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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים הלל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו באב עם המצורף אליו, בו שואל אודות זמן יציאת השבת במוצש"ק.

הוראה  מורי  עם  בזה  להתדבר  צריך  ולכן  השנה  חדשי  ובכל  המדינות  בכל  שוה  אינו  והנה 

בישראל בפאריז וסביבותי' אלה שיש להם ידיעה בהלכתא רבתא זו.

החברה  מטעם  היו"ל  הלוח  לראות  יש  בפועל,  החמה  שקיעת  החמה  נץ  זמן  בדיוק  ולדעת 

האוסטרונומית דצרפת, שהרי מומחים הם במקצוע זה ונאמנים, אלא שהם מציינים שקיעת החמה 

בפועל, שלא תמיד הוא שקיעת החמה ע"פ שו"ע, ואכמ"ל.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג נחמו נחמו עמיה "מאמר ד    

ה   ..........................  ה"משת'ה נחמושבת , ואתחנןבת פרשת ש

)ד  טו  .................................  ח"תשמ'מנחם אב ה ו"טמכתב כללי
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חי  ....................................  ח"מתש'ה, אב- מנחם ו"ט
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כג  ....................................  ח"תשמ'ה אב-מנחם ז"ט

)ז מ  ......................  טיכרך  ואתחנןפרשת שיחות -לקוטי  

)ח המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

מו  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ט  מז  ..................  ואתחנןפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)י מח  .............  ואתחנןפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור

)יא  חע  ...................  ואתחנןפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יב  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

טע  .........................................  ואתחנןפרשת לשבוע  

)יג  פט  .................  ואתחנןפרשת לשבוע " היום יום"לוח

)יד בצ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

  

ם"שיעורי רמב

)טו – הצ  ...............  ואתחנןפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג

)טז –  זנק   ..............  ואתחנןרשת פלשבוע פרק אחד ליום

)יז – אקפ  ................  ואתחנןפרשת לשבוע ות צוספר המ



)יח  נביאים וכתובים  

דקפ  .......................................דפרק  שיר השירים, סופרק  ישעיה

)יט  ריזנמסכת  –משניות  

וקפ  ........................................................ביאור קהתי

)כ  גקצ  ...................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כא  עם ביאורים זבחיםמסכת  

דקצ  .....................................................  קועד דף  קמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כב  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

דכר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כג ריביתת שולחן ערוך הלכו  

כהר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כד  ואתחנן אל הה "ד תורהלקוטי'  

זכר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כה  התשובשערי   

זלר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)כו ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

חלר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כז ב"תורת שמואל תרל   

טלר  .....................................................  ש"ר מוהר"מואד

)כח  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כט מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

מאר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

מגר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לא

מהר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לב ומר  .............................  הלכות בית הבחירה –ם "רמב

)לג  נר  ..........................................  חומש לקריאה בציבור

)לד טנר  .......................  קודש-ה התורה למנחת שבתקריא

סאר  ..........................................  גפרק  ביאורים לפרקי אבות)לה

)לו  סבר  ..........................  ואתחנןפרשת לשבוע לוח זמנים

)לז סגר  ....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ



ה

   
  

(‰‚ÂÓ È˙Ï ,‰Á‰)
eÓÁ אלקיכם יאמר  ע ּמי ּבזה 1נחמ ּו ּומד ּיקים  , «¬ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹֹ

ה ּלׁשֹון 2ּבדר ּוׁשים  ּכפל  להבין ּדצרי , ְְְִִִֶֶַַָָָ

ּבּדר ּוׁשים  מק ּדימים  זה  ּולהבין נחמ ּו. 2ּדנחמ ּו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָ

ּבּמׁשנה  ּדאיתא  ט ֹובים 3מה  ימים  היּו לא  ְְִִִִַַָָָָֹ

ה ּכּפּורים , ּוכיֹום  ּבאב  ע ׂשר  ּכחמ ּׁשה  ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָליׂשראל 

ח ּיים ' עץ  ּב'ּפרי איתא  ֿ זה  על  מ ּׁשּום 4וה ּטעם  ְְִִִִִֵֶַַַַַָ

סיהרא  קיימא  ּבׁשלמ ּות , ה ּלבנה  מ ּלּוי ה ּוא  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשאז

ֿ זה 5ּבא ׁשלמ ּותא  על  ּומק ׁשה  ׁשאמר ּו2. ּדמ ּמה  , ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

מ ׁשמע  ּבאב , ּכט "ו ליׂשראל  ט ֹובים  ימים  היּו ְְְְְִִִֵַַָָָָֹלא 

רגלים , מ ּׁשל ׁש ּגם  יֹותר  ּגד ֹול  ט ֹוב ' 'יֹום  ְִִֵֶַָָָֹׁשה ּוא 

הם  ה ּסּכֹות  וחג  ה ּפסח  חג  ּגם  ׁשהרי מ ּובן, ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֻואינֹו

ה ּׁשב ּוע ֹות  חג  ּדאפיל ּו מ ּזֹו, [ויתירה  לחד ׁש ְֲִִִֵֶַַַַָָֹּבט "ו

ּדחג ׁשה ּקביע ּות  מ ּכיון ּבחד ׁש, לט "ו ּכן ּגם  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּי

אם  ּכי סיון, ּבחד ׁש מס ּים  ּביֹום  אינּה ְְְִִִֵֶַָָָָֹֻה ּׁשב ּוע ֹות 

ה ּפסח  חג  לקביע ּות  ּבהמ ׁש היא  ט "ו 6קביע ּות ֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַַ

ט ֹוב ' 'יֹום  ׁשה ּוא  ּבאב  ּבט "ו ה ּמעלה  ּומהי ְְֲִִֶַַַָָָניסן],

ואפיל ּו רגלים , ּדג ' ט ֹוב ' מה 'יֹום  יֹותר  ְְֲִִֵֵַַָָּגד ֹול 

זה  ּומבאר  וס ּכֹות . ּׁשּיד ּוע 7מ ּפסח  מה  ֿ ּפי 8על  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

היא  ׁשה ּירידה  ּדכל  ויריד ֹות , ּבעל ּיֹות  ְְְֲִִִִִֶַַָָָָה ּכלל 

מעלת  וזֹוהי ּביֹותר . ּכן ּגם  היא  העל ּיה  ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָּביֹותר ,

ּבניסן  ע ׂשר  חמ ּׁשה  על  אב  ּבחד ׁש ע ׂשר  ְְֲֲִִִֶַָָָָָָָָֹחמ ּׁשה 

מ ּׁש ּבאב ,ות ׁשרי, ּדט "ו וה ּׁשלמ ּות  ׁשהעל ּיה  ּום  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

ענין  ּבאב , ּדת ׁשעה  ה ּגד ֹולה  ה ּירידה  אחרי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּבאה 

ּגד ֹולה  על ּיה  היא  העל ּיה  ולכן וה ּגל ּות , ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָֻהחר ּבן

והגם  ק ׁשּורה 9ּביֹותר . ּבניסן ּדט "ו העל ּיה  ׁשּגם  ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

היא  זֹו על ּיה  ּגם  ּכן ואם  מצרים , יציאת  ְְְֲִִִִִִִֵַַַָעם 
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א.)1 מ , תרכ"ו.)2ישעי ' נחמו ד"ה וראה א'צו. ע ' ב ' כרך נ"ך אוה"ת ואילך. רכא ע ' עת"ר תענית.)3סה"מ  שער )4סוף 

(בסופו). כו.)5חגה"ש פט "ו, שמו"ר א. קנ, זח "א וש"נ.)6ראה תצד. ר"ס  או"ח  אדה"ז שו"ע  שם )7ראה עת"ר סה"מ 

שם. נ"ך אוה"ת ואילך. רכו ובכ"מ .)8ע ' כה. ע ' תקס "ד סה"מ  ג. יא, שה"ש לקו"ת ריט . ע ' שם עת"ר סה"מ  ראה )9ראה

קצח ֿקצט ). ע ' תשד"מ  (סה"מ  תשד"מ  כו' טובים ימים היו לא ד"ה גם

    
הראשונה  ההפטרה שהיא נחמו ", "שבת השבת, הפטרת את הפותח בפסוק

נחמה) של  הפטרות (שבע דנחמתא" "שבעא הנקראות ההפטרות שבע מתוך 

נאמר : השנה, ראש לפני 
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,˙eÏ‚c באב לט"ו  יש כן  אם ולמה ¿»
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ו    

היה  מצרים  ּגל ּות  הרי ּדגל ּות , ה ּירידה  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָלאחרי

ממלכת  יׂשראל  ׁשּנע ׂשּו קדם  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלפני

קד ֹוׁש וג ֹוי עדין 10ּכהנים  נע ׂשּו ׁשּלא  ּומ ּכיון , ְֲֲֲִִִֵֶַַָָֹֹ

ׁשּבּגל ּות  ה ּירידה  אין קד ֹוׁש, וג ֹוי ּכהנים  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹממלכת 

ּבאב  ּדת ׁשעה  ה ּגל ּות  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ,ּכ ּכל  ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּגד ֹולה 

הרי  ּכהנים , ממלכת  נע ׂשּו ׁשּכבר  לאחרי ְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיה 

קד ֹוׁש וג ֹוי ּכהנים  (ׁשּממלכת  זה  ּדגל ּות  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹה ּירידה 

ועצ ּומה  ּגד ֹולה  ירידה  היא  ּבּגל ּות ) ְְְֲִִִִַַָָָָָנמצאים 

ירידה  ׁשּלאחרי ּבאב  ּדט "ו העל ּיה  ולכן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָּביֹותר ,

ּביֹותר . ּגד ֹולה  על ּיה  היא  ּבאב ) (ּדת ׁשעה  ְְְְְֲִִִֵָָָָזֹו

‡Óe ּבאב 11ּבּמאמר ּדט "ו העל ּיה  ּדענין , ¿»≈ְְְְֲֲִִַַַָָָָ

ה ּוא  ּבאב  ּדת ׁשעה  ה ּירידה  ְְְְְֲִִֵֶַַָָָׁשּלאחרי

לאחרי  ה ּבאה  העתידה  ּדגא ּלה  העל ּיה  ְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָֻֻּדגמת 

ּדלעתיד ֿ ה ּגּלּוי ּדמעלת  ּדוקא . ּדגל ּות  ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָה ּירידה 

ׁשּיהיה  היא , ה ּׁשליׁשי ה ּמק ּדׁש ּבבית  ׁשּיהיה  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלבא 

רא ׁשֹון  ּדבית  הפסק . ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּכזה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

ה ּגּלּוי  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  הפסק , ּבהם  היה  ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובית 

ה ּירידה  לאחרי ׁשּבא  מ ּכיון ׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּדבית 

ּכלל , הפסק  ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּכזה  ּגּלּוי ה ּוא  ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּדגל ּות ,

לנצח  יתד ֹותיו יּסע  ּבל  יצען ּבל  ועל 12ֿאהל  . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

לאחרי  ה ּבאה  ּבאב  ּדט "ו ּבעל ּיה  ה ּוא  ֿ זה   ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָּדר

מעין  מאיר  ּבאב  ׁשּבט "ו ּבאב , ּדת ׁשעה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָה ּירידה 

ה ּקׁשר  וזה ּו הפסק . ּבֹו ׁשאין ֿ לבא  ּדלעתיד  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹה ּגּלּוי

ּדענין  נחמ ּו, נחמ ּו ענין עם  ּבאב  ּדט "ו ְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָוה ּׁשּיכ ּות 

וה ּגל ּות , החר ּבן על  ה ּנחמה  ה ּוא  נחמ ּו ְְֲֲֶַַַַַַָָָָֻנחמ ּו

ּב על  נחמ ּו ּפעמים , ב ' נחמ ּו נחמ ּו ית ונאמר  ְְֱֲֲֲִִֶַַַַַַָ

ׁשני  ּבית  על  ונחמ ּו נחמה 13רא ׁשֹון ׁשהיא  היינּו , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּגד ֹולה  ירידה  ׁשהיא  ׁשני ּדבית  החר ּבן על  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּגם 

ּבית  ּדחר ּבן מה ּירידה  יֹותר  אפיל ּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֻּביֹותר ,

ה ּירידה 14רא ׁשֹון  אפן לפי היא  ׁשהעל ּיה  ּומ ּכיון , ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

נחמה  היא  (העל ּיה ) ה ּנחמה  ּגם  לכן ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכּנ"ל ,
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ז      

ל ּגא ּלה , ׁשּי ה ּלׁשֹון ּכפיל ּות  ּדענין ְְְְְִִַַַַָָָָֻּכפ ּולה ,

מה ּיד ּוע  ּבּמאמר  א ֹות ּיֹות 15ּכּמּובא  ּבענין ְְֲִִֵַַַַַַָָָ

על  ׁשּמֹורים  ּכפ ּול ֹות ) (א ֹות ּיֹות  "ְְְִִֶַַָמנצ ּפ

התח ּבר ּות 16ה ּגא ּולה  מ ּצד  ה ּוא  ה ּגא ּלה  ענין ּכי , ְְְְְִִִִַַַַַָָֻ

ּדוקא  ה ּסֹובב  א ֹור  ּגּלּוי ׁשעל ֿידי ּבממלא , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָס ֹובב 

מ ּמה  ּגם  [ּולהעיר  מה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּלמעלה 

ל ּגא ּלה ) ּדכפיל ּות  ה ּׁשּיכ ּות  (לענין ּבּדר ּוׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּׁשּמצ ּין

תר "ל   ל ֿ  ל ה ּמתחיל ' ּדּכ"ק 17ל 'ּדּבּור  ּדר ּוׁש , ְְְְְִִִֶַַ

אריּבער  לכ ּתח ּלה  מהר "ׁש, זה 18אדמ ֹו"ר  ּדג ּלּוי ,[ ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

ּבל  אהל  ּכלל , הפסק  ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּבאפן ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹה ּוא 

לנצח . יתד ֹותיו יּסע  ּבל  ְְִִֵֶַַַָָָיצען

LÈÂּבפר ׁשתנּו ּׁשּכת ּוב  מה  עם  זה  19לק ּׁשר  ¿≈ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

נא  אע ּברה  גֹו' ההיא  ּבעת  ה ' אל  ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָואתח ּנן

ּדענין  ג ֹו', ה ּטֹובה  הארץ  את  ּבּקׁשת 20ואראה  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ

יכניס  ה ּוא  וׁשּדוקא  יׂשראל , לארץ  ל ּכנס  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמ ׁשה 

היה  מ ׁשה  אם  ּכי ה ּוא , לארץ  יׂשראל  ּבני ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאת 

אזי  ה ּמק ּדׁש, ּבית  את  ּוב ֹונה  לארץ  ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמכניסם 

ּכלל  ׁשּי היה  ׁשּלא  נצחי, ּבאפן ה ּכניסה  ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה 

מלכ ּי וׁשע ּבּוד  ה ּגל ּות  מה ענין  ּדר ֿ [על  ֹות  ְְְְִִֶֶַַַַַָֻ

ז"ל  ר ּבֹותינּו הרא ׁשֹונֹות ,21ּׁשאמר ּו ל ּוח ֹות  לענין ְְְִִֵֶַַַָָ

ּבה ּו חר ּות 22ּדכתיב  ֿ ּתקרי אל  ה ּלּוח ֹות , על  חר ּות  ְְְִִִִַַַָָ

יׂשראל  היּו הרא ׁשֹונֹות  ל ּוח ֹות  ׁשּמּצד  חר ּות , ְִִִֵֵֶֶַָָָָא ּלא 

ּבהם ], ׁשֹולטת  ול ׁשֹון א ּמה  ּכל  ּדאין ְְְֵֶֶֶַָָָָָֻּבמ ּצב 

ֿ ידי  על  ׁשהיתה  לארץ  ה ּכניסה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמה 

וה ּטעם  ּגל ּות . אחריה  ׁשּׁשּי ּבאפן היא  ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻיה ֹוׁשע 

ח ּמה 23לזה  ּכפני מ ׁשה  ּפני ּכי ּפני 24ה ּוא  ּדענין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּדלעילא  אתער ּותא  המ ׁשכת  ּבחינת  ה ּוא  ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָח ּמה 
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˙eÏLÏzL‰Ó ההתגלות ואופן  ≈ƒ¿«¿¿
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ח    

ּכפני  יה ֹוׁשע  ּפני ֿ ּכן ֿ ּׁשאין [מה  עצמ ּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֻמ ּצד 

ֿ ידי 24לבנה  ׁשעל  ּדלעילא  אתער ּותא  ּבחינת  ה ּוא  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

היא  זֹו ּדהמ ׁשכה  ּדוקא ], ּדלת ּתא  ְְְְְֲִִִַַַָָָָָאתער ּותא 

אתער ּותא  ׁשאין ּבחינה  מאד , ּגב ֹוּה ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹמ ּמק ֹום 

ל ׁשם  מ ּגעת  ׁשּלמעלה 23ּדלת ּתא  ה ּסֹובב  ּבחינת  , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ

הפסק  ּבּה ׁשּי אין זֹו ּדבחינה  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ה ּמתחיל ' (מ 'ּדּבּור  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָוׁשּנּוי.

ה ּנ"ל  ה ּוא 25נחמ ּו ה ּסֹובב  ּדבחינת  ׁשה ּגּלּוי ( ְֲִִִֵֶַַַַַַ

ּכלל . הפסק  ּבֹו ׁשּי ׁשאין ְְְֵֵֶֶֶַָָֹּבאפן

e‰ÊÂ26 ואתח ּנן ג ֹו', ה ' אל  ואתח ּנן ענין ּגם  ¿∆ְְְִֶֶֶַַַַַַָָ

חן  נׂשיאת  ל ׁשֹון א ֹו ח ּנם , מ ּתנת  ,27ל ׁשֹון ְְְְִִֵַַַָ

ה ּסֹובב  מ ּבחינת  ההמ ׁשכה  על  קאי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּזה 

ּדבבחינת  מה ׁשּתל ׁשל ּות . ְְְְְְְִִִֵֶַַַָׁשּלמעלה 

ֿ ידי  על  היא  מ ּׁשם  ההמ ׁשכה  ְְְְְִִִֵַַַַַָָָהה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ה ּסֹובב  ּבבחינת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  דלת ּתא , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאתער ּותא 

ׁשּמע ׂשה  מ ּכיון מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה 

ּדאם  ּכלל , ׁשם  מק ֹום  ּתֹופס  אינֹו ְְְִִֵֵַַָָָה ּתח ּתֹונים 

ג ֹו' ל ֹו ּתּתן מה  מ ּׁשם 28צדק ּת ההמ ׁשכה  לכן , ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

וזה ּו חן. ּדמציאת  ּבאפן ח ּנם , מ ּתנת   ּדר רק  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהיא 

ונפלינּו29ׁשּכת ּוב  ג ֹו' ּבעיני חן מצאתי נא  אם  ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

ההמ ׁשכה  ה ּוא  החן ׁשענין ּדמ ּכיון ג ֹו', וע ּמ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאני

ׁשּמע ׂשה  הה ׁשּתל ׁשל ּות , מ ּסדר  ׁשּלמעלה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמ ּבחינה 

חטאת  אם  ּכלל , ׁשם  מק ֹום  ּתֹופס  אינֹו ְְִִֵֵַַָָָָָָה ּתח ּתֹונים 

ג ֹו' פ ׁשעי ור ּבּו ּבֹו ּתפעל  אפ ׁשר 30מה  הרי , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

 הצר ולכן הע ֹולם , לא ּמֹות  ּגם  מ ּׁשם  ְְְְִֵֶַַַָָָָֻֻֻׁשּימ ׁש

ּפני  על  א ׁשר  העם  מ ּכל  וע ּמ אני ונפלינּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָלב ּקׁש

ׁשּלמעלה  מה ּבחינה  ההמ ׁשכה  ׁשּגם  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדמה ,

וזה ּו ּדוקא . ליׂשראל  ּתהיה  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּדמ ׁשה  הארץ , את  ואראה  נא  אע ּברה  ג ֹו' ְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואתח ּנן

ֿ ידי  על  ּתהיה  יׂשראל  לארץ  ׁשה ּכניסה  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָרצה 
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ואילך.)25 רכח  ע ' עת"ר ואילך.)26סה"מ  סט  ואילך. נג ע ' שם אוה"ת ריש )27ראה ופרש"י  ספרי  שם. אוה"ת ראה

רפ "ב . שמו"ר ז.)28פרשתנו. לה, (סה"מ )29איוב  תרע "ח  נא אם ועתה סד"ה נג. ע ' שם אוה"ת וראה יגֿטז. לג, תשא

רכד). ע ' ו.)30תרע "ח  שם, איוב 

    
האלוקי  העליון  הרצון  dÓˆÚהתעוררות „vÓ של ולא מפעולה כתוצאה ƒ««¿»

למטה  Ï‰האדם ÈÙk ÚLB‰È Èt ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó]24 שלו והדרגה «∆≈≈¿≈¿À«ƒ¿≈¿»»
השמש  מאור  בהרבה הנחות הירח לאור  ‡˙eÚ˙‡נמשלה ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc מלמעלה z˙Ïc‡התעוררות ‡˙eÚ˙‡ È„ÈŒÏÚL ƒ¿≈»∆«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה  שהיא Âc˜‡התעוררות «¿»

להתעוררות  בהתאם מוגבלת התעוררות

יותר  ולא מלמטה ],הבאה
BÊ ‰ÎLÓ‰c אתערותא' של  ¿«¿»»

עצמה  מצד  ÌB˜nÓדלעילא' ‡È‰ƒƒ»
ÔÈ‡L ‰ÈÁa ,„‡Ó dBb»«¿…¿ƒ»∆≈
˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»«««

ÌLÏ23 אין התחתון  האדם ולעבודת ¿»
גבוהה, דרגה באותה »ÈÁa¿ƒ˙השפעה

‰ÏÚÓlL Bq‰«≈∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó נעלית שהיא ומאחר  ≈ƒ¿«¿¿

כן  היא כאשר  הרי  השתלשלות', מ'סדר 

היא  ההתגלות למטה, ויורדת מתגלית

למגבלות  נתונה ואיננה גבול  בלי 

והזמן , ‡ÔÈהמקום BÊ ‰ÈÁcƒ¿ƒ»≈
BÓÎe .ÈepLÂ ˜ÒÙ‰ da CiL«»»∆¿≈¿ƒ¿
eac'Ó) ÏÈÚÏ ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒƒ

Ï"p‰ eÓÁ 'ÏÈÁ˙n‰25( ««¿ƒ«¬««
‡e‰ Bq‰ ˙ÈÁc Èelb‰L∆«ƒƒ¿ƒ««≈
˜ÒÙ‰ Ba CiL ÔÈ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆≈«»∆¿≈

ÏÏk.לנצח נמשך  הוא אלא ¿»
e‰ÊÂ26ÔÈÚ Ìb משה של  תפילתו  ¿∆«ƒ¿«

(ולהכניס  ישראל  לארץ להיכנס רבנו 

שהכניסה  באופן  לארץ ישראל  בני  את

נצחי ) יהיה המקדש ובית נצחית תהיה

נאמר  ‚B',שעליה '‰ Ï‡ ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆
ÔpÁ˙‡Â הוא,ÌpÁ ˙zÓ ÔBLÏ »∆¿««¿«¿«ƒ»

ÔÁ ˙‡ÈN ÔBLÏ B‡27, שני ולפי  ¿¿ƒ«≈
˜‡Èהפירושים  ‰fL מכווןÏÚ ∆∆»≈«

‰ÎLÓ‰‰ האלוקית וההתגלות ««¿»»
לעיל , האמורה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙הנעלית

‰ÏÚÓlL Bq‰«≈∆¿«¿»
˙ÈÁc .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿ƒ¿ƒ«

,˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי באור  «ƒ¿«¿¿
והמוגבל  ÌMÓהמדוד  ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ»

‡˙eÚ˙‡ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc, מצד מלמטה התעוררות ƒ¿«»

כתוצאה  להיות יכולה אלא חינם מתנת בתור  דווקא באה לא והיא האדם,

האדם  למעשי  ÏÚÓlL‰וכתגובה Bq‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ««≈∆¿«¿»
ÌB˜Ó ÒÙBz BÈ‡ ÌÈBzÁz‰ ‰NÚnL ÔÂÈkÓ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ≈»∆«¬≈««¿ƒ≈≈»

'B‚ BÏ Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡c ,ÏÏk ÌL28, שלאדם הכתוב כלשון  »¿»¿ƒ»«¿»«ƒ∆
כביכול  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש לתת מה ÌMÓאין  ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ מבחינת »≈««¿»»ƒ»

zÓ˙ה'סובב' Cc ˜ ‡È‰ƒ«∆∆«¿«
ÔÁ ˙‡ÈˆÓc ÔÙ‡a ,ÌpÁ כמשל ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ«≈

על  כשכר  (לא מתנה לחברו  הנותן  אדם

המקבל ) של  מצידו  מעשה או  עבודה

בעיניו . חן  שמצא מפני  ורק אך  אלא

e˙kL e‰ÊÂ29 אחר במקום ¿∆∆»
ה' מאת רבנו  משה ‡בבקשת Ì‡ƒ»

eÈÏÙÂ 'B‚ EÈÈÚa ÔÁ È˙‡ˆÓ»»ƒ≈¿≈∆¿ƒ¿ƒ
,'B‚ EnÚÂ È‡ רבנו משה שם שגם ¬ƒ¿«¿

יהיו  ישראל  שבני  בקשתו  את מבסס

וה' "ונפלינו ", האומות, משאר  נבדלים

על  רק עליהם, דווקא שכינתו  את ְֶַישרה

על  כשכר  ולא ה' בעיני  חן  מציאת

וכד ' ÔÈÚLמעשיהם ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ÔÁ‰ והתגלות «≈««¿»»

האלוקי  ÏÚÓlL‰האור  ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰‰ „qÓƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
BÈ‡ ÌÈBzÁz‰ ‰NÚnL∆«¬≈««¿ƒ≈

,ÏÏk ÌL ÌB˜Ó ÒÙBz כלשון ≈»»¿»
Baהכתוב  ÏÚÙz ‰Ó ˙‡ËÁ Ì‡ƒ»»»«ƒ¿»

'B‚ EÈÚLÙ eaÂ30, שלגבי היינו  ¿«¿»∆
למעשי  אין  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

חטאים  וגם משמעות שום האדם

דבר  פועלים לא ≈¬‰Èופשעים
ÌMÓ CLÓiL LÙ‡ של שפע ∆¿»∆À¿«ƒ»

השכינה  והשראת אלוקי  »Ìbאור 
Cˆ‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï¿À»»¿»≈À¿«

רבנו  מיוחדת LwÏמשה בקשה ¿«≈
eÈÏÙÂ נבדלים EnÚÂשנהיה È‡ ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿

Èt ÏÚ L‡ ÌÚ‰ ÏkÓƒ»»»¬∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ÌbL ,‰Ó„‡‰»¬»»∆«««¿»»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó יכולה שמצידה ≈ƒ¿«¿¿
העולם  לאומות גם השפעה להיות

e‰ÊÂ .‡˜Âc Ï‡NÈÏ ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ¿»≈«¿»¿∆
‡ ‰aÚ‡ 'B‚ ÔpÁ˙‡Â את »∆¿««∆¿¿»»

‰‡ı,הירדן  ˙‡ ‰‡‡Â¿∆¿∆∆»»∆
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰È‰z Ï‡NÈ ı‡Ï ‰ÒÈk‰L ‰ˆ ‰LÓc¿…∆»»∆«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆«¿≈«¿»«
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מה ׁשּתל ׁשל ּות , ׁשּלמעלה  א ֹור  ּבחינת  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָהמ ׁשכת 

ּתהיה  ּובמילא  ח ּנם , מ ּתנת  ל ׁשֹון ואתח ּנן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבחינת 

זה  א ֹור  ׁשּבבחינת  מ ּכיון נצחי, ּבאפן ה ּכניסה  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאז

ּכּנ"ל . וׁשּנּוי, הפסק  ׁשּי ְְִֵֵֶַַַָאין

‰p‰Â ׁשּלמעלה ה ּסֹובב  מ ּבחינת  ההמ ׁשכה  ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ֿ ידי  על  לארץ  (ה ּכניסה  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּבחינת  המ ׁשכת  ענין ה ּוא  האדם  ּבעב ֹודת  ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹמ ׁשה )

ג ֹו' ואתח ּנן ּׁשּכת ּוב  מה  ּדזה ּו ּבאלק ּות . ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹרא ּיה 

רצה  ׁשּמׁשה  ּדייקא ), (ואראה  ואראה  נא  ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹאע ּברה 

ּבבחינת  ּתהיה  יׂשראל  ּדכל  ׁשהעב ֹודה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹלפעל 

הכי 31רא ּיה  ּבוּדא ּות  היא  ׁשּברא ּיה  ּדההתאמ ּתּות  , ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ

חליׁשּות  איזֹו ּבזה  ׁשּיהיה  ׁשּי ואין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָחזקה ,

וכ ּיד ּוע  על 32וׁשּנּוי. הראיה  מעלת  ּבענין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָ

לרא ּיה  ׁשמיעה  ּדֹומה  ּדאינּה ,33ה ּׁשמיעה , ְְְְִִִִֵַָָָָָ

נאמנים , מאנׁשים  ּדבר  איזה  ׁשֹומע  ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדכא ׁשר 

מ ּכל ֿ אצל ֹו, ה ּדבר  נתא ּמת  אז ׁשּגם  ֿ ּפי ֿ על  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאף 

ּכ ּבתקף  זה  אין ֿ ּכן מק ֹום  ֿ ּׁשאין מה  ,ּכ ל  ְֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

וכ ּיד ּוע  רא ּיה . ֿ ידי ׁשעל  אין 34ההתאמ ּתּות  ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

עדים , מ ּפי ׁשֹומע  ה ּדּין ּדכא ׁשר  ּדּין, נע ׂשה  ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָעד 

מ ּכל ֿ ונאמנים , ּכׁשרים  עדים  ׁשהם  אף  ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָה ּנה 

ּכׁשה ּוא  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  זכ ּות , ׁשּימצא  אפ ׁשר  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָמק ֹום 

וכן  זכ ּותא . לי ּה חזי  לא  ה ּדבר , את  ראה  ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹּבעצמ ֹו

ׁשמיעה  רק  ּדכ ׁשּיׁשנּה ה ', ּבעב ֹודת  ּגם  ְְְֲִִֶֶַַַַָָה ּוא 

ּבזה  ׁשּיהיה  ׁשּי אזי וה ּׂשגה ), (הבנה  ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאלק ּות 

ּברא ּיה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ֿ וׁשל ֹום , חס  ׁשּנּוי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאיזה 

וׁשּנּוי  חליׁשּות  ׁשּום  ּבזה  ׁשּי אין ְֱֲִִֵֶֶַָָֹּבאלק ּות ,

הארץ , את  ואראה  נא  אע ּברה  וזה ּו ֿ וׁשל ֹום . ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַָָָָָחס 

הרא ּיה  ּבחינת  יׂשראל  ּבכל  להמ ׁשי רצה  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדמ ׁשה 

נצחי, ּבאפן לארץ  ה ּכניסה  היתה  ואז ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּבאלק ּות ,

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

ובכ"מ .)31 חינוך. ח "ב  האמצעי  לאדמו"ר תשובה שערי  פרשתנו. ריש אוה"ת ואילך. ג ג, פרשתנו לקו"ת ראה )32ראה

וש"נ. ואילך. 121 ע ' ח "ו ט .)33לקו"ש יט , יתרו א.)34מכילתא כו, ר"ה

    
של  למטה ‡Bוהתגלות ˙ÈÁa אלוקי,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¿ƒ«∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‰ÒÈk‰ Ê‡ ‰È‰z ‡ÏÈÓe ,ÌpÁ ˙zÓ ÔBLÏ ÔpÁ˙‡Â ˙ÈÁa¿ƒ«»∆¿««¿«¿«ƒ»¿≈»ƒ¿∆»«¿ƒ»
‰Ê B‡ ˙ÈÁaL ÔÂÈkÓ ,ÈÁˆ ÔÙ‡a ואין גבול  בלי  אור  שהוא ¿…∆ƒ¿ƒƒ≈»∆ƒ¿ƒ«∆

והשפעתו  להארתו  Ï"pk.גבול  ,ÈepLÂ ˜ÒÙ‰ CiL ÔÈ‡≈«»∆¿≈¿ƒ««
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‰p‰Â וההתגלות ¿ƒ≈ƒ¿«««¿»»

האלוקי ÈÁaÓ˙למטה האור  ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL Bq‰«≈∆¿«¿»

) ˙eÏLÏzL‰Ó שהיה האור  שהוא ≈ƒ¿«¿¿
ידי  על  ı‡Ïמתגלה ‰ÒÈk‰«¿ƒ»»»∆

Ì„‡‰ ˙„BÚa (‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆«¬«»»»
מקום  ובכל  זמן  ÔÈÚבכל  ‡e‰ƒ¿«

‰i‡ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¿ƒ»
˙e˜Ï‡a שיתבאר כפי  האדם, בנפש ∆¡…

e˙kMלהלן . ‰Ó e‰Êc בבקשת ¿∆«∆»
לארץ  להיכנס ‚B'משה ÔpÁ˙‡Â»∆¿««

‰‡‡Â) ‰‡‡Â ‡ ‰aÚ‡∆¿¿»»¿∆¿∆¿∆¿∆
‡˜ÈÈc ומוסיף מדייק רבנו  ומשה »¿»

"ואראה" ∆…∆LnL‰כיון ),לבקש
ÏÚÙÏ ‰ˆ, תפילתו באמצעות »»ƒ¿…

את  שיכניס זה יהיה שהוא והעובדה

לארץ  ישראל  עבודת BÚ‰L„‰בני  ∆»¬»
הרוחנית  È‰z‰ה' Ï‡NÈ ÏÎc¿»ƒ¿»≈ƒ¿∆

‰i‡ ˙ÈÁa31, אדם כמשל  ƒ¿ƒ«¿ƒ»
עיניו  במו  דבר  הרואה

˙e˙n‡˙‰‰c המוחלטת הוודאות ¿«ƒ¿«¿
הדבר  של  ‰È‡באמת ‰i‡aL∆ƒ¿ƒ»ƒ

CiL ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ ÈÎ‰ ˙e‡cÂa¿«»¬ƒ¬»»¿≈«»
ייתכן  ‡BÊÈלא ‰Êa ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆≈

ÈepLÂ ˙eLÈÏÁ בהקשר כתוב (וכך  ¬ƒ¿ƒ
פרשת  הזקן  לרבנו  תורה' ב'לקוטי  זה

ראיה  בחינת עניין  קצת "ויובן  ואתחנן :

עץ  ב'פרי  שכתוב ממה ברוחניות מהו 

נכנס  אחת שפעם א פרק ט שער  חיים'

ומצאו  האריז "ל  אצל  הלוי  אברהם ר '

בישיבה  ששמע ואמר  והקיץ ישן  שהיה

בפרשת  עילאין  ורזין  סודות מעלה של 

שמונים  דורש היה שאם ובלעם בלק

יוכל  לא ולילה יומם רצופים שנים

בשני  שישיג  זה הוא ואיך  להשלים.

שנה  שמונים זמן  שצריך  מה שעות

למעלה  שהוא ראיה בחינת נקרא זה וגילוי  השגה כי  העניין  לאומרם, ויותר 

ממש"). והשגה תבונה Úe„iÎÂ32˙ÏÚÓמבחינת ÔÈÚaהראיהÏÚ ¿«»«¿ƒ¿««¬««
‰i‡Ï ‰ÚÈÓL ‰ÓBc dÈ‡c ,‰ÚÈÓM‰33ÚÓBL L‡Îc , «¿ƒ»¿≈»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¬∆≈«

c ‰ÊÈ‡ היא השמיעה אם אפילו  ÌÈÓ‡,הרי  ÌÈL‡Ó ≈∆»»≈¬»ƒ∆¡»ƒ
,BÏˆ‡ c‰ ˙n‡˙ Ê‡ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡ באנשים מדובר  שהרי  ««ƒ∆«»ƒ¿«≈«»»∆¿

הדברים באמיתות מפקפק לא השומע האדם ולכן  ‡ÔÈנאמנים ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈
,Ck Ïk Û˜˙a ‰Êבדברים שלו  האימון  את לערער  ŒÔÈ‡MŒ‰Óוייתכן  ∆¿…∆»»«∆≈

È„ÈŒÏÚL ˙e˙n‡˙‰‰ Ôk≈«ƒ¿«¿∆«¿≈
‰i‡ אותה לערער  ייתכן  שלא ¿ƒ»

אופן . בשום אותה ולהחליש

Úe„iÎÂ34‰NÚ „Ú ÔÈ‡ ÔÈÚa ¿«»«¿ƒ¿«≈≈«¬∆
,Ôic יכול אינו  עיניו  במו  דבר  הרואה «»

מקרה  באותו  הדיין  ∆¬»¿L‡Îcלהיות
ÚÓBL Ôic‰ המעשה את תיאור  ««»≈«

Ì‰L Û‡ ‰p‰ ,ÌÈ„Ú ÈtÓƒƒ≈ƒƒ≈«∆≈
ÌÈÓ‡Â ÌÈLk ÌÈ„Ú והדיין ≈ƒ¿≈ƒ¿∆¡»ƒ

להם, ומאמין  דבריהם את מקבל 
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ט      

מה ׁשּתל ׁשל ּות , ׁשּלמעלה  א ֹור  ּבחינת  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָהמ ׁשכת 

ּתהיה  ּובמילא  ח ּנם , מ ּתנת  ל ׁשֹון ואתח ּנן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבחינת 

זה  א ֹור  ׁשּבבחינת  מ ּכיון נצחי, ּבאפן ה ּכניסה  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאז

ּכּנ"ל . וׁשּנּוי, הפסק  ׁשּי ְְִֵֵֶַַַָאין

‰p‰Â ׁשּלמעלה ה ּסֹובב  מ ּבחינת  ההמ ׁשכה  ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ֿ ידי  על  לארץ  (ה ּכניסה  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּבחינת  המ ׁשכת  ענין ה ּוא  האדם  ּבעב ֹודת  ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹמ ׁשה )

ג ֹו' ואתח ּנן ּׁשּכת ּוב  מה  ּדזה ּו ּבאלק ּות . ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹרא ּיה 

רצה  ׁשּמׁשה  ּדייקא ), (ואראה  ואראה  נא  ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹאע ּברה 

ּבבחינת  ּתהיה  יׂשראל  ּדכל  ׁשהעב ֹודה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹלפעל 

הכי 31רא ּיה  ּבוּדא ּות  היא  ׁשּברא ּיה  ּדההתאמ ּתּות  , ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ

חליׁשּות  איזֹו ּבזה  ׁשּיהיה  ׁשּי ואין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָחזקה ,

וכ ּיד ּוע  על 32וׁשּנּוי. הראיה  מעלת  ּבענין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָ

לרא ּיה  ׁשמיעה  ּדֹומה  ּדאינּה ,33ה ּׁשמיעה , ְְְְִִִִֵַָָָָָ

נאמנים , מאנׁשים  ּדבר  איזה  ׁשֹומע  ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדכא ׁשר 

מ ּכל ֿ אצל ֹו, ה ּדבר  נתא ּמת  אז ׁשּגם  ֿ ּפי ֿ על  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאף 

ּכ ּבתקף  זה  אין ֿ ּכן מק ֹום  ֿ ּׁשאין מה  ,ּכ ל  ְֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

וכ ּיד ּוע  רא ּיה . ֿ ידי ׁשעל  אין 34ההתאמ ּתּות  ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

עדים , מ ּפי ׁשֹומע  ה ּדּין ּדכא ׁשר  ּדּין, נע ׂשה  ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָעד 

מ ּכל ֿ ונאמנים , ּכׁשרים  עדים  ׁשהם  אף  ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָה ּנה 

ּכׁשה ּוא  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  זכ ּות , ׁשּימצא  אפ ׁשר  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָמק ֹום 

וכן  זכ ּותא . לי ּה חזי  לא  ה ּדבר , את  ראה  ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹּבעצמ ֹו

ׁשמיעה  רק  ּדכ ׁשּיׁשנּה ה ', ּבעב ֹודת  ּגם  ְְְֲִִֶֶַַַַָָה ּוא 

ּבזה  ׁשּיהיה  ׁשּי אזי וה ּׂשגה ), (הבנה  ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאלק ּות 

ּברא ּיה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ֿ וׁשל ֹום , חס  ׁשּנּוי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאיזה 

וׁשּנּוי  חליׁשּות  ׁשּום  ּבזה  ׁשּי אין ְֱֲִִֵֶֶַָָֹּבאלק ּות ,

הארץ , את  ואראה  נא  אע ּברה  וזה ּו ֿ וׁשל ֹום . ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַָָָָָחס 

הרא ּיה  ּבחינת  יׂשראל  ּבכל  להמ ׁשי רצה  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדמ ׁשה 

נצחי, ּבאפן לארץ  ה ּכניסה  היתה  ואז ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּבאלק ּות ,
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י    

מה  וזה ּו ׁשּנּוי. ׁשּום  ׁשּי לא  ׁשּברא ּיה  ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמ ּכיון

יׂשראל  ּבני את  יכניס  ּדוקא  ׁשה ּוא  מ ׁשה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשרצה 

ּבאלק ּות , רא ּיה  ּבחינת  היה  מ ׁשה  אצל  ּכי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלארץ ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  נעלית , הכי לרא ּיה  35ועד  ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָ

ּבזה , נתנּבא  ּומ ׁשה  ּבכה  נתנּבא ּו ה ּנביאים  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכל 

ּברמ ּב"ם  מעלת 36וכ ּמבאר  ּובפרט ּיּות  ּבאר ּכה  ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָֹֻ

