¨©©©§¨§¥¨¨©¥
md ixd ,miiebd onúeãòì ïéìeñt.:`xnbd dtiqenéléî éðäoic - §¦§¥¨¥¦¥

miiebdn milawn mdyk `l` df oi` milqtpy dfìáà ,àéñäøôa§©§¤§¨£¨
milawnykïøîà àì énð àéñäøôáe .àì ,äòðéöamilqtpyàlà §¦§¨Ÿ§©§¤§¨©¦¨£¨¨¤¨

äòðéöa éðBæúéàì déì øLôàcjxevl mdn lawl leki m` wx - §¤§¨¥§¦§¥§¦§¨
,drpiva eizepefnàéñäøôa déLôð éfáî à÷åenvra lflfne - §¨§©¥©§¥§©§¤§¨

,`iqdxta mdn lawlìáàykdéì øLôà àì,drpiva mdn lawl £¨Ÿ¤§¨¥
y oeikn lqtp epi`àeä déúeiç.dfa miielz eiig - ©¥

ãeLçä ,ïîçð áø øîà`ealúeãòì øLk ,úBéøòä ìò.zyy ax ¨©©©§¨¤¨©¨£¨¨¥§¥
:dnzúLL áø øîà,ongp axléøî éðò,ipec` ippr -ïéòaøà ¨©©¥¤£¥¨¦©§§¦

øLëå détúëazewll epic didi cg` cvn df mc`y okzi ike - §©§¥§¨¥
i`ceae ,zecrl xyk didi ipy cvne ,eitzka zewln mirax`

.lqtpyïéðòì ïîçð áø äãBîe ,àáø øîàa cirdlàeäL äMà úeãò ¨©¨¨¤©©§¨§¦§©¥¦¨¤
,ìeñt.dnr lwlwl lkeiy ick ezecra xwyny yeygl yiy ¨

:`ax ixac z` `xnbd zxxanàîézéàå ,àðéáø øîàmixne` yie - ¨©¨¦¨§¦¥¨
z`f xn`yïøîà àì ,àtt áølr ceygdy df oic xn`p `l - ©¨¨Ÿ£¨¨

,dy` zecra on`p epi` zeixrdd÷etàì àlàd`ivedl - ¤¨§©¨
zlrez el yi dfay ,dyxib e` zn dlray cirny oebk ,dlran

,xwyl `ed ceyge ,dnr lwlwl lkeie zxzen didzy jkaìáà£¨
dìeéòì,ipeltl z`yipy cirny ,dlral dqipkdl -da ïì úéì- §¦¨¥¨¨

.`ed xyke ,jkn zlrez el oi`y oeik xwyny yeygl epl oi`
:`xnbd zl`ey.àèéLt:`xnbd daiynàîéúc eäî`ny - §¦¨©§¥¨

,xn`zdéì àôéãò àädxeq`e d`eyp dy`d didzy df xac - ¨£¦¨¥
meyn ,diept didzy xy`n el sicr ,eláéúëc(fi h ilyn),íéî' ¦§¦©¦

'Bâå e÷zîé íéáeðbmc` dpdpyk ,xnelk ,'mrpi mixzq mgle §¦¦§¨§§¤¤§¨¦¦§¨
dyeryk xy`n xzei minirpe miwezn md ,el mixeq`d mixacn
`idyk dilr `eal sicrn df ceyg jkle ,xzida d`pd dze`
z`iay diept lr `eal xy`n ,xeqi` z`ia ez`ia `dze d`eyp
,d`eyp dy`dy xnel mb xwyiy yeygl mewn yie ,`id xzid
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oixcdpq(ycew zay meil)

íîBæ ãòdpy ly oqipa cirdy zecr lr ixyza mfedy cr - ¥¥
,dxaryòøôîì ,øîà éiaàmfedy zecrd z` cirdy onfn - ©©¥¨©§©§¥©

dilr,ìñôð àeä.zeleqt oqipn cirdy zeiecrd lke,øîà àáøå ¦§©§¨¨¨©
ïkéîea mfedy dryn -,ìñôð àeä àaäìezeiecrd lk la` ¦¨§©¨¦§¨

:`xnbd zx`an .zexiyk ixyz cre oqipn cirdyøîà éiaà©©¥¨©
,ìñôð àeä òøôîìc xxaed ixdyãéäñàc àðcéòîcirdy onfdn - §©§¥©¦§©¥¦¨¨§©§¦

xwyaàeä òLøäøîà äøBzäå ,(` bk zeny)òLø íò Eãé úLz ìà' ¨¨§©¨¨§¨©¨¤¨§¦¨¨
.exiag z` xwya raezy inl cr didi `l mc`y ,'qng cr zidl¦§Ÿ¥¨¨

,mipiicl dxdf` weqtdn eyxc minkgeãò òLø úLz ìàl` - ©¨¤¨¨¥
,ryx dyrpy drydn cirdy dn lk okle ,zecrl ryx lawz

.lqtp,ìñôð àeä àaäìe ïkéî øîà àáøly oicdy meyn,íîBæ ãò ¨¨¨©¦¨§©¨¦§¨¥¥
mixne`y miipyd micrd ici lr mipey`xd micrd milqtpy

,mziid epnr,àeä Lecéçok m`e ,mipy cbpk mipy o`k yi ixdy ¦
éðäà CBîñ ,éðäà úëîñc úéæç éàîmicrd lr jenql zi`x dn - ©¨¥§¨§©©¨¥§©¨¥

recn ,xg` mewna eid mipey`xd micrdy mixne`y minifnd
mewna eidy micirny mipey`xd micrd ixac lr jenqp `l

,jky oeikne ,ef `id aezkd zxifb `l` .dyrnd z` e`xeEì ïéà¥§
Cìéàå BLecéç úòLî àlà Ba`l` mzecr lqtzy xnel epl oi` - ¤¨¦§©¦§¥©

j` ,jli`e dnfd zry `edy milqtp mdy dxez dycigy dryn
.dnfdd mcew `ldéì àøéáñ éiaàk énð àáø ,éøîàc àkéàie`xy ¦¨§¨§¦¨¨©¦§©©¥§¦¨¥

,miryx mdy zngn ecirdy dryn mlqetléàîedíòècøîà÷ ©©©¨¨©
`l` milqtp micrd oi`yúBçB÷ìc àãéñt íeMî ,àaäìe ïàkî- ¦¨§©¨¦§¥¨§¨

onfd cr cirdy onfd oia zecy epwy zegewld eciqti `ly
crk eze` enizgde ,leqt `edy mircei eid `ly ,leqt `vnpy
.elqti mdilr mzgy zexhyd lk ,lqti m`e ,dxiknd xhy lr

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîly minrhd ipy oia lcadd dn - ©¥©§
:`xnbd zx`an .`axeäééðéa àkéàote`aãça éøz éa eãéäñàc- ¦¨¥©§§©§¦¥§¥§©

micr ipy lke ,dpey`xd zkd lr cirdl zezik izy e`ay
mrhd itl .ziid epnr mipey`xd micrdn cg` lr micirn
,cg` cbp mipyl mipin`ny dna yecig oi` dfa ,`ed yecigy
cqtd ly mrhl la` ,ecirdy dryn milqtpy `ax dceie
`ly ,dnfd zry cr mxiykdl yiy `ax xaeq dfa s` ,zegewl

:sqep lcad .zegewll cqtd didiàúeðìæâa eäðéìñôc ,énð éà- ¦©¦§©§¦§§©§¨¨
dfae ,miplfb mdy dprha mipey`xd z` elqt miipyd micrdy
xac cvn mlqetl mi`a ixdy ,el`l mipin`ny dna yecig oi`
ly enrh m`e .dyrnd z` e`x `ly micirny dna `le ,xg`
la` ,rxtnl mlqtl yi o`k ,`ed yecig mnef cry meyn `ax
rxtnl leqtp m` df ote`a mb ,zegewl cqtd meyn enrh m`

.dnfd zry cr mxiykdl yi jkle ,zegewll cqtd didi
:dkldd wqt z` `xnbd d`ianáø ãáò ,ézôécî äéîøé éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨¦¦§¦£©©

àáøc déúååk àãáeò étteiptl `ay oica dyrn itt ax dyr - ¨¦§¨§¨¥§¨¨
.`adle o`kn `l` mlqt `ly ,`ax zrck,øîà éMà áø øa øî©©©©¦¨©

éiaàc déúåk àúëìä:`xnbd zwqet .rxtnl lqtpyàúëìäå ¦§§¨§¨¥§©©¥§¦§§¨
í"â÷ ì"òéa éiaàc déúååk,iia`k mda ewqty zekld ipniq - §¨¥§©©¥¦©§©

.iia`k dkldy mnef cr lr fnxn [o"ir ze`d] mdn cg`e
:zecrl lqtp m`d zeliap lke`a dpc `xnbdøîeîyìëBà ¨¥

,úBìéáðmlke` m`ïBáàéúìzeliape ,dlik` zee`z zngn - §¥§¥¨
,lefd mxign zngn dlik`l xzei el zeievnìeñt ìkä éøác¦§¥©Ÿ¨

,lefa mxigny zeliap lke` oenn zee`z zngne xg`ny ,zecrl
zcng meyn dxiard z` xaery olfbk ef dxiara `ed aygp

zeliap lke` m` la` ,zecrl leqte oenndñéòëäìdfa ,'d z` §©§¦
,ewlgp.øLk øîà àáø ,ìeñt øîà éiaà:`xnbd zx`anøîà éiaà ©©¥¨©¨¨¨¨©¨¥©©¥¨©
,ìeñtmeyndéì äåäcdf mc`òLøàðîçøå ,'d -úLz ìà øîà ¨©£¨¥¨¨§©£¨¨¨©©¨¤

miyz -ãò òLø,øLk øîà àáøå ,y meynïðéòa ñîçc òLø- ¨¨¥§¨¨¨©¨¥¨¨§¨¨¨¦©
oke ,olfb xnelk ,qng ly ryx `diy jixv zecrl leqtl icka
zngn xeqi` lr xaery jka olfbl dnec oea`izl zeliap lke`d
epi`e qng ly ryx epi` ,qirkdl ick zeliap lke`d la` ,oenn

:`ax lr `xnbd dywn .lqtp,éáéúéîweqta xn`p ,`ziixa epipy ¥¦¦

(` bk zeny),minkg miyxec ,'qng cr zidl rWx mr Lci zWY l`'©¨¤¨§¦¨¨¦§Ÿ¥¨¨
ãò ñîç úLz ìà ,ãò òLø úLz ìà.cr zeidl olfb miyz l` - ©¨¤¨¨¥©¨¤¨¨¥

:`ziixad zyxtnúBòeáLa ïéìòBîe ïéðìæb elàlr mixaerd - ¥©§¨¦£¦¦§
,`xnbd dxeaq .zereaydåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d - ©¨

y ,miax oeyla 'zereay' dhwpy dnaãçà[oiaÎ]àåL úòeáL- ¤¨§©¨§
,adf ly `edy oa` ly cenr lr raypy,ïBîî úòeáL ãçàå§¤¨§©¨

iny `ziixaa x`eane .oenn `ivedl ick xwyl raypy xnelk
,oenn zxiar xaer epi`y s` zecrl lqtp `ey zreay raypy
dgec .zecrl lqtp qng ly ryx wxy xaeqy `ax lr dywe

:`xnbdéãéàå éãéà ,àì,`ziixaa exkfedy zereayd ipy - Ÿ¦¦§¦¦
lr xaerl wx mda dpeekd'úBòeáL' éàîe ,ïBîî úòeáLoeyla §©¨©§

l dpeekd ,miaxîìòc úBòeáLàzereay mirayp mc` ipay dn - §§¨§¨
.dreay ly sqep beq siqedl dpeekd oi`e ,dfl df

:iia` lr dywn `xnbd,éáéúéîeyxcy ztqep `ziixa epipy ¥¦¦
minkg.ãò ñîç úLz ìà ,ãò òLø úLz ìà:`ziixad zyxtn ©¨¤¨¨¥©¨¤¨¨¥

,úBiaø éåìîe ïéðìæb elà,oenn oiprn `id mciay dxiardy ¥©§¨¦©§¥¦¦
.oenn zngn ezxiar oi`y in s` lqty iia` zrck `ly x`eane

éiaàc àúáeéz:`xnbd zniiqn .iia` ixacl `id `kxit - §§¨§©©¥
.àúáeéz§§¨

:mi`pz zwelgna ewlgp `axe iia` m` dpc `xnbd,éàpzk àîéð¥¨§©¨¥
,`ziixa epipyìëì ìeñt íîBæ ãòipic,dlek äøBzäipicl oia ¥¥¨§¨©¨¨

,zeytp ipicl oiae zepenn.øéàî éaø éøácäna ,øîBà éñBé éaø ¦§¥©¦¥¦©¦¥¥©¤
íæeäL ,íéøeîà íéøáczecr lr,úBLôð éðéãalr mfede xg`ny §¨¦£¦¤©§¦¥§¨

,lw xac lr s` `ed ceyg xeng xac,úBðBîî éðéãa íæeä ìáà£¨©§¦¥¨
.úBLôð éðéãì øLkàîéðy xn`p -éaøk àáøå ,øéàî éaøk éiaà ¨¥§¦¥§¨¥¨©©¥§©¦¥¦§¨¨§©¦

.éñBé:`xnbd zx`aneéiaàleqt qirkdl zeliap lke`dy xn`y ¥©©¥
xaeq ,zecrlàøîeçì àìewî ïðéøîà øîàc øéàî éaøkxy`ky - §©¦¥¦§¨©¨§¦©¦¨§§¨

zeytp ipica cirdl mb lqtp ,lwd zepenn ly zecr lr lqtp
dlw dxiary zeliap zlik`a cygp xy`k iia`l s`e .xengd
zecr cirdl mb cygp ,zeixal rx epi`e minyl rxy iptn `id

.zeixal s` rx `ed dfay xengd xwyàáøålke`y xaeqy §¨¨
,zecrl lqtp epi` qirkdl zeliapøîàcxaeq -øîàc éñBé éaøk §¨©§©¦¥§¨©

ïðéøîà àìe÷ì àøîeçîzeytp ipic ly zecr lr lqtp m`y - ¦§¨§¨¨§¦©
la` .lwd oennl lqtp ,xengdïðéøîà àì àøîeçì àìewîm` - ¦¨§§¨Ÿ¨§¦©

`vnp m` okle ,xeng xaca cirdl lqtp epi` lw xaca lqtp
cirdl cygp epi` ,minyl rx `l` da dyrp epi`y dxiar xaer

:`xnbd dgec .zeixal rx mb dfa didiy xwy zecr,àìoi` Ÿ
e ,elld mi`pza dielz `axe iia` zwelgny xnel gxkdàaélà©¦¨

éâéìt àì àîìò élek éñBé éaøcxaeqd iqei iax zrca micen lkd - §©¦¥¥¨§¨¨§¦¦
xnen eixacly ,xeng xacl lqtp epi` lw xacl ceygdy

.`ax zrcke oenn zecrl lqtp epi` dliaplàaélà éâéìt ékdnÎ] ¦§¦¦©¦¨
[ezrcéiaà ,øéàî éaøcxaeq i`ceàáøå ,øéàî éaøk,xn`iïàk ãò §©¦¥¦©©¥§©¦¥¦§¨¨©¨

íúä øéàî éaø øîà÷ àì,xengl mb lqtp lw xaca lqtp m`y Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨
íéîMì òøc ,ïBîîc íîBæ ãò éab àlà,ezecra xwiyy jkaòøå ¤¨©¥¥¥§¨§©©¨©¦§©

úBiøaìzecra cirdl mb lqtp jk meyne ,mciqtdl dvxy jka ©§¦
.zeytpàëä ìáà,qirkdl zeliap lke`aòø ïéàå íéîMì òøc £¨¨¨§©©¨©¦§¥©
,úBiøaìxi`n iax itl s`àì.oenn zecrl lqti ©§¦Ÿ

:`xnbd zwqetéiaàc déúååk àúëìäåqirkdl zeliap lke`y §¦§§¨§¨¥§©©¥
:`xnbd dywn .zecrl leqtáúBzéà àäåeixac z` epkxt ixd - §¨¦©

in `l` lqtp oi`y ziaixa ielne miplfb ly `ziixadn lirl
`ziixad :`xnbd zvxzn .oenn zngn eleqtyéñBé éaø ,àéää©¦©¦¥

,àéäzrce ,xeng xacl cygp epi` lw xacl ceygdy xaeqd ¦
:`xnbd dywn .dkld dpi`e `id cigiénð éåäéúådidz m` mb - §¤¡¥©¦

zrck `ziixad,éñBé éaøixd ,dyw oiicrokid lky epicia llk ©¦¥
ewlgpy,éñBé éaøå øéàî éaø.éñBé éaøk äëìä:`xnbd zvxzn ©¦¥¦§©¦¥£¨¨§©¦¥

íúä éðàL,xengl lwn leqtl iabl mzwelgna xacd dpey - ¨¥¨¨
øéàî éaøk àpz ïì íúñcly ezrc z` dpyna `pzd epl azky - §¨©¨©¨§©¦¥¦
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רג
oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íîåæ ãò:ef zecr lr ixyza mfede oqipa cird.òøôîìoqipn cirdy zeicr lk
:ryx `ed ef zecr cirdyn ixdy oileqt jli`e.àáäìå ïëéî:mfedynùåãéç

.àåäipd` zknqc zifg i`nc mziid epnr mixne`y mipy liaya mipy oilqtpy
jli`e yecig zryn `l` ea jl oi` jkld `ed aezkd zxifb `l` ipd` jenq

:mfedy dryn.úåçå÷ìã àãéñôegwly
ixyz cr oqipn `xhya mzge eit lr zecy

:leqt `edy reci did `l oiicreéàî
.åäééðéá:`axc inrh ixz ipd oia.ãçá éøú

lkl exn` mipy ef zka ecirdy zezik ixz
`kil yecig ipelt mewna mziid epnr cg`

:`ki` zegewlc `ciqt.åäðéìñôã ð"àipdl
:ixz.àúåðìæâálr md oiplfby ecirdy

`zlin `dc `kil yecig oqipa elfby dlifb
zegewlc `ciqt la` icdqnw ipixg`

:`ki`.í"â÷ ì"òéel`a zrcn `ly ye`i
igl `kd mnef cr (:`k 'c n"a) ze`ivn
(.eh 'c) oiaexirc w"ta eili`n cnerd
ycwn yi`da d`ial exqnp `ly oiyeciw
gleyda oihiba zrc ielib (.`p 'c oiyecw)
qirkdl zelap lke` xnen (.cl 'c oihib) hb

b"d :onwlïåáàéúì úåìéáð ìëåà ãîåùî
.ìåñô ìëä éøáãciarw oenn meync oeikc

dil ded `xizidcn ith lefa `giky `dc
:zecrl leqte qngc ryxk.àåù úòåáù

zreay oa` ly `edy oa` ly cenrd lr
adf ly `edy oa` ly cenrd lr xwy

:`ed qngc ryx e`lc b"r`.úéáø éåìîå
`l qirkdl zeliap lke` la` oi` ipd
enc ziaix ielne oiplfbk oea`izl edine
lwyinl ceyg jkld ciarw oenn meync

:`xwy icedq`e `cgey.úåùôð éðéãáoeiky
:lwl cyged xengl cygedy'øë ééáà

.øéàîlke`c `xnegl `lewn inp epiidc
la` zeixal rx epi`e minyl rx zeliap
zeixal rxe minyl rx oenna xwy cirn
iia` dil liqt `we ezecra ociqtn ixdy

:oenn zecrl zeliap meynéáøã àáéìà
.éâéìô àì ò"ëã éñåée`l i`ce iia` xnelk

oeikc dizlinl `newe`l ivn iqei iaxk
tin `l zeytpl oenn iqei iax xn`cs`e lq

zeixal rxe minyl rx ied oennc ab lr
iia`le liqt` `l oennl dlapnc oky lke

:`id i`pz digxk lr'øã àáéìà éâéìô éë
.øéàîi`pzk `nwez `l `axl xnelk

:dizlinl xn` n"xc `ail` elit` `axc
.éàäziaix ielne oiplfbd el` ipzwc

:oixyk zeliap ilke` la` rnyncéñåé 'ø
.àéäd`cigie `l `zxingl `zlewn xn`c
:`ed.äéðéòì åäåéäëìelhac eipir z` exwpi

c"ac dia opicar `w `qpw i`de c"a zezin
elhi `"ie dxezd on `ly oiypere oikn
`zny mixne` yie oiyxeil epzie epenn

:xwir oey`xe.àìùåç:oitelw oixery
àú÷
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àáø.`l 'c a"a) mizad zwfg 'ta xn`c `d dniz .lqtp `ed `adle o`kn xn`

icdq izii` i`d 'ek xne` dfe dwfg ipy dizlk`e izea` ly xne` df (mye

iwe` mzd xn`we dwfg ipy dlk`c icdq izii` i`de dwfg ipy dlk`e `id dizda`c

`zyde `id zygken zecr `ax xn`e `zda` zwfga `rx` iwe`e dwfg icda dwfg

o`kn `ax xn`c oeik dpin ol `wtp i`n

i`nl xnel el did p"d lqtp `ed `adle

`zda` ly zecrl la` yegkzi` yegkzi`c

xn`w dnfd iab p"de `l eygkedy mcew didy

dgiahd lr enfedc dxikne dgiah iab `ax

mefzi` mefzi`c i`nl daipbd lr `le

ick jezy ixiin mzdc z"ke y"k `l dygkda

wxtc oizrny dze` gken `de eygked xeac

dxikne dgiah iab (mye :ar sc w"a) daexn

rxtnl ilqtin `l xeac ick jez elit`c

zeicr izy mze`y oeik l"ie `axc `ail`

mzd biltnck zg` zecrk ied zg` rwxwa

lr oipxwy ewfgedy it lr s` `kd la`

:ewfged `l daipbd lr dgiahd

ïéàied yecigdc rnyn .eyecig `l` ea jl

dniz mipey`xd z` lqet ip`y dnn

xn`c `ax `nil xn`w (:`l sc a"a) mzdc

il dnl ixwy icdq icda xn`c `cqg axk

`nlra eygkeda 'it` zecrd izy ilqtne

i`n ok m`e ileqt ediieexz iccd` iygknc

micr opilqt i` dnfd iab `ed yecig

mzd xninl irac i`nlc xnel yie mipey`xd

epiid `cqg axc dil `xiaq `axc `xwirn

xn`wc `dc n"ie zegewlc `ciqtc `pyill

`l` i`w i`nwc `leqt` e`l yecig `kd

lk olqetl epl did xnelk i`xzac `xiykd`

s` opitli `l yecig `ki`c oeike zezik izy

ike rxtnl mipey`xd llk olqetl leqtd iabl

hv sc oileg) dypd cib wxt opixn` `peeb i`d

alga xyan xwirk mrhc opitli `lc (mye

exz i` `dc exizda yecig ea `ki`c meyn

dry `cg leyiaae ixy `nei ilek `alga dil

:xeq`

åãéäñàãa ixze cga ixz iadywe .cg

xn`w i`nc `cg z"xl

ikd meyne cga ixze cga ixz ia ecidq`c

xn`w i`nc cere d`nk ixz `d yecig `kil

ediizbelt oirn ied `l `d `zeplfba edpilqtc

ediipia `ki` jiiy `le dnfda ibiltc llk

iran oinnef micrc cere ediizbelt oirn `l`

ixze cga ixz zxn`c oeik xninl lirl dil

opiqxbc z"xl d`xpe mnef cr hwp i`n`e cga

m` ik mfed `ly `l eze [cga] ixz ecidq`c

mnef cr lirl hiwp ikdlc `gip `zyde cg`d

minifnd ixz ipdnc `d inp `gipe cigi oeyl

inp opiqxbe `ed yecig e`le cg `eddn ith

lqtp cg`c yexit `zeplfba dilqtc

oirn ded `zyde mfed ipyde `zeplfba

:zvw ediizbeltéàîzereay zereay

lk wxtn `axl iia` aizil dniz .`nlrc

ceyg ecbpkye opzc (:cn sc zereay) oiraypd

'it`c xninl ira `we lhepe rayp dreayd lr

ebn qngc ryx opira `l `nl` `ey zreay

inp ceyg minyl rxc `ey zreay` ceygc

dcei `l dreay z`xin jkld zeixal rx inp dil ded exiagl oenn xteky eiykre minyl rx `ed dreayd on mzdc inc `lc l"ie zeixal rx ied minyl rxc oenn zreay`

zeixal rx zeidl xwy zecr ciri `l `ey zreay meyn minyl rx `edc b"r` zecr iab `kd la` ziyixtck minyl rx `"k `kil inp dreay i`dae `ed minyl rx xakc

:[elit`e d"c :en zereay 'qez r"re]
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àäî àîéìéà ,éànî .øéàî éaøk àpz ïì íúñ ,àëä̈¨¨©¨©¨§©¦¥¦¦©¦¥¨¥¨
éðéc ïeãì éeàø ,úBLôð éðéc ïeãì éeàøä ìk ,ïðúc¦§©¨¨¨¨¦¥§¨¨¨¦¥
íîBæ ãò àkéà àä ,àéä éñBé éaø àîéìéà ,épî .úBðBîî̈©¦¦¥¨©¦¥¦¨¦¨¥¥
àlà .úBðBîî éðéãì ìeñôe úBLôð éðéãì øLëc ,ïBîîc§¨§¨¥§¦¥§¨¨§¦¥¨¤¨
.éà÷ ïéñçBé éìeñôa àîìéc ,éànn ,àéä øéàî éaø ,åàì̈©¦¥¦¦¦©¦§¨¦§¥£¦¨¥
éðéc ïeãì éeàø Lé ,éðz÷c àôéñ ,éëä àîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨¨¦¥¨§¨¨¥¥¨¨¦¥
,éeàø Bðéà éànà ,úBLôð éðéc ïeãì éeàø ïéàå ,úBðBîî̈§¥¨¨¦¥§¨©©¥¨
àäå ?úBðBîî éðéc ïeãì éeàø .úBLôð éðéãa ífzéàc§¦©©§¦¥§¨¨¨¦¥¨§¨
àëä .éà÷ ïéñçBé ìeñôa ,àlà .àeä ìeñt ,ìkä éøác¦§¥©Ÿ¨¤¨¦§£¦¨¥¨¨
,àpz ïì íúñ à÷ àëä ,àlà .éà÷ ïéñçBé ìeñôa ,énð©¦¦§£¦¨¥¤¨¨¨¨¨©¨©¨
éåìîe ,àéáe÷a ÷çNîä :íéìeñtä ïä elà ,ïðúc¦§©¥¥©§¦©§©¥§§¨©§¥
äæ .íéãáòäå ,úéòéáL éøçBñå ,íéðBé éçéøôîe ,úéaøa§¦¦©§¦¥¦§£¥§¦¦§¨£¨¦¤
ïéà ïä óà ,dì äøéLk äMàä ïéàL úeãò ìk ,ììkä©§¨¨¥¤¥¨¦¨§¥¨¨©¥¥
éðéãa úeãò àkéàäå ,éñBé éaø àîéìéà ,épî .dì ïéøLk§¥¦¨©¦¦¥¨©¦¥§¨¦¨¥§¦¥
àlà .dì ïéøLk ïäå ,dì äøLk äMàä ïéàL ,úBLôð§¨¤¥¨¦¨§¥¨¨§¥§¥¦¨¤¨

÷Lð ,àîç øa í÷ .àéä øéàî éaø ,åàì,déòøkà dé ¨©¦¥¦¦¨©¨¨©§¥©©§¥
:déðL éìeëc débøëì déìa÷åäðùîïä elàå §¦§¥§©§¥§¥§¥§¥¥

,BúBçà ìòáe ,Bnà éçàå ,åéáà éçàå ,åéçà :ïéáBøwä©§¦¨¦©£¦¨¦©£¦¦©©£
,åéîçå ,Bnà ìòáe ,Bnà úBçà ìòáe ,åéáà úBçà ìòáe©©£¨¦©©£¦©©¦§¨¦
,éñBé éaø øîà .Bcáì BâøBçå .ïäéðúçå ïäéðáe ïä ,Bñéâå§¦¥§¥¤©£¨¥¤§§§©¨©©¦¥
ïáe BãBc ,äðBLàø äðLî ìáà .àáé÷ò éaø úðLî Bæ¦§©©¦£¦¨£¨¦§¨¦¨¤
.äòL dúBàa Bì áBøwä ìëå ,BLøBéì éeàøä ìëå BãBc§¨¨¨§§§¨©¨§¨¨¨
,øîBà äãeäé éaø .øLk äæ éøä ,÷çøúðå áBø÷ äéä̈¨¨§¦§©¥£¥¤¨¥©¦§¨¥
.áBø÷ äæ éøä ,äpnî íéða Bì Léå Bza äúî eléôà£¦¥¨¦§¥¨¦¦¤¨£¥¤¨
àlL ìk ,àðBN .BðéáLBL äæ ,áäBà .àðBOäå ,áäBàä̈¥§©¥¥¤§¦¥¨¤Ÿ

ìL Bnò øaceãLçð àì ,Bì eøîà .äáéàa íéîé äL ¦¤¦§Ÿ¨¨¦§¥¨¨§Ÿ¤§§
:Ck ìò ìàøNéàøîâàì' ,ïðaø eðúc ,éléî éðäðî ¦§¨¥©¨§¨¨¥¦¥§¨©¨¨Ÿ

ãnìì íà ,øîBì ãeîìz äî ,'íéða ìò úBáà eúîeé§¨©¨¦©©§©¦§©¥
éøä ,úBáà ïBòa íéðáe ,íéða ïBòa úBáà eúîeé àlL¤Ÿ§¨©£¨¦¨¦©£¨£¥
úBáà eúîeé àì' ,àlà .'eúîeé Bàèça Léà' øîàð øák§¨¤¡©¦§¤§¨¤¨Ÿ§¨
'úBáà ìò eúîeé àì íéðáe' ,íéða úeãòa 'íéða ìò©¨¦§¥¨¦¨¦Ÿ§©¨
ã÷Bt' áéúëäå ?àì ,úBáà ïBòa íéðáe .úBáà úeãòa§¥¨¨¦©£¨Ÿ§¨§¦¥
ïäéúBáà äNòî ïéæçBàLk ,íúä .'íéða ìò úBáà ïBò£¨©¨¦¨¨§¤£¦©£¥£¥¤
,'e÷né ízà íúBáà úBðBòa óàå' ,àéðúãë .ïäéãéa¦¥¤¦§©§¨§©©££¨¦¨¦¨
àeäLk .ïéæçBà ïéàLk àlà Bðéà Bà ,ïéæçBàLk øîBà äzà .íäéãéa íäéúBáà äNòî ïéæçBàLk§¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤©¨¥§¤£¦¥¤¨§¤¥£¦§¤
Léà eìLëå' áéúëäå ?àìå .ïäéãéa ïäéúBáà äNòî ïéæçBàLk éøä ,'eúîeé Bàèça Léà' øîBà¥¦§¤§¨£¥§¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤§Ÿ§¨§¦§¨§¦
.eçéî àìå ,úBçîì íãéa äéäL ,íúä .äæa äæ íéáøò ïìekL ,ãnìî ,åéçà ïBòa Léà 'åéçàa§¨¦¦©£¨¦§©¥¤¨£¥¦¤¨¤¨¨¤¨¨§¨¨¦§§Ÿ¦
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סנהדרין. זה בורר - פרק שלישי דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רה
oifge` mipya cenr fk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àéèøåáã àú÷:gnex ly ci zia.øéàî 'øëzecr` iciyg oenn` iciygc oeikc
:zeytp.'åë ïåãì éåàøä ìë:oiceyga dl `nwene.øéàî éáø åàì àìàoeik xn`c

iedilc zeytpl xyk dl zgkyn `l jkld zeytp zecrl leqt oennl cygedy
:oennl leqt.ïéñçåé ìåñôáonwl) sqei ax ipzck opira oiqgein oic zia zeytplc

xn`py wcva miwepn oic ziay myk (:el sc
men lkn oiwepn c"a jk hetyz wcva

:ja oi` mene izirx dti jlek xn`pyéàã
.éëä àîéú àì`l` i`w oiqgei iabc

:dil znwe` oiceygaéðéã ïåãì éåàø
.úåðåîî:`ed leqt lkd ixac `de dinza

.éà÷ ïéñçåé ìåñôá àìàxfnne xb oebk
ipic oecl oileqte zepenn ipic oecl oixykc

:zeytp.éôô áøã äéòøëì äé÷ùðåjtidy
:ezekfa.äéðù äéìåëã äéâøëì äéìá÷å

:jlnd zpnn eini lk elivdlåéçà 'éðúî
.åîà éçàå åéáà éçàåopitli odipae od

:`xnba i`xwn.åúåçà ìòá`ed eig`k
oa dil dedc epae ezy`k lra opitlic
m`d iaexw `xnba opitlie eig` oak ezeg`

:a`d iaexwk.åéáà úåçà ìòá:eia` ig`k
.åîà úåçà ìòá:en` ig`kåîà ìòáå

:ediicda opiqxb.åñéâå:ezy` zeg` lra
.åâøåçå:ezy` oa.åãáìi`e epzge epa `le

el leqt en` lra `pzc oeik jl `iyw
en` lral leqt inp `edc `prci `linn
`z`c meyn i` ebxeg ipzinl il dnl
dnk lke dipin wezyil ecal opirny`l
`l en` lrac `llkn dil ipz `lc
jpd lkc iywiz `l ecal `ed `l` rnzyn
`icda oizipzna ipzin `llkn rnzync
eig` inp `p`c el ip`e il leqt ig` oebk
eia` ig` `p`c el ip`e il leqt epae
el ip`e il leqt ia` ig` dl ipz 'ipznae
oa epae eig` dil `pz `de eig` oa ip`y
eia` ig` oa ip`y el ip`e il leqt ia` ig`
ezeg` oa ip`y el ip`e il leqt in` ig`
epiidc epae `ed ezeg` lra oizipzna opze
el ip`e il leqt in` zeg` oa ezeg` oa
zeg` lra 'ipzna opze en` zeg` oa ip`y
izeg` lra eia` zeg` oa epiidc epae eia`
'ipzna opze eing oa ip`y el ip`e il leqt
zgkyn edl zpiirn ik edlek oke epae eing
llkn witnc ezy` ig` oan xa `icda edl
eingc llkn witnc epzge eia` zeg` lra

:`icda `ipzin `lc.åùøåéì éåàøä ìëå
ig` oebk m`d iaexw la` a`d iaexw epiidc
opzc eyxeil ie`x epi` ixdy el xyk en`
oilgep `le oiligpn m`d ig` (.gw sc a"a)
df cirn ixdy en` ig`l leqt `ed la`
epi`y el cirdl xyk inp eqibe eyxeil ie`x

:eyxeil ie`x.äòù äúåàá`a `edy
:zecrd d`xy e` cirdl.áåø÷ äéäoebk

:eyxeil ie`xy epzg.÷çøúðåezy` dzny
:ef zecr d`xy mcew.åðéáùåùel leqt

:ezteg inia.êë ìò ìàøùé åãùçð àì
`weece dad`e dai` meyn xwy cirdl
opax dil ecen oica la` ibilt zecra
ivn `le dil ipqc oeikc oecl el leqtc

:dizekfa iketdl.åúîåé àì 'îâded `l ok m`c xninl ivn `l epae a`ac lkd on oiaexw ody irzyin `w oig`a zea` ipy ipd jigxk lre mdipa zecra zea` ipy
:dipin dilek yxtn onwle ibq oa cge a` cgc zea` edl ixw.íäéãéá íäéúåáà äùòî ïéæçåàùë:mdizea` oere odizeper odn oirxtpe.åéçàá ùéà:eig` liaya yi`
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åìàåmiaexw jpd` wx i`w `l mdipzge mdipae .mdipzge mdipae 'eke oiaexwd od

i`w `l `llkn iwtpc jpd` la` en`e eia` ig` oebk `icda 'ipzna yxtnc

rcze yxtnc miaexw jpd llka eed e`l i` jpdl mileqt mpi` dicic eipzge eipa oebk

`xnba `zi`ck oey`xa iyily ied `dc 'ipznc `pzl eia` ig`l `ed xyk epa `dc

`d ebxeg `pz i`n` qxhpewa dywde (.gk sc)

inp `d ecal opireny`l i`e en` lran witp

jpd` i`w `l mdipzge mdipac l"tck `hiyt

dfa yyeg `pzd oi`c uxize `llkn ewtpc

d"t`e `llkn ez`c miaexw yy `ki` izk`c

`llkn witp eia` ig` oebk `icda edl ipz

ezy` ig` oa inp ipzil dywe 'eke epae eig`c

xityc xninl `ki` epzgn edine jpi` enk

eingl leqtc y"kc mdipzgen [z`] (ipz) ded

d`xp `l` dyw ezy` ig` oa n"n la`

e` ediiteb edpi` meyn i` ekixhvi` edlekc

ebxegn l"w `d `zyde mdipzge mdipa meyn

epa `le ecal iedc opireny`l diipzc l"ie

jpd` i`w `l mdipzge mdipac b"r`e epzge

jixhvi` ebxega n"n ziyixtck `llkn ez`c

`zi`ck leqt oad oae epak ebxegc oeik `"cqc

oa d"dc `ni` (.gkw sc a"a) oilgep yi wxt

xyknc iy` ax xa xnl 'it`e l"nw ebxeg

xninl `ki` oad oa epiidc `a`c `a`a

`l ezy` ig` oa la` dl silic `ed `kdnc

`ed witnc oeik llk diipzinle xcdnl jixv

`le leqt ecal `edc opireny`l i`c `llkn

iziz `kidnc `hiyt `d ebxega enk epzge epa

oae eig` oan ezy` ig` oa sicr `lc cere

edlek iab ipzck el oixyk eipzge eipae eig`

:mdipa ipa `le rnyn mdipae

åìà`le epa `l 'it .ecal ebxege miaexwd od

`d ebxeg hwp i`n` i"yx dywde epzg

meyn dihwpc xnel oi`e en` lrac llkn witp

`xidp `le xyk epac opireny`c ecal

mdipac opixn` `de ith iziz `kidnc

iaizkc mix`eanl `l` i`w `l mdipzge

epa ixdy `llkn iwtpc ipd` i`w `le 'ipzna

iyily iedc 'ipznc `pzl xyk eia` ig`l

inp edlekc i"yx uxize 'nba `zi`ck oey`xa

eig`c `llkn eia` ig` oebk `llkn `iz`

lrac llkn witnc ezy` ig` oan xa epae

ipz d"t`e eingc llkn `wtp epzge eia` zeg`

i`n` k"`c `xidp `le dfa citwn epi`y edl

zeg` lrac llkn ez`c jpd ipze xcd `l

`kixhvi` edlekc xnel d`xp ok lr eia`

oac `llkn iz` diteb edi`c b"r` eia` ig`c

ig` oke `llkn iwtp `l epzge epa n"n eig`

`llkn iz` epac b"r s` ezeg` lrae en`

`llkn e`l diteb edi` n"n en` ig` (lrac)

mlek oke ezy`k lrac opireny`l `z`e iz`

meyn i` ediiteb edpi` meyn i` ekixhvi`

(x"zein il d`xp x"eacd d"f) :mdipzge mdipa
i`n
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ézòc éàî ,déì øîà .àéèøeác àz÷éaø ,øéàî éaøk C ©¨§§§¨¨©¥©©§¥§©¦¥¦©¦
,øîàä ,éñBé éaøå .éñBé éaøk äëìä ,éñBé éaøå øéàî¥¦§©¦¥£¨¨§©¦¥§©¦¥¨¨©
áø déì øîà .úBLôð éðéãì øLk ,úBðBîî éðéãa íæeä©§¦¥¨¨¥§¦¥§¨¨©¥©
.øéàî éaøk àpz ïì íúñ àìc àëéä ,éléî éðä ,étẗ¦¨¥¦¥¥¨§Ÿ¨©¨©¨§©¦¥¦
àäî àîéìéà ,éànî .øéàî éaøk àpz ïì íúñ ,àëä̈¨¨©¨©¨§©¦¥¦¦©¦¥¨¥¨
éðéc ïeãì éeàø ,úBLôð éðéc ïeãì éeàøä ìk ,ïðúc¦§©¨¨¨¨¦¥§¨¨¨¦¥
íîBæ ãò àkéà àä ,àéä éñBé éaø àîéìéà ,épî .úBðBîî̈©¦¦¥¨©¦¥¦¨¦¨¥¥
àlà .úBðBîî éðéãì ìeñôe úBLôð éðéãì øLëc ,ïBîîc§¨§¨¥§¦¥§¨¨§¦¥¨¤¨
.éà÷ ïéñçBé éìeñôa àîìéc ,éànn ,àéä øéàî éaø ,åàì̈©¦¥¦¦¦©¦§¨¦§¥£¦¨¥
éðéc ïeãì éeàø Lé ,éðz÷c àôéñ ,éëä àîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨¨¦¥¨§¨¨¥¥¨¨¦¥
,éeàø Bðéà éànà ,úBLôð éðéc ïeãì éeàø ïéàå ,úBðBîî̈§¥¨¨¦¥§¨©©¥¨
àäå ?úBðBîî éðéc ïeãì éeàø .úBLôð éðéãa ífzéàc§¦©©§¦¥§¨¨¨¦¥¨§¨
àëä .éà÷ ïéñçBé ìeñôa ,àlà .àeä ìeñt ,ìkä éøác¦§¥©Ÿ¨¤¨¦§£¦¨¥¨¨
,àpz ïì íúñ à÷ àëä ,àlà .éà÷ ïéñçBé ìeñôa ,énð©¦¦§£¦¨¥¤¨¨¨¨¨©¨©¨
éåìîe ,àéáe÷a ÷çNîä :íéìeñtä ïä elà ,ïðúc¦§©¥¥©§¦©§©¥§§¨©§¥
äæ .íéãáòäå ,úéòéáL éøçBñå ,íéðBé éçéøôîe ,úéaøa§¦¦©§¦¥¦§£¥§¦¦§¨£¨¦¤
ïéà ïä óà ,dì äøéLk äMàä ïéàL úeãò ìk ,ììkä©§¨¨¥¤¥¨¦¨§¥¨¨©¥¥
éðéãa úeãò àkéàäå ,éñBé éaø àîéìéà ,épî .dì ïéøLk§¥¦¨©¦¦¥¨©¦¥§¨¦¨¥§¦¥
àlà .dì ïéøLk ïäå ,dì äøLk äMàä ïéàL ,úBLôð§¨¤¥¨¦¨§¥¨¨§¥§¥¦¨¤¨

÷Lð ,àîç øa í÷ .àéä øéàî éaø ,åàì,déòøkà dé ¨©¦¥¦¦¨©¨¨©§¥©©§¥
:déðL éìeëc débøëì déìa÷åäðùîïä elàå §¦§¥§©§¥§¥§¥§¥¥

,BúBçà ìòáe ,Bnà éçàå ,åéáà éçàå ,åéçà :ïéáBøwä©§¦¨¦©£¦¨¦©£¦¦©©£
,åéîçå ,Bnà ìòáe ,Bnà úBçà ìòáe ,åéáà úBçà ìòáe©©£¨¦©©£¦©©¦§¨¦
,éñBé éaø øîà .Bcáì BâøBçå .ïäéðúçå ïäéðáe ïä ,Bñéâå§¦¥§¥¤©£¨¥¤§§§©¨©©¦¥
ïáe BãBc ,äðBLàø äðLî ìáà .àáé÷ò éaø úðLî Bæ¦§©©¦£¦¨£¨¦§¨¦¨¤
.äòL dúBàa Bì áBøwä ìëå ,BLøBéì éeàøä ìëå BãBc§¨¨¨§§§¨©¨§¨¨¨
,øîBà äãeäé éaø .øLk äæ éøä ,÷çøúðå áBø÷ äéä̈¨¨§¦§©¥£¥¤¨¥©¦§¨¥
.áBø÷ äæ éøä ,äpnî íéða Bì Léå Bza äúî eléôà£¦¥¨¦§¥¨¦¦¤¨£¥¤¨
àlL ìk ,àðBN .BðéáLBL äæ ,áäBà .àðBOäå ,áäBàä̈¥§©¥¥¤§¦¥¨¤Ÿ

ìL Bnò øaceãLçð àì ,Bì eøîà .äáéàa íéîé äL ¦¤¦§Ÿ¨¨¦§¥¨¨§Ÿ¤§§
:Ck ìò ìàøNéàøîâàì' ,ïðaø eðúc ,éléî éðäðî ¦§¨¥©¨§¨¨¥¦¥§¨©¨¨Ÿ

ãnìì íà ,øîBì ãeîìz äî ,'íéða ìò úBáà eúîeé§¨©¨¦©©§©¦§©¥
éøä ,úBáà ïBòa íéðáe ,íéða ïBòa úBáà eúîeé àlL¤Ÿ§¨©£¨¦¨¦©£¨£¥
úBáà eúîeé àì' ,àlà .'eúîeé Bàèça Léà' øîàð øák§¨¤¡©¦§¤§¨¤¨Ÿ§¨
'úBáà ìò eúîeé àì íéðáe' ,íéða úeãòa 'íéða ìò©¨¦§¥¨¦¨¦Ÿ§©¨
ã÷Bt' áéúëäå ?àì ,úBáà ïBòa íéðáe .úBáà úeãòa§¥¨¨¦©£¨Ÿ§¨§¦¥
ïäéúBáà äNòî ïéæçBàLk ,íúä .'íéða ìò úBáà ïBò£¨©¨¦¨¨§¤£¦©£¥£¥¤
,'e÷né ízà íúBáà úBðBòa óàå' ,àéðúãë .ïäéãéa¦¥¤¦§©§¨§©©££¨¦¨¦¨
àeäLk .ïéæçBà ïéàLk àlà Bðéà Bà ,ïéæçBàLk øîBà äzà .íäéãéa íäéúBáà äNòî ïéæçBàLk§¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤©¨¥§¤£¦¥¤¨§¤¥£¦§¤
Léà eìLëå' áéúëäå ?àìå .ïäéãéa ïäéúBáà äNòî ïéæçBàLk éøä ,'eúîeé Bàèça Léà' øîBà¥¦§¤§¨£¥§¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤§Ÿ§¨§¦§¨§¦
.eçéî àìå ,úBçîì íãéa äéäL ,íúä .äæa äæ íéáøò ïìekL ,ãnìî ,åéçà ïBòa Léà 'åéçàa§¨¦¦©£¨¦§©¥¤¨£¥¦¤¨¤¨¨¤¨¨§¨¨¦§§Ÿ¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oixcdpq(ycew zay meil)

àéèøeác àz÷,gnex ly zici -déì øîà,`ng xal `a` axéàî ©¨§§§¨¨©¥©
ézòcC,mipey`xd micrdn cg` z` leqtl jzrc dzid dn - ©§¥

dkldyøéàî éaøkmb miceyg oenn zexiara miceygd micry §©¦¥¦
on`p didi `l oenn apby crd jkle ,zeytp ly zecra xwyl
miwlgpyky epicia llk `lde ,ytpd z` zbxdy jilr cirdl

éñBé éaøk äëìä ,éñBé éaøå øéàî éaøøîàä éñBé éaøå ,,xaeq ixd - ©¦¥¦§©¦¥£¨¨§©¦¥§©¦¥¨¨©
y cr,úBLôð éðéãì øLk ,úBðBîî éðéãa íæeäcr lr ecirdy s`e ©§¦¥¨¨¥§¦¥§¨

.ytpd z` zbxdy jilr cirdl on`p didi ,oenn apby dføîà̈©
étt áø déì,`a` axléléî éðäcbp iqei iaxk dkldy df xac - ¥©¨¦¨¥¦¥

`l` epi` ,xi`n iaxøéàî éaøk àpz ïì íúñ àìc àëéämewna - ¥¨§Ÿ¨©¨©¨§©¦¥¦
my z` xikfdl ila mzqa xi`n iax zhiy z` dpy `l iaxy

la` ,dxne`àëä,oenn oiprl cygpy cr iabléaøk àpz ïì íúñ ¨¨¨©¨©¨§©¦
øéàîxwyl ceyg zepenna ceygdy ,eixack dkldy epicnll ¥¦

on`p epi` ,oenn zaipba eilr ecirdy crd mb okle ,zeytpa mb
.ytpd z` bxdy `ng xa lr cirdl

:`xnbd zxxanéànîdpyna mzq iaxy itt ax `vn okid - ¦©
,xi`n iaxkïðúc àäî àîéìéàdpyna(:hn dcp),ïeãì éeàøä ìk ¦¥¨¥¨¦§©¨¨¨¨

aïeãì éeàø ,úBLôð éðécmb,úBðBîî éðéc,itt ax did xeaqe ¦¥§¨¨¨¦¥¨
,xxal yie .dxiar zngn miceyga zwqer ef dpynyépî- ©¦

,ef dpyn iax dpy in zhiya,àéä éñBé éaø àîéìéàxnel okzi `l ¦¥¨©¦¥¦
c ,okc íîBæ ãò àkéà àäzecra mfed,ïBîîepiceéðéãì øLëc ¨¦¨¥¥§¨§¨¥§¦¥

úBðBîî éðéãì ìeñôe úBLôð,exyk m`y x`ean dcpa dpyna eli` §¨¨§¦¥¨
,zepenn ipicl mb xyk zeytp ipicl,åàì àlàef dpyny i`cea ¤¨¨

,àéä øéàî éaø`vnpe .zeytpl mb ceyg oennl ceygdy xaeqd ©¦¥¦¦
mzq iaxe ,zepennl xyk epi`e zeytpl xyky in oi` ezrcly

:`xnbd dgec .xi`n iax zrck ef dpynaéànndgked jl oipn - ¦©
,eféà÷ ïéñçBé éìeñôa àîìéczwqer dpi` ef dpyn `ny - ¦§¨¦§¥£¦¨¥

oecl mileqtd el`a `l` ,dxiar zngn xwy cirdl miceyga
ipic oecl ie`xdy xnel dpynd zpeeke ,miqgein mpi`y zngn
ipic oecl mb qgein `edy i`ce ,dgtyn mbt ea oi`y zeytp
dgiken .xi`n iaxl ef dpynn dgked oi` df itle ,zepenn

:`xnbdéëä àîéz àì éàcmiceyga zwqer dpi` my dpyndy §¦Ÿ¥¨¨¦
ok m` ,dxiar zngnaàôéñ,dpynd lyLé éðz÷cy inïeãì éeàø ¥¨§¨¨¥¥¨¨

éànà ,úBLôð éðéc ïeãì éeàø ïéàå ,úBðBîî éðécote` dfi`ae recn - ¦¥¨§¥¨¨¦¥§¨©©
y xaecnéeàø Bðéàxaecny i`ce ,zeytp ipic oeclífzéàc- ¥¨§¦©©

zecr lr mfedy,úBLôð éðéãadidi df ote`a ikeéðéc ïeãì éeàø §¦¥§¨¨¨¦¥
ìkä éøác àäå ,úBðBîîmfedyk ,iqei iaxl oiae xi`n iaxl oia - ¨§¨¦§¥©Ÿ

zeytpaàeä ìeñt.zepennlàlà`tiqdy i`ceïéñçBé ìeñôa ¨¤¨¦§£¦
,éà÷oecl mixyk ,zeytpa oecl mileqty s`y xfnne xb oebk ¨¥

ok m`e ,zepennaénð àëäipicl ie`xy in lky epipyy `yixa ¨¨©¦
`l` dxiard lr cygpa xaecn `l ,zepenn ipicl ie`x zeytp

,éà÷ ïéñçBé ìeñôagikedl epl oi`e .dgtyn mbt ly leqt iabl ¦§£¦¨¥
.xi`n iax zhiyk da mzq iaxy ef dpynn

:xi`n iax zrck da mzq iaxy zxg` dpyn d`ian `xnbdàlà¤¨
àpz ïì íúñ à÷ àëä,xi`n iax zhiykïðúcdpyna(.ak d"x),elà ¨¨¨¨©¨©¨¦§©¥

íéìeñtä ïä,cirdl,úéaøa éåìîe ,àéáe÷a ÷çNîä,íéðBé éçéøôîe ¥©§¦©§©¥§§¨©§¥§¦¦©§¦¥¦
éøçBñåzexitaíéãáòäå ,úéòéáLäMàä ïéàL úeãò ìk ,ììkä äæ . §£¥§¦¦§¨£¨¦¤©§¨¨¥¤¥¨¦¨

,dì äøéLkïä óà,elld mileqtd -dì ïéøLk ïéà.zxxane §¥¨¨©¥¥§¥¦¨
,`xnbdépî,ef dpyn iax dpy in zhiya -éñBé éaø àîéìéà ©¦¦¥¨©¦¥

,zeytpl oennn lqtp epi`y xaeqyàkéàäådxwn yi ixde - §¨¦¨
,`ede ,dpyna xn`py llkd z` xzeqyïéàL ,úBLôð éðéãa úeãò¥§¦¥§¨¤¥

dì äøLk äMàäïäå ,mileqtd mze`e -,dì ïéøLks` ixdy ¨¦¨§¥¨¨§¥§¥¦¨
,zeytpa cirdl mixyk zepennl elqtpyåàì àlài`ce `l` - ¤¨¨

k ef dpyn,àéä øéàî éaømiceygy oeikn ,elld mileqtd lk okle ©¦¥¦¦
dpyn epiptl ixde .zeytp oipra cirdl mb milqtp oenn oipra

.xi`n iax zrck dze` mzq iaxy
zecrd z` lqty ici lr ,`ng xa z` zekfl gxh itt axy xg`l

,bxdy eilr dcirdydéòøkà dé÷Lð ,àîç øa í÷z` wyip - ¨©¨¨©§¥©©§¥
,itt ax ly eilbxdéðL éìeëc débøëì déìa÷åmlyl eilr laiwe - §¦§¥§©§¥§¥§¥

.eiig zepy lk itt ax lr lheny qnd z`

äðùî
:cirdle oecl mileqty miaexwd md in zx`an epizpynïä elàå§¥¥

ïéáBøwä.maexwl cirdle oecl mileqtdéçàå åéáà éçàå ,åéçà ©§¦¨¦©£¦¨¦©£¦
BúBçà ìòáe ,Bnàåéáà úBçà ìòáe ,Bnà úBçà ìòáe ,,Bnà ìòáe , ¦©©£©©£¨¦©©£¦©©¦

åéîçå,ezy` ia` -Bñéâåmiiepyd el` lk .ezy` zeg` lra - §¨¦§¦
mileqt ,lirlïä,mnvrBâøBçå .ïäéðúçå ïäéðáeyi`n ezy` oa - ¥§¥¤©£¨¥¤§§

`ed wx el cirdl leqt ,xg`,Bcáìepi` ebxeg ozge ebxeg oa la` §©
.el cirdl lqtp,àáé÷ò éaø úðLî Bæ ,éñBé éaø øîàmiaexwd lky ¨©©¦¥¦§©©¦£¦¨

,milqtp elldìáàitl,äðBLàø äðLîwxBãBc ïáe BãBceia` g` - £¨¦§¨¦¨¤
,maexwl cirdl milqtp eia` g` oaeåokeàøä ìkBLøBéì éleqt §¨¨¨§§

.milqtp mpi` miaexwd x`y lk j` ,el cirdl
äòL dúBàa Bì áBøwä ìkådrya e` cirdl `ay drya e` - §¨©¨§¨¨¨

m` j` .el cirdl lqtp ,zecrd z` d`xyå áBø÷ äéämcew ¨¨¨§
zecrd zcbde zii`x,÷çøúðzngn aexw `edy ,epzg oebk ¦§©¥

,zecrd zii`x mcew ezy` dzne ,ezy`äãeäé éaø .øLk äæ éøä£¥¤¨¥©¦§¨
,äpnî íéða Bì Léå Bza äúî eléôà ,øîBàäæ éøä[ozgdÎ]áBø÷ ¥£¦¥¨¦§¤¨¦¦¤¨£¥¤¨

.zecrl leqte
å ,áäBàäokàðBOäzx`an .mxiagl cirdl mileqt ,exiag z` ¨¥§©¥

,dpynd,áäBàBðéáLBL äæ,ebeeifae ezteg ikxva lthny mc` - ¥¤§¦
.ezteg inia el leqt,àðBNedfìL Bnò øac àlL ìkíéîé äL ¥¨¤Ÿ¦¤¦§Ÿ¨¨¦

äáéàa.d`py zngn -Bì eøîà,dcedi iaxl minkgeãLçð àì §¥¨¨§Ÿ¤§§
Ck ìò ìàøNéade`d jkle ,d`pye dad` zngn xwya cirdl - ¦§¨¥©¨

.exiagl cirdl xyk `peyd e`

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðäðî.zecrl mileqt miaexwy oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an,ïðaø eðúcweqta xn`p(fh ck mixac)eúîeé àì' §¨©¨¨Ÿ§

íéða ìò úBáà:`ziixad zxxan .'zFa` lr EznEi `l mipaEäî ¨©¨¦¨¦Ÿ§©¨©
íéðáe ,íéða ïBòa úBáà eúîeé àlL ãnìì íà ,øîBì ãeîìz`l ©§©¦§©¥¤Ÿ§¨©£¨¦¨¦

eznei,úBáà ïBòay ,jk yxtl xyt` i`øîàð øák éøäjynda ©£¨£¥§¨¤¡©
weqtd'eúîeé Bàèça Léà'.aey z`f aezkl jixv recne ,àì' ,àlà ¦§¤§¨¤¨Ÿ

'íéða ìò úBáà eúîeéeznei `ly,íéða úeãòaizy yiyky epiide §¨©¨¦§¥¨¦
,zea`d izyl cirdl leqt mdipan cg` lk ,mig` mdy zea`

'úBáà ìò eúîeé àì íéðáe'eznei `ly.úBáà úeãòa ¨¦Ÿ§©¨§¥¨
:`xnbd dywnåm`d ikàì úBáà ïBòa íéðá,miyprpáéúëäå §¨¦©£¨Ÿ§¨§¦

mda bdep `edy zecn dxyr yly dynl 'd xn`y dxezazeny)

(f clmdn cg`e ,ã÷Bt'[xkefÎ],'íéða ìò úBáà ïBòmipady ixd ¥£¨©¨¦
:`xnbd zvxzn .mdizea` oera miyprpíúäxaecn ,df weqta ¨¨

ïäéãéa ïäéúBáà äùòî ïéæçBàLkdna mipad mb mi`hegyk - §¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤
lr mbe mzepeer lr mze` yiprn 'd f`y ,mdizea` e`hgy

:`xnbd dgiken .mzea` zepeeràéðúãkdgkeza xn`p ,`ziixaa ¦§©§¨
(hl ek `xwie)'ebe mpFrA ETOi mkA mix`WPde' ,íúBáà úBðBòa óàå §©¦§¨¦¨¤¦©©£¨§©©££¨
'e÷né ízà,`ziixad zxaeq .mzea` zepeer lr mb eypri mipady ¦¨¦¨

wx xaecny xnel.íäéãéa íäéúBáà äNòî ïéæçBàLkzxxan §¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤
:`ziixadøîBà äzàwx xaecnyïéæçBàLk,mdizea` dyrnaBà ©¨¥§¤£¦

Bðéàxaecn `l ile` -àlàs`ïéàLkmipadïéæçBàdyrna ¥¤¨§¤¥£¦
:`ziixad daiyn .mzea` zepeer lr miyprpy mdizea`àeäLk§¤

øîBà(fh ck mixac),'eúîeé Bàèça Léà'epeer lr df miyprp oi`y ¥¦§¤§¨
,df z` df miweqtd mixzeqy ok m` `vnpe ,df lyéøägxkda £¥

xaecn 'EwOi mY` mzFa` zFpFrA s`e' weqtdyäNòî ïéæçBàLk §©©££¨¦¨¦¨§¤£¦©£¥
,ïäéãéa ïäéúBáà.mifge` mpi`yk 'EznEi F`hgA Wi`' weqtde £¥¤¦¥¤¦§¤§¨
:`xnbd dywnàìå,df ly epeer lr df miyprp oi` m`d - §Ÿ

áéúëäådgkeza(fl ek `xwie)'åéçàa Léà eìLëå'eqepi xy`ky - §¨§¦§¨§¦§¨¦
,eig` liaya epiid 'eig`a' minkg eyxce ,dfa df elyki aie`dn

xnelkLéàyprie lykiäæa äæ íéáøò ïìekL ,ãnìî ,åéçà ïBòa- ¦©£¨¦§©¥¤¨£¥¦¤¨¤
exiag m`e ,exiag ly zeevnd zxiny lr axr l`xyin cg` lk
ypriy okziy o`kn mi`exe .`ed s` ypri ,devnd lr xeari

:`xnbd zvxzn .exiag oer lr mc`íúälr ypriy eyxcy dn ¨¨
ote`a xaecn ,exiag oerúBçîì íãéa äéäL,e`hgi `ly mdig`a ¤¨¨§¨¨¦§

,eçéî àìå.mpeer lr eyprp okle §Ÿ¦
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רו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oixcdpq(oey`x meil)

:'dpdke dpdk' weqtd yexita dxg` drc d`ian `xnbdé÷úîó ©§¦
àîéà ,àðéáø dìy xen` -'äpäk'cgie ,yy cer siqedl dpeekd ¨©¦¨¥¨¨¥¨

mdéøñ ézøzla` ,mcewn epyxcy enke ,dxyr mizy -'äpäëå' ©§¥§¥§¨¥¨
cer siqedl epiidc ,dzr cr didy oipnk cer siqedl `a ipyd

cr zgwl el exzedy `vnpe ,dxyr mizyòaøàå ïéøNò.miyp ¤§¦§©§©
:`ziixaa efk drc dpyi ok`y d`ian `xnbdàì' ,éëä énð àéðz©§¨©¥¨¦Ÿ

.òaøàå íéøNòî øúBé 'íéLð Bì äaøé`piax zrck df ixde ©§¤¨¦¥¥¤§¦§©§©
dn mr cecl eidy miypd oipnk siqedl `a ipyd 'dpdke'dy

.oey`xd 'dpdk'n etqepy
:ztqep drc d`ian `xnbdLéøãc ïàîìz` mb yxecy inl - §©§¨¥

ze`då"éådlinay e"`e ze`d z` o`k mb yexcie ,mewn lka ¨
,'dpdke'äðîLe íéòaøàmiyp,eåä,yy siqen oey`xd 'dpdk'dy ©§¨¦§Ÿ¤¨

cer miaxn e"`e ze`dne ,dxyr mizyl oipnd dler dzr ixde
daxn ipyd 'dpdk'de ,rax`e mixyr oipnd `vnpe ,dxyr mizy

.dpenye mirax` oipnd dlere ,rax`e mixyr cer
:`ziixaa efk drc mb yi ok`y d`ian `xnbdàì' ,éëä énð àéðz©§¨©¥¨¦Ÿ

.äðîLe íéòaøàî øúBé 'íéLð Bì äaøé©§¤¨¦¥¥©§¨¦§Ÿ¤
:`xnbd zl`ey .dpyna `pzd zrc z` zxxan `xnbdïãéc àpúå§©¨¦¨

,dpyna ,eply `pzde -déîòè éàîcr zeaxl yiy xaeq epi`y ©©£¥
rax`e mixyr

cec zeyp oipnk cer daxn ipyd 'dpdk'dy xn`py ici lr ,miyp
:`xnbd daiyn .oey`xd 'dpdk'a sqepy dn mr,àðäk áø øîà̈©©©£¨

Léwîz` aezkd dncneàøúa 'äpäk'[oexg` xn`pdÎ]'äpäë'ì ©¦¨¥¨©§¨§¨¥¨
àn÷,xnele yexcl ,[oey`x xn`pdÎ]àn÷ 'äpäk' äîwx daxn ©¨©¨¥¨©¨
úéL,miyp yy -àøúa 'äpäk' óàcer wx daxnúéL,miyp yy - ¦©¨¥¨©§¨¦

.cala dxyr dpeny md cgiae
yy wx oexaga cecl eidy dlrnl xen`d z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .miypéàåä àäåmb dy`l el dzid ixde -ìëéî §¨£©¦©
,oexaga el eidy miypd oia dlrnl dzpnp `ly ,le`y za
cr xizdl 'dpdke dpdk'n cenll yie ,miyp ray el eidy `vnpe

:`xnbd zvxzn .miyp zg`e mixyräìâò ,áø øîàoia dxkfpy ¨©©¤§¨
,oexaga el eidy miypd yy,ìëéî Bæyy wx el eid ok`y `vnpe ¦©
:`xnbd zx`an .xzei `le,äìâò dîL àø÷ð änìålkin ixde §¨¨¦§¨§¨¤§¨

meyn ,dnyäáéáçLdzid.äìâòk åéìòdi`x `xnbd d`ian ¤£¦¨¨¨§¤§¨
:dlbr z`xwp dy`yøîBà àeä ïëåoeynya(gi ci mihtey)éìeì' §¥¥¥

,'åâå 'éúìâòa ízLøç.ezy`l my dpeekde £©§¤§¤§¨¦
weqta xkfpd mrxziy `vnp ,lkin `id dlbry epxn`y oeikn
.okzi xacd m` zxxan `xnbd .lkin oa `ed ,dlbr oak lirl

:`xnbd dywnéða ìëéîì Båä éîedz`y ,mipa lkinl eid m`d - ¦£§¦©§¥
,dpa `ed mrxziy xne`áéúëäå(bk e 'a l`eny)ìeàL úa ìëéîìe' §¨§¦§¦©©¨

,'dúBî íBé ãò ãìå dì äéä àìzvxzn .micli dl eid `ly `vnpe Ÿ¨¨¨¨¨©¨
:`xnbddì äéä àì dúBî íBé ãò ,àcñç áø øîàla` ,cleíBéa ¨©©¦§¨©¨Ÿ¨¨¨§

,dì äéä dúBî.dzen meia clep mrxziy xnel yi ok lre ¨¨¨¨
.`iyew lk o`k oi`y zxne`e `cqg ax ixac z` dgec `xnbd

:`xnbd zxne`eäì áéMç à÷ àëéä íéða éãkîl"pd weqtd ixde - ¦§¦¨¦¥¨¨©¥§
okid ,le`y za lkin jixacl `idy dlbr oak mrxzi z` xikfnd

`ld ,cec ipa z` dpen `ed,ïBøáçael eclepy mipad el`y §¤§
,oexaga,ìëéîc äNòî eléàåmei cr cle dl did `ly xn`p ea §¦©£¤§¦©

,dzen,äåä íéìLeøéaáéúëc(fh e 'a l`eny)oexagn cec dlry xg` ¦¨©¦£¨¦§¦
dide cec xir l` miwel`d oex` z` dlrd `ed ,milyexia jlne

,oex`d iptl xkxkne fftnïBlçä ãòa äô÷Lð ìeàL úa ìëéîe'¦©©¨¦§§¨§©©©
æázå 'ä éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä úà àøzåxg`e ,'DAlA Fl ©¥¤¤©¤¤¨¦§©¥§©§¥¦§¥©¦¤§¦¨

xn`p jk(k my)dn xn`Ye ceC z`xwl lE`W zA lkin `vYe'©¥¥¦©©¨¦§©¨¦©Ÿ¤©
eicar zFdn` ipirl mFId dlbp xW` l`xUi Kln mFId cAkP¦§©©¤¤¦§¨¥£¤¦§¨©§¥¥©§£¨¨
df lre ,dixac lr dgiked cece ,'miwxd cg` zFlbp zFlBdM§¦¨¦§©©¨¥¦

,dzen mei cr cle dl did `ly xn`pàîézéàå äãeäé áø øîàå- §¨©©§¨§¦¥¨
z`f xn`y mixne` yiedñôøèéîì ìëéî dzì÷L ,óñBé áø- ©¥§©§¨¦©§¦§©§©

ffity lr daila cecl dfay] d`hg oerxit z` lkin dgwl
f` wxy gkene .xzei micli eid `ly jka [oex`d iptl xkxke

m`e ,df dyrn iptl oexaga clep mrxzie ,okl mcew `le dyprp
:`xnbd dwiqn .dzen meia clep mrxziy xnel oi` okàîéà àlà¤¨¥¨

`l` ,lirlc `cqg ax ixack `lydì äéä äNòî BúBà ãò,cle ©©£¤¨¨¨
edì äéä àì Cìéàå ïàkîeze`l mcew oexaga clep mrxzie ,cer ¦¨§¥©Ÿ¨¨¨

.dyrn
:`xnbd dywn .ec ly eiyp oipn z` xxal dtiqen `xnbdáéúëäå§¨§¦

(bi d 'a l`eny),'íéìLeøéa íéLðå íéLâìt ãBò ãåc çwiå'eidy gkene ©¦©¨¦¦©§¦§¨¦¦¨©¦
.oexaga xak el eidy exkfedy yydn xzei zetqep miyp el

md gwly el` miyp :`xnbd zvxznééBlîìoipn z` `lnl - §©¥
cr eizeypøNò äðBîL.cala §¨¨¨

:weqtd z` zyxtn `xnbd,'íéLâìt' éàîe 'íéLð' éàîdn ,xnelk ©¨¦©¦©§¦
.dfl df oia'íéLð' ,áø øîà äãeäé áø øîà`ypy el` odäaeúëa ¨©©§¨¨©©¨¦¦§¨

dl azkyïéLecé÷áee ,dl ozpy'íéLâìt'qpky el` odàìaaezkl §¦¦¦©§¦§Ÿ
odlàìáe äaeúkodl zzl.ïéLecé÷ §¨§Ÿ¦¦

:eiclie cec zeyp lr ax mya dcedi ax ixacn ceräãeäé áø øîà̈©©§¨
íéãìé úBàî òaøà ,áø øîà,mixega -úôé éða ïleëå ,ãåãì Bì eéä ¨©©©§©¥§¨¦¨§¨¦§¨§¥§©

,eéä øàBz`ae ,eiaie` mr cec dyry zenglna eayp odizen`y ©¨
,el` eclepe odilrúBiøBìa éìcâîemtxr ixeg`n,eéäeidy oeiky §©§¥§¦¨

,miiebd bdpnk mibdep eid x`ez zti zepaúBðBø÷a ïéáLBé ïleëå§¨§¦¦§
úBñééb éLàøa ïéëläîe áäæ ìL[zeligÎ]ïéôBøâà éìòa eéä íäå ,eéä ¤¨¨§©§¦§¨¥§¨¨§¥¨©£¥¤§¦

,ãåc úéa ìL.eiaie` lr dni` milihn eidy ¤¥¨¦
:x`ez zetin cec icli zece` dcedi ax ixacn ceráø øîàå§¨©©

,øîz ,áø øîà äãeäé,cec ly ezak miweqta zxkfpyúôé úa §¨¨©©¨¨©§©
øîàpL ,äúéä øàBz(bi bi 'a l`eny)`ayk dig` oepn`l dxn`y ©¨§¨¤¤¡©

,dqpe`l,'jnî éðòðîé àì ék Cìnä (ìò) àð øac äzòå'gkene §©¨©¤¨©©¤¤¦Ÿ¦§¨¥¦¦¤¨
,el `ypidl dzid dlekiyå,dywêzòc à÷ìñ éàlr dler m` - §¦¨§¨©§¨

xnzy xnel jzrcéàåä ïéàeOéð úaza `idy xnelk ,[dzidÎ] ©¦¦¦£©
,dn` dkrn mr ei`eyipn el dclepy cecàéøL äåä éî déúçà£¨¥¦£¨©§¨

déì,el `ypdl zxzen ,xnz `ide ,oepn` ly ezeg` dzid m`d - ¥
.dinza,äúéä øàBz úôé úa dpéî òîL àlàcecn dn`l dclepy ¤¨§©¦©©§©©¨§¨

dzeida dn`l dclepy oeike ,dxenb zexib dn` dxiibzpy mcew
lr ,dieb cercec oa oepn`l xq`p `le ,cec zak zaygp dpi` ok

.dz`yl
mi`xen`e dcedi ax ly mdizeyxcn `iadl dtiqen `xnbd

xn`p :xnze oepn` zyxtay miweqta mixg`(b bi 'a l`eny)

íëç Léà [áãðBéå] (äéäå) ãåã éçà äòîL ïa áãðBé BîLe òø ïBðîàìe'§©§¥©§¨¨¤¦§¨£¦¨¦§¨¨¦¨¨
'åâå.'c`n,áø øîà äãeäé áø øîàacpei didy weqta dpeekdLéà §Ÿ¨©©§¨¨©©¦

,äòLøì íëçzzl mkg `l` ,dxezd znkga mkg didy `le ¨¨§¦§¨
.`ehgl icka zevr

xn`p cer(hÎc my)øîàiå[oepn`l acpei] Flìc äëk äzà òecî ©Ÿ¤©©©¨¨¨©
[yegkÎ]Cìnä ïaz` oFpn` Fl xn`Ie ,il ciBY `Fld xwAA xwAA ¤©¤¤©Ÿ¤©Ÿ¤£©¦¦©Ÿ¤©§¤

,ad` ip` ig` mlWa` zFg` xnYEákLî ìò áëL áãðBé Bì øîàiå ¨¨£©§¨Ÿ¨¦£¦Ÿ¥©Ÿ¤¨¨§©©¦§¨§
'åâå ìçúäåenvr dyriy el uriy epiid ,'LzF`xl Lia` `aE §¦§¨¨¨¦¦§¤

weqtd jynde .dlegkãòizFg` xnz `p `aY eil` Yxn`e' ©§¨©§¨¥¨¨Ÿ¨¨¨£¦
mgl ipxazeäéøaä úà éðéòì äúNòåiYlk`e d`x` xW` ornl §©§¥¦¤¤§¨§¨§¥©¤©¦§¨§©©£¤¤§¤§¨©§¦

,oepn` dyr jky my xn`pe .lk`n el dyrzy epiid ,'DcIn¦¨¨
KlOd l` oFpn` xn`Ie ,Fz`xl KlOd `aIe ,lgzIe oFpn` aMWIe'©¦§©©§©¦§¨©¨Ÿ©¤¤¦§Ÿ©Ÿ¤©§¤©¤¤

xa`e ,zFaal iYW ipirl aAlzE izg` xnY `p `FaY,DcIn d ¨¨¨¨£Ÿ¦§©¥§¥©§¥§¦§¤§¤¦¨¨
iUre Kig` oFpn` ziA `p ikl xn`l dziAd xnY l` ceC glWIe©¦§©¨¦¤¨¨©©§¨¥Ÿ§¦¨¥©§¨¦©£¦
wvAd z` gTYe akW `Ede dig` oFpn` ziA xnY KlYe ,dixAd Fl©¦§¨©¥¤¨¨¥©§¨¦¨§Ÿ¥©¦©¤©¨¥

,zFaaNd z` lXaYe eipirl aAlYe WlYeçwzåz`÷Bvzå úøNnä ©¨¨©§©¥§¥¨©§©¥¤©§¦©¦©¤©©§¥©¦
.ïebéè éðéî Bì äúNòL ,áø øîà äãeäé áø øîà ,'åéðôì§¨¨¨©©§¨¨©©¤¨§¨¦¥¦

yi` lk `ivede ,lek`l oepn` o`in okn xg`ly my xn`p cer
xn`p okn xg`le .dnr akye dgxk lra da wifgd f`e ,eilrn