ׁשה ּנב ּואה  ועד  ה ּנביאים , ׁשאר  על  מ ׁשה  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹנב ּואת 

ּפנים  אל  ּדפנים  ּבאפן היתה  (ׁשּלמעלה 37ׁשּלֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּבפנים  ּפנים  מ ּצד 38מ ּבחינת  ה ּוא  זה  ּדכל  ,( ְְְִִִִִֶַַָָָ

היֹות ֹו מ ּצד  ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן וכל  ּדמ ׁשה , ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה ּנב ּואה 

(ּגם  ה ּנב ּואה  מענין למעלה  ׁשּזה ּו ה ּתֹורה  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָמק ּבל 

ּדמ ׁשה ) ׁשה ּוא 39מה ּנב ּואה  מ ׁשה  רצה  ולכן . ְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ענין  נמ ׁש היה  אז ּכי לארץ , יׂשראל  את  ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיכניס 

ּבכל  מ ׁשה ) ׁשל  (ּבחינת ֹו ּבאלק ּות  ְְְֱִִֶֶָָָָָֹֹהרא ּיה 

נצחי, ּבאפן ה ּכניסה  אז היתה  ּובמילא  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹיׂשראל ,

ַַּכּנ"ל .

e‡e ּדואתח ּנן ה ּׁשּיכ ּות  וכן (ּדואתח ּנן, הענין ≈ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ט "ו  ענין ועם  נחמ ּו, נחמ ּו ענין ְְְֲֲִִִִַַַַעם 

ה ּנ"ל  ּבּדר ּוׁש מבאר  ה ּנה  יֹותר , ּבפרט ּיּות  ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹּבאב )

נחמ ּו ה ּמתחיל ' ּבאב 40('ּדּבּור  ט "ו ּדענין ( ְְְְֲִִִַַַַָ

ּבענין  ּׁשּיד ּוע  מה  ֿ ּפי על  יֹותר  יּובן ט "ו) ְְְִִִֵֶַַַַָָָ(מס ּפר 

ואתח ּנן  ּכמנין מ ׁשה  ׁשהת ּפּלל  ּתפ ּלֹות  ,41תקט "ו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ה ּוא  ט "ו ט "ו, עם  ת "ק  ח ּבּור  ה ּוא  תקט "ו ְְִִִַּדענין

ה ּוא  ות "ק  ּובינה ) חכמה  (ּבחינת  י"ה  ְְְְִִִַַָָָּבחינת 

ּכל  ּדארי ה ּספיר ֹות  [ּכי ּדארי חסדים  ה ' ְְְְֲִִִִִִַַַַָָּבחינת 

ּכל ּולה  ספירה  ׁשּכל  (היינּו מ ּמאה  ּכל ּולה  ְְְְִִֵֶַַַָָָָָאחת 

ּדארי חסדים  ׁשה ' ונמצא  מ ּיּו"ד ) ויּו"ד  ְְְְֲִִִִִֶַָָמ ּיּו"ד ,
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מטות.)35 ר"פ  פל"ה.)36ספרי  ח "ב  מו"נ הז'. היסוד חלק  פ ' סנהדרין פיה"מ  ה"ו. פ "ז יסוה"ת י .)37הל' לד, ברכה

ר )38 אוה"ת ועוד.ראה רנ. ע ' ריש תרכ"ז סה"מ  ואילך. ב 'לה ע ' ה כרך ע ')39אה חי "ט  לקו"ש וש "נ. ב . י , חגיגה ראה

וש"נ. ואילך. ואילך.)17740 רל ע ' ו.)41עת"ר פי "א, דב "ר

    
,ÈÁˆגלות של  אפשרות  שתיתכן  CiLמבלי  ‡Ï ‰i‡aL ÔÂÈkÓ ƒ¿ƒƒ≈»∆ƒ¿ƒ»…«»

ÈepL ÌeL. האלוקי האור  והסתר  מהעלם נובע הגלות עניין  כל  e‰ÊÂוהרי  ƒ¿∆
‡Ï Ï‡NÈ Èa ˙‡ ÒÈÎÈ ‡˜Âc ‡e‰L ‰LÓ ‰ˆL ‰Ó,ı «∆»»…∆∆«¿»«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»»∆

‰LÓ Ïˆ‡ Èk עצמו‰i‡Ï „ÚÂ ,˙e˜Ï‡a ‰i‡ ˙ÈÁa ‰È‰ ƒ≈∆…∆»»¿ƒ«¿ƒ»∆¡…¿«ƒ¿ƒ»
,˙ÈÏÚ ÈÎ‰ בראיה שגם היינו  ¬ƒ«¬≈

משה  של  והראיה דרגות, יש עצמה

ביותר  הגבוהה בדרגה הייתה

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe35 לגבי ¿«¬««≈«
רבנו  משה של  הנבואה «Ïkדרגת

'‰Î'a e‡a˙ ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒƒ¿«¿¿
אמר  ב"כה נפתחות שלהם והנבואות

Ê'a‰'ה'" ‡a˙ ‰LÓe ככתוב …∆ƒ¿«≈¿∆
הללו  הביטויים ושני  הדבר ". "זה

לכאורה  דומים בפסוקים, המופיעים

הבדל  ביניהם יש דבר  של  לאמיתו  אבל 

משמעו  "זה" הביטוי  ודווקא משמעותי 

באצבעו  "מראה (כמו  מוחשית ראיה

זה"), Ì"aÓaואומר  ‡nÎÂ36 ¿«¿…»»«¿»
˙ÏÚÓ ˙eiËÙe ‰k‡a«¬À»ƒ¿»ƒ«¬«
‡L ÏÚ ‰LÓ ˙‡e¿«…∆«¿»

,ÌÈ‡Èp‰ הרבות המעלות ובגלל  «¿ƒƒ
שאר  נבואת על  משה נבואת של 

כל  של  "רבן  נקרא הוא הנביאים

BlLהנביאים" ‰‡ep‰L „ÚÂ¿«∆«¿»∆
ÌÈt Ï‡ ÌÈÙc ÔÙ‡a ‰˙È‰37 »¿»¿…∆¿»ƒ∆»ƒ

על  לא רבנו  משה ..." הרמב"ם כדברי 

בו , אדבר  פה אל  פה שנאמר  מלאך , ידי 

פנים" אל  פנים משה אל  ה' ודבר  ונאמר 

פנים" אל  "פנים של  באופן  (ונבואה

דרגה ÈÁaÓ˙היא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÙa ÌÈt38 שבה הבחינה שהיא »ƒ¿»ƒ

תורה), במתן  ישראל  בני  לכל  התגלה ה'

‰‡ep‰ „vÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÎc¿»∆ƒ««¿»
‰LÓc בלבדŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ , ¿…∆¿»∆≈¿«

Ïa˜Ó B˙BÈ‰ „vÓ ÓÁÂ»…∆ƒ«¡¿«≈
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ e‰fL ‰Bz‰«»∆∆¿«¿»≈ƒ¿«
‰‡ep‰Ó Ìb) ‰‡ep‰«¿»«≈«¿»

(‰LÓc39. רבנו למשה דווקא שמיוחדת יותר  עוד  גדולה מעלה ÔÎÏÂוהיא ¿…∆¿»≈
‡e‰L ‰LÓ ‰ˆ דווקא‰È‰ Ê‡ Èk ,ı‡Ï Ï‡NÈ ˙‡ ÒÈÎÈ »»…∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈»»∆ƒ»»»

ÏÎa (‰LÓ ÏL B˙ÈÁa) ˙e˜Ï‡a ‰i‡‰ ÔÈÚ CLÓƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»»¡…¿ƒ»∆…∆¿»
.Ï"pk ,ÈÁˆ ÔÙ‡a ‰ÒÈk‰ Ê‡ ‰˙È‰ ‡ÏÈÓe ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈»»¿»»«¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ««

ÔÈÚ ÌÚ ÔpÁ˙‡Âc ˙eÎiM‰ ÔÎÂ ,ÔpÁ˙‡Âc) ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿»∆¿««¿≈««»¿»∆¿««ƒƒ¿«

‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙa (‡a Â"Ë ÔÈÚ ÌÚÂ ,eÓÁ eÓÁ«¬«¬¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
eÓÁ 'ÏÈÁ˙n‰ eac') Ï"p‰ Leca ‡Ó40Â"Ë ÔÈÚc ( ¿…»«¿««ƒ««¿ƒ«¬¿ƒ¿«

ÔÈÚa Úe„iM ‰Ó ÈtŒÏÚ ˙BÈ ÔeÈ (Â"Ë tÒÓ) ‡a¿»ƒ¿»»≈«ƒ«∆»«¿ƒ¿«
‰LÓ Ïlt˙‰L ˙BlÙz Â"Ë˜˙ ישראל לארץ הכניסה ÔÈÓkעל  ¿ƒ∆ƒ¿«≈…∆¿ƒ¿«

של  ÔpÁ˙‡Â41ÔÈÚcהגימטרייא , »∆¿««¿ƒ¿«
˜"˙ eaÁ ‡e‰ Â"Ë˜˙ƒ

מאות) חמש Â"Ë(המספר  ÌÚƒ
עשרה), חמש ‰e‡(המספר  Â"Ë

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa) ‰"È ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ«»¿»
‰Èe וחסידות בקבלה כמבואר  ƒ»

– הוי ' שם של  האותיות שארבעת

הספירות, לעשר  רומזות – ֿ ה ֿ ו  ֿ ה י 

כנגד  הם הראשונות האותיות ושתי 

באגרת  הזקן  רבנו  כלשון  ובינה, חכמה

"היו "ד  פ"ד : התניא שבספר  התשובה

מרמזת  לבד  נקודה בחינת שהיא

העלם  בבחינת שהיא יתברך  לחכמתו 

התפשטות  לבחינת שבאה קודם והסתר 

שבאה  ואחר  וההבנה... ההשגה וגילוי 

ההשגה  וגילוי  התפשטות לבחינת

ה"א  באות ונרמזת נכללת וההבנה...

לרוחב... התפשטות בחינת לה שיש

לאורך ") חמש Â˙"˜וגם המספר  ¿
ÌÈ„ÒÁמאות  '‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¬»ƒ

שחמש  וחסידות בקבלה כמבואר 

נצח  תפארת, גבורה, חסד , המידות

המידות  (ואילו  המידות עיקר  הן  והוד 

להשפעה  בעיקר  נועדו  ומלכות יסוד 

הקירוב  עניין  הם חסדים וה' החוצה)

המידות, בחמשת שישנו  והגילוי 

המדידה  עניין  שהם גבורות ה' לעומת

המידות שבחמשת CÈ‡c¿«ƒוההגבלה
'אריך  – לשניים נחלקת הכתר  בחינת

יומין ' ו 'עתיק הרצון ) (עניין  אנפין '

כפי  החסדים וחמשת העונג ) (עניין 

מאות  חמש במספר  הם ב'אריך ' שהם

CÈ‡c ˙BÈÙq‰ Èk] שהוא ƒ«¿ƒ¿«ƒ
אבל  מהאצילות שלמעלה ב'כתר ' במספר אמנם ספירות בו  גם יש בהעלם

אשר  ‡Á˙עשר , Ïk הספירות ÏkLמעשר  eÈÈ‰) ‰‡nÓ ‰ÏeÏk »««¿»ƒ≈»«¿∆»
,„"eiÓ ‰ÏeÏk ‰ÈÙÒ שאר מכל  כלולה מהספירות אחת  כל  כי  ¿ƒ»¿»ƒ

וכך  שבחכמה" "בינה שבחכמה", "חכמה יש למשל , ובחכמה, הספירות.

כלולות eÈÂ"„הלאה כן  גם עצמם L‰'העשר  ‡ˆÓÂ („"eiÓ ¿ƒ¿ƒ¿»∆
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יי      

יֹותר  ּולמעלה  ּבּדר ּוׁש], ּכּמּובא  ת "ק , ּבמס ּפר  ְְְְְִֵֵַַַַָָהם 

חסדים  ה ' [ׁשּגם  ּדע ּתיק  חסדים  ה ּוא  ת "ק  ְְֲֲִִִִֶַַַָָּבחינת 

ּבאר ּכה  ּכּמבאר  ת "ק , ּבגימטר ּיא  הם  ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֻּדע ּתיק 

ה ּוא  ט "ו) עם  ת "ק  (ח ּבּור  תקט "ו וענין ְְְִִִַַּבּדר ּוׁש],

ׁשּמאירים  ּדע ּתיק  חסדים  וה ' ּדארי חסדים  ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָה '

ה ּגּלּוי  יהיה  ֿ לבא  ׁשּלעתיד  ׁשם , ּומ ֹוסיף  ְְְִִִִֶֶַָָָֹּבי"ה .

(ט "ו) ּבי"ה  רק  לא  (ת "ק ) ּדע ּתיק  חסדים  ְְְֲִִַַָֹּדה '

ּוכמ ֹו י"ה , ּכמ ֹו יהיה  ו"ה  ּדגם  ּבו"ה , ּגם  ְְְְְִֶֶַַָא ּלא 

ּפעמים 42ׁשּכת ּוב  ב ' ה ּוא  יהיה  יהיה , הה ּוא  ּבּיֹום  ְְְִִִֶֶֶַַָָ

לבאר  ויׁש י"ה . ּבבחינת  יהיה  ו"ה  ּגם  ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַַָי"ה ,

ואתח ּנן  ּפר ׁשת  ה ּתֹורה ' ּב'א ֹור  ה ּמבאר  ֿ ּפי על  ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹזה 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ג ֹו', ואתח ּנן ה ּמתחיל ' ְְְִִֵֶַַַַַַָָ'ּדּבּור 

ּתפ ּלֹות  ֿ עדן 43תקט "ו נׁשמת ֹו אדמ ֹו"ר  [ּבר ׁשימת  ְְְְִִִִֵֶַַָ

ה ּנ"ל  'ּדּבּור 44ל ּדר ּוׁש וה ּוא  ּדברים , לספר  מצ ּיין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ב ' יׁש תקט "ו ׁשּבענין ה ּנ"ל ] ואתח ּנן ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָה ּמתחיל '

למעלה  ה ּוא  ׁשת "ק  ה ּוא  א ' ּפר ּוׁש ְְִֵֵֶַָּפר ּוׁשים .

ּובינה  (חכמה  י"ה  ּבחינת  ה ּוא  ּדט "ו ְְְִִִַָָָמט "ו,

ּדאר  חסדים  ה ' ה ּוא  ות "ק  וה 'ּדאציל ּות ), י ְְְֲֲִִִַַָ

ה ּוא  דת "ק  ה ּוא  ב ' ּופר ּוׁש ּכּנ"ל . ּדע ּתיק  ְְֲִִֵַַַָחסדים 

ׁשהם  הע ֹולמ ֹות  על  קאי ּדת "ק  מט "ו, ְְִֵֵֶַַָָָָלמ ּטה 

מארץ  ת "ק , ׁשנה 45ּבמס ּפר  ת "ק   מהל לרקיע  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

יֹותר  ּולמעלה  כ ּו', ורקיע  רקיע  ּכל  ּבין וכן ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָכ ּו'

ּבמס ּפר  הם  ׁשּגם  הע ֹולמ ֹות ) (ׁשר ׁש ה ּמּדֹות  ְְִִֵֶֶַַַַָָֹעל 

ׁשם  ה ּתֹורה ' ּב'א ֹור  (ּכּמבאר  ׁשה ּמּדֹות 46ת "ק  ,( ְְִֶַַַָָָֹ

ּובינה  מחכמה  למ ּטה  הם  הע ֹולמ ֹות ) ֿ ׁשּכן ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָ(וכל 

המ ׁשכת  ה ּוא  תקט "ו ענין ֿ ּפיֿזה , ועל  ְְְִִֶַַַַָ(י"ה ).

(מ ּדֹות , ּבו"ה  ט "ו) ּובינה , (חכמה  י"ה  ְְְִִִַָָָּבחינת 

לק ּׁשר  ויׁש ׁשם . ה ּתֹורה ' ּב'א ֹור  ּכּמבאר  ְְְְֵֵַַַָָָֹת "ק ),

ֿ זה   ּדר ֿ על  ּׁשּמצינּו מה  ֿ ּפי על  ה ּפר ּוׁשים  47ׁשני ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
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Ì‰ CÈ‡c ÌÈ„ÒÁ הכול Leca],בסך  ‡enk ,˜"˙ tÒÓa ¬»ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿««»«¿

˙BÈ ‰ÏÚÓÏeגבוהה יותר  ÌÈ„ÒÁבדרגה ‡e‰ ˜"˙ ˙ÈÁa ¿«¿»≈¿ƒ«¬»ƒ
˜ÈzÚc' שב'כתר יותר  הנעלית ‰Ìהבחינה ˜ÈzÚc ÌÈ„ÒÁ '‰ ÌbL] ¿«ƒ∆«¬»ƒ¿«ƒ≈

,˜"˙ ‡iËÓÈ‚a שהם כפי  חסדים הה' מספר  של  חשבון  אותו  לפי  ¿ƒ«¿ƒ»
k‡a‰באריך  ‡nk«¿…»«¬À»

eaÁ) Â"Ë˜˙ ÔÈÚÂ ,[Leca«¿¿ƒ¿«ƒ
ÌÈ„ÒÁ '‰ ‡e‰ (Â"Ë ÌÚ ˜"˙ƒ¬»ƒ

˜ÈzÚc ÌÈ„ÒÁ '‰Â CÈ‡c גם ¿«ƒ¿¬»ƒ¿«ƒ
Èa"‰יחד  ÌÈÈ‡nL שמספרו ∆¿ƒƒ¿

בין  החיבור  עניין  שזהו  עשרה חמש

(חמש  תקט"ו  וביחד  ו "ט"ו " "ת"ק"

"ואתחנן "). כמניין  עשרה וחמש מאות

,ÌL ÛÈÒBÓe במאמרŒ„È˙ÚlL ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈ„ÒÁ '‰c Èelb‰ ‰È‰È ‡Ï»…ƒ¿∆«ƒ¿¬»ƒ
‰"Èa ˜ ‡Ï (˜"˙) ˜ÈzÚc¿«ƒ…«¿

הוי '( שם של  הראשונות האותיות שתי 

ט"ו ) Âa"‰,שבגימטרייא Ìb ‡l‡∆»«¿
הוי ' שם של  האחרונות האותיות שתי 

שתי  הרגיל  דרך  שעל  ו "ה דגם

יותר  בדרגא הן  האחרונות האותיות

הן  (הראשונות מהראשונות נמוכה

המידות  הן  והאחרונות ובינה חכמה

שתי  ו "ה, לבוא לעתיד  אבל  ומלכות)

הוי ', שם של  האחרונות האותיות

BÓÎe ,‰"È BÓk ‰È‰Èƒ¿∆¿¿
e˙kL42 לעתיד על  המדבר  בפסוק ∆»

È‰È‰לבוא  ,‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆ƒ¿∆
Ìb Èk ,‰"È ÌÈÓÚt ' ‡e‰¿»ƒƒ«

‰"È ˙ÈÁa ‰È‰È ‰"Â כדי עד  ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
פעמיים  "יהיה", אומר  שהפסוק כך 

י "ה.

‡n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«¿…»
'‰Bz‰ B‡'a ה'צמח לאדמו "ר  ¿«»

'eacצדק' ÔpÁ˙‡Â ˙Lt»»«»∆¿««ƒ
eÓ‡ ,'B‚ ÔpÁ˙‡Â 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»∆¿««»¿

˙BlÙz Â"Ë˜˙ Ï"Ê eÈ˙Ba43 «≈«¿ƒ
"BÓ„‡ ˙ÓÈLa] הרש"ב הרבי  ƒ¿ƒ««¿

Ï"p‰ LecÏ Ô„ÚŒB˙ÓL44 ƒ¿»≈∆«¿««
‡e‰Â ,ÌÈc ÙÒÏ ÔÈiˆÓ¿«≈¿≈∆¿»ƒ¿
ÔpÁ˙‡Â ÏÈÁ˙n‰ eac'ƒ««¿ƒ»∆¿««

ÔÈÚaL [Ï"p‰ של הפנימי  Letהתוכן  .ÌÈLet ' LÈ Â"Ë˜˙ ««∆¿ƒ¿«≈≈ƒ≈
˜"˙L ‡e‰ מאות ‡' חמש ÏÚÓÏ‰המספר  ‡e‰ הרוחנית בדרגתו  ∆¿«¿»

Â"ËÓ עשרה חמש Èe‰המספר  ‰ÓÎÁ) ‰"È ˙ÈÁa ‡e‰ Â"Ëc , ƒ¿¿ƒ«»¿»ƒ»
,˙eÏÈˆ‡c לעיל Â˙"˜כמבואר  מאות ), חמש ‰'המספר  ‡e‰ «¬ƒ¿

Ï"pk ˜ÈzÚc ÌÈ„ÒÁ '‰Â CÈ‡c ÌÈ„ÒÁ ממאה כלולים (שבהיותם ¬»ƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿«ƒ««
ו 'אריך ' ש'עתיק' וכיוון  לעיל ) כמבואר  מאות, חמש במספר  הם החמש הרי 

נמצא  מאצילות, שלמעלה בכתר  הם

מט"ו . למעלה הוא 'שת"ק LeÙe≈
˜"˙c ‡e‰ מאות חמש המספר  ¿

,Â"ËÓ ‰hÓÏ ‡e‰ חמש המספר  ¿«»ƒ
מאות c˙"˜עשרה  חמש המספר  כי  ¿

האורות ˜‡Èכאן  על  לא מכוון  »≈
אלא  העליונים »ÏÚהאלוקיים

,˜"˙ tÒÓa Ì‰L ˙BÓÏBÚ‰»»∆≈¿ƒ¿«
שהמרחק  ז "ל  חכמינו  כמאמר 

ı‡Ó45˜"˙ CÏ‰Ó ÚÈ˜Ï ≈∆∆»»ƒ««¬«
ÔÎÂ 'eÎ ‰L המרחק גם ÔÈaהוא »»¿≈≈

,'eÎ ÚÈ˜Â ÚÈ˜ Ïk הרי »»ƒ«¿»ƒ«
מתייחס  מאות חמש שהמספר 

˙BÈלעולמות  ‰ÏÚÓÏe בדרגה ¿«¿»≈
מכוון  מאות חמש המספר  יותר , גבוהה

˙BÓÏBÚ‰ LL) ˙Bcn‰ ÏÚ««ƒ…∆»»
נברא  שהעולם בחסידות כמבואר 

כי  המידות בששת ימים, בששה

הם  העליונות שבספירות המידות

גם  וכך  העולם, של  הרוחני  השורש

העליונים  העולמות ‰Ìלגבי  ÌbL (∆«≈
(‡nkהמידות  ˜"˙ tÒÓa¿ƒ¿««¿…»

ÌL '‰Bz‰ B‡'a46,( ולפי ¿«»»
היא  תקט"ו  בעניין  החלוקה זה פירוש

היא  מאות) (חמש ת"ק שבחינת כזו 

כיוון  ט"ו  מבחינת נמוכה יותר  בדרגה

˙Bcn‰L העולמות שורש שהם ∆«ƒ
(˙BÓÏBÚ‰ ÔkLŒÏÎÂ) שמספרם ¿»∆≈»»

Èe‰ת"ק  ‰ÓÎÁÓ ‰hÓÏ Ì‰≈¿«»≈»¿»ƒ»
(‰"È). ט"ו ŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒשמספרם

Â"Ë˜˙ ÔÈÚ ,‰Ê בא הת"ק כאשר  ∆ƒ¿«
לו  ומחובר  הט"ו  עם ‰e‡ביחד 

‰ÓÎÁ) ‰"È ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«»¿»
,˙BcÓ) ‰"Â (Â"Ë ,‰Èeƒ»ƒ
'‰Bz‰ B‡'a ‡nk ,(˜"˙«¿…»¿«»

.ÌL»
ÌÈLet‰ ÈL M˜Ï LÈÂ משמעות את מפרש אחד  כל  שלכאורה אף ¿≈¿«≈¿≈«≈ƒ

אחר  באופן  ÊŒCcŒÏÚ‰תקט"ו  eÈˆnM ‰Ó ÈtŒÏÚ47ÔÈÚa «ƒ«∆»ƒ«∆∆∆¿ƒ¿«
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יב    

ב ' ּבזה  ׁשּיׁש הרחמים ), (מ ּדֹות  י"ג  מס ּפר  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבענין

ספיר ֹות  ע ׂשר  על  מ ֹורה  יּו"ד  ּדמס ּפר  א ' ְְְִִִֵֶֶֶַָּפר ּוׁשים .

רא ׁשין  רא ׁשי ּתלת  על  מ ֹורה  והג ' ְְֲִִֵֶַַַָָָּדאציל ּות ,

ה ּוא  הג ' זה  ּפר ּוׁש ּדלפי מאציל ּות , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָׁשּלמעלה 

על  ּכן ּגם  קאי יּו"ד  ּדמס ּפר  ב ' מה ּיּו"ד . ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלמעלה 

ע ֹולמ ֹות  ג ' על  קאי ג ' וה ּמס ּפר  ספיר ֹות , ְְְִִֵֶֶַַָָָָהע ׂשר 

ּדלפי  מאציל ּות , ׁשּלמ ּטה  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָּבריאה 

ּומבאר  מה ּיּו"ד . למ ּטה  ה ּוא  הג ' זה , ְְֵֵֶַַַָָֹּפר ּוׁש

אחר  ג '48ּבמק ֹום  ׁשר ׁש ּכי ּכלל , ּפליגי ּדלא  ְְְְִִֵֵֶַָָֹֹ

רא ׁשי  מג' ה ּוא  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ְְֲִִִִֵָָָָָע ֹולמ ֹות 

ֿ ּדר ֿ ועל  מאציל ּות . למעלה  ׁשהם  ּדוקא  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָרא ׁשין

ה ּנ"ל  ה ּפר ּוׁשים  ב ' ּבענין ּגם  ל ֹומר  יׁש ְְִִֵֵֶַַַַַַזה 

ּכי  לזה , זה  ׁשּייכים  ׁשּׁשניהם  תקט "ו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָּבמס ּפר 

(ט "ו), י"ה  עם  (ת "ק ) ה ּמּדֹות  התח ּבר ּות  ְְְִִִִַַַענין

יהיה  הו"ה  ֿ לבא  ׁשּלעתיד  מה  זה ּו ה ּב', ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּכפר ּוׁש

ּבבחינת  יהיה  ׁשהו"ה  מה  והרי י"ה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַּבבחינת 

וה ' ּדארי חסדים  ה ' המ ׁשכת  ֿ ידי על  ה ּוא  ְְְְֲִִֵַַַַָָי"ה 

הא ', ה ּפר ּוׁש ּתכן ׁשּזה ּו ּכּנ"ל , ּדע ּתיק  ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹחסדים 

מאירים  ּדע ּתיק  חסדים  וה ' ּדארי חסדים  ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָׁשה '

(ט "ו). י"ה  ְִִַּבבחינת 

LÈÂ ּבגימ ואתח ּנן ּדענין תקט "ו,ל ֹומר , טר ּיא  ¿≈ְְְְְִִִֶַַַַַָָ

ּכי  ח ּנם . מ ּתנת  מ ּלׁשֹון ואתח ּנן לענין ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּי

ּדארי חסדים  ה ' המ ׁשכת  ה ּוא  תקט "ו ְְְֲִִִַַַַָָענין

מה ׁשּתל ׁשל ּות , ׁשּלמעלה  ת "ק ) (ּבחינת  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָּודע ּתיק 

ה ּוא  ח ּנם  מ ּתנת  מ ּלׁשֹון ּדואתח ּנן הענין ּגם  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָוהרי

ּׁשאין  עצמ ּה, מ ּצד  ּדלעילא  אתער ּותא  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבחינת 

ּדההמ ׁשכה  ל ׁשם , מ ּגעת  ּדלת ּתא  ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָאתער ּותא 

היא  עצמ ּה, מ ּצד  ּדלעילא  אתער ּותא  ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּמּבחינת 

מה ׁשּתל ׁשל ּות , ׁשּלמעלה  ה ּסֹובב  ּבחינת  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהמ ׁשכת 

ואתח ּנן  ענין א ֹופ ּנים . ׁשני יׁש ּגּופא  ׁשּבזה  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָא ּלא 

ׁשּלמעלה  הא ֹור  ׁשהמ ׁשכת  ה ּוא  ח ּנם  ְְְְִֶֶַַַַַָָָָמ ּתנת 
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) ‚"È tÒÓ עשרה שלוש של  המספר  LiLשהוא ,(ÌÈÓÁ‰ ˙BcÓ ƒ¿«ƒ»«¬ƒ∆≈

˙BÈÙÒ NÚ ÏÚ ‰BÓ „"eÈ tÒÓc '‡ .ÌÈLet ' ‰Êa»∆≈ƒ¿ƒ¿»∆«∆∆¿ƒ
,˙eÏÈˆ‡c לעשר )‰‚'ומניין (שבנוסף שלוש Ïz˙המספר  ÏÚ ‰BÓ «¬ƒ«∆«¿»

‰Ê Let ÈÙÏc .˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈL‡ ÈL‡ י "ג במספר  »≈»ƒ∆¿«¿»≈¬ƒƒ¿ƒ≈∆
מספר ‰‚' שהוא שלוש המספר  «

מאצילות  שלמעלה ראשים" ה"ראשי 

מצוחצח" "אור  צח", "אור  (הנקראות

קדמון ") ÏÚÓÏ‰ו "אור  ‡e‰¿«¿»
„"ei‰Ó מספר שהוא עשר  המספר  ≈«

מעולם  שעיקרן  ספירות העשר 

ומטה. השני 'האצילות הפירוש

י "ג  של  (המספר  עשרה שלוש במספר 

הרחמים) eÈ"„הואמידות tÒÓc¿ƒ¿»
Ôk Ìb È‡˜ הראשון בפירוש כמו  »≈«≈

tÒn‰Â ,˙BÈÙÒ NÚ‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»
'‚ ÏÚ È‡˜ BÓÏBÚ˙שלוש ‚' »≈«»

‰hÓlL ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆¿«»
,‰Ê Let ÈÙÏc .˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒƒ¿ƒ≈∆

שלוש ‰‚' hÓÏ‰המספר  ‡e‰ «¿«»
„"ei‰Ó. עשר ‡Óeהמספר  ≈«¿…»

Á‡ ÌB˜Óa48 בחסידות‡Ïc ¿»«≈¿…
È‚ÈÏt שני) חלוקים שאינם ¿ƒ≈

זה ÏÏk,הפירושים) משלימים אלא ¿»
זה, BÓÏBÚ˙את '‚ LL Èkƒ…∆»

‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa אכן שהם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
עניין  מתחיל  (שבו  מהאצילות למטה

הספירות) ÈL‡עשר  '‚Ó ‡e‰ƒ»≈
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ‡˜Âc ÔÈL‡»ƒ«¿»∆≈¿«¿»

˙eÏÈˆ‡Ó נכונים הפירושים שני  כך  ≈¬ƒ
הרחמים  מידות בי "ג  שלוש המספר  כי 

הדברים) (בשורש לעשר  מעל  גם הוא

בא  שהדבר  (כפי  מהעשר  למטה וגם

בפועל ).

Ìb ÓBÏ LÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈««
Ï"p‰ ÌÈLet‰ ' ÔÈÚa¿ƒ¿««≈ƒ««
Ì‰ÈML ,Â"Ë˜˙ tÒÓa¿ƒ¿«∆¿≈∆

,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈiL זה ומשלימים «»ƒ∆¿∆
זה  ‰˙eaÁ˙את ÔÈÚ Èkƒƒ¿«ƒ¿«¿

˙Bcn‰(ת"ק)‰"È ÌÚ( ט"ו), «ƒƒ
,'a‰ LeÙk הוא הט"ו  זה פי  שעל  ¿≈«

הת"ק  Œ„È˙ÚlLמעל  ‰Ó e‰Ê∆«∆¿»ƒ
‡Ï השני החלק שהוא הו "ה »…

הוא  וגם יתעלה הוי ' שם של  והתחתון 

‰"È ˙ÈÁa ‰È‰È ‰"Â‰L ‰Ó È‰Â .‰"È ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ««¬≈«∆«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«

˜ÈzÚc ÌÈ„ÒÁ '‰Â CÈ‡c ÌÈ„ÒÁ '‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«¬»ƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿«ƒ
'‰Â CÈ‡c ÌÈ„ÒÁ '‰L ,'‡‰ Let‰ ÔÎz e‰fL ,Ï"pk««∆∆…∆«≈»∆¬»ƒ¿«ƒ¿

˜ÈzÚc ÌÈ„ÒÁ(Â"Ë) ‰"È ˙ÈÁa ÌÈÈ‡Ó הט"ו זה פי  ועל  ¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ«
אלא  מחלוקת זו  אין  הרחמים) (מידות של  בי "ג  כמו  אבל  הת"ק מעל  הוא

כי  זה, את זה משלימים הפירושים שני 

לבוא  לעתיד  שתהיה המעלה אמנם

לדרגת  יתעלו  ו "ה האותיות שגם היא

ידי  על  בא גופא זה אבל  י "ה, האותיות

על  שבאה הת"ק של  והתגלות המשכה

חמשת  של  והתגלות המשכה ידי 

שהם  כפי  ו 'אריך ' 'עתיק' של  החסדים

ממאה. כלולים

ÔpÁ˙‡Â ÔÈÚc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ¿«»∆¿««
CiL ,Â"Ë˜˙ ‡iËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»«»
˙zÓ ÔBLlÓ ÔpÁ˙‡Â ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»∆¿««ƒ¿«¿«

ÌpÁ ענין שהוא לעיל  מבואר  שעליו  ƒ»
ה'סובב' מאור  וההתגלות ההמשכה

השתלשלות'. מ'סדר  Èkƒשלמעלה
'‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ Â"Ë˜˙ ÔÈÚƒ¿««¿»«

˜ÈzÚ„e CÈ‡c ÌÈ„ÒÁ כפי) ¬»ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ממאה כלולים ˙"˜)שהם ˙ÈÁa¿ƒ«

בכתר  בחינות הם ו 'אריך ' 'עתיק וכן 

,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ÔpÁ˙‡Âc ÔÈÚ‰ Ìb È‰Â«¬≈«»ƒ¿»¿»∆¿««

‡e‰ ÌpÁ ˙zÓ ÔBLlÓ למעלה ƒ¿«¿«ƒ»
הוא שהרי  »ÈÁa¿ƒ˙מהשתלשלות
‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה  dÓˆÚ,והתגלות „vÓƒ««¿»
של  ומעשים מהתעוררות כתוצאה לא

כך  כל  גבוהה דרגה וזו  ≈∆ÔÈ‡Mהאדם
‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם  מצד  ÌLÏ,מלמטה ˙ÚbÓ«««¿»
˙ÈÁanL ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»∆ƒ¿ƒ«
„vÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ,dÓˆÚ«¿»ƒ«¿»«¿ƒ«
‰ÏÚÓlL Bq‰«≈∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó של עניינה כמו  ≈ƒ¿«¿¿
תלויה  ואינה באה שאינה חנם מתנת

ובמעשיו  האדם מצד  בהתעוררות

‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡, עצמו בזה ∆»∆»∆»
שלמעלה  הסובב מאור  בהמשכה היינו 

‡ÌÈpÙB,מהשתלשלות  ÈL LÈ≈¿≈«ƒ
אחד  עניין  ומבאר . שהולך  ÔÈÚכפי  ƒ¿«

e‰ ÌpÁ ˙zÓ ÔpÁ˙‡ÂB‡‰ ˙ÎLÓ‰L ÏÚÓlL‰ה'סובב'‡ »∆¿«««¿«ƒ»∆«¿»«»∆¿«¿»
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יג      

ּדלעילא  אתער ּותא  ּבבחינת  היא  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּדלת ּתא ), אתער ּותא  ֿ ידי על  (וׁשּלא  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמ ּלמעלה 

ה ּתֹורה  אין 49ענין מ ּלמעלה , ּבא  ׁשּזה  (ּומ ּכיון ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ענין  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ,(ּכ ּכל  ל 'ּתח ּתֹון' ׁשּי ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָזה 

ת "ק  (ׁשּבחינת  תקט "ו ּבגימטר ּיא  ְְְְִִִֶֶַַַַָָואתח ּנן

ט "ו, ּבבחינת  נמ ׁשכת  מה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּלמעלה 

מ ּבחינת  ׁשּלמ ּטה  ת "ק  ּבבחינת  ׁשּנמ ׁשכת  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָועד 

למעלה . מ ּלמ ּטה  ה ּתפ ּלה  ֿ ידי על  ה ּוא  ּכּנ"ל ) ְְְְְִִֵַַַַַַָָָט "ו

ׁשם  ה ּתֹורה ' ּב'א ֹור  ורגליהם 43וכ ּמבאר  ה ּפס ּוק  ְְְְְֵֶַַַַָָָָֹ

יׁשרה  תקט "ו 50רגל  ּבגימטר ּיא  יׁשרה  ,51, ְְְְִִֶֶַָָָָָ

ה ּתפ ּלה  לענין ז"ל  ר ּבֹותינּו למד ּו זה  .52ׁשּמּפס ּוק  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ה ּתפ ּלה  ענין ּכי היא , ל ּתפ ּלה  ּדתקט "ו ְְְְְִִִִִַַַַַָָָוה ּׁשּיכ ּות 

חד ׁש רצ ֹון ּבחינת  המ ׁשכת  רצ ֹון, יהי ְְְִִַַַָָָָָה ּוא 

ת "ק ) (ּבחינת  מה ׁשּתל ׁשל ּות  וא ֹור 53ׁשּלמעלה  , ְְְְְְְִִֵֶַַַָ

ּבּנבראים  ּגם  נמ ׁש מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָזה 

ת "ק  ּבבחינת  וגם  ט "ו, (ּבבחינת  ְְְְִִִִֶַַַַָׁשּלמ ּטה 

ׁשהיּו, מ ּכמ ֹו ׁשּנּוי ּבהם  לפעל  מט "ו), ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּלמ ּטה 

ה ּׁשנים   ּולבר הח ֹולים  .54לר ּפא ֹות  ְְְִִֵַַַָָ

e‰ÊÂ ּכחמ ּׁשה ליׂשראל  ט ֹובים  ימים  היּו לא  ¿∆ְְֲִִִִֵַָָָָֹ

ּבאב  ע ׂשר  ּבחמ ּׁשה  ּכי כ ּו', ּבאב  ְְֲִִַָָָָָָָע ׂשר 

ה ּוא  ו"ה  ׁשּגם  ּבמלכ ּות , ע ּתיק  ּבחינת  ְְְִִִֵֶַַַַמאיר 

ּבֹו אין ולכן ּדלעתיד , ה ּגּלּוי מעין י"ה , ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָּבבחינת 

ענין  ה ּוא  ּבמלכ ּות  ע ּתיק  ּבחינת  ּדהארת  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהפסק ,

על  ׁשּמֹורה  ע ּמי, נחמ ּו נחמ ּו ענין ּגם  וזה ּו ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַנצחי.

ּגּלּוי  ׁשה ּוא  ּבאר ּכה ), (ּכּנ"ל  ֿ לבא  ּדלעתיד  ְֲִִִִֶַַַַָָָֹֻה ּגּלּוי

ְִִנצחי.