(eh my)ãàî äìBãb äàðN ïBðîà äàðNiåxW` d`pVd dlFcb iM ©¦§¨¤¨©§¦§¨§¨§Ÿ¦§¨©¦§¨£¤
:`xnbd zxxan .Dad` xW` dad`n D`pUàîòè éàî`py §¥¨¥©£¨£¤£¥¨©©£¨

.dnr akyy xg`l dze`àîéð ,÷çöé éaø øîà[dxryÎ]äøL÷ð ¨©©¦¦§¨¦¨¦§§¨
Bì,mewn eze`aBzàNòåoepn`l ef dxry.äëôL úeøkzl`ey ©£¨©§¨§¨

:`xnbdBì äøL÷ð éëå,dil`n dxrydäãáò éàî éäéàdn `id - §¦¦§§¨¦¦©¨§¨
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המשך בעמוד רכה



רז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oixcdpq(oey`x meil)

íéñeñ [úBéøà],'miWxR sl` xUr mipWE zFaMxnEãöék àä ª§¦©§¨§¥¨¨¤¤¨¨¦¨¥©
oipna df z` df mixzeq md ixde eicgi miweqtd ipy eniiwzi
xkfend oipndy xnel yiy dcedi ax ayiie .miqeqd zeexe`
ze`lahvi`d ly `l` ,zeexe`d ly epi` miweqtd cg`a
zevignd ode] zeexe`d oday [miqeqd ixecnl milecbd mizad]
dxeyl zg` miqeq zxey oia ze`lahvi`d jeza zelicand

ok lre ,[zxg`eéä úBàìaèöéà óìà íéòaøà íàdnlyl ¦©§¨¦¤¤¦§©§¨¨
if` ,[oey`xd weqtd zpeek el` ze`lahvi`le]ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨

ze`lahvi`dníéñeñ úBåøà íéôìà úòaøà Ba eéäweqta xn`pk] ¨©§©©£¨¦ª§¦
,[ipydeéä úBàìaèöéà íéôìà úòaøà íàåel` ze`lahvi`le] §¦©§©©£¨¦¦§©§¨¨

if` [ipyd weqtd zpeekãçàå ãçà ìkze`lahvi`dnBa eéä ¨¤¨§¤¨¨
íéñeñ úBåøà óìà íéòaøà.[oey`xd weqta xn`pk] ©§¨¦¤¤ª§¦

dnly ly etqk lceb zece` miweqta dxizq zxxan `xnbd
:jlndéîø ÷çöé (éaø),miweqta dxizq dywd -áéúkminid ixac) ©¦¦§¨¨¥§¦

(k h 'aáéúëe ,'äîeàîì äîìL éîéa áLçð óñk ïéà'(fk i '` mikln)ïziå' ¥¤¤¤§¨¦¥§ŸŸ¦§¨§¦©¦¥
,'íéðáàk íéìLeøéa óñkä úà äîìLz` df mixzeq miweqtd ixde §ŸŸ¤©¤¤¦¨©¦©£¨¦

eli`e ,zhren zeaiyg el dzid mipa`k did sqkd m`y ,df
:`xnbd zvxzn .dne`n aeyg did `ly aezk oey`xd weqta

ïàk ,àéL÷ àìxaecn ,dne`nl aygp did `ly xn`pyíãB÷ ¨©§¨¨¤
,äòøt úa úà äîìL àNpLeli`eïàkaygp didy xn`py ¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨

xaecn ,mipa`k,äòøt úa úà äîìL àNpL øçàì`hgy xg`y §©©¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ
.etqk hrnzpe yprp

:df oipra wgvi iax ixacn cer d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
ãøé ,äòøt úa úà äîìL àNpL äòLaminyd onj`lndìàéøáb §¨¨¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨©©§¦¥

äìòäå ,íia äð÷ õòðådpw eze`ïBèøéNsgqpy hihe ytxe legÎ] §¨©¨¤©¨§¤¡¨¦§
,rwxw dyrpe yaiizde dpwa oehxyd wacpe [mid ici lr eil`

,dlecb dyail jtdy cr df ghy jlde lcbeìBãb Cøk äðáð åéìòå§¨¨¦§¨§©¨
éîòè eìbúð àì äî éðtî ,÷çöé éaø øîàå .éîBøaLd zeevn,äøBz ¤§¦§¨©©¦¦§¨¦§¥©Ÿ¦§©©£¥¨

`id daiqd ,dnecke xifg zlik`e fphry zyial exq`p dnl oebk
úBàø÷î ézL éøäL,dyrz `l ixeqi` oda exn`py dxezay ¤£¥§¥¦§¨

ïîòè elbúðjk ici lre ,mda xkfend xeqi`d mrh dxeza azkp - ¦§©©£¨
,íìBòä ìBãb ïäa ìLëðmrhd z` yxcy ici lr ,jlnd dnly ¦§©¨¤§¨¨

`xwnd .xeqi`d lr xearl envrl xizd jkle el rbep epi`y
c `ed ,ea lykpy cg`dáéúke'íéLð Bl äaøé àì,'Faal xEqi `le §¦Ÿ©§¤¨¦§Ÿ¨§¨

,äîìL øîàok lr ,eaal xeqi `ly icka `ed xeqi`dy oeiknéðà ¨©§ŸŸ£¦
äaøàmiyp,øeñà àìåeseqaláéúk(c `i '` mikln)úð÷æ úòì éäéå' ©§¤§Ÿ¨§¦©§¦§¥¦§©

,'Bááì úà ehä åéLð äîìL.eail xqe ecia dlr `lyå`xwnd §ŸŸ¨¨¦¤§¨§
c `ed ea lykpy ipydíéñeñ Bl äaøé àì' áéúëmrd z` aiWi `le §¦Ÿ©§¤¦§Ÿ¨¦¤¨¨

,'dnixvn,äîìL øîàåmrd aiyi `ny `ed xeqi`dy oeikn ¦§©§¨§¨©§ŸŸ
ok lr ,mixvnläaøà éðàmiqeqáéLà àìå,dnixvn mrd z` £¦©§¤§Ÿ¨¦

eseqaláéúk(hk i '` mikln)dlrYe''åâå LLa íéøönî äákøî àözå §¦©©£¤©¥¥¤§¨¨¦¦§©¦§¥
aiyed seqale ecia dlr `ly ,'d`nE miXngA qEqe sqM zF`n¥¤¤§©£¦¦¥¨

.mixvnl mrd on
:dpyna epipyáúBëåjlndì äøBz øôñ.BîLz` zxxan `xnbd §¥¥¤¨¦§

:ef daeg zece` `ziixa d`iane ,df oic ihxt,àðzxtq azeke ¨¨
enyl dxezäàðúé àlL ãáìáeadxez xtq,åéúBáà ìLyxiy ¦§¨¤Ÿ¦§¨¤§¤£¨

.xg` dxez xtq aezki `l` ,mdn
dpce ,cigi lk lry dxez xtq zaizk zevna oic d`ian `xnbd

:lirl xen`d it lr eixacaeçépäL ét ìò óà [äaø] (àáø) øîà̈©¨¨©¨©©¦¤¦¦
íãàì åéúBáà Bìdyexia,äøBz øôñz`f lkaäåöîeilráBzëì £¨§¨¨¥¤¨¦§¨¦§

dxez xtq eløîàpL ,BlMî(hi `l mixac)úà íëì eáúk äzòå' ¦¤¤¤¡©§©¨¦§¨¤¤
äøéMä:iia` dywn .mklyn ernyn 'mkl eazk'e ,'z`Gddéáéúéà ©¦¨©Ÿ¥¦¥

éiaà`ziixaa epipy ,daxlBì áúBëå'jlndì äøBz øôñàlL BîL ©©¥§¥¥¤¨¦§¤Ÿ
,'íéøçà ìLa äàðúéy xnele wiicl yieïéà Cìî`ed ok` ,[okÎ] ¦§¨¤§¤£¥¦¤¤¦

,eizea` lya ze`pzdl `le envra dxez xtq aezkl deevn
eli`eèBéãäjln epi`yàìmc` lky zxn` ji`e ,jka deevn ¤§Ÿ

,dax el xn` .jka aiigàëéøö àìxnel `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
`l` heicdn jln dpeyyìzaizk aeig oipr,úBøBz ézLheicdy §§¥

.dxez ixtq ipy aezkl jixv jln eli`e ,cg` dxez xtqa el ic
dxez ixtq ipy jixv jlny x`azp da `ziixa d`ian `xnbd

:jlnd ly dxezd xtq ipic x`y oke ,xen`k,àéðúãëåxn`p §¦§©§¨
dxeza(hiÎgi fi mixac)'Bâå äðLî úà Bì áúëåxtq lr z`Gd dxFYd §¨©¤¦§¥§©¨©Ÿ©¥¤

dnne ,'eiIg ini lM Fa `xwe FOr dzide ,mIeld mipdMd iptNn¦¦§¥©Ÿ£¦©§¦¦§¨§¨¦§¨¨¨§¥©¨
`edy epcnl ,mipy oeyln ,'dpyn' dxez dxn`yì áúBkBîL ¥¦§

,úBøBz ézLdxez xtqBnò úñðëðå äàöBé àéäL úçàmewn lkl §¥©©¤¦§¨§¦§¤¤¦
,jled `edyådxez xtqdúBà .åéæðb úéáa Bì úçpenL úçà §©©¤©©§¥§¨¨¨

dúBà äNBò) Bnò úñðëðå äàöBiLdphwòéî÷ ïéîkäìBúå ,dze` ¤§¨§¦§¤¤¦¤¨§¦¨¦©§¤
øîàpL ,BòBøæa(g fh mildz)jlnd cec xn`yéîú écâðì 'ä éúéeL'ã ¦§¤¤¡©¦¦¦§¤§¦¨¦

,'èBnà ìa éðéîéî ékecbpl dxezd xtq didy jk lr z`f xn`e ¦¦¦¦©¤
epini lr ielz didy ,cinz.(mewn lkl dnr jled did `l mpn`

y ,ynnøîàpL ,àqkä úéáì àìå õçønä úéáì àì da ñðëð Bðéà¥¦§©¨Ÿ§¥©¤§¨§Ÿ§¥©¦¥¤¤¡©
(my mixac),'Bá àø÷å Bnò äúéäå'enr zeidl dkixv `idy mewndy §¨§¨¦§¨¨

a `ed,Ba úBø÷ì éeàøä íB÷îmdy ugxnd ziaae `qkd ziaae ¨¨¨¦§
oi` ,dxezd xtqa mda e`xwiy miie`x mpi`e miqe`n zenewn

.enr xtqd
'dpyn' dlind z` zeyxece zewlegd zerc d`ian `xnbd

:dpzyd azkdyàîézéàå ,àøèeæ øî øîàxn`y mixne` yie - ¨©©§¨§¦¥¨
z`f,älçza ,àá÷eò øî,ipiq xda dxez oznaäøBz äðzéð ©§¨©§¦¨¦§¨¨

éøáò áúëa ìàøNéì[xdpd xar ipa ly zeize`d zxevÎ]ådtyd §¦§¨¥¦§¨¦§¦§
dzid dxezd dazkp dayìùãBwä ïBLjk xg`eíäì äðzéðå äøæç §©¤¨§¨§¦§¨¨¤

,àøæò éîéa,ipy zia ini zligzaúéøeMà áúëaeaì.énøà ïBL ¦¥¤§¨¦§¨©¦§£©¦
eøøéa[exgaÎ]ìàøNéì ïäìa ynzydle úéøeMà áúkaìïBL ¥§¨¤§¦§¨¥§¨©¦§

úBèBéãäì eçépäå ,ùãBwäa eynzyiye úéøáò áúkaì.énøà ïBL ©¤§¦¦¨¤§§¨¦§¦§£©¦
:`xnbd zxxanïàîmze` md in -,àcñç áø øîà ,úBèBéãä ©¤§¨©©¦§¨

éàúek.inx`d oeylae ixard azka miynzyn mdy ,mizekd - ¨¥
:`xnbd zxxan ceráúk ,àcñç áø øîà ,úéøáò áúk éàî©§¨¦§¦¨©©¦§¨§¨

äàðBáéìx`azi oldle .zelecb zeize`a azkpd azk - ¦¨¨
dlindn z`f micnel ,dxezd azk dpzypy ,ok mixne`dy
ipy aezkl jln lry zxkfpd dyxcd z` miyxec mpi`e ,'dpyn'

.dxez ixtq
x`azp dae ,`xfr ly ezlrna zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:azkd z` dpiy `xfry ok mbàøæò äéä éeàø ,øîBà éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¥¨¨¨¤§¨
(àì) àìîìéà ,ìàøNéì Bãé ìò äøBz ïúpézLy `l m` -äLî Bîã÷ ¤¦¨¥¨©¨§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ§¨Ÿ¤

y meyn z`f epcnle .dxezd z` `ed ozpeàeä äLîa[weqtdÎ] §Ÿ¤
øîBà(b hi zeny),'íéäìàä ìà äìò äLîe'eøîBà àeä àøæòaf `xfr) ¥Ÿ¤¨¨¤¨¡Ÿ¦§¤§¨¥

(eìáaî äìò àøæò àeä',''d ozp xW` dWn zxFzA xidn xtq `Ede ¤§¨¨¨¦¨¤§Ÿ¥¨¦§©Ÿ¤£¤¨©
,'dlr' 'dlr' dey dxifb cenll yieïàk øeîàä äéiìò äî,dyna ©£¦¨¨¨¨

äøBz,l`xyil dxezd zpizp xear ,`idïläì øeîàä äéilò óà ¨©£¦¨¨¨§©¨
,`xfraäøBzelry ef diilra dxezd z` zzl ie`x didy ,`id ¨

y ,dynk didy df oipra yexcl yi cere .laanøîBà àeä äLîa§Ÿ¤¥
(ci c mixac),'íéètLîe íéwç íëúà ãnìì àéää úòa 'ä äeö éúBàå'§¦¦¨¨¥©¦§©¥¤§¤ª¦¦§¨¦

eøîBà àeä àøæòa(i f `xfr)'ä úøBz úà LBøãì Bááì ïéëä àøæò ék' §¤§¨¥¦¤§¨¥¦§¨¦§¤©
,'ètLîe ÷Bç ìàøNéa ãnììe úBNòìå (åéäìà)mdipyy epcnl ixd ¡Ÿ¨§©£§©¥§¦§¨¥¦§¨

dxez ozpzy ie`xe dynk didy ixde ,l`xyil dxezd z` ecnil
.eci lr

:`xfr ici lr dyrpy xg` xac lr zxtqne `ziixad dtiqen
Bãé ìò äpzLð ,Bãé ìò äøBz äðzéð àlL ét ìò óàåáúkäly §©©¦¤Ÿ¦§¨¨©¨¦§©¨©¨©§¨

,[zinx`] zixey`l zixarn dxezdøîàpL¤¤¡©
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' ב

לאחרי שבכמה וכמה צדיקים היה גם העילוי . . הנה עילוי זה נמשך גם לבניהם, כולל גם בנים – אלו התלמידים שלמדו תורתם.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



רח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oixcdpq(ipy meil)

dzid ,jlnd cec ly ehiaxyk daygpyúøzeîìäîìLjlnd ¤¤¦§ŸŸ
,epaäiðcàì äøeñàå,`idy dn .cec ly epa `ed mby s`úøzeî ©£¨©£Ÿ¦¨¤¤

ì,äîìL`ed xacd mrhìL BèéáøLa LnzLî êìîe ,äéä êìîc ¦§ŸŸ§¤¤¨¨¤¤¦§©¥§©§¦¤
Cìî.eceaka dribt meyn dfa oi`eåy dn,äiðcàì äøeñàdf ixd ¤¤§£¨©£Ÿ¦¨

meyn,àeä èBéãäc,jln ly ehiaxya ynzydl heicdl xeq`e §¤§
.dpyna xen`k

:`xnbd zxne` .cecl byia` dzid dn zxxan `xnbdâLéáà£¦©
àéä éàî,cecl dzid dn -áéúëc(aÎ` ` '` mikln),ï÷æ ãåc Cìnäå' ©¦¦§¦§©¤¤¨¦¨¥

'åâå íéîia àa,Fl mgi `le micbAA EdQkieeL÷áé åéãáò Bì eøîàiå ¨©¨¦©§©ª©§¨¦§Ÿ¦©©Ÿ§£¨¨§©§
'åâåzpkq Fl idzE KlOd iptl dcnre dlEza dxrp KlOd ipc`l©Ÿ¦©¤¤©£¨§¨§¨§¨¦§¥©¤¤§¦Ÿ¤¤

.'KlOd ipc`l mge Lwiga dakWe [znngnÎ]áéúëe(b my)eL÷áéå' §¨§¨§¥¤§©©Ÿ¦©¤¤§¦©§©§
äôé äøòð'åâåE`aIe ziOpEXd bWia` z` E`vnIe l`xUi lEaB lkA ©£¨¨¨§Ÿ§¦§¨¥©¦§§¤£¦©©©¦©¨¦

.'KlOl Dz`áéúëe(c my)úðëBñ Cìnì éäzå ãàî ãò äôé äøòpäå' Ÿ¨©¤¤§¦§©©£¨¨¨©§Ÿ©§¦©¤¤¤¤
eäúøLzåep` el` miweqtne .'[dze` `yp `lÎ] Drci `l KlOde ©§¨§¥§©¤¤Ÿ§¨¨

ilk lkk dpic did jkle ,enngl cec z` dyny byia`y micnl
.heicdl dxq`pe ,eyinyz

zece` ,byia`l cec oia eidy mixac lr zxtqn `xnbd
:cecl `ypzy zexyt`däøîà,cecl byia`ïáñðéðize` `y - £©¨¦§§©

.dy`ldì øîà,cecéì úøéñàxzed `ly meyn ,il z` dxeq` - £©©£¦©¦
dxyr dpeny iz`yp xake ,miyp dxyr dpenyn xzei z`yl il

.ztqep dy` z`yl leki ipi`e ,miypdéì äøîà,cecl byia` £©¨¥
ì déLôð ,àápâì déøqç''èé÷ð àîìLepi`y ,apbl xqg xy`k - ©§¥§©¨¨©§¥¦§¨¨¨¥

s` ,mely yi`k depra envr z` wifgn `ed ,aepbl mewn `ven
`ly zngn wx `l` ezewcv iptn epi` apeb epi`y dn zn`ay

.aepbl dn `vn,xnelkyze zpwfy ,leral leki dz` oi`y iptn
eli`k jka z`f dlez dz`e ,ipz`yl axqn dz` ok lr ,jgk

.dy`l ize` z`yln rpnp dz` xeqi`d iptngikedl cec dvx
,enr egk oi`y iptn `le ,d`yep epi` xeqi`d iptn wx ok`y dl

ok lreeäì øîà,eicarlòáL úáì éì eàø÷.izy`áéúëe(eh my), ¨©§¦§¦§©¤©§¦
äøãçä Cìnä ìà òáL úá àázå'bWia`e c`n owf KlOde ©¨Ÿ©¤©¤©¤¤©©§¨§©¤¤¨¥§Ÿ©£¦©

icka df did dxcgd d`ay dne .'KlOd z` zxWn ziOpEXd©©¦§¨©¤©¤¤
.mipekp eixacy byia` d`xze dilr `eaiy

äòL dúBàa ,áø øîà äãeäé áø øîà,dxcgd ray za d`ay ¨©©§¨¨©©§¨¨¨
,úBtî äøNò ùìLa òáL úa äçpé÷dxyr yely dilr `ay itl ¦§¨©¤©¦§Ÿ¤§¥©

yiy jka xacd fnxpe ,yinyzl yinyz oia dgpiwe ,minrt
.df weqta zeaiz dxyr yely

:oiyexiba iyewd lr mixacdn zcnel `xnbdøa ïîL áø øîà̈©©¤¤©
ïéLeøéb ïéL÷ änk äàøe àBa ,àaàrpndl lczydl yi dnke ©¨§¥©¨¨¦¥¦

,mdnãçééì Bì eøézä Cìnä ãåc éøäLs`e ,byia` mr [cgiizdlÎ] ¤£¥¨¦©¤¤¦¦§©¥
lirl xen`ke ,dieptd mr cegi xq`py(:`k),Løâì Bì eøézä àìå§Ÿ¦¦§¨¥

oi` ik ,byia` z` `yiy zpn lr eizeyp dxyr dpenyn zg`
.dwfge dlecb daiq `ll dy` miyxbn

cexitay iyewd zece` mipey mixn`n `xnbd d`ian jk ab`
oke ,dpey`x dy`a hxtae ,oiyexiba e` dzina ,dy`l lra oiay
:el` mipiipra mixn`n cere ,dy`l lra oia beeifa iyewd zece`

BzLà úà Løâîä ìk ,øæòéìà éaø øîàdäðBLàøeléôà ,dçaæî ¨©©¦¡¦¤¤¨©§¨¥¤¦§¦¨£¦¦§¥©
úBòîc åéìò ãéøBî,xrv aexnøîàpL(bi a ik`ln),eLòz úéðL úàæå' ¦¨¨§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦©£

,ä÷ðàå éëa 'ä çaæî úà äòîc úBqkäçðnä ìà úBðt ãBò ïéàî ©¦§¨¤¦§©§¦©£¨¨¥¥§¤©¦§¨
áéúëe ,'íëãiî ïBöø úç÷ìå(ci my)ãéòä 'ä ék ìò ,äî ìò ízøîàå' §¨©©¨¦¤§¤§¦©£©§¤©¨©¦¥¦

ðéaéøeòð úLà ïéáe EúLàå Ezøáç àéäå ,da äzãâa äzà øLà E ¥§¥¥¤§¤£¤©¨¨©§¨¨§¦£¤§§§¥¤
'Eúéøa. §¦¤

àîézéàå ïðçBé éaø øîà[z`f xn`y mixne` yieÎ]ïéà ,øæòìà éaø ¨©©¦¨¨§¦¥¨©¦¤§¨¨¥
äúî íãà ìL BzLà,dlra oeraïBîî epnî ïéL÷áî ïk íà àlà ¦§¤¨¨¥¨¤¨¦¥§©§¦¦¤¨

dwcvl xcpyBì ïéàå,zzløîàpL(fk ak ilyn)ì Eì ïéà íà(å)'ílL §¥¤¤¡©§¦¥§§©¥
ézçzî EákLî çwé änì,'Exy`k dzny ,dy`d `id 'jakyn'e ¨¨¦©¦§¨§¦©§¤

.dwcvl aiigy dn mlyl el oi`
BzLà äúîL íãà ìk ,ïðçBé éaø øîàåd,äðBLàøel aygp df ixd §¨©©¦¨¨¨¨¨¤¥¨¦§¦¨

øîàpL ,åéîéa Lã÷nä úéa áøç eléàk(fh ck l`wfgi)éððä íãà ïa' §¦¨©¥©¦§¨§¨¨¤¤¡©¤¨¨¦§¦
éðéò ãîçî úà Enî ç÷BìàBáú àìå äkáú àìå ãtñú àì äôbîa E ¥©¦§¤©§©¥¤§©¥¨Ÿ¦§Ÿ§Ÿ¦§¤§Ÿ¨

áéúëe ,'Eúòîc(gi my),'áøòa ézLà úîzå ø÷aa íòä ìà øaãàå' ¦§¨¤§¦¨£©¥¤¨¨©Ÿ¤©¨¨¦§¦¨¤¤
.'epir cngn' z`xwp ezy`y ixdáéúëe(`k my)à ìlçî éððä'ú §¦¦§¦§©¥¤
,'íëéðéò ãîçî íëfeò ïBàb éLc÷îcngn' `xwp ycwnd mby ixd ¦§¨¦§§¤©§©¥¥¤

cbpk dzene ycwnd zia cbpk dy` dlewyy epcnle ,'oir
.epaxeg

,Bãòa êLç íìBò ,åéîéa BzLà äúnL íãà ìk ,éøcðñkìà éaø øîà̈©©¦©¤§¨§§¦¨¨¨¤¥¨¦§§¨¨¨¨©©£
øîàpL(e gi aei`),'Còãé åéìò Bøðå Bìäàa êLç øBà'`id 'eld`'e ¤¤¡©¨©§¨¢§¥¨¨¦§¨

.ezy` `id eld` xeara el jyg xe`y yxtzn weqtde ,ezy`
úBøv÷úî åéúBòéñt ,øîà àðéðç øa éñBé éaø,xrve dylegn ©¦¥©£¦¨¨©§¦¨¦§©§

øîàpL(f my),úìôBð Búöò ,øîà eäáà éaø .'BðBà éãòö eøöé'`ly ¤¤¡©¥§©£¥©¦£¨¨©£¨¤¤
,gilvz `le ezvr miiwzzøîàpL(my).'Búöò eäëéìLúå' ¤¤¡©§©§¦¥£¨

,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà,dy`e yi`äL÷mewnl ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¨¤
íâåeæì,dfl dfóeñ íé úòéø÷kdide ziy`xa ixcq da epzypy §©§¨¦§¦©©

,dzeyrl mewnd ipira dywøîàpL(f gq milidz)áéLBî íéäìà' ¤¤¡©¡Ÿ¦¦
'íéøéñà àéöBî' éø÷éz ìà) ,'úBøLBka íéøéñà àéöBî ,äúéa íéãéçé§¦¦©§¨¦£¦¦©¨©¦§¥¦£¦¦

àlà','íéøéñà àéöBîkéø÷éz ìà'àlà 'úBøLBka',('úBøéLå éëa ¤¨§¦£¦¦©¦§¥©¨¤¨§¦§¦
ipa z`vedl dnec ,cg` bef mzeyrl cg` ziaa micigi zayedy

.dxiye ikaa e`vi xy`k mixvna mxq`nn l`xyi
dywn .dy`e yi` beefl dywy opgei iax ixac lr ddnz `xnbd

:`xnbdéðéà,jixack `ed ok m`d -,áø øîà äãeäé áø øîàäå ¦¦§¨¨©©§¨¨©©
ãìeä úøéöé íãB÷ íBé íéòaøàéðBìt úa úøîBàå úàöBé ìB÷ úa , ©§¨¦¤§¦©©¨¨©¥§¤¤©§¦

d`eyp `dz,éðBìôì,ziy`xa ixcq iepiy obeeifa oi`y `vnpe ¦§¦
:`xnbd zvxzn .dfl df ecrep xak ozxivi zligzn ixdyàì̈

àä ,àéL÷ipelt za' zfxkne lew za z`veiy ax xn`y dn - ©§¨¨
xaecn ,'ipeltlàä ,ïBLàø âeeæadywy opgei iax xn`y dn - §¦¦¨

xaecn ,seq mi zrixwk mbeefl.éðL âeeæa§¦¥¦
dpey`x dy` zlrn lr mipey mixn`n `iadl dtiqen `xnbd

e ,oey`x lrae:el` mipiiprn cerìkì ,ïîçð øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©§¨©Ÿ
äøeîz Lé[etilgdl lekiy xacÎ],íéøeòð úLàî õeçepi` xacy ¥§¨¥¥¤§¦

,dizgz `eal lekiøîàpL(e cp diryi),'ñànú ék íéøeòð úLàå' ¤¤¡©§¥¤§¦¦¦¨¥
s`y ,mixerp zy`k mdy iptn ,l`xyil aeyiy xn` d"awdy
.dizgz `eal dleki zxg` oi`y oeik ,dlra dpxifgi q`nz m`

dì éðúîdpy -déøa ÷çöé áøì äãeäé áø,[epaÎ]àöBî íãà ïéà ©§¥¨©§¨§©¦§¨§¥¥¨¨¥
BzLàî àlà çeø úøB÷däðBLàøøîàpL ,(gi d ilyn)EøB÷î éäé' ©©¤¨¥¦§¦¨¤¤¡©§¦§§

úLàî çîNe Ceøá̈§©¥¥¤
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' א

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

:`xnbd dywn[ïðz] (ïðúå),epizpynaéúîéà ,äãeäé éaø øîà §©¨©©¦§¨¥¨©
,`iaewa miwgynd milqtpìáà ,àeä àlà úeðneà ïäì ïéàL ïîæa¦§©¤¥¨¤¨¤¨£¨

àîìà .íéøLk (äæ éøä) ,àeä àlL úeðneà ïäì Léc gken -àîòè ¥¨¤¨¤Ÿ£¥¤§¥¦©§¨©£¨
ïéúéðúîc`ed ,`iaewa wgyn zlqetyìL BáeMéé íeMîíìBò §©§¦¦¦¦¤¨

,àeäe ,mixyk zxg` zepne` mdl yiyk jkleøa éîøì àéL÷©§¨§¨¦©
,àîçitl ixdy ,lfb meyne `zknq` meyn mrhdy x`iay ¨¨

.leqt zepne` cer el yiyk s` enrhàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

c ,xnele uxzläãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìtminkgy - §¦¦©¨¨£¥§©¦§¨
cer el yi m` s` mdixacle ,dcedi iax lr ewlgp epizpynay
meyn `ed `iaewa wgyn leqty mrhdy oeik ,leqt zepne`

,ok uxzl xyt` cvik .`ng xa inxke ,`zknq`øîàäåixde - §¨¨©
xn`äãeäé éaø øîàL íB÷î ìk ,éåì ïa òLBäé éaøixac xg`l ©¦§ª©¤¥¦¨¨¤¨©©¦§¨
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום רביעי עמ' ב



רט

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

:`xnbd dywn[ïðz] (ïðúå),epizpynaéúîéà ,äãeäé éaø øîà §©¨©©¦§¨¥¨©
,`iaewa miwgynd milqtpìáà ,àeä àlà úeðneà ïäì ïéàL ïîæa¦§©¤¥¨¤¨¤¨£¨

àîìà .íéøLk (äæ éøä) ,àeä àlL úeðneà ïäì Léc gken -àîòè ¥¨¤¨¤Ÿ£¥¤§¥¦©§¨©£¨
ïéúéðúîc`ed ,`iaewa wgyn zlqetyìL BáeMéé íeMîíìBò §©§¦¦¦¦¤¨

,àeäe ,mixyk zxg` zepne` mdl yiyk jkleøa éîøì àéL÷©§¨§¨¦©
,àîçitl ixdy ,lfb meyne `zknq` meyn mrhdy x`iay ¨¨

.leqt zepne` cer el yiyk s` enrhàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

c ,xnele uxzläãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìtminkgy - §¦¦©¨¨£¥§©¦§¨
cer el yi m` s` mdixacle ,dcedi iax lr ewlgp epizpynay
meyn `ed `iaewa wgyn leqty mrhdy oeik ,leqt zepne`

,ok uxzl xyt` cvik .`ng xa inxke ,`zknq`øîàäåixde - §¨¨©
xn`äãeäé éaø øîàL íB÷î ìk ,éåì ïa òLBäé éaøixac xg`l ©¦§ª©¤¥¦¨¨¤¨©©¦§¨

,minkg
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר מנחם זאב שי' שד"ר

שלום וברכה!

בטח הכל שלום אצלו... בשבוע העבר נתתי למדפיסים את ההקדמה להקובץ, ומה מאד נפלאתי 

להוודע, אשר עדיין לא קיבלו מכת"ר ההשלמות להקובץ. כי לפי דעתי הי' מן הראוי שיוציאוהו לאור 

לר"ח אלול הבע"ל הוא חודש החשבון והזהירות במצוות ודקדוקי מצוות.

... בפ"ע נשלחה לו החוברת שיצאה לאור ע"ד העסקנות הציבורית, ובטח יאשר קבלתה...

בברכה.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oixcdpq(iyily meil)

:eixacl reiq `xnbd d`ianéëä énð àéðz,ax ly epick `ziixaa ©§¨©¦¨¦
úòcä éi÷ð eéä CkïéNBò íéìLeøéaLy ,mbdpn did jk -eéä àì ¨¨§¦¥©©©¤¦¨©¦¦Ÿ¨
øèMä ìò ïéîúBç,dnecke d`eld lyïéòãBé ïk íà àlàiptl §¦©©§¨¤¨¦¥§¦

,minzegy,ïänò íúBç éîmzecr lhazz m` eyiiazi `ly ick ¦¥¦¨¤
.leqt ipyd crd `vniykïéòãBé ïk íà àlà ,ïéca ïéáLBé eéä àìå§Ÿ¨§¦©¦¤¨¦¥§¦

mipcy iptléîy sqepd oiicdïéñðëð eéä àìå .ïänò áLBélek`l ¦¥¦¨¤§Ÿ¨¦§¨¦
,ïänò áñéî éî ïéòãBé ïk íà àlà ,äãeòqacinlzl i`pby oeik ©§¨¤¨¦¥§¦¦¥¥¦¨¤

.ux`d mr mr dcerqa zayl mkg
:dpyna epipy'eë Bðéic ìñBt äæ,df ly epiic lqet dfe ,df ly ¤¥©¨

ike :`xnbd zl`ey .xi`n iax ixacéðéic ìéñôc dépéîk ìkike - ¨§¦¥§¨¦©¨¥
oiicd iptl oecl dvex epi`y xnel mipiicd z` leqtl ecia gk yi

:`xnbd zayiin .xxa ipydyàéøeñaL úBàëøòa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§©§¨¤§§¨
eðLokle ,dxez oica oi`iwa eid `ly epipy `ixeqay oic izaa - ¨

mipiic iptl `l` mdipta oecl dvex epi`y xnel oic lrad leki
,mignenìáàmipiic xxa oic lrad m`àì ,íéçîeîlrad leki £¨§¦Ÿ

.mlqetl ipyd oic
:`xnbd dywnéðú÷cî àäa aezky dnn ixd -àôéñ,dpynd ly ¨¦§¨¨¥¥¨

éúîéà íéøîBà íéîëçåwx ,mipiicd z` leqtl lekiàéánL ïîæa ©£¨¦§¦¥¨©¦§©¤¥¦
Bà ,ïéøLk eéä íà ìáà ,ïéìeñt Bà ïéáBø÷ ïäL äéàøeidyïéçîeî §¨¨¤¥§¦§¦£¨¦¨§¥¦§¦

oikenq -ììëî ,ïìñBôì ìBëé Bðéà ,ïéc úéa étîixacn rnyn - ¦¦¥¦¥¨§§¨¦§¨
,oignen mipiic leqtl leki epi`y exn`y minkg,øéàî éaøc§©¦¥¦

øîà÷ énð ïéçîeîoic lrad lekiy xn` oignen mipiica s` - §¦©¦¨¨©
zvxzn .mipiic leqtl ecia gk yi ji` `iyewd zxfege ,mleqtl
,mlqtl leki xi`n iax itly minkg ixacn wiicl oi` :`xnbd

okyøîà÷ éëäleqtl leki izni` ,minkg ixaca dpeekd jk - ¨¦¨¨©
,mlqetl di`x `iadyk wx ,mipiicíà ìáàmipiicdïéøLk eéä- £¨¦¨§¥¦

mipiic elit`y `ed oicd ,mileqt e` miaexw mdy di`x oi`y
zeheicd mdy,ïìñBôì ìBëé Bðéàå ïéc úéa étî ïéçîeîk eNòðdfae ©£§§¦¦¦¥¦§¥¨§§¨

leki zeheicd mdy mipiicy xaeqd xi`n iaxk `ly minkg ixac
xaeq xi`n iax s` oignen mipiicd m` la` ,leqtl oic lrad

.mlqetl leki epi`y
mipiic mb leqtl leki xi`n iaxly `ziixan `xnbd dgiken

:oignen,òîL àz,`ziixaa epipyBì eøîàminkgàì ,øéàî éaøì ¨§©¨§§©¦¥¦Ÿ
epîéä ìk,ezlekiae epnn lkd `l -L`ed `diäçîenL ïéic ìñBt ¨¥¤¤¥©¨¤§¤

íéaøìecbpk eprh minkgy dfne .[miaxl xkene reci dgnenÎ] ¨©¦
lekiy xaeq xi`n iaxy rnyn ,dgnen oiic leqtl leki epi`y
leki epi`y minkg zpeek oi` :`xnbd dgec .dgnen oiic leqtl

`l` ,miaxl dgnen oiic leqtlàîéàminkg el exn`y ,xn`z - ¥¨
y xi`n iaxlL epnéä ìk àì`ed `diíéaø eäeçîäL ïéic ìñBt Ÿ¨¥¤¤¥©¨¤¦§©¦

íäéìòdgnen epi`y s` ,mdilr dgnen oiick edepin miaxy - £¥¤
la` ,elqtl leki dgnen epi`y oeik xaeq xi`n iaxe .envr cvn

.leqtl leki epi` xi`n iaxl s` dgnen oiic
mipiic leqtl leki epi` xi`n iax itly `ziixan zriiqn `xnbd

:oignenéëä énð àéðz,`ziixaa ok epipy -CìBäå ìñBt íìBòì- ©§¨©¦¨¦§¨¥§¥
lrad `iady mipiicd lk z` leqtl mipic ilran cg` lk leki

,ipyd oicåéìò ìa÷iL ãòipta oecl oic lradäçîenL ïéc úéa ©¤§©¥¨¨¥¦¤§¤
íéaøì,,mdiptl oecl dvex epi`y xnele mlqtl leki epi`yéøác ¨©¦¦§¥

.øéàî éaøleqtl leki epi` xi`n iax itl mby `ziixaa yxetne ©¦¥¦
.mignen mipiic

mipiic mb leqtl leki xi`n iaxly epizpynn dgiken `xnbd
:mignenàäå[ixdeÎ]íéãòmd ixd ,mileqt e` miaexw mpi`yk §¨¥¦

éîc ïéçîeîkåéãò ìñBt äæå äæ ìL åéãò ìñBt äæ ,øéàî éaø øîàå , §§¦¨¥§¨©©¦¥¦¤¥¥¨¤¤¨¤¥¥¨
,äæ ìLleqtl leki oic lra xi`n iax zrcly ,jkn cenll yie ¤¤

:`xnbd dgec .mignen mipiic mbdìò øîzéà àälr xn`p ixd - ¨¦§©£©
,xi`n iax ly el` mixac,Lé÷ì Léø øîày okzi ji`LBã÷ ät- ¨©¥¨¦¤¨

,xi`n iax,äæ øác øîàéz` di`x ila leqtl oic lra lekiy Ÿ©¨¨¤
wiic `l i`cey ,yiwl yix x`ane ,epic lra `iady micrd

,'df ly eicr lqet df' eixaca qexbl mewnae ,epeylaéðzdpy - §¦§
lqet df'Bãò'leki cg` cr oic lrad `iadyk wx ,xnelk ,df ly ¥

oic lrad leki oi` ,micr ipy oic lrad `iad m` la` ,elqtl
.mlqetl ipyd

:`xnbd zxxanéàîì 'Bãò'crd z` oic lrad `iad dn myl - ¥§©
,cg`dàîéìéàickì`ivedïBîîixdy ,okzi `l ,e`iad exiagn ¦¥¨§¨
àðîçødéìñtxn`py ,ezlqt dxezd -(eh hi mixac)cr mEwi `l' ©£¨¨©§¥Ÿ¨¥

,oic lrad eplqtiy jxev oi`e ,'z`Hg lklE oFr lkl Wi`A cg ¤̀¨§¦§¨¨§¨©¨
eéàe`iad m`e -ìäòeáL,dreay ipyd oic lrad z` aiigl - ¦¦§¨

éøz éák ïîéäî éðBîéäipy enk dreay oiprl cg` cr on`p `ld - ¥¥§¥¨§¥§¥
.riaydln elqtl leki recn ,yiwl yix ziiyew zxfege ,micr

:`xnbd daiyníìBòìcrd z` `iady xn`p,ïBîîìdne §¨§¨
,eze` leqti oic lrady jxev oi`e dxezdn on`p epi`y zl`yy

àëéøö àìote`a `l` ,xnel dpynd dkxved `l -déìò déìa÷c Ÿ§¦¨§©§¥£¥
éøz éákcrd ly eixacl oin`dl mdilr elaiw oicd ilray - §¥§¥

,ezlawn ea xefgl mdn cg` dvex dzre ,micr ipy ixack cg`
.oennl dfd crd z` leqtl lekiy

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,xi`n iaxdéa øãä éöîc- ©¨©§©¨§¨¥¨©¥
xak ixd ,ea xefgl lekiyàðéðzoldl dpyna epipy -(.ck),øîà §¦¨¨©

Bì,exiagl oic lra -,àaà éìò ïîàðe` ,epze` oecie oiic didiy ¤¡¨¨©©¨
el xne`yéáà éìò ïîàðExne`y e` ,epze` oeciyéìò ïéðîàðoecl ¤¡¨¨©¨¦¤¡¨¦¨©

ìLø÷a éòBø äLoecl el` mileqty s`y ,mipica mi`iwa mpi`y §Ÿ¨¥¨¨
,mnvr lr lawl oicd ilra milekiøBæçì ìBëé ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨©£

,Ba øBæçì ìBëé Bðéà ,íéøîBà íéîëçå .Ba©£¨¦§¦¥¨©£
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.æèñBkä ìò Bà älôúa ìécáiL íã÷ äøeîb äëàìî elôà úBNòì äöBø íàå[al72øîBà[blìécánä Ceøa §¦¤©££¦§¨¨§¨Ÿ¤¤©§¦©§¦¨©©¥¨©©§¦
íeìk íòèì øeñà ìáà äëàìî äNBòå Cìnä úBìì àîìòa økäì úeëìîe íL àìa ìBçì Lã÷ ïéa¥Ÿ¤§§Ÿ¥©§§¤¥§©§¨§©©¤¤§¤§¨¨£¨¨¦§Ÿ§

ñBkä ìò ìécáiL ãò ìécánä øîà íâå älôza ìécáä íà óà[cl: ©¦¦§¦©§¦¨§©¨©©©§¦©¤©§¦©©
טז  סעיף שיבדיל קודם מלאכה שום לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב חלק

1

2

3

dkld ixe`ia
ñåëä ìò [áì ורוצה בתפילה, להבדיל שכח אם וכן -

מלאכה. לעשות
øîåà [âì מאחרים שומע או -73.