˙eÏÏÎe מה ּזמן ּבאים  ּדכא ׁשר  ּבזה , הענין ¿»ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּלא  לדעת  יׁש ה ּמצרים , ְְִֵֵֶַַַָָֹּדבין

להיֹות  לא  ואפיל ּו ֿ וׁשל ֹום , חס  ְְְְֲִִִֵַַָָֹלהתיא ׁש

להיֹות  ׁשּצרי ה ּמריר ּות  ענין ואפיל ּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָּבעצב ּות ,

ּבּתניא  רק 55(ּכּמבאר  זה  הרי ׁשּביניהם ) הח ּלּוק  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
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ואילך.)49 עא ואילך. נא ע ' שם ז.)50אוה"ת א, לה.)51יחזקאל אופן עמוקות מגלה שם. חגיגה י ,)52תוספות ברכות

ב 'קצד.)53ב . ע ' ו' כרך קיד. ס "ע  שם אוה"ת גם א.)54ראה קנה, (בתניא) פל"א.)55קו"א

    
‰ÏÚÓlÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿«¿»

‰Bz‰ ÔÈÚ ,(‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ È„ÈŒÏÚ ‡lLÂ)49 כמבואר ¿∆…«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿««»
אלוקות  התגלות היא שהתורה לתפילה תורה בין  ההבדל  לגבי  בחסידות

מלמטה  בדרך  לאלוקות האדם של  התקרבות היא והתפילה למטה מלמעלה

fL‰למעלה  ÔÂÈkÓe) של הגילוי  ƒ≈»∆∆
Ê‰התורה  ÔÈ‡ ,‰ÏÚÓlÓ ‡a»ƒ¿«¿»≈∆

Ck Ïk 'ÔBzÁz'Ï CiL לאחר וגם «»««¿»»
זה  אין  בעצם למטה, ירדה שהתורה

ו 'למעלה'), 'למטה' בין  מושלם חיבור 

ÔpÁ˙‡Â ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«»∆¿««
˙ÈÁaL) Â"Ë˜˙ ‡iËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ«
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ˜"˙∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
„ÚÂ ,Â"Ë ˙ÈÁa ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«
˜"˙ ˙ÈÁa ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«
Ï"pk Â"Ë ˙ÈÁaÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ¿ƒ«««
החיבור  במשמעות השני  הפירוש לפי 

יותר  עוד  שמדגיש ו "ט"ו " "ת"ק" בין 

(י "ה  העליונות הבחינות המשכת את

התחתונות  בבחינות גם הוי ') שם של 

המשכת  היינו  הוי ') שם של  (ו "ה

בעולמות È„ÈŒÏÚאלוקות ‡e‰«¿≈
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

ÌL '‰Bz‰ B‡'a ‡nÎÂ43 ¿«¿…»¿«»»
Ï‚ Ì‰ÈÏ‚Â ˜eÒt«»¿«¿≈∆∆∆

‰LÈ50‡iËÓÈ‚a ‰LÈ , ¿»»¿»»¿ƒ«¿ƒ»
Â"Ë˜˙51e„ÓÏ ‰Ê ˜eÒtnL ,∆ƒ»∆»¿

‰lÙz‰ ÔÈÚÏ Ï"Ê eÈ˙Ba52 «≈«¿ƒ¿««¿ƒ»
לעמוד  צריך  עשרה שמונה שבתפילת

למלאכים  בדומה ישרות ברגליים

ישרה". "רגל  בהם «»»¿eÎiM‰Â˙שנאמר 
‰È‡,הפנימית  ‰lÙzÏ Â"Ë˜˙c¿«¿ƒ»ƒ

È‰È ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿ƒ»¿ƒ
,ÔBˆ בנוסח נאמרות התפילות »

שפירושו  רצון ' 'יהי  של  בקשה

˙ÎLÓ‰ והתעוררותÔBˆ ˙ÈÁa «¿»«¿ƒ«»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL L„Á»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

(˜"˙ ˙ÈÁa)53 כלל בדרך  שהרי  ¿ƒ«
נמשך  לא שעדיין  דבר  על  היא התפילה

היא  והבקשה מלמעלה והתגלה

אי  שעדיין  העולם שלמרות בגדרי  ננו 

בו , ויומשך  Ê‰ירד  B‡Â¿∆
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL שנפעל ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

התפילה  ידי  Â"Ë,על  ˙ÈÁa) ‰hÓlL ÌÈ‡pa Ìb CLÓƒ¿»««ƒ¿»ƒ∆¿«»ƒ¿ƒ«
Â"ËÓ ‰hÓlL ˜"˙ ˙ÈÁa Ì‚Â מבוארים העניינים ששני  כפי  ¿«ƒ¿ƒ«∆¿«»ƒ

‰ÌÈÏBÁלעיל  ˙B‡tÏ ,eÈ‰L BÓkÓ ÈepL Ì‰a ÏÚÙÏ ,(ƒ¿…»∆ƒƒ¿∆»¿«¿«ƒ
ÌÈM‰ CÏe54,חולה הוא פלוני  השתלשלות' 'סדר  פי  שעל  ולמרות ¿»≈«»ƒ

לפרנסה, ברכה חסרה מסויימת ושנה

במצב, וחידוש שינוי  מחוללת התפילה

התגלות  פועלים התפילה ידי  על  כי 

מסדר  שלמעלה ממקור  חדשה

.השתלשלות 
e‰ÊÂ חכמינו במאמר  הפנימי  הטעם ¿∆

ÌÈBËז "ל  ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ
‡a NÚ ‰MÓÁk Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»¿»
‡a NÚ ‰MÓÁa Èk ,'eÎƒ«¬ƒ»»»¿»

˜ÈzÚ ˙ÈÁa È‡Ó שלמעלה ≈ƒ¿ƒ««ƒ
השתלשלות' ¿»¿eÎÏÓa˙,מ'סדר 

נמוכה  והכי  אחרונה הכי  הבחינה

השתלשלות' Â"‰ב'סדר  ÌbL∆«
הוי ' שם של  והתחתון  השני  (החלק

המלכות) וספירת המידות ששת היינו 

‰"È ˙ÈÁa ‡e‰ והחכמה ƒ¿ƒ«
בו , מאירות ‰Èelbוהבינה ÔÈÚÓ≈≈«ƒ

,„È˙ÚÏc של השני  החלק גם כאשר  ƒ¿»ƒ
"יהיה" – "יה" מאותיות הוא השם

Ba ÔÈ‡ ÔÎÏÂ זה ‰ÒÙ˜,בגילוי  ¿»≈≈∆¿≈
˙eÎÏÓa ˜ÈzÚ ˙ÈÁa ˙‡‰c¿∆»«¿ƒ««ƒ¿«¿
ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ .ÈÁˆ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«
ÏÚ ‰BnL ,ÈnÚ eÓÁ eÓÁ«¬«¬«ƒ∆∆«
Ï"pk) ‡ÏŒ„È˙ÚÏc Èelb‰«ƒƒ¿»ƒ»…««
.ÈÁˆ Èelb ‡e‰L ,(‰k‡a«¬À»∆ƒƒ¿ƒ

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe בעבודת ¿»»ƒ¿»»∆
הוא  ÌÈ‡aהאדם L‡Îc¿«¬∆»ƒ

ÌÈˆn‰ ÔÈc ÔÓf‰Ó ונמצאים , ≈«¿«¿≈«¿»ƒ
מכל  החורבן , ימי  של  הרושם תחת

L‡È˙‰Ïמקום  ‡lL ˙Ú„Ï LÈ≈»««∆…¿ƒ¿»≈
‡Ï eÏÈÙ‡Â ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»«¬ƒ…

,˙eˆÚa ˙BÈ‰Ï מושללת שהיא ƒ¿¿«¿
‰eÈn˙לחלוטין  ÔÈÚ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿««¿ƒ

‡nk) ˙BÈ‰Ï CÈvL∆»ƒƒ¿«¿…»
‡Èza55Ì‰ÈÈaL ˜elÁ‰ בין ««¿»«ƒ∆≈≈∆

וחוסר  הלב' 'טמטום שהיא עצבות

לצער . חי  ביטוי  שהיא למרירות חיות

מושללים, וייאוש עצבות ה' ובעבודת
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יד    

ג ֹו' קראתי ה ּמצר  מן מ ּזה  להיֹות  קטן, ,56לרגע  ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

י"ּה, ב ּמרחב  ענני לבחינת  ּבאים  ֿ ידיֿזה  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעל 

צדקנּו, מ ׁשיח  ֿ ידי על  וה ּׁשלמה  האמ ּתית  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻּבּגא ּלה 

עפר  ׁשֹוכני  ור ּננּו ּבת ֹוכם ,57והקיצ ּו יׂשראל  נׂשיאי וכל  ּבת ֹוכם , ר ּבנּו ּומ ׁשה  , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

(חזֹון), ּתר ּגּום  ּבל ׁשֹון ּדזה ּו כ ּו', עינינּו ותחזינה  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  זה  ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל 

ג ֹו' ּבׂשר  כל  ורא ּו ה ' כב ֹוד  ונגלה  מ ּזֹו, יתרה  ּכ ֿ מ ּמׁש.58ואחר  ּבימינּו ּבמהרה  , ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ
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ה.)56 קיח , יט .)57תהלים כו, ה.)58ישעי ' מ , שם

    
להיות  צריכה ה' מאת ריחוק על  ˜ÔË,ומרירות Ú‚Ï ˜ ‰Ê È‰ (¬≈∆«¿∆«»»

‰fÓ ˙BÈ‰Ï וצער מהמרירות שכתוצאה תועלת תביא שהמרירות מנת על  ƒ¿ƒ∆
‚B'יהיה  È˙‡˜ ˆn‰ ÔÓ56, ƒ«≈«»»ƒ

˙ÈÁÏ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒƒ¿ƒ«
‰l‡ba ,d"È Ána ÈÚ¬≈ƒ«∆¿»»«¿À»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
epÂ eˆÈ˜‰Â ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿

ÙÚ ÈÎBL57ea ‰LÓe , ¿≈»»…∆«≈
Ï‡NÈ È‡ÈN ÏÎÂ ,ÌÎB˙a¿»¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
,LnÓ B˜a ‰Ê ÏÎÂ ,ÌÎB˙a¿»¿»∆¿»«»

,'eÎ eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â הראיה במעלת באריכות לעיל  e‰Êcכמבואר  ¿∆¡∆»≈≈¿∆
ראיה  היא BfÓ,"ותחזינה" ‰˙È CkŒÁ‡Â ,(ÔBÊÁ) Ìebz ÔBLÏaƒ¿«¿¬¿««»¿≈»ƒ

Na ÏÎ e‡Â '‰ „BÎ ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¿»»»»
'B‚58, שלמעלה הקודש בלשון  ראיה

התרגום eÈÓÈaמלשון  ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' ב

             

     
        

         
        
         

       
        
        

         
          

        
        
         

        


   

































המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' א



טו מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ב"ה,  יום הששי פרשת ואתחנן,

 חמשה עשר במנחם-אב,

 חודש דמזליה אריה, אריה שאג מי לא יירא,

ה'תשמ"ח, שנת הקהל, ברוקלין, נ. י.

לכל המשתתפים בכינוס השלוחים התשיעי,

בארצנו הקדושה תובב"א,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי ההודעה על-דבר קביעות זמן כינוס השלוחים התשיעי בארצנו הקדושה, "ביום 

הראשון לסדר "תמיד עיני ה"א בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" טו"ב לחודש מנחם-אב, ותיכף לו 

)שלושת ימים( יום כ"ף מנחם-אב - יום ההילולא של הרה"ג והרה"ח המקובל מוהר"ר לוי יצחק ז"ל 

נשמתו-עדן",

"בבית חב"ד, רחובות",

כינוס אשר קבעו הנושא שלו "והחי יתן אל לבו", "שנת הילד והילדה".

ויהי-רצון שיהא בהצלחה רבה בכל - והרי הודיעה תורתנו "תורת אמת" בקשר לאבוהן דכל 

שלוחים, שהוא לכל-לראש "רבנו", שליח למסור תורת השם ומצוותיה: לכה ואשלחך גו' ואנכי אהיה 

גו' והוריתי אתכם את אשר תעשון,

בהתאם  פעלו  בטח  האפשריים,  שינויים  כל  שכוללת  שעברה,  השנה  כל  שבמשך  ובפרט 

להחלטות כל הכינוסים הקודמים.

יום הששי: שהוכפל בו טוב - בראשית א, כה. שם, לא. חזקוני עה"פ שם, לא. וראה רמב"ן שם. וראה 
לקו"ש חכ"ד ע' 641 הערה ד"ה עש"ק.

חמשה עשר במנחם-אב: ראה משנה סוף תענית, וגמרא שם. זח"ב קלה, א. פע"ח דרוש סוד ט"ו באב )הובא 
ונתבאר בד"ה נחמו, עת"ר(. לקו"א להה"מ )הוצאת קה"ת( סקל"ד )לא, ג(. רשימות הצ"צ לאיכה )אוה"ת נ"ד 

כרך ב ע' א'צו(. לקוטי לוי'צ אגרות ע' תיג.
דמזלי' . . יירא: ראה יל"ש ירמי' בראשו ובתחילתו )רמז נטר(

ארי' . . יירא: עמוס ג, ח.
ונתבאר  הובא  א(.  )ריג,  ר"ה  מס'  ריש  )של"ה  הו"ר  יוהכ"פ  ר"ה  אלול  דארי'  הר"ת  וידוע  שאג:  ארי' 
באוה"ת ר"ה ע' א'תכב(, עבודת התשובה, דבתשובה נגאלין )סנהדרין צז, ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה( וארי' 
יבנה אריאל )יל"ש שם(. ובלקו"ת ר"פ עקב: וגם ימים נוראים נקראים ע"ש ארי', כי ארי' אותיות יראה )קה"י 

ערך יראה(.
שנת הקהל: ראה מכתב וא"ו תשרי שנה זו, הערה ד"ה זה.

ביום . . רחובות: ל' ההזמנה השלוחה להשלוחים שי' - ובמילא חל על זה אריכות הביאור בתורת הה"מ 
)לקו"א סרי"ג - נב, א( ש"כל המקריות שיקרה לאדם . . זהו כמשל מי שרואה במראה שרואה כנגדו פרצופו וכו'" 

- בכל תיבה.
תמיד . . שנה: פרשת השבוע )עקב יא, יב( בו חל הכינוס.

שלושת ימים: כידוע שג' ימים נחשבים למציאות אחת - ראה פסחים קו, סע"א. רמב"ם הל' שבת פכ"ט 
ה"ד. שו"ע אדה"ז או"ח סרפ"ה ס"ה. סרצ"ט ס"ח. ולהעיר מהדין דכל פחות מג' כלבוד דמי - רמב"ם שם פט"ז 

ה"ח. ובכ"מ.
והחי יתן אל לבו: קהלת ז, ב.

שנת הילד והילדה: ראה קונטרס משיחות: ש"פ בלק, י"ז תמוז )נדחה( שנה זו סי"ג; ש"פ פינחס, מבה"ח
מנ"א שנה זו סט"ז.

לכה. . . תעשון: שמות ג, י. שם ד, טו.
כל השנה . . שינויים האפשריים: ראה ביאורי מעלת אתרוג שדר באילנו כו' )סוכה לה, א( סידור )עם דא"ח( 

שער הלולב רמא, ג ואילך. שם רסד, סע"ד ואילך. המשך וככה תרל"ז פפ"ז. סה"מ - מלוקט ע' תמב. וש"נ.



טז
ובאופן דכינוס - דיש בזה זכות ותוקף דרבים, ויתירה מזה - דציבור, שהרי בוודאי יתאחדו 

כולם למציאות )חדשה( אחת בלב אחד על-ידי אהבת ישראל, ועד לאחדות ישראל,

ובתור שלוחים של אחד, כ"ק מו"ח אדמו"ר, נשיא דורנו, שהנשיא הוא הכל –

 התשיעי - מספר המזכיר שהוא המכין בשלימות את השלימות של "העשירי יהיה קודש",

שלא  אחד",  "יום  יאיר",  דבריך  ב"פתח  עצמה  ובה  אור",  ב"תורה  הנקרא  הראשון  ביום 

היה בעולם אלא אחד, ונמשך בכל הימים שלאחרי-זה על-ידי אשר "אתה הראת לדעת כי הוי' הוא 

האלקים, אין עוד מלבדו",

לסדר "תמיד עיני ה"א . . שנה" שזוהי כוונת ומטרת השליחות לפעול בכל אחד ואחד מבני-

ישראל, ארץ חפץ דה' אלקינו, שיוכר בו תמיד אשר עיני ה' אלוקינו בו בגלוי,

בבית - לפעול התיישבות וקביעות,

באופן  וחודרת  )כנ"ל(,  דהתיישבות  באופן  היא  האמורים  הענינים  בכל  שהעבודה   - חב"ד 

פנימי, ונקבעת )בית( בכל פרטי הכחות דחכמה בינה ודעת, כולל ובמיוחד - הפצת פנימיות התורה כפי 

שנתגלתה בתורת חסידות חב"ד, "יתפרנסון", באופן של הבנה והשגה בחב"ד שבנפש,

רחובות - ושמא מילתא היא, כי ירחיב הוי' בכל עניני הכינוס.

ויהי-רצון שיקיימו שליחותם בשלימות המתאימה לפעולות הבאות לאחרי החלטות הכוללות 

ומוסיפות )כהציווי להעלות בקודש( על ההחלטות הקודמות, וכציווי יום כתיבת מכתב זה - יום טוב, 

יום הוספה חדשה, כל אחד ואחד מוסיף מחדש ומוסיפים לו חיים )גשמיים ורוחניים( על חייו.

ובאופן דכינוס: מתורת הבעש"ט בתכלית פגישת שני אנשים )כש"ט - הוצאת קה"ת - הוספות סקכ"ו( 
מובן גודל הענין דפגישה בכינוס דרוב עם.

זכות ותוקף דרבים: ראה ברכות ח, רע"א. שו"ע אדה"ז או"ח ס"צ ס"י. וראה ד"ה פדה בשלום לאדמו"ר 
האמצעי פי"ב )שער התשובה ח"א - שער התפילה - נו, ג-ד(. ד"ה עשרה שיושבים, תרפ"ח )סה"מ תרפ"ח ע' קמח 

ואילך. וראה קונטרס החלצו, תרנ"ט פ"י. וראה גם שם פ"ז )סה"מ תרנ"ט ע' סא. שם ע' נט(.
דציבור . . למציאות )חדשה(: ראה צפע"נ - כללי התורה והמצוה, ערך צבור.

יתאחדו . . בלב אחד: כלשון המכילתא עה"פ ויחן שם ישראל )יתרו יט, ב(. פירש"י שם. וראה תו"א ס"פ 
נח. מאמרי אדה"ז - ענינים ע' פו ואילך )ועם הגהות - באוה"ת נח כרך ג תרלב, ב ואילך(. תו"ח נח ד"ה ויהי כל 

הארץ שפה אחת, פמ"ב )עד, א( ואילך. ועוד.
שהנשיא הוא הכל: פירש"י עה"פ חוקת כא, כא )מתנחומא חוקת כג(. וראה רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ו:

לבו )של מלך( הוא לב כל קהל ישראל. וראה לקו"ש חי"ט ע' 165 ואילך.
השלימות של "העשירי: ראה פרדס שער ב )שער טעם האצילות(. ראב"ע עה"פ שמות ג, טו.

העשירי יהי' קודש: ל' הכתוב - בחוקותי כז, לב. וראה זח"ב רעא, א.
הנקרא בתורה . . יום אחד . . אלא אחד: בראשית א, ה. פירש"י עה"פ )בשם ב"ר - פ"ג, ה(.

בתורה אור: משלי ו, כג.
פחח דבריך יאיר: תהלים קיט, קל. וראה ב"ר רפ"ג. פירש"י עה"פ.
אתה . . מלבדו: ואתחנן ד, לה. - פרשת השבוע בו נכתב מכתב זה.
מבנ"י, ארץ חפץ: ראה מלאכי ג, יב. כש"ט הוספות סמ"ד. וש"נ.

בבית . . התיישבות וקביעות: ראה שמואל-ב ז, ה-ז )בית לגבי אהל(. מפרשים )חדא"ג מהרש"א. עיון
יעקב לע"י, ועוד( לפסחים פח, א )בית לגבי הר ושדה(.

דחכמה בינה ודעת: אמות ומקור למדות )תניא רפ"ג(.
יתפרנסון: לשון התקו"ז ת"ו בסופו. וראה לקו"ש חכ"ד ע' 136 הע' 35. וש"נ.

רחובות . . כי ירחיב הוי': ראה תולדות כו, כב.
ושמא מילתא היא: ראה ברכות ז, ב: שמא גרים. יומא פג, ב: דייק בשמא.

להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. זח"ג קסב, ריש ע"ב. וראה לקו"ש חי"ג ע' 250 הערה ד"ה זה.
יום טוב: משנה סוף תענית, וגמרא שם. ותוד"ה יום - שם ל, ב.

מוסיף . . חיים . . על חייו: שם לא, א ובפירש"י שם.

אגרות קודש



יז
ובוודאי תבואנה ברכות ה' לכל אחד ואחד ובני-ביתו שיחיו - בשלימותם, שהרי כל אחד ואחד 

פועל בכח ויכולת הכינוס וציבור, עשרה )ויותר( מישראל, מלכתחילה אריבער, ויתירה מזה - בנתינה 

ושל  עצמו  שמחת  ומתוך  ימינו,  ואורך  חיינו  שהם  ומצוותיה,  התורה  עניני  מכל  לבו  אל  יפה(  )בעין 

ַׂשַמח כל בני-ישראל, האנשים והנשים והטף, כמתאים ל'שנת הקהל'  ְׂשַמח ותְּ אחרים, כמתאים לשנת תִּ

)האנשים והנשים והטף(, ובהדגשה מיוחדת של חינוך דהטף, הילד והילדה - מתחיל מהחלטות לפועל 

בזה להכנסת כל ילד וילדה - שהם: בן אברהם יצחק ויעקב, ובת שרה רבקה רחל ולאה - לחינוך על 

טהרת הקודש.

משיח  על-ידי  והשלימה  האמיתית  גאולה  העיקרית:  לברכה  נזכה   - ממש  בימינו  ובמהרה 

צדקנו, ולקיום ההבטחה: ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון.

ותחזינה עיננו בחינוך בית הבחירה, מקדש אדנ-י כוננו ידיך.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל

/ מקום החתימה/

תענית  )ירושלמי  עליהם  שיגזור  עמן"  נשיא  "דלית  בחו"ל  משא"כ  הקדושה,  בארצנו  דעיקרו  וציבור: 
ב.  נד,  פסחים  לרש"י  משא"כ   - מהרמב"ן  ספ"ג  תעניות  לרמב"ם  )ובמ"מ  סק"י  סתקע"ה  במג"א  הובא  רפ"ב. 

תוד"ה אין, תענית יא, ב. מאירי שם. הגר"א לאו"ח סתקע"ו סי"ד. ואכ"מ((.
מלכתחילה אריבער: פתגם הידוע דאדמו"ר מהר"ש - הובא באגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"א מכתב 

שמ.
בנתינה )בעין יפה(: ראה ב"ב נג, א. וש"נ. רמב"ם הל' מכירה פכ"ה ה"ד. הל' זכי' ומתנה פי"א הכ"ב.

הקהל )האנשים והנשים והטף(: וילך לא, יב.
בן אברהם יצחק ויעקב: ראה ב"מ פג, א )במשנה(.

גאולה האמיתית והשלימה: שאין אחרי' גלות - מכילתא עה"פ בשלח טו, ב. הובאה בתוד"ה ה"ג ונאמר
- פסחים קטז, ב.

ולציון . . עליון: תהלים פז, ה.
מקדש . . ידיך: בשלח טו, יז ובפירש"י. וראה פירש"י סוכה מא, סע"א. ועוד. זח"ג רכא, א. יל"ש תהלים 

רמז תתמח בסופו. וראה תקו"ז תי' יב )כז, א(. אוה"ת בשלח ע' תקסד ואילך.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי, בו כותב אודות ענין הלבושים.

ולפלא הספק שלו בזה, בה בשעה שמביא גם במכתבו מאמרי חז"ל וגם פסקי דינים המחייבים 

שער  בסוף  להנ"ל  )והשמטה  צ"א  סי'  יו"ד  חלק  צדק  הצמח  אדמו"ר  שו"ת  ג"כ  וראה  הענין,  את 

המילואים שם(, מיוסד על הכתוב )צפני' א, ח(.

ולהערה שלו מהכתוב בלקו"ד בפירוש מאמר חז"ל שלא שינו את לבושם, דשייך זה לזקן ופיאות 

- פשוט שהנ"ל הוא נוסף על האמור, דאין מאמר זה יוצא מידי פשוטו, לבושים ממש, לבושים חיצונים.

התקוה חזקה שיש לו קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה ולא עוד אלא שמוסיף בזה מזמן 

לזמן כמו שנצטוינו להעלות בקדש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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מוגה  בלתי

 במשנה איתא  באב , עשר  חמשה  אודות  וכיום 1. באב  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו "לא  :
הכיפורים ".

הכיפורים , יום  - גיסא  מחד  הקצה : אל  הקצה  מן שהם  ענינים  שני הקדושה  תורתנו מחברת  זה  במאמר 
הקדוש " "יום  שנקרא  - מזה  ויתירה  התורה . מן מקודש  "2יום  ֿ קדשים ), (קודש  בשנה  קדוש  הכי יום  ,

"3 טוב ֿ ליום  קבעוהו שרבנן שלפני באב , עשר  חמשה  - גיסא  ומאידך  :    משאר
השנה . ימות 

הגמרא  בדברי בו 4וכמודגש  שניתנו יום  ומחילה , סליחה  ביה  דאית  משום  הכיפורים  יום  "בשלמא  :
באב  ט "ו אלא  אחרונות , לוחות   יום לקביעת  וסיבות  טעמים  לחפש  צריכה  שהגמרא  כלומר , ."

ֿ תורה . מתן לאחרי זמן משך  שאירעו מאורעות  - הם  והטעמים  ֿ טוב , ליום  זה 

לישראל  טובים  ימים  היו "לא  - יחדיו שניהם  את  מחברים  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף    
. כולה השנה  ימות  בכל  דוגמתם  שאין מיוחדים  ימים  ששניהם  ,"

שמזלו אב  חודש  בכללות  נרמז זה  שחיבור  בספרים 5ולהעיר , ואיתא  ֿ תיבות :6, ראשי ש "אריה "
ֿ השנה , ראש  אלול , ֿ אחת ֿ (ועל  אב  חודש  כל  של  מעלתו מודגשת  שבזה  - ֿ רבה  הושענא  ,

באשלמותא " סיהרא  "קיימא  שבו באב , עשר  חמשה  ֿ וכמה  (אריה )7כמה  שלו המזל  של  ֿ תיבות  שבראשי ,(
הכיפורים . יום  - וביניהם  מיוחדים , ימים  כמה  נרמזים 

"לבו אל  יתן ש "החי באופן להיות  צריכים  התורה  עניני כל  הרמב "ם 8והנה , ובלשון (בספרו 9,
שצריכה  היינו, המעשים ", כל  וליישר  הדעות  לתקן אלא .. אינן התורה  דיני ש "רוב  הלכות ") "הלכות 

נצחית " היא  "התורה  שהרי זה , ליום  בנוגע  בפועל  למעשה  בנוגע  הוראה  שהוראה 10להיות  אלא  עוד  ולא  ,
כחדשים " בעיניך  יהיו ויום  יום  ש "בכל  באופן להיות  צריכה  "חדשים "11זו ועד  הדמיון)12, כ "ף  (ללא 

חמשה 13ממש  של  מענינו בפועל , למעשה  בנוגע  ולימוד  הוראה  להיות  שצריכה  – בעניננו ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .
באב . עשר 

מפרטי  ולימוד  הוראה  גם  להיות  צריכה  באב , עשר  חמשה  של  מענינו הכללית  ההוראה  על  ונוסף 
הידועה  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כתורת  - זו שנה  שבקביעות  בו 14הענינים  ויש  פרטית , בהשגחה  הוא  ענין שכל 

לקונו  האדם  בעבודת  והוראה  קוני"15לימוד  את  לשמש  נבראתי "אני בריאתו , תכלית  ,16.

הוראות  להיותן מיוחדת , בקביעות  השייכות  ההוראות  שגם  פעמים , כמה  הן וכמדובר  הרי ,
ז  שאין כיון אחר , באופן שקביעותן השנים  בשאר  גם  נמשכת " "פעולה  של  ֿ ושלום באופן חס  אחר  ענין ה 

כו'. עצמו זה  וסוג  בשטח  אחר  אופן ֿ אם  כי לגמרי, אחר  בשטח 
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ב.1) כו, תענית
רעח .2) ע' נ"ך  אוה"ת סע"א. מד , זח "ב א. קיט , שבת ראה

ועוד . א. קעט , דרמ "צ
לד .3) טז, אחרי  תצוה. ס"פ
ב.4) ל , תענית
רנט ).5) (רמז בתחילתו ירמי ' יל "ש ראה
ע'6) ר"ה דרושי  אוה"ת וראה א). (ריג , ר"ה מס' ריש של "ה

א'תכב.
שמו"ר 7) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קג , ח "א זהר

כו. פט "ו,
ב.8) ז, קהלת
בסופן.9) תמורה הל '

ובכ "מ .10) רפי "ז. תניא

ועוד .11) ס"ב. סא סימן או"ח  אדה"ז שו"ע
ועוד .12) טז. כו, תבוא פירש"י 
דמכיון 13) - בפועל  למעשה בנוגע בהוראה יתירה ובהדגשה

כו"כ  שנעשה לאחרי  גם הרי  עצמו, בפני  מעשה הוא מעשה שכל 
אחר), אדם ע"י  גם (או אחר ב"חפצא" הפעם עוד  נעשה פעמים,

ממש. ד "חדשים" באופן ה"ז ובמילא
וש"נ.14) ואילך . סקי "ט  הוספות כש"ט  בארוכה ראה
כל 15) וליישר הדעות "לתקן - הרמב"ם של  ובסגנונו

התורה", "דיני  אודות מדבר שהרמב"ם אלא (כנ"ל ), המעשים"
עניני לכל  בנוגע גם הוא שכן ומחדש מוסיף הבעש"ט  ואילו
אודותם. שומע או שרואה עי "ז יהודי  עם במגע כשבאים העולם,

קידושין.16) מס' סוף וברייתא משנה



יט          

שבכל  באשלמותא " סיהרא  ד "קיימא  הענין הן - באב  עשר  חמשה  של  הכללי ענינו יותר : ובפרטיות 
עשר  בחמשה  המיוחד  העילוי והן עשר חודש , כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו "לא  אמרו שעליו

ושנה . שנה  בכל  בשוה  הוא  - באב "

ובשנה  השבוע . ופרשת  השבוע  ימי בקביעות  מהשינוי החל  לשנה , משנה  שינויים  גם  ישנם  לזה , ונוסף 
הקהל ' ו'שנת  וּתׂשמח , ּתׂשמח  שנת  - ובפרשת 17זו בשבוע , ששי ביום  היא  באב  עשר  חמשה  קביעות  - ְְִַַַ

גם  כולל  ואתחנן, בפרשת  הששי ביום  מהקביעות  גם  והוראה  לימוד  להיות  צריך  לכך  ובהתאם  ואתחנן,
ונתפרסמה  (שנמסרה  הזקן אדמו"ר  כתורת  ואתחנן, בפרשת  ששי - בחומש  היומי משיעור  והוראה  לימוד 

דורנו) נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי באותו 18על  שלומדים  התורה  עניני עם  הזמן, עם  לחיות  שצריכים 
כדלקמן. בתורה , והיום  השבוע  פרשת  זמן,

: באב עשר  חמשה 

באשלמותא ", סיהרא  "קיימא  שבו בחודש , עשר  חמשה  של  מענינו הכללית  ההוראה  - לראש  לכל 
ללבנה " ו"מונין ללבנה " ש "דומין שבישראל , השלימות  על  מורה 19שרומז בחודש  עשר  שחמשה  היינו, ,

ישראל . כלל  של  והשלימות  מישראל , ואחד  אחד  כל  של  השלימות  על 

בזמן  המאורעות  בסדר  הראשונה  הסיבה  אשר  באב , עשר  חמשה  של  המיוחדת  מעלתו - ועיקר  20ועוד 

מדבר " מתי בו שכלו "יום  - "כולם 4היא  ואילך  ומכאן באב , בתשעה  שהיתה  הגזירה  שבטלה  נתברר  שאז ,
לארץ " ליכנס  ועומדים  העולם 21שלמים  כל  לעיני גלוי (באופן נתברר  באב  עשר  שבחמשה  מובן ומזה  ,

ש "עלה  ֿ זה  ֿ ידי על  והגלות , החורבן באב , תשעה  של  ֿ רצויים  הבלתי הענינים  כל  נתבטלו שכבר  כולו)
אריה ) (במזל  מסובכו" ֿ ידי 5אריה  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  - לארץ  להכנס  מוכנים  עומדים  ֿ כן ואם  ,

צדקנו. משיח 

הגאולה , של  הראשון והדור  הגלות  של  האחרון הדור  להיותו - זה  בדורנו ביותר  מודגש  זה  וענין
הגלות  ענין (דוגמת  במדבר  ההליכה  את  שסיים  הדור  הארבעים , בשנת  שהיה  הדור  ונכנס 22בדוגמת  (

גלות  אחריה  שאין גאולה  של  באופן הראשונה  בפעם  לארץ  הכניסה  היתה  זכו, אילו אשר  ,23לארץ ,
הקיצין" כל  ש "כלו לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  גאולה 24ועל  של  באופן לארץ  לכניסה  ש "זכו" בוודאי הרי ,

גלות . אחריה  שאין ונצחית  שלימה 

שלימות  של  ומצב  במעמד  שנמצאים  - באב  עשר  חמשה  ענין מכללות  שלמדים  ההוראה  וזוהי
הכפתורים " "צחצוח  (אפילו העבודה  עניני כל  את  סיימו שכבר  ועד  באשלמותא "), סיהרא  ),25("קיימא 

כולכם " הכן "עמדו - מוכנים  ובפשטות ,26ועומדים  לארץ ", ליכנס  ועומדים  שלמים  "כולם  לגאולה , -
ֿ ישראל  בני ובבנותינו"27שכל  בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו "עם 28, כמימרא , (ברגע  ומיד  תיכף  באים  ,

שמיא " שנה "29ענני  אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני גו' אשר  "ארץ  הקדושה , לארצנו (30,
גבולך " את  אלקיך  ה ' ש "ירחיב  "שיר 31ובאופן ומתוך  גלות 33חדש "32, אחריה  שאין גאולה  זכר , לשון ,34.

מה  ֿ פי על  – בשבוע  הששי ביום  חל  באב  עשר  שחמשה  זו, שנה  בקביעות  יותר  עוד  מודגש  זה  וענין
הרמב "ן  הששי 35שכתב  והיום  עלמא , דהוי שנין אלפי שית  כנגד  הם  בראשית , ימי השבוע , ימי שששת 
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שאר 17) בכל  כמו - זה שבענין  הכללית ההוראה על  נוסף
זו. בשנה הענינים

ואילך .18) 92 ע' תש"ב סה"ש חשון, ב' יום" "היום
סע"ב 19) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
וחשיבות 20) למעלה בנוגע משא"כ  לשקו"ט , מקום אין שבזה

כו'. יותר חשוב מי  לשקו"ט  מקום יש
כב.21) כ , חוקת פירש"י 
ובכ "מ .22) מסעי . ר"פ לקו"ת ראה
(23.346 ע' חי "ט  בלקו"ש בהנסמן ראה
ב.24) צז, סנהדרין

תרפ"ט .25) שמח "ת שיחת ראה
וש"נ.26) רעט . ע' ריש ח "ד , מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק
הקהל '.27) 'שנת – זו בשנה ובפרט 
ט .28) יו"ד , בא
יג .29) ז, דניאל 
יב.30) יא, עקב
ח .31) יט , שופטים
וּתׂשמח .32) ּתׂשמח  שנת - זו בשנה ְְִַַַובפרט 
יו"ד .33) מב, ישעי '
ועוד .34) א. טו, בשלח  מכילתא
ג .35) ב, בראשית



כ         

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו ("יום  הגאולה  ערב  שבת , ערב  הששי, אלף  כנגד  ובפרט 36הוא  ,(
וּתׂשמח  ּתׂשמח  שנת  זו, לשנה  עד  אלו, בשנים  - הששי יום  של  לסיומו עד  הששי , אלף  חצות  ְְִַַַלאחרי

הגאולה ), (התחלת  שבת  תוספת  להתחיל  כבר  צריכה  שאז ו'הקהל ',

שבו  הששי ביום  הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  בשבוע , ששי יום  לכל  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
בארוכה . כנ"ל  הגאולה , ענין ביותר  מודגש  שבו באב , עשר  חמשה  חל 

:ואתחנן פרשת 

לשון אלא  מקום  בכל  חנון "אין רש "י כותב  "ואתחנן", בפירוש  . הצדקה ענין שזהו ,"

יש  - באשלמותא " סיהרא  "קיימא  שבו (באב ) עשר  חמשה  ענין לכללות  והשייכות  הקשר  ובביאור 
לומר :

שמצות  הטעם  מקומות , בכמה  כמבואר  - צדקה  של  ענין הוא  והאדם , העולם  בריאת  ענין כללות 
"מצוותך " נקראת  עושה 37הצדקה  ובעצמו בכבודו שהקב "ה  מה  ממש , ה ' "מצות  הקב "ה , של  מצוותו ,

כו'" העולמות  להחיות  צדקה .38תמיד  של  באופן ֿ אם  כי ֿ ושלום , חס  חיוב  או הכרח  בגלל  זה  שאין ,

בנוגע  הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  הרי והאדם , הבריאה  עניני לכללות  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
להיטיב "לענין הטוב  "טבע  מצד  אלא  זה  שאין של 39, למצב  יבוא  שהאדם  הקב "ה  רצה  שלכן ,

בפועל " שלימות  (ובעיקר ) גם  אלא  בכח , שלימות  רק  לא  בחודש ,40שלימות , עשר  בחמשה  כמודגש  .
ומין  המדבר  מין כל  של  בשר  לעיני בגלוי  הנראה  באופן הלבנה , שלימות  באשלמותא ", סיהרא  "קיימא 

והדומם  הצומח  במין גם  כולו, העולם  בכל  בגלוי פעולתו ופועל  .41החי,

של  שהשלימות  - חנם " "מתנת  "ואתחנן", שבפרשת  בחודש  עשר  בחמשה  ביותר  מודגש  זה  וענין
- השלימות  מעלת  גודל  מובן שמזה  צדקה , בתורת  חנם ", "מתנת  של  באופן היא  בחודש  עשר  חמשה 

נותן" הוא  יפה  בעין הנותן ש "כל  באופן זה  היה  החיוב , מצד  היתה  הצדקה  נתינת  אם  גם  ,42שהרי
חנם ". "מתנת  צדקה , בתורת  היא  כשהנתינה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

:ואתחנן בפרשת  ששי - היומי החומש  שיעור 

נכללים  כולם  אבל  ענינים , ריבוי ישנם  ואתחנן) בפרשת  שביעי עד  (מששי שישי ביום  החומש  בשיעור 
ומנהיגם  הגוף , אברי כל  של  החיות  הכולל  "ראש " כדוגמת  - השיעור  "ראש " גם  שהוא  השיעור , בתחילת 

חסידות  בדרושי כמבואר  במקומם , שהם  "ראש ".43כפי בשם  שנקראים  ענינים  לכמה  בנוגע 

אחד " ה ' אלקינו ה ' ישראל  "שמע  בפסוק  - השיעור  של 44ותחילת  עי"ן רבתי, אותיות  שתי בו שיש  ,
בספרים  ואיתא  "אחד ". של  ודל "ת  עדות ,45"שמע ", מלשון "עד ", תיבת  נעשה  יחד , צירופם  ֿ ידי שעל 

הכתוב  הקב "ה .46כלשון על  כביכול  "עדות " בבחינת  הם  ֿ ישראל  שבני עדי", "אתם 

"עדות " כבר  היא  בפועל ) העבודה  לפני (עוד  בעולם  ֿ ישראל  בני של  מציאותם  שעצם  - בזה  והענין
נראית  ֿ זה  ֿ ידי שעל  בפועל , במעשה  בעולם  עבודתם  ֿ ידי על  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  הקב "ה , על  כביכול 

שניתי" לא  הוי' ש "אני זה  על  "עדות " - הארץ  עמי כל  לעיני גלוי באופן שמתגלה 47ה "עדות " ֿ זה  ֿ ידי על  ,
הזקן  רבינו כמאמר  שניתי", ד "לא  באופן אצלם  הם  יהדות  שעניני ֿ ישראל  בני רוצה 48אצל  אינו שיהודי
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בסופה.36) תמיד ,
צו.37) קיט , תהלים
סי "ז.38) אגה"ק
(39.334 ע' חכ "ד  בלקו"ש בהנסמן ראה
סדר 40) כל  להתהוות העיקריים שמהטעמים להעיר,

אין  למעלה שהרי  בפועל , יהיו הענינים שכל  - הוא השתלשלות
(ראה  דוקא בפועל  השלימות שתהי ' שרצה אלא פועל , חסר כח 

וש"נ). ואילך . 283 ע' ח "כ  לקו"ש בארוכה
פ"י .41) ח "ב מו"נ יד . לג , ברכה בחיי  ראה

וש"נ.42) רע"א. נג , ב"ב ראה
ר"ה 43) שער עט "ר ואילך . א נח , ר"ה דרושי  לקו"ת ראה

ובכ "מ . בתחילתו.
ד .44) ו,
עי "ן 45) אות התורה, אותיות ערך  חב"ד , הערכים ספר ראה

וש"נ. רסו). (ע' ס"ב
וש"נ.46) .190 ע' חי "ט  לקו"ש וראה ֿ יב. יו"ד  מג , ישעי '
ו.47) ג , מלאכי 
ובכ "מ .48) תמוז. כ "ה סיון. כ "א יום" "היום



כי          

הרמב "ם  ֿ דין וכפסק  מאלקות , ֿ ושלום  חס  נפרד  להיות  יכול  ואחד 49ואינו אחד  כל  של  האמיתי שרצונו
כו'". המצוות  כל  לעשות  מישראל .. "להיות  - הוא  בגלוי) ומצבו מעמדו על  הבט  (מבלי מישראל 

הקב "ה , על  העדות  מתגלית  ֿ ידם  שעל  הענינים  בכל  להוסיף  שיש  - לבו" אל  יתן "החי - מזה  וההוראה 
לחודש  ובשייכות  (בקשר  הכתוב  ובלשון ממש , בפועל  המצוות  וקיום  התורה  לימוד  ענין כללות  שזהו

("ציון  וצדקה " "משפט  - בצדקה "50אב ) ושביה  תפדה  התורה 51במשפט  לימוד  על  קאי "משפט " ,(52,
המצוות  כללות  על  קאי אדמות 53ו"צדקה " עלי האדם  בפעולת  החידוש  עיקר  מתבטא  שבהם  וממילא 54, ,

שמים " לשם  יהיו מעשיך  "כל  ענין גם  בזה  דעהו"55נכלל  דרכיך  והפעולה 56ו"בכל  העבודה  כללות  ,
(צדקה ). "מצוות " של  הרחב  במובן שנכללים  הרשות , בעניני

: ובהקדמה - תענית  מסכת  בסוף  המפורשת  באב , עשר  מחמשה  להוראה  גם  באים  ומזה 

מסכת  בסוף  נתבארו (שדיניו באב  תשעה  כולל  התענית , ענין כללות  סוף  על  מורה  תענית , מסכת  סוף 
טובים  ימים  היו ש "לא  באשלמותא ") סיהרא  ("קיימא  השלימות  תכלית  נעשה  ֿ כך  אחר  מיד  אשר  תענית ),
שאר  מכל  באב , עשר  בחמשה  ֿ טוב  היום  במעלת  הביאור  גם  וזהו באב ". עשר  כחמשה  לישראל 
בניסן, עשר  בחמשה  הפסח , חג  בחודש , עשר  בחמשה  שקביעותם  ֿ טובים  הימים  גם  כולל  ֿ טובים , הימים 

באב  בתשעה  הירידה  ועוצם  גודל  לאחרי להיותו - בתשרי עשר  בחמשה  הסוכות , .57וחג 

בפועל  למעשה  בנוגע  מפורשת  הוראה  יש  באב ) עשר  חמשה  אודות  מדובר  (ששם  תענית  מסכת  ובסוף 
יוסיף " דמוסיף  ואילך  "מכאן בתורה ,58- לעסוק  הימים  על  לילות  דמוסיף  ואילך , באב  עשר  "מחמשה  ,

חייו" על  חיים  .59יוסיף 

בקודש " "מעלין ֿ כח  ונתינת  כציווי תמידי, ענין הוא  קדושה  בעניני הכתוב 60ההוספה  ובלשון "ילכו 61,
שההוספה  - יוסיף " דמוסיף  ואילך  "מכאן באב , עשר  בחמשה  מיוחד  עילוי יש  אמנם , חיל ": אל  מחיל 

הוספה  הכלל , מן יוצאת  שבו . השנה ימות  שבכל  ההוספה  לגבי

השנה  בכל  גם  ופועלת  נמשכת  - הכיפורים  יום  כמו בשנה ", "אחת  - באב  עשר  שבחמשה  וההוספה 
בימות  ששייכת  כפי ההוספה  לגבי ֿ ערוך  שבאין באופן ההוספה  להיות  תוכל  השנה , ימות  בכל  שגם  כולה ,

באב ). עשר  חמשה  של  ֿ כח  נתינת  (לולי עצמם  מצד  השנה 

בפועל  העבודה  עניני שכל  - הששי ביום  באב  עשר  חמשה  מקביעות  בפועל ) (בעבודה  נוספת  והוראה 
שבת  ערב  עניני ככל  זריזות , של  באופן להעשות  צריכים  יוסיף ") ו"דמוסיף  וצדקה ", (ב "משפט  ממש 

ברשות  רץ  הוא  שבת  בערב  שהרץ  מההלכה  כמובן בזריזות , להיות  רצון 62שצריכים  בקיום  טרוד  להיותו ,
השבת . ליום  להתכונן הקב "ה 

 העיקר הוא  :63והמעשה 

ממש  בפועל  לקיימן ולהתחיל  לעיל ) האמורים  הענינים  (בכל  טובות  החלטות  לקבל  ואחד  אחד  כל  על 
באב , עשר  חמשה  של  בוקרו עד  להמתין שלא  היינו, באב , עשר  חמשה  בתחילת  כשנמצאים  ומיד  תיכף  -
ממש  הלילה  שמתחילת  ובפרט  זה , זמן הלילה , בתחילת  - עצמו ובלילה  בלילה , עוד  בזה  להתחיל  אלא 

הלילה ). חצות  קודם  עדיין שנמצאים  ֿ פי ֿ על  (אף  שעות  ואפילו ודקות , רגעים  וכמה  כמה  כבר  עברו

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

ספ"ב.49) גירושין הל '
כז.50) א, ישעי '
הגאולה 51) אל  האחרון זה מגלותנו הפדי ' ועאכו"כ 

בצדקה". ושבי ' תפדה במשפט  "ציון שעז"נ - השלישית
מ ,52) וישב עה"פ ת"א ע"פ - סע"ב) (א, דברים ר"פ לקו"ת

יג .
פל "ז.53) תניא וראה ד . שם, לקו"ת
לימוד 54) שייך  שאצלם - גופים בלא נשמות בג "ע, משא"כ 

המצוות  קיום ענין אצלם נוסף למטה בירידתם ורק בלבד , התורה
שאין  מה בזה יש כי  התורה, ללימוד  בהוספה בפועל , במעשה

כו'. בזה

מי "ב.55) פ"ב אבות
ו.56) ג , משלי 
לא 57) ד "ה חגה"ש). (לאחרי  באב לט "ו דרוש פע"ח  ראה

ועוד . עת"ר. כו' יו"ט  היו
א.58) לא,
שם.59) פירש"י 
וש"נ.60) א. כח , ברכות
ח .61) פד , תהלים
טושו"ע 62) ה"ט . פ"ו ומזיק חובל  הל ' רמב"ם א. לב, ב"ק

ס"ח . סשע"ח  חו"מ 
מי "ז.63) פ"א אבות



כב         

ל "שעה " ועד  זמנית , שעה  דקות , ששים  - סדורה  שעה  אופנים : כמה  יש  "שעה " שבפירוש  ולהעיר ,
ז"ל  רבותינו במאמר  הפירוש  וזהו קער ", "א  פניה , "יפה 64מלשון  טובים ומעשים  בתשובה 

קער " "איין מלשון אחת " "שעה  כו'", הזה  עוד 65בעולם  מודגש  ובמילא , כמימרא ; רגע  היא  זו ו"שעה " ,
ממש  בפועל  וקיומן טובות  החלטות  בקבלת  להתחיל  הצורך  יותר   וכמה כמה  עברו שכבר  כיון ,

"שעות ".