ñåëä ìò [ãì לאכול רשאי הכוס, על וכשהבדיל -
התפלל  כשלא גם מלאכה, .74ולעשות

zetqede mipeiv
ס"א.72) כדלעיל
יח.73) סעיף כדלהלן

לה.74) ס"ק כמשנ"ב ודלא

•
"inei ax" gel itl - gqt zekld owfd epax jexr ogley

לאכול ‚ שלא או פסח בליל כוסות ד' לשתות שלא נשבע
לאכול  שלא או סופרים מדברי שהוא הזה בזמן מרור בו
מצות  לבטל חלה שהשבועה שבועתו חלה שני בליל מצה
לכופו  ראוי מקום ומכל תעשה ואל בשב סופרים מדברי
אם  אף המצוה ולקיים וחרטה שאלה ידי על שבועתו להתיר

הרשות: דבר גם בשבועה עמה כלל

מצה: לאכול שלא שנשבע מי דין תפה סימן ג חלק

אלא ‡ גדול ולא קטן לא אינו מקום בכל האמור כזית
בתוכו. אגור ששמנו אגורי הנקרא זית וזה בינוני

שהוא  אומרים ויש ביצה כחצי שהוא אומרים יש ושיעורו
שמזון  שס"ח בסימן שנתבאר מה לפי משליש מעט פחות
כששה  בהן יש גרוגרות י"ח שהוא עירוב של סעודות שתי
קטן  הוא והזית ביצה שליש הוא הגרוגרת כן אם ביצים
שני  של גרוגרות הי"ח הראשונה סברא ולפי מהגרוגרת
נתבאר  וכבר ביצה חצאי מי"ח יותר הוא עירוב של סעודות
יותר  צריך שאין כהאומרים שהעיקר ות"ט שס"ח בסימן
סופרים  מדברי הוא שהעירוב לפי לעירוב ביצים מכששה
כל  וכן סופרים מדברי שהוא במרור וא"כ להקל בו והולכין
על  לסמוך יש בכזית ששיעורו סופרים מדברי שהוא דבר
שהיא  במצה אבל ביצה משליש מעט פחות שהוא האומרים
כסברא  להחמיר יש התורה מן שהוא דבר כל וכן התורה מן

הראשונה.

ספק  בכזית ששיעורו המזון וברכת אחרונה ברכה לענין אבל
יש  ולכתחלה ביצה כחצי שיאכל עד יברך ולא להקל ברכות
כחצי  ויאכל ברכה ספק לידי עצמו להכניס שלא ליזהר
כזית. צריך שאין בדבר ביצה משליש פחות הרבה או ביצה

קולא  הוא גדול ששיעור דבר בשאר לדקדק ליזהר צריך וכן

תמ"ב  סי' עיין חמץ ביעור כגון חומרא הוא קטן ושיעור
ותמ"ד:

ידי · בהם שיוצא בירקות כזית כשמשער ליזהר צריך
וישער  הירקות עלי שבין האויר שימעך מרור חובת
יש  אם וכן שביניהם באויר ולא עצמם בירקות כזית שיעור
אם  (אבל למעכו וצריך לכזית מצטרף החלל אין במצה חלל
צריך  אין כספוג ועשויה רכה היא אפילו במצה חלל אין

למעכו):

כזית: שיעור דין תפו סימן ג חלק

שלשה ‡ מתפלל ומנחה שחרית ערבית טובים ימים בכל
היום  קדושת וברכת אחרונות ושלשה ראשונות ברכות
הברכה  בתחלת היום קדושת ענין שיזכור דהיינו באמצע
סמוך  חתימה מעין שיהיה כדי לחתימה סמוך ובסופה
הם  שישראל לפי והזמנים ישראל מקדש ויחתום לחתימה

בידם. המסור החדשים קביעות פי על הזמנים מקדשין

אתה  דהיינו חכמים שתקנו ממש הנוסח אמר לא אם ואף
מחזירין  ואין יצא כו' והשיאנו כו' לנו ותתן כו' בחרתנו
שהתחיל  כגון הברכה באמצע היום קדושת (הזכיר אם אותו
לחיים  היום קדושת שם שמזכיר ויבא ביעלה הברכה

והזמנים. ישראל מקדש חתם וגם) כו' חג ביום ולשלום

קודם  הברכה באמצע היום קדושת כלל הזכיר (לא אם אבל
אלא  חכמים שתיקנו הנוסח כל אמר אפילו או החתימה
חתם  אלא והזמנים ישראל מקדש אמר ולא טעה שבחתימה)
יום  שגם אע"פ השבת מקדש וחתם טעה ואפילו אחר בענין
שטבעו  ממטבע ששינה כיון כן פי על אף שבת נקרא טוב
לראש  לחזור וצריך יצא לא הברכה ענין בעיקר חכמים
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חתימתו  אחר דיבור כדי ששהה לאחר נזכר אם ברכה אותה
מקדש  מיד ויאמר יחזור דיבור כדי בתוך נזכר אם אבל

לראש: יחזור ולא והזמנים ישראל

אם · טוב ביום חול של י"ח והתפלל שטעה מי אבל
ויבא  יעלה שאמר כגון מהן אחת בברכה טוב יום הזכיר
לראש  לחזור צריך ואין יצא זה טוב יום שם והזכיר בעבודה
שינה  שלא לפי חתימה בשום טוב יום הזכיר שלא פי על אף
היה  הדין מן שהרי העבודה ענין בעיקר שטבעו ממטבע
להזכיר  רק בחול כמו ושבת טוב ביום י"ח כל להתפלל ראוי
על  הקילו שהחכמים אלא מהן אחת בברכה היום קדושת
וקבעו  י"ח כל להתפלל טוב ביום הטריחוהו ולא האדם
בסי' שנתבאר כמו היום קדושת בשביל בלבד אחת ברכה
ביום  אפילו יצא לא ברכה בשום הזכיר לא אם אבל רס"ח

שני: טוב

שבת ‚ קדושת גם להזכיר צריך בשבת יו"ט חל אם
יום  את כו' לנו ותתן שיאמר דהיינו הברכה בתחלת
כפי  הזה המנוח יום את או נוסחתנו כפי הזה השבת
ומועדי  שבת לומר צריך לחתימה וסמוך אחרים נוסחאות
או  נוסחתנו כפי והזמנים וישראל השבת מקדש ויחתום כו'
יחתום  לא אבל אחרים נוסחאות כפי וא"ו בלא ישראל
קדושה  היא שהשבת לפי והזמנים והשבת ישראל מקדש

ישראל. ידי על שלא מאליה

ויבא  ביעלה התחיל אלא כלל בחרתנו אתה (אמר לא ואם
בחתימה  שבת הזכיר לא) אם אבל יצא שבת בו הזכיר אם

בחר  אתה שאמר ביעלה אף הזכירו וגם שבת בו והזכיר תנו
ששהה  לאחר נזכר אם לראש לחזור וצריך יצא לא ויבא

בלבד. בשבת וחתם טעה אם הדין וכן דבור כדי

או  בלבד טוב ביום חתם שאם ואומרים זה על חולקין ויש
הברכה  באמצע שניהם הזכיר שכבר כיון יצא בלבד בשבת
אחד  אלא בחתימה שניהם הזכיר שלא אף החתימה קודם
חול  של י"ח שהתפלל מי שהרי בדיעבד כלום בכך אין מהן
ביום  בה חתם שלא אע"פ מהן באחת טוב יום הזכיר אם
חכמים  שטבעו ממטבע שינה שלא לפי בדיעבד יצא טוב
כן  גם ראויה והיתה בחול כשאומרה הברכה חתימת בנוסח
טוב  ביום כשחתם הדין הוא א"כ שנתבאר כמו טוב ביום
חתימת  בנוסח חכמים שטבעו ממטבע שינה לא הרי בלבד
מקום  מכל שבת בה הזכיר שלא ואף טוב יום בכל הברכה
שטבעו  במטבע חתמה וגם הברכה באמצע הזכירו כבר הרי
כשחתם  וכן טוב יום הוא היום וגם טוב יום בכל חכמים בו
שבת  בכל חכמים שתיקנו במטבע חתם הרי בלבד בשבת
הברכה  באמצע כבר הזכיר טוב יום וגם הוא שבת היום וגם
עצמו  להכניס שלא לראש לחזור שלא לדבריהם לחוש וטוב

לבטלה: ברכה ספק לידי

שבע „ מעין ברכת לומר חוזר הש"ץ אין בשבת כשחל
אותו  בשביל אלא נתקנה שלא לפי ערבית תפלת אחר
שהש"ץ  בעוד תפלתו את שיסיים הכנסת לבית לבא שאיחר
יוזק  שלא הכנסת בבית לבדו ישאר שלא כדי זו ברכה אומר

כי  לזה צריך אין פסח וליל רס"ח בסי' שנתבאר כמו שם
המזיקין: מן שימורים ליל הוא

שבת ‰ להזכיר צריך שאין אומרים יש בשבת כשחל
לנו  בותתן אחת פעם הזכירו שכבר כיון ויבא ביעלה
נתקן  לא ויבא יעלה שהרי ויבא ביעלה ויזכירנו יחזור למה

טוב. יום בשביל אלא שבת בשביל כלל

ויבא  ביעלה לכתחלה ולהזכירו לחזור שצריך אומרים ויש
חודש  לראש דומה (שאינו טוב יום בו ומזכיר שחוזר כמו
מטעם  ויבא ביעלה שבת מזכירין שאין בשבת שחל
שהרי  לכתחלה לנהוג יש זו וכסברא תכ"ה) בסימן שנתבאר
ומזכירו  חוזר אם איסור חשש שום אין הראשונה לסברא אף
ידי  יוצא כשמזכיר נמצא להזכיר צריך האחרונה ולסברא

שניהם.

כיון  ויבא ביעלה שבת להזכיר צריך אין המזון בברכת אבל
גם  הרי ב' פעם יזכירנו למה שבת בשביל רצה אמר שכבר
בלבד  אחד פעם אם כי המזון בברכת מזכיר אינו טוב יום
טוב  יום בשביל המזון בברכת שנתקן ויבא ביעלה דהיינו
המזון  בברכת רצה שנתקן כמו שבת בשביל ולא בלבד

טוב: יום בשביל ולא בלבד שבת בשביל

Â פעמים שני לומר אלו במדינות נוהגין בשבת כשחל
שבתות  באהבה אלהינו ה' לנו ותתן דהיינו באהבה
בחול  כשחל אבל כו' קודש מקרא באהבה כו' למנוחה
לשמחה  מועדים באהבה דהיינו בלבד אחת פעם אומרים

כו'. חירותנו זמן הזה המצות חג יום את כו'

טוב  יום את הזה המצות חג יום את אומרים מדינות בקצת
כו'. מצרים ליציאת זכר חירותנו זמן הזה קודש מקרא

מקרא  יום את לומר שם נוהגין המועד חול  של ובמוסף
יום  נקרא אינו המועד שחול לפי טוב יום ולא כו' קודש
הרחמן  המזון בברכת המועד בחול לומר אין ולפיכך טוב

טוב: שכולו ליום ינחילנו הוא

Ê פסח בליל הכנסת בבית מקדש צבור השליח שאין נוהגין
ושבת  טוב יום ליל בכל שם לקדש שנוהגין במקומות אף
מכל  עליו לקדש בביתו יין לו שאין מי את להוציא כדי
לו  שאין בישראל עני שאין לזה צריך אין פסח בליל מקום

תע"ב. בסי' שנתבאר כמו זה בלילה כוסות ארבע

חמר  שהוא משקה שום ולא בעיר יין שאין אירע אם ואף
לקדש  אין כן פי על אף בלבד הכנסת בבית אם כי מדינה
אינם  הם שהרי חובתם ידי להוציאם כדי הכנסת בבית עליו
הם  וצריכים סעודתם במקום שאינו כיון זה בקידוש יוצאים
הכנסת  בבית מקדשין ואין הפת על בביתם ולקדש לחזור
קדמונים  תקנת לבטל שלא אלא ושבת טוב יום ליל בכל
אורחים  מצוים שהיו בימיהם הכנסת בבית לקדש שתקנו
יין  להם וכשאין סעודתם שם ולאכול הכנסת בבית לשבות
כמו  סעודתם במקום שהוא שבבהכ"נ בקידוש יוצאים הם
לקדש  מעולם תקנו לא פסח ובליל רס"ט בסימן שנתבאר
יהיה  שלא כלל מצוי שאינו דבר שהוא לפי הכנסת בבית
כוסות: ד' לו שאין בישראל עני שאין כיון להאורחים יין
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Á תחילה בברכה בציבור ההלל לגמור נוהגין מקומות יש
בליל  וכן ערבית תפלת אחר פסח של ראשון בליל וסוף
קורין  אנו שאין אלו במדינות כן נוהגין ואין גליות של שני

זה: בלילה הכנסת בבית ההלל כלל

פסח: של ערבית תפלת סדר תפז סימן ג חלק

לקרות ‡ נוהגין וערבית שחרית טובים ימים בכל
ויש  דזמרה בפסוקי בשבת שמוסיפים המזמורים
להודות  טוב ומתחילין השבת ליום שיר מזמור שמדלגין
טוב  יום שגם לפי אלו במדינות כן נוהגין ואין וגו' לה'

וגו': יניפנו השבת ממחרת שנאמר שבת נקרא

עליו · ולברך ביום ההלל לגמור צריך רגלים שלש בכל
שהוא  לפי ההלל לקרות וצונו במצותיו קדשנו אשר
לגמור  מברכין ואין הנביאים מתקנת סופרים מדברי מצוה
ונמצא  אחת אות אפילו או אחת תיבה ידלג שמא ההלל
שאין  מקומות ויש כולו גמרו לא שהרי לבטלה שבירך
הוא  לגמור שגם לפי ההלל לגמור ומברכין לזה חוששין
כמנהגינו: לקרות לברך טוב יותר מקום ומכל קריאה לשון

צאת ‚ עד השחר מעמוד ההלל לקריאת כשר היום וכל
יכול  שחרית תפלת אחר מיד קרא לא שאם הכוכבים

כ  אותו לקרות יקראו לא ולכתחלה הכוכבים צאת עד היום ל
ואם  הבריות בעיני כלילה הוא שעדיין לפי החמה נץ קודם

יצא. וקרא עבר

תפלת  אחר מיד הציבור עם לקרותו המובחר מן ומצוה
בא  ואם הש"ץ אחר ואנא הודו עמהם שיענה כדי שחרית
ועומדים  שחרית הציבור שהתפללו אחר הכנסת לבית
שאם  שאומר מי יש שחרית התפלל לא והוא ההלל לקרות
שיקרא  לו טוב שמע קריאת זמן יעבור שמא לחוש אין
שגם  הימים באותן אף יתפלל ואח"כ הציבור עם הלל תחלה
תכ"ב  סימן עיין הכל לדברי בברכה ההלל בהם גומר היחיד
בשעה  שאמר ברוך לאחר עומד הוא אם מקום ומכל
באותן  עמהן לקרות יפסיק לא ההלל מתחילין שהציבור

שם. שנתבאר כמו הימים

או  הפרק באמצע שלום לשאלת בו להפסיק יכול אם ולענין
במה  ס"ו סימן עיין שמע בקריאת כמו דינו לפרק פרק בין
הללו  שבימים ההלל בהם שגומרים בימים אמורים דברים
שאין  בימים אבל סופרים מדברי ומצוה חובה הוא קריאתו
כיון  פסח של האחרונים ימים בששה כגון בהם אותו גומרין
לפיכך  ת"צ בסימן שיתבאר כמו מנהג אלא קריאתו שאין
תכ"ב  סי' עיין הפסקה לענין חדש ראש של כהלל דינו
כולו  את לגמור כדי ההלל באמצע שהה אם שם (ועיין

גומרין): שאין בימים או שגומרין בימים

ושאר „ כאחד ההלל לקרות יכולין אדם בני עשרה אפילו
ששני  ואף בשמיעה חובתן ידי ויוצאים שומעין הציבור
מהם  אחד אפילו יפה שומעין אין כאחד היוצאים קולות
על  חביב הוא ההלל מקום מכל קמ"א בסימן שנתבאר כמו
לשמוע  יכולין ולכן אותו לשמוע יפה דעתם ונותנין הציבור

אחד. מכל יוצאין קולות כשהרבה אף יפה אותו

בבית  האוכלים בתים בעלי וג' בב' למחות אין זה ומטעם
כולם  ומקדשים היום בקידוש זה על זה וממתינים אחד
לפי  חובתם ידי ויוצאים מהם שומעים ביתם ובני כאחד
לשמוע  יפה דעתם ונותנים עליהם חביב הוא שהקידוש

זה: על זה ימתינו שלא טוב יותר מקום ומכל אותו

בכל ‰ גברי חמשה קורין שיהיו לישראל להם תקן משה
משה  וידבר שנאמר לזה ורמז יום של מענינו טוב יום
כל  קורין שיהיו להם שתיקן ישראל בני אל ה' מועדי את
בנביא  להפטיר תקנו הגדולה כנסת ואנשי בזמנו ואחד אחד
ענין  ביררו והגמרא המשנה וחכמי יום של בענינו יו"ט בכל
ראשון  ביום לקרות לנו וסדרו ובנביאים בתורה ויום יום כל
וגומר  צאן לכם וקחו משכו בפרשת גברי חמשה פסח של
וגו' ההיא בעת מן מתחילין יש ביהושע גלגל בפסח ומפטיר
נוהגין  וכן התקדשו העם אל יהושע ויאמר מתחילין ויש
הקרואים  מנין על טוב ביום להוסיף יכול (ואם עכשיו

רפ"ב): בסי' נתבאר

Â קודם תחלה בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר
המשנה  חכמי ובימי רפ"ב בסימן שנתבאר כמו ההפטרה
למנין  עולה והיה יום של בענינו בתורה קורא היה והגמרא
אחריהם  הגאונים הנהיגו וכן תקנו סבוראי ורבנן גברי ה'
על  להם וסמכו שבפנחס המוספין בפרשת המפטיר שיקרא
הוא  ברוך הקדוש לפני אברהם שאמר חכמים שאמרו מה
על  להם אין קיים המקדש בית שאין בזמן עולם של רבונו
עושה  אתה שמא כשיחטאו בני על יהא מה שיסמוכו מה
כבר  הוא ברוך הקדוש לו אמר והפלגה המבול כדור להם
אני  מעלה בהם שקורין זמן כל קרבנות סדר להם תקנתי
כל  על אני ומוחל קרבן לפני מקריבין כאלו עליהם

עונותיהם.

של  לענינו אחד תורות ספרי שני להוציא צריך ולכתחלה
אח"כ  ולגלול אחד תורה בספר די ולא למפטיר והשניה יום
בציבור  תורה ספר גוללין שאין לפי המוספין פרשת עד

ע"ש: קמ"ד בסי' שנתבאר כמו הציבור כבוד מפני

Ê בתפלת הגשם מזכיר שהציבור אלו במדינות נוהגין
התפלה  בחזרת מזכיר אינו והש"ץ פסח של א' יום מוסף
מתפלת  מזכירין אין הציבור גם להזכיר הש"ץ שפסק ולאחר
היחיד  ואף ע"ש קי"ד בסי' שנתבאר כמו ואילך המנחה
גם  להזכיר הש"ץ שפסק לאחר עד המוסף תפלת שאיחר

ע"ש: שנתבאר מטעם עוד יזכיר לא הוא

Á כמו היום קרבנות להזכיר נהגו המוספין תפלת בכל
הספר  מתוך הפסוקים אותם וקורא בתורה כתובים שהם
עלינו  שכתבת כמו שאמר כיון הזכיר לא ואם מ"ט סי' עיין

נוה  וכן יצא מדינות בתורתך במקצת לכתחלה אפילו גין
בסי' שיתבאר מטעם כפור ויום השנה ובראש רגלים בשלש
אפילו  לכתחלה לאמרם נוהגין אלו במדינות אבל תקצ"א

שם: שיתבאר כמו כפור ויום השנה וראש רגלים בשלש

פסח: של שחרית תפלת סדר תפח סימן ג חלק
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hlFA mzFgn ,lWOd xg` mFwnA x`Fand KxC lre]§©¤¤©§¨§¨©¥©¨¨¥¨¥
FzNEcB zENBzdn KM ± rwFW mzFg zxEv derXd lr dUrp©£¤©©©£¨©¨¥©©¥¦§©§¨

.[d`xi zpigA zFnlFrA dHnl KWnp `EdÎKExA WFcTd lW¤©¨¨¦§¨§©¨¨¨§¦©¦§¨

lik`C dix`" zxEvA W` gAfOd lr cxIW oipr Edfe§¤¦§¨¤¨©©©¦§¥©¥§©©§¥§¨¦
oipAxw lM'כּוsxUpe dlkPW mce alg zpigA EpiidC ." ¨¨§§¦§©§§¦©¥¤¨¨¤¦§¨§¦§©

xn`p df lre .Ff dpigA zENBzdA(ck ,c mixaC)'d iM" : §¦§©§¦¨§©¤¤¡©§¨¦¦
Lidl`dlkF` W`.miX`d lM dNknE sxFVW ± "`Ed ¡Ÿ¤¥§¨¤¥§©¤¨¨¦¦

"xFW ipR" zpigAn zFnlFrd lM milAwn dad` zpigaE§¦©©£¨§©§¦¨¨¨¦§¦©§¥
"l`nVdO"W(i ,` l`wfgi)milrOd dxEaB zpigA `EdW , ¤¥©§Ÿ§¤§¥¤§¦©§¨©©£¦

.l''Pd dNEcB zpigA xiYqnE©§¦§¦©§¨©©
oFWl ,"dndA" mWA `xwp Ff dpigAn KWnPW dad`e§©£¨¤¦§¨¦§¦¨¦§¨§¥§¥¨§

W ± `awEpzlAwO.l''Pd "xFW ipR"n §¨¤§©¤¤¦§¥©©
Îzad`" `xwpe"mlFrici lr d`A Ff dad`W ipRn , §¦§¨©£©¨¦§¥¤©£¨¨¨©§¥

zEIgde .zFnlFrd KFzAW zEwl` zEIg xYqde mlrd¤§¥§¤§¥©¡Ÿ¤§¨¨§©©
zFNrzdl ,d`ltp dwEWzA dlrnl dlFrd `Ed¨¤§©§¨¦§¨¦§¨¨§¦§©

aaFq' zpigA ,miIgd iIge xFwn `EdW ,cg`A lNMzdlE§¦§©¥§¤¨¤§§©¥©©¦§¦©¥
aEzMW FnM .'oinlr lM(a ,bt miNdY)Kl inC l`" ",כּו': ¨¨§¦§¤¨§¦¦©¢¦¨

KikW `le xicY ix`w"'כּו." ¨¥¨¦§Ÿ¨¦
xYqde mlrd FlkU oirA cinY opFAzOW mc`d oke§¥¨¨¨¤¦§¥¨¦§¥¦§¤§¥§¤§¥

" `xwp okNW ,zEwl` zEIgmlFroFWNn "mlrd,xYqde ©¡Ÿ¤¨¥¦§¨¨¦¨¤§¥§¤§¥
rahA KWnpe wwFYWOW ,d`ltp dwEWzA xxFrzn¦§¥¦§¨¦§¨¨¤¦§¥§¦§¨§¤©
zpigA Ff dad` `xwpe .miIgd xF`A xF`l dlrnl§©§¨¨§©©¦§¦§¨©£¨§¦©

.zFnlFrd KFzAW `hEfÎdad`e ,dAxÎdndA§¥¨©¨§©£¨¨¤§¨¨

aEzMW FnM `Ed ,mc` zpigA dPde(ek ,` l`wfgi)lre" : §¦¥§¦©¨¨§¤¨§¤§¥§©
zEnC'כּוmc` d`xnM'כּו."`ziixF`c ix`n" EpiidC ." §§©§¥¨¨§©§¨¥§©§¨

mixa` g''nx FA WIW mc`d FnM ,lWn KxC lr `Ede§©¤¤¨¨§¨¨¨¤¤©©¥¨¦
xRqn mdA oi` dndA ixa` oM oi`X dn .miciB d''qWe§©©¦¦©¤¥¥¥§¥§¥¨¥¨¤¦§©
zFvn d''qWe ,dUrÎzFvn g''nx `id dxFYd KM ;df¤©©¨¦©©¦§£¥§©©¦§
dad`W .d`xie dad`n DFab dpigA `idW ,dUrzÎ`lŸ©£¤¤¦§¦¨¨©¥©£¨§¦§¨¤©£¨
mFwnA "`lirl `gxtl" ,cal "oitcB" wx md d`xie§¦§¨¥©©§¦§¨§¨§¨§¥¨¦§

: .dxFYd©¨

dPde aaizM(ak ,br miNdY),rc` `le xra ip`e" :zFndA §¦¥§¦§¦¦©£¦©©§Ÿ¥¨§¥
zpigA cFr WIW .miAx oFWl ± "zFndA" ."KOr iziid̈¦¦¦¨§¥§©¦¤¥§¦©
mWA z`xwPd `ide ,mc` zpigAn dlrnNW ± dndA§¥¨¤§©§¨¦§¦©¨¨§¦©¦§¥§¥

ÎdndAdAxÎdad` zpigA `idW ,dAxon dlrnNW , §¥¨©¨¤¦§¦©©£¨©¨¤§©§¨¦
zpigAn `EdW ,zFnlFrd KFY WAElnE bVEOd zrCd©©©©¨§¨¨¨¤¦§¦©

WOn "aiWg `lM DiOw `lFkC" ,'oinlr lM aaFq'4. ¥¨¨§¦§¨©¥§¨¨¦©¨
.miAxÎmingx zpigA KWnp mXnE¦¨¦§¨§¦©©£¦©¦

FzEdab ipROW ,mce xUA Kln lWnl FnM ,EpiidC§©§§§¨¨¤¤¨¨¨¨¤¦§¥©§
miOrde mixVd lM lr FzE`Vpzde5zEpngx zCn FA Wi §¦§©§©¨©¨¦§¨©¦¥¦©©§¨

miltW md mNEMW ipRn mNEM lr mgxOW ,xzFi¥¤§©¥©¨¦§¥¤¨¥§¥¦
lr eipirA c`n dlFcB zEpngxd okl ,EpOn mirExbE§¦¦¤¨¥¨©§¨§¨§Ÿ§¥¨©

.mzEltW mvFre lcFB¤§¤¦§¨
lMdW ± `EdÎjExA sFqÎoi` xF`A lFkiaM WOn dkke§¨¨©¨¦§¨§¥¨¤©Ÿ
`aiWg `lM WOn `lFke ,KxAzi FCbp zE`ivnA milhA§¥¦¦§¦¤§¦§¨¥§¨©¨§¨£¦¨

aizkcM ,mipFilr zFnlFr Elit`e .DiOw(eh ,eh aFI`)od" : ©¥©£¦¨¤§¦§¦§¦¦¥
c`n dlFcB zEpngxd okle ."eipira EMf `l minW [..]¨©¦Ÿ©§¥¨§¨¥¨©§¨§¨§Ÿ
zEltXd zilkzA mirExbE miltW mdW Ki` ,mdilr£¥¤¥¤¥§¥¦§¦§©§¦©¦§

;KxAzi FCbp¤§¦§¨¥
FA ltFp oFYgze oFilrd ocrÎoB zpigA lr Elit`W¤£¦©§¦©©¥¤¨¤§§©§¥

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

ּפסּוק 1. על מּזה ּׁשּנתּבאר מה הּמׁשּפטים".ועּיין "וא ּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.2.(g ,b qFnr)¨

.3.(fh ,eh zFnW)§

.4,"miIg ur"A aEzMX dn oipr Epiide] ּפרק אנּפין, ארי (ׁשער §©§¦§¨©¤¨§¥©¦ְֲִִֶֶַַַ
A`e`ד') ,oiRp`ÎKix` lW ± mipFilrd mitEvxRd lMW ,¤¨©©§¦¨¤§¦¤£¦©§¦§©¨

.dnda iCC zFpigA 'an dNgY Ewpii ,p"Ef ,`Oi`e ׁשם ].עּיין §¦¨¦§§¦¨¦§¦©¥§¥¨ֵַָ

.5.["miOrd lM lre ,mixVd lM lr" :fh ,` xYq` aEzMd oFWl]§©¨¤§¥©¨©¨¦§©¨¨©¦



c"agריד i`iyp epizeax zxezn

l''Pd zEpngx6miaWFi miwiCS"W ,`Ed ocrÎoB oiprW . ©§¨©©¤¦§¨©¥¤¤©¦¦§¦
n mipdpeeiG"dpikXd'כּו`N` df oi`e ,eifdx`de §¤¡¦¦¦©§¦¨§¥¤¤¨¦§¤¨¨

`l FcFakaE FnvrA FA la` .KxAzi EpOn zhXRzOd©¦§©¤¤¦¤¦§¨¥£¨§©§¦§Ÿ
,KxAzi FCbp zE`ivnA milhA lMd iM ,llM df KiIW©¨¤§¨¦©Ÿ§¥¦¦§¦¤§¦§¨¥
Fnvr iptA xaC mW oi`e ,FzEcg`e FcEgiA millkpe§¦§¨¦§¦§©§§¥¨¨¨¦§¥©§

ocrÎoB FnM ,Fnvr iptA zEdnE xaC mW eilr lFRIW'7כּו. ¤¦¨¨¥¨¨©¦§¥©§§©¥¤
`idW ± "oB" zpigAn dlrnNW "ocr" zpigA ENit`e©£¦§¦©¥¤¤§©§¨¦§¦©¨¤¦

dilr xn`p ,dnkg zpigA(ck ,cw miNdY)dnkgA mNEM" : §¦©¨§¨¤¡©¨¤¨§¦¦¨§¨§¨
ziUrWFcTd iAbl zEInWb diIUr zpigA aWgPW ± " ¨¦¨¤¤§¨§¦©£¦¨©§¦§©¥©¨

EcxIW Ki` ,c`n dlFcB df lr zEpngxde .`Ed KExÄ§¨©£¨©¤§¨§Ÿ¥¤¨§
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lre .aWgp znM mdAW zEIgd ENit`W ,"mizn miiExw§¦¥¦¤£¦©©¤¨¤§¥¤§¨§©
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ּפסּוק 6. על מּזה ׁשּנתּבאר כּו'"].[ּכמֹו ימּוׁשּו ההרים "ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּגאה"7. גאה ּכי לה' "אׁשירה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ[ועּיין
דאתּכסיא"]. "עלמא ּבענין ּבׁשּלח, ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָּבפרׁשת

.8],Dilic `xwi oibA . . lnr Edi`C ,`ziixF`c dlnr" :a ,b"kx sC ,'` wlg xdfŸ©¥¤©£¨¨§©§¨§¦¨¨§¦§¨¨¦¥

.[`lirl wilq `l `dC .aizM 'WnXd zgY' i`d©©©©¤¤§¦§¨¨¨¦§¥¨

.9"dIgi FWtp z`"].[(fk ,gi l`wfgi) ¤©§§©¤§¤§¥

.10aFHd onXM" oipr Edfe]'כּו"owGd lr cxFi'כּו,blw miNdY) §¤¦§¨©¤¤©¥©©¨¨§¦¦

(axdGA aEzMW FnkE א'). פ"ח, (ּדף א' Edi`eחלק onW Edi`" : §¤¨©Ÿ©ֵֶַ¦¤¤§¦
d lr cxFi"e ."lhowGmdW ,zFCnÎb''iA WAlznE KWnPW ± " ©§¥©©¨¨¤¦§¨¦§©¥§¦¤¥

ipETiY b''i" zpigA`pwic." §¦©¦¥¦§¨

f''nxd azMX dn Epiide,('ב עּמּוד ט''ו, (ּבדף וּיקרא ּבפירּוׁש §©§©¤¨©¨©©ְְְִֵַַַָ
א') עּמּוד צ''ד, (ּבדף אמֹור dxFz"ּובפרׁשת ihETN"d mWA ְְֱַַַָָ§¥©¦¥¨

[l"fix`dl] ּתֹולדֹות zFxrU,ּפרׁשת zFpigA 'a `pwiCA WIW : §©£¦©ְַָָ¤¥©¦§¨§¦§¨
zinipRde ׁשם עּיין ].כּו'. §©§¦¦ֵַָ

.11,mW xFn` zWxR f''nxd azMX dn KxC lr ,xnFl Wi]¥©©¤¤©¤¨©¨©©¨¨©¡¨
`pwicC zinipRd dpigAn rRWEn `A` zE`ivOW'ועּיין .כּו ¤§¦©¨§¨¦§¦¨©§¦¦§¦§¨ְֵַ