מקום  בכל  ֿ ישראל  בני לכל  שלו ה "קער " את  הקב "ה  יעשה  כמימרא , שברגע  - העיקר  והוא  ֿ רצון ויהי
"מידו  הקב "ה  של  ברכותיו בהמשכת  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  מאירות , ופנים  צהובות  פנים  יפות , בפנים  שהם ,
ועד  הידים , לפעולת  בנוגע  גם  משפיעה  הפנים  בהארת  ההוספה  כי והרחבה ", הקדושה  הפתוחה  המלאה 

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  - העיקרית  לברכה 

," בצדקה "ושביה  לצדקה , ֿ מצוה  שליחות  בנתינת  עתה  יסיימו - ֿ אלה  כגון בדיבורים  וכרגיל 
שבתורה , נגלה  והן נשיאינו, רבותינו מדברי התורה , פנימיות  הן "משפט ", בתורה , הדיבור  על  בהוספה 
באופן  באים  שבתורה ) דרזין לרזין (עד  התורה  שפנימיות  כפי גם  כולל  שבכתב , ותורה  ֿ פה  שבעל  תורה 

"יתפרנסון" והשגה , בהבנה  נגלה , רש "י 66של  בפירוש  מתגלים  שבתורה  "נפלאות " שגם  עד  חמש 67, ל "בן
למקרא " יגיעו 68שנים  - ֿ יתברך  השם  ובעזר  כאן, הנמצאים  והטף  והנשים  מהאנשים  ואחת  אחד  לכל  ,

כולו. העולם  בכל  מישראל  ואחת  אחד  לכל  אלו ֿ תורה  דברי ֿ ידם  על 

ממהר  זה  הרי – ֿ פה  שבעל  ותורה  שבכתב  בתורה  ענין באותו מתאחדים  יחדיו שכולם  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
אחדותם  את  יותר  בגופים ,עוד  נשמות  ֿ ישראל , בני שכל  ממש , ובגשמיות  בפועל  ֿ ישראל  בני כל  של 

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  אחד , וזמן במקום  אחת  בבת  נמצאים 

הקדושה , לארצנו יחדיו כולם  באים  ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו ש "בנערינו - לנו" תהיה  ו"כן
הקודש  עיר  לירושלים  שנה ", אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני תמיד  גו' אשר  "ארץ 

עין" כהרף  עיכבן "לא  ממש , ומיד  ותיכף  ֿ המקדש , .69ולבית 
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מי "ז.64) פ"ד  שם
סא,65) ר"ה דרושי  לקו"ת וראה קד . ע' ח "ג  קונטרסים סה"מ 

ובכ "מ . א.
(66.35 הערה  136 ע' חכ "ד  לקו "ש וראה (בסופו). ת"ו תקו"ז

וש"נ.
שבוע 67) במס' א).של "ה (קפא, שלו ות
ספ"ה.68) אבות
מא.69) יב, בא ופירש"י  מכילתא

         

ל "שעה " ועד  זמנית , שעה  דקות , ששים  - סדורה  שעה  אופנים : כמה  יש  "שעה " שבפירוש  ולהעיר ,
ז"ל  רבותינו במאמר  הפירוש  וזהו קער ", "א  פניה , "יפה 64מלשון  טובים ומעשים  בתשובה 

קער " "איין מלשון אחת " "שעה  כו'", הזה  עוד 65בעולם  מודגש  ובמילא , כמימרא ; רגע  היא  זו ו"שעה " ,
ממש  בפועל  וקיומן טובות  החלטות  בקבלת  להתחיל  הצורך  יותר   וכמה כמה  עברו שכבר  כיון ,

"שעות ".

מקום  בכל  ֿ ישראל  בני לכל  שלו ה "קער " את  הקב "ה  יעשה  כמימרא , שברגע  - העיקר  והוא  ֿ רצון ויהי
"מידו  הקב "ה  של  ברכותיו בהמשכת  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  מאירות , ופנים  צהובות  פנים  יפות , בפנים  שהם ,
ועד  הידים , לפעולת  בנוגע  גם  משפיעה  הפנים  בהארת  ההוספה  כי והרחבה ", הקדושה  הפתוחה  המלאה 

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  - העיקרית  לברכה 

," בצדקה "ושביה  לצדקה , ֿ מצוה  שליחות  בנתינת  עתה  יסיימו - ֿ אלה  כגון בדיבורים  וכרגיל 
שבתורה , נגלה  והן נשיאינו, רבותינו מדברי התורה , פנימיות  הן "משפט ", בתורה , הדיבור  על  בהוספה 
באופן  באים  שבתורה ) דרזין לרזין (עד  התורה  שפנימיות  כפי גם  כולל  שבכתב , ותורה  ֿ פה  שבעל  תורה 

"יתפרנסון" והשגה , בהבנה  נגלה , רש "י 66של  בפירוש  מתגלים  שבתורה  "נפלאות " שגם  עד  חמש 67, ל "בן
למקרא " יגיעו 68שנים  - ֿ יתברך  השם  ובעזר  כאן, הנמצאים  והטף  והנשים  מהאנשים  ואחת  אחד  לכל  ,

כולו. העולם  בכל  מישראל  ואחת  אחד  לכל  אלו ֿ תורה  דברי ֿ ידם  על 

ממהר  זה  הרי – ֿ פה  שבעל  ותורה  שבכתב  בתורה  ענין באותו מתאחדים  יחדיו שכולם  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
אחדותם  את  יותר  בגופים ,עוד  נשמות  ֿ ישראל , בני שכל  ממש , ובגשמיות  בפועל  ֿ ישראל  בני כל  של 

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  אחד , וזמן במקום  אחת  בבת  נמצאים 

הקדושה , לארצנו יחדיו כולם  באים  ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו ש "בנערינו - לנו" תהיה  ו"כן
הקודש  עיר  לירושלים  שנה ", אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני תמיד  גו' אשר  "ארץ 

עין" כהרף  עיכבן "לא  ממש , ומיד  ותיכף  ֿ המקדש , .69ולבית 
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מי "ז.64) פ"ד  שם
סא,65) ר"ה דרושי  לקו"ת וראה קד . ע' ח "ג  קונטרסים סה"מ 

ובכ "מ . א.
(66.35 הערה  136 ע' חכ "ד  לקו "ש וראה (בסופו). ת"ו תקו"ז

וש"נ.
שבוע 67) במס' א).של "ה (קפא, שלו ות
ספ"ה.68) אבות
מא.69) יב, בא ופירש"י  מכילתא

אגרות קודש

]כ"ד מנ"א תשכ"א[

ידיעות בהנוגע להסתדרותו בעניני פרנסה, והרי גם זה מציווי תורתנו  לפלא שאין ממנו כל 

עוד אלא שאמרו במכילתא  ולא  בפועל,  בעשי'  פרנסה  בעניני  על האדם להתעסק  חיים, אשר  תורת 

שהציווי הוא מעין מצות עשה, ועיין קונטרס ומעין פרק כ"ה איך שמוכרח עשי' דוקא בעולמנו, עולם 

יותר הכרח  וכיון שמוכרח הדבר בודאי שניתנו הכחות והאפשריות על זה ]שזהו עוד מגדיל  העשי'. 

העשי' בפועל, שלא ישארו אפשריות אלו לבטלה ח"ו[, ותקותי ששורותי אלה תספיקנה לעוררו על 

דבר כל האמור, ושיעשה בזה במרץ הדרוש. ואקצר ואחכה לבשו"ט בזה, ויהי רצון שתהיינה בהקדם.

ובודאי למותר להאריך, שבהאמור לעיל ובכלל בחיי האדם הישראלי - צריכים להיות בסדר 

מסודר, שזהו דוקא הנהגה דקדושה ]משא"כ בלעומת זה שאין סדר וחשבון וכו'[, כוונתי סדר בכל 

הענינים, בקימה מהשינה, לימודים בתורה נגלה וחסידות, אכילה ושתי' וכו'. ובזה כמובן ועיקר בעניני 

היחסים בבית, שהרי גדול השלום שבין איש לאשתו, שאז שכינה שרוי' ביניהם.



כג

        
 היא נחמו", "שבת  ואתחנן, פרשת  שבת 
בשנה לעולם  ובפרט  באב , עשר  לחמשה 

הששי, ביום  חל  באב  עשר  שחמשה  שבת זו,

נחמו. שבת  ואתחנן, פרשת 

הידוע  .וע "פ  . השנה  כל  של  ש "המועדים 
- בהן שחלות  הפרשיות  לאותן שייכות  יש  בכולן
עשר  חמשה  יו"ט  של  והשייכות  הקשר  לבאר  יש 

נחמו. שבת  ואתחנן, פרשת  זו, לשבת  באב 

שבת  של  (העיקרי) ששמה  אף  יותר : ובפרטיות 
ע "ש  נחמו", "שבת  הוא  ישראל ) מנהג  (ע "פ  זו

עמי" נחמו "נחמו ההפטרה  שאינה התחלת  ,
ההפטרות ), (ברוב  בדומה " דומה  הפרשיות  "מענין
דנחמתא " "שבע  המאורע ", ולפי הזמן "לפי אלא 

לתוכן  רק  לא  והשייכות  הקשר  למצוא  יש  מ "מ , -
גם  אלא  המאורע "), ולפי הזמן ("לפי ההפטרה 
קשר  שיש  מכיון זה , בזמן שקורין הפרשה  לתוכן
בהן, שחלות  לפרשיות  המועדים  כל  בין ושייכות 

.כדלקמן 

 סוף במשנה  איתא  - באב  עשר  חמשה  אודות 
לישראל  טובים  ימים  היו "לא  תענית : מסכת 

הכיפורים )" (וכיום  באב  עשר  .כחמשה 

בספרים  באב ומבואר  עשר  חמשה  יו"ט  מעלת 
טובים  ימים  היו שלא  (עד  ֿ טובים  ימים  שאר  לגבי
הירידה  גודל  לאחרי להיותו - כמותו) לישראל 

ירידה  אשר  והגלות , החורבן ענין באב , זו בתשעה 
גאולה  - גדולה  הכי לעלי' עד  עלי', צורך  היא 
לידי  שבאה  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

באב  עשר  בחמשה  סיהרא ביטוי "קיימא  שבו ,

ישראל באשלמותא " של  השלימות  על  המורה  ,
ללבנה "ללבנה "ש "מונין  ו"עתידים ו"דומין ,

כמותה " .להתחדש 

הגמרא  בדברי גם  מרומז זה  אודות וענין
שהטעם  באב , עשר  בחמשה  ליו"ט  הטעמים 

 שבו מדבר ", מתי בו שכלו "יום  - הוא 
שהיתה  מדבר  מתי גזירת  ,באב שבטלה 

והגלות  החורבן גזירת  לביטול  בנוגע  גם  מובן ומזה 
לדורות " בכי' לכם  קובע  "אני - באב  -בתשעה 

באב  עשר  ה "בכי'שבחמשה  שבטלה 
של  באב .לדורות "

נתברר  אז באב , עשר  שבחמשה  שכשם  וי"ל ,
כבר  מדבר  מתי גזירת  כן שבטלה  כמו באב ,

שנתברר  והגלות , החורבן גזירת  לביטול  בנוגע 
היא  באב  בתשעה  והגלות  החורבן שירידת 

הגאולה . של  עלי'

הגילוי  מעין מאיר  באב  עשר  שבחמשה  ונמצא ,
ויתירה  באב , תשעה  של  הירידה  (ביטול  דלעתיד 

ֿ טוב  וליום  ולשמחה  לששון שנהפך  - ולכן מזה  ,(
הימים ֿ שאר  מכל  יותר  גדול  ֿ טוב  יום  נעשה 

.טובים 
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על 1) מחול  להוסיף שבת, דתוספת החיוב מצד  - מזה ויתירה
עצמו. באב עשר חמשה ביום היא השבת התחלת הרי  הקודש,

א).2) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה
א.3) מ , ישעי '
תכח .4) סו"ס או"ח  טושו"ע
ואילך .5) 16 ע' ח "ט  לקו"ש גם ראה
ראה 6) - הכיפורים ויום באב עשר דחמשה השייכות ביאור

וראה  עת"ר. נחמו ד "ה ואילך . ב'קצז ע' ו) (כרך  פרשתנו אוה"ת
ואילך . ס"ב תשמ "ו באב ט "ו שיחת גם

(7- באב) ט "ו סוד  (דרוש בסופו חגה"ש שער פע"ח  ראה
הקודמת. שבהערה נחמו וד "ה באוה"ת ונתבאר הובא

שיבנה 8) ביהמ "ק בנין זה לבו, שמחת ביום המשנה: ובסיום
מהרש"א: ובחדא"ג  בימינו. במהרה  , קאי

המקדש. בבנין תלויין . . שמחתו שטעמי 

רע"א.9) פה, ח "ב ב. רמט , סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח "א זהר
כו. פט "ו, שמו"ר וראה א. רטו,

א.10) כט , סוכה
הוא 11) באב עשר דחמשה ליו"ט  הטעמים שאחד  גם להעיר

(תענית  חמה" של  כחה תשש . . למערכה עצים מלכרות "שפסקו
("דהגם  חמה של  כחה שתשש על  יו"ט  שעושין היינו, בסופה),
הלשון.. מ "מ , למערכה, עצים כריתת מצות גמר שאז מפני  שהוא
. . לחמה מונין אוה"ע "כי  - דהיו"ט ") טעם עצמו דזהו משמע
הלבנה, מילוי  שלימות הוא באב שבט "ו לפי  ולכן, . . בישא חמה
ב'קצח . ע' שם (אוה"ת בישא" חמה של  כחה תשש ממילא ע"כ 

הנ"ל ). נחמו ד "ה
ד ,12) בראשית אוה"ת וראה ג . פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה

ובכ "מ . ואילך . סע"ב
הל '13) רמב"ם א. מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח 

הט "ז). פ"י  ברכות
סע"ב.14) ל , תענית
לג .15) פתיחתא מאכ "ר - שם ותוס' פירש"י 
א.16) כט , שם
הובא17) באב עשר דחמשה שהיו"ט  בדבר רמז וי "ל 

,ללמדנו , ענין דכללות ֿ הכל ) סך  ושלימות, (גמר
 מכל שלמעלה גדול  הכי  יו"ט  - הוא והגלות החורבן על 

הצומות  "כל  - ברמב"ם תעניות הלכות סיום וע"ד  ֿ טובים. הימים
עתידים  עתידים האלו שהם אלא עוד  ולא המשיח , לימות

להיות     
משלי18) (מדרש ֿ לבוא לעתיד  המועדים ביטול  מענין להעיר



כד       

 תשעה (שלאחרי בשבת  גם  מודגש  זה  וענין 
באב : עשר  לחמשה  הסמוכה  באב )

נחמו: שבת 

נחמו  נחמו מפטירין באב , תשעה  שאחר  "שבת 
תשעה  מאחר  ישעיהו בנחמות  מפטירין . . עמי

השנה " ראש  עד  דנחמתא "באב  "שבע  , שאז -
בכפלים "מתחילה  החורבן ("נחמה  על  (
ֿ דבר והגלות  על  הנביאים  בדברי (ההפטרה  ע "י

על ) הקב "ה  והשלימה .הבטחת  האמיתית 

ואתחנן: ופרשת 

ה ' אל  "ואתחנן נאמר  ואתחנן, פרשת  בהתחלת 
הארץ  את  ואראה  נא  אעברה  גו' החילות  אתה  גו'

(תקט "ו  רבינו משה  של  תפילתו - וגו'" הטובה 

"ואתחנן" כמנין ישראל .תפילות , לארץ  להכנס  (

בספרים  של ואיתא  תשוקתו גודל  בביאור 
כך  כדי עד  ישראל , לארץ  להכנס  רבינו משה 
משה  הי' שאילו - תפילות  תקט "ו זה  על  שהתפלל 
לא  ביהמ "ק , את  ובונה  לארץ  בנ"י את  מכניס  רבינו
כמו  נצחי קיום  לו והי' לעולם , ביהמ "ק  נחרב  הי'

ֿ לבוא . לעתיד  שיהי'

רבינו  משה  (בקשת  ואתחנן שבפרשת  ונמצא ,
האמיתית  הגאולה  ענין מודגש  לארץ ) להכנס 

גלות  אחרי' שאין נצחית  גאולה  .והשלימה ,

 שבין והשייכות  הקשר  בביאור  להוסיף  ויש 
לפרשה : ההפטרה 

שהולך  באופן הוא  דנחמתא " ד "שבע  הסדר 
ישראל , של  בקשתם  מצד  הנחמה  בענין וניתוסף 
מ "ש  כידוע  שלפנ"ז, בנחמה  מסתפקים  שאינם 

הם באבודרהם  דנחמתא " ד "שבע  שההפטרות 
שלאחרי  לכנס "י, הקב "ה  בין שקו"ט  של  באופן
ש "הקב "ה  עמי", נחמו "נחמו הראשונה  ההפטרה 
כנס "י  משיבה  עמי", נחמו נחמו לנביאים : אומר 

ה '" עזבני ציון מתפייסת "ותאמר  איני "כלומר , ,
לפני  ואומרים  חוזרין ו"הנביאים  הנביאים ", מנחמת 
בתנחומין  נתפייסה  לא  ישראל  כנסת  הנה  הקב "ה :

נוחמה " לא  סוערה  "עני' חוזר שלנו", זה  ו"על  ,
אנכי  ואומר : וכו"',הקב "ה  מנחמכם  הוא  אנכי

פעם  בנחמה  להתחיל  לכאורה  צריך  הי' ועפ "ז,
מסתפקת  שאינה  תשיב  שכנס "י ולאחרי אחת ,

אחת  "נחמה בנחמה  נחמו", "נחמו הקב "ה  ישיב  ,
בכפלים "?

המבואר  ע "פ  - בזה  ההסברה  לומר  ויש 
מקרא  של  (פשוטו הפרשה ,בפירש "י בהתחלת  (

מתנת  לשון אלא  מקום  בכל  חנון אין "ואתחנן,
חנם ":

תחילה  צ "ל  והדרגה , בסדר  היא  ההנהגה  כאשר 
הבקשה  את  הקב "ה  ממלא  ואז ותפילה , בקשה 
של  באופן היא  ההנהגה  כאשר  אבל  והתפילה .

"  אלא ותפילה , לבקשה  ממתינים  לא  - "
נותנים  " בכפלים ."נחמה 

 באב עשר  חמשה  ושייכות  הקשר  והנה ,
בענין  רק  (לא  מתבטא  וההפטרה , השבוע  לפרשת 
- הגאולה  את  המביאה  בעבודה  גם  אלא ) הגאולה ,
את  ולזרז לקרב  ועבודתינו" ב "מעשינו ההוספה 

ממש . בפועל  הגאולה 

ההפטרה  אמירת  לאחרי שגם  כיון ובהקדמה :
היתה  לא  עדיין זו, בשבת  עמי" נחמו "נחמו
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- ועוד ) ב, פ"ט ,  שהגילוי ֿ אם כי  לגמרי ,
דלעתיד ֿ הגילויים מעלת לגבי  בטיהרא" כ "שרגא יהי ' שבהם
ע' פרשתנו באוה"ת הובא ב. קיט , ד . צ, מג "א תו"א (ראה לבוא

.(57 הערה לקמן וראה ואילך . ב'ריב עב.
הי "ט .19) פי "ג  תפלה הל ' רמב"ם
(ראה 20) ענין ופתיחת בהתחלת המיוחד  מהעילוי  להעיר

וש"נ). ואילך . 74 ס"ע ח "כ  לקו"ש
ספ"א.21) איכ "ר
"דדרך 22) - דנחמתא שבע בכל  והולך  דמוסיף ובאופן

ריש  לא, מגילה (תוס' יותר" ומשובחות הולכות להיות הנחמות
בפנים. וכדלקמן ע"ב),

(ט "ו)23) י "ה בחי ' והמשכת (גילוי  דתקט "ו מהשייכות להעיר
- באב עשר לחמשה שנה) ת"ק מהלך  בחי ' שהם בעולמות,

ואילך . ב'קצז ע' פרשתנו באוה"ת בארוכה נתבאר
עה"פ.24) מבעה"ת בדע"ז הובא - ט  פי "א, דב"ר ראה
ראובני25) בילקוט  (הובא קפה אופן עמוקות מגלה ראה

ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. ריש ועוד , אוה"ח  אלשיך  פרשתנו).
ועוד . ב'רא, צג . סה.

(26- ונאמר ה"ג  בתוד "ה הובא א. טו, בשלח  מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים

המדרש.27) בשם - וההפטרות הפרשיות בסדר
יד .28) מט , ישעי '
יא.29) נד , שם
יב.30) נא, שם
שם).31) (איכ "ר בכפלים" ש"לקו לאחרי  ובפרט 
ועוד .32) כד . שם, ח . ג , בראשית פירש"י 
(ראה 33) דכיסופא" ד "נהמא באופן יהי ' שלא כדי  ולא

מתחילים  ע"ד ), ריש ז, צו לקו"ת ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי 
באים  ישראל  של  ותפילתם בקשתם וע"י  הנביאים, שע"י  בנחמה
לקו  שהרי  - מנחמכם" הוא אנכי  "אנכי  הנחמה, לשלימות

וכו'. וכו' תשובה ועשו ובכפליים



כה        

- בא  לא  עדיין צדקנו משיח  שהרי בפועל , הנחמה 
ב "מעשינו  יותר  עוד  להוסיף  שיש  עכצ "ל ,

העני  לפעול  בפועל ועבודתינו" בכפלים " ד "נחמה  ן
ממש .

העבודה  צ "ל  בכפלים ", "נחמה  לפעול  וכדי
באופן  אלא  הרגיל , ע "ד  רק  לא  - זה  ודוגמת  מעין

"של  הרגיל , .לתושיה "על 

לגאולה  ד "כפל " מהשייכות  גם  ,ולהעיר 
לשון כמארז"ל  וכולן נכפלו, אותיות  "חמש  :

ד "כפלים  באופן העבודה  שע "י די"ל , - גאולה "
לגאולה  זוכים  ד "נחמה לתושיה " באופן

בכפלים ".

חנם " "מתנת  ד "ואתחנן", התוכן גם  וזהו
על  הוספה  של  באופן עבודה  - האדם ) (בעבודת 

הדין  משורת  לפנים  דין, ע "פ  והמחוייב  ,המוכרח 
חנם ". "מתנת  של  לאופן ועד 

חמשה  של  העבודה  באופן גם  מודגש  זה  וענין
בגמרא  כדאיתא  - באב  (מחמשה עשר  "מכאן

ואילך  באב ) עשר   הוספה אשר  ,"
הקודם , ומצבו למעמדו ביחס  רק  (לא  היא  אמיתית 
ביחס  גם ) אלא  הראוי', בשלימות  הי' שלא  שיתכן
כאשר  שגם  היינו, הראוי', בשלימות  לעבודה 
עוד  מוסיף  ה "ה  הראוי', בשלימות  היא  עבודתו

הדין" משורת  לפנים  לתושיה ",יותר , "כפלים  ,
חנם . מתנת  של  באופן

: התורה בלימוד  הוספה  - יותר  ובפרטיות 

דמוסיף  ואילך  "מכאן הגמרא  דברי בפירוש 
רש "י  מפרש  ואילך ,יוסיף ", באב  עשר  "מחמשה  :

הימים  על  לילות  דמוסיף   חיים יוסיף  ,
ב "ב  במסכת  הרשב "ם  וכ "כ  חייו", :על 

היום  על  הלילה  מן דמוסיף  ואילך , באב  "מט "ו
 כדכתיב ימים , וכתיב יוסיף  חייך , הוא  כי

לו, יוסיפו [ושלום ] חיים  ושנות  ימים  אורך  כי
צריך  מתקצרין, והימים  מאריכין שהלילות  שמתוך 

בלילה ". גם  בלימודו לעסוק 

הרמ "א  פס "ד  - להלכה  גם  לאדם והובא  "ויש 
וכ "כ  ואילך ", באב  מט "ו בלילה  ללמוד  להתחיל 

ת "ת  בהלכות  הזקן ואילך ,רבינו באב  "מט "ו :
מעט ". מעט  יוסיף 

גם  שייך  התורה ) בלימוד  (ההוספה  זה  וענין
באב : עשר  לחמשה  הסמוכה  לשבת 

העבודה  ע "י בכפלים " "נחמה  נחמו, שבת 
ד "כפלים  הענין שהרי - לתושיה " ד "כפלים  באופן

רז"ל  במדרשי הובא  למעלות לתושיה " בקשר 
שניות  הראשונות לוחות  בלוחות  תצטער  "אל  ,

ובלוחות  לבד , הדברות  עשרת  אלא  היו שלא 
מדרש  הלכות  בהם  שיהא  לך  נותן אני השניים 

בענין הוספה  היינו, .ואגדות ",
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ו.34) יא, איוב - הכתוב ל '
כפול "35) דשבתא עיסקא "כל  - דשבת הכפל  גם כולל 

ולהעיר  בתחילתו). בשלח  לקו"ת וראה א. צב, תהלים (מדרש
שבת  שכולו "יום ודוגמת מעין גאולה, של  הו"ע שבת אשר

בסופה). (תמיד  העולמים" לחיי  ומנוחה
ֿ לך 36) לך  גו' ויאמר ד "ה וראה סד ). (רמז ֿ לך  לך  ר"פ יל "ש

עת"ר. נחמו בסד "ה הובא - תר"ל  תרכ "ז.
"הבטיחה 37) ה"ה) פ"ז תשובה (הל ' הרמב'ם מפס"ד  להעיר

"כפלים  הוא התשובה דענין - תשובה לעשות ישראל  שסוף תורה
נגאלין". הן "ומיד  - לתושיה"

והטוב",38) הישר "ועשית יח ) (ו, הפרשה בהמשך  וכמ "ש
עה"פ). (פירש"י  הדין" משורת לפנים פשרה "זו

בסופה.39) תענית,
בתורה 40) דין נעשו הדין משורת דלפנים שהענינים ולאחרי 

זה. לפני  שהי ' הדין משורת לפנים על  יתירה הוספה צ"ל  -
הגדולים 41) ובשם תענית, מס' סוף חיות מהר"ץ ראה

ע' ח "ט  שד "ח  לסופו, קרוב רש"י  ערך  גדולים, מערכת להחיד "א
ה"ז  - אופן ובכל  רש"י , של  הוא לתענית הפירוש אם - א'תתיד 
ישראל , תפוצות בכל  ונתפשט  שנתקבל  בישראל  גדול  של  פירוש
ס"ע  ח "ג  תער"ב המשך  (ראה כו' הקודש ברוח  שנאמר פירוש

א'שפה).
ב.42) קכא,
נצבים.43) ס"פ
ב.44) ג , משלי 
שהביא 45) סרל "ח ) (או"ח  מג "א גם וראה סכ "ג . סרמ "ו יו"ד 

שכבי , - קומי  עד  משכבי  לומר קבלו "האחרונים הב"ח  דברי 
רות  מגילת שאומרים שבועות דמחג  קומי , - שכבי  עד  ומקומי 

באב ט ' עד  הבוקר, עד  שכבי  יג ) (ג , בה מגילת שכתוב שאומרים
- אשמורות לראש בלילה רוני  קומי  יט ) (ב, בה שכתוב  איכה,
כיון  תורה, ללמוד  כדי  הבוקר אור קודם לקום דא"צ  שכבי ,
חג עד  קומי , שאומרים באב* מט ' אבל  קצרים, דהלילות
בראש  הבוקר אור קודם לקום חייב שכבי , שאומרים השבועות

ארוכים". דהלילות כיון ללמוד , אשמורות
ה"ח .46) פ"ד 
רפמ "ו.47) שמו"ר
היו 48) "לא - באב  עשר לחמשה השייך  ביוהכ "פ, שניתנו

הכיפורים". וכיום באב עשר כחמשה לישראל  טובים ימים

           
          
          

           



כו       

ואתחנן  לפרשת  בנוגע  כמבואר ועד "ז -
בפרשתנו  שמשה בלקו"ת  החסידית ) (הפרשה 

שלא  דלעילא  אתערותא  המשכת  שתהי' רצה  רבינו
"מתנת  "ואתחנן", שזהו"ע  דלתתא , אתערותא  ע "י

ע "יחנם " נעשה  זה  שענין ,  שהו"ע ,
"אתה  אמר  זה  ועל  למטה , מלמעלה  ההמשכה 

קיבל  משה  "כי עבדך ", את  להראות  החילות 
לבד ", אתעדל "ע  החילות , אתה  הוא  ושם  מסיני,
זה  שעל  ישראל , בכל  להמשיך  רצה  זו ומדריגה 
"ארץ  גו'", הארץ  את  ואראה  נא  "אעברה  אמר 

חפץ  ארץ  שנק ' ישראל  כנסת  הוא  ורצה העליונה  ,
בחי' שהוא  החילות , אתה  בחי' בה  להמשיך  משה 

אתעדל "ת  ע "י שלא  הנעשית  .אתעדל "ע  .
בבחי' כ "א  נתפס  וע "כ (ש )אינו . . והסתכלות 

נא  בחי'אעברה  ג "כ  בה  להמשיך  הארץ , את 
כו'". זו ראי'

(ס "ג ) לעיל  המבואר  עם  גם  קשור  זה  וענין
משה  הי' שאילו לארץ , להכנס  משה  בקשת  בטעם 
נצחית  גאולה  זו היתה  לארץ , בנ"י את  מכניס  רבינו

גלות  אחרי' למטה שאין מלמעלה  ההמשכה  כי -
היא  האדם , בעבודת  תלוי' שאינה  (אתעדל "ע )
משה  "פני השמש , אור  (בדוגמת  משינויים  למעלה 

חמה " שינויים ),כפני ללא  התוקף  בכל  שמאיר  ,

יש  (אתעדל "ת ) למעלה  מלמטה  ההעלאה  משא "כ 
יהושע  פני . . הלבנה  אור  (בדוגמת  שינויים  בה 

לבנה " כפני לארץ ) ישראל  את  בה (שהכניס  שיש  ,
כו') .שינויים 

הגאולה  את  הפועלת  שהעבודה  מובן ומזה 
אחרי' שאין נצחית  גאולה  והשלימה , האמיתית 

בעיקר  - היא  גלות , - (ובמיוחד 
התורה  בקשת פנימיות  לקיום  ההכנה  שזוהי ,(

ש "אז  בלקו"ת  כמבואר  ֿ לבוא , לעתיד  רבינו משה 
זו  בקשה  נתקיימה  לבדה ",לא  אתעדל "ע  שיהי'
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כללות 49) - הדברות עשרת נאמרו זו שבפרשה לכך  נוסף
פרק  לומדים זו שבשבת ולהעיר, אבות*התורה. דמסכת

א). פח , (שבת תליתאי " "אוריאן - התורה ענין כללות עם הקשור
ואילך .50) נא ע' פרשתנו אוה"ת בארוכה וראה ואילך . ג  ב,

ואילך . ב'רט  ע'
"חנם 51) ה) יא, בהעלותך  ופירש"י  (ספרי  ממארז"ל  ולהעיר

שלמעלה  גבוה ממקום השפע "שנמשך  היינו, המצוות", מן
המצוות" ממעשר מ "ן העלאת שם מגיע אין אשר מאתעדל "ת,
שבין  החילוק שם ומבאר נג . ע' שם אוה"ת ד . ג , שם (לקו"ת

עיי "ש). לתורה, מצוות
הוספות 52) כש"ט  אייר. י "ז יום" "היום וראה יב. ג , מלאכי 

וש"נ.סמ " ד .
לא 53) רבינו, משה בקשת מתקיימת היתה אם שגם ולהעיר,

ע"י שנעשה מכיון - (לגמרי ) דכיסופא נחמא של  באופן זה הי '
  ע"ד (וי "ל  תפילה ע"י  באה חנם" "מתנת שגם היינו,

לי ' דעביד  לאו "אי  ועוד ) א. טז, ב"מ  ב. נ, גיטין (ראה מארז"ל 
מתנתא". לי ' יהיב הוה לא לנפשי ', נייחא

הפירושים  ב' בין הענינים) (בפנימיות התיווך  יומתק ועפ"ז
"ד "א  כו'", חנם מתנת לשון אלא מקום בכל  חנון "אין ברש"י ,
חנם" ד "מתנת החיבור - תפילה" של  לשונות מעשרה אחד  זה

(אתעדל "ת). "תפילה" עם תורה) (אתעדל "ע,
(54.25 שבהערה אוה"ת ראה
כ .55) כז, פינחס ופירש"י  ספרי  סע"א. עה, ב"ב

      

שלא 56) ש"מה ב'רכה) קיב. קט . פז. (ע' שם אוה"ת וראה
עכ "ז  גדולה, טובה מניעת לכאורה שזה אף מבוקשו, משה פעל 
ביותר", גדולה עלי ' יהי ' הארץ, בגלות שנמשכו שמהירידות י "ל 
ועז"נ  שמש, מבחי ' יותר גדול  גילוי  יהי ' שלע"ל  יומשך  "מזה
ההמשכה  "שגם גו", החמה כאור הלבנה אור והי ' כו) ל , (ישעי '
גם  וזהו ממש". למעלה מלמטה בחי ' כמו בו יש למטה מלמעלה
עלי ' נעשית דת"ב הירידה שע"י  - באב עשר דחמשה היו"ט  תוכן
כאור  הלבנה אור "והי ' הלבנה, שלימות שזהו"ע ביותר, גדולה

ואילך ). ב'קצח  ע' שם אוה"ת (ראה החמה"
(המשכה 57) דתורה שהעילוי  ,18 שבהערה אוה"ת ראה

ע"ד  הוא למעלה) מלמטה (העלאה תפילה לגבי  למטה) מלמעלה
בטלים  שיהיו המועדים לגבי  ֿ לבוא דלעתיד  הגילויים מעלת
שאר  לגבי  באב דט "ו העילוי  - ודוגמתו בטיהרא, כשרגא

כנ"ל . המועדים,
להמשיך 58) הי ' משה בקשת ש"עיקר א, ד , שם לקו"ת ראה

גל  יח ) קיט , (תהלים דהע"ה מ "ש ע"ד  התורה, בעסק ראי ' בחי '
ואביטה קז,עיני  ע' שם אוה"ת בארוכה וראה מתורתך ".

בזהר  כמ "ש משיח , ע"י  שיתגלה התורה פנימיות גילוי  שזהו"ע
שירותא  "משה ג ) ג , שם בלקו"ת גם הובא - ב (רס, פרשתנו ריש

משיחא מלכא סיומא . . בעלמא הוא".הוא
השידוכין  שהו"ע באב, עשר לחמשה מהשייכות גם ולהעיר
נא  שא בחור כו' בכרמים חולות כו' ישראל  (בנות והנישואין
פנימיות  גילוי  זהו "הנישואין כי  - וכנס"י  דהקב "ה כו') עיניך 
ומשה  . . עכשיו האתעדל "ת ע"י  יהי ' וזה . . לע"ל  שיהי ' התורה
(אוה"ת  לארץ" הוא שיכניסם ע"י  בכנס"י  זו בחי ' להמשיך  רצה

ב'ריט ). ע' שם
ועוד .59) סד . נד . ע' שם אוה"ת ֿ ג . א ג , שם
ע"ב)60) ריש לב, (ברכות שממארז"ל  עח , ע' שם אוה"ת ראה

ממרע"ה, יותר במע"ט  גדול  לך  שאין ממע"ט , יותר תפילה "גדולה
תוסף  אל  ֿ ז) כו ג , (פרשתנו שנאמר בתפילה, אלא נענה לא אעפ"כ 
תפילה  "בדבר רש"י  ומפרש הפסגה", ראש עלה לי ' וסמיך  אלי , דבר

זו  מראש אותה שראה ש"מה מוכח  אותה", להראותך 
הפסגה  שתורתו למי  ההמשכה פעל  עי "ז שגם מפני  ,

ב, שם לקו"ת ראה - העדה (עיני  דור שבכל  סגולה "יחידי  אומנתו",
גילוי למטה מלמעלה להמשיך  שיוכלו משה בחי ' בהם שיאיר ד )
להיות  "וכן כלל ", מ "ן העלאת בלתי  גם תורתם, ע"י  אלקות

אתעדל "ת". לעורר מעצמו אתעדל "ע
החורבן  ענין ושלילת לביטול  בנוגע גם הוא שכן וי "ל ,
רשב"י כמו הגבוהות נשמות שלפני  כידוע, - משה שע"י  והגלות
שמות  הרמון (פלח  כלל " הבית נחרב לא התורה) פנימיות (שגילה
ד . סב, עמה"מ  (ראה ומשה דרשב"י  מהשייכות ולהעיר - ז'). ע'

ועוד ). ב). שז, ב. (דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
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. . זו" בחי' יתגלה  לע "ל  "אכן ראי', בבחי'
כתיב  ֿ לבוא  וגו'"לעתיד  יראו בעין עין .כי

 לעבודה בנוגע  לעיל  האמור  מכל  ההוראה 
לבו" אל  יתן "והחי - :בפועל 

ליו"ט  ממש  בסמיכות  נחמו", ב "שבת  בעמדנו
ביותר  ומסוגל  המוכשר  זמן באב , עשר  חמשה 
להוסיף  יש  - והגלות  החורבן ענין כללות  לתיקון

יוסיף " עוז ("דמוסיף  וביתר  שאת  ביתר  (
את  ומזרזים  הממהרים  ועבודתינו" ב "מעשינו
כדי  פעולה  ועוד  פעולה  עוד  להוסיף  הגאולה ,

ממש . בפועל  צדקנו משיח  ביאת  את  להחיש 

התורה  בלימוד  להוסיף  - יותר  ובפרטיות 
בתורה  לעסוק  הימים  על  לילות  נגלה ("מוסיף  ,(

שמביא  תלמוד  ו"גדול  התורה , ופנימיות  דתורה 
מעשה " המצוות ,לידי בקיום  הידור  תוספת  -

כל  כנגד  השקולה  הצדקה , מצות  - ובמיוחד  כולל 
"ציון  בענין כמ "פ  כמדובר  במשפט המצוות ,

בצדקה "(תורה  ושבי' תפדה  (.