מגּלת־אסּתר  ּגּבי – כּו'" אברהם "ּכי זה: ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר ].מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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xW`"LizFa` oErci `l"(fh ,g mixaC)Eid `NW ± £¤Ÿ¨§£¤§¨¦¤Ÿ¨
FA drici zFa`l12. ¨¨§¦¨

digi FCal mgNd lr `l iM LricFd ornl"'וגֹו",mW) §©©¦£¦Ÿ©©¤¤§©¦§¤ְ¨

(bil oi` xnF`d lM" :l"fx Exn`X dn KxC lr :WExiR .¥©¤¤©¤¨§©©¨¨¥¥¦
digi" dfa `l iM ."Fl oi` dxFz ENit` ± dxFz `N ¤̀¨¨£¦¨¥¦Ÿ¨¤¦§¤

mc`dÎmc`d :WExiR ,"d`Nir`QMd zEnC lr"W'כּו" ¨¨¨¥¨¨¨¦¨¨¤©§©¦¥
(ek ,` l`wfgi)oiqpxtn l`xUi" :l"fx xn`n KxC lr . §¤§¥©¤¤©£©©©¦§¨¥§©§§¦

;"minXAW mdia`l©£¦¤¤©¨©¦

" `N`d"ied it `vFn lM lr iM'וגֹו"(mW mixaC)EpiidC , ¤¨¦©¨¨¦£¨¨ְ§¨¦¨§©§
`id dxFYdW opFAznE liMUOW ,zEppFAzd ici lr©§¥¦§§¤©§¦¦§¥¤©¨¦
`WcEwe `ziixF`"e ,mFwn lW FxEAce ,"d"ied it `vFn"¨¦£¨¨§¦¤¨§©§¨§§¨

."cg `NEM `EdÎKixA§¦¨¨
wqFrd lM" :l"fx xn`nM ,"dxFY lh" oipr `Ede§¦§¨©¨§©£©©©¨¨¥

± dxFYAEdiIgn dxFY lhlM aaFq' zpigAn `EdW ." ©¨©¨§©¥¤¦§¦©¥¨
xtQd lr zFInWB zFIzF`A mXBzPW `N` ,'oinlr̈§¦¤¨¤¦§©¥§¦©§¦©©¥¤

FicA13. ¦§
ornl" EdfeLricFddf Ll rceEi oOd ici lr :WExiR ," §¤§©©¦£¥©§¥©¨¦¨©§¤

.l''PM ,"LizFa` oErci `l xW`" ,lh zpigA `EdW¤§¦©©£¤Ÿ¨§£¤©©
EkC"W cr mXBzPW ,"Llik`Ie" ok iR lr s`e§©©¦¥©©£¦§¤¦§©¥©¤¨

"dkFcOA(g ,`i xAcOA). ©§¨©¦§¨

,l''PM "d"ied it `vFn" `EdW dxFYd oipr oiaY dGnE¦¤¨¦¦§¨©¨¤¨¦£¨¨©©
digi" df ici lr okle .'Ek dWAlzpe dcxIW wx©¤¨§¨§¦§©§¨§¨¥©§¥¤¦§¤

"mc`d14: . ¨¨¨

החסידית  הׁשבּוע לפרׁשת ו'לקּוטי־ּתֹורה' ּב'תֹורה־אֹור' הּדרּוׁשים ּכל את להֹוריד ¦¦£©©¨©©¨¨§¨¥¦§¨§¦§©¨¤¦§©¦נּתן
ּבּכתֹובת: הּתיבֹות ראׁשי ּפתיחת ועם מפּסקים LikutayTorah/docs.comמנּקדים, §ª¨¦§ª¨¦§¦§¦©¨¥©¥©§¤
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ּפרׁשת 12. ראה. ּפרׁשה סֹוף א'. ּפרׁשה ריׁש ּבּמדּבר, ּברּבֹות: מּזה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ(ועּיין
ּבפסּוק  רּבה, ּבקהלת כ''ב. ּפרׁשה סֹוף i)אחרי, ,d) ּדף הּטֹובה", "ּברבֹות  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ב'). עּמּוד ַצ"ג,

מענין13. ּׁשּנתּבאר מה ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה [ועּיין "האזינּוטלטלטלטל הּמתחיל ּבדּבּור : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

אמרתי" ּכּטל ּתּזל כּו' מּיֹומים"]..הּׁשמים "יחּיינּו הּמתחיל ּובדּבּור ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

.14" ּבפירּוׁש עֹוד פי פי פי פי [ועּיין ממממֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל יתרֹו,ּכּכּכּכיייי ּפרׁשת ּבּזהר: כּו'", ְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּדף  ויחי, א'. קכ''ג, ב'. קכ''ב, נׂשא: א'. רנ''ג, ּפקּודי, ב'. עּמּוד פ"א, ְְִֵַַַַָֹּדף

א'] עּמּוד .ר"ג, ַ
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

ÔÈ·‰ÏÂ'בחי זהו הנה הזה הממוצע של ענין ביאור
שהן  עטופי' שנק' נשמות והן הנ"ל העטופים
שנקר' והנשמות לנוגה הקדושה בין ממוצעי' בחי'
הכלי' מבחי' דהיינו ממש הקדושה מבחי' הן קשורי'
דעטופים  מדרגות ב' במלאכים יש וכמ"כ דקדושה
ונשמות  הכלים מחיצוניו' הן שהמלאכי' רק וקשורים
הכלי' בבחי' י"ל ותחלה כידוע בכלל הכלים מפנימיות
כנ"ל  האלקי' נשמה בו שיש למטה באדם דקדושה
שהוא  נפש או רוח או הנשמה מהות בעיקר ידוע להיות
בשכל  או ורצון בעונג אם אלקות התפעלות עצם בחי'
טבעיות  חוש כמו דוקא עצמיות בבחי' הוא הכל ומדות
במה  ואמנם גשמיות בהתפעלות דנה"ט הבהמה רוח
מכלים  הכלים בחי' הנה הן זאת עצמיו' בחי' שנתפס
הזה  האלקי אור לקבל לצור' כחומר היא והכלי שונים
כלל  ביניהן ופירוד הבדל שום בלי ממש תוכה בתוך
הרי  במוח האלקות בהתפעלות האלקי אור הארת כמו
הלב  וכן תוכו בתוך להכילו ממש כלי בחי' המוח
בכלי  גם וכה"ג אלקים ובפחד אלקי' באהבה להתפעל
הרי  האלקי טוב בועשה המעש' בחי' שהוא החיצוני'

מעשיו' במצות מישראל אלקי נפש בכל טבעיות כמו
בבחי' חלוקות מדרגות בזה שיש רק כו' מהרע וריחוק
מדרגו' לג' כלליי' אלה כלים ג' בחי' אבל כו' נר"נ
לבחי' הלב וכלי נפש לבחי' המעשה כלי בכלל נר"נ
שכלול  מישראל בכ"א נשמה לבחי' המוח וכלי רוח
נק' וכ"ז כידוע. בבריאה או ביצי' או בעשי' אם מנר"נ
תוכם  בתוך ומתקבל מתקשר האלקי שאור קשורי' בחי'
בחי' שהן שיש המה ה' היכל (וכמו אלה כלי' מיני בג'
אור  קליטת כמו ממש קליטה בחי' הנק' היכלות)
משכני  ונתתי כמ"ש למקבל משפיע מכל השפע
שבג"ע  העליונות בנשמות זו ודוגמא ממש בתוככם
נקר' האלקי מזיו שנהנין גופים בלא עשיה או דיצירה
בתוך  ונתקשר ונקלט לבוש האלקי שהאור קשורים
שיוכלו  דהיינו וכלל כלל המפסיק אמצעי בלתי תוכם
ולא  תוכם בתוך ממש האלקי זיו לקבל השגתם כלי
במעמדם  יעמדו אדרבא וכלל כלל ממציאותם יתבטלו
מכלים  כלים התפשטות בחי' בכל דוקא ומציאותם
ממש  גמור בגילוי האלקי אור ולקבל להכיל שונים
בתוכם  השפע אור לקשר בעצמם ויוכלו לצורה כחומר
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שכורתת  כאשה קשורים נקר' ע"כ ממש קליטה בבחי'
ששרשם  הנשמות עצם הן והן כו' לבעלה ברית
בא  האור שאין האלקית דקדושה די"ס כלים בבחינת
אמצעי  בלי שהוא כמו רק כלל וצמצום במיעוט בהם
מחיצוניות  ששרשם במלאכים יובן וכמו"כ וד"ל. כו'

ה  שנכנס היינו דקדושה כלי הכלים בתוך האלקי אור
גמור  בגילוי ממש עצמיות בהתקשרות ממש השגתם
בי"ע  עולמות דג' הקודש ואופני וחיות שרפים וכמו
בתמידות  נפשם בפנימית אמיתי ביטול בבחי' שהן
היכלות  בחי' עד גם והיינו כו' אותם המהוה לאלקות
שמשתלשלים  חיצוניות היותר דקדושה עליונות
מל' או דעשיה דמל' הכלים דחיצוניות מחיצוניות
העטופים  בחי' הנה אך כו'. בראי בתי שנקרא דיצירה
קרוב  ועכ"ז כלל תוכם תוך נכנס האלקי אור אין הנ"ל
כלל  רע ולא טוב וכולו הנ"ל הקשורים לבחי' בערך
בנ"א  בכמה זה מוצאים ואנו כנ"ל. כ"ש בתערובת אפי'
אלקות  בהשגת בהתבוננות האלקית נפשם שמייגעים
כמו  מאוד ומכוסה במופלא גם האפשרי עומק בכל
מעלה  ולמעלה הפרצופים בהשתלשלות וסודות ברזין
מתפעלים  ואינם כידוע דקו"ח ההשתלשלות לפני
טבעי  חוש כמו להם שאין דהיינו וכלל כלל בנפשם
שהן  אע"פ כלל בנפשם עמוקה הרגשה בבחי' להתפעל
והוטב  הדק היטב מוחם בכלי ומשיגים מבינים
ולהתאמת  לתכליתו הענין וטעם תמצית בעיניהם
כלל  התפעלות בהם אין עכ"ז ותכליתו לעומקו אמיתתו
בלתי  מהם מאד רחוק הענין כי בלב ולא במוח לא מזה
להם  נראה ה' ומרחוק כלל נפשם מהות לעצם נוגע
פלא  כמו וזהו לבד השכל הודאת בבחי' המוח בכלי
להתפעל  האלקי הניצוץ אור מטבע דודאי גדול
כידוע  העצמיות נקודת מקרב והזזה בהרגשה באלקות
גם  בכ"א שיש אלקית נשמה להם שאין לומר וא"א
שחטא  אע"פ המאמר בענין כידוע שבקלים בקל
ג' בענין וכנ"ל בי שנתת נשמה וכמ"ש הוא ישראל
ויש  בנשמות מדרגות חלוקי שיש צ"ל אלא כו' שותפין
תוכם  בתוך אלקות התפעלות בהן שאין נמוכות נשמות
והטעם  עטופים הנקר' והן כנ"ל לבד מרחוק רק ממש
עלי  בהתעטף כמו דהיינו דוקא עטופים בשם שנקראו
זה  דעיטוף וכה"ג יעטוף כי לעני תפלה וכמו רוחי
בתוכו  שמתכווץ בדבר המתעטף כמו לבוש לשון
גדול  אדם בבוא והבושה השפלות מפני בו להתעלם
באותן  רואים שאנו מה הוא והענין וכה"ג ומלך כשר
חושיים  התפעלות להם שאין הנ"ל הנמוכות נשמות
בחי' באלקות ההשגה בהם פועל עכ"ז אלקות בהשגת
מאד  שנשפלים בעצם הנפילה שהוא והבושה השפלות
אונ  זיך ביי זייער אראפ פאלט ער (בל"א בעיניהם

מפני  והיינו כו') הקטנות בבחי' זייער זיך ביהאלט
ולקלוט  לקבל יוכלו שלא נפשם קטנות ערך שרואים
אזי  גמור בגילוי נפשם בתוך האלקית ההשגה אור
עליהם  ונשגבה נפלאה עכ"פ האלקית ההשגה נעשה
בעצמם  ונשפלים השפל מערכם והיקר הרוממות בבחי'
ביטול  שנק' בעצמותם ומתצמצמים ומתכווצים מאד
בכלי  שמשיגים האלקית שההשגה ולפי שלהם עצמיות
כמו  היינו מלמעלה עליהם מקיף בבחי' נעשה מוחם
בבחי' בלבוש שמתעלמים כמו בנפשם שמתעטפים
כאשר  כו' רוחי עלי בהתעטף כמו גדול וביטול הקטנות
ותתעלם  עליו רוחו תתעטף אז בעינוי הנפש תקצר
שהוא  לעני תפלה וכן והשפלות הקטנות בבחי'
בשפלו' מרחוק ויקראהו עליו רוחו יעטוף כי בשפלו'
שמתעטף  הרב לפני תלמיד משל וכמו עצומה והכנעה
רק  אינו וכ"ז כנ"ל והשפלו' הבושה מפני בעצמו רוחו
גמור  בגילוי האלקי האור לקבל יוכלו שלא מפני
בשם  נק' ולכך בעצמם נפשם תתעטף ע"כ בנפשם
עליונות  בנשמות מצינו זו ודוגמא וד"ל. עטופים
וזיו  אור לקבל הקבלה כלי שמקוצר בהם שיש שבג"ע
שלא  בנפשם יתעטפו ממש תוכם בתוך בג"ע האלקי
מסוה  כמו זה עיטוף והרי לגמרי במציאות יתבטלו
לבוש  בלתי להביט יכול היה שלא מצד שהי' דמשה
יוכלו  שלא מצד הוא נפשם שמתעטף העיטוף כך כו'
החשמל  לבוש כענין וזהו עיטוף ע"י מרחוק אלא לקבל
במציאות  תתבטל שלא בג"ע נשמה לכל שמלביש
היו  אם השפלות נשמות אותן וכך במ"א כמ"ש
היו  גמור בקירוב בגילוי האלקי האור מקבלים
האלקי  אור בהם יאיר שלא מפני ממציאותן מתבטלין
רק  לקבל שא"א עד מאוד מיעוט אחר במיעוט רק
ההארה  בהן יתוסף ואם לבד מזעיר מעט מרחוק
שעיקר  ונמצא כלל במעמדם יתקיימו לא האלקית
רוחם  שמתעטפים מפני היינו עטופים שנקר' הטעם
כלפי  בקטנות ביטולה בחי' מפני דוקא בעצמותם
בבוא  עצמו ומתכסה בטלית אדם שמתעטף כמו מעלה
ותקח  דכתיב ליצחק כשראתה ברבקה וכמו ושר מלך
ביאור  בתוס' זה ויובן וד"ל. וכה"ג ותתכס הצעיף
מבין  שאינו התלמיד כמו וא"מ א"פ בענין הידוע עד"מ
מכלי  שעמוקה מפני ועומקה לתכליתה הסברא ומשיג
מפני  אמנם כידוע. עליו מקיף בבחי' שנשאר מוחו
תתבטל  המשיג קוצר מצד עומקה מבין שאינו
כי  כלל מבין אינו כאילו מרחוק הדבר ונעשה מחשבתו
בעצמו  להתצמצם וקטנות ביטול בחי' לכלל בא
הנ"ל  השפלה רוח עיטוף כענין והיינו לגמרי ולהתעלם
אלקי  אור קבלתם כלי קוצר שמצד השפלות בנשמות
בשפלות  ותהיה לגמרי ההתבטלות בחי' בה יבא
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וההכנעה  ההשפלה עוצם ענין והוא ביותר המדרגה
זיך  בייא נישט גאר איז ער נישטקייט (בל"א אמיתית

היטב מצ  שמשיגים אדם בבני לאלקות דוקא) אלקות ד
האלקי  אור מיעוט מצד חושיית התפעלות בהם ואין
במלאכים  גם למעלה יובן זאת וכדוגמא בנפשם
אור  שאין הנ"ל ע"ד עטופים שנקראים העליונים
מרחוק  רוחם יתעטף אבל כלל תוכם תוך נכנס האלקי
רע  ולא טוב כולו והיינו גדולה ושפלות ביטול בבחי'
בביטול  הן שתמיד דהיינו כ"ש בתערובת אפילו
והנה  וד"ל. וכלל כלל תערובת בלי לאלקות זו והכנעה
בין  בכלל הממוצע בחי' הוא הנ"ל העטופים בחי'
להיות  כנ"ל טו"ר שמעורב נוגה לבחי' הקדושה
מתייחסים  כלל רע ולא טוב כולו בבחי' הן שהעטופים
הכלים  חיצוניות מבחי' ומקבלי' הקדושה בחי' אל
י"ל  אך דוקא. נוגה לבחי' יסתעף ומהם דקדושה
לבחי' מזה יסתעף איך כלל רע ולא טוב שכולו דמאחר
מהקדושה  שיסתעף שא"א כמו טו"ר שמעורב הנוגה
הממוצע  ע"י לא כך כו' מלמעלה יורד רע שאין מפני
ענין  תחלה להקדים יש הנה אמנם כנ"ל. ג"כ הזה
במה  והוא לעטופים הקשורים בין עוד שיש ההפרש
ולא  למטה והשפעה תולדה להיות יוכל הקשורים שמן
למעלה  מבואר להיות הוא והענין כנ"ל העטופים מן
ממש  תוכם תוך נכנס האלקי שהאור הקשורים בענין
אלקות  גילוי שיש הגבוהות נשמות והן אמיץ בקשר
בא  ולא כנ"ל חושיית בהתפעלות כמו מקרוב בתוכם
כלל  ממציאותם נתבטלו ולא כלל במיעוט האור בהם
כל  כמו שזהו כנ"ל בעמדם יעמדו אדרבה הגילוי מזה
בחי' היפך דוקא קליטה בבחי' המשפיע מן מקבל
בבחי' בעצמם שמקבלים ומאחר הנ"ל העטופים
ושפע  אור וריבוי תולדה בבחי' שיולידו ודאי קליטה
יניקה  מקו' מהם מסתעף ולהיות מהם למטה חדשה
מ"ד  שפע שמקבל' אשה כמשל תמיד לתחתוני'
אחר  למטה שתאיר הלבנה אור כמו או ותוליד שתזריע
עטופים  בחי' אבל וכה"ג בעצמה השמש אור קבלתה
שלא  עד כ"כ במיעו' בהם בא אלקי שאור הנ"ל
שזהו  הוא מרחוק שמקבלים במעט וגם כלל יכילוהו
לא  שלעצמו מאחר א"כ כנ"ל עליהם רוחם בהתעטף
הוא  וק"ו לזולתו ישפיע איך קבלה שיעור כדי קיבל
קטנותו  בחי' מצד בעצמו האלקי אור נכנס לא אם
להיות  יוכל איך כנ"ל מעלה כלפי ביטול בחי' שזהו
הנ"ל  (וכמשל ממדרגתו למטה גם משפיע בחי'
קצת  שמבין הגם השכל לעומק הבין שלא בתלמיד
יוכל  לא כנ"ל לגמרי בעצמו ביטולו בחי' מצד אבל
יעטוף  כי בעני וכמו וכלל כלל משפיע בחי' להיות
הנ"ל  מעטופים להסתעף יוכל ולזאת וכה"ג) רוחו

האלקי  האור נתמעט כבר כי ברע שמעורב נוגה לבחי'
משפיע  בחי' להיות יוכלו שלא עד כ"כ במיעוט בהן
אז  לגמרי האלקי אור מסתתר וכאשר כלל אלקות גילוי
בחי' משא"כ טו"ר שמעורב נוגה בחי' גם לקבל יוכל
להיות  שיוכלו בהן בגילוי האלקי שאור הנ"ל הקשורים
שלא  ודאי מהם למטה אלקות גילוי משפיעים בחי'
מלמעלה  יורד רע דאין לנוגה יניקה מהם להסתעף יוכל
דהנה  למטה באדם בנה"א זה ענין כל ויובן כלל.
גילוי  שיש באדם להיות א"א דודאי למעלה מבואר
ולבו  במוחו שלימה בכונה בתפלה בנפשו ממש אלקות
הרע  מבחי' זר דבר שום לקבל שיוכל ממש תוכו בתוך
הרע  מבחי' בו שיש היתר כתאות בתערובת אפי' דנוגה
בהם  ימאס עוה"ז תענוגי בשאר וכה"ג עכ"פ בדקות
רע  בחי' ממנו יסתעף ולא לגמרי מזה ורחוק בתכלית
הכלים  בבחי' ששרשן הקשורים בחי' וזהו כנ"ל לעולם
משפיעים  בחי' גם להיות שיוכלו דהיינו כנ"ל דקדושה
קירוב  צד מהם יש לא ע"כ מהם למטה אלקות גילוי
מבואר  דקדושה דכלים והענין דנוגה רע להסתעפות
ג' שהן המצות ומעשי ולבא מוחא בחי' שהן למעלה
באלקות  הלב והתפעלות ההתבוננות שהוא לנר"נ כלים
אחרי  וכמו מאלקות כלל נבדל לא הכל כו' והמעשה
ממש  אלקות גילוי שיש ובכ"מ כו' במעשה גם תלכו ה'
בחי' אבל כידוע משם החיצונים ליניקת כלל מקום אין
התפעלות  בהם שאין בנ"א נשמות הן הנ"ל העטופים
בבחי' אז מאוד מרחוק רק כלל ולב במוח אלקות
ביותר  האלקי אור מוסתר במעשה כמו שלהם הכלים
דנוגה  טו"ר תערובת הסתעפות מהם להיות יכול ע"כ
כנ"ל  עטופים שנקר' באותן רואים שאנו מה והוא
ולבם  במוחם בגילוי מאיר אלקי אור שאין דמפני
להתפעל  נמשך לבבו עולם בהבלי שיעסוק מיד בתפלה
התפלל  לא כאלו ביותר לשם קרוב ונעשה רע דבר מכל
כלל  גמור רע בלא היתר בתאות רק שהוא ואע"פ כלום
שהוא  מה (וגם כולו נמשך בדקו' רע בתערובת אבל
שיש  טו"ר תערובת נק' בתפלה בהתפעלות א"ע מטעה
מזה  יסתעף שהרי הרע מבחי' וגם טוב קצת בזה
שמבחי' ונמצא כידוע) וכו' וכעס גמורה לגיאות
הסתעפות  אין הכלי' מחיצוניות גם האלקית הקדושה
הסתעפות  להיות יוכל העטופים מבחי' אבל כלל רע
לנוגה  הקדושה בין הממוצע בחי' והוא כנ"ל טו"ר
דבר  תחלה מתהוה נוגה בחי' התהוות שלפני דהיינו
שמשיג  העטופים שהוא כלל רע ולא טוב שכולו
שזהו  כנ"ל גדולה בשפלות בעצמו ומתבטל אלקות

מפנ  עכ"ז אך טוב. אור כולו גילוי בו נכנס שלא י
הטוב  ובחי' טו"ר לתערובת אח"כ לימשך יוכל האלקי
רע  לבחי' ולא שבנוגה טוב לבחי' המקור הוא שבו
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בודאי  ממוצע יש לקה"ט מנוגה שגם כמו כלל דנוגה
גמור  רע לידי שיבא שא"א היתר בתאות שנראה כמו
וכגסות  עול כפריקת גמור רע שאינו ממוצע ע"י כ"א
בא  כאשר הרע הטבעי וכחום החומר טמטום או
גמור  לרע יסתעף אז שבנוגה רע תערובת בתגבורת
הרוח  וגסות כו' ויבעט וישמן כענין כו' וניאוף כרציחה
ביותר  אש רשפי בחום היתר תאות וכן גמור רע אינו
כידוע  גמור לרע המקוריי' הן הן ועכ"ז גמור רע אינו
טוב  שכולו עטופים בחי' בין ממוצע יש וכך לכל
עד  ממש אלקות מצד יתירה והכנעה ושפלות בבושה
בחי' היינו היתר בתאות מאלקות נפרד להיות שיוכל
כו') טויט איז ער (בל"א אלקי חיות בהעדר הקרירות
אז  לגמרי אלקי אור הסתלקות שנקרא ממש כמת
עול  פריקת עד עכ"פ בהיתר הנופל יפול ממילא
כו' בנפשו ביאוש שחור' ומרה עצבות או והוללות
רע  להסתעפות ממוצע שנקרא החומר וטמטום ובגסות
הנ"ל  מכל יובן נמצא עכ"פ והנה וד"ל. כנ"ל גמור
בבחי' ג"כ למעלה ועטופים קשורים הנק' בנשמות
עולם  שבכל ק"נ דאין דבי"ע העולמות השתלשלות
ממוצע  בחי' ע"י אלא מיד לה בסמוך מהקדושה מקבל
במדרג' ושפלה הנמוכה האלקית הנשמה כמשל והוא
וגם  מזעיר מעט רק האלקי אור לקלוט תוכל שלא
שתתעטף  עד בעצמותה ותתעלם תתבטל הזה במעט
שנתמעט  הוא הזה הממוצע בחי' כך כנ"ל רוחה עליה
ועולם  עולם בכל דקדושה דמל' מי"ס אלקי אור גילוי
שאין  דבר שיתהוה עד מיעוט אחר במיעוט ערכו לפי
זה  וגם מאד מזעיר מעט כ"א אלקי אור לקבל בכחו
הנקרא  בעצמותו ביטול בבחי' מקום בריחוק המעט
שלפני  עליונים מלאכים בחי' והן כנ"ל עטופים בחי'
כלל  רע ולא טוב שכולו עולם שבכל נוגה בחי' התהות
לנוגה  מקור מסתעף מהם אבל כנ"ל בתערובת אפי'
לבחי' מקור הללו שבמלאכים הטוב דבחי' והיינו
הסתעפות  נמשך שמשם כו' ברע שמעורב דנוגה הטוב
האלקי' בני שנק' בארץ היו הנפילים (כמו גמור לרע
שיש  ע"י גמור ברע נתערבו למטה ובנפילתם ממש
משא"כ  טו"ר) בתערובת לנוגה הסתעפות מהם
די"ס  מכלים שמקבלים יותר העליונים המלאכים
דקדושה  מי"ס בהן מתקשר האלקי שאור דקדושה
לא  טו"ר לתערובת מקור בהסתעפות גם בגילוי תמיד
הקודש  ואופני וחיות השרפים כמו והן מהם יצא
בירידתן  גם לעולם נפילים נקרא (ולא תמידי שביטולם
והן  כידוע) שליחות בדרך העולם בזה מטה למטה
הקדושה  בין כלל ממוצעים נק' שלא קשורים הנקר'
דאע"פ  כלל נוגה לבחי' מקור מהם יסתעף לא כי לנוגה
טוב  רק מהם נמשך הכל אבל כנ"ל משפיעים שנק'

טו"ר  לתערובת קירוב צד שום מהם ימצא ולא  גמור
שנק' נשמות שיש רואים אנו למטה האדם בנפש (וכמו
היתר  בתאות שנופלים כידוע נופלים סומך כמו נפילים
לבד  עטופים בחי' להיותן והיינו כנ"ל לאיסור ומשם
לעולם  נפילים נק' לא קשורים שנק' אותן אבל כנ"ל
עולם  הבלי בטרדת כמו ביותר למטה בירידתן גם
ועושר  בגדולה יתירה בהגבהה או הזמן תענוגי וברוב
בגילוי  בקרבו אלקי רוח כי לעולם ויבעט ישמן לא
מאחר  לזה (וראיה וכלל כלל לרע הסתעפו' משם שאין
גם  הרי באמת אבל וכה"ג) בלבו היה דטינא שאמרו
נה"ט  וכן וכה"ג כראב"ד שלימה בתשוב' ישוב הרשע
מפני  למס"נ לבא יוכל רעה בתאוה המשוקעת
טו"ר  דנוגה הלבוש ענין וזהו לטוב מרע שמתהפך
שמתהפך  האלקי' הנפש צלם שנק' ממשיכים ואם שאב
ללבן  העטופים והי' וזהו וד"ל). לטוב ומרע לרע מטוב
היוצא  בהפרש למעלה מבואר דהנה ליעקב והקשורים
יוכל  מהקשורים אשר הוא לקשורים עטופים בין עיקר
מבחי' משא"כ למטה שפע וריבוי תולדה בחי' להיות
שלא  מפני מהם נמשכת שפע שום שאין העטופים
י"ס  שבחי' הנ"ל מטעם הוא הענין ושורש לעצמן קבלו
וכלי  אור בבחי' גמור בגילוי בקשורים מאיר דקדושה
מבחי' שורה האלקי' די"ס או"כ שבבחי' וידוע דוקא
בכ"מ  והיינו כו' ממש חד וחיוהי דאיהו שבאצי' אא"ס
ה' יצו שם או"כ בבחי' שזהו דוקא עליון יחוד שיש
ושפע  אור וריבוי התולדה בחי' שהוא הברכה את
וכידוע  הא"ס בחי' שזהו ממש שיעור אין עד האלקית
משפיע  ביחוד ששורה א"ס מבחי' בא הוא תולדה דכל
דוקא  הקשורים בבחי' והיינו כו' או"כ שנק' ומקבל
מ"ה  יחוד (בחי' האלקי עליון יחוד שלהם ביחוד שיש
ונוק') דדכר כללא בכלל אדם זו"נ יחוד שנק' וב"ן
קליטה  בבחי' האלקי אור בהן שמתקשר במה והוא
קוב"ה  דזו"נ העליון זיווג מבחי' בזה יש זיווג שנק'
שיעור  אין עד להם בדומה להוליד ויוכלו ושכינתיה
שכינה  זכו ואשה איש התחתון אדם ביחוד (וכמארז"ל
שורה  א"ס אור שאין העטופים משא"כ כו') ביניהן
שמתעטף  מפני כלל להוליד יוכלו לא מרחוק כ"א בהם
מקבלי' שלא אלא יולידו שלא די ולא עליהם רוחם

ע  מעורב בעצמם לק"נ שפע מהם להסתעף יוכל "כ
ממוצע  שנק' מקבל העטופים מן נוגה דבחי' כנ"ל טו"ר
לא  הצאן ובהעטיף וזהו וד"ל. לנוגה הקדושה בין
מדרגות  בב' באין והן כנ"ל צאן נק' הנשמות פי' ישים.
צאן  שנק' והנשמות הנ"ל ועטופים דקשורים
הנ"ל  מטעם והריבוי התולדה כח בהן יש המקושרות
המים  בשקתות ברהטים המקלות לנגדן ישים ע"כ
לאין  מאד וירבו שיולידו כדי במקלות הצאן ליחם
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המקלות  ע"י שהוא מאד האיש ויפרוץ כמ"ש שיעור
נשמות  שהן הצאן בהעטיף אך כידוע ברהטים שהעמיד
ליחם  כו' ברהטים המקלות ישים לא עטופים שנק'
הנ"ל  מטעם כלל והריבוי התולדה כח בהן אין כי אותן
שהוא  זרה שפע מהם יומשך שלא כדי זה  ומלבד
יניקה  שורש יהיה שלא ברע שמעורב לק"נ ההסתעפות
כמ"ש  שברהטים דמקלות העליון יחוד מן לחיצונים
ולכך  ברהטים דמקלות זו עובדא בשורש בזוהר
ולהבין  כלל. ברהטים המקלות ישים לא הצאן בהעטיף
זו  עובדא ענין בגוף י"ל תחלה הנה ביאור בתוס' זה
הזוהר  מדברי כמובן לכאורה דהנה ברהטים דמקלות
פצלות  בהן ויפצל כו' לבנה מקל יעקב לו ויקח ע"פ
בחי' שהוא שבמקלות הלבן הוא העיקר כו' לבנות
כו' המקלות על אשר הלבן מחשוף כמ"ש עליון החסד
וכן  המקלות אל הצאן ויחמו שאמ' זה מה א"כ אך
הצאן  תבאנה אשר כו' המקלות ויצג תחלה מ"ש
דמשמע  לשתות בבואן ויחמנה הצאן לנוכח לשתות
שיחמנה  כדי רק המקלות בהעמדת המכוון עיקר שזהו
וכמ"ש  ברהטים לשתות בבואן המקלות בראותם הצאן
את  יעקב ושם המקושרות הצאן יחם בכל והיה
אך  כו'. במקלות ליחמנה ברהטים הצאן לעיני המקלות
הוא  המקלות על אשר הלבן דבחי' אמת שניהם הנה
ויחמו  במקלות ליחמנה כמ"ש הצאן ליחם נעשה אשר
שרשו  ודאי חום שכל אע"פ דהנה המקלות אל הצאן
חום  נמשך ואיך החסדים היפך דוקא הגבורות מבחי'
א' גבורות מיני ב' דיש הוא הענין החסדים מבחי'
גבורות  בחי' והב' לבד השמאל קו שמבחי' גבורות
גבורו' בחי' והיינו שבחסד גבורה שנק' הימין שמקו
הימין  מבחי' והוא גבורה גי' ארי' (כמו ממותקות
דבחי' הוא והענין הימין) אל אריה פני כמ"ש דחסד
אור  בהן שנכנס המקושרות צאן שנק' הנ"ל קשורים
ההתפעלות  בחי' ע"י היינו כנ"ל גמור בגילוי האלקי
התקשרות  שנק' כמים שנמשך רבה באהבה אלקות
באלקים  והתקשרותה הנפש דביקות שהיא והמשכה
אך  כידוע מקרבת ימין החסדים בחי' והוא כידוע חיים
לבד  באהבה א"א וריבוי תולדה בחי' בזה שיהיה כדי
ע"י  דוקא אלא כו' הקרירות בבחי' כמים נמשכת שהיא
התשוקה  אש רשפי בחי' שהוא הגבורות בחי'
רשפיה  כמו מאד עזה אהבה שנק' האהבה בהתלהבות
שלהובי  בחי' שהוא בזוהר ואי' יה שלהבת אש רשפי
שלהבת  אש ברשפי בוערת האהבה שכאשר דרחימותא
שהיא  אך והדביקות האהבה הוא העיקר הרי כו' יה
והתאוה  התשוקה כמו ממש שלהבת אש ברשפי בוערת
וכה"ג  תשוקתך אישך ואל כמ"ש ואשתו איש באהבת
הנק' הוא דוקא שבאהבה אש רשפי הגבור' ובחי'

הימין  קו מבחי' שהוא בחסדים ממותקות גבורות
גבר  כי כמו ביותר גדולה תגבור' בבחי' שבא דחסד
והריבוי  התולדה יבא ומזה שיעור בלי חסדו עלינו
התכללות  בלי בעצמם החסדים משא"כ שיעור לאין
אש  רשפי חום שהוא הנ"ל בחסדים ממותקות מגבורות
שהוא  כמו רק כלל ותולדה ריבוי בזה אין האהבה
דוקא  חום שכל וזהו כו' ומגרעות תוס' בלי בעצמו
הוא  אבל גבורות בחי' זה שחום אע"פ תולדה מוליד
וכך  מ"ד שנק' דטפה המשכה שזהו שבחסד גבו' בחי'
חום  בבחי' והוא מ"ן בחי' תזריע כי באשה הוא
המקושרות  הצאן יחם בכל וזהו וד"ל. דוקא התשוקה
בחום  תשוקתה אישה ואל לבעלה ברית שכרתה כאשה
אותה  ליחם צריך להוליד שיוכלו כדי אך אש רשפי
צאן  הנק' האלקי' בנשמה יתירה תשוקה בה להוסיף
המקלות  שעל הלבן מחשוף ע"י והיינו המקושרו'
והענין  לשתות בבואן הצאן שיחמנה ברהטים ששם
דאצי' דת"י האמצעי קו בחי' הוא שיעקב כידוע הוא
יצחק  ופחד ימין דקו דחסד אברהם אבי אלקי כמ"ש
שהוא  הת"ת בבחי' וידוע בו כלולים הכל השמאל דקו
הנקרא  דיופי והעיקר וירוק וסומק דחוור הגוונין עירוב
כשהלבן  לא הגוונין בעירוב נכונה במזיגה הוא ת"ת
על  כ"א אלא הרבה כשאדום ולא האדום מן יותר
ע"י  כ"א יופי בו שאין אלא עיקר הלבן ועכ"ז מקומו
במ"א  וכמ"ש כו' היפה כתפוח שבאמצעיתו אדום
בהתגברות  חיים מלך פני אור שזהו תפוחין תרין בענין
ממותקות  גבורות נקרא שאז הגבורות על החסדים
ג"כ  נמשך ומשם השפע תגבורת עיקר שמהם בחסדים
דנשמות  מ"ן העלאת לעורר גדולה בתגבורת התעוררות
ענין  וזהו כו' שיולידו ליחמנה המקושרות צאן שנקרא
עליונים  אורות התכללות בחי' שהוא שפיצל המקלות
עזה  האהבה שיהיה ממותקות גבורות מבחי' דאצילות
דאא"ס  עליון יחוד שיהיה נכון במזג כנ"ל אש ברשפי

הצר  כפי המאציל כוונת כפי שהעמיד בזה וזהו יך.
להשקות  להשפע' הכלים בחי' שהן ברהטים המקלות
הצאן  ובבוא כו' חיתו כל ישקו כמ"ש הצאן
לשתות  באלקות שקשורים דאצי' נשמות המקושרות
דאצי' שבע"ס עליונים יחודים שהן המקלות אל יחמו
גבורה  מבחי' בהן שנתעורר מפני ממותקות מחו"ג
הצאן  ויחמנה ברהטים אשר שבמקלות עליון שבחסד
מבחי' וברודים נקודים בחי' שהן דוקא בדומה להוליד
שיעור  לה אין זו ותולדה כו' המקלות שבבחי' התיקון
שבפצלו' והתכללות שביחוד אא"ס בחי' מצד כלל
יחמנה  לא העטופים בחי' שהן נשמות אבל כו' לבנות
ולא  כנ"ל כו' פ"מ מאור רחוקים להיותם במקלות
שבמקלות  מגבו' הכלולים החסדים אור בהן יועיל
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הנ"ל  מטעמים להוליד שיוכלו שלו תשוקה בהן לעורר
הארמי  לבן צאן שנק' לחיצונים יומשך שלא כדי ועוד
כמ"ש  דקדושה אלקות לחכמה המנגד בחי' אבי אובד
לא  הצאן ובהעטיף וזהו כידוע ערמה שכנתי חכמה אני
העטופים  והיה וזהו וד"ל. כנ"ל כלל המקלות ישים
לבחי' הקדושה בין הממוצע בחי' שהן להיות ללבן
והקשורים  הנ"ל מטעם כלל עליון יחוד בהן שאין נוגה
שיולידו  דאצי' העליון יחוד שבהן להיות ליעקב