פשוטות : ובאותיות 

צדק  חשבון לעשות  כאו"א  צריך  - לראש  לכל 

הצדקה  נתינת  התורה , ללימוד  בנוגע  בנפשו
כפי  כדבעי, היתה  עבודתו האם  המצוות , וכללות 
שמשלים  לאחרי וגם  חסרון. ללא  דין, ע "פ  החיוב 
בזה , להסתפק  אין - שלימות  של  ובאופן החסר  את 
והן  בכמות  הן יותר , עוד  להוסיף  צריך  אלא 

.באיכות 

אחר  בעילוי דרגות  כו"כ  - גופא  ובהוספה 
:עילוי 

להיות  צריכה  הרגיל , ע "ד  העבודה  כללות 
הליכה  של  חיל "באופן אל  מחיל  "ילכו ,,
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ח .61) נב, ישעי '
"ונגלה 62) - (נחמו) ואתחנן דפ' בהפטרה ממ "ש גם ולהעיר

ה' ה).כבוד  מ , (שם גו" בשר כל 
ב.63) ז, קהלת
אל 64) יתן ד "והחי  שזהו"ע וי "ל  – חייו" על  חיים "יוסיף

"יתן  מ "מ  ד "והחי ", ומצב במעמד  הוא לפנ"ז שגם שאף לבו",
לתוספת  עד  חייו, על  ורוחניים) (גשמיים חיים להוסיף לבו" אל 
ע' תש"י  סה"מ  וראה א. עא, (יומא חיים " "מחי ' דבחינת חיות

.(44
וש"נ.65) ב. מ , קידושין
(מח ,66) פל "ז תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי  א. ט , ב"ב

ב).
כז.67) א, ישעי '
יג .68) מ , וישב ת"א ע"פ - סע"ב) (ב, דברים ר"פ לקו"ת
שלא 69) ואילך , סע"ד  ג , שם בלקו"ת מהמבואר ולהעיר

ע"י בלבד  מלמעלה ההמשכה שתהי ' משה בקשת נתקבלה
תורה  אלא לי  אין האומר כל  ב) קט , (יבמות כמארז"ל  התורה,
וגמ "ח  תורה ותפילה, תורה להיות צריך  אלא לו, אין תורה אפילו

המצוות. כללות ב'רי ), ע' שם (אוה"ת
ד "שבע 70) התקופה התחלת היא נחמו" ש"שבת להעיר,

- השנה" ראש עד  באב תשעה "מאחר דנחמתא", ,*
במשך  העבודה כללות על  ֿ צדק החשבון עשיית כבר מתחיל  שלכן
'שנת  – זו בשנה המיוחדים לענינים בנוגע ובפרט  השנה, כל 

וּתׂשמח . ּתׂשמח  ושנת ְְִַַַהקהל ',

          
           

זמן 71) בכמות הן להוסיף - התורה בלימוד  ולדוגמא:
- ובצדקה כו', ועומק רוחב באורך  הלימוד , באיכות והן הלימוד ,
ובכמות  יפות, פנים סבר בענין והן הממון, בכמות הן להוסיף
שסכום  שלו בעשירות ההוספה ערך  לפי  רק לא - גופא הממון
ל "חומש", מ "מעשר" הוספה גם אלא יותר, גדול  ה"מעשר"

יתיר  כו'.להוספה מ "חומש" ה
זו:72) לשבת השייכים בתורה השיעורים עם זה לקשר ויש

ועוסקין  שיושבין "עשרה - ו') (משנה דאבות** שלישי  בפרק א)
ומניין  כו' חמשה אפילו ומניין כו', ביניהם שרוי ' שכינה בתורה
כו', אחד  אפילו ומניין כו' שנים אפילו ומניין כו' שלשה אפילו
לפניהם  נדרשים תורה שדברי  (כידוע למעלה מלמטה הסדר שע"פ
של  באופן זה הרי  ע"ב) ריש נב, יומא תוס' ראה - ולאחריהם

בזה שגם ד "אחד ", התורה לימוד  עילוי : אחר בעילוי  הוספה
  את אזכיר אשר המקום בכל  כא) כ , (יתרו "שנאמר ,

מכל  פונה ובעצמו בכבודו שהקב"ה וברכתיך ", אליך  אבוא שמי 
- יתירה הוספה צ"ל  ואעפ"כ , לברכו***, כדי  אליו ובא עסקיו
עד  "חמשה", "שלשה", - מזה ויתירה ("כפלים"), "שנים"

ל "עשרה".
- ֿ יד ) פי "ב מת טומאת (הל ' ברמב"ם היומי  בשיעור ב)
בכלי נקב בשיעורי  ודוגמתו הטומאה, עוברת שדרכו הנקב שיעור
שיגדל  שככל  הסמוכים), דימים בשיעורים - פכ "ב (שם חרש
תגדל  רימון) למוציא עד  זתים, במוציא משקה, (בכונס הנקב
("לתקן  האדם בעבודת וענינו טומאה, לענין ככלי  חשיבותו ביטול 
ויש  תהיה", לכל  כעפר ד "נפשי  הביטול  על  מורה נקב - הדעות")
בביטול  ניתוסף ֿ ידם שעל  עילוי , אחר בעילוי  דרגות כמה בזה

מרע"). ("סור הטהרה דהיפך  האפשרות
בבחי '73) שתהי ' - למטה הנשמה ירידת שתכלית ולהעיר,

בין  מהלכים לך  "ונתתי  ובפירש"י ) ז ג , (זכרי ' כמ "ש מהלך ,
בבחי ' ה"ה למטה ירידתן קודם הנשמות כי  האלה", העומדים
בבחי ' נעשים למטה ירידתן וע"י  המלאכים), (דוגמת "עומדים"

ובכ "מ ). וישב. ס"פ תו"א (ראה "מהלכים"
וש"נ.74) בסופה. ברכות וראה ח . פד , תהלים

           
         

  
         

     
         
           

   



כח       

בקודש " מעלין . . והולך  להוספה "מוסיף  ועד  ,
חידוש  של  לא באופן היום , מצוך  אנכי "אשר  -

כחדשה " אלא  . . ישנה  כדיוטגמא  בעיניך  .יהיו
הוספה  של  ענין מדגישים  שכאשר  מובן, ומזה 
דמוסיף  ואילך , באב  עשר  ("מחמשה  מיוחד  בזמן
באופן  הרגיל , ע "ד  שלא  הוספה  זו הרי - יוסיף ")

!ש 

עשר  חמשה  לאחרי ומיד  שתיכף  אלא  עוד , ולא 
נכנסים  ֿ ערוך ) שבאין הוספה  מתחילה  (שבו באב 
ושלימות  עילוי ניתוסף  שבו השבת , ליום  עתה 

בערב ("ויכולו" ובמיוחד  השבוע  ימי בכל  (
מודגש שבת  שבו נחמו", "שבת  – גופא  ובזה  ,

"נחמה  - ד "כפלים " באופן צ "ל  שהעבודה 
לתושיה " ד "כפלים  באופן העבודה  ע "י ,בכפלים "

ו"מתנת  "כפלים " חנם ", "מתנת  ואתחנן, ופרשת 
עשר  חמשה  של  ֿ ערוך  באין להוספה  ביחס  חנם "

באב .

בעילוי  - (ואדרבה  ונמשכת  הולכת  זו והוספה 
דנחמתא " ד "שבע  התקופה  כל  במשך  עילוי) אחר 
ונעלה  חדש  חיות  יומשך  שבו השנה , ראש  (עד 

כו' אלא יותר  ֿ פעמית , חד  הוספה  זו אין כלומר , ,(
ובמשך  ליום , מיום  קביעות , של  באופן הוספה 
ימי  שבעת  כל  הכולל  מספר  דנחמתא ", "שבע 

הזמן  כללות  חודרת הבנין, זו שהוספה  היינו, ,
מציאותם  בכל  שחודרת  ועאכו"כ  הזמן, משך  בכל 
מתבטאת  הקב "ה  עם  שהתקשרותם  ישראל , של 

שבע  .במספר 

ש ו  היא כיון דנחמתא " ד "שבע  התקופה 
ביחס  (גם  חנם " "מתנת  לתושיה ", ד "כפלים  באופן
גודל  מובן הרי - באב ) עשר  בחמשה  להוספה 
התקופה  כל  במשך  לזמן מזמן והוספה  העילוי
הוספה  לגבי באי"ע  הוספה  דנחמתא ", ד "שבע 

סוף . אין עד  כו' באי"ע 

 בדורנו יתירה  הדגשה  ניתוסף  הנ"ל  ובכל 
זה :

בשעתו  - הכריז דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
לגאולה " לאלתר  לתשובה  "לאלתר  - והודיע ,אז ,

אלא  נותר  ולא  העבודה , כל  נסתיימה  שכבר 
הכפתורים " כולכם ""לצחצח  הכן ו"עמדו ,

שעברו  לאחרי ועאכו"כ  צדקנו. משיח  פני לקבלת 
זו. הכרזה  מאז שנים  עשרות  כמה 

דור  הוא  זה  שדורנו הוא , ברור  דבר  ובמילא ,
- הגאולה  של  הראשון ודור  הגלות , של  האחרון
באב , עשר  חמשה  לאחרי לארץ  שנכנס  הדור  דוגמת 
שלמים  "כולם  נעשו ואז מדבר ", מתי "כלו שבו
בהן  שכתוב  מאותן . . לארץ  להכנס  ועומדים 

היום "(בפרשתנו  כולכם  חיים  (.

עשר  לחמשה  ממש  בסמיכות  בעמדנו ולכן,
הגלות  בסיום  שנמצאים  ביותר  מודגש  שבו באב ,

העמים " לארץ ",ד "מדבר  להכנס  ו"עומדים  ,
צריכה  - גלות  אחרי' שאין נצחית  גאולה  של  באופן
הקשור  בכל  מיוחדת  והוספה  הדגשה  להיות 

הגאולה  הציפי'לקירוב  - ובמיוחד  כולל  ,,
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ב.75) כא, שבת
אודות 76) בתחילתו) (שעהיוה"א הבעש"ט  תורת ע"פ ובפרט 

בכל  המוחלט  ואפס מאין הזמן) בריאת גם (כולל  הבריאה חידוש
(כש"ט  האדם בעבודת גם החידוש צ"ל  ועד "ז כו', רגע ובכל  יום

סרנ"ו). סקי "ט .
ו.77) ו, פרשתנו ופירש"י  ספרי 
עה"פ.78) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
יאכל 79) שבת, בערב שטרח  "מי  סע"א) ג , (ע"ז כמארז"ל 

בשבת".
הערה 80) (כנ"ל  השבת ענין כללות מצד  ה"כפל " על  נוסף

.(35
סי "ד .81) אגה"ק ראה
יום 82) עד  כו' שני  יום בשבת, ראשון יום היום מונין ולכן

יום  כל  כי  עתה, עד  משי "ב ימים רבבות עברו שכבר אף השבת,
הזמן  שנתחדש שי "ב של  א' יום כמו ראשון יום ממש הוא א'

ובכ "מ ). א. כה, שה"ש (לקו"ת כו' מהזמן מלמעלה
דישראל 83) חולקהון "זכאה א) (רסו, פרשתנו מזהר להעיר

אתרשימו  מני ', אתרשימו כולהו דהא קדישא מלכא בני  דאינון

תנב) ע' פרשתנו לוי "צ (לקוטי  אאמו"ר ומבאר וכו'", בגופייהו
כאן עיי "ש."קחשיב כו'", רשימות מיני 

ֿ ב.84) תש"א והקדושה" הקריאה
תרפ"ט .85) שמח "ת שיחת ראה
וש"נ.86) רעט . ע' ריש ח "ד  שלו אג "ק
ד .87) ד ,
כב.88) כ , חוקת פירש"י 
ר"פ 89) לקו"ת  ועוד . מסעי . ר"פ בחיי  וראה לה. כ , יחזקאל 

ובכ "מ . מסעי .
"מצוה 90) שע"י  ה"ד ) פ"ג  תשובה (הל ' הרמב"ם וכפס"ד 

כל  ואת עצמו את "הכריע במחשבה) או בדיבור (במעשה, אחת"
והצלה". תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם

מאמין 91) שאינו מי  "כל  רפי "א) מלכים (הל ' הרמב"ם כפס"ד 
שאינו מי  או המשיח ), (במלך  בו  נביאים בשאר לא ,

שטעם  וי "ל  כו'", רבינו ובמשה בתורה אלא כופר, הוא בלבד 
גם) אלא בו, להאמין רק (לא החיוב ' שציפי אף -

כדי - כו' צער של  רגש לידי  מביאים הנכסף לדבר וגעגועים
  ועי "ז ביאתו, ממש.על  בפועל  ביאתו



כט        

ובדוגמת  (ע "ד  הגאולה  על  והתפילה  הבקשה 
משה , הכניסה תפילת  לפעול  כדי תפילות ,

נצחית ). גאולה  של  באופן לארץ 

מה  בנפשו: צדק  חשבון לעשות  כאו"א  על 
הגאולה ?!... לקירוב  עתה  עד  עשה 

עומד  צדקנו שמשיח  ההתבוננות  ע "י ובפרט 
(כמובן  ישראל  את  לגאול  רוח  בקוצר  ומצפה 

הגמרא  כדי מדברי ביחד , נגעים  שני מתיר  שאינו
כמוזכר  נגעים , שני קשירת  כדי יתעכב  שלא 

בו לעיל  התלוי את  ישלים  שכאו"א  לאחרי  - (
צדקנו  שמשיח  ומכיון המשיח , ביאת  את  להחיש 
הרי  שלו, לפעולה  וממתין עומד  ובעצמו בכבודו
גודל  עם  ביחד  עליו, המוטלת  האחריות  גודל  מובן
בקרוב  צדקנו משיח  כשיבוא  שלכן, כו', הזכות 

ממש   ולא ביאתו, להחיש  פעולתו על 
ענינים  הן מעניניו, ויתן יוסיף  אלא  בלבד , הודי' רק 
מאתי  חדשה  "תורה  התורה , מלימוד  החל  רוחניים ,

תהי'תצא " ש "הטובה  גשמיים , ענינים  והן ,
כעפר " מצויין המעדנים  וכל  הרבה  .מושפעת 

- זה  בדורנו ביותר  המודגש  נוסף  וענין
הזולת  על  לפעול  השליחות  :עבודת 

הוא  "הנשיא  - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
ישראל "הכל " קהל  כל  כאו"א "לב  על  הטיל  -

להאיר " "נר  להיות  קדושה  שליחות  הדור  מאנשי

אדם " נשמת  ה ' "נר  אחרים , אלו להאיר  כל  של  ,

ובכל  כו'), ביתו בני על  (נוסף  בסביבתו הנמצאים 
ותורה  מצוה  ב "נר  שיאירו מגעת , שידו מקום 

הגלות אור " חשכת  את  מבטלים  עי"ז אשר  ,
הגאולה  אור  את  .ומביאים 

הם  הלא  - השליחות  עבודת  של  הדברים  ופרטי
בשיחותיו  שלו, ֿ קודש  אגרות  בריבוי כתובים 
דאיגרתא  ש "קריינא  - להיות  וצריך  כו', ובמאמריו

פרוונקא " ליהוי מתו איהו השליחות  את  למלא  ך ,
ע "י  פינחס ), של  המס "נ (דוגמת  ונתינה  מסירה 
כפי  התורה  פנימיות  ובמיוחד  כולל  התורה , הפצת 
ה 'יחידה ' בחי' החסידות , בתורת  שנתבארה 

ה 'יחידה 'שבתורה  בחי' את  מגלים  שעי"ז ,
והטף  הנשים  (האנשים  מישראל  ),שבכאו"א 

משיח  ה 'יחידה 'ניצוץ  בחי' להתגלות  ועד  ,
צדקנו  משיח  - .הכללית 

עליו  שהוטלה  השליחות  למלא  כאו"א  על  ולכן,
" הוא  שהנשיא  שמכיון ולידע , הדור , נשיא  ע "י

קהל  מתפשט כל  שממנו הלב  בדוגמת  ישראל ",
האברים  לכל  הדם      הרי ,

אם  הדור  נשיא  בוחן השליחות , מינוי על  נוסף 
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א.92) צח , סנהדרין
ס"ט .93) דברים ש"פ משיחות קונטרס
ג .94) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
בכלל ).95) (וספרו מלכים הל ' וחותם סיום רמב"ם
כמוך ",96) לרעך  ד "ואהבת החיוב מצד  המוכרח  על  נוסף

ובפרט  יח ), יט , קדושים ופירש"י  (תו"כ  בתורה" גדול  "כלל 
החורבן  תיקון באב, עשר לחמשה ובסמיכות הקהל ', ב'שנת

ביטול  ע"י  ראה והגלות - חנם דאהבת ההיפך  (שהיא הגלות
ישראל *. ואחדות ישראל  באהבת הוספה - ואדרבה ב), ט , יומא

כא.97) כא, חוקת פירש"י 
ה"ו.98) פ"ג  מלכים הל ' רמב"ם
סה"ש 99) גם וראה וש"נ. ואילך . 484 ע' ח "ב לקו"ש ראה

הרחוב  פנסי  שמדליק האיש דוגמת הוא שחסיד  136 ע' תש"א
כו'.

כז.100) כ , משלי 

         
         

 

כג .101) ו, שם
הוא 102) עוה"ז להיות כי  פרשתנו: ריש מלקו"ת להעיר

. בנרות להרבות וצריך  ומכופל  כפול  עב והחושך  השפל  העולם
גילוי בבחי ' הוי ' שם הארץ המאיר נר שהוא אדם נשמת הוי ' נר .
ריבוא  וכמה . . לנהורא חשוכא ולאהפכא העוה"ז את להאיר
הכפול  ועביו החושך  ריבוי  שלפי  נרות, ריבוא כמה שהם נשמות

כו'. בנשמות הנרות ריבוי  צ"ל  כך  ומכופל ,
שיחת 103) וראה ז. כה, בלק פירש"י  סע"א. פב, סנהדרין

ועוד . סי "ד . פינחס ש"פ
ס"ה 104) החסידות" תורת של  "ענינה קונטרס בארוכה ראה

וש"נ. ואילך .
את 105) "הקהל  - הקהל ' 'שנת – זו בשנה יתירה ובהדגשה

גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם,
"כאילו  יב), לא, (וילך  הזאת" התורה דברי  כל  את לעשות ושמרו
חגיגה) הל ' סוף (רמב"ם שומעה" הגבורה ומפי  בה נצטווה עתה

אלי  ה' באמור בחורב, אלקיך  ה' לפני  עמדת אשר כ "יום -
  .( יו"ד ד , (פרשתנו גו' דברי  את ואשמיעם

דקאי106) - מיעקב" כוכב "דרך  יז) כד , (בלק בכתוב כמרומז
ה"ה  פ"ד  תענית (ירושלמי  המשיח  מלך  הל 'על  רמב"ם וראה .

ספ"ד ), מע"ש (ירושלמי  מישראל  כאו"א על  וגם רפי "א), מלכים
עינים  (מאור משיח  ניצוץ יש מישראל  שבכאו"א - בזה והתיווך 

ועוד ). .599 ע' ח "ב לקו"ש פינחס. ס"פ
(107- ב רס, (לזח "ג  הרמ "ז בשם - 207 ע' תרצ"ט  סה"מ 

ועוד . ב). קצ, מק"מ 
סל "א.108) אגה"ק ראה



ל       

השליחות  פעולת  של נתקיימה  הדם  שחוזר  בעת  ,
קהל  כל  ב "לב  למקורו הדור ) אנשי (כל  האברים  כל 
בהמשכת  עוז וביתר  שאת  ביתר  ומוסיף  ישראל ",
גם  וברוחניות  בגשמיות  המצטרך , בכל  כו' הברכות 

השליחות . פעולת  שממלאים  אלו לכל  יחד ,

 השלוחים כינוס  אודות  להזכיר  המקום  וכאן
- פרטית  בהשגחה  - שמתקיים  הקדושה , בארצנו

ש "ק . מוצאי הבע "ל , הראשון ביום 

לראש  ולכל  רבה , בהצלחה  הכינוס  שיהי' ויה "ר 
הטובות  ההחלטות  של  קיומן את  לבחון -
כהנה  עליהן ולהוסיף  שלפנ"ז, בכינוס  שנתקבלו
של  באופן להוספה  ועד  יוסיף "), ("דמוסיף  וכהנה 
מתקיים  שבה  העיר  של  משמה  כהלימוד  - הרחבה 

" - פרטית ) (בהשגחה  ע "ש הכינוס  ,"
לנו" ה ' ש "יצחק ""הרחיב  באופן , מעיד

הרחבה . שזוהי

כו' ומטרתו הכינוס  שתוכן שייך ומובן,
לכל  גם  אלא ) הכינוס , למשתתפי רק  (לא  ונוגע 
כל  שהרי - הדור  מאנשי לכאו"א  ועד  השלוחים ,
תופס  כשאתה  והעצם  אחת , מציאות  הם  ישראל 

בכולו  תופס  אתה  .בחלקו

, כזה שבכינוס  התועלת  בביאור  להוסיף  ויש 
בכו"כ  דוגמתו, בכינוסים  להשתדל  יש  שלכן

מקומות . בריבוי מקומות ,

ונפלאות  גדולות  פעלו שכבר  אע "פ  ובהקדמה :
- חוצה  המעיינות  והפצת  והיהדות , התורה  בהפצת 
זו  הרי בא , לא  עדיין צדקנו שמשיח  כיון הרי,
ולהוסיף  להשלים  מה  עדיין שנשאר  ביותר  ההוכחה 
להגביר  דרכים  ובהשתדלות  למצוא  יש  ולכן בזה ,
והיהדות , התורה  דהפצת  הפעולה  את  ולהרחיב 

חוצה . המעיינות  והפצת 

טובה  בהחלטה  להסתפק  לא  - לזה  ומהעצות 
החלטות  לקבל  אלא  ביחידות , בפ "ע  שמחליט 
מ "ש  כידוע  מישראל , כו"כ  עוד  עם  ביחד  טובות 

החלצו  בקונטרס  נ"ע  אדמו"ר  (ונדפס כ "ק 
דורנו) נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ע "י ונתפרסם 
לזה  יש  רבים , או שנים  עושים  אשר  ש "ההסכם 
כו'", בפ "ע  שעושה  מההסכם  יותר  הרבה  חיזוק 

שעי"ז - ועיקר  ועוד      
  בפועל הטובות  ההחלטות  של  קיומן ע "ד 

ליתן  יצטרך  לזמן שמזמן הידיעה  עצם  אשר  ממש ,
ל  ֿ וחשבון הטובות דין ההחלטות  הם  מה 

תפעל  - ממש  בפועל  עשה  ומה  עצמו, על  שקיבל 
וכמאמר  במוחש , כנראה  העבודה , עניני בכל  זירוז
שמים  מורא  שתהא  ֿ רצון "יהי לתלמידיו ריב "ז

ֿ ודם " בשר  כמורא  ריב "ז עליכם  לתלמידי ואם  ,
אבתרי'. נעני' מה  אנן - כן נאמר 

באופן  היא  שעבודתם  שיטענו כאלו ישנם  [ואם 
אלקיך " עם  לכת  עבודתו ד "הצנע  ובמילא , ,
"סוד ".. בגדר  היא  דיןֿופעולתו למסור  לו ואין .

מלכי  מלך  "לפני ֿ אם  כי ֿ ודם , לבשר  וחשבון
הקב "ה " הי'המלכים  האמת  אם  גם  הרי, -

בגלל  הטובים  מעשיהם  שמסתירים  כדבריהם ,
אם  לשקו"ט  מקום  יש  גו'", לכת  ד "הצנע  העילוי
צריך  שבו זה , לדורנו המתאימה  עבודה  דרך  זוהי

מצוה  עושי לפרסם  יראו להשתדל  שמהם  כדי
"לחשוש " מקום  שיש  ועאכו"כ  כו', יעשו וכן
בעבודתו  יעסוק  שלא  כדי היצר , עצת  שזוהי

כדבעי].

(בימים  והצעה  לבקשה  הטעמים  אחד  וזהו
לכינוס שלפנ"ז  בקשר  האחרונים  בימים  וגם  ,

במשך  שעשו טובות  פעולות  ג ' שיכתבו השלוחים )
החשבוןֿ עשיית  ולזרז לעורר  כדי - החולפת  השנה 
דהפצת  השליחות  במילוי מהפעולות  בנפשו צדק 
את  לקרב  כדי חוצה  והמעיינות  והיהדות  התורה 
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לזה,109) מזה המשתלח  אלא מיקרי  לא ש"שליח  להעיר,

גיטין  (פרש"י  שליחותך " עשיתי  ולומר שולחו אצל  לחזור שראוי 
א). כד ,

כב.110) כו, תולדות
מו"ח 111) כ "ק דדורנו, המשלח  של  (השני ) ששמו להעיר,

לעתיד  כי  - העתידה הגאולה עם גם וקשור "יצחק". - אדמו"ר
תו"א  וראה ב. פט , (שבת אבינו" אתה "כי  דוקא ליצחק יאמרו

ובכ "מ ). ג . כא, ויצא
לכינוס 112) המיוחד  במכתב - ובפרטיות בארוכה ראה

בתוספת  באב") עשר חמשה ואתחנן, פ' הששי  (מ "יום השלוחים
הערות.

וש"נ.113) סקט "ז. הוספות כש"ט 

סא.114) ע' תרנ"ט  סה"מ 
סע"א).115) (נז, פמ "א בתניא הובא ב. כח , ברכות
ח .116) ו, מיכה
שלומדים 117) דאבות שלישי  פרק בריש המשנה כלשון

זו. בשבת
או"ח 118) במג "א הובא סתקפ"א. ח "א הרשב"א שו"ת ראה

סי "ג . סרמ "ט  יו"ד  רמ "א סקכ "ג . סקנ"ד 
תמוז.119) י "ב שיחת



לי        

לכתוב  כשיצטרך  אלא הגאולה , לעצמו, רק  (ולא 
ֿ ודם ) לבשר  למסור     ,

אצל  לשאול  צורך  (ללא  בעצמו ויווכח  יראה  ואז
רב " לך  "עשה  - שלו עוד ה "רב " לו יש  האם  (

להוסיף !... מה 

ולהרבות  להוסיף  ביותר  ונכון כדאי ולכן,
בנוגע  והן לשלוחים , בנוגע  הן - כאלו בכינוסים 
כאו"א  שלו, השליחות  בעניני מישראל  לכאו"א 
בשנה , פעמיים  או אחת  פעם  רק  לא  - ענינו לפי
ביחד  כו"כ  להתאסף  יותר , תכופים  בזמנים  אלא 
העבודה  עניני בכל  רעהו את  איש  ולזרז לעורר  כדי
ממש , בפועל  מהנעשה  והדיווח  ההתדברות  ע "י
באמצעות  - לכינוס  כינוס  שבין הזמן במשך  וגם 
יתוסף  שעי"ז וכיו"ב , הטלפון, או מכתבים  חילופי

העבודה . עניני בכל  עוז וביתר  שאת  ביתר 

 שקבלת ויה "ר   ההוספה ע "ד 
התורה  דהפצת  הפעולות  בכל  יוסיף ") ("דמוסיף 
בפועל  הקיום  לפני עוד  חוצה , והמעיינות  והיהדות 

תביא  -  והשלימה האמיתית  הגאולה  את 
"שבת  השבת , יום  של  בעיצומו צדקנו, משיח  ע "י
באופן  דנחמתא ", ד "שבע  ההתחלה  נחמו",

בכפלים ". ד "נחמה 

נא  "אעברה  רבינו משה  בקשת  תקויים  ואז
ההר  הירדן, בעבר  אשר  הטובה  הארץ  את  ואראה 
בית ֿ (זה  והלבנון ירושלים ) (זו הזה  הטוב 

גואל המקדש ) הוא  ראשון "גואל  רבינו שמשה  -
של אחרון" באופן לארץ , בנ"י כל  את  מכניס  ,

גלות . אחרי' שאין נצחית  גאולה 

האמיתית  גאולה  - פשוטו מידי יוצא  ענין ואין
גו' ובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח  ע "י והשלימה 

ובבנותינו" גדול "בבנינו "קהל  ,,

- שלפנ"ז הדורות  מכל  בנ"י בל  גם  כולל 
עפר " שוכני ורננו מו"ח "הקיצו כ "ק  עם  ביחד  ,

ההילולא  שיום  אאמו"ר , וכן דורנו, נשיא  אדמו"ר 
נתלו  שבו הרביעי ביום  שחל  באב , (עשרים  שלו
על  נפשו מסר  אשר  זו, משבת  מתברך  המאורות )
ולאחרי  ההיא , במדינה  והמעיינות  התורה  הפצת 
נשאר  ההיא , ממדינה  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  יציאת 
אדמו"ר  הזקן, אדמו"ר  של  היחידי נכדם  הוא 
פנו  ולכן ההיא , במדינה  המנהיג  והצ "צ , האמצעי
פעולותיו  ובגלל  וכו', וכו' הדרכה  בעניני גם  אליו
ונסתלק  והוגלה  נאסר  והמעיינות , התורה  בהפצת 

כו', גלותו במקום 

הנה " "ישובו - יחדיו לארצנו וכולם  ,
הוי' "ירחיב  הרחבה , של  באופן שתהי' הקדושה ,

גבולך " את  הקודש אלקיך  עיר  לירושלים  ,
השלישי, ֿ המקדש  ולבית 

השלימות  בתכלית  התורה  לימוד  גם  יהי' ואז
תצא ", מאתי חדשה  "תורה  - משה ) (כבקשת 

ראי' של  נפלאות באופן ואביטה  עיני "גל  ,
וראו  ה ' כבוד  "ונגלה  היעוד  קיום  עדי מתורתך ",
עיכבן  ו"לא  ממש , בימינו במהרה  יחדיו", בשר  כל 

עין" כהרף  .המקום 
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פינקס 120) להם שהי ' מוסר, בעלי  כמה מהנהגת להעיר
דרכם  זה שאין ואף כו'. טובים המעשים כותבים היו שבו מיוחד 
זוכרים  אלא להם, יזכיר שה"פינקס" זקוקים שאינם חסידים, של 
(כשרואה  ֿ פעמי  חד  באופן לכך  מקום יש מ "מ , כו', בעצמם
החשבוןֿ עשיית ולזרז לעורר כדי  כו'), בכך  צורך  שיש בעצמו

צדק.
מט "ז.121) מ "ו. פ"א אבות
ובפירש"י .122) כה ג . פרשתנו
פ'123) שעה"פ ספ"ט . דב"ר ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ובכ "מ . משפטים. ר"פ תו"א יו"ד ). (מט . ויחי 

ט .124) יו"ד , בא
ז.125) לא, ירמי '
יט .126) כו, ישעי '
ח .127) יט , שופטים
וידבר 128) סד "ה פ"ס. האמונה שער ֿ ב. א יז, צו לקו"ת ראה

ועוד . תרצ"ט . (השני ) אלקים
מא.129) יב, בא ופירש"י  מכילתא
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לגאולה : "כפל " שייכות  בענין  ה , בסעיף

הגאולה . ענין על  סימן הוא  "כפל " כלומר ,

ב 'סימן' אופנים  שני שיש  אבידה ,1ולהעיר , סימני כמו בלבד , הדבר  בירור  אלא  שאינו סימן (א ) :
את  מברר  רק  קנין),שהסימן או ירושה  ֿ ידי (על  לכן מקודם  היא  עצמה  הבעלות  אבל  החפץ , על 

פועלים  שהסימנים  לומר  שיש  טהרה , סימני כמו הדבר , פועל  גם  אלא ) מברר , רק  (לא  שהוא  סימן (ב )
הטהרה . את 

אלא  שאינו בסימן גם  'סימן'והנה , להיותו הדבר , לעצם  שייכות  לו שיש  לומר  בהכרח  הדבר ,
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  כלל : ושייכות  קשר  ביניהם  שאין ענינים  שני תחבר  שלא  אמת ", "תורה  ֿ פי על 

הדבר .בסימן עצם  עם  קשור  שהסימן ודאי הרי הדבר , את 

שה "כפל " מכיון - ביניהם  ושייכות  קשר  שיש  הגאולה , על  "כפל " של  לסימן בנוגע  גם  מובן ומזה 
הגאולה . את  ומביא  פועל  לתושיה ") ד "כפליים  באופן (עבודה 

גם  אלא  בלבד , ככה  פעמים  שתי של  המצומצם  במובן רק  אינה  ב "כפליים " שהכוונה  להוסיף , ויש 
ז"ל  חכמינו ובלשון כו', דכפליים  כפליים  הרחב , רוצה 2במובן מאתיים  מאתיים , רוצה  מנה  לו שיש  "מי

מאות " בהוספה 3ארבע  ביטוי לידי הדבר  בא  ֿ ודם , בשר  של  ההגבלה  שמצד  אלא  סוף , אין עד  הלאה , וכן ,
הרגיל . בדרך  שלא 

ועוד : זאת 

שיזכו  לאחרי גם  שהרי, - ד "כפליים ") העבודה  ֿ ידי (על  הגאולה  לאחרי גם  ונמשך  הולך  ה "כפל " ענין
סוף . אין עד  יותר , ועוד  יותר  עוד  בזה  להוסיף  ירצו ֿ לבוא , דלעתיד  לגילויים  ישראל 

התורה : פנימיות  בענין  ,(58 (והערה  ו  בסעיף

כידוע  - השבת  ליום  התורה  פנימיות  משייכות  גם  דרכים 4ולהעיר  ששה  מעיין ש "היה  האריז"ל  הנהגת 
גדולה " זיעה  ומזיע  מאד , שנלאה  ("עד  השבת ".5בהלכה  יום  כנגד  הסוד  דרך  על  ואחד  המעשה , ימי כנגד  (

ירושלמי  לתלמוד  חוזר ') ('אור  בבלי תלמוד  שבין החילוק  - גופא  דתורה  בנגלה  שדוגמתו להוסיף , ויש 
ישר ') ז"ל 6('אור  רבותינו כמאמר  הפסוק 7, ישראל ".8על  ארץ  כתורת  תורה  "אין טוב ", ההיא  הארץ  "וזהב 

זו : בשבת  אבות  דמסכת  שלישי  פרק  לימוד ,49 הערה  שם,

עם  קשור  זו, בשבת  אבות  דמסכת  שלישי פרק  שלימוד  ולהעיר ,  שבשבת לכך  הסיבה  כי -
בשבת  הרגיל ) בדרך  - ֿ פנים  ֿ כל  (על  אבות  פרקי ֿ אמירת  אי היא , אבות  דמסכת  שלישי פרק  לומדים  זו

באב  תשעה  בו שחל  ֿ זה  .9שלפני
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לקו"ש 1) אסורות. מאכלות הל ' ריש הרמב"ם על  צפע"נ ראה
וש"נ. ואילך . 375 ע' ח "ב ואילך , 222 ע' ח "א

חיי "ש.2) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה
ועוד .
עובר 3) כסף שקל  מאות ד "ארבע המיוחד  מהעילוי  להעיר

ת' על  דקאי  כסף" שקל  מאות "ארבע בענין כמבואר - לסוחר"
וישלח , ר"פ תו"א (ראה דאתי  דעלמא כו' דכיסופין עלמין

ובכ "מ ).

פרשתנו.4) להרח "ו המצוות טעם
ח "ט 5) (לקו"ש  תשל "ב מנ"א ה' מכתב וראה שם. טעהמ "צ

ואילך ). 251 ע'
ואילך .6) עה ע' פרשתנו אוה"ת ראה
ד .7) פט "ז, ב"ר
יב.8) ב, בראשית
ובנ"כ .9) תקנ"ג , סו"ס או"ח  טושו"ע ראה



לג         

בשבת  ההפסק  כי - זו בשבת  אבות  פרקי באמירת  מוסיף  ֿ זה ) שלפני בשבת  ֿ האמירה  (אי זה  וענין
אבות . פרקי לאמירת  כו' וגעגועים  תשוקה  גורם  ֿ זה  שלפני

ר  רש"י  בפירוש הפירושים שני  ,53 הערה  פרשתנו :שם, יש

בכל  חנון אין "ואתחנן, - לאחרונה ) (כנהוג  השבוע  בפרשת  הראשון רש "י פירוש  לבאר  המקום  וכאן
מאת  מבקשים  אין הטובים , במעשיהם  לתלות  לצדיקים  להם  שיש  ֿ פי ֿ על  אף  חנם , מתנת  לשון אלא  מקום 

לו  שאמר  לפי  חנם , מתנת  אלא  זה 10המקום  אחר , דבר  ואתחנן. בלשון לו אמו אחון, אשר  את  וחנותי
ֿ זה  שלפני בשנים  שנתבאר  מה  על  (נוסף  בספרי" כדאיתא  תפילה , שנקראת  לשונות  מעשרה  ).11אחד 

ובהקדמה :

הפירושים ) (שני זה  בפסוק  שפירושו כוונתו אין - בספרי" "כדאיתא  הפירוש  בסוף  רש "י שכתב  מה 
"עשרה  לפירוט  רק  כוונתו אלא  כו', המקרא  את  המיישבת  אגדה  בדרך  ֿ אם  כי מקרא , של  פשוטו אינו
ולכן  מקרא ), של  פשוטו להבנת  נוגע  זה  שאין (מכיון בפירושו מזכירם  שאינו תפילה ", שנקראת  לשונות 
חמש  ה "בן יוכל  - ירצה  (ואם  תפילה " שנקראת  לשונות  ה "עשרה  נימנו ששם  בספרי", "כדאיתא  מציין

ב 'ספרי') לראותם  .12למקרא "

בפירוש  רש "י שכתב  מה  כי - הראשון לפירוש  מתייחס  אינו בספרי" ש "כדאיתא  לומר  ובהכרח 
ב 'ספרי' הובא  לא  ואתחנן", בלשון לו אמר  אחון, אשר  את  וחנותי לו שאמר  "לפי עוד ,13הראשון ולא  .

היא  שהראיה  היינו, ה '", אל  ואתחנן מנין, "חנון ה 'ספרי': כתב  לשונות ", ה "עשרה  בפירוט  שגם  אלא 
אחון". אשר  את  "וחנותי מהפסוק  ולא  "ואתחנן", מהפסוק 

יותר  מתחזקת  - מקרא  של  פשוטו אלא  המקרא , את  המיישבת  אגדה  אינו זה  שפירוש  האמור  ֿ פי ועל 
פירושים ? שני לפרש  מקרא  של  בפשוטו ההכרח  מהו השאלה :

הם  הפירושים  ששני מיוחד ובפרט  ענין הוא  "ואתחנן" הראשון, הפירוש  לפי כי - מזה  זה 
מעשרה  "אחד  הוא  "ואתחנן" השני הפירוש  לפי ואילו חנם ". מתנת  לשון אלא  כו' "אין כמותו, שאין

דוגמתו?! לשונות  תשעה  עוד  שיש  כלומר , תפילה ", של  לשונות 

בזה : הביאור  לומר  ויש 

אלא  המקום  מאת  מבקשים  אין צדיקים .. חנם .. מתנת  לשון אלא  ואתחנן "אין - הראשון בפירוש 
עתה  ועד  צדיקים , של  בקשותיהם  אודות  מסופר  ֿ זה  שלפני בפרשיות  גם  קושי: ישנו חנם ", לא מתנת 

חנם "?! "מתנת  שביקשו מצינו

וחנותי [ובגלל  לו שאמר  "לפי רש "י מוסיף  - ֿ זה ) לפני מצינו (שלא  חנם " "מתנת  שבבקשת 
ה "ברייטקייט " למשה  היתה  מניין נוסף : ענין מתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל  ואתחנן". בלשון לו אמר  אחון, אשר  את 

"לפי  ֿ חנם " "מתנת  מהקב "ה  לבקש  .["'גו וחנותי (הקב "ה )

מקרא , של  מפשוטו יותר  רחוק  - תפילה " שנקראת  לשונות  מעשרה  אחד  "זה  - השני הפירוש  אמנם ,
וגם , "ואתחנן"?! רגיל , בלתי לשון נאמר  מדוע  - זו בתפילה  מיוחד  חידוש  שאין ֿ לומר  ֿ תמצי אם  כי:
ולכן, ביותר ? מדוייק  שהוא  הקודש  בלשון ובפרט  אחד , ותוכן ענין על  לשונות " ב "עשרה  הצורך  מהו

חנם ". "מתנת  מיוחד , ענין הוא  ש "ואתחנן" - הוא  מקרא  של  לפשוטו יותר  הקרוב  הפירוש 
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יט .10) לג , תשא
ע'11) חכ "ד  לקו"ש גם וראה תשכ "ה. ואתחנן ש"פ שיחת

ואילך . 28
הלשונות,12) כל  עדיין למד  לא למקרא" חמש שה"בן ובפרט 

לשונות  ויש שלאח "ז. בפרשיות רק נאמרו לשונות כמה שהרי 
רש"י הוצרך  ולכן ירמי ', בספר בנביאים, אלא בחומש נזכרו שלא

בספרי ". "כדאיתא להוסיף
(ג ).13) ובתנחומא א) (פ"ב, בדב"ר ֿ אם כי 



לד        

זה  הרי - חנם " מתנת  אלא  המקום  מאת  מבקשים  אין "צדיקים .. רש "י שכתב  שמה  בזה , להוסיף  ויש 
ונוגע  השייך  בענין הנוגע רק  בענין אבל  .( אלא חנם ", ד "מתנת  באופן (לא  מבקשים  אזי ,

של  באופן . צדיקים סיפורי וכמה  בכמה  כידוע  כו',

ואילך: באב  מט"ו  ההוספה  בענין  ז , בסעיף

ליום  השוה  הצד  על  נוסף  כלומר , בשנה ", "אחת  בלבד , באב  עשר  בחמשה  הוא  זה  שענין ולהעיר ,
בכתוב  הנקרא  בשנה "14הכיפורים  "אחת  הוא  יוסיף " דמוסיף  ואילך  ד "מכאן בענין הרי בשנה ", "אחת 

הכיפורים . ליום  ביחס  גם 

חייו ": על  חיים "יוסיף ,64 הערה  שם,

הכלל  היפך  חייו, על  חיים  יוסיף  עצמו שהאדם  יתכן כיצד  לתמוה  עצמו 15ואין מתיר  חבוש  ש "אין
אודות  המדובר  כי - ממש "כו'" ממעל  אלקה  "חלק  היא  שנשמתו העצם 16, אשר  העצם , מן חלק  ,

בכולו  תופס  אתה  בחלקו תופס  ב 17כשאתה  וכשתופס  , ה "חלק של  ה "ממש " כשמגלה  - אחר  [ובסגנון
אלא  בעלמא , הוספה  רק  ולא  חייו", על  חיים  "מוסיף  כיצד  יפלא  לא  שוב  ממש "] "אלקה .. שבו, אלקה "

חיים ". "מחיה  לבחינת  עד  ֿ ערוך , שבאין הוספה 

בצדקה : ההוספה  ע"ד ,71 הערה  שם,

יותר : ובפרטיות 

המושג וגדל  הולך  עשרם , שגדל  שככל  - האמת ... את  שמספרים  מאלו ששומעים  כפי - הגבירים  טבע 
לאחרי  הרי דולר , 50.000 לו שיש  מי "מיליונר " אצלו נחשב  היה  בעבר  אם  ולדוגמא : בעשירות . שלהם 
לא  כפשוטו, דולר  מיליון לו שיש  מי אלא  "מיליונר " אצלו נחשב  לא  דולר , 50.000 לו והיו שהתעשר 

לו שיש  מי הוא  ש "מיליונר " טוען, אזי - הראשון המיליון את  והשיג  שהתעשר  ולאחרי פחות .
הכתוב  ובלשון הלאה . וכן כסף ".18מיליונים , ישבע  לא  כסף  "אוהב  -

ל  זה  טבע  לנצל  שיש  בנתינת ומובן, להרבות  - העשירות  בברכת  העליונה  הכוונה  את  למלא  -
בשביל  "עשר  - בצדקה  ההוספה  ֿ ידי (על  העשירות  שתגדל  שככל  כזה  ובאופן לצדקה , גדולים  סכומים 
מרווחיו  מסויים  אחוז ליתן שממשיך  בכך  מסתפק  שאינו - צדקה  בנתינת  שלו המושג  יגדל  שתתעשר ")
גדול  אחוז נותן אלא  כו'), העשירות  נסיון עם  בהתחשב  גדולה , מעלה  זו (שגם  בעבר  נותן שהיה  כפי
לצדקה  גדול  סכום  עוד  נותן חומש , כבר  שנתן לאחרי וגם  חומש , גם  אלא  מעשר , רק  לא  - לצדקה  יותר 
לא  כמותו גדול  לגביר  ואילו גביר "), פיצל  ("א  קטן גביר  של  המושגים  לפי הוא  הקודם  האחוז שכן, -

יותר ! גדול  אחוז אלא  כזה , אחוז ליתן מתאים 

- יותר  וממולח  פיקח  סוחר  שנעשה  בפיקחותו, שנוסף  בגלל  באה  שלו שהעשירות  כשחושב  ובפרט 
ג לו לעמוד  צריכה  פיקחותו ובלשון הרי הצדקה , בנתינת  להוסיף  הראויה , למטרה  העשירות  בניצול  ם 

אברהם " היה  "אחד  אבינו, לאברהם  בנוגע  - ומשפט "19הכתוב  צדקה  "לעשות  באופן 20- צדקה  היינו, ,
לצדקה  נותן והשאר  לעצמו, מגיע  כמה  עצמו את  ששופט  משפט , .21של 

ועד  צדקה ), ריבוי ליתן (שיוכלו כפשוטה  בעשירות  ואחד  אחד  כל  את  יברך  שהקב "ה  ֿ רצון ויהי
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לד .14) טז, אחרי  תצוה. ס"פ
וש"נ.15) ב. ה, ברכות
רפ"ב.16) תניא
וש"נ.17) סקט "ז. הוספות כש"ט 

ט .18) ה, קהלת
כד .19) לג , יחזקאל 
יט .20) יח , וירא
ועוד .21) ב. כג , ח "א קונטרסים סה"מ 



לה         

כעפר " מצויין המעדנים  וכל  הרבה , מושפעת  תהיה  ש "הטובה  המשיח , בימות  - השלימות  ,22לתכלית 
" אלא  אינה  הגשמיים  המעדנים  מקום  שתפיסת  - גם  ,"23כולל 

התורה . מן צדקה ) של  מעשר  רק  (לא  ומעשרות  תרומות  מצות  גם  יקויימו - ואז

את  אזכיר אשר המקום "בכל  ,72 הערה  ":שם,

ז"ל  רבותינו ממאמר  התורה 24להעיר  את "כל  "אזכיר  ענין שזהו – הקב "ה " ".של 

שבכתב  מתורה  פסוקים  וכמה  כמה  בה  נזכרו שהרי - ֿ פה  שבעל  בתורה  גם  הוא  זה  שענין להוסיף , ויש 
מוזכרים  שבהם  בענינים  הוא (ובפרט  שתוכנם  ֿ פי ֿ על  שאף  ואהלות , נגעים  עניני גם  כולל  פסוקים ),

למשל , נדרים , התרת  ענין ֿ כן ֿ שאין (מה  פסוקים  ריבוי בהם  נזכרו ֿ מקום  מכל  הטהרה , היפך  של  ענין
נאמר  זה  העילוי 25שעל  גם  בהם  יש  ֿ כן, ואם  שיסמכו"), מה  על  להם  ואין באויר , פורחין נדרים  "היתר 

הקב "ה ". של  "שמותיו של 

ב אבות  פרקי  אמירת  ,72 להערה  הגליון  בשולי  הוספה :שם, של  אופן 

יותר : ובפרטיות 

לאחרי  שהרי, - דחסידותא " ב "מילי הוספה  של  באופן היא  הראשונה , בפעם  אבות  פרקי אמירת  גם 
רשות  ערבית  תפילת  ֿ דרך  [ועל  ערוך ' ב 'שולחן דין נעשית  אבות  שבמסכת  ד "חסידותא " 26שההנהגה 

חובה " קבעוה  הדין"27ש "האידנא  משורת  "לפנים  ד "חסידותא ", בהנהגה  יתירה  הוספה  להיות  צריכה  ,[
ֿ זה  שלפני הדין" משורת  "לפנים  .28לגבי

ֿ כך  ואחר  שניה , פעם  ומתחילים  אחת  פעם  אבות  פרקי אמירת  שמסיימים  לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
ד "חסידותא ". בהנהגה  יותר  גדול  עילוי נוסף  פעם  שבכל  - שלישית  פעם 

כו') הוספה  לגבי הוספה  של  באופן ד "חסידותא " (הנהגה  נעלית  דרגה  אודות  שמדובר  שאף  ולהעיר ,
בכל  אבות  פרקי אמירת  מנהג  כי - שבפשוטים  פשוט  אפילו מישראל , ואחד  אחד  לכל  שייך  זה  הרי

נפש ! לכל  השוה  בסידור  הובא  הקיץ , שבתות 

פשוט  יהודי - גדול . הכי ה 'פוסק ' אצלו הוא  שה 'סידור ' שבפשוטים , פשוט  אצל  במוחש  שרואים  וכפי
בנוגע  אמנם , כו', עליו שחולקים  'פוסק ' ומיהו אחריו, לערער  שאין 'פוסק ' מיהו יודע  אינו שבפשוטים 
ב 'סידור ' כשרואה  ולדוגמא : ב 'סידור '. שכתוב  מה  כל  לקיים  שצריך  ספק  כל  ללא  אצלו פשוט  - ל 'סידור '
לדלג דעתו על  יעלה  ולא  כו', בלעם  ֿ ידי על  נאמר  זה  שדבר  לו איכפת  לא  - יעקב " אוהליך  טובו "מה 
- וכו') וכו' השחר  ברכות  אני", מ "מודה  (החל  ב 'סידור ' שנאמר  שדבר  בפשיטות  אצלו מונח  כי זה , על 

ב 'סידור '. שהובא  הקיץ  שבתות  כל  אבות  פרקי אמירת  למנהג  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  לאמרו. צריכים 

ובקשה : תפילה  על ֿידי  גם הגאולה  לקירוב  הפעולה  אודות  ח, בסעיף

כזו, הנהגה  וסבו אביו אצל  ראה  שלא  שמשיב  מי יש  - הגאולה  לקירוב  פלוני עשה  מה  השאלה  על 
את  לזרז - הוא  טוען - דרכנו ואין הקב "ה , של  ענינו היא  הגאולה  הבאת  הגאולה , על  מהקב "ה  לדרוש 

הקב "ה !
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בסופן.22) מלכים הל ' רמב"ם
ועוד .23) בתחילתו. תשמ "ה הרמב"ם על  הדרן ראה
אלם 24) יונת א. פז, זח "ב וראה עה"ת. בהקדמתו רמב"ן
פכ "ט .

וש"נ.25) א. יו"ד , חגיגה
וש"נ.26) ב. כז, ברכות
שם.27) ברכות מרי "ף - רלה ר"ס או"ח  טור
(28.40 הערה לעיל  ראה



לו        

מוצא  לכל ", ומפרנס  "זן הוא  שהקב "ה  ֿ פי ֿ על  אף  הרי - כו' פרנסה  עניני הגשמיים , לצרכיו בנוגע 
לגאולה  בנוגע  אבל  בזה . וכיוצא  משנה ", "לחם  וכך , כך  באופן פרנסתו לו שיתן הקב "ה " את  "לזרז לנכון

בכך !... דרכו אין -

לא  "הרוקח "וגם  כמו ישראל , גדולי בדברי מקורות  לו שמראים  בזה 29חרי משיב ,30וכיוצא  הוא  -
כן... יתנהג  שסבו ראה  לא  ֿ כן ֿ על ֿפי ואף  סבו, בזמן גם  בדפוס  היו "הרוקח " של  שספריו

ֿ דין  הפסק  לקיים  יש  ֿ לראש  לכל  "הרוקח "?!... של  ֿ דין הפסק  את  לקיים  חייבים  לא  הא , משום  וכי
ֿ וטריא ! בשקלא  לעסוק  יכולים  ֿ כך  ואחר  ממש , בפועל 

לגאולה "! לאלתר  לתשובה  "לאלתר  דורנו נשיא  הכרזת  לאחרי יותר  מודגש  זה  וכל 

אצלו  שאלתי לא  לגאולה ", לאלתר  לתשובה  "לאלתר  והכרזה  בקריאה  יצא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כאשר 
חשובים  דברים  לי (יש  זו שאלה  אצלו שואל  הייתי לא  עתה  וגם  דוקא , זה  בזמן זו בקריאה  יצא  מדוע 

בפועל ! לקיים  יש  בזה , לשאול  מה  אין כי לשאול ). יותר 

היה  אילו וסבו?! אביו כמו מתנהג  ענינים  בשאר  גם  האם  - כו' וסבו אביו הנהגת  אודות  שטוען ומה 
" מזדעק  היה  - חדרים  בחדרי אצלו נעשה  מה  ורואה  לביתו, נכנס  "!!!סבו 

"תורתו  אמנם  - ב "בורסה ". קורה  מה  לדעת  צריך  שהרי ה "טיימ 'ס ", את  מחזיק  הוא  חדרים  בחדרי
ואלו  עלו מניות  אלו המניות , שערי את  לדעת  וצריך  "מניות ", לו יש  לפרנסה , שזקוק  כיון אבל  אומנתו",
חדרים , בחדרי שמחזיקו אלא  ל "טיימ 'ס ". זקוק  זה  ובשביל  כו', ולקנות  למכור  מתי לדעת  כדי ירדו, מניות 

ש  מה  מה "טיימ 'ס " יעשו לא  הקטנים  שהילדים  כדי וגם  יראוהו... שלא  כדי ב "סלון", לעשות ולא 
במקום  הראש , על  ולתת  "כובע ", מנייר  לעשות  הילדים  כדרך  נייר , צעצועי ממנו ולעשות  לגזרים  לקרעו -

ה "יארמולקע ".

במקום  כובע  מה "טיימ 'ס " לעשות  הילדים  של  משחקם  ֿ דידן, ובנידון פרטית . בהשגחה  הוא  דבר  כל 
את  ֿ ליצלן רחמנא  להסיר  עלולים  ֿ ידו שעל  – ה "טיימ 'ס " של  מהותו את  מגלה  ה "יארמולקע ",
גבי  על  הכובע  לחבוש  החסידים  במנהג  הביאור  כידוע  - דקדושה " ה "מקיף  ענין שהוא  ה "יארמולקע ",

(הכובע 31ה "יארמולקע " מלבושים  שני ללבוש  עלולים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לחשוש  יש  שלכאורה  [אף 
לשכחה  שקשה  אחת , בבת  שבנשמה ,32וה "יארמולקע ") המקיפים  שני בדוגמת  - [ , לומר ויש  .

יותר  נוסף  ו"יארמולקע "), (כובע  גשמיים  מקיפים  עם  שבנשמה  המקיפים  שני את  שמקשרים  ֿ זה  ֿ ידי  שעל 
שבנשמה  המקיפים  שני של  וגילוי .33בהמשכה 

במכתב : ההערות  אודות  ,112 הערה  י , בסעיף

כמה  יהיו ובוודאי (באל "ף ), ל "הארות " גם  אלא  (בעי"ן), ל "הערות " רק  לא  היתה  שכוונתי ולהוסיף ,
זו. לכוונה  בהתאם  הדברים  שיקחו מכמה ) יותר  (ואולי

לכת ": "הצנע טענת  בשלילת  יא , בסעיף

מעמדם  לדעת  ֿ אפשר  אי - הקב "ה " המלכים  מלכי מלך  "לפני רק  ֿ וחשבון דין שנותנים  הטוענים  אלו
הקב "ה  המלכים  מלכי מלך  לפני ֿ וחשבון דין נתנו אכן אם  אפילו לדעת  ֿ אפשר  אי מזה , ויתירה  ומצבם ,

קונם . לבין שבינם  ענין זהו -
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סשכ "ב.29) תפלה הל '
וש"נ.30) .182 ע' ח "ל  לקו"ש ראה
המצנפת 31) תחת קטן כובע לובש הי ' שהכה"ג  ולהעיר,

וידועה  - וש"נ). .276 ע' ח "ט  לקו"ש א. קלח , חולין (ראה
כ  חלק תו"ש (ראה בגדים שמונה למנין בנוגע גהשקו"ט 

ואכ "מ . וש"נ). קפד . ע' במילואים
אדהאמ "צ 32) מאמרי  וראה ס"ג . ס"ב או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. קיד . ע' ח "א
קמ .33) ע' תרפ"ג  סה"מ  ראה



לז         

כ "ק  אצל  זו הנהגה  ראיתי ולא  פלוני, עם  הנהגתו אופן אודות  הקב "ה  אצל  לשאול  עניני זה  [אין
פלוני. עם  הקב "ה  הנהגת  אודות  התעניין לא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  יותר , רחבות  כתפיים  לו שהיו אדמו"ר  מו"ח 
ופעמיים , פעם  מברר  היה  רוחניים , בענינים  או גשמיים  בענינים  ברכה , לבקשת  "פדיון" עם  אליו כשפנו -
"בעל  של  ענינו זהו פלוני; עם  הקב "ה  הנהגת  אודות  התעניין לא  זאת , לולי אבל  כו', פועל  שהיה  עד 

להתפאר " ידי מעשה  מטעי "נצר  הוא  מישראל  ואחד  אחד  שכל  שמעיד  לפני 34הכרם ", שאומרים  (כפי
אבות )]. פרקי

יוחנן  רבן כמאמר  בעבודתם , להוסיף  יכול  שהיה  - ֿ ודם " בשר  "מורא  ענין אצלם  חסר  שכן, ומכיון
ֿ ודם ". בשר  כ "מורא  שמים " "מורא  במעלת  זכאי בן

שם  שעומד  יחליט  כאשר  גם  ה "ראי"... שמאחורי האיש  מפני ֿ ודם " בשר  ה "מורא  יועיל  שלא  ופשוט ,
אחר ! איש 

ולהתדבר  ֿ ודם , לבשר  ֿ וחשבון דין למסור  - היא  היחידה  כו'.35הדרך  בעבודתו להוסיף  כיצד  עמו

- גאוה  של  לרגש  אותם  להביא  עלול  הטובים , מעשיהם  אודות  הזולת  עם  שהדיבור  החוששים  ולאלו
ֿ דא : בכגון האמצעי אדמו"ר  של  המענה  ידוע 

הילוכם , דרך  שיעברו ומושב  עיר  בכל  הנה  מליובאוויטש , שבחזרתם  מהחסידים  תבע  האמצעי אדמו"ר 
אחד  וכאשר  בליובאוויטש . בהיותם  כו') הכתב  מן למדו (או ששמעו החסידות  מאמרי ברבים  יחזרו
אדמו"ר  לו ענה  ברבים , המאמרים  מחזרת  גאוה  של  רגש  לו שיש  האמצעי אדמו"ר  בפני התאונן החסידים 
בצל , ממך  יהיה  אם  חזר 'ן"[=אפילו זאלסטו חסידות  אבער  ווערן, דיר  פון זאל  ציבעלע  "א  האמצעי:

חסידות ]. תחזור 

הוא . לעניניו בהתאם  ואחד  אחד  כל  יבין - מזה  והנמשל 

טובות : פעולות  שלוש על  הבירור אודות  שם,

כו', ידידים  שאינם  מאלו כו' ידיעות  שהגיעו לאחרי ובפרט 

ה  אצל  הבירור  על  סומכים  לא  שידוכים  שבעניני ידוע  ואמר :) חייך , שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  -
ש  אלו אצל  מבררים  אלא  כו', האמת  כל  את  בוודאות  לדעת  יכולים  לא  מהם  כי המדוברים , של 

 הלל ֿ בית  לשיטת  רק  (לא  וחסודה " נאה  "כלה  שזוהי יודעים  אזי מעלות , רק  מהם  וכששומעים  ,36,
- ֿ שמאי! בית  לשיטת  גם  אלא )

במילוי  לעסוק  אותם  שיעוררו כדי - רצויה  היתה  ידידים ) שאינם  אלו (של  שכוונתם  להניח  ויש 
כו'. השליחות 

לשאול  הוחלט  שידווחוולכן, -  השנה במשך  שעשו טובות  פעולות  שלוש  על 
הטובות  הפעולות  את  בוודאי שבחרו לאחרי - הטובות  הפעולות  על  מהם  המענה  וכשנתקבל  החולפת .
שלימה  שנה  של  זמן במשך  צורך  שהיה  נראה  שלא  ונאמר  המעטה  בלשון ננקוט  - ביותר  והמשובחות 

אלו!... פעולות  לבצע  כדי

שהרי  המשפחה , בני שאר  אצל  המצב  את  לשער  יכולים  - המשפחה  ראש  של  מהמענה  ועוד : זאת 
לעשות  מספיק  לקטנים   לאחרי כבר  נשאר  מה  לשער  יכולים  ֿ כן ואם  הגדולים , שעושים  ממה 

שבמשפחה ! לקטן שמגיעים  עד  ההשתלשלות  סדר 
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כא.34) ס, ישעי '
מעלת 35) על  נד ,נוסף (עירובין כמארז"ל  - בכלל 

החלטות  לקבלת בנוגע ובפרט  דוקא. בפה" "למוציאיהם רע"א)
ואילך ) ס"ב מטו"מ  ש"פ משיחות (קונטרס לעיל  כמדובר טובות,
וביכלתו  שבכחו תומ "צ) בעניני  נפשיה" ("לזרוזי  הנדרים בענין
דבר  בכל  קרבן קדושת דיבורו ע"י  לפעול  מישראל  כאו"א של 

שאין  לכך  נוסף הרי , - נדר" "בלי  לומר שנזהרים (ומה שבעולם
שמקיים  יותר, גדול  עילוי  בזה יש לנדור, והיכולת הכח  מבטל  זה
התחייבות  הכרח  אפילו צדדי , ענין הכרח  ללא הטובה החלטתו

הטוב). מרצונו אלא נדר,
רע"א.36) יז, כתובות



לח        

ששי  בליל  כמו בנפשו, ֿ צדק  חשבון עושה  שכאשר  - ואחד  אחד  לכל  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  (וכידוע 37ועל 
שהשאיר  ב "העתק " לעיין לו די ואילך ), באב  עשר  מחמשה  החל  ובפרט  יותר , מאוחר  ערים  שאז המנהג 

ֿ צדק ! בחשבון להאריך  יצטרך  לא  ושוב  הטובות ), הפעולות  שלוש  אודות  (ממכתבו אצלו

מה  ערך  לפי בהוספה  להסתפק  שאין ופשוט , הפעולות . בכל  להוסיף  יתעוררו ֿ זה  ֿ ידי שעל  – והעיקר 
להשלים  יש  ֿ לראש  לכל  אלא  נשכר ... חוטא  יהא  שלא  - עתה  עד  שעשו ממה  כפליים  עתה , עד  שעשו

יותר . עוד  להוסיף  ואז, החסרון, את 

בלבד: בשנה  אחת  פעם יהיה  לא  שהכינוס  שם,

- בינתיים  שנה  תעבור  שאם  שנה 38ולהעיר , זו תהיה  אם  ובפרט  כו', הטובות  ההחלטות  את 
חדשים ! י"ג  מעוברת ,

בשנת  ֿ כן, (ואם  שנה  של  זמן עם  או  (בדיוק ), חודש  י"ב  זמן עם  קשור  השכחה  ענין האם  לחקור  ויש 
ֿ זה ' ה 'לעומת  מצד  היא  שכחה  דלכאורה , - חודש ) י"ג  לאחרי זה  הרי מונין 39העיבור  העולם  אומות  והרי ,

אין  שאצלם  אלא  ללבנה , מונין הישמעאלים  ולאידך , הלבנה . חדשי י"ב  על  יתירה  החמה  ושנת  לחמה ,
מקומו. כאן ואין העיבור . חודש 

***

 בפעם כבר  שבאים  ובפרט  זו, לשבת  שבאו האורחים  קבוצת  אודות  גם  להזכיר  המקום  כאן
חזקה " הוי זימני "בתלת  - פרק 40השלישית  לומדים  שבה  זו, לשבת  מהשייכות  ולהעיר  , דמסכת

כנ"ל . אבות ,

הקהל . כל  גם  יצטרף  - ובזכותם  מיוחד , באופן "לחיים " באמירת  לכבדם  - ֿ דא  בכגון וכנהוג 

וקיום  התורה  לימוד  וקדושה , טוב  עניני בכל  להוסיף  פעולתה  תפעל  וכו' שהתרשמותם  ֿ רצון ויהי
כו'), יופי (שמוסיף  לבושו ושתייתו, אכילתו לא  יהודי, של  מציאותו עיקר  שזוהי - בהידור  המצוות 
ונתן  בו, בחר  שהקב "ה  - שבו החידוש  אלא  ֿ יהודים , אינם  אצל  גם  שישנם  הענינים  פרטי כל  וכו', מסחרו
לאם  שנולד  מי כל  הדורות , כל  סוף  עד  ֿ ישראל  בני כל  נכחו שבו סיני, הר  במעמד  - ומצוות  תורה  לו
הרמב "ם  שכתב  (כמו העולם " והיה  שאמר  ל "מי  שמתייחסים  כהלכה , שנתגיירו גרים  וכן יהודיה ,

הידועה  ).41בתשובתו

 התורה הפצת  פעולות  עם  בקשר  משקה  קנקני שהכינו אלו אודות  גם  להזכיר  יש  - לזה  ובהמשך 
חסדים . וגמילות  (תפילה ) עבודה  תורה  הקוין: בשלושה  - ובכללות  והיהדות ,

וכו'. להשתתף  המסובים  את  ויזמינו הדברים , פרטי ויכריזו יעלו - וכרגיל 

לעיל  כמדובר  לתושיה ", "כפליים  הוספה , של  ובאופן רבה , בהצלחה  תהיינה  הפעולות  שכל  ֿ רצון ויהי
בארוכה .

הידוע  ובלשון בפועל , במעשה  שיומשך  - ֿ העץ ),42והעיקר  בול  על  (הקרדום  פלאחו" דא  "טאפארו
לעשותו  כדי ֿ העץ , בול  על  להניפו רק  וצריך  לעבודה ), ֿ כח  (נתינת  ה "קרדום " ישנו ואחד  אחד  לכל  כלומר ,

כו'. כלי

במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
ממש . בימינו
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ספ"י .37) אגה"ת ראה
שם.38) ובפירש"י  ב נח , ברכות ראה
א),39) (מז, פל "ז תניא סה"י . פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' ראה

וש"נ.40) רע"ב. קו, ב"מ 
(41.14 הערה 161 ע' חכ "ו בלקו"ש נסמן
(42.104 ע' תש"ד  .84 ע' תש"ב .105 ע' ה'ש"ת סה"ש

             

         
           

         
          

         
        

           

        
         

        
     

           
     





























לט         

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

***

. ובהשלמות ,72 הערה  דלעיל  בשיחות  נכלל  - ברמב "ם  היומי ושיעור  אבות  פרקי אודות  דובר 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' א

             

         
         

       
          
        

            
        
         

     
        

           
         

         
          

         
        

       
        

        
          

        
           

      
        

          
         
        

        
        
         


       

          
           

        
       

         
          

        
           

          
        

         
         

         
         

          
          

          
            
           

    
         

        
       

          
         
         
          
        

           
          

        
         

         
          
           

 









































































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב



מ

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

Œ„ÂÓÏ˙˘ ÌÈÈÂÂÈˆ‰ È˘ ÔÈ „Ò‰ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰

‰Â˙

שני  כללי, באופן  ישנם, תלמוד ֿתורה במצות
ציוויים:

"ללמוד " תורה 1א) ללמוד  החובה ).3(כשיכיר 2–

"ללמדה" לאחרים 1ב) התורה את ללמד  –4,
בניו  את ללמד  האב חובת – .5ובמיוחד 

והן  הרמב"ם הן  מפליא: דבר  מוצאים זה 6בענין 

הזקן  תלמוד 7אדמו "ר  "הלכות את פותחים
הקובעת 8תורה" בהלכה אלא תורה, ללמוד  בחובה

הקטן  בנו  את תורה ללמד  האב על  וזוהי 9שחובה ,
התורה. מן  מצותֿעשה

היתה  צריכה ובראשונה בראש מובן : לא לכאורה,
אחר  ורק לעצמו , בכלל , תורה ללמוד  החובה להיכתב

צורך 10כך  ויש ב"ללמוד ", די שאין  להיאמר , היה צריך 
הקטן ? לבנו  ב"ללמדה" גם

הקטן  לבנו  ללמדה שהחובה בפשטות, שמובן  כפי
ציווי וזהו  תורה, ללמוד  החובה מן  במצות נובעת

שלגביהם  התורה, מצוות שאר  לעומת תורה, תלמוד 
בלבד  מדרבנן  הקטנים חינוך  חובת .11חלה

בלי  "ללמדה" של  הענין  שיתקיים ייתכן  לא וגם,
"חדורים 12"ללמוד " הם התורה דברי אשר  עד  ,

.13בפיך "

סיבות: שתי לכך  שיש להסביר , ניתן  בפשטות

ללמוד  התורה מן  מצותֿעשה שקיימת כיוון  א)
לגביהם  חלה שלא המצוות כבשאר  שלא לקטן , תורה

קטנים  לחנך  התורה מן  התורה 11חובה שלימוד  יוצא, .
בהיותו  עוד  יהודי כל  אצל  להתחיל  התורה מן  חייב
בדינים  תורה" תלמוד  "הלכות את פותחים לכן  קטן .
בקטנותו  – מהתחלתם היהודי של  התורה לימוד  אודות

יהודי  כל  .14של 

רבות" פעמים "נכפל  תורה תלמוד  על  הציווי 15ב)

"ללמוד " הציווי הן  "ללמדה"16– הציווי אך 17והן  –
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מנין 1) יא*. מ"ע  בסהמ"צ  רמב"ם ֿ טו . יד מ"ע בסהמ"צ הרס"ג  לשון 
חינוך  תורה"). "ללמוד רק ת"ת להל' (וב"כותרת" היד ספר בריש  המצות
ילמדון , לעצמם. ילפון  ילמדון , י : ד, פרשתנו  רש "י  וראה תיט. מצוה

לאחרים. יאלפון 
רמה.2) ר"ס יו "ד טושו "ע ה"ח. שם ֿ ד. ה"ג  פ"א ת"ת הל' רמב"ם

ועוד. רפ"ב. לאדה"ז  ת"ת הל' קנה. ר"ס או "ח אדה"ז  שו "ע סרמ"ו . שם
(3" (ה"ג ) הבאה שבהערה להצ"צ ברמב"ם פס"ד וראה ."

שם  וראה .254 .249 ע' חי "ז  [המתורגם] לקו "ש  בארוכה – לרמב"ם.
אדה"ז . בשיטת – 17 הערה

לאדה"ז 4) ת"ת הל' סרמ"ה. שם טושו "ע ֿ ז . ה"ו  ֿ ג . ה"א שם רמב"ם
וס"ח. ס"ד ס"א, פ"א

ת"ת 5) והל' (ס"ג ) טושו "ע ֿ ג ), (ה"ב רמב"ם – בנו  להקדים מצוה כי 
רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי "פ בביאור שקו "ט וראה שם. (ס"ח) לאדה"ז 

לתלמידים). או  לבנים (אם ב"ללמד" הרס"ג  בכוונת ֿ ד) ג  (קכו , שם
הכותרת 6) בטור) (משא"כ שם שבשו "ע ולהעיר בטושו "ע**. ועד"ז 

מלמדים" "הלכות היא כו ') בנו  ללמד החיוב (ע"ד סרמ"ה ליו "ד
החיוב  ע"ד (המתחיל רמו  לסי ' רק היא תורה" תלמוד "הלכות והכותרת
תלמוד  להל' מלמדים הל' מקדים למה עצ"ע אבל בת"ת). אדם כל על

תורה.
הלכות7) שהן  סקנ "ה שבאו "ח ת"ת הל' ושאני   ולא

ופשוט. כשלעצמם. דת"ת החיובים
גם 8) כ"ה – (1 להערה בשוה"ג  לעיל (נעתק קאפח ובתרגום

להרמב"ם. בסהמ"צ

(כי 9) סתם "בנו " – שם ובטושו "ע לאדה"ז . ת"ת והל' ברמב"ם כ"ה
ת"ת קאי  הל' וראה יוד. סי ' ח"ב דווינסק צפע"נ  שו "ת וראה גדול. על

שבכתב התורה כל ה"ד: פ"א א'.לאדה"ז  לסעיף שם קו "א .
ואכ"מ).
שהוא10) שם ובפרט טושו "ע ה"ד. פ"א שם (רמב"ם לבנו 

ס"ז ). פ"א שם אדה"ז  ס"ב.
וש "נ .11) בתחילתן . לאדה"ז  ת"ת הל'
ה"ד:12) פ"א לאדה"ז  ת"ת מהל' ..להעיר   .

שם. קו "א וראה
ושננתם 13) ז ) ו , (פרשתנו  עה"פ (ורש "י ) וספרי  סע"א) (ל, קידושין 

ה"ג . פ"ב לאדה"ז  ת"ת הל' שם. להרמב"ם סהמ"צ לבניך.
בלימוד14) המדובר אין  כי  קצת, שעל ודוחק החיוב ע"ד כ"א ,

  הו "ל וא"כ ניתנה), לגדולים – התורה חיובי  שככל פשוט, (כי 
לאחרים, ללמד שמחוייב מה – אח"כ ורק שבגופו , המצוה להקדים

בפנים. כנ "ל תחלה, "ללמוד" מבלי  "ללמד" שאא"פ ובפרט
שם.15) בחינוך ועד"ז  שם***. בסהמ"צ הרמב"ם לשון 
לב].16) יא, ראה ספרי  ע"פ שם. [כפרש "י  ו  ד, בפרשתנו : לדוגמא

ובסהמ"צ  רפ"ב. לאדה"ז  ה"ג . פ"א להרמב"ם ת"ת בהל' [הובא א ה,
(ע" ועשיתם ולמדתם זה שם: לפסוק הכוונה ואולי  ב). קט, יבמות ד

עה"פ. ורש "י  (ספרי  דחז "ל [ע"פ ז  ו , שם)]. וקאפח העליר בהוצאת (וראה

סט"ז . סקנ "ו  או "ח שו "ע – אדה"ז  (הב'). בם ד"ה שם וברש "י  ב יט, יומא
ועוד. מדבר]. הכתוב תורה דבדברי  וה"ה) ה"ב פ"ג  ת"ת הל'

ה"ב.17) שם להרמב"ם ת"ת בהל' [הובא ט ד, בפרשתנו : לדוגמא

      
                           

  
         



מי    

רמב"ם הציווי של  המצוות במנין  הנמנה הוא 18,
לבניך " ציווי 19"ושננתם רמב"ם, כדברי הכולל , ,

"20 כלומר ,21תורה העיקרי וללמדה".
"ושננתם הפסוק מן  הוא התורה לימוד  ",לחובת

הקטן 22שמובנו  ל "בנו  – ולפיכך 23הוא ,"24

ללמד  האב בחובת תורה' תלמוד  'הלכות את פותחים
הקטן . בנו  את

אכן  מדוע הסבר : דורשים עצמם אלו  טעמים אך 
פרטים  בשני המצוות משאר  תלמוד ֿתורה מצוה שונה
לקטן . גם התורה מן  כחובה חל  תורה שלימוד  א) אלו :
"ושננתם  בציווי נכללת תורה ללמוד  החובה ויותר , ב)

?"

.

‰Â˙‰ ˙ÓÂÚÏ "Ï‰" ‡È‰ ‰˙Ú ˙„ÓÏ‰ ‰Â˙‰

‡ÂÏŒ„È˙ÚÏ Â„ÓÏÈ˘

שהסיבה  בדוחק) כי (אם לומר  היה ניתן  לכאורה,
התורה  לימוד  בין  ההבדל  את להראות כדי היא לכך 

שלעתיד ֿלבוא: הלימוד  לבין  הזה בעולם

בתורה  פנויין  "יהיו  ישראל  שכאשר  מובן ,
ו "מלאה  גדולים", חכמים ישראל  ו "יהיו  וחכמתה"

והאמת" והחכמה הדעה ו "תרבה דעה" יהיו 25הארץ ,
באין ֿערוך  הגבוהה בדרגה והבנתה התורה לימוד 

חז "ל  כדברי עתה. עתה 26מאשר  הנלמדת שהתורה ,
 ֿ על  לעתיד ֿלבוא שילמדו  התורה לעומת "הבל " היא
על ֿידי  גם הזה, בזמן  התורה לימוד  לפיכך  המשיח . ידי
של  לימוד  מאשר  יותר  כללי, באופן  אינו , גדולים,

"קטן ",

של  ענין  הוא קטן  של  התורה שלימוד  כשם ועוד :
גם  הוא כך  יגדל , כאשר  העיקרי לחיוב הכנה חינוך ,
חינוך  שהוא בכלל , הזה בעולם התורה לימוד  לגבי
לאחר  רק לעתיד ֿלבוא, התורה ללימוד  והכנה

בידו " התורה 27ש"תלמודו  לימוד  את "לקלוט " יוכל 
משיח  על ֿידי .28בשלימות

מוצאים  אנו  לכך  בדומה כי זה, בהסבר  די אין  אך 
כך  על  כנאמר  אחרות, מצוות קיום לגבי ,29גם

"ציונים" הן  הזה בעולם מקיימים שאנו  שהמצוות
המצוות  קיום יהי' אז  כי לעתיד ֿלבוא, שנקיים למצוות

השלימות  בשיא רצונך " "כמצות –30.

בדרגה  הוא הזה בעולם המצוות קיום גם כלומר ,
 ֿ לעתיד  המצוות קיום לעומת ("ציונים") "קטנות" של 
המצוות  לקיום והכנה חינוך  כך ) (משום וזהו  לבוא,

.31בשלימות 

גם  קשורה תורה תלמוד  מצוות שדוקא מכך  אך 
"ושננתם  בציווי נכלל  עליה הכללי והציווי לקטן ,

, מיוחד ענין  יש תורה תלמוד  שבמצוות מובן , – "
לה. דוקא השייך 
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תורה  בין  להבדל  ההסבר  על ֿידי יובנו  הדברים
למצוות:

בדברים  המתבצעות במצוות, העיקרי הענין 
על 32גשמיים  עליהם, להשפיע הוא ,) .

הגשמיות  את לזכך  החפצא), על  משפיע גברא לביטוי:
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ברמב"ם  [הובא ז  ו , ס"א]. סרמ"ה שם טושו "ע ס"ח. פ"א לאדה"ז 
ועוד. שם]. ואדה"ז 

שם.18) בחינוך ועד"ז  היד. ספר בריש  המצות מנין  שם. סהמ"צ
מנה  יב מ"ע ובסמ"ג  פרשתנו . ריש  להאריז "ל המצות משער ולהעיר
בתחילת  כלל הזכיר לא ששם [ולהעיר, בניכם" את אותם "ולמדתם

ומצות"]. תורה בנו  ללמד "מ"ע – רק "ללמוד", החיוב המצוה
מצוות. כשתי  וללמד" "ללמוד מנה שם לרס"ג  בסהמ"צ אבל

ז .19) ו , פרשתנו 
(20.1 להערה שוה"ג  לעיל ראה
שם.21) בחינוך וכ"ה התורה. חכמת וקאפח: העליר בהוצאת
ת"ת 22) הל' שם . סהמ"צ  עה"פ. ורש "י  (ספרי  רז "ל שפירשו  אף כי 

הציווים  כשמפרטים זהו  הרי  – תלמידיך" "אלו  שם) ולאדה"ז  להרמב"ם
אותם  "ולמדתם יט) יא, (עקב ממש "נ  הוא תורה בנו  ללמד הציווי  דת"ת,
רסרמ"ה): שם טור בתחילתן . ואדה"ז  להרמב"ם ת"ת (הל' בניכם" את
ומאריך  ממשיך (שלכן  כפשוטם "לבניך" הוא כתוב של פשוטו  אבל

כו '). בכ"מ מצינו  רש "י :
ד), (קכו , שם פערלא הרי "פ מביאור ולהעיר

זה  גם כי  הוא, לבנים ת"ת רק (באזהרותיו ) הרס"ג  שמנה דהטעם
הוא, כבנו  חברו  בן  גם ת"ת שלענין  מפני  הוא תלמידים עם ללמוד שצריך

עיי "ש .
(23.9 הערה לעיל ראה
לבניך"24) "ושננתם בתחילה בכתוב: כסדרם שהוא קצת, ובאו "א

.(16 הערה לעיל נסמן  – מדבר הכתוב תורה (דבדברי  בם" "ודברת ואח"כ
ה"ב.25) פ"ט תשובה הל' שם מלכים. הל' סוף רמב"ם
ספי "א.26) שם שם. ובמ"כ רפ"ב קה"ר
וש "נ .27) א. נ , פסחים
בג "ע.28) שלומדים התורה לגבי  – ועוד ואילך. ב  מ, בהר לקו "ת

רפל"ז ). תניא (ראה משיח של לתורתו  בנוגע הוא (ובמכש "כ) שעד"ז  וי "ל
כו '. לעוה"ב תשמע בעוה"ז  שמעת אם ד: תבא מתנחומא ולהעיר

בשלח 29) אוה"ת וראה יח). שם, ברש "י  (הובא יז  יא, עקב ספרי 
הציבי  בד"ה במ"א ועמ"ש  תמד): (ע' שלח ובאוה"ת הפנים. כמים ד"ה
דלע"ל  המצות מענין  ורושם ציונים רק הם דעכשיו  שהמצות ציונים לך

הבאה. בהערה הנסמן  וראה כו '.
ואילך.30) פי "ז  תרל"ז  וככה המשך – ובארוכה ויחי . ר"פ תו "ח
מלחמה 31) תכסיסי  שלומדים כמו  שם: ושלח) (בשלח אוה"ת ראה

כו '.
ספר 32) ראה – מעשיות מצות הן  הלבבות דחובת המצות גם כי 

ֿ רעא), ער (ע' ה' אהבת ע' ֿ חב"ד .הערכים
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שבאמצעותם  האדם, של  הבהמית הנפש כוחות ואת
המצוה  את 33מתבצעת לקיים שיש למרות לפיכך , ;

התבטלות  מתוך  מפני 34המצוות אלא הבנה, מתוך  לא ,
במצוותיו  קדשנו  ("אשר  ה' רצון  בכל "35שזהו  ,(

היא המצוות בקיום העיקר  ההתבטלות 36זאת, .
לגרום המצוה חז "ל שצריכה "מצרף 37(כלשון  –

קיום  את בדיעבד , מעכבת, איננה הבריות") את
המצוה. קיום לעצם הנוסף כדבר  והיא המצוה,

יבין  שהאדם הוא, התורה לימוד  של  ענינו 
עם שזה 38ויתאחד  לרצות לא הנלמד , הרעיון  ,

יתאים  ש האמת את לחפש אלא ,,
לגבי  הדבר  שמשמעות לכך , בהתאם רצונו  את ולבטל 

את להשיג היא התורה 'ענין 39ית לפיכך  .
הוא כי 40ההתבטלות התורה, בלימוד  במיוחד 

יכולה  איננה והיא הנבראים, מן  לגמרי נעלית ה' חכמת
תורה  לומד  הוא כאשר  אלא הנברא, על ֿידי להיקלט 

התבטלות  השכל ,41מתוך  בכח  רק לומד  הוא כאשר  .
כהלכה  שלא בתורה פנים ל "מגלה להגיע עלול  42הוא

ל "חכמה" מגיע הוא אמנם אך 43– הגיוניים, לרעיונות .
של  ההלכה זאת ה'אין  חכמת –44.