מאוד  מאוד האיש ויפרוץ וז"ש שיעור לאין בדומה
דאבות  היא נצחית והתורה וד"ל. ממש א"ס בבחי'
קשורים  שנקראי' ישראל נשמות שכל לבנים סימן
למעלה  פרי ולעשות שיעור אין עד נשמות יולידו
כמו  שעושין ומצות בתורה כו' או"כ בי"ס באצילות
דברים  אלו וכמו מע"ט צדיקים של תולדותיהן שא'
עליונים  יחודים שהן כו' בעוה"ז פירותיהן אוכל שאדם

וד"ל: למעלה המצות בכל שעושין
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ÂÓÎÂ'בפ שא' כזה דוגמא במשה ג"כ רואים שאנו
שבארבעה  ידוע הנה ארצכם, מטר ונתתי ק"ש
במשנה  אבל משה אל ה' ויאמר כתי' התורה חומשי
ק"ש  והפ' משה דיבר אשר הדברים אלה כתי' תורה
בעצמו  שהוא ונתתי א' ואיך א' משה ישראל שמע
של  גרונו מתוך מדברת ששכינה הוא הטעם אך הנותן,
השכינה  אזי ממש הביטול בתכלית הי' שהוא משה
משיתיהו  המים מן כי הוא והענין גרונו, מתוך מדברת
הוא  שנשמתו דאתכסיא עלמא מים מבחי' שהוא
הביטול  בתכלית הי' זה ומחמת דאתכסיא מעלמא
ענין  וזהו אומרת שהשכינה ונתתי וזהו מדברת ושכינה
הם  דאתכסיא שבעלמא הברואים שכל דאתכסיא עלמא

ימא. נוני מלאכים נק' ולזה הביטול בתכלית
Ò"È¯˜Â יבשה נעשה שמים ליבשה ים הפך כמ"ש הי'

כמו  (והיינו ביבשה מתגלה ים שבחי' והפי'
הלכו  ישראל ובני יבשה נעשה שמים בגשמי' שהי'
בגופים  שביבשה ברואים כי בגשמיות הים בתוך
בגופים  הלכו והם הים בתוך להלוך א"א הגשמים
הים  בתוך הלכו ישראל ובני וכמ"ש הים בתוך גשמי'
שמים  למעלה הוא כמו"כ יבשה) נעשה שהים והטעם
למטה  בגילוי הי' שהאלקו' י"ל היינו יבשה בחי' נעשה
ענין  וזהו דאתכסיא, בעלמא כמו שביבשה בנבראים
הנס  וזהו דאתגלי', עלמא עם דאתכסיא עלמא יחוד
הגילוי  לקבל להם אפשר שבים ברואים כי דקי"ס
שהגוף  מלאכים כמו הביטול בתכלית ולהיות אלקות
שביבשה  ברואים אבל כידוע רוחני ג"כ הוא שלהם
בעלמא  כמו אלקות הגילוי לקבל גשמים בגופים היינו
וזהו  גדול, נס זהו הביטול בתכלית ולהיות דאתכסיא

הוא  לזה והדוגמא בגילוי. זה ואנוהו אלי זה שאמרו
בזה, נתנבא ומשה בכה נתנבאו הנביאים כל משארז"ל
עד  הנבואה לקבל יוכלו לא הנביאים כל כי הוא והענין
בתכלית  החושים מכל גשמי' התפשטות להם שיהי'

הגילוי  מקבל הי' משה אבל הנבואה הביטול אלקות
והטעם  בגילוי, זה בחי' וזהו רעהו אל איש ידבר כאשר
הביטול  תכלית דאתכסיא מעלמא הנשמה הי' שאצלו
הדמיון  וזהו הסתר, שום בלי זה באופן גשמי בגוף והי'
כמו  הגילוי מאיר יהי' דאתגליא שבעלמא דקי"ס לנס
(וכמ"ש  זאת לקבל הנבראים ויכולים דאתכסיא בעלמא
הים  בתוך גשמי' בגופים ביבשה הלכו ישראל ובני
לה' אשירה וזהו משה), בחי' כמו בעצם גילוי בבחי'
כ"ע  סובב בחי' הוא הא' גאה, פעמים ב' גאה, גאה כי
סובב  היחוד שכשיהי' הוא הב' וגאה ים בחי' זהו
למעלה  הגילוי להיות צריך ויבשה ים שזהו בממלא
עמך  יעבור עד וזהו זאת, לקבל שיוכלו בכדי משניהם
סובב, בחי' שהוא הוי' משם למעלה ה' שנתגלה הוי'
שלמעלה  ההשתלשלות מן למעלה שתתגלה קשה וזהו

למטה. וממלא סובב מבחי'
ÔÈÚÂ חופה כבוד כל על כי כתי' הנה כי הוא הזיווג

תתאה, וכבוד עילאה כבוד כבוד מיני ב' שיש
שהוא  משמע כבודו הארץ כל מלא כתי' שלפעמים וזהו
המלאכים  שאפי' כבודו מקום איה כתיב ולפעמים למטה
כבוד, מיני ב' שיש התירוץ אך כבוד, בחי' משיגי' אינם
ויש  למושב, אוה וזהו עליון כבוד וזהו משפיע של כבוד
שהיא  הארץ כל מלא תתאה כבוד וזהו דמקבל כבוד
תתאה  נהורא כבוד יזמרך למען וכמ"ש מקבל, בחי'

למשפיע. המקבל מן שזהו לנה"ע תדיר קארי
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Í‡'ך יתרו (בפ' הוי' עשה ימים ששת כתי' הלא צ"ל
הוא  הענין אך הוי'. בש' עשי' ל' שייך ואיך י"א),
כנודע  אלקי', בש' התלבשותו ע"י היינו הוי' עשה דפי'
הוא  אלקי' וש' האורות שורש בחי' הוא הוי' שש'
הוי' את ואהבת בד"ה מזה כמשנ"ת הכלים שרש
ש' מבחי' שנמשכי' האורות כי ומפני למ"ד, אלקיך
לומר  שייך אלקי' מש' ששרשן בכלי' מלובשי' הוי'
בפי' האריז"ל פי' ע"פ שזהו והיינו הוי', עשה לשון
כו', הכלים עם האורות זו"נ בחי' על שקאי גרמוהי
כידוע, גרמוהי מבחי' הוא העולמות התהוות ושורש
בחי' הוא הוי' ששם שנת"ל ומה הוי'. עשה שייך לכן
האור  בחי' על הוא הכוונה חשיב, כלא דקמי' ביטול
שם  בחי' או כו', בכלים מלובש בלתי שהוא כמו עצמו
שהאור  מה לפי וגם בחכ', הוי' כמ"ש דחכ' הוי'
הוי' ש' בחי' לגבי מ"מ הוי' עשה שעז"נ בכלי מלובש
ל' שייך אינו דזו"נ בכלים המאיר האור בחי' שהוא
ע' במ"א מזה כמ"ש וממילא, מאליו ונבראו כ"א ברא
וע' לשם. ובההגהות דודי קול בד"ה בשה"ש בלק"ת
לומר  נראה ויותר למ"ד. ואהבת, ובד"ה ה', זכור בד"ה
במדה"ד  העולם את לברוא במח' עלה בתחלה דהנה
שיתף  מתקיים העולם שאין ראה אלקי' ברא בראשית
ארץ  אלקי' ה' עשות ביום מ"ש שזהו מדה"ר, עמו
אלקי' ה' עשות ביום ע"פ י"ב ס"פ במד"ר וע' ושמים,
צונן  מתבקעין, חמין כו' ריקים כוסות לו שהיו למלך
חמין  עירב חסרון) בלי מתבקעין (פי' מקריסין הן
בורא  אני אם הקב"ה אמר כך ועמדו, בהם ונתן בצונן
האיך  במדה"ד סגיאין חטויה במדה"ר העולם את

במדה"ד  אותו בורא אני אלא לעמוד יכול העולם
הוי' שם בחי' שזהו מדה"ר שיתף כי ונמצא ומדה"ר.
איהו  בד"ה שפי' מה לפי גם הוי', עשה לומר שייך לכן
שיתף  צ"ל מ"מ דע"ס, כלים הם שגרמוהי וחיוהי
שייך  ולכן לעמוד, יכול העולם האיך דאל"כ מדה"ר

כו'. הוי' עשה לומר
Í‡ הלא עשה ימים ששת שאמר מהו צ"ל עדיין

אך  א', ברגע וכמו"כ להבראות יכול א' במאמר
מדות  ששה מבחי' הוא העולם בריאת דהנה הוא הענין
חכ' מבחי' וגם יבנה חסד עולם אמרתי כי וכמ"ש
בראשית  אלקי', ברא בראשית וזהו במדות, המלובש
ועיקר  וח"ת, ח"ע חכ' בחי' ב' שיש ראשית, ב' הוא
המצמצם  אלקי' ש' בחי' כו' ח"ת מבחי' הוא הבריאה

וד  יש שיהי' ירידה בכדי מבחי' והמכוון כו', נפרד בר
בחי' כל שיתעלו המעשה בחי' להעלות בכדי זו
הם  שהמלאכות אחד, בהוי' לקשרה ג"כ המעשה
את  נושא האדם וכאשר וקיומו, וחיותו האדם לצורך
ובתפלה  כו' ואהבת בק"ש אחד לה' בתפלתו נפשו
שמברך  או ההיא, האכילה כח ע"י כו' אתה ברוך
החיונית  כחות כל גם הרי המאכל, על ברכות
ונכללי' עמו מתעלי' וקיומו חיותו שהם שבמלאכות
ולקשר  להעלות לאדם הכח ניתן וע"י בהם כי באחד
ע"י  הוא זו והעלאה ותפלה, בק"ש חיים באלקי' נפשו
ביטול, בחי' היא שהחכ' לפי אתברירו דבחכ' החכ'
שיבוא  עד כו' היש ביטול להיות יוכל החכ' ע"י ולכן
כו', ביטול בחי' להוי' שבת בחי' שהוא שבת לבחי'

כו'. מלאכה בעשיית אסור ואז
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úåéçäå øåàä úîàá äðä שנשאר èåòéîáהחיצוני àåä
ïéðò åäæã øôåù úòé÷ú ãò äðùä ùàøã 'à ìéìá ãàî

àèéîøåã úðéçá173(שינה)ïéôðà øéòæãהמידות)
שהאדם שכפי העולם , להתהות המקור שהם העליונות)

ואינה מאוד במיעוט היא שבו החיות הרי שישן , בעת
הזה בזמן הנמצאת העולם כללות של החיות כך בגילוי ,
היינו  כביכול, שינה  בחינת היא הפנימיות, סילוק לאחר
úåéçå øåà íéëéùîîå ,'åë ãàî èåòéîá àåä øåàäù
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פ 173. השנה. ראש ענין הכוונות שער ועוד.ראה השנה. ראש שער חיים עץ רי
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ùàøã óñåîã úåëøá 'èå øôåù úòé÷ú éãé-ìò ùãç
.'åë äðùä

íåé ìëá àåä ïëåבראש שנה  כל בכללות שהוא כפי -
יום בכל בפרטיות הוא כן  -174השנה , כן àåäגם  äìéìã

êùçä ïîæברוחניות גם אלא בגשמיות רק úðéçáåלא
äðéùä ïéðò àåäå ,úåéç èòî ÷ø øàùðå øåàä ÷åìéñ
ומה ממנו מסתלקת החיות כללות יושן האדם שכאשר

הוא ÷éשנשאר úðéçááàúåéçã àèñ(החיות של (רושם
,'åë

åîéúñàוכידוע ïãò ïâã ïéòøúã עדן גן  (ששערי 
äìéìá175ïãòנסתמים) ïâî àåä íìåòá úåòôùää ìëã

'åë åîéúñà ïãò ïâã ïéòøú äìéìáåנמשכים לא וממילא
נפתחים), הם הלילה בחצות (ורק לעולם åîëåהשפעות

úëåøôä äìéãáäå ìéçúîä øåáéã øåà äøåúá øàáúðù
êéùîäì íéëéøö íåé ìëáå ,êì êì úùøôáהשפע את

úåéäì úåøåà úôñåú êéùîäì àåä ø÷éòäå ,'åë ùãçî
.'åë äèîì éåìéâäאורות של תוספת שממשיכים ככל

בעולם למטה יותר ימשך הגילוי  הרי  העליון , בעולם
התחתון.

,äðùä ùàøã äëåìîì ïåöøä úëùîä ïéðò ïë íâ åäæå
úåîìåòì ïåöø êùîð äðùä ùàøáù äîãמהשרש

íéëéùîîùהראשון  äëåìîì ïåöøä úëùîä éãé-ìò àåä
äèîì øåà éåìéâ úåéäì àåä äëåìîä ïéðòå ,äðùä ùàøá

,'åëעל למלוך הרצון את  בו מעוררים כאשר כלומר
לעולמות. הרצון גילוי  נעשה הרי העולמות ,

ענין  הוא לעולמות האור דגילוי מוכיח נ"ע והרבי 
éáâהמלוכה: àåä äøåúá øîàðù äëåìî ïåùàøä íòôã

áåúëù åîë óåñ íé úòéø÷176הים êåìîéבשירת 'ä
óåñ-ïéà-øåà éåìéâ äéä óåñ íé úòéø÷á éøäå ãòå íìåòì

.'åë äèîì
,äðùä ùàøã äëåìîä úëùîä ïéðò ïë íâ åäæåהמשכת

לעולם הרצון  òãåðëå177äëåìîגילוי  ïéá ùøôää
,'åë äìùîîìשיהיה מוכרח אינו  הממשלה  שענין

כן  שאין מה כרחו, בעל גם  להיות ואפשר דוקא ברצון
דוקא. ברצון הוא המלוכה íéù÷áîענין åðàù äîã

השנה ראש  של העמידה íìåòäבתפילת ìò êåìî
.'åë äëåìîä éåìéâ äéäéù àåä 'åë êãåáëá

äâéøãîî èòîúî øåàä éøä úåìùìúùä øãñ éô ìòã
úåøáâúäå íìòäå êùç úðéçá àåä äèîìù ãò äâéøãîì

,'åë úåùéäבגילוי הוא ֿ סוף ֿ אין אור הצמצום לפני  -
מעבר  ובכל צמצום, נעשה עולמות שיהיו ובשביל ממש,
שבעולם עד יותר, גדול צמצום צריך יותר נמוך לעולם

מאוד, החושך התגברות בו  יש ביותר äæהתחתון ìòå
äãåáòä àåäהאדם úåéäìשל øåà úôñåú êéùîäì

.'åë øåà éåìéâ äèîìשמצד העשיה בעולם  שגם כלומר
החושך התגברות בו להיות צריך ההשתלשלות סדר

האדם. עבודת ֿ ידי  על אור גילוי בו יהיה - מאוד
áåúëù åîëå äèîì úåîùðä úãéøé àåä äæ ìòå178øð

íãà úîùð 'éåä שמאיר נר כמו היא שהנשמה כלומר
החושך êùçäåאת ìôùä íìåò àåä äæä íìåò úåéäì éë

úà øéàäì úåøðá úåáøäì êéøöå ìôåëîå ìåôë áò
,êùçä,נרות בריבוי צורך יש יותר גדול שהחושך ככל

נשמות, øðריבוי  àåäù íãàä úà íé÷ìà àøá ïë ìòå
íìåòä úà øéàäì éåìéâ úðéçáá 'éåä íù úøàä øéàîä

àøåäðì àëåùç àëôäúà úåéäì äæäאת (להפוך
לאור) .החושך
øîàð äæ ìòåאברהם את בירך ֿ ברוךֿהוא äéäåשהקדוש

äëøá179õøàä áø÷á äëøá שנמשכת, המשכה כלומר -
הארץ, של והחומריות ה"קרבים " úðéçáלתוך àåäù

,'åë äèîì éåìéâä úåéäì äëùîää
åðééäå- העולם את מאירות  הנשמות  שבה הדרך מה -

íùôðá éåìéâá øåàä íéëéùîîù éãé-ìòùעל כלומר -
גור  זה  הרי נפשו , את מאיר שהאדם  גםידי  שהעולם ם

עצמו ? את האדם מאיר וכיצד זה. ידי  על יואר ìòכן
àéä úåððåáúääå ,úå÷ìàá íéððåáúîù úåððåáúää éãé

úòãä ú÷îòäáהתקשרות הוא הדעת כח של שעניינו -
הענין , אל é÷îוהתחברות úðéçáá äéäú àìùéë ãáì ó

òéâé æàù ,úåéîéðôá ùâøð äéäéù íà- יגע -øáãä
éúéîà úåøøåòúäá øøåòúéå åùôð úãå÷ð úåîöòì
úåéäì ììë äöøé àìå ,úå÷ìàá úîàá åöôç äéäéù

úéîäáä ùôðã úåéøîåçä úëùçáלא העולם תאוות כל
אליו, åéìàמדברים åúîùðå åçåø ÷øברוך להקדוש -

- åë'.הוא úå÷ìàá úåãçàúä úðéçáá óåñàé
בבחינת האדם אצל קיים שהאור מספיק לא כלומר,
בתוכו  האור  את להמשיך צריך האדם אלא מקיף,
הדעת בהעמקת התבוננות  ֿ ידי על נעשה וזה בפנימיות.
ולא האלוקות את להרגיש  עצמו על פועל הוא שאז 

העולם. בענייני  לרצות
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.174.21 בהערה י"ד, סימן קודש איגרת בתניא ראה

א.175. צב, - א חלק זוהר ראה

יח.176. טו, בשלח

ובכמה 177. ואילך. ב נו, ב. נה, השנה ראש תורה לקוטי ראה

מקומות.
כז.178. כ, משלי
ב.179. יב, בראשית
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דמעות  עיניו שזלגו ר"ע כמו ביחד. פועלים והשמחה המרירות הנפש, עצם כשמתגלה
האמיתי  העונג – תורה רזי מוסרין אין ולכן הגדול. אליעזר מר' התורה סודות כששמע

תורה  לרזי כלי שהם וגעגועים מרירות – דואג שלבו למי אלא שבתורה,

ואהבה ‡ÌÓג) וׂשמחה ּבמרירּות ההתחּלקּות זה ּכל »¿»ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ּכלל  ׁשּי אינֹו ּבמרירּות ׁשהּוא ּדבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָויראה,
על  ּתּוגה מֹוספת הּׂשמחה ואּדרּבא הּׂשמחה, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָלענין
לענין  ׁשּי אינֹו ּבׂשמחה ׁשהּוא ּובעת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָמרירּותֹו,
ההּוא  טֹוב לגּבי מקֹום ּתֹופס ּדבר ׁשּום אין ּכי ְְִִֵֵֵַַַָָָהּמרירּות,
הּנה  ויראה, ּדאהבה ּבהּמּדֹות ההתחּלקּות וכן ּבֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהּוא
ּבּנפׁש עצמּיים ּבכחֹות אבל הּגּלּויים, ּבכחֹות הּוא זה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכל
מהּותם  עצם מּצד היֹותם ועם ּבהתחּלקּות, אינם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי
להיֹות  יכֹולים הרי זה עם אבל מּזה, זה הפכים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָהם

ּוכמאמר  ּכאחד, מּסטרא 9ׁשניהם ּבלּבאי ּתקיעא "חדוה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּדא" מּסטרא ּבלּבאי ּתקיעא ּובכּיה ׁשהּמרירּות י ּדא, , ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָ

עקיבא  רּבי והּנה ּכאחד. ּבאֹות ּכׁשּׁשמע 10והּׂשמחה , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
עיניו  זלגּו הּגדֹול, אליעזר רּבי מרּבֹו הּתֹורה ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָסֹודֹות

ו  והּמח,ּדמעֹות, הּלב ּכּוּוץ ּבסּבת ּבאֹות הּדמעֹות הּנה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ
ּגּוטקייט  נייט טיפע א מרירּות, ּבסּבת הּוא ּכּוּוץ ְְְְְְִִִִֶַַַַָוכל

פארּביטערטקייט  א אֹויא אּון ּדבר איזה ׁשּׁשֹומע ּדמי , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
יכֹול  ולּבֹו מחֹו ׁשאין ּפנימי צער לֹו יׁש וׁשלֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשחס
עס  ּדמעֹות, זֹולגֹות ועיניו מתּכּוצים הם הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָלקּבלֹו,

וויינט  ער אּון הארץ ּדאס אים ועל יב פארקוועטׁשט , ְְְְְְְִֵֶֶַַַָ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו עקיבא א)רּבי נג, לּבֹו(עירּובין ְֲִִִִֵֵַַַָָ

מּצד  הּבאה הּמרירּות ׁשּזהּו אּלא אּולם, ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכפתחֹו
ּביֹותר  טֹוב חּוׁש לֹו היה עקיבא ּדרּבי והענג, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהּׂשמחה
לֹו ׁשּגּלה הּתֹורה סֹודֹות ׁשמע וכאׁשר הּתֹורה, ְְֲִֶֶַַַַָָָָּבסֹודֹות
ּבא  ּגּופא ּומּזה מאד, ּגדֹול ענג לֹו היה אליעזר ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹרּבי
מדרגה  מהּות ּבעצם אינֹו ּׁשהּוא מה והּמרירּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּכּוּוץ
אין  ּגיין אֹויס ּבאלקּות, ההתּכּללּות הינּו ְְְְֱִִֶַַַַֹזֹו,

האמּתי יג געטליכקייט  חפצֹו היה עקיבא  ּדרּבי , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָ

ּגעזּוכט  האט אּון האלקּות, ּבמדרגת להיֹות ְְְְְֱִֵֶַַָָָֹּותׁשּוקתֹו
פּון  ענין אֹויף יד ּדעם הּנפׁש ּבעצמּות טו ּכלֹות להּכלל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּוכמאמר  הּוא, ּברּו סֹוף אין הייתי 11אֹור ימי "ּכל ְֲִִֵַַַָָָָ
וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו ּדעּקר ואקּימּנּו", לידי יבא מתי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמצטער
על  הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ההתּכּללּות היתה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָהאמּתי
ּובׁשמעֹו הּׁשם. קּדּוׁש על ׁשּלֹו ּבהּיּסּורים התעּנג ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּכן
ׁשּלֹו טעם הּטּוב מּפני הּנה אליעזר, מרּבי הּתֹורה ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָסֹודֹות
הּנה  החכמה, ּפלאֹות ּבעמקי והּפנימי העצמי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוהענג

ׁשאמרּו וזהּו ּדמעֹות. עיניו ׁשּזלגּו הּכּוּוץ, היה 12מּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבקרּבֹו", ּדֹואג ׁשּלּבֹו למי אּלא ּתֹורה רזי מֹוסרין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ"אין
ּכי  ּתֹורה, ׁשּברזי האלקּות הּכּונה ּתֹורה רזי מסירת ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוענין
אּלא  ואחד, אחד ּבכל להיֹות יכֹולה ּדתֹורה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָההּׂשגה
הּתֹורה, ּבהּׂשגת המיחדים הּתנאים להיֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻׁשּצריכים

ּתּמצא  ּכּים,13ּדלא לּבֹו ׁשּמרחיב ּבמי ולא הרּוח ּבגּסי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
לֹו,14וכל  אין ּתֹורה אפּלּו ּתֹורה אּלא לי אין האֹומר ְֲִִֵֵֵֶָָָָָ

הּתנאים  ּבמּלּוי אבל ּדתפּלה, העבֹודה ּגם להיֹות ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָׁשּצרי
רז  אינֹו ּכי הּתֹורה הּׂשגֹות להּׂשיג ואחד אחד ּכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
ׁשּברזי  האמּתי והענג האלקּות הּכּונה הּתֹורה ורזי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוסֹוד,
ּדלב  ּבקרּבֹו, ּדֹואג ׁשּלּבֹו למי ּדוקא מֹוסרין וזה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּתֹורה,
אחרי  הּבאים והּגעּגּועים הּמרירּות ענין הּוא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָּדֹואג
ּתֹורה, ׁשּברזי והּטעם להענג ּכלי וזהּו והענג, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּׂשמחה
לא  נתּפס להיֹות אפׁשר אי ּגבּול הּבלי סֹוף אין ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹּדאֹור
יחד  ׁשניהם ּכאׁשר אם ּכי לבד, ּבמרירּות ולא לבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹּבענג
טעם, ּבטּוב הענין עצם הרּגׁש מּצד והחדוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהענג
הענין  אל מּגיע הּוא ואזי מּזה, הּבא הּפנימית ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָוהּמרירּות

ּדאס  איז ער ּכזה טז אז ּבאפן הּוא הענין ּתפיסת ּכי , ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ְַָּדוקא,
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אגרת 9) לד. פרק סוף תניא וראה א. עה, ג חלק זוהר
יא. פרק התשובה

ב.10) צח, א חלק זוהר ראה
ט.11) משלי מדרש ב. סא, ברכות

א.12) יג, חגיגה
א.13) נה, עירובין
ב.14) קט, יבמות

זה.י. מצד בלבי תקועה ובכיה זה, מצד בלבי תקועה ומרירות.יא.שמחה לא־טוב של עמוקה את יב.הרגשה מכווץ זה
בוכה. והוא באלקות.יג.לבו ולהתכלל) מהעולם, (לצאת של.יד.לכלות הענין את חיפש זה.טז.בכדי.טו.שהוא שהוא
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של ‡. הראשון בלילה מדבר היה לא הזקן רבנו
מורנו  של תורות אומר היה רק הוא השנה. ראש
שהסתכל  מי כל מהמגיד. ששמע ממה טוב שם הבעל
ופחד  במחשבה אדם שקוע איך לראות יכול היה עליו

פניו. על ויראתו הוי'
בלילה  מדבר היה כן האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד

דאצילות. מלכות בענין רק אבל הראשון,
בענין  מדבר היה צדק" "צמח אדמו"ר כ"ק הוד
בפטרבורג. סוכניו את הושיב  ובכך דארעא, מלכותא
בלילה  מדבר היה לא מהר"ש אדמו"ר כ"ק הוד
אמר:  השנה ראש בליל  אחת פעם רק הראשון,
שני  שישנם והיום טוב, בודאי דיבור טוב, זה מחשבה
התכוון  הוא להתפגר. כבר לו מותר הדברים,

מיד. חלה והלה ישראל, שונא מסויים לגוברנטור
כלל  מדבר היה לא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

השנה. ראש של הראשון בלילה
הוד ·. מנהגי  ביומני תופסים  מיוחד חשוב מקום

אלול  ובחדשי בכלל השנה בימי הרה"ק אאמו"ר כ"ק
בפרט. ותשרי

היה ‚. ילדותו, בשנות עוד דעתו, על עמדו  מיום
היה  שעשה מה כל מסודר. הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

מדוייק. בסדר
שלי „. רש"ב אמר: מהר"ש אדמו"ר כ"ק הסבא,

ירא  היה ילדותו בשנות עוד פעם. אף ילד היה לא
בדרכי  תהיה שהנהגתו כך על והתייגע  מסודר שמים
עם  חסיד היה שלו הבר־מצוה ולקראת החסידות,

מסודרת  .1עבודה
כ"ק ‰. הוד שמנהגי  הבחנתי שונות בהזדמנויות

החסידות  בדרכי מוסד יסוד הם הרה"ק אאמו"ר
מהיום  בעבודה. מרובה תועלת ניסן 2המביאים ב' 

החול, זמני כל קשות חוויתי התיתמתי, בו  תר"פ
שבכל  היא, ונחמתי נוראים, וימים טובים ימים שבת,
כ"ק  הוד בחיי זמן אותו חייתי כיצד אזכור זמן

דין. בעלמא הרה"ק אאמו"ר
.Â העבודה הנהגות זוכר אני ילדותי משנות

גדולה, באריכות השנה ראש של ערבית בתפלת
בקול  הזקן רבנו של והבטחון התשוקה ניגון בלווית
והבוכיים, הלוהטים הקדושות הפנים לב , קורע
אהבת  מתוך ותחתמו תכתבו טובה לשנה אמירת

ביממה  המהורהרים הקדושות והפנים ישראל,
השנה. ראש של הראשונה

.Ê אאמו"ר כ"ק שהוד החסידות מאמר אחרי רק
הוד  היה השנה, ראש של השני בלילה אמר הרה"ק
לי: אמר הוא לדבר. מתחיל הרה"ק אאמו"ר כ"ק
השנה, ראש של העול קבלת אחרי הראשון הדיבור
החסידות, כוונת זוהי ועבודה, בתורה להיות צריך
של  בעבודה ייעשה כך ושאכן לומר העולם, כמאמר
לאור  מקושר חסיד נעשים אז המדות, וזיכוך בירור

מאירה. חסידות החסידות,
.Á הזקן 3רז"א רבינו כ"ק הוד בהיות סיפר:

היה  הוא ניקולאיי. שם היה הראשונה, בפעם במאסר
רבנו  כלפי הצליף בו בידו שוט והחזיק קטן ילד עדיין
וניקולאיי  חריף במבט עליו הסתכל הזקן רבנו הזקן.
אאמו"ר  כ"ק הוד אמר  זה מפחד. לבכות  החל

השמד  גזירות את להחליש עזר  .4הרה"ק
מיני  כל ותיכנן ישראל, שונא היה ניקולאיי
זקן  יהודי ר"ל. לשמד ישראל בני להביא תחבולות
כדי  הילדים את מענים היו קשים עינויים איזה סיפר

ר"ל. שישתמדו
.Ë רבות שנים סבל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

גדול. פרופסור אצל וטופל מסויימת, מחלישות
שיכול  עמוק פנימי הוא שסבלו אמר והפרופסור
קולט, שהראש ממה ליותר משתוקק אצל רק להיות

להשיג  יכול שהלב  ממה יותר מבין .5והראש
.È תוקע היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

השברים  אחרי והתקיעה קולות. 24 בת תרועה
והתקיעה  והתרועה השברים כאורך ארכה והתרועה,

הראשונה.
קרמנצ'וג, של רבה רפלוביץ, יואל יצחק הר"ר
הבין  ולא קולות, 24 מהר"ש אצל כשתקעו נוכח היה
של  לטעמו לשאול המהר"ש אל להיכנס וחשב מדוע,

כך על סיפר לא הוא כשנכנס דבר, אחד. לאף
אתה  מה הרבי: לו אמר המהר"ש, אל ל"יחידות"
והבלים, שטויות רק היינו זרות שמחשבות חושב
בקדושה, אפילו צריכים, שלא מה על כשחושבים

זרות. מחשבות כן גם זה הרי
.‡È הענדל חנוך ר' יום 6החסיד שבמוצאי סיפר,

שכל  אירע מה אבי, את הרז"א שאל תרמ"ד כיפור
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ז'.1) עמוד לנער חנוך ראה
נ"ע.2) מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק של הסתלקותו עם
כב.3) עמוד מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר אודותו ראה

יח.4) אות תש"ג הפסח חג שיחת ראה
בתחלתו.5) תרצ"ד כסלו י"ט דיבורים לקוטי ראה
ועוד.6) פה מג, עמוד ה'ש"ת קיץ השיחות ספר אודות ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oixcdpq(oey`x meil)

,`xnbd daiyn .z`f xear d`py dnle ,dzyràîéà àlà- ¤¨¥¨
y ,did jky xen`Bì äøL÷dpeeka xnzBzàNòå ,àîéðjkaúeøk ¨§¨¦¨©£¨©§

,äëôL.d`py ok lre ¨§¨
:`xnbd dywn .df xac rxi`y okzi cvik zxxan `xnbdéðéà- ¦¦

,jk icil `a dly zexrydny ok xnel ozip m`dàäåixde -Løc §¨¨¥
áéúëc éàî ,àáøweqta(ci fh l`wfgi)xne`e l`xyi z` gaynd ¨¨©¦§¦

éôéa íéBba íL Cì àöiå','Cxnel weqtd `aìàøNé úBðáì ïäì ïéàL ©¥¥¨¥©¦§¨§¥¤¥¨¥¦§¦§¨¥
éçMä úéa øòN àì,micid iliv` zgz -àìåxry,äåøòä úéaedfe Ÿ§©¥©¤¦§Ÿ¥¨¤§¨

xry xnzl did `l ok m`e .minrd oia meqxte my el `viy oiitei
:`xnbd zvxzn .ezwifde dxry el dxywp ji`e ,mewn eze`a

éðàLdpey -øîz,l`xyi zepa x`ynéàåä øàBz úôé úác ¨¥¨¨§©§©©£©
xry odl yiy zeiebd x`yk dzid ok lre ,lirl xen`k ,[dzidÎ]

.mewn eze`a
oepn` dakyy xg` didy dn lr jynda my xn`p cer(hi my),

øLà íéqtä [úðúëe] (úðåúë úàå) dLàø ìò øôà øîz çwzå'©¦©¨¨¥¤©Ÿ¨§Ÿ¤©©¦£¤
äòø÷ äéìò,'dwrfe KFld KlYe DW`x lr Dci mUYedéîLî àðz ¨¤¨¨¨¨©¨¤¨¨©Ÿ¨©¥¤¨§¨¨¨¨¨¦§¥

äòL dúBàa øîz äøãb ìBãb øãb ,äçø÷ ïa òLBäé éaøcdzrnca §©¦§ª©¤¨§¨¤¤¨¨§¨¨¨§¨¨¨
x`y e`yp jk ici lry ,oeifaa dnvr dbdpy jkae dzwrfae

e onvra xnege lw miyp,eøîàm`íéëìî úBðáìrxi`,Ckdxwy ¨§¦§§¨¦¨
,df lewlwänëå änk úçà ìò úBèBéãä úBðáì,ok zexwl ieyry ¦§¤§©©©©¨§©¨

okeúBòeðvì íàrxi`änëå änk úçà ìò úBöeøtì ,Cklekiy ¦©§¨©§©©©©¨§©¨
.jk icil `ealn xdfidl `eti` yie ,zexwl xacd

:df dyrn zeawra excby xcbd edn zx`an `xnbdáø øîà̈©©
eøæb äòL dúBàa ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨¨¨¨§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

כשהייתי  השנים כל אבי: לו ענה בתפלה? האריך כך
השנה  ואילו קל, היה  אחד בסידור אבי עם מתפלל

זמן. לוקח וזה אבי, היכן לחפש עלי היה
.·È רב "ש הדוד עם למד הזקן טעמי 7רבנו

מהר"ש. את אותם לימד רב "ש והדוד הכתובים,
זאת  בכל ארוכה, נשימה היתה שלמהר"ש למרות

בלבו. להחזיק עליו היה בכתובים פרשה כשאמר
היה  לאבי הפסוק. באמצע להפסיק צריך היה רז"א
או  בתורה קורא היה כשהרז"א אמיתי תענוג
כ"ק  מהוד בקבלה שהיה למה דומה שהיה במגילה,

הזקן. רבנו

dcerqa ,`"yz dpyd y`xc 'a lil
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סג.7) אות תש"ג הפסח חג ו. אות תרצ"ו שבט כ"ה דיבורים לקוטי ראה

•
ycew zexb`

תרס"ג] סיון [כ"ט ב"ה,

ומרומם, הנכבד הגביר עוז ידידי כבוד

תורה, אוהב לב, נדיב אי"א, ווח"ס

שי' מיכיל שמואל מו"ה מצוה, שומר

פט"ב  טריינין,

אחדשה"ט!