חז "ל  אומרים "ברכו 45לפיכך  להיות שצריך  ,
צורך  יש התורה ללימוד  כהכנה תחילה": בתורה

" מודגש שבהן  התורה, אתבברכות –לנו  "
כלפי התבטלות לידי הלומד  את מביאות והן 
ל  הראוי לכלי נעשה הוא שבאמצעותה התורה,

.
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בהתבטלות הכרח  שיש כשם  ללימוד
נדרשת  כך  ה', לתורת כלי נעשים ובאמצעותה התורה,

על ֿידי התבטלות שתהיה בעת הזהירות התורה,
המצוות: בקיום מאשר  יותר  עצמו , הלימוד 

שכך  משום כראוי, המצוות את מקיים אדם כאשר 
 של "מציאותו " המצוה בקיום "מתערבת" אין  ה',

וכ  ציות של  רוח  בהלך  שרוי הוא ונשמע האדם. ניעה,
להתבטלות. לדאוג צורך  לו  ואין  ה', להוראות

שהוא התורה, לימוד  מכך  האדם שונה שכל 
לאמיתתה  מכוון  האדם כאשר  כלומר , ה'. חכמת עם
על ֿידי  המעובדת שהסברא באופן , זה הרי תורה, של 

 לדאוג צריך  לפיכך  כביכול . ה', חכמת היא
של  ושיקולים "פניות" כאן  יתערבו  שלא ולהבטיח 

העצמית. מציאותו 

כבר  שהוא ולחשוב לטעות, עלול  התורה לומד 
לו  שנוגעת כאשר בדרגה, ולכן , תורה, של  אמיתתה

אחרת אומר  אומר מישהו  שהאחר  חושב הוא ,
מן  ההיפך  חז "ל את הוא 46[כלשון  "אורייתא :

אצלו ")], שרותחת היא (=התורה ליה" מרתחא דקא
את  שאומרים לו  שאכפת בדרגה, עדיין  הוא אשר  בעוד 

מדעתו  .ההיפך 

חדור  להיות התורה לימוד  בשעת גם צריך  לפיכך 
והישות  המציאות את מלערב ולהיזהר  התבטלות,
יגיעת  את ותטה אותו  שתשחד  באופן  בלימוד  העצמית

יתברך . ה', חכמת וגילוי מהבנת שכלו 

.‰
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א': שבסעיף הענינים לשני ההסבר  שזהו  לומר , יש
על  שהציווי (ב) לקטן  גם שייך  התורה שלימוד  (א)
– לבניך " "ושננתם בציווי נכלל  לגדול , התורה לימוד 
הנדרשים  ההתבטלות עניני שני מתבטאים בהם כי

תלמוד ֿתורה: במצות

לפני  ואפילו  קטן , אצל  כבר  מתחיל  התורה לימוד 
"יודע  כאשר  מיד  אלא להבנה, קשר  לו  שיש גיל ֿקטנות

ש 47לדבר " מדגיש, וזה , ללימוד
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עיי "ש .33) פל"ז , תניא
לנשמע.34) נעשה הקדמת – הידוע בלשון 
המצות.35) כל ברכות נוסח
ובכ"מ.36) פל"ח תניא ראה
רפמ"ד.37) ב"ר
פס"ח.38) ח"א מו "נ  ראה
פ"ה.39) תניא ראה
לקיום 40) – (ולא ותפלה לד"ת רק שהי ' עזרא מטבילת ולהעיר

ביטול  ואותיות סע"ד): קנט, – המקוה כוונת (סוף סידור ראה – מצוה)
כו '. טבילה כאותיות

בארוכה 41) נת' א. ז , תענית וראה ובכ"מ. ֿ ד. ג  מ, בהר לקו "ת ראה

ואילך. 353 ע' חט"ו  [המתורגם] בלקו "ש  –
מי "א.42) פ"ג  אבות
יש 43) כו ' תאמן  בגוים חכמה יש  יג ) פ"ב, (איכ"ר ממרז "ל להעיר

תאמן . אל בגוים תורה
(44,151 ע' תש "ב סה"ש  וראה ועוד. ד. לה, אמור לקו "ת ראה

.354 ע' שם לקו "ש 
סמ"ז .45) לאו "ח ב"ח וראה ע"ב. ריש  פה, ב"מ א. פא, נדרים

ואילך. 1 ע' שם לקו "ש  – ובארוכה
רע"א.46) ד, תענית
סרמ"ה 47) יו "ד טושו "ע ה"ו . פ"א ת"ת הל' רמב"ם א. מב, סוכה

ס"א. פ"א לאדה"ז  ת"ת הל' ס"ה.
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איננו  והמעטת התורה הקטנת אלא 48שבתורה,

שענין עצמו , לשכל , מעל  התורה, לנותן 
אחד , כל  אצל  קיים אלא ובשכל , ב"גדלות" כרוך  איננו 

נשמתו  מצד  לדבר ", מש"יודע תינוק אצל  .49ואפילו 

נכלל  התורה לימוד  על  שהציווי השני, הפרט 
הלימוד  בעת שגם מלמד , לבניך ", ,ב"ושננתם

צריך  ובהשגה, בהבנה השכל , בכח  בו  שקועים כאשר 
"קטן ". של  כמו  ביטול , להיות

.Â
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רבות  פעמים ענין ,50כאמור  שכל  כיוון  הרי ,
קשר  שיש מובן , פרטית, בהשגחה הוא בתורה, במיוחד 
אבות  בפרקי הפרק לבין  השבוע פרשת בין  תוכני

ונלמד  פסח 51הנאמר  שבין  [שבשבתות שבת באותו 
המנהג 52לשבועות  לפי – הקיץ שבתות בכל  וכן  ,53

הקיץ"]. שבתות "כל  אבות פרקי לומר 

בדברי  שונות דעות שקיימות כיוון  בעניננו :
באב 54הפוסקים  תשעה בשבת אבות פרקי אומרים אם

כאן  זה ענין  יוסבר  – חיים" אלקים דברי ואלו  ו "אלו  –
אבות, פרקי אומרים שכן  הדעה לפי הדעות, אחת לפי

בכל  גדולה) (בתשוקה לו  ש"אחכה מפני במיוחד 
לימיםֿטובים, אלו  ימים ויהפכו  משיח , שיבוא" יום

לסמוך  עד  מחכים הרי באב, תשעה לשבת
גדולה בתשוקה :אבות פרקי אז  יאמרו 

לקש  פרק בנוסף לבין  ואתחנן  פרשת בין  הכללי ר 
שת"ב  בשנה גם הנ "ל , לפי (הנאמר , שב"אבות" רביעי
נמצאים  שבשניהם ואתחנן ), פרשת בשבת בש"ק, חל 
תלמוד  על  ציוויים כמה תורה: תלמוד  על  רבים ענינים

ואתחנן  בפרשת כתובים וכמה 55תורה כמה וגם ,
ללימוד  הקשורות הוראות מכילות זה בפרק משניות

הדגשה  זה בפרק משניות בשתי גם מוצאים – התורה
הנדרשים  דלעיל , ההתבטלות עניני שני לגבי מיוחדת

כדלהלן : התורה, בלימוד 

.Ê
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תורה  "הלומד  נאמר : כ ' הוא 56במשנה למה ילד 
תורה  והלומד  חדש, נייר  על  כתובה לדיו  – 55דומה?

מחוק". נייר  על  כתובה לדיו  – דומה? הוא למה – זקן 
ברור : לא לכאורה,

תורה "הלומד  – הראשון  שבחלק ..."ההוראה
לגבי  היהודי את לעורר  באה היא כי מובנת –
זאת  לדחות ולא בצעירות, התורה לימוד  של  החשיבות

לזקנה.

החלק  על ֿידי זו  הוראה המשנה מדגישה מדוע אך 
האם  – דומה..." הוא למה זקן  תורה "והלומד  השני
כלשהיא, מסיבה תורה, למד  שלא שמי לומר  כוונתה
בלימוד  מהצלחה להתייאש ח "ו , צריך , זקן , להיותו  עד 

?!57התורה 

כוונת  לעיל , האמור  לפי הוא: לכך  ההסבר  אך 
תורה "הלומד  תורה המילים שלומד  למי היא "

כך מתוך  שרק התורה כילד , אצלו 
לימוד  כאשר  ואילו  חדש". נייר  על  כתובה כ "דיו 

הוא שקנה התורה זה (זקן ... ושכלו  חכמתו  מתוך 
אין 58חכמה  התבטלות, ללא ( .כראוי נקלטה

.Á
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בנפול  אומר : הקטן  "שמואל  נאמר : י"ט  במשנה
ורע א  ה' יראה פן  לבך , יגל  אל  ובכשלו  תשמח  אל  ויבך 

מהו  השאלה: וידועה אפו ". מעליו  והשיב בעיניו 
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א.48) פט, מחולין  להעיר
מה 49) שזהו  ושם, ואילך). 147 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  גם ראה

(ראה  יעקב" קהלת מורשה משה לנו  צוה "תורה היא הלימוד שתחילת
עיי "ש . ,(47 בהערה המצוין  –

ע'50) חי "ז  [המתורגם] לקו "ש  .178 ע' ח"ז  [המתורגם] לקו "ש  ראה
ועוד. .325

(51.1 הערה שם ח"ז  לקו "ש  ראה
(52.(2 ,1 (הערות שם ח"ז  בלקו "ש  הנסמן  וראה בסידורו . אדה"ז 
נוהגין ").53) ("ויש  אדה"ז  מו "ח סידור כ"ק מאמרי  שכמה ולהעיר,

אלו  דשבתות אבות שבפרקי  משנה – היא התחלתם הקיץ דימי  אדמו "ר
תש "ב). – ופינחס קרח בהעלותך, נשא, ש "פ (לדוגמא:

אין 54) בשבת ט"ב) (ערב חל ד"אם תקנג ) (סו "ס או "ח ברמ"א

מג "א (וראה אבות" פרק ועפ"ז ,אומרים בכ"מ). המנהג  וכ"ה ועוד. שם.
שלישי . פרק ואתחנן  בפ' ולומדים בשבת*, חל שט"ב (תשל"ח) זו  בשנה
לערב  ג ' אשנב המצרים. בין  (דיני  יעב"ץ סי ' (שם), ט"ז  ראה אבל –
ובברכ"י  ותמוה. צ"ע זה דמנהג  – שם) (או "ח מרדכי  מאמר יב), אות ט"ב
אבלות  חשש  עניני  מכל ליזהר למנהגנו  ובפרט כו '. ללמוד דשרי  שם
השיורי  בשם ואילך (3526 (ס"ע ח' כרך שד"ח וראה בשבת. בפרהסיא

"טהרה. בסידורו  אדה"ז  מל' גם לדייק הקיץ".יש  שבתות
(55.17 ,16 הערות לעיל ראה
ליתא 56) שראיתי  דא"ח עם [סידור ועוד אור. תורה בסידור כ"ה

שם. למשניות נוסחאות שינויי  וראה תורה]. תיבת:
נמי ").57) ("אי  בתחילתו  שם שמואל מדרש  וראה
ב.58) לב, קידושין  לב. יט, קדושים (ורש "י ) תו "כ

            



מד   

הוא  אויבך ..." "בנפול  הרי הקטן ? שמואל  של  חידושו 
במשלי  ?59פסוק

ויטרי" על 60ב"מחזור  אמור  שהפסוק מוסבר ,
שגם  מחדש, הקטן  ושמואל  העולם", "בעסק מלחמה

תורה  של  חכמים 61במלחמתה תלמידי שני בין 
ניצח , מהם ואחד  הלכה", בדבר  זה עם זה ש"נתרוצצו 

אויבך  ש"בנפול  לדעת, כתפילת 62עליו  תשמח ...", אל 
הקנה  בן  נחוניא הלכה 63רבי בדבר  חברי יכשלו  "ולא

בהם". ואשמח 

היה  ניתן  שבה תורה, של  מלחמתה שונה מדוע
ש  משום לחשוב ואשר  אויבך ", "בנפול  שמחת

הקטן ? שמואל  זה על  מדבר  כך 

בדבר  האחר  את ניצח  שהוא כיוון  הוא, הענין  אלא
נצחון  זה אין  של הלכה, "נצחון " אלא ,–

לשמחה  להביאו  צריך  וזה – בתורה ענין  נתברר 
.64גדולה 

אל  אויבך  "בנפול  – הקטן  שמואל  אומר  זה על  אך 
בלבד , התורה אמיתות על  לו  אכפת היה אם תשמח ":

" היא ששמחתו  מורגש היה לא  נצחו על  ,"
הענין  רק אלא האחר , ענין את שהתברר  ,

.65בתורה 

באמת, ה' חכמת בגילוי עסוק היה הוא אם ועוד :
" של  מקרה בזאת רואה היה לא כלל  ",הוא

ואלו  "אלו  כי  "66ההלכה]
יש  למעשה כי יחד , הדיעות כשתי להיות יכולה אינה

"דברי  הן  הדיעות שתי אך  מהן , כאחת רק לנהוג
חיים"], אלקים

הדעה  נשארת ההלכה פסק לאחר  שגם וכיוון 
" עליה לומר  ייתכן  לא תורה, של  ענין  ",האחרת

" לא ".וגם

אויבך ", "בנפול  שהיא מורגש שבשמחתו  וכיוון 
"דידן  של  הרגשה כאן  שמעורבת הוכחה זאת הרי

– ניצח ) (=שלנו  אתנצח " לפיכך ניצח  .
"שמואל  מקטין אומר  שהוא "לפי כך  הנקרא ,"

מתוך 67עצמו " להיות מוכרח  התורה שלימוד  ,
איכפת 68התבטלות  – תשמח " אל  אויבך  ש"בנפול  כך  ,

התורה  לאמיתות להגיע רק .69לו 

.Ë

ÔË˜‰ Ï‡ÂÓ˘ È„ Í˘Ó‰Ï Ò‰‰

דעת  גם אמנם, הטענה: להתעורר  יכולה אך 
והיא  חיים", אלקים "דברי על  להתבסס יכולה "אויבך "
כפסק  דעתו  את להביא רצה האחר  אך  בתורה, ענין 

 ,בפירוש כי כך ,טעותו , הדבר 
"וזהו  של  .70אויבך ענין 

עצמו  את יביא שהוא ממנו  דורשים אפוא, מדוע,
של  ענין  בכך  יחוש ולא תשמח ", "אל  לידי

וזה  לאֿאמיתי, ענין  ביטל  זאת בכל  הוא הן  אויבך ?
שמחה. לידי להביאו  צריך 

ה' יראה "פן  ואומר  הקטן  שמואל  ממשיך  כך  על 
לא  שחבירו  ייתכן , אפו ": מעליו  והשיב בעיניו  ורע
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ֿ יח.59) יז  כד,
בר 60) מהר"י  (בשם שם שמואל במדרש  גם הובא שם. לאבות
שלמה).
ספי "ח.61) רבה אליהו  דבי  תנא גם ראה
ת"ח 62) א: כד, סנהדרין  וראה ע"ב. ריש  ל, קידושין  חז "ל כלשון 

כו '. שבבבל
עיי "ש .63) שם. אדה"ז  ובשו "ע קי  סו "ס או "ח טושו "ע ב. כח, ברכות

שלא לא וצע"ג  (גם בסידורים הנוסח נדפס ולא כן , נוהגין  ראיתי 
תויו "ט  וראה וכו ')*. ללומדים שהוא – וכיו "ב דא"ח עם בהסידור
דעכשיו  משום ד"נראה כ' השולחן  ובערוך – שלו . לפיה"מ בפתיחתו 

הוראות". מורים אינם בביהמ"ד הלומדים
פרטי 64) ולהבין  ד"ה קו "א וראה ואילך). ב (קמד, סכ"ו  אגה"ק ראה

ההלכות.
לא ראה65) אבל – בגמרא) (סד"ה שם שמואל מדרש 

תורה. של במלחמתה
מרועה66) נתנו  ב: ג , חגיגה וראה וש "נ . ב. יג , .עירובין 
שם 67) (וראה שם ויטרי  במחזור הובא הי "ג . פ"ט סוטה ירושלמי 

ועוד. שם. שמואל מדרש  הקטן ). שמואל ע"ד מחז "ל עוד
כו '"68) ילד תורה "הלומד שלאח"ז  להמשנה ההמשך יובן  ועפ"ז 

ס"ז ). הנ "ל (ע"פ
לו 69) נוגע שיהי ' כזה עצום בביטול להיות מאד שקשה דכיון  וי "ל
  מציאות של הרגש  איזה כלל בזה לערב מבלי  תורה של אמיתתה

דרבי  הא יומתק ועפ"ז  דחסידותא. מילי  של ענין  רק הוא לכן  – שלו 
פעם. בכל ע"ז  להתפלל הוצרך הקנה בן  נחומיא

ובכשלו 70) תשמח אל אויבך "בנפול – הלשון  כפל לבאר יש  עפ"ז 
לבך": יגל אל

א) ענינים: בב' אפ"ל תורה של כאשר מלחמתה שאז  – הלכה
" של הו "ע חברו  ב)מנצח לגמרי . שמתבטל ההלכה אויבך",

"כשלון ". בנדו "ד היא המנוצחת חברו  דעת שאז  –
"אל אומר לזה ו "אלובהתאם " היא שמחה כי  – לבך"

– מדרש וראה רע"א. מז , נצבים (לקו "ת בלב בסתר היא וגילה ,
אפשר  אויבך) (נפול הלכה בפסק חברו  מנצח כאשר ולכן : שם), שמואל
ההלכה  טעמי  בבירור רק בנצחון  משא"כ גלוי ', שמחה אצלו  שתתעורר

ד"אל זהירות רק צריך לבך".(בכשלו )

                        
  



מה    

אלא  וכדומה, בשכלו  פגם מפני לא להלכה, כיוון 
להלכה. לכוון  זכה לא הוא ה', של  "אפו " מפני כעונש,
שנגרם  מכך  – אויבך " "בנפול  לשמוח  אסור  לכן 
לשמוח  יש זולתו . על  הקב"ה מאת עונש באמצעותו 

לאמיתתה. ההלכה שנתבררה כך  על  רק

הרי  אויבך ", "בנפול  ישמח  הוא אם ואדרבה:
ל "71ייתכן  יגרום שבכך  ,  הקב"ה – אפו "

אליו  – החבר  מן  "אפו " את .72יסיר 

לידי  יגיע הוא בזה, והתעמקות התבוננות על ֿידי
להיפך : אלא אויבך ", "בנפול  ישמח  לא רק שלא כך ,
שנעשים  עד  משם זזים ש"אינם ההיפך , אצלו  יקויים

זה..." את זה כמאמר 73אוהבים מכך , יותר  ואף ,
וריעות 74חז "ל  חיבה שמאי: ובית הלל  בית לגבי

שנאמר  מה לקיים בזה זה והשלום 75נוהגים האמת
אהבו .
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שם.71) שמואל (מדרש  הקושיא עפ"ז  ומתורצת מוכרח. אינו  אבל
אמר למה .65ועוד) דלעיל שמואל מדרש  וראה ה'. יראה

שם.72) לאבות רש "י  שם. משלי  – ומצו "ד רלב"ג  ראב"ע,
ע"ב.73) ריש  ל, קידושין 

תשל"ד 74) וישב וש "פ כסלו  י "ט שיחת בארוכה וראה ב. יד יבמות
ת"ח. בין  שלום בענין  – ברכות למס' הדרן  –

יט.75) ח זכרי '

             

        
         

          
          

        
           

           
        

          
       

          
         

        
           
          
         
         
            

        
          

           
         
         

        
       

          
         

       
        

          
        

           
      

           
          

        
        

        

         
        
         
         
           
          
          
         

       
      
           

         
       

         
         

          


       
         
         

          
 


       

       
           

       
         

        
      
        

       
       

         
         



















































































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' א



מו

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קנב

רמזים דכל ענין של ראש השנה נוסד על "זרעא חייא 
וקיימא", ונרמז ב"הדר — ומהיטבאל"

כל ענין של ראש השנה נוסד על זרעא חייא וקיימא.

חנה  שרה  בר"ה2  נפקדו  נשים  שלשה  וכמארז"ל1 

על  שנוסד  התיקון,  עולם  ענין  שרש  כל  והוא  רחל, 

לשבת3 יצרה היפך דלתהו בראה.

והופע  השנה,  ראש  בתפלת  שאומרים  מה  והוא 

בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך, שנרמז כאן 

הדר.
ואשתו מהיטבאל, מספר4 עז"ך.

המילדות  )וכן  והופע,  בתיבת  פעו,  עירו  ושם 

העבריות היו שפרה 5ופועה(.

עזך הוא מספר מזל"א6,  גאון  הדר  והראשי תיבות 

ביום הגמ"ל7 את יצחק בנו שקוראין בראש השנה.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שפב

קנג

רמז במלך השמיני "הדר — מהיטבאל", למ"ש בזוהר דע"י 
מצות מילה ופריעה ניצולים מגיהנם

מילה  מצות  דע"י  רלח,  דף  ויחי  פרשת  ]בזוהר 

ופריעה ניצולים מן הגיהנם.[

כללות ענין עולם התיקון הוא אחר השבירה דתהו, 

מהשבירה  ששרשו8  מגיהנם  ניצולים  ידם  שעל  זהו 

דתהו.

1( ראש השנה י, ב. ראה אור התורה דברים חלק ג' עמוד א'דש.

2( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן סג.

3( עפ"י מ"ש ישעי' מה, יח "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה".

4( "מהיטבאל" בגי' 97, וכן "עזך". ראה גם לקמן סימן קנג.

5( שמות א, טו. ראה אור התורה פרשת שלח עמוד תצט וז"ל: עולם 

התהו ז' מלכין שמתו, שנשברו הכלים ונפלו, ועולם התיקון הוא בחי' 

האדם וכו', והוא בחי' מלך השמיני הדר ושם עירו פעו, י"ל הדיבור 

עיר אלקינו כו', וכענין מ"ש ושם השנית *פועה, ע"ש.

שּפוָֹעה  ם  ׁשֵ על  מרים  זו  וז"ל:  פועה  טו  א,  שמות  רש"י  ראה   )*

ומדברת והוגה לולד, ע"ש.

גם  ]ראה  תליא.  במזל"א  בנים  כח.(  קטן  )מועד  למארז"ל  רמז   )6

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קכח[.

7( בראשית כא, ח. הגמ"ל בגי' מזל"א.

8( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן יג. יד.

שמילה  זהו  והדר,  מהיטבאל  הוא  ופריעה  מילה 

הוא לשמונה9 הדר המלך הח', כי מילה הוא10 במלכות 

ופריעה ביסוד.

והיינו מהיטבא"ל אותיות מיל"ה טב"א.

דמילה  האחרון11  הזמן  הוא  י"ב,  מספר  טב"א 

שנימול לי"ב.

ומילה לי"ב הוא כשיש יום טוב דראש השנה, הנה 

עזך  גאון  בהדר  והופע  אומרים  השנה  דראש  בתפלה 

כו', והופע הוא ושם עירו פעו, בהדר הוא המלך הדר, 

עז"ך גי' מהיטבא"ל, וכמ"ש במ"א12 בס"ד.

בחי'  שהוא  הדר  מלכות,  הנוקבא  היא  ומהיטבאל 

היסוד  אבר  נתגלה  שעי"ז  פריעה,  בחי'  הוא  יסוד, 

שהוא13 הדורא דגופא14.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רמ

9( ראה דרך מצותיך עמוד 18 ואילך.

10( ראה אור התורה לך לך עמוד תשכט וז"ל: ואפ"ל ב' בחי' אלו 

ע"ד סור מרע )מלכות(, ועשה טוב )יסוד(, ע"ש.

11( ראה שבת קלז, א. קטן נימול לשמנה, לתשעה, ולעשרה, ולאחד 

עשר, ולי"ב, לא פחות ולא יותר. הא כיצד, כדרכו לשמנה, נולד לבין 

השמשות נימול לט' )רש"י: "שהרי ליום שמיני של מחר הוא נימול 

בין השמשות של ערב  ונימול לט'"(.  יום הוא  בין השמשות  ושמא 

ט'  דשמא  הבאה,  בשבת  למולו  "א"א  )רש"י:  לעשרה  נימול  שבת 

הוא והוה לי' מילה שלא בזמנה ואינה דוחה שבת, וצריך להמתין עד 

לאחר השבת שהוא עשירי"(. יום טוב לאחר השבת נימול לאחר עשר 

)רש"י: "אין מילה שלא בזמנה דוחה אותו ונימול לי"א"(. ב' ימים 

של ר"ה נימול לשנים עשר.

12( ראה לעיל סימן קנב.

13( הדורא דגופא: ראה גם לקמן סימן קנו. קנט. קסא.

14( ראה זוהר פרשת תצוה דף קפו ע"ב. וז"ל: אמאי אקרי הדר )למה 

וצריכא  גלויא  ליה  דלית  והא אתר טמירא איהו  נקרא היסוד הדר(, 

לאתכסייא תדיר )והרי הוא מקום טמיר ומכוסה שאין לו גלוי וצריך 

)ואין  ואתחזי  ולית הדר אלא מאן דאתגלייא  להיות מכוסה תמיד(, 

ביסוד השם הדר,  יצדק  איך  כן  ואם  ונראה,  הדר אלא מי שמתגלה 

ומתרץ( אלא אף על גב דאיהו דרגא טמירא )אלא אף על פי שהוא 

כל  הידורו של  )הוא  גופא  דכל  איהו  הדורא  עכ"ז(  מכוסה,  מדרגה 

הגוף(, ולא אשתכח הדורא לגופא אלא ביה )ולא נמצא הידור לגוף 

האי  עמיה  דלית  מאן  כי(  ואמר  הטעם,  )מהו  טעמא  מאי  בו(,  אלא 

דרגא לית ביה הדורא למיעל בבני נשא )מי שאין עמו מדרגת היסוד, 

כלומר שהוא סריס, אין בו הידור ויופי לבוא בין בני אדם, כי( קלא 

יבמות  במסכת  )כמ"ש  לזכר  כמו  לו  אין  )הקול  כדכורא  עמיה  לאו 

דף פ ע"ב, אחד מסימני הסריס הוא שקולו לקוי ואין ניכר בין איש 

לאשה(,( והדורא דקלא אתכסאת מניה )והידור הקול נתכסה ממנו(, 

וכן דיקנא והדורא דדיקנא לאו עמיה )זקן וההידור שמהדרים לאיש 

בעל זקן אין עמו כי אין לו הדרת פנים זקן, הרי( ואף על גב דאתכסייא 

ההוא דרגא )אף על פי שהיסוד הוא מכוסה, אבל( כל הדורא דגופא 

ביה תליא )כל הידור הגוף בו תלוי( )רמ"ק ומפרשים(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מז

ג, כז – עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה 
לא  כי  בעיניך  וראה  ומזרחה  ותימנה  וצפונה 

תעבור את הירדן הזה

א. במסורה ]ושא ג[, ושא את מספר שמותם )במדבר ג, 
מ(. ואידך ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה. )תהלים 

כה, יח( ושא לכל חטאתי:
וצפונה.  ימה.  הסדר,  זה  על  טעם  ולתת  לבאר  ונראה 
ותימנה. ומזרחה. והוא דמערב מקום שקיעת החמה והוא 
בחי' מיתה )בראשית מט, לג( ויאסף רגליו אל המטה. וכן 
ומזרחה הוא בחי' חיים  ותימנה  וצלמות.  צפון בחי' חושך 

]דרום גי' נר מזרח גי' הנר[:
כעת.  למות  מוכרח  שהוא  למשה  נאמר  כאשר  והנה 
בישר לו השי"ת כי לעתיד יעמוד ובזכותו יעמדו כל ישראל 
לתחיית המתים. וזהו שנאמר לו שא עיניך ימה וצפונה הוא 

בחי' מיתה. ותימנה ומזרחה הוא בחי' תחיי' כנ"ל:
הוא  תחיי'  של  המפתח  כי  ב.(  )תענית  איתא  והנה 
לט.(.  )סנהדרין  הוא  כהן  אלקנו  הלא  וקשה  הקב"ה.  ביד 
והתירוץ הוא כי ישראל נקראים בנים למקום כמו שהקשו 
המפורשים למה יועיל תשובה הלא מלך שמחל על כבודו 
למקום  בנים  נקראים  ישראל  כי  ותירצו  מחול.  כבודו  אין 

ואב שמחל וכו':
וזהו כוונת המסורה ושא לכל חטאתי. פי' כי מכאן מוכח 
שמועיל תשובה כי ישראל נקראים בנים למקום. ועי"כ יזכו 
ישראל לתחיי'. ע"כ תשא ותכפר לכל חטאתי. והנה איתא 
כי התחיי' יהי' בזכות משה וזהו שנאמר לו ושא את מספר 
או"א  לכל  שתקרא  ע"י  לעמוד  שיתעוררו  היינו  שמותם 
בשמו. וכמו שמצינו סגולה לעורר אדם משנתו ע"י קריאת 

שמו מטעם כי נפש חי' הוא שמו.
צמח דוד פ' במדבר

בעיניך  וראה  וגו'  עיניך  ושא  הפסגה  ראש  עלה  ב. 
וגו'. עמ"ש לקמן סוף פ' ברכה בזה, ולעיל בפ' פינחס1 לא 
כתיב "בעיניך", וכתיב "וראית" לשון מצוה עשה שתראה, 
וגדר הבטה וכוונה במציאות כי ע"י זה נתקדש האויר של 
ארץ ישראל, משא"כ כאן רק לשון "ראה" לא ]חיוב[, ולא 
ע"א2  נו  דף  ב"ב  עי'  אומות,  הג'  גם  ראה  כאן  כי  נתקדש, 
בזה, ולכך כאן גם ]ארבע[ רוחות3, ובפ' פינחס לא נקט וכן 
בפ' ברכה, ושם הוה ב' ראיות, ראי' א' "ויראהו ה'", ור"ל זה 
מ"ע, וזה הוה ז' אומות, וראיה של הראיתיך נקט "בעיניך"4.
צפנת פענח – הרגצ'בי גאון

 1( שם: עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ וגו' וראית אותה וגו' )במדבר כז, 

יב-יג(, ור"ל דלכך שנה עליו הכתוב: וראה, וראית.

 2( שם: כל שהראהו הקב"ה למשה )בשעת מיתתו, כדכתיב – דברים לד – ויראהו ה' 

את הארץ, רשב"ם( חייב במעשר לאפוקי מאי לאפוקי קיני קניזי וקדמוני.

 3( ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וגו' )ר"ל משום דכאן ראה כל י' אומות(.

וגו' ויראהו ה' את כל הארץ   4( ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה 

וגו' ויאמר ה' אליו וגו' הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור )דברים לד(. כוונת הגאון 

פנחס,  בפ'  הכתוב  לשון  ובין  כאן,  הכתוב  בין  ההבדלים  על  לרמז  כנראה,  הרגצ'בי, 

ובין שניהם למה שכתב בפ' וזאת הברכה, כאן כתוב “עלה ראש הפסגה", ובפ' פנחס 

“עלה אל הר העברים", ובפ' ברכה “אל הר נבו )שהוא הר העברים( ראש הפסגה", 

כאן כתוב “בעיניך" וגם בפ' ברכה בסוף, אבל בפ' פנחס לא כתוב בעיניך, ולכן מחדש 

רבנו שהיו שם שתי ראיות נפרדות )ואולי גם משני מקומות נפרדים( אחת כדי לקדש 

האויר של ארץ ישראל ועוד כמה דברים )ראה לקמן פ"ד, מ"א(, וזה חל רק על של 

ז' אומות ולזה צריך כוונה ורצון, ולא די “בראיית עינים" לבד, ואחת ראי' של רשות 

בלי שום כוונות, זה הי' על הארץ של כל עשר אומות, וע"ז נאמר “וראה בעיניך", ובפ' 

ברכה כולל שתיהן.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ואתחנן 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג וכ' מנ"א והקודמיו עם המצורף אליהם, וכבקשתו עונה הנני 

מבלי לחכות על התור.

בקשר עם קביעות זמן החתונה, הקדמה בכגון זה היא נכונה כמובן, ואיך שיחליטו יהי' בשעה 

טובה ומוצלחת בכל הפרטים.

לכתבו אודות שושבין, שיש סברא ע"ד פלוני, ולאידך גיסא יש לו טעם להיפך, ובמקום חשש 

שאז יהי' עלבון מצדם של פ'.

ובכגון דא ובפרט כשמעורב ענין שנוגע בכבוד בן ובת ישראל מוסיפין על הזוג שושבין, ז.א. 

שמסתובבים ג' זוגות, וכלפי שמיא גליא מי הם שתי זוגות השושבין, ומטעם הנ"ל מובן שכל זה צריך 

להעשות מבלי הדגשה.

בברכה לבשו"ט וכן בענינים הכללים.
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ÔpÁ˙‡Â∑ מק ֹום ּבכל  'ח ּנּון' ל ׁשֹון אין א ּלא  »∆¿««ְְִֵֶָָָ

לתל ֹות  ל ּצּדיקים  להם  ׁשּיׁש ֿ ּפי ֿ על  אף  ח ּנם , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ ּתנת 
א ּלא  ה ּמק ֹום  מאת  מב ּקׁשים  אין ה ּטֹובים , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבמע ׂשיהם 

ל ֹו ׁשאמר  לפי ח ּנם , לג )מ ּתנת  ֿ א ׁשר (שמות את  "וח ּנתי : ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
אחד  זה  אחר : ּדבר  "ואתח ּנן". ּבל ׁשֹון ל ֹו אמר  ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחן",

ּתפ ּלה , ׁשּנקראת  ל ׁשֹונֹות  ּב'ּספרי'מע ׂשרה  .ּכדאיתא  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
‡Â‰‰ ˙Úa∑, וע ֹוג סיח ֹון ארץ  ׁשּכב ׁשּתי לאחר  »≈«ƒְְְִִֶֶֶַַַָ

ה ּתר  ׁשּמא  אחד ∑Ó‡Ï.(ספרי )ה ּנדר ּדּמיתי זה  ִִִֵֶֶַַָֻ≈…ֶֶָ
מק ֹומ ֹות  'איני מ ּׁשל ׁשה  ה ּמק ֹום : לפני מ ׁשה  ׁשאמר  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

לאו' אם  ׁשאלתי, ּתע ׂשה  אם  ׁשּתֹודיעני עד   מ ּניח. ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

              

   

אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ יהיהיהיהה ה ה ה       ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽואתח ואתח ואתח ואתחְְְְֶֶֶֶָָָָ
אחד זה  אחר: בר . .   ח מ נת ל א א  . .  ח ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאי

פה . קראת לנת רש"י)מע רה  ובפירוש כג . (ג , ְְְֲִִֵֵֶָָָ
א ה ה  , א  יר ב ' י הח ק   טע לבאר  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָוי
ה דר" ה ר "א  ח ב  י   לאר לנס  הת ל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻה 

שלאחרי־זה ) המתחיל' 'דבור  בר (רש"י ידע  ה א   א ְֲֵֶַַָָהרי 
זרה " כד )"נגזרה  פסוק לקמ רש"י לשו). לאר י נס  א  ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ

ה נה '  רא' ואיל )וה ה  ב  פה (יז,  א מחלקת  י ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ
על  י בגזר   ה מרא  מסקנת .י זר לאחר ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָמ עילה 

מה י . ה ר ועל מה י , לא  ְְְִִֵֵַַַַַָֹה חיד 
ר"י  יר ה ני   נחלק בזה  למר  י ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועל־י ־זה 
הוי , ה ר גזרת מ ה  על ה זירה   מרי א  י ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹה "ל,

מ ה "  ה וי ראל י ראל ה א  "מ ה  כא,הרי  (חוקת (רש"י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ישראל) וישלח המתחיל' 'דבור  "ואתח "כא) הוי  פיר ְְֲִֵֵֶַַַָָולכ

אחר    פה  מה י  ה ר על י גזר י  פה , ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָל
על  גזרה  היא  מ ה  על ה זירה   מרי א  י אבל , י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזר
פה  ל " ואתח" למר אי ־אפר ולכ רידא . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיחיד 

."  ח "מ נת מ ה   ב למר   וצרי ְְְִִִֵֶַַַָָֹה א ,

     £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½
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ÌÈ‰Ï‡ ‰BlÁ˙.ּבּדין רח ּום ∑‰' ‰z‡ ¡…ƒִַַ«»«ƒ»

EcÚŒ˙‡ ˙B‡‰Ï∑(שם) ע ֹומד להיֹות  ּפתח , ¿«¿∆«¿¿ְִֵֶַ
מ ּמ ל ֹו: אמר  ּגזרה . ׁשּנגזרה  ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּומת ּפּלל ,

לי ׁשאמר ּת לב )למד ּתי, וכי (שמות ּלי", ה ּניחה  "וע ּתה , : ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
ּתל ּוי  היה  ׁשּבי ּפתח , לפ ּתח  א ּלא  ?ּב הייתי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתֹופס 

עכ ׁשו להת ּפּל לע ׂשֹות  סב ּור  הייתי כן ּכמ ֹו עליהם , .ל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
EÏ„bŒ˙‡∑ א ֹומר ה ּוא  וכן , ט ּוב מ ּדת  יד )זֹו :(במדבר ∆»¿¿ְְִֵֵַ

נא  יג ּדל  ה '""וע ּתה  ימינE„ÈŒ˙‡Â∑.ּכח  זֹו ְְִַַַָָֹ¿∆»¿ְְִ
ּבאי  לכל  ּפׁשּוטה  ׁשא ּתה ∑‰ÊÁ˜‰.ע ֹולם ׁשהיא  ְְִֵֶָָָָ«¬»»ֶַָ

החזקה  ה ּדין מ ּדת  את  ּברחמים  ‡L.ּכֹוב ׁש ְֲֲִִִֵֶַַַַָָ¬∆
'B‚Â Ï‡ŒÈÓ∑ל ֹו ׁשּיׁש ֿ ודם , ּבׂשר   למל ּדֹומה  אינ ƒ≈¿ְְֵֵֶֶֶֶָָָָ

וסנק ּתדרין  לע ׂשֹות יֹועצים  ּכׁשר ֹוצה  ּביד ֹו ה ּממחין ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָ
 ּביד ימחה  מי אין א ּתה , מ ּדֹותיו. על  ולעבר  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹחסד 
"א ּתה  ּפׁשּוט ֹו: ּולפי . ּגזרת ּותב ּטל  לי ּתמחל  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָֹאם 
וע ֹוג , סיח ֹון מלחמת  ,"עב ּד את  להרא ֹות  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָהח ּלֹות 

ב )ּכדכתיב  הראני (דברים ,"לפני ּתת  הח ּלתי "ראה  : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
מלכים  ל "א  .מלחמת  ְְִִֶֶָ

    ¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−
     §¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

‡pŒ‰aÚ‡∑ ּבּקׁשה ל ׁשֹון א ּלא  'נא ' ‰f‰.אין Bh‰ ‰‰∑יר ּוׁשלים זֹו.Ôl‰Â∑(לט ּבית (יומא זה  ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
.ה ּמק ּדׁש ְִַָ

ÓÈÓÏ:כג  ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»

CcÚכד  ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙ÈL z‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«¿»≈»¿«¬»»»«¿»
‡e‰ z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e ˙È»¿»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿
ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa CzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ
:Cza‚Îe CÈ„BÚk „aÚÈc ˙ÈÏÂ ‡Ú‡a¿«¿»¿≈¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

Ècכה  ‡˙Ë ‡Ú‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙Èe ÔÈ„‰ ‡Ë ‡eË ‡cÈ„ ‡Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»
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ההההבהבהבהבה  האר האר האר אתאתאתאת־ ־ ־ ־ האר ואראהואראהואראהואראה כה )אע אע אע אע רהרהרהרה־ ־ ־ ־ א א א א  (ג , ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א)מרא  יד , רנ(סוטה  מ ה  נתא ה  מה  "מ ני  :אמר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לע  א  צרי ה א   רי מ לאכ ל וכי  י ראל?  לאר ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלנס 
נצט מצת הרה  מ ה : אמר  א א  ? צרי ה א   ב ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ
לאר אני  א נס  י ראל.  אר א א  מי מתק ואי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָי ראל,

ידי ". על ה צת] [ל   מ תק ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻדי 
לכא רה  , מ ידי " על   מ תק"  ה ק  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוה ה ,

."  את   אק" למימר  לי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֻהוה 
זה : ְֵֶַָוה א ר