מאות  שני הסך כי לכרומ"ע להודיע בזה הנני

עדתינו  טובת למען לבבו טהר נדבת רו"כ ֹוחמישים

והנני  במועדו, נתקבל "תומכיֿתמימים" תלמידי הקדושה

את  לשלוח חסדו מטוב נא יהי' כי כרומ"ע פני את לחלות

כי  רו"כ, 205.65 סך המוסג"פ כפה"ח מאתם המגיע מותר

יחיו  להתלמידים אוכל נדרש ויום בכ"י אשר מובן לכמותו

ישלים  אשר מסחור שום אתנו ואין ההכרחיים, יתר וכן

ה' הנדיבים, לבב טהרת נדבת יגיע אשר עדי חסרונינו

מוכרח  אשר עד מלשלם, יאחרו זה ולמה יחיו, עליהם

ולשלוח  להחיש חסדו נא ייטיב לזאת בטעל"ג, לדפוק

טוב  ואך די בלי עד ידיהם מעשה את יברך והשי"ת הכסף,

עמלי  את וסעדו תמכו בזכות חייו, ימי כל ירדפום וחסד

טהורי'. לומדי' הוגי' תורה

ידידו  ונפש כאו"נ מאדה"ש והברכה החיוה"ש ויקבל

בשם  הנעלה, ערכו כרום מכבדו תכה"י, באה' דו"ש עוז

פועל  מנהל "תומכיֿתמימים", ביתֿמסחר

פועל שניאורסאהן מנהל יצחק יוסף

ראשי זעליקסאן מזכיר י"ק

fh jxk v"iixden w"b`

•
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oixcdpq(oey`x meil)

,`xnbd daiyn .z`f xear d`py dnle ,dzyràîéà àlà- ¤¨¥¨
y ,did jky xen`Bì äøL÷dpeeka xnzBzàNòå ,àîéðjkaúeøk ¨§¨¦¨©£¨©§

,äëôL.d`py ok lre ¨§¨
:`xnbd dywn .df xac rxi`y okzi cvik zxxan `xnbdéðéà- ¦¦

,jk icil `a dly zexrydny ok xnel ozip m`dàäåixde -Løc §¨¨¥
áéúëc éàî ,àáøweqta(ci fh l`wfgi)xne`e l`xyi z` gaynd ¨¨©¦§¦

éôéa íéBba íL Cì àöiå','Cxnel weqtd `aìàøNé úBðáì ïäì ïéàL ©¥¥¨¥©¦§¨§¥¤¥¨¥¦§¦§¨¥
éçMä úéa øòN àì,micid iliv` zgz -àìåxry,äåøòä úéaedfe Ÿ§©¥©¤¦§Ÿ¥¨¤§¨

xry xnzl did `l ok m`e .minrd oia meqxte my el `viy oiitei
:`xnbd zvxzn .ezwifde dxry el dxywp ji`e ,mewn eze`a

éðàLdpey -øîz,l`xyi zepa x`ynéàåä øàBz úôé úác ¨¥¨¨§©§©©£©
xry odl yiy zeiebd x`yk dzid ok lre ,lirl xen`k ,[dzidÎ]

.mewn eze`a
oepn` dakyy xg` didy dn lr jynda my xn`p cer(hi my),

øLà íéqtä [úðúëe] (úðåúë úàå) dLàø ìò øôà øîz çwzå'©¦©¨¨¥¤©Ÿ¨§Ÿ¤©©¦£¤
äòø÷ äéìò,'dwrfe KFld KlYe DW`x lr Dci mUYedéîLî àðz ¨¤¨¨¨¨©¨¤¨¨©Ÿ¨©¥¤¨§¨¨¨¨¨¦§¥

äòL dúBàa øîz äøãb ìBãb øãb ,äçø÷ ïa òLBäé éaøcdzrnca §©¦§ª©¤¨§¨¤¤¨¨§¨¨¨§¨¨¨
x`y e`yp jk ici lry ,oeifaa dnvr dbdpy jkae dzwrfae

e onvra xnege lw miyp,eøîàm`íéëìî úBðáìrxi`,Ckdxwy ¨§¦§§¨¦¨
,df lewlwänëå änk úçà ìò úBèBéãä úBðáì,ok zexwl ieyry ¦§¤§©©©©¨§©¨

okeúBòeðvì íàrxi`änëå änk úçà ìò úBöeøtì ,Cklekiy ¦©§¨©§©©©©¨§©¨
.jk icil `ealn xdfidl `eti` yie ,zexwl xacd

:df dyrn zeawra excby xcbd edn zx`an `xnbdáø øîà̈©©
eøæb äòL dúBàa ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨¨¨¨§
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המשך מעמוד רו



`zeaרכו iwxtl mixe`ia

ak dpyn d wxt

ìL ïa ,äðLnì øNò ïa ,àø÷nì íéðL Lîç ïa ,øîBà äéä àeä,ãeîìzì äøNò Lîç ïa ,úBönì äøNò L ¨¨¥¤¨¥¨¦©¦§¨¤¤¤©¦§¨¤§Ÿ¤§¥©¦§¤£¥¤§¥©©§
ìL ïa ,óBcøì íéøNò ïa ,ätçì äøNò äðBîL ïaíéML ïa ,äöòì íéMîç ïa ,äðéaì íéòaøà ïa ,çkì íéL ¤§¤¤§¥©ª¨¤¤§¦¦§¤§Ÿ¦©Ÿ©¤©§¨¦©¦¨¤£¦¦¨¥¨¤¦¦

ì íéòLz ïa ,äøeábì íéðBîL ïa ,äáéOì íéòáL ïa ,äð÷æì:íìBòä ïî ìèáe øáòå úî elàk äàî ïa ,çeL ©¦§¨¤¦§¦©¥¨¤§¦©§¨¤¦§¦¨©¤¥¨§¦¥§¨©¨¥¦¨¨

ycew zgiyn zecewp

וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב

התם וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין

בן לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון

קבלת זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,

אביהם יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו מכרותיהם"?2קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח

המדרש מדברי וכמובן הרגו3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"

מה כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן

חשובים הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא

על אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם

בצורה נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא שזו5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר

ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולויבמעשהו שמעון של פעולתם

"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי

התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם7נאמר אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא

"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה

של באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל

ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי

הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע

חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,

(העלאה ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד

שבו - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן

בקושיות ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע

ומעמיק הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושייה אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה

כי העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד

נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה

"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל

ללמוד מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש

עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד

לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת

מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך

צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";

ד''פרו באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .

יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1) ד, הפסוק על רבה ה.2)קהלת מט, ז.3)ויחי צט, רבה ל.4)בראשית לד ב.5)וישלח פב, שם.6)סנהדרין סנהדרין רש''י

לט.7) טו, ג.8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)לעבודת א, בראשית
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וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב

התם וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין

בן לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון

קבלת זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,

אביהם יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו מכרותיהם"?2קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח

המדרש מדברי וכמובן הרגו3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"

מה כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן

חשובים הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא

על אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם

בצורה נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא שזו5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר

ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולויבמעשהו שמעון של פעולתם

"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי

התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם7נאמר אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא

"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה

של באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל

ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי

הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע

חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,

(העלאה ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד

שבו - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן

בקושיות ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע

ומעמיק הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושייה אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה

כי העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד

נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה

"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל

ללמוד מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש

עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד

לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת

מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך

צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";

ד''פרו באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .

יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1) ד, הפסוק על רבה ה.2)קהלת מט, ז.3)ויחי צט, רבה ל.4)בראשית לד ב.5)וישלח פב, שם.6)סנהדרין סנהדרין רש''י

לט.7) טו, ג.8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)לעבודת א, בראשית
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da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈
áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

:úLçðéýåýé-úà zëøáe zráNå zìëàå §«¤§¨«©§−̈§¨®̈§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä-ìr E ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור
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éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²

:íBiä Eeöî éëðàáéå ìëàz-ïtíézáe zráN ¨«Ÿ¦¬§©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬
:záLéå äðáz íéáèâéðàöå Eø÷áeïéaøé E Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½

:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå§¤¬¤§¨−̈¦§¤®̈§¬Ÿ£¤§−¦§¤«
ãézçëLå Eááì íøåéäìà ýåýé-úàE §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«
åè| Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³

àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN̈¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³
:Léîlçä øevî íéî Eìæèïî Eìëànä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ

éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈

ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦
:äfäçééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E ©¤«§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬

Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²
éúáàì òaLð-øLà:äfä íBik Eôèéäéäå £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈

éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íàzëìäå E ¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈
úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãrä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

ëïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷rô ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéør jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãbáéða íøå ìBãb-ír §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´
éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´

:÷ðr éða éðôì ávéúéâýåýé ék íBiä zrãéå ¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáòä-àeä Eàeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íréðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום' 'ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´
éðtî íLéøBî ýåýé älàä:EäEú÷ãöá àì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À

ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì øLéáe§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º
éäìà ýåýé älàä íéBbä | úrLøaíLéøBî E §¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´

éðtîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïrîìe E ¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

åéäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zrãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-ír ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬©

:äzà óøò-äL÷æ-øLà úà çkLz-ìà øëæ §¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤
éäìà ýåýé-úà zôö÷äíBiä-ïîì øaãna E ¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º

-ãr íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìéïziå ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧
íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´
íBéa Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬

:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«
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ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈
áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈

:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®
:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³

ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçééðôì ìtðúàå §¥´¨¨®¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧

äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk ýåýé§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìr éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNrì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñérëäì ýåýé éðéraèéóàä éðtî ézøâé ék §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½
-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤

:øää-ïî ãøiä ìçpäáëäqîáe äøráúáe ©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«

âëøîàì rðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe eìr£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ

:Bì÷a ízrîLãëýåýé-ír íúééä íéøîî §©§¤−§Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®
:íëúà ézrc íBiîäëúà ýåýé éðôì ìtðúàå ¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´

øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä íéraøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
:íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

åë-ìà äåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå̈«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëøëæ £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ
éãárìïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä írä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«
çëéìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ

øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´
íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe íäì̈¤®¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬

:øaãnaèëúàöBä øLà Eúìçðå Enr íäå ©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëaô §«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)
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ׁשמים  מלכּות ירּוׁשלים') (ּב'בֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומלכּות

eÚa˙ÈÂׁשּיׁש הרי יוסף). (בית הּגאּולה,Úa˙Ïׁשלׁשּתן" את ¿ƒ¿¿ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְֶַָ

אּלא  יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, מקרבת זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּותביעה

"את  החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר לּגאּלה הם ּכדאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהּקּוּוי,

זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח מהרה עבּד ּדוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצמח

קּוינּו". ליׁשּועת ּכי ּתצמיח) ְְִִִִִִַַָָָמּכלֿמקֹום

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨®̈¨

:õr ïBøà El úéNråáúçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:ïBøàa ízîNå zøaL øLàâéör ïBøà Nràå £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®

:éãéa úçlä éðLe äøää ìràåãázëiå ¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ
úøNr úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìr©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNråéðáe ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçzæäãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈
:íéî-éìçð õøà äúáèéçìécáä àåää úra ¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦«
ì ýåýé éðôì ãîrì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãrè÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr ©−©¬©¤«©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤



iyiyרל ,iying - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤®̈§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²
éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ

òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧
ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−

:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−
-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤

:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiäãééäìà ýåýéì ïäíéîMä E ©®§−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMä éîLeåè÷ø §¥´©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯
éúáàaøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º

:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà írøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«
æèàì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ

:ãBr eL÷úæééäìà àeä íëéäìà ýåýé ék ©§−«¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´
å íéäìàäøabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà ¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
çéúúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤

:äìîNå íçì Bìèéíéøâ-ék øbä-úà ízáäàå −¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééäëéäìà ýåýé-úàE ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ
àéàéäìà ýåýé úà záäàåzøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´

:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå BzøîLî¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«
áøLà íëéða-úà àì | ék íBiä ízrãéå¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³

ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå eòãé-àìŸ¨«§Æ©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´
Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−

:äéeèpäâäNr øLà åéNrî-úàå åéúúà-úàå ©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

ãBaëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNr øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À
éöä øLàíôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé éî-úà ó £¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈

:äfä íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçàäLàåø ©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr̈¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

å-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤
írìázå äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬
íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLàæíëéðér ék £¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ
:äNr øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä̈«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
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:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤

:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦
áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À

éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ

íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצותֿעׂשה

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך (שלחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆
לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). ׁש"מצותֿעׂשה‡˙ נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ
‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´

dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ
| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈



xihtnרלב - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ
| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr h jxk zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»«¿»≈«¿»

ּולאמׁשכא  לארקא מּכלא, עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

מּכל, העליֹון הּמקֹור סֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְִִִֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

זהר  - הּנרֹות ּכל מּׁשם ּולהאיר ּולהמׁשי להריק לכּון) ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ(ויׁש

אב): כ' (נסּתּלק אאמו"ר ּפרׁש יסֹוד B˜Ó¯‡ּפרׁשתנּו). – ְִֵֵֵֵַָָָָ¿»ְ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, יּו"ד אֹות חכמה, ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּבא,

Y נקּודה.‡¯˜‡ Yמי', ‡ÎLÓ‡.המׁשכה הּוא ו' ּכי קו, מו', «¿»ְִָ«¿»»ְִִַַָָ

‡¯‰‡.ּבהתּפּׁשטּות היא אֹור הארת ּכי ׁשטח, לד', – «¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָ

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

.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 eðéäìà 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 á÷ò úùøôì äøèôä

ú"åîùìåàð-èî ÷øô äéòùéá

èîãééðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈
:éðçëLåèíçøî dìeò äMà çkLúä §¥¨«¦£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−

`xenl iy
,ïBiö øîàzå (ãéïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦

elàëe ,ìàøNé úëìîî Làø àéäL éôì§¦¤¦Ÿ©§¤¤¦§¨¥§¦

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä̈¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨

,'ä éðáæòäúéä úeìbä Cøà úañì £¨©¦§¦©Ÿ¤©¨¨§¨

.Ck øîBì äøeáñ,dìeò (åèdða §¨©¨¨§¨

lî àeäå .ïèwä"÷ðBéå ììBò" ïBLdinxi) ©¨¨§¦§¥§¥

mixn zxhr
ãéïBiö øîàzådîöòìéðáær ©¬Ÿ¤¦−§©§¨£¨©´¦

ýåýéelàk éì äîãð íâåéðãàå §Ÿ̈®§©¦§¤¦§¦©«Ÿ−̈
:éðçëLåèàeä ïë àì dì íéøîBàå §¥¨«¦§§¦¨Ÿ¥

dìeò äMà çkLúä,dlL ììBò £¦§©³¦¨¸½̈¨¤¨

daì äL÷z éëådðèa-ïa íçøî §¦©§¤¦¨¥«©¥−¤¦§®̈
L íòt íeLa ïëzé íà óàälà-íb ©¦¦¨¥§©©¤©¥´¤



רלג

àì éëðàå äðçkLú älà-íb dðèa-ïa¤¦§¨®©¥´¤¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ
:CçkLàæèéúwç íétk-ìr ïäC ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®
éúîBç:ãéîz écâð Cæééða eøäîC «Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦
éñøäîéáéøçîe C:eàöé Cnî C §¨«§©¬¦©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«

çééðér áéáñ-éàNeöa÷ð ílk éàøe C §¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½ª−̈¦§§´
ílë ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàá̈«¨®©¨´¦§ª«§Ÿ̈À¦³ª¨¸

:älkk íéøM÷úe éLaìú éãrkèéék ©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−©©¨«¦³
éúáøçéúîîLå Cék Cúñøä õøàå C ¨§Ÿ©̧¦¸§´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³

érláî e÷çøå áLBiî éøöz äzr:C ©¨¸¥«§¦´¦¥½§¨«£−§©§¨«¦
ëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða Céì-øö C µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦©¦¬

:äáLàå él-äLb íB÷näàëzøîàå ©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§
éðàå älà-úà éì-ãìé éî Cááìa¦§¨¥À¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬
älàå äøeñå | äìb äãeîìâå äìeëL§−̈§©§¨®Ÿ¨´§À̈§¥̧¤¸
älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤

:íä äôéàáëäpä ýåýé éðãà øîà-äk ¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦¥̧
éqð íéøà íénr-ìàå éãé íéBb-ìà àOà¤¨³¤¦¸¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®

éðá eàéáäåéúðáe ïöça Cóúk-ìr C §¥¦³¨©̧¦¸§½Ÿ¤§Ÿ©−¦©¨¥¬
:äðàùpzâëéðîà íéëìî eéäåC ¦¨¤«Ÿ¨§¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦

éú÷éðéî íäéúBøNåõøà íétà C §¨«¥¤¸¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤
éìâø øôrå Cì-eåçzLézrãéå eëçìé C ¦§©«£½̈©«£©¬©§©−¦§©¥®§¨©̧©§̧

:éå÷ eLáé-àì øLà ýåýé éðà-ék¦«£¦´§Ÿ̈½£¤¬«Ÿ¥−ŸŸ̈«
ãëçwéä÷écö éáL-íàå çB÷ìî øBabî £ª©¬¦¦−©§®©§¦§¦¬©¦−

`xenl iy
.(f,cn,dðèa ïa íçøî.åéëøöì âàãìå åéìò íçøì çkLz íàäälà íb ¥©¥¤¦§¨©¦¦§©§©¥¨¨§¦§Ÿ¦§¨¨©¥¤

,'åâå äðçkLúúà äðçkLúå úeiøæëà úcî ïäa LiL íéLð èòî Lé íà elôà ¦§©§¨£¦¦¥§©¨¦¤¥¨¤¦©©§¨¦§¦§©§¨¤

.CçkLà àì éðà ìáà ,ïäéðaéúwç íétk ìò ïä (æè,Céðôì døeëæ zà éøä §¥¤£¨£¦Ÿ¤§¨¥¥©©©¦©Ÿ¦£¥©§§¨§¨©

éz÷÷ç elàk.étk ìò CéúBîBç,ãéîz écâð CéúBîBç éøäãéîz éìenî C §¦£©§¦©©©©¦¤§¦¨¦£¥©¦¦¦¨¦

.íððBëì íäa økæìéða eøäî (æé,C ¦§Ÿ¨¤§§¨¦£¨¨¦
éða eøäîéì C.áeLéñøäîC §©£¨©¦¨§¨§©¦

éáéøçîe,eàöé Cnî Cíéñøäîä ©£¦©¦¦¥¥¥©§¨§¦

eéäé àlL ,Cnî eàöé CúBà íéáéøçîäå§©©£¦¦¨¥§¦¥¤Ÿ¦§

eéä íäL íéòLBôe íéòLø ãBò Cä§¨¦§¦¤¥¨

.ïaøçìå äñéøäì äaqäéãòk (çé ©¦¨©£¦¨§©ª§¨¨£¦
,éLaìúLeaìîa Bîk íäa éøàtúz ¦§¨¦¦§¨£¦¨¤§§©§

.èeM÷ ìL,älkk íéøM÷úe ¤¦§©§¦©©¨
älk éøeM÷k éBðì Cøàeöa íúBà éøL÷úå§¦§§¦¨§©¨¥§§¦¥©¨

.éLî éèøñå íéèéLëúa døàeö úøLBwL¤¤¤©¨¨§©§¦¦§¦§¥¤¦

éúBáøç ék (èééúBîîBLå C,C ¦¨§©¦§§©¦
éúBáøç écâðì ãéîz ékéúBîîBLå CC ¦¨¦§¤§¦¨§©¦§§©¦

.÷fçìe úåàlîìe úBðáì ,Cúeñéøä õøàå§¤¤£¦¥¦§§©Ÿ§©¥

,áLBiî éøözäðééäz úBáøçä ìk ¥§¦¦¥¨¤¢¨¦§¤¨

(÷eçãå øö äéäiL) éøözL ãò úBáMéî§ª¨©¤¥§¦¤¦§¤©§¨

.íéáLBé áøîéòláî e÷çøå,C ¥Ÿ§¦§¨£§©§¨¦
ílk eéäé äàìî ééäzM äî ,øîBìk§©©¤¦§¦§¥¨¦§ª¨

éðaCúBà íéòláîe íéúéçLnäå ,C ¨©¦§©©§¦¦§©§¦¨

.Cìeáâa eàBáé àìå e÷çøúééða (ë ¦§©£§Ÿ¨¦§¥§¥
éìkL,CäìekL úééä øLà íéðaä ¦ª¨¦©¨¦£¤¨¦©¨

éðæàa eøîàé íä ,íäî"íB÷nä éì øö" C ¥¤¥Ÿ§§¨§©¦©¦©¨

.íòä éeaø áøî,äáLàå él äLb ¥Ÿ¦¨¨§¨¦§¥¥¨
ìëeàL éãk éìéáLa øçà ãöì áø÷úä¦§¨¥§©©¥¦§¦¦§¥¤©

ì éðà íb.úáL,äøeñå äìb (àë ©£¦¨¤¤Ÿ¨§¨
.épnî eøñå eìb éða àìääôéà älà £Ÿ¨©¨§¨¦¤¦¥¤¥Ÿ

,íä.eàa íB÷î äæéàî ,íéàaä älà ¥¥¤©¨¦¥¥¤¨¨

,øçà Leøt ."äôéàî" Bîk ,"äôéà"¥Ÿ§¥¥Ÿ¥©¥

.eéä íä äôéàíéBb ìà àOà (áë ¥Ÿ¥¨¤¨¤¦
,éãéìkî ìàøNé úà àéáäì íäì ænøì ¨¦§©¥¨¤§¨¦¤¦§¨¥¦¨

ìò íaì øéòà ,øîBìk ,íäéøeæt úBîB÷î§§¥¤§©¨¦¦¨©

.úàæ,éqð íéøà,ìâcä èBî déaâà Ÿ¨¦¦¦©§¦©©¤¤

ïéðòä ìôk àeäå) .íénòä eäeàøiL¤¦§¨©¦§¤¤¨¦§¨

.(úBøçà íélîa,ïöçaðk àeäó §¦¦£¥§Ÿ¤§©

"ézøòð éðöç" Bîk ,ãâaä(bi,d dingp). ©¤¤§¨§¦¨©§¦

("ïîbøúî"ä ét ìò) íebøzä éôìe§¦©©§©¦©§ª§§¨

,Løt í"éaìnäå .úBtçî úBìâòa ,BLeøt¥©£¨§ª§©©§¦¥¥

.íéøOä úà Ba íéàNBpL àqk àeäL¤¦¥¤§¦¤©¨¦

éúBðáe" Løôì ïëzé ,úBtçî úBìâòa BLeøt "ïöça"L íebøzä éôìe]óúk ìò C §¦©©§¤§Ÿ¤¥©£¨§ª¦¨¥§¨¥§©¦©¨¥

.úBtçîä úBìâòä ãöa íéLpä eáLiL âäðnä äéä CkL ,äìâòä ãöa ,"äðàNpz¦¨¤¨§©¨£¨¨¤¨¨¨©¦§¨¤¥§©¨¦§©¨£¨©§ª

"úéaä óúk ìò" Bîk "óúk ìò" äéäéå(hl,f `Îmikln).[íéëìî eéäå (âë §¦§¤©¨¥§©¤¤©©¦§¨§¨¦
éðîà,Céða ìecâa e÷ñòé íéBbä éëìî.C,Cì eåçzLé õøà íétà.Cì úåçzLäì õøàì íäéðt ìò eìté,çB÷ìî øBabî çwéä (ãë,øîBì ízà íéøeáñk Ÿ§©¦©§¥©¦©©§§¦¨©¦©©¦¤¤¦§©£¨¦§©§¥¤¨¨¤§¦§©£Ÿ¨£ª©¦¦©§©¦§¦©¤©

mixn zxhr
äðçkLúúàæ ìëa:CçkLà àì éëðàåæèéúwç íétk-ìr ïäCzà ¦§©½§¨§¨Ÿ§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®©§

ãéîz Cøëæì ä÷e÷çéúîBçCúBñeøää:ãéîz écâðæéeøäîeøäîééðaC £¨§¨§¥¨¦«Ÿ©¬¦©£¤§¦−¨¦«¦«£−§©£¨¨®¦
ìæà äáeLúa áeLéñøäîéáéøçîe CCäñéøää eáaqL íéòLBtä íä ¨¦§¨¨§¨«§©¬¦©«£¦©−¦¥©§¦¤¦§©£¦¨

ïaøeçäåCnîCìeábîeàöéãBò Ca eéäé àìå:çéøîàé ïBiöì elàk §©§¨¦¥¬¦§¥¥¥«§Ÿ¦§¨§¦§¦¥¨©

éðér áéáñ-éàNéàøe CéàCílk §¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½¥ª−̈
éða ìkCéðà-éç Cì-eàá eöa÷ð ¨¨©¦¦§§´¨«¨®©¨´¦

ýåýé-íàðíäa øàtúzílë ék §ª«§Ÿ̈À¦§¨¥¨¤¦³ª¨¸
éãrkäôé èéLëúkéLaìú ©«£¦´§©§¦¨¤¦§½̈¦

íéøM÷úeéìò íúBà éøL÷úåøL÷a C §©§¦−§¦§§¦¨¨©¦§¤¤

õénàälkkdì ïúpL éãòä úøîBMä ©¦©©¨«©¤¤¨£¦¤¨©¨

ì ïúçäïéLec÷ íL:èéékúâàc ¤¨¨§¥¦¦¦³©£©

éúáøçéúîîLå Cõøàå C ¨§Ÿ©̧¦¸§´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤
CúñøäãBò éâàãz àìäzr ék £¦«ª¥®Ÿ¦§£¦¦³©¨¸

ãò úBáMeéî ílk eéäééøözäéäzL ¦§ª¨§¨©¥«§¦´¤¦§¤

ä÷eçãe äøöáLBiîäéáLBé áBøî ¨¨§¨¦¥½¥§¤¨

e÷çøåõøàä äö÷aérláîC §¨«£−¦§¥¨¨¤§©§¨«¦
CúBà íéúéçLnä:ëeøîàé ãBò ©©§¦¦¨µ«Ÿ§´

éðæàáéìkL éða CCúééäL íéðaä §¨§©½¦§¥−¦ª®̈¦©¨¦¤¨¦

íäî äìekLíB÷nä éì-øöáBøî ©¨¥¤©¦¬©¨−¥

íòääLbáø÷úäéléìàäáLàå ¨¨§¨¦§¨¥¦¬¥©§¥¥«¨
ì ìëeàLúáL:àëCááìa zøîàå ¤©¨¤¤§¨©´§§¦§¨¥À

älà-úà éì-ãìé éîíò eàa ïëéäî ¦³¨«©¦¸¤¥½¤¥¥¨¨©

íéaø íéîé äæ àìä ,äæk áøéðàå ©¨¤£Ÿ¤¨¦©¦©«£¦¬
äãeîìâå äìeëLäãéçéäìbeìb §−̈§©§®̈§¦¨Ÿ¨´¨

äøeñåépnî eøñåìcâ éî älàå §À̈§¨¦¤¦§¥̧¤¸¦´¦¥½
älà écáì ézøàLð éðà ïä¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤

î íéàaä:íä äôéàáëøîà-äk ©¨¦¥¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º
íéBb-ìà àOà äpä äåäé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦¥̧¤¨³¤¦¸

éãéäìBbä éða eàéáiL íäì æBîøàå ¨¦½§¤§¨¤¤¨¦§¥©¨

íöøàìíénr-ìàåeòîLé àì øLà §©§¨§¤©¦−£¤Ÿ¦§§

óëézéqð íéøàâBâîe âBb úîçìî ñð ¥¤¨¦´¦¦®¥¦§¤¤¨

æàå ,íéìôBpa eìté íL øLàeàéáäå £¤¨¦§©§¦§¨§¥¦³
éðáïöça CBa íéàNBpL àqkä ìò ¨©̧¦¸§½Ÿ¤©©¦¥¤§¦

íéøOä úàéúðáeóúk-ìr C ¤©¨¦§Ÿ©−¦©¨¥¬
äðàùpzíöøàì íúBà eàéáéå: ¦¨¤«Ÿ¨§¨¦¨§©§¨

âëéðîà íéëìî eéäåCéìcâîC §¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦§©§©¦

íäéúBøNåeéäé íälL úBøOä §¨«¥¤¸©¨¤¨¤¦§

éú÷éðéîCóBqáì ãòõøà íétà ¥¦´Ÿ©½¦©§©©©À¦¤µ¤
éìâø øôrå Cì-eåçzLéeëçìé C ¦§©«£½̈©«£©¬©§©−¦§©¥®

zrãéåéòãú æàýåýé éðà-ék §¨©̧©§̧¨¥§¦¦«£¦´§Ÿ̈½
éãéa úìBëéäåéå÷ eLáé-àì øLà §©§¤§¨¦£¤¬«Ÿ¥−ŸŸ¨«

øîàì íäéðéòa àìtiL éðtî::íéãáòì eç÷ìðå eaLð ìàøNi øLà ,úBneàä éøác ¦§¥¤¦¨¥§¥¥¤¥Ÿ¦§¥¨£¤¦§¨¥¦§§¦§§©£¨¦

ãëçwéäøBabîúBneàäîçB÷ìî,ç÷lL÷écö éáL-íàåç÷ìpL £ª©¬¦¦−¥¨©§®©¤¨©§¦§¦¬©¦−¤¦§©



רלד

:èìnéäëéáL-íb ýåýé øîà | äë-ék ¦¨¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©§¦³
-úàå èìné õéør çB÷ìîe çwé øBaâ¦¸ª½̈©§¬©¨¦−¦¨¥®§¤

éða-úàå áéøà éëðà Cáéøééëðà C §¦¥¸¨«Ÿ¦´¨¦½§¤¨©−¦¨«Ÿ¦¬
:réLBàåëéðBî-úà ézìëàäå-úà C ¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸¤

eòãéå ïeøkLé íîc ñéñrëå íøNa§¨½̈§¤«¨¦−¨¨´¦§¨®§¨«§´
Cìàâå CréLBî ýåýé éðà ék øùa-ìë̈¨À̈Ÿ¦´£¦³§Ÿ̈¸´¦¥½§«Ÿ£¥−

:á÷ré øéáàðàäæ éà ýåýé øîà | äk £¦¬©«£«Ÿ´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¥´¤Â
Bà äézçlL øLà íënà úeúéøk øôñ¥´¤§¦³¦§¤¸£¤´¦©§¦½¨µ
ïä Bì íëúà ézøëî-øLà éLBpî éî¦´¦©½£¤¨©¬§¦¤§¤−®¥³
äçlL íëérLôáe ízøkîð íëéúðBra©«£«Ÿ¥¤¸¦§©§¤½§¦§¥¤−ª§¨¬

:íënàáéúàø÷ Léà ïéàå éúàa recî ¦§¤«©¸©¹̈¦§¥´¦À¨»̈¦»
úeãtî éãé äøö÷ øBö÷ä äðBò ïéàå§¥´¤¼£¨¸¨«§¨³¨¦¸¦§½
éúørâa ïä ìéväì çë éa-ïéà-íàå§¦¥«¦¬−Ÿ©§©¦®¥´§©«£¨¦º
Làáz øaãî úBøäð íéùà íé áéøçà©«£¦´À̈¨¦³Ÿ§¨¸¦§½̈¦§©³
:àîva úîúå íéî ïéàî íúâc§¨¨¸¥¥´©½¦§¨−Ÿ©¨¨«

âíéùà ÷ùå úeøã÷ íéîL Léaìà©§¦¬¨©−¦©§®§©−Ÿ¨¦¬Ÿ
:íúeñkãé éðãàýåýì éì ïúðïBL §¨«£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¨³©¦¸§´

øác óré-úà úeòì úrãì íéãenì¦¦½¨©²©¨¬¤¨¥−¨¨®
ì ïæà éì øéré ø÷aa ø÷aa | øérérîL ¨¦´©´Ÿ¤©ÀŸ¤¨¦¬¦¸½Ÿ¤¦§−Ÿ©

:íéãenlkäïæà éì-çút ýåýé éðãà ©¦¦«£Ÿ¨³¡Ÿ¦¸¨«©¦´½Ÿ¤
:éúâeñð àì øBçà éúéøî àì éëðàå§¨«Ÿ¦−´Ÿ¨¦®¦¨−¬Ÿ§«Ÿ¦

`xenl iy
.ìàøNé úà äáML éáMäå çB÷ìnä úà øBabä åNò ãiî úç÷ì øLôà éëåíàå §¦¤§¨¨©©¦©¥¨©¦¤©©§©§©¤¦¤¨¨¤¦§¨¥§¦

,èìné ÷écö éáL.ìàøNiî äáML éáMä úà åNò ãiî èéìîäì øLôà éëå §¦©¦¦¨¥§¦¤§¨§©§¦¦©¥¨¤©¤¦¤¨¨¦¦§¨¥

,õéøò (äë.ãàî ÷æç øBab,Cáéøé úàå.Ca íéáéønä íòå ¨¦¦¨¨§Ÿ§¤§¦¥§¦©§¦¦¨

éðBî úà ézìëàäå (åë,íøNa úà Cúà äãOä úBiçì ézìëàäå §©£©§¦¤©¦¤§¨¨§¤¡©§¦§©©¨¤¤

éðBîíäå ,CúBà íéøòöîä íéBbä íä ,C ©¦¥©¦©§©£¦¨§¥

.íøNa úà eìëàé,ñéñòëåBîk Ÿ§¤§¨¨§¤¨¦§

.úBøtî èçñpL ä÷Lî,á÷òé øéáà ©§¤¤¦§¨¦¥£¦©£Ÿ
.á÷òé ìL B÷æç,äæ éà (ààeä ïëéä ¨§¤©£Ÿ¥¤¥¨

.äæøLà íënà úeúéøk øôñ ¤¥¤§¦¦§¤£¤
,äézçlLäézçlL àìä ,øîBìk ¦©§¦¨§©£Ÿ¦©§¦¨

áúk àeäL úeúéøk øôñ àìa éúéaî¦¥¦§Ÿ¥¤§¦¤§©

éðtî úàæ éúéNò àlL úBà äæå ,èbä©¥§¤¤Ÿ¨¦¦Ÿ¦§¥

éa äãønL éðtî àlà ,da ézñànL¤¨©§¦¨¤¨¦§¥¤¨§¨¦

àì ìáà ,äòL éôì äézçlL÷ñôð ¦©§¦¨§¦¨¨£¨Ÿ¦§©

æîø àeä ,"íënà" .eðéðéa øLwä©¤¤¥¥¦§¤¤¤

èøt ìk íä íéðaäå .ìàøNé úñðëì¦§¤¤¦§¨¥§©¨¦¥¨§¨

.íäî,éLBpîáiçL íéåìî eéä elàk ¥¤¦©§¦¨©§¦¤©¨

ì.áBçä úà íäì ílLøLà §©¥¨¤¤©£¤
,Bì íëúà ézøëîézøñî øLà ¨©§¦¤§¤£¤¨©§¦

.Bì òébnL áBçä éeqëì íëúàïä ¤§¤§¦©¤©¦©¥
,'åâå ízøkîð íëéúBðåòa©£Ÿ¥¤¦§©§¤
,íëúeãôa óñëì íéëéøö íëðéà ,øîBìk§©¥§¤§¦¦§¤¤¦§§¤

,äøéënä éîc eéä íëéúBðåò ,àlà¤¨£Ÿ¥¤¨§¥©§¦¨

.úeãtä óñk äéäz éìà äáeLzäå§©§¨¥©¦§¤¤¤©§

,'åâå éúàa òecî (áéúàa òecî ©©¨¦©©¨¦

äðBt íkî Léà ïéàå ,íëéìà áø÷úäì§¦§¨¥£¥¤§¥¦¦¤¤

.éìà,íé áéøçà éúøòâa ïäéøä ¥©¥§©£¨¦©£¦¨£¥

úà Laéà ,øîBìk ,íé Laéà éúøòâa§©£¨¦£©¥¨§©£©¥¤

.íéaø íéîì íéìLîpä úBnàäúBøäð ¨ª©¦§¨¦§©¦©¦§¨
,øaãî.øaãnk eLaéúé úBøäpäL ¦§¨¤©§¨¦§©§©¦§¨

,íúâc Làázïéàî íéâcä eçéøñé ¦§©§¨¨©§¦©¨¦¥¥

.íéî,úeøã÷ íéîL Léaìà (â ©¦©§¦¨©¦©§
íäì ézLaìäL ,íéøöîa éúéNò ïëå§¥¨¦¦§¦§©¦¤¦§©§¦¨¤

Cùç íäì äéäL ,úeøçL íéîMä úà¤©¨©¦©£¤¨¨¨¤Ÿ¤

.íéîé úùìL,íúeñk íéNà ÷Lå §Ÿ¤¨¦§©¨¦§¨
elàk íîB÷î ìà íéúeôk íéøönä eéäå§¨©¦§¦§¦¤§¨§¦

Leøt .íéøçL íéwNa íäéìò éeqk äéä̈¨¦£¥¤§©¦§Ÿ¦¥

éøN íéîMä àáö úà Léaìà ,øçà©¥©§¦¤§¨©¨©¦¨¥

àaLk íìétLäì úeøçLa úBnàä̈ª§©£§©§¦¨§¤¨

ìL íúeñëe ,änàä ïî òøtäì ïîfä©§©§¦¨©¦¨ª¨§¨¤

.÷N äéäé íéîMä àáöì éì ïúð (ã,íéãenì ïBLì éì ïúðå éðçìL 'ä ,øîBà àéápä äéòLé.ãnìì éeàøä ïBL,úeòì úòãìéôì ãnìì ãöék úòãì §¨©¨©¦¦§¤©¨©¦§¦¦§©§¨©¨¦¥§¨©¦§¨©¦¨¨¨§©¥¨©©¨¨©©¥©§©¥§¦

.ïîfäå úòä,øác óòé úàì áàzä úàéò íãàk 'ä øác òîL.íéîì àîöå ó,ø÷aa ø÷aa øéòéãébäì úëìì éðæà úà 'ä øéòé ø÷áe ø÷a ìëa ¨¥§©§©¤¨¥¨¨¤©¨¥¦§Ÿ©§©§¨¨¨¥§¨¥§©¦¨¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¨Ÿ¤Ÿ¤¨¦¤¨§¦¨¤¤§©¦

.úBàeápä,ïæà éì øéòéì éðæà øøBòî.äàeápä òîLì,íéãenlk òîLì,øçà Leøt .äøeøaä úîàä Cøc ìò ,øîBìk ,íéãenlä ètLîk ïéáäìe òîL ©§¨¦¦Ÿ¤§¥¨§¦¦§Ÿ©©§¨¦§Ÿ©©¦¦¦§Ÿ©§¨¦§¦§©©¦¦§©©¤¤¨¡¤©§¨¥©¥

.íaø étî íéãîBlä íéãéîìzk ,"íéãenlk",ïæà éì çút (ä.BãBñ úà éì älâé ,øîBìk,éúéøî àì éëðàå.BúeçéìLa úëìì ézáøñ àìàì øBçà ©¦¦©©§¦¦©§¦¦¦©¨¨©¦Ÿ¤§©§©¤¦¤§¨Ÿ¦Ÿ¨¦¦Ÿ¥©§¦¨¤¤¦§¦¨Ÿ

mixn zxhr
ètLîáe ÷ãöaèìnéeðúeLø úçzî ìàøNé eàöéå:äëàeä Ceøa LBãwä äðò §¤¤§¦§¨¦¨¥«§¥§¦§¨¥¦©©§¥¨¨©¨¨

ýåýé øîà | äë-ékàlà àeä ïë àìçwé øBaâ éáL-íbéðà ék epnî ¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈ÀŸ¥¤¨©§¦³¦¸ª½̈¦¤¦£¦

íkî øBabõéør çB÷ìîeïk ètLîáe ÷ãöa àìå úeöéøòáe çëa ízç÷lL ¦¦¤©§¬©¨¦−¤§©§¨§Ÿ©©£¦§Ÿ§¤¤§¦§¨¥

èìnéõéøò ãiîCáéøé-úàåéáéøî íòåCéða-úàå áéøà éëðàéëðà C ¦¨¥®¦©¨¦§¤§¦¥¸§¦§¦©¦¨«Ÿ¦´¨¦½§¤¨©−¦¨«Ÿ¦¬
:réLBàåëéðBî-úà ézìëàäåC ¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸
éñðBàCíøNa-úàäãOä úiçì §©¦¤§¨½̈§©©©¨¤

ñéñrëåúBøét ïéékïeøkLé íîc §¤«¨¦−§¥¥¨¨´¦§¨®
ýåýé éðà ék øùa-ìë eòãéå§¨«§´¨¨À̈Ÿ¦´£¦³§Ÿ̈¸

øéáà Cìàâå CréLBî÷æç:á÷ré ´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬Ÿ¤©«£«Ÿ
àýåýé øîà | äkdì ézúð íðîà ´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨§¨¨©¦¨

ìáà ,úeúéøk èbøôñ äæ éà ¥§¦£¨¥´¤Â¥´¤
íënà úeúéøkäìa÷øLà §¦³¦§¤¸¦§¨£¤´
éî Bà äézçlLélL íéåìîéLBpî ¦©§¦½¨µ¦´©§¦¤¦¦©½

Bì íëúà ézøëî-øLàì éãkílL £¤¨©¬§¦¤§¤−®§¥§©¥

àìä éáBçízøkîð íëéúðBra ïä ¦£Ÿ¥³©«£«Ÿ¥¤¸¦§©§¤½
íëérLôáeíéòLtä øeáòaäçlL §¦§¥¤−©£©§¨¦ª§¨¬
:íënàárecîíéákòî ízà ¦§¤«©¸©©¤§©§¦

ék ,äleàbäéúàaíëéìà áø÷úäì ©§¨¦¹̈¦§¦§¨¥£¥¤

Léà ïéàå,éìà äðBtéúàø÷ §¥´¦À¤¥©¨»̈¦»
éìà eàBázLäðBò ïéàåáéLî éî ïéàå ¤¨¥©§¥´¤¼§¥¦¥¦

,éìúeãtî éãé äøö÷ øBö÷ä ¦£¨¸¨«§¨³¨¦¸¦§½
íëúà úBcôlîçë éa-ïéà-íàå ¦¦§¤§¤§¦¥«¦¬−Ÿ©

éúørâa ïä ìéväìøòBb éðàLk §©¦®¥´§©«£¨¦º§¤£¦¥

øaãî úBøäð íéùà íé áéøçà©«£¦´À̈¨¦³Ÿ§¨¸¦§½̈
íúâc LàázíéBbä éLðàïéàî ¦§©³§¨¨¸©§¥©¦¥¥´

:àîva úîúå íéîâLéaìà ©½¦§¨−Ÿ©¨¨«©§¦¬
úeøã÷ íéîLäëLçíéùà ÷ùå ¨©−¦©§®£¥¨§©−Ÿ¨¦¬Ÿ

íúeñkíLâå ìôøò íéàìî íä elàk: §¨«§¦¥§¥¦£¨¤¨¤¤

ãøîBà äéòLéäåäé éðãàéðçìL §©§¨¥£Ÿ¨´¡Ÿ¦À§¨©¦

å àaðúäìúðì éì ïïBLéeàøä çö §¦§©¥§¨³©¦¸§´©¨¨

ìúeòì úrãì íéãenìâéOäì §¦¦½¨©²©¨¬§©¦

ïîfäå úòä éôì ãnììóré-úàáàzä §©¥§¦¨¥§©§©¤¨¥−©¨¥

ìòBîLøácäéä ,'äøéréøøBòî ¦§©¨®̈¨¨¨¦´§¥

éúBàø÷aa ø÷aaúBàaðì úëìì ¦©´Ÿ¤©ÀŸ¤¨¤¤§©

éì øéréøøBòî äéäïæàéðæàìrîL ¨¦¬¦¸¨¨§¥½Ÿ¤¨§¦¦§−Ÿ©
äàeápäíéãenlkíéãéîìzk: ©§¨©¦¦«©©§¦¦

äïæà éì-çút äåäé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦¸¨«©¦´½Ÿ¤
çìLà éî úà éðòéîLäåàì éëðàå §¦§¦©¦¤¦¤§©§¨«Ÿ¦−´Ÿ

éúéøîå BúeçéìLa Cìélîàì øBçà ¨¦®¦¦¥¥¦§¦§¨−¬Ÿ



רלה

åéðt íéèøîì ééçìe íékîì ézúð éåb¥¦¸¨©´¦§©¦½§¨©−§«Ÿ§¦®¨©¸
:÷øå úBnìkî ézøzñä àìæéðãàå ´Ÿ¦§©½§¦¦§¦−¨«Ÿ©«Ÿ¨³

ézîìëð àì ïk-ìr éì-øæré ýåýé¡Ÿ¦¸©«£¨¦½©¥−´Ÿ¦§¨®§¦
òãàå Léîlçk éðô ézîù ïk-ìr©¥º©³Ÿ§¦¨©̧©«©¨¦½¨«¥©−

:LBáà àì-ékçáéøé-éî é÷écöî áBø÷ ¦¬Ÿ¥«¨¸©§¦¦½¦«¨¦¬
Lbé éètLî ìrá-éî ãçi äãîrð ézà¦¦−©´©§¨¨®©¦©¬©¦§¨¦−¦©¬

:éìàèàeä-éî éì-øæré ýåýé éðãà ïä ¥¨«¥´£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©«£¨¦½¦−
Lr eìáé ãâak ílk ïä éðréLøé©§¦¥®¦¥³ª¨Æ©¤¤́¦§½−̈

:íìëàéérîL ýåýé àøé íëá éî «Ÿ§¥«¦³¨¤̧§¥´§Ÿ̈½Ÿ¥−©
ïéàå íéëLç Cìä | øLà Bcár ìB÷a§´©§®£¤´¨©´£¥¦À§¥¬
ïrMéå ýåýé íLa çèáé Bì dâð̧Ÿ©Æ½¦§©Æ§¥´§Ÿ̈½§¦¨¥−

:åéäìàaàééøfàî Là éçã÷ íëlk ïä ¥«Ÿ¨«¥¯ª§¤²¬Ÿ§¥¥−§©§¥´
úB÷éæáe íëLà øeàa | eëì úB÷éæ¦®§´§´¤§¤À§¦Æ
íëì úàf-äúéä éãiî ízøra¦«©§¤½¦¨¦Æ¨«§¨´Ÿ¨¤½

:ïeákLz äáörîìàðàéìà eòîL §©«£¥¨−¦§¨«¦§¬¥©²
-ìà eèéaä ýåýé éL÷áî ÷ãö éôãø¬Ÿ§¥¤−¤§©§¥´§Ÿ̈®©¦̧Æ¤
:ízøwð øBa úáwî-ìàå ízávç øeö́ª©§¤½§¤©¤¬¤−ª©§¤«

áäøN-ìàå íëéáà íäøáà-ìà eèéaä©¦̧¸¤©§¨¨´£¦¤½§¤¨−̈
eäëøáàå åéúàø÷ ãçà-ék íëììBçz§«¤§¤®¦«¤¨´§¨¦½©«£¨«§¥−

`xenl iy
,éúâeñð"éðçìL éððä" ézøîà àlà ,øáca ïàîì øBçàì ézøæç àìdiryi) §Ÿ¦Ÿ¨©§¦§¨§¨¥©¨¨¤¨¨©§¦¦§¦§¨¥¦

.(g,e,íékîì ézúð éåb (åézòðîð àì ,øîBìk ,íékîì éôeb úà ézøñî ¥¦¨©¦§©¦¨©§¦¤¦§©¦§©Ÿ¦§©§¦

.éðeké ït LLçî úëìì,íéèøîììBúì.Bð÷æe åééçì ìL úBøòOä úà íéL ¨¤¤¥£©¤©¦§Ÿ§¦§§¦¤©§¨¤§¨¨§¨

,÷øå úBnìkî ézøzñä àì éðtLLçî úëìì ézòðîð àì ,øîBìk ¨©Ÿ¦§©§¦¦§¦¨Ÿ§©Ÿ¦§©§¦¨¤¤¥£©

.éðôa e÷øééå éðeîéìëé ït,éì øæòé (æ ¤©§¦¦§¦§§¨©©£¨¦
.éìò eîe÷é íà éøæòa àäéàì §¥§¤§¦¦¨¨©Ÿ

,ézîìëð.úBnìkî ézLLç àì ¦§¨§¦Ÿ¨©§¦¦§¦

,Léîlçkïåék ,øîBìk ,ä÷æç ïáàk ©©¨¦§¤¤£¨¨§©¥¨

éðt ézîN ïk ìò ,éì øæBò 'äL éúéàøL¤¨¦¦¤¥¦©¥©§¦¨©

.úBL÷ øaãì Léîlçkàì ék òãàå ©©¨¦§©¥¨¨¥©¦Ÿ
,LBáàéãéì àBáà àlL ézòãéå ¥§¨©§¦¤Ÿ¨¦¥

.äLea,'åâå é÷écöî áBø÷ (ç'ä ¨¨©§¦¦
ïëì ,éìà áBø÷ àeä ïéca éúBà ÷écönä©©§¦¦©¦¨¥©¨¥

éðà ãçé ãîòð ,ézà áéøì äöBøL éî¦¤¤¨¦¦¦©£Ÿ©©£¦

.'åëå àeäå,éðòéLøé (èéúBà áiçé §©§¦¥¦§©¥¦

.ïéca,ílk ïä.éìò íéãîBòä ìk ©¦¥ª¨¨¨§¦¨©

,íìëàé LòíðéàL íéãâaä Bîk ¨Ÿ§¥§©§¨¦¤¥¨

úòìBzä àeäL Lò àaL ,LenLa§¦¤¨¨¤©©©

éøác eéäé ïk ,íúBà úìëBàä̈¤¤¨¥¦§¦§¥

àì íãà íeML ,íéáæBkä íäéètLî¦§§¥¤©§¦¤¨¨Ÿ

.íäa òbé,Bcáò ìB÷a òîBL (é ¦©¨¤¥©§©§
.àéápä Bcáò ìB÷a òîBLåøLà §¥©§©§©¨¦£¤

,Bì dâð ïéàå íéëLç Cìä̈©£¥¦§¥Ÿ©
àì ïéãòå úBøvä úëLça Cìä elôà£¦¨©§¤§©©¨©£©¦Ÿ

.äòeLúe äøàä àöîíLa çèáé ¨¨¤¨¨§¨¦§©§¥
,'ä.äòeLzä Bì àBázLïä (àé ¤¨©§¨¥

,Là éçã÷ íëlkèòîk ìáà ª§¤Ÿ§¥¥£¨¦§©

íëðéà ék ,'ä úîç úà íéøéòáî íëlkª§¤©§¦¦¤£©¦¥§¤

.åéàéáð ìB÷a íéòîBLéøfàî §¦§§¦¨§©§¥
,úB÷éæøBæà Bîk Làä úà íéôéwîe ¦©¦¦¤¨¥§¥

,óebä úà äôéwnä äøeâç àéäL¤¦£¨©©¦¨¤©

.Là éìçâå úBöBöéð íäL úB÷éæaeëì §¦¤¥¦§©£¥¥§
,íëLà øeàaLàä éôì §¤§¤§¦¨¥

éôì ,øîBìk ,eëìz Ck ízøòáäL¤¦§©§¤¨¥§§©§¦

.ìeîbä äéäé Ck íúéNòL äNònä©©£¤¤£¦¤¨¦§¤©§

,ízøòa úB÷éæáeúBöBöépä éôìe §¦¦©§¤§¦©¦

.ízøòáäL íéìçbäåäúéä éãiî §©¤¨¦¤¦§©§¤¦¨¦¨§¨
,íëì úàf.íëì äæ íëìeîb àäz éãiî,ïeákLz äáöòîìïBávòa Ÿ¨¤¦¨¦§¥§§¤¤¨¤§©£¥¨¦§¨§¦¨

.íëéáéBà éðôì íe÷ì çk íëa äéäé àlL ,øîBìk ,íéìBçk eákLzeòîL (à ¦§§§¦§©¤Ÿ¦§¤¨¤Ÿ©¨¦§¥§¥¤¦§
,÷ãö éôãø éìà.àéápä éøáãa íéðéîànä íéáBhä íò øaãì àéápä áL ïàk,ízávç øeö ìà,eðéáà íäøáàì æîø àeäå .ízáöçð epnnL òìqä ìà ¥©Ÿ§¥¤¤¨¨©¨¦§©¥¦©¦©©£¦¦§¦§¥©¨¦¤ª©§¤¤©¤©¤¦¤¤§©§¤§¤¤§©§¨¨¨¦

.äæ øçàL ÷eñtaL CLîää éôk,ízøwð øBa úáwî ìàålî ,"ízøwð" .eðnà äøNì æîø àeäå .epnî íúàöé øLà øBaä ìL á÷pä ìàåíéLðàä éðéòä" ïBL §¦©¤§¥¤©¨¤©©¤§¤©¤¤ª©§¤§¤©¤¤¤©£¤§¨¤¦¤§¤¤§¨¨¦¥ª©§¤¦§©¥¥¨£¨¦

"øwðz íää.(ci,fh xacna),'åâå íëéáà íäøáà ìà eèéaä (á.íäì éúéNò äî eàøe ,íäéëøãa eëìe íäéìà eèéaä,íëììBçz,íëúà ììBçz ¨¥§©¥©¦¤©§¨¨£¦¤©¦£¥¤§§©§¥¤§¤¨¦¦¨¤§¤§¤§¥¤§¤

=) äììBçL ,øîBìk.íëúà (äãìiL,eäaøàå eäëøáàå åéúàø÷ ãçà ékíò ,Bãéa ÷éæçäì BzçtLnî íL eéä àìå ïòðk õøàa éãéçé äéäL ét-ìò óà §©¤§¨¤¨§¨¤§¤¦¤¨§¨¦©£¨£¥§©§¥©©¦¤¨¨§¦¦§¤¤§©©§Ÿ¨¨¦¦§©§§©£¦§¨¦

÷éæçnL éî ïéàå íéBbä ïéa íéãéçé ízàL ét-ìò-óà ,íënò äNòà íäøáà íò éúéNòL Bîk ,øîBàëe .Bòøæ úà éúéaøäå BúBà ézëøáe åézìcâå åéúàø÷ éðà äæ ìk̈¤£¦§¨¦§¦©§¦¥©§¦§¦§¥¦¤©§§¥§¤¨¦¦¦©§¨¨¤¡¤¦¨¤©©¦¤©¤§¦¦¥©¦§¥¦¤©£¦

mixn zxhr
éúâeñðéðçìL éððä ézøîà àlà:åàlà éðeké ït LLçî úëìì ézòðî àì §«Ÿ¦¤¨¨©§¦¦§¦§¨¥¦Ÿ¨©§¦¨¤¤¥£¨¤©¦¤¨

íéèøîì ééçìe íékîì ézúð éåbBð÷æe åééçì øòNézøzñä àì éðt ¥¦¸¨©´¦§©¦½§¨©−§«Ÿ§¦®§©§¨¨§¨¨©¸´Ÿ¦§©½§¦
éãéa:÷øå úBnìkîæéì-øæré äåäé éðãàåéúàeáð éøác íé÷äaïk-ìr §¨©¦§¦−¨«Ÿ©«Ÿ¨³¡Ÿ¦¸©«£¨¦½§¨¦¦§¥§¨¦©¥−

ézîìëð àìéúàeáð éøáãaòãàå Léîlçk éðô ézîù ïk-ìrék ´Ÿ¦§¨®§¦§¦§¥§¨¦©¥º©³Ÿ§¦¨©̧©«©¨¦½¨«¥©−¦

ézòãé:LBáà àì-ékçLBãwä ¨©§¦¦¬Ÿ¥«©¨

àeä CeøaáBø÷éìé÷écöî ¨¨¸¦©§¦¦½
ïëì ,ïéca éúBà ÷éãönäéîäöBøL ©©§¦¦©¦¨¥¦«¤¤

ãçi äãîrð ézà áéøé,àeäå éðà ¨¦¬¦¦−©´©§¨®̈©£¦¨

ïëåîéìà Lbé éètLî ìrá-éék §¥¦©¬©¦§¨¦−¦©¬¥¨«¦

éì ìëeé àì éàcåa:èïäúîàa §©©Ÿ©¦¥´¤¡¤

àeä-éî éì-øæré ýåýé éðãàíà £Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©«£¨¦½¦−¦

øLà ïkéðréLøééúBà áiçìeïä ¥£¤©§¦¥®¦§©¥¦¥³
ílkéìò íéãîBòäãâaká÷øpä ª¨Æ¨§¦¨©©¤´¤©¦§¨

Lr eìáéíéãâaä úòìBz:íìëàé ¦§½−̈©©©§¨¦«Ÿ§¥«
éíëá éîàeä øLàýåýé àøé ¦³¨¤̧£¤§¥´§Ÿ̈½

Bcár ìB÷a rîL,àéápäøLà Ÿ¥−©§´©§®©¨¦£¤´
eléôàíéëLç CìäúBøvä úëLça £¦¨©´£¥¦À§¤§©©¨

ïéãòådâð ïéàåøBàçèáé Bì ©£©¦§¥¬Ÿ̧©Æ½¦§©Æ
ýåýé íLaäòeLzä Bì àázL §¥´§Ÿ̈½¤¨Ÿ©§¨

:åéäìàa ïrMéåàéíëlk ïä §¦¨¥−¥«Ÿ¨«¥¯ª§¤²
åéàéáð ìB÷a íéòîBL íëðéàLéçã÷ ¤¥§¤§¦§§¦¨¬Ÿ§¥

íéøòBaLàìàä óàaéøfàî £¦¥−§©¨¥§©§¥´
é÷éæçîúB÷éæ,íéìBãb Làä éöBöéð ©£¦¥¦®¦¥¨¥§¦

ïëìúB÷éæáe íëLà øeàa | eëì ¨¥§´§´¤§¤À§¦Æ
øLàízøraíëìëàz Làä BúBàå £¤¦«©§¤½§¨¥Ÿ©§¤

íëúà älëé ïBòä ékéãiîàì ¦¤¨§©¤¤§¤¦¨¦ÆŸ

äø÷îaúàf-äúéääòøäíëì §¦§¤¨«§¨´Ÿ¨¨¨¨¤½
äáörîìïBávòaïeákLzBîk §©«£¥−̈§¦¨¦§¨«§

çk íëa äéäé àlL ,íéññBb Bà íéìBç¦§¦¤Ÿ§¦¤¨¤Ÿ©

íëéáéBà éðôì íe÷ì:àéìà eòîL ¨¦§¥§¥¤¦§¬¥©²
÷ãö éôãø÷ãö úBNòì íéøfçîä ¬Ÿ§¥¤−¤©§©§¦©£¤¤

øeö-ìà eèéaä ýåýé éL÷áîìà §©§¥´§Ÿ̈®©¦̧Æ¤´¤

øLà òìqäízávçàeä epnî ©¤©£¤ª©§¤½¦¤

íäøáàøBa úáwî-ìàå,äøN àéä ©§¨¨§¤©¤¬¤−¦¨¨

øLà:ízøwðá-ìà eèéaä £¤ª©§¤«©¦̧¸¤
äøN-ìàå íëéáà íäøáà©§¨¨´£¦¤½§¤¨−̈

íëììBçzíëúãìé øLàãçà-ék §«¤§¤®£¤§¨©§¤¦«¤¨´
íìBò éäìàa ïéîàî íìBòa äéäåéúàø÷åézìcbeäaøàå eäëøáàåïk ¨¨¨¨©£¦¥Ÿ¥¨§¨¦½¦©§¦©«£¨«§¥−§©§¥«¥



רלו

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
àéåëäàøïåùàøäëøa íBiä íëéðôì ïúð éëðà §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈

:äìì÷eæëúåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà §¨¨«¤©§¨®̈£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

çëýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

:ízrãé-àìñèëéäìà ýåýé Eàéáé ék äéäåE «Ÿ§©§¤«§¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:eäaøàåâíçð ïBiö ýåýé íçð-ék §©§¥«¦«¦©̧§Ÿ̈¹¦À¦©¸
ïãrk døaãî íNiå äéúáøç-ìk̈¨§Ÿ¤½¨©¨³¤¦§¨¨¸§¥½¤
äçîNå ïBùN ýåýé-ïâk dúáørå§©§¨−̈§©§Ÿ̈®¨³Ÿ§¦§¨¸
:äøîæ ìB÷å äãBz dá àöné¦¨´¥½̈−̈§¬¦§¨«

`xenl iy
.íëãéa(â,ïBiö 'ä íçð ék"íçð" øîàå .úBðaäì áeLzL ïBiö úà íçðé 'ä §¤§¤¦¦©¦§©¥¤¦¤¨§¦¨§¨©¦©

ìaäaøäa äàeápä Cøãk øáò ïBL ¦§¨¨§¤¤©§¨§©§¥

øák elàk øeøa øácä ék ,úBîB÷î§¦©¨¨¨§¦§¨

.äNòð,äéúáøç ìkúBîB÷nä ìk ©£¨¨¨§Ÿ¤¨¨©§

.daL íéáøçä,dúáøòåøBLéî ©£¥¦¤¨§©§¨¨¦

"äáøò"L ïàk Løt é"Løå .øaãnaL¤©¦§¨§©¦¥¥¨¤£¨¨

.áøçðå áeMé äéäL íB÷î àeä,äãBz ¨¤¨¨¦§¤¡©¨
.úBàìôpä ìòå íéqpä ìò äàãBä ìB÷¨¨©©¦¦§©©¦§¨

mixn zxhr
íëúà ìcâàéì íéãéçé ízàL:âäéúáøç-ìk íçð ïBiö ýåýé íçð-ék £©¥¤§¤¤©¤§¦¦¦¦«¦©̧§Ÿ̈¹¦À¦©¸¨¨§Ÿ¤½¨

íéáøçä úBîB÷nä ìkíNiå ¨©§©£¥¦©¨³¤
døaãî,äîîL õøàïãrkïâk ¦§¨¨¸¤¤§¨¨§¥½¤§©

òeèðdúáøråíéöB÷ Ba íéìãb íML ¨©§©§¨−̈¤¨§¥¦¦

íéøcøãå íéàðñeïBùN ýåýé-ïâk §¨¦§©§©¦§©§Ÿ̈®¨³Ÿ
äãBz dá àöné äçîNåìB÷ §¦§¨¸¦¨´¥½̈¨−
úBàìôpä ìòå íéqpä ìò äàãBäìB÷å ¨¨©©¦¦§©©¦§¨§¬

:äøîæ¦§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,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©¨§¨¨¥¨¦
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:åéðéra øLiä-ìk Léà íBiä ät íéNòèék Ÿ¦²−Ÿ©®¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬

äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr íúàá-àì«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð Eé-úà ízøárå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤

íëéäìà ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−

:çèa-ízáLéå¦«©§¤¤«©

סוף זמן קידוש לבנה:
יום ראשון בערב, י"ד מנחם־אב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oixcdpq(iyiy meil)

,on`p didi `leïì òîLî à÷eprinydl `piax jxved okl - ¨©§©¨
`ed sicrn i`cey ,mrhde .on`p ,d`eyp dy`dy cirdly

,diept didzydéì àçéëL éëä àîéé÷c änëcavna didzy lkk - §©¨§¨§¨¨¦§¦¨¥
xwyny yeygl oi`e ,el dievn xzei `id ixd diept `idy
dilr cirn did `l ok m`y ,dnr lwlwl lkeiy ick ezecra

.d`eyp `idy
m` ,ewlg itkn xzei ziad lran gwely qix` lr oc ongp ax

:zecrl xyk `edáðb ,ïîçð áø øîàåycega apebdïñéðonf `edy §¨©©©§¨¨©¦¨
,xivwdáðbåycegaéøLzztiq`e miaprd xiva onf `edy §¨©¦§¥

,zial d`eazdápb déîL àì.zecrl lqtidl apbk aygp epi` - Ÿ§¥©¨
:`xnbd zx`anéléî éðäwx df ,lqtp epi`y epxn`y dn - ¨¥¦¥

àñéøàaexkya lhepy ,ziad lra ly dcya caery lreta - ©£¦¨
xzid `ed dxen df ote`ay ,dcyd leain rax e` yily e` ivg

.egxh iptn zexita ewlgn xzei hrn lehil envrledf oic ok enk
gwl m` wx `edèòeî øác.dcyd zexita ewlg lr sqepåwx ok ¨¨¨§

caer m`Bzëàìî äøîâpL øáãaoebk ,dyer `edy ef dk`lna §¨¨¤¦§§¨§©§
ila lek`l xzen did lret did m` df ote`ay ,miapr xvea
xzid dxene ,lretk envr z` aiygn qix`de ,ziad lra zeyx
lhepy dn lr eilr citwn ziad lra oi`y xeaqy ,lehil envrl
dxen `l` xeqi`l oiekn epi`y oeikne ,lfb dfa oi`e ewlgn xzei

.zecrl lqtp epi`e ryx aygp epi` ,xaca envrl xzid `ed
:qix` oick epi` xki` oicy zx`an `xnbdãéáæ áøc déøkéà- ¦¨¥§©§¦

,ciaf ax ly mixki`dãçmdnéøòNc àa÷ áðb-,mixery ly aw ©§©©¨§©£¥

déìñôe,zecrl ciaf axéðéäàc àøeaé÷ áðb ãçå,mixnz leky` - ©§¥§©§©¦¨©£¦¥
déìñôedcyd zexitn exky lhep epi`e xg`ny ,eze` mb ciaf ax ©§¥

,ezlihpa xzid zexedl dna el oi` ,ziad lran xky lawn `l`
.zecrl leqty apbk `ed okl

lqtp m`d devn efy xeaqe dxiar xaerd mc`a dpc `xnbd
:zecrléàøBá÷ eäðä,mizn ixaewa didy dyrn -àLôð øeá÷c ©§¨¨¥§©©§¨

mc` exawy -úøöò ìL ïBLàø áBè íBéa,xky zxenz ,zereay - §¦¤£¤¤
.ok zeyrl xeq`y s`eäðéúîLmze` dcip -eäðéìñôe ,àtt áø ©§¦§©¨¨©§¦§

úeãòìeäðéøLëàå ,mxiykde -déì øîà .òLBäé áøc déøa àðeä áø §¥§©§§¦§©¨§¥§©§ª©¨©¥
àtt áø,mze` zxykd recn ,`ped axl,eäðéð íéòLø àäå ©¨¨§¨§¨¦¦§

ax aiyd .zecrl lqtidl mpice oennd zngn dxiar mixaery
mipxaw mze` ,`tt axl `pedéøáñy md miayeg -à÷ äåöî ¨§¦¦§¨¨

éãáòmd ixd ,dxiar xearl miayeg mpi`y oeikne ,dxeawa ¨§¦
,`ped ax z` `tt ax l`y .mixykeäì àðéúnLî à÷ àäåixde - §¨¨§©§¦¨§

zngn mze` micpny md mipian i`ceae ,mze` micpn ep`
.ztqep mrt aeh meia xeawl md mixfeg ok it lr s`e ,dxiard

mipxaw mze`y ,`ped ax el xn`éøáñllgl devn ok` m` s`y ¨§¦
ef devna jexk seq seqy oeik j` ,zn xeawl liaya aeh mei

,aeh mei leligïðaø ïì éãáò à÷ äøtkepl xtkl mivex minkgd - ©¨¨¨¨§¦¨©¨¨
xzen zn`a la` ,epze` micpn jkle ,ef devna yiy dxiard lr

.ef dxiar zeyrl
,øîzéà¦§©
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' ב



לוח זמנים לשבת פרשת עקב בערים שונות בעולםרלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:0106:0508:4408:4609:2209:2310:3110:3219:3219:2720:0019:5419:0820:05באר שבע )ק(

05:5706:0108:4108:4409:1909:2110:3010:3019:3719:3120:0219:5619:0220:07חיפה )ק(

05:5806:0208:4208:4409:1909:2110:2910:3019:3619:3119:5919:5318:5220:04ירושלים )ק(

05:5906:0308:4308:4509:2109:2310:3110:3219:3419:2820:0219:5619:0920:07תל אביב )ק(

05:3705:4508:2008:2609:1609:2010:3210:3420:2320:1321:0120:5119:5721:06אוסטריה, וינה )ק(

07:1607:0909:1109:0809:4909:4510:4310:4017:3817:4318:0618:1117:2418:22אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:4405:5208:2908:3409:2109:2510:3610:3820:2120:1220:5720:4719:5521:02אוקראינה, אודסה )ק(

05:1105:1907:5508:0108:5108:5410:0710:0919:5719:4720:3520:2419:3120:39אוקראינה, דונייצק )ק(

05:2105:2908:0508:1109:0109:0510:1710:1920:0919:5920:4820:3719:4320:52אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:4105:5008:2308:3009:2409:2810:4110:4320:4020:3021:2121:0920:1421:25אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:3305:4208:1508:2209:1609:2010:3310:3620:3420:2321:1421:0220:0721:19אוקראינה, קייב )ק(

06:1306:2008:5809:0309:4909:5211:0411:0520:4720:3821:2021:1020:2121:24איטליה, מילאנו )ק(

06:1706:1608:4708:4609:1609:1510:1910:1818:2318:2218:4618:4518:0418:54אקוואדור, קיטו )ח(

07:4307:3709:4309:4010:1910:1611:1411:1118:1818:2218:4518:4918:0319:00ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:4708:3910:3710:3311:1711:1312:1012:0718:5619:0219:2719:3218:4319:44ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:1106:1708:5609:0009:4009:4210:5210:5320:1320:0520:4420:3619:4920:49ארה״ב, בולטימור )ק(

05:5806:0308:4308:4609:2709:3010:4010:4120:0519:5720:3720:2919:4120:42ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:5806:0408:4308:4709:2809:3010:4110:4220:0619:5820:3820:2919:4120:42ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:3006:3609:1509:1910:0210:0511:1511:1720:4520:3721:1821:1020:2021:23ארה״ב, דטרויט )ק(

06:4406:4709:2709:2910:0310:0511:1311:1320:1120:0620:3720:3219:4920:42ארה״ב, האוסטון )ק(

06:0806:1208:5208:5409:3109:3210:4110:4219:4819:4120:1620:1019:2520:21ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5006:5309:3109:3310:0610:0711:1411:1520:0419:5920:2920:2419:4220:35ארה״ב, מיאמי )ק(

05:5205:5808:3708:4109:2309:2510:3510:3720:0219:5520:3520:2619:3820:39ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:2206:2809:0709:1109:5209:5411:0411:0620:2920:2121:0120:5220:0421:05ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:5005:5608:3508:3909:2109:2310:3410:3520:0219:5420:3520:2719:3820:40ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5506:5209:1409:1209:4509:4310:4410:4218:2218:2318:4618:4718:0518:56בוליביה, לה-פס )ח(

06:1506:2408:5509:0309:5910:0311:1711:1921:2121:1022:0221:5020:5322:07בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:1606:2508:5709:0510:0010:0411:1711:2021:2021:0922:0121:4820:5322:05בלגיה, בריסל )ק(

06:3906:3408:5108:4909:2409:2110:2110:1917:5117:5318:1218:1417:3518:24ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2606:2208:3908:3709:1109:0910:0910:0717:3617:3818:0118:0317:2018:12ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:3205:4108:1208:2009:1709:2110:3410:3720:4120:3021:2221:0920:1721:26בריטניה, לונדון )ק(

05:3305:4308:0908:2009:2209:2610:4010:4320:5520:4321:4021:2620:3021:45בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:3405:4408:1308:2209:2109:2610:3910:4220:5120:3921:3321:2020:2321:37גרמניה, ברלין )ק(

06:0206:1008:4408:5109:4409:4811:0111:0321:0020:4921:4021:2820:3321:45גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4306:3908:5308:5109:2609:2410:2310:2117:5017:5318:0918:1217:3418:21דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1706:1908:5608:5709:2909:2910:3510:3519:1219:0819:3619:3218:5119:42הודו, מומבאי )ח(

06:1406:1508:5308:5409:2509:2510:3210:3119:0719:0419:3219:2818:4619:37הודו, פונה )ח(

05:2805:3608:1208:1809:0609:1010:2210:2420:1020:0120:4820:3719:4420:52הונגריה, בודפשט )ק(

06:0106:0708:4608:5009:3209:3410:4410:4620:1120:0320:4320:3519:4620:48טורקיה, איסטנבול )ק(

06:3206:3809:1709:2110:0010:0211:1111:1220:2920:2221:0020:5220:0521:04יוון, אתונה )ק(

05:5005:5808:3408:4009:2809:3210:4310:4520:3020:2121:0720:5720:0421:11מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבת פרשת עקב בערים שונות בעולם
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1406:1608:5308:5409:2609:2610:3210:3219:0919:0619:3419:3018:4819:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:4207:3309:2309:1910:0710:0210:5810:5417:3017:3718:0318:1017:1718:22ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:2905:3308:1208:1408:4708:4909:5609:5718:4918:4519:1619:1118:2719:21נפאל, קטמנדו )ח(

07:0607:0509:3609:3610:0610:0511:0911:0819:1519:1419:3819:3718:5719:46סינגפור, סינגפור )ח(

05:0505:1407:4407:5308:5108:5510:0910:1220:1820:0621:0120:4819:5021:05פולין, ורשא )ק(

06:2506:2308:4708:4609:1809:1610:1810:1618:0318:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

06:3006:3709:1409:2010:0610:0911:2111:2321:0320:5321:3821:2820:3721:43צרפת, ליאון )ק(

06:3106:3909:1409:2010:1110:1511:2811:3021:2321:1322:0021:4920:5722:04צרפת, פריז )ק(

05:5305:5308:2608:2508:5608:5509:5909:5918:1118:1018:3418:3317:5218:42קולומביה, בוגוטה )ח(

06:1206:1908:5709:0209:4609:4910:5911:0120:3620:2821:0820:5920:1121:12קנדה, טורונטו )ק(

05:4405:5108:2908:3409:2009:2310:3510:3620:1620:0720:5120:4119:5120:55קנדה, מונטריאול )ק(

05:5906:0308:4308:4609:2309:2510:3410:3519:4319:3720:1320:0619:2020:17קפריסין, לרנקה )ק(

05:1505:2607:4607:5909:0609:1110:2610:2920:4820:3521:3521:2120:2021:40רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:4404:5607:1107:2608:3708:4309:5810:0120:2920:1621:1420:5920:0021:19רוסיה, מוסקבה )ח(

05:0605:1407:5007:5608:4408:4810:0010:0219:4719:3820:2420:1419:2120:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:1006:1808:5409:0009:4909:5211:0411:0620:5720:4721:2921:1920:3121:34שוויץ, ציריך )ק(

06:0406:0508:4108:4109:1209:1210:1710:1718:4418:4219:0819:0518:2419:14תאילנד, בנגקוק )ח(



רלט לוח זמנים לשבת פרשת עקב בערים שונות בעולם
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1406:1608:5308:5409:2609:2610:3210:3219:0919:0619:3419:3018:4819:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:4207:3309:2309:1910:0710:0210:5810:5417:3017:3718:0318:1017:1718:22ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:2905:3308:1208:1408:4708:4909:5609:5718:4918:4519:1619:1118:2719:21נפאל, קטמנדו )ח(

07:0607:0509:3609:3610:0610:0511:0911:0819:1519:1419:3819:3718:5719:46סינגפור, סינגפור )ח(

05:0505:1407:4407:5308:5108:5510:0910:1220:1820:0621:0120:4819:5021:05פולין, ורשא )ק(

06:2506:2308:4708:4609:1809:1610:1810:1618:0318:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

06:3006:3709:1409:2010:0610:0911:2111:2321:0320:5321:3821:2820:3721:43צרפת, ליאון )ק(

06:3106:3909:1409:2010:1110:1511:2811:3021:2321:1322:0021:4920:5722:04צרפת, פריז )ק(

05:5305:5308:2608:2508:5608:5509:5909:5918:1118:1018:3418:3317:5218:42קולומביה, בוגוטה )ח(

06:1206:1908:5709:0209:4609:4910:5911:0120:3620:2821:0820:5920:1121:12קנדה, טורונטו )ק(

05:4405:5108:2908:3409:2009:2310:3510:3620:1620:0720:5120:4119:5120:55קנדה, מונטריאול )ק(

05:5906:0308:4308:4609:2309:2510:3410:3519:4319:3720:1320:0619:2020:17קפריסין, לרנקה )ק(

05:1505:2607:4607:5909:0609:1110:2610:2920:4820:3521:3521:2120:2021:40רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:4404:5607:1107:2608:3708:4309:5810:0120:2920:1621:1420:5920:0021:19רוסיה, מוסקבה )ח(

05:0605:1407:5007:5608:4408:4810:0010:0219:4719:3820:2420:1419:2120:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:1006:1808:5409:0009:4909:5211:0411:0620:5720:4721:2921:1920:3121:34שוויץ, ציריך )ק(

06:0406:0508:4108:4109:1209:1210:1710:1718:4418:4219:0819:0518:2419:14תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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 הורידו את יישומון  
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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