דאיתא  האמת, מ ת היא  נר מ ה  ל ת ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיד ע 
דר(י ה , רבה  מ רה (שמות ז ה  מ ה ", זה  "אמת ְֱִִֶֶֶֶַָָָֹ

ה ה , ' י נצח מ ה  ידי  'מע ה  ולכ קביע ת. נצח ת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעל
מרא  וכ אמר י . ל א)ללא  ט, לא (סוטה  ודוד  "מ ה  ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

" יה מע  נאיה לט כ"ו חלק לקוטי־שיחות ג (ראה  ְְְֲֵֵֶֶַָ
(4 .עמוד 

 ספרי איתא  זה ,  ע מ( ועוד קפה , אופ עמוקות (מגלה  ְִִִִֶַַָָ
 היה  לא  , לאר י ראל ני  את מכניס  היה  מ ה   אְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
 יו , ל לע נצחית י יבה  ז והיתה  ,' וכ לת ל ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָעני

. י נצח ידיו  ְֲִִִֵֶַָָע ה 
על  ה צת) (ל   מ תק" מ ה  ל ת כ  ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻוזה
די  לאר "א נס   יפ א  לא  ז ת בב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹידי ",
מ עי ?. קא   עצמ לטבת ה צת", ל את   אק ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאני 
"[ה צת] כדי  ה א  , האר אל לנס  נרצ  טע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא א 
אר  מ יתק ה צת היה  חפצ היינ ," יד על  מ ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָיתק
הפסק  ל ללא  , ל לע  מי ק  יהי  וכ ,  ח מ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹי ראל

לת. ֶָל

      ©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®
       ©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−

 ©¨¨¬©¤«
'‰ aÚ˙iÂ∑( ספרי) חמה ∑ÌÎÚÓÏ.נתמ ּלא  «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆

א ֹומר  ה ּוא  וכן לי. ּגרמ ּתם  א ּתם  :קו)(תהלים ּבׁשבילכם , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ
ל  וּירע  מריבה  ֿ מי על  ּבעב ּורם ""וּיקציפ ּו .מ ׁשה  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

CÏŒ∑( ספרי), ק ׁשה ּכּמה  הרב  יאמר ּו: ׁשּלא  «»ְֶֶַַָָָֹֹ
," ל ֿ "רב  אחר : ּדבר  ּומפציר . סרבן ּכּמה  ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָוה ּתלמיד 

מ ּזה  ל הר ּבה  ה ּצפ ּון ֿ ט ּוב  רב  , ל .ׁשמ ּור  ְְְִֵֶַַַָָ

      £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¨§¨²Ÿ¨
      §¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ

 ¤©©§¥¬©¤«
EÈÈÚ ‰‡e∑ ל מראה  אני ה ּטֹובה ". הארץ  את  "ואראה  מ ּמּני: ׁשּנאמר ּבּקׁשּת ּכּלּה, לד )את  :(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

הארץ  ּכל  את  ה ' .""וּיראה ּו ְֵֶֶַַָָָ

     §©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ
      ¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤

 £¤¬¦§¤«
ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑ ה ּמּׂשא ֹות ועל  ה ּטרח ֹות  על  ¿«∆¿À«ְְַַַַַָָ

ה ּמריב ֹות  e‰ˆn‡Â.ועל  e‰˜fÁÂ∑, ׁשּלא ּבדבר ְְִַַ¿«¿≈¿«¿≈ְְִֶָֹ
ס ֹופי  ּכ עליהם , ר ּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם  ל ֹומר : ל ּבֹו  ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָיר
וה ּוא  יעבר  ה ּוא  ּכי אני, מבטיח ֹו עליהם '! ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹליענׁש

ÚÈ.ינחיל  ‡e‰ŒÈk∑ לפניהם יעבר  ינחל ּו,אם  ְִַƒ«¬…ְְֲֲִִִֵֶַֹ
מן  ּכׁשּׁשלח  מ ֹוצא  א ּתה  וכן ינחל ּו. לא  לאו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹואם 

יׁשב : וה ּוא  העי, אל  ז)העם  אנׁשי (יהושע  מהם  "וּיּכּו ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אמר  ּפניו, על  ׁשּנפל  וכיון וג ֹו'", ל ",העי "קם  ל ֹו: ְְֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ÏÂ‡כו ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

ÚÓÏ‡כז CÈÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó LÈÏ ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈÈÚ ÈÊÁÂ ‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB„ÏÂ ‡etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡cÈ ˙È Ú˙ ‡Ï È‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

‡Èכח  È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈



     
     

    

   
    

     

      
     

 



נ              
ּכתיב , ' ל ּומ ׁשּלח 'קם   ּבמק ֹומ הע ֹומד  ה ּוא  א ּתה  ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

,"ּפני על  נֹופל  א ּתה  זה  "ל ּמה  למלחמה , ּבני ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת 
ע ֹוברין. ע ֹובר , ה ּוא  אם  :ר ּב למ ׁשה  אמר ּתי ּכ ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ'לא 

ע ֹוברין'?! אין לאו, .ואם  ְְִִֵָ

     ©¥´¤©½̈§−¥¬§«
'B‚Â ‡Èba LpÂ∑( ספרי), אלילים לעב ֹודת  ֿ הח ּקים ",ו ונצמד ּתם  אל  ׁשמע  יׂשראל , "וע ּתה  ֿ כן: ֿ ּפי ֿ על  אף  «≈∆«»¿¿ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

לי  ל ּמחל  זכיתי לא  ואני , ל מח ּול  .וה ּכל  ְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹ

    §©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤
      ©¦§¨¦½£¤¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©
     ¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈²

   ¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«

      ́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
       §¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

   £¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרע ּו(ספרי  "לא  וכן ציצ ּיֹות , וחמ ׁש ּבל ּולב  מינין חמ ׁשת  ּבתפ ּלין, ּפר ׁשּיֹות  חמ ׁש ."ּכג ֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

               

 תגרע תגרע תגרע תגרע ולא ולא ולא ולא  סיפסיפסיפסיפתתתת ב )לא לא לא לא  (ד , ֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֹֹ
למ ת  על רמזת ס ה  צות ז"ל, מאאמו "ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻמע י 

תב   וזה ע ה , מצו ת רמ "ח  ל   ו )ה ד , וס ה (ישעיה  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ

אחד ה א   "זר מ טר:  ר מ למס ר למחסה  . . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָהיה 
מרת  וה ה  מרמ "ח , י תר אחד  ה א  מט"ר מרמ "ח , ְִִֵֶֶֶַָָָֻח ת

.סיפת לא  מט"ר, מ ני  וה , תגרע לא  , "זר מ ני  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹה

     ¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©
      §®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½

    ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«

     §©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−
©«

BÚt:כט  ˙Èa Ï˜Ï ‡˙ÏÈÁ ‡˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

Ècא  ‡iÈ„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú‡ ˙È Ôe˙È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ‰È ÔBÎ˙‰‡„«¬»«¿»≈¿

wÙÓ„ב  ‡‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È hÓÏ dpÓ ÔeÚÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

‡Èג  BÚt ÏÚa ÈÈ „Ú Èc ˙È ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ≈≈»»»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈
ÈÈ dÈˆL BÚt ÏÚa ˙a ÏÊ‡ Èc ‡b Ïk»«¿»ƒ¬«»«««¿≈¿≈¿»

:CÈaÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïד  ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c Ôez‡Â¿«¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬
:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi«̃»ƒ»¿»≈
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     ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³
     ¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

     ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

    ©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®
    ¦¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

     ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

      ̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

     §¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

    §¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬
      §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®Ÿ

     £¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«
     §«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

     ̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´
     §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

    §¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−
     ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

      §Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´
       £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧

      §¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬
¦¨¤«



נו              

     

     §¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬
       ¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

    ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«

     §©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½
      §¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥¨©«ª¦´¨¥½¤

      §¨«§À©©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«
ÌzÓLe∑מ ׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ּכמ ׁשמע ֹו.'B‚Â ÌÎ˙Èe ÌÎ˙ÓÎÁ ‡Â‰ Èk∑ּתח ׁשב ּו חכמים ּבזאת  ¿«¿∆ְִָ«¬ƒ∆ְְַָƒƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿ְְֲִֵָָֹ

הע ּמים  לעיני .ּונב ֹונים  ְְִִֵֵַָ

      ¦ ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®
    ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«

      ¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®
       §ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ ּומק ּבלים הג ּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

      ©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧
     ¤©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½

       −Ÿ§¥´©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«
ÌÈc‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ÓM‰ ˜∑ «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒ

אמ ּתתם , על  ותע ׂשּום  א ֹותם  ּתׁשּכח ּו ּכׁשּלא  ְְְְֲֲִִֶַַָָָָֹאז,
מ ּתֹו א ֹותם  ּתע ּות ּו ואם  ּונב ֹונים , חכמים  ְְְְְֲִִִִֵַָָָּתח ׁשב ּו

ׁשֹוטים  ּתח ׁשב ּו .ׁשכחה , ְְִִֵָָ

„Èה  ‡Ók ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו ‡È‰ È‡ Ôe„aÚ˙Â Ôeh˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÔBÎ˙e˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ ÔeÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

dÏז È˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc  ÌÚ ÔÓ È‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡Á‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח  ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc  ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ‰È ‡‡ Èc ‡„‰ ‡˙ÈB‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט  CLÙ ËÂ CÏ nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ ÈÏÂ CÈÏ ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»



    
   

      
    

    
    
     
     
    
    

  
     

    

    
     
     
    
     
     
     

      
     
    

  
      

    

    
   
    

    
     

   
      
    
     
     

 
     

    



נז               

       À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼
     ¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−
     ¤§¨¨®£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ
     £¤̧¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«

z„ÓÚ L‡ ÌBÈ∑ ׁשּלמעלה מקרא  על  מ ּוסב  ¬∆»«¿»ְְְִֶַַָָָ
ּבח ֹורב , עמד ּת א ׁשר  יֹום  ,"עיני רא ּו "א ׁשר  ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָמ ּמּנּו:

ה ּלּפידים  ואת  ה ּקֹול ֹות  את  ראית  ∑Ôe„ÓÏÈ.א ׁשר  ְֲִִִֶֶֶַַַָָƒ¿¿
לאחרים ∑Ôe„nÏÈ.לעצמם ילפ ּון .יא ּלפ ּון ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

      ©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
    ©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«

      ©§©¥§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
      ©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«

      ©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
     £¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«

      §Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½
     ª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬

   ©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
ÌÎ˙‡ „nÏÏ ‡Â‰‰ ˙Úa '‰ ‰eˆ È˙‡Â∑ ּפה ּתֹורה ֿ .ׁשּבעל  ¿…ƒƒ»»≈«ƒ¿«≈∆¿∆ְֶֶַָ

      §¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ¨
       §½̈§À¦¤̧§Ÿ̈£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«

     ¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨
    ̈®¤©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

ÏÓÒ∑ צ ּורה. »∆ָ

     ©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´
    ¨½̈£¤¬¨−©¨¨«¦

„‡Óי  Áa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÓ˜ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«¿»√»¿»¡»»¿…≈¿¬«
‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (LÎ‡) LBk ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰Èa ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

eËÂ‡יא  ‡eË ÈÏBtL ÔezÓ˜Â Ôez˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב  Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

ÔBÎ˙Èיג  „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈz ÏÚ Ôe˙Îe ÔÈÓb˙t ˙NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד  ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙ÈÓÏ Ônz ÔÈÚ Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ï‡טו È‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ‡„ÁÏ ÔenzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜ B‡ Îc ˙eÓc ‡eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

Ïkיז ˙eÓc ‡Ú‡ Èc ‡ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜ Â‡a ÁÙ Èc ‡Ù„b tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»



     
    
     
   

   

   
    
    
     
    

    
    
  

  



נח              

    ©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
  £¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤

     ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤
     §¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
       §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

    Ÿ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
EÈÈÚ ‡OzŒÔÙe∑ לב ולתת  ּבדבר  להס ּתּכל  ∆ƒ»≈∆ְְְִֵֵֵַַָָָ

אחריהם  ‰ÌÈÓÚ.לטע ֹות  ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ L‡∑ ְֲִֵֶַ¬∆»«¿¿…»«ƒ
ח) לאלה ּות ,(מגילה אחר : ּדבר  להם . מנען להאיר  לא  ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָֹ

הבליהם  ּבדברי החליקם  א ּלא  אחריהם , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמ ּלטע ֹות 
א ֹומר  ה ּוא  וכן הע ֹולם , מן "ּכי לו)תהלים (לטרדם  : ְְְִִֵֵָָָָ

ל ׂשנא  עונֹו למצא  ּבעיניו אליו ."החליק  ְְְֱֲִִִֵֵֶָָֹֹֹ

      §¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
      ¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

ekÓ∑ ה ּזהב את  ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .ה ּוא  ƒְְְִִֶֶַַָָ

     ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³
    ̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈

      £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
Ûp‡˙‰∑ רגז ÌÎÈc.נתמ ּלא  ÏÚ∑ עסקיכם על  א ֹוד ֹותיכם , .על  ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

       ¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®
     §©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ

'B‚Â ˙Ó ÈÎ‡ Èk∑.BÚ ÈpÈ‡ ע ֹוברים אינם  עצמ ֹותי אף  א ּלא  יעבר ? מהיכן ׁשּמת , .מאחר  ƒ»…ƒ≈¿≈∆ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

    ¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
      ¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

      §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
Ïk ˙eÓz∑ ּדבר ּכל  ‰'.ּתמ ּונת  Eeˆ L‡∑ לע ׂשֹות ׁשּלא  צ ּו .א ׁשר  ¿«…ְַָָָ¬∆ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ

Èeיח  Ïk ˙eÓc ‡Ú‡ È„ ‡LÁ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú‡Ï ÚlÓ ‡iÓ È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

È˙יט  ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡iÎBk ˙ÈÂ ‡‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

ÔBÎ˙Èכ  ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ È˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈˆnÓ ‡ÏÊÙ„ ‡ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא  ÏÚ ÈÏÚ Ê‚ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„e ‡cÈ ˙È ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ë ‡Ú‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

‡‡כב  ˙ÈÏ ‡„‰ ‡Ú‡a ˙È‡Ó ‡‡ È‡¬≈¬»»ƒ¿«¿»»»≈¬»
˙È Ôe˙È˙Â ÔÈÚ Ôez‡Â ‡cÈ ˙È Ú»«»«¿¿»¿«»¿ƒ¿≈¿»

:‡„‰ ‡Ë ‡Ú‡«¿»»»»»

˜ÓÈ‡כג  ˙È ÔeLz˙ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ enzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»»
ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔBÎnÚ Ê‚ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»¬ƒ¿«ƒ¿¿«¿¿¿

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡lk ˙eÓc ÌÏ∆̂∆¿…»ƒ«¿»¿»¡»»



     
     

     
    
     
     
    

    
    
      

  
   

     
    

  
    

    
     

     
 



נט               

         ¦ §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«
‡p˜ Ï‡∑, לנקם ּבלע "זמק ּנא  מע (אייפער)אנפרדמנ"ט  לה ּפרע  רגזֹו, על  מתחרה  ּכֹוכבים , עב ֹודת  .ֹובדי ≈«»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

     ¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
      §¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²

   §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«
ÌzLBÂ∑(לח מ ּמּנה (סנהדרין ׁשּיגל ּו להם  רמז ¿«¿∆ְִִֶֶֶַָָָ

ׁשנה , ונ"ב  מא ֹות  ח ' וה ּוא לס ֹוף  "ונֹוׁשנּתם ", ּכמנין ְְְְְְְִֵֶַַָָ
והק ּדים  וחמ ּׁשים , מא ֹות  ׁשמ ֹונה  לס ֹוף  והגלם  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָהק ּדים 
"ּכי  ּבהם : יתק ּים  ׁשּלא  ּכדי ל "ונֹוׁשנּתם " ׁשנים  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹב '

ׁשּנאמר  וזה ּו ּתאבד ּון", ט)אבד  ה '(דניאל  "וּיׁשקד  : ְְֱִֵֶֶֶַַָֹֹֹ
אלהינּו", ה ' ֿ צ ּדיק  ּכי עלינּו, ויביאה  ֿ הרעה  ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעל 
לפני  ׁשנים  ב ' להביא ּה ׁשּמהר  ע ּמנּו ע ׂשה  ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָצדקה 

.זמ ּנּה ְַָ

    ©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
      ¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹
    «Ÿ§¦¤©©§¥²−̈¨§¦§¨®Ÿ©«£¦ª³

    ̈¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«
ÌÎ È˙„ÈÚ‰∑ ּבכם ׁשהתריתי עדים  להיֹות  מזמינם  .הנני «ƒ…ƒ»∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

     §¥¦§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´
      ¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨

     ©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´
       ̈¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ

§¦ª«
ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„ÚÂ∑ להם ע ֹובדים  א ּתם  ּכא ּלּו לע ֹובדיהם , ע ֹובדים  מ ּׁשא ּתם  .ּכתר ּגּומ ֹו, «¬«¿∆»¡…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

      ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
  ¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

‰e‡כד  ‡ÏÎ‡ ‡M‡ dÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È‡¬≈¿»¡»»≈¿≈∆»»¿»
:‡p˜ Ï‡≈«»

Ôe˜zÚ˙˙Âכה  ÔÈ Èe ÔÈa Ôe„ÏB˙ È‡¬≈¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡Ïk ˙eÓc ÌÏˆ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙e ‡Ú‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿∆∆¿…»
‡Êb‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈc Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿ƒ√»¿»¡»»¿«¿»»

:È‰BÓ„√̃»ƒ

ÈÂ˙כו ‡iÓL ˙È ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
‡Ú‡ ÏÚÓ ÚÈÙa Ôe„Èz „ÈÓ È‡ ‡Ú‡«¿»¬≈≈«≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»
‡Ï d˙ÈÓÏ Ôn˙Ï ‡cÈ ˙È ÔÈÚ Ôez‡ Ècƒ«»¿ƒ»«¿¿»¿«»¿≈¿«»
:ÔeˆzLz ‰‡ˆzL‡ È‡ dÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎB˙¿ƒ¬«¬≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈

ÌÚכז Ôe‡zL˙Â ‡iÓÓÚa ÔBÎ˙È ÈÈ cÈÂƒ««¿»»¿¿«¿«»¿ƒ¿»¬«
:Ôn˙Ï ÔBÎ˙È ÈÈ a„È Èc ‡iÓÓÚa ÔÈÓc¿ƒ¿»¿«¿«»ƒ¿««¿»»¿¿«»

ÂÚË˙‡כח  ÈÁÏÙ ‡iÓÓÚÏ Ônz ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿«»¿«¿«»»¿≈«¬»»
ÔeÊÁÈ ‡Ï Èc ‡‡Â ‡Ú‡ ‡L‡ È„È „Ú…«¿≈¬»»»»¿«¿»ƒ»∆¡

:ÔÈÁÈÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ‡ÏÂ ÔÈÚÓL ‡ÏÂ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒƒ

‡C‰Ïכט  ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ˙ È‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ ÏÎe¿»«¿»



     
     

      
    
     
     
     
    

  
  

    
    

  
   

    
     

      
    
    
   

     
    
    
     
     
     

      
     

   
     



ס              

      ©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ
      ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«

        ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ
       ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−

̈¤«
EtÈ ‡Ï∑ּב "לא מ ּלהחזיק  ּול ׁשֹון ּבידיו. …«¿¿ְְְְֲִִַָָֹ

רפיֹון,  ל יּתן לא  ה ּוא , יפעיל  לא  ל ׁשֹון ,"לא יר ּפ ְְְְְְִִִֵַַֹֹֹ
וכן מאצל ֹו,  א ֹות ג )יפריׁש ולא (שיר "אחזּתיו : ְְְְְְֲִִֵֵֶַַֹ

אר ּפּנּו. ננקד  ׁשּלא  על אר ּפּנּו", מ ּוסב  רפיֹון ל ׁשֹון ּכל  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכמ ֹו ּומת ּפעל , מפעיל  ד )ל ׁשֹון ב  ֿ ל ּה",(מלכים "הר ּפה  ְְְְְִִֵֵַַַָ

רפיֹון. ל ּה ט)ּתן מ ּמּני",(דברים מ ּמּני "הרף  .התר ּפה  ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

      ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À
     §¦©Æ£¤Á¨¸̈¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤

     §¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³
    ©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ

ÌÈBL‡ ÌÈÓÈÏ∑ ימים .רא ׁשֹונים על  ¿»ƒƒƒִִִַָ
ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜ÓÏe∑ א ׁשר ה ּבר ּואים  לכל  ׁשאל  וגם  ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִֶַַַָ

ּפׁשּוט ֹו. זה ּו קצה , אל  יב )מ ּקצה  מל ּמד (חגיגה ּומדר ׁשֹו: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
אדם , ׁשל  ק ֹומת ֹו ה ּׁשמים ,על  עד  הארץ  מן ׁשהיתה  ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

קצה  אל  מ ּקצה  א ׁשר  עצמ ֹו ה ּׁשע ּור  ‰È‰‰.וה ּוא  ְְֲִִֶֶֶֶַַָָ¬ƒ¿»
‰f‰ ÏB„b‰ ck∑ה ׁשמע ּו" ה ּגד ֹול ? ה ּדבר  מה ּו «»»«»«∆ֲַַַַָָָָ

וג ֹו' ."עם  ְָ

     £¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¦«¨¥²
  ©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦

       ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤
      ¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ
     ¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧

     ¨¤¹§Ÿ̈¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡∑,אל ּה ׁשּום  נּסים  ע ׂשה  הכי ¬ƒ»¡…ƒֱֲִִִַָָֹ

הן, ּתמיה ֹות  ה ּלל ּו ההי"ן ּכל  וג ֹו'? ּגֹוי ל ֹו לקחת  ְְִִֵֵַַַָָָָֹלבא 
ּפּתח : ּבחטף  הן נק ּוד ֹות   הנׁשמע ,לכ הנהיה , ְְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָ

הנּסה  ה ֹודיעם ∑qÓa˙.ה ׁשמע , נסיֹונֹות  ֿ ידי על  ֲֲִַָָ¿«…ְְִִֵַָ

‰‡ÔÈlל  ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:dÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÁ ‡‰Ï‡ È‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈLzÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב  È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡ Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

BbÓלג  ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dÏלד  ˜ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „Ú Èc ÔÈq B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡˜e ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡a ÔÈqa ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈÂÊÁe ‡ÓÓ ‡Ú„e ‡ÙÈw˙ ‡„Èeƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „Ú Èc ÏÎk ÔÈ«¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈÈÚÏ ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»



     
    

  
   

      
     
     

   

     

     
      
    
     
     
     
       
     

      

     
     
      

  
     

    
    

    
   



סי               
ּכג ֹון: ח)ּגב ּור ֹותיו, עלי",(שמות א ּוכל "הת ּפאר  אם  ְְְִִֵַַָָָ

נּסיֹון  זה  הרי ּכן, ּבסימנים ,∑a‡˙˙.לע ׂשֹות  ֲֲִֵֵֶַָ¿……ְִִָ
ּכג ֹון מק ֹום , ׁשל  ׁשל ּוח ֹו ׁשה ּוא  ד )להאמין ּזה :(שם "מה  ְְְֲִֶֶֶַַָ

?" ּביד.ÌÈ˙ÙBÓe∑ עליהם ׁשהביא  נפלא ֹות , הם  ְֶָ¿¿ƒְֲִִֵֵֵֶֶָ
מפלא ֹות  ׁשּנאמר ∑ÓÁÏÓe‰.מ ּכֹות  יד )ּבּים , :(שם ְַָֻ¿ƒ¿»»ֱֶֶַַָ

להם  נלחם  ה ' .""ּכי ְִִֶָָ

       ©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬
 −¦§©«

˙‡‰∑ ּכׁשּנתן 'אתחזיתא ', ּכתר ּגּומ ֹו: »¿≈»ְְְְֲִֵֶַַָָ
ׁשבעה  להם  ּפתח  ה ּתֹורה , את  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְִֶֶַַַָָָָָָה ּקד ֹוׁש
את  קרע  ּכ העליֹונים , את  ׁשּקרע  ּוכ ׁשם  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָרקיעים ,

"א ּתה  נאמר :  לכ יחידי, ׁשה ּוא  ורא ּו ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָה ּתח ּתֹונים ,
לדעת  ."הראת  ְֵַַָָָ

         

 ב ב ב ב מ מ מ מ ע ע ע ע ד ד ד ד   אי אי אי אי .... .... לדעתלדעתלדעתלדעת הראיתהראיתהראיתהראית לה )א א א א הההה (ד , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
אחד תהראית הראית הראית הראית  ,מתנ מ ד  ,מאמי 'ראה ' יה די  ל  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

להי ת   צרי  א .לתז ואפס  ה א   לב ה א  ה רא : ְְְִִֵֶֶֶַַַָָל
  והבנה לדעת לדעת לדעת לדעת ידיעה    ז אמ נה  להביא   י – ְֱֲִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

, אמי בר  ע מתאחד  אינ  אד , ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָכלית.
מיחד ח ב  וה בר .כל מבינ בר ־איְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמה ־
חדר  א    מס ועני ח  נאר א ר י  ה ח ד , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻאמ נת

זה  הרי  ה ח ד ,  כד ד ד ד לת מנ מנ מנ מנ  ד .הפ הפ הפ הפ חל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻֻ

    ¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
     ̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

 ¦¬¨¥«

       §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
    ©¦«£§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

‰‡ Èk ˙Á˙Â∑" אהב א ׁשר  "ּתחת  זה  .וכל  ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ
ÂÈÙa E‡ˆBiÂ∑,לפניו ּבנֹו ה ּמנהיג  ׁשּנאמר ּכאדם  «ƒ¬¿»»ְְְְֱִֶֶַַַָָָָ

יד ) וּיל (שם וג ֹו'  ההל האלהים   מלא "וּיּסע  :ְְֱִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבפני  ּבפניו",  וּיֹוצא" אחר : ּדבר  ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאחריהם ".

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ע ׂשה עח)תהלים (אב ֹותיו, אב ֹותם  "נגד  : ְֱֲֲֶֶֶֶַָָָָ
יחיד , ּבל ׁשֹון ׁשהזּכירם  על  ּתתמ ּה ואל  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָפלא ".

יחיד ׁשהרי ּבל ׁשֹון ּבזרע ֹו(שם)ּכתבם  "וּיבחר  : ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
."אחריו  ֲַָ

      §¦À¦²§Ÿ¦©«£ª¦²¦§−¦¨¤®
     ©«£¦«£À¨«¤§¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

EÈtÓ EnÓ∑מ ּמ ועצ ּומים  ּגד ֹולים  ּגֹוים  מ ּפני לה ֹוריׁש ודר ׁשה ּו: ‰f‰.סרסה ּו ÌBik∑ א ּתה ּכא ׁשר  ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶַַָ
ה ּיֹום  .ר ֹואה  ֶַ

‡ÌÈ‰Ïלה  ‡e‰ ÈÈ È‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

dÓÈÓלו Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈

:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚz‡Âלז C˙‰‡ ˙È ÌÈÁ È‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa dÓÈÓa C˜t‡Â È‰B˙a È‰Bƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈˆnÓ ‡a«»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓלח  CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ ÔÈÓÓÚ ‡Î˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈



     
 

     
     

    
   

     
       

      
     

 

   
     

   
     

   

    
    

 
   

     


      
     



סב              

      §¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´
     ̈«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−

«

    

נ י  לפעמי אבל ה צת, את   לק נקל  אמנ  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלפעמי
"ד ר  י ראל ני   הי מ  מ כו ', ונסינת  יי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָק

"'ג ועקרב   ר  נח וה רא  טו )ה ד ל ח, הי (עקב  אז  וג , ְְְְַַַַָָָָָָָָָ
" ב מ ע ד  אי" לידע   לה )צריכי ,ש ואתחנ). ְְִִִֵֵֶַַ

רסיא , היה   מ , י ק נסי נת  נ י א ר רק  ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹולא 
ללא  , מ  ה אי  עניני א ד ת מד ר א ר   ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹא א 
ה ב ,  עצ ה א  ה "ה  כיו) זה  וכ צא  יס  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחסר
א ר  לד גמא : ,( א  עניני א א  ת א מנה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאינ
 ל גע  מה  (והעיקר לני  את  די כ ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָנראה 
 ד כ  לכ זק ק  לא   מ ה א  לני !... את  די כְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
מ ה  י תר לני !) את  די מכ מה  ל מפריע  אבל ,ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָא
נ י בר, ל  לאמ א ר  ) ת א  די מכְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ
י תר)!... ה ד ל ה ב ד  את מק ל ה א  וקא   רי ב ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָה
ת א מבלל ל מפריע  זה  בר  כ מת לא  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוה א 

! י חד ה  בר זה  דת ְֲֳִֵֶַָָָָמעב
רת   בידע לני . את  ד ל נדע  מקרה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַָ
ה חה  א א ) מקרה , (לא  ה א  בר ל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה על־ ־טב 

וש"נ )רטית . ואיל סקע"ט בהוספות כתר ־ש־טוב  ,(ראה  ְִָ
זאת  היתה  כ הי ה "ה : על ק יא  אצל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתע ררת
ה ב ד עה   לפלני , ב ד  להעניק  רית ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָמ פניו 
 אי מסקנא , לידי  ת א מביאה  ז וק יא  ...!?ל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ יע 

מעלה !... ל יית־ מ א א  מה "ה , ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה 
מא  מע   וג חסיד ת, למד  ה א  : עצמ חסיד ת וה ע  מרי  ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָ

וי דע ,־עדמתנ ("ר מה) אדמ "ר קד ת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָמ ב ד 
ה א  "הוי ' ר ה י דע   וג ," ב מ ע ד  אי" ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהעני
גימטרא   ואלקי אחד , ויהיה  הוה  היה  הוי ' ," ְְְְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהאלקי
דבר   ינ לידי  א  י ־כ־על־ וא חד ; א  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה בע ,

("ער  ת מציא ל את מא ד  אזי  ה ב ד , עני  מ קל, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָהכי 
ה "ה !... על טענת ל  עד  ,("אינגאנצ זי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָפארלירט
ברא  עה   ה "ה , על טענת לבא  כלל   ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאי
נברא  י כל  אי ־ וא לל, לזה  זה  ער  אינ ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָב רא 
וקל־וחמר  ל־ מ ה רא , כל את להכיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלהבי

מחטא "!... ל"ק פא  "ילא " י הער ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמריח ק 
" ה  מלכי ני  י ראל "ל יו היא , האמת :בכְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

וש"נ ) א. סז, הי (שבת מ ראל ואחד  אחד  לכל מ יע  אזי  ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והרחבה ", ה ד ה  ה תחה  המלאה   ד מ"  העניני ל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָל
אינ ה ב  א ר   אבל, ;' כ ק י ת ל  יהי א  ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
  ינ ל עני  ה לדעת עליו  ,' כ ק י ת ל  וי ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
"'ג  הבי א  כ הי לדעת  אתכ  אלקיכ ה ' מנה  ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ"י 

ד ) יג , ראה  ציק ,(פ' היה  א ב , צינ רעל־ ְִִִֶֶֶֶַַָָָ
 א א א  ,תלנ די  ' כ  רי י ל  הי י ־כ־על־ ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוא
קטנת, עניני  רק  א א  , ל חס ־ו  רי י א ד ת מד ר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹלא 
די ,(... יר ה  לא  אפיל) לבד  ה ב ד  מניעת  מְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ
רת   ני לאחרי  , ב מ  מעמד את  ולבח תְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָלנ
ל יפריע  א  ז לדרא  ה יע   הא ,' וכ חסיד ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמד 

לה "ה !... טענת לבא  די  עד  ְְִֵַַַַָָָָָָֹה בר
לבר וש"נ )גמא  .175 ע' ל"ב  חלק תו "מ  ג יה די(ראה  א ר : ְְֲִֶַַָָָ

אזי   טר   הע סק  והרב  ,  ע א ד ת רב  ְֲֵֵֵֶַַַָָָאל
רה " י" ואיל ; דברי א מר ללא    הע את  לי ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹמ
א ר  ,(  הע ל  וי מ (ח ת רטה  וה  על חבר  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָע

מתרע אזי  ,חבר לטבת סק  מרעי הרב  הרב  על ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָ
, ההפסד  (לא  ל אכ ת גלל  ה בר  וטע .ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹנג

...!חבר ל הרוח  ֲֵֶֶֶַָָא א )

‰e‡לט  ÈÈ È‡ CaÏÏ e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ ÚlÓ ‡Ú‡«¿»ƒ¿»≈



     
     

    
     


     



     
     
     
     
     

       
      

     
    

     
     
     

    



סג               

    §¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³
        §©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©

       ©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¡Ÿ¤²Ÿ¥¬
  §−¨©¨¦«

     

       ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
 ¦§§−̈¨«¤

ÏÈcÈ Ê‡∑ ל ּדבר חרד  להיֹות  לב  נתן »«¿ƒְִֵֵַַָָָָ
י )ׁשּיב ּדילם . עד (מכות ק ֹולט ֹות  ׁשאינן ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

'מצוה  מ ׁשה : אמר  ּכנען, ׁשּבארץ  א ֹותן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשיּבדל ּו
אק ּימ ּנה ' לק ּימ ּה, ÁÊÓ‰.ׁשאפ ׁשר  Ôci‰ Úa ְְְְֲֶֶֶַַָָָ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»

LÓL∑ עבר יר ּדן ּבא ֹות ֹו ׁשל  ÁÊÓ‰.ׁשּבמזרח ֹו »∆ְְְְִֵֵֶֶֶַָƒ¿¿»
LÓL∑, ּבחטף ריׁש נק ּודה  ּדב ּוק , ׁשה ּוא  מזרח לפי »∆ְְְֲִִֵֶַָָָָ

ה ּׁשמ ׁש זריחת  מק ֹום  ׁשמ ׁש, .ׁשל  ְְִֶֶֶֶֶַַ

        

 ערי ערי ערי ערי  ל ל ל ל מ מ מ מ הההה יב יב יב יב יל יל יל יל  מא)אז אז אז אז  (ד , ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ
אינאינאינאינ י י י י  על על על על  ואואואוא ,,,, יל יל יל יל ב ב ב ב ל ל ל ל ברברברבר חרד חרד חרד חרד  להי להי להי להי תתתת לב לב לב לב   נת נת נת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָנת

 נע נע נע נע  אר אר אר אר  ת ת ת ת א א א א  דל דל דל דל עד עד עד עד  (רש"י)ק ק ק ק לטלטלטלטתתתת ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
עד ר ה עבר  הערי ל קלט לא  מ ע  ,להבי  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹי
וחצי ב רא בני  ד  ני  והרי  ?נע  אר ת א ל הבְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
ל יק לא  מ ע  ,ר ה עבר  ב התי בר מנה  ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹבט
א  למר,  י וא לי  מקלט. ערי  ל ההגנה  את ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאלר

,  ק  קי ב  הי י ראל ני  י  מקלט, לערי   צריכי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָהי
ד )תב  פסוק ח י(לעיל  אלקיכ ה '  בקי ה   וא ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

. י הח הפ ל לעני לל  כי  הי ולא  ,  ה  כְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
את  העלה  ,נר מ ה  ידי  על נפעל זה  נעלה  ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמ ב 
תר מ  ירד ת ק הס לאחרי  ,ז לדבק ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָי ראל

מקלט. לערי   ְְְְְִֵָָֻוהצרכ

      ̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦
        ©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤

   ©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

     ¤¤¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
     ̈³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

     §−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬
¦§¨¥«

‰Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפר ׁשה  אחר  לס ּדר  עתיד  ׁשה ּוא  .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

‡‡מ  Èc È‰B„Bwt ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ¬»
C˙a CÈÏÂ CÏ ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ≈«»¿ƒ¿»«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ CÈB˙c ÏÈ„e¿ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ¿»¡»»

:‡iÓBÈ Ïk CÏ ‰È»≈»»«»

Úa‡מא  ÔÈÂ˜ ˙Ïz ‰LÓ LÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á„Ó ‡cÈc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

È˙מב  ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜BÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â ÈÚcÓ ‡Ïa dÁ«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ˜ ÔÓ „ÁÏ ˜BÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ‡מג  ‡Ú‡a ‡a„Óa ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡ ˙ÈÂ Ôe‡„ ‡ËLÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡ËLÏ Ô˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡ËLÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰MÓ„ƒ¿«∆
Èaמד  Ì„˜ ‰LÓ cÒ Èc ‡˙ÈB‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈



   
      

      
     

     

  
    

    
   
    

    
  
  

  



סד              

     ¥¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³
    ¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

ac L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡∑ מ ֹואב ּבערב ֹות  להם  ּוׁשנא ּה חזר  מ ּמצרים , ּבצאתם  ּדּבר  א ׁשר  הם  .הם  ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

       §¥̧¤©©§¥¹©©À§¥´§½§¤À¤¦ŸÆ
       ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ

   §¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

    ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
       §¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

Ôci‰ Úa L‡∑ ּבּמערב היה  ה ּׁשני ׁשהעבר  ּבּמזרח , .ׁשה ּוא  ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

    ¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©©©§²Ÿ§©©¬
  ¦−Ÿ¬¤§«

     §¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´
    ̈«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

     

    ©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À
    §©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤
      ̈«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−

©«£Ÿ¨«

     §Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

      ́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
      ¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

eÈ˙‡Œ˙‡ ‡Ï∑'וג ֹו א ּתנּו ּכי וג ֹו', ה ' ּכרת  .ּבלבד  …∆¬…≈ְְְִִִַָָָ

ÏÈlÓמה  Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚtמו ˙Èa Ï˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡cÈ„ ‡Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
˙È Èc ‰‡Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡NÈ Èe ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

kÏÓ‡מז ‚BÚc ‡Ú‡ ˙ÈÂ dÚ‡ ˙È e˙ÈÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡Úa Èc ‰‡Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈz Ô˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á„Ó ‡cÈ„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

ÚÂ„מח  Ô‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ÚÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓÁ ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡eË»¿ƒ…∆¿

ÁÈ„ÓÏ‡מט  ‡cÈ„ ‡Ú ‡LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙ÓÓ CtLÓ ˙BÁz ‡LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

ÚÓLא  ÔB‰Ï Ó‡Â Ï‡NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡‡ Èc ‡iÈc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôeh˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa:ב  ÌÈ˜ ‡nÚ Êb ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג  ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ Êb ‡˙‰‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡Á‡ ‡nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡lkÀ»»«»ƒ



    
   

    
     

     
    

    
    

    
      

    



סה               

     ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¦¨¤²¨−̈¦¬
̈¥«

ÌÈÙa ÌÈt∑ אמר ּכ' ּברכיה : ר ּבי אמר  »ƒ¿»ƒְְִֶַַַָָָָ
דבר , לא  על  אתכם  מטעה  אני ּתאמר ּו, אל  ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹמ ׁשה :

הרי  ל ּלֹוקח , ה ּמֹוכר  ּבין ע ֹוׂשה  ׁשה ּסרס ּור   ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּכדר
ע ּמכם ' מד ּבר  עצמ ֹו .ה ּמֹוכר  ְְִֵֵֶַַַָ

      Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
       ̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

   £¦¤¬¨−̈¥«Ÿ
Ó‡Ï∑' ה ּבין ע ֹומד  ואנכי וג ֹו', ה ' "אנכי לאמר : הא ׁש", מ ּתֹו ּבהר  ע ּמכם  ה ' "ּדּבר  על : מ ּוסב  ≈…ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

."ּוביניכם  ֵֵֶ

        

 ק ה א – לעיל) (הזר ה ח ת עני לכללת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻנגע 
: י בהק .  מס עני ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

,אר  ה א  ה ח ת ל ה ב ע   מ ק לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָה זר
ותכלית  .'"  האבני לח ת ני  רק  אר אי" תב   מְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ית  ת אר  הי ה ח ת א ר  זה  ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָה למ ת
ואל  ה נחה  "אל  יע ה י ראל ני  לאחרי  , ק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה
  מ היה  פי  אר  הי ה ח ת א ר י  ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה חלה ",
.' וכ עראי  ל אפ זה  היה  ,(' כ מ ה  ע ה  אר ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא 
 אפ אר ה ח ת ארנ  ק ה ית חר לאחרי   ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוג

 " הרמ תב   מ – קביעת ריל ה חירה  ית (הלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד ) פרק וידע  ה ית את ל ה למה  נה  "עת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מטמ נת  למ ה  האר  לגנז   מק  נה  ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב ,
נה    מק גנז צה  ל ה  ה ויא ועקלקלת, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמ ת
 הרי   ' כ גלת נלקח  האר להדעה   וג ."' כ ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלמה 

.' כ קביע ת ל אפ ה ח ת    נמצאי ְְְִִִֶֶַַָָָֹע ה 
אחד בר  למ ע ה "ה  רא  א  ה לל יד ע  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוה ה ,
ועל־י ־זה  קד ה . עניני  א ד ת מד ר א ר בפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלב לה ,
א  אפ ,האר חלל ל את  אי ממ  הי ה ח ת ב ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמ
ריק ,   מק נאר היה   א י  ריק ,   מק ני    מק ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנאר
ינ מ ועל־דר . ל חס ־ו לב לה  ה א  זה    מק ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי 

וקא .  אי מ  ה  י מקד רת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָלי 
גמרא  רא)וכמפ יד , תרא אמתי)בא מ ה  ע ה  אר" ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ת  א ה  מת ק וחצי  וא ה   רח וחצי  וא ה  אר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי 
 ועבי ה   ורח ה  אר וה ח ת , טפחי ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָה 
א כלת  לח ת ה  ,אר ל אר נגד  מ נח ת ְְְְֶֶֶַָָָָָֹלה ,

ה  , לרח אר פרנס  צא  .לאר אר  רנס ,' כ ארְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָ
א מרת, זאת  '" וכ  טפחי ה  אר א כלת ְְְִִֶֶָָָָֹלח ת
היה  א  אפ מלא  האר היה  ה מרא ,  ח ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹעל־י 

ני .   מק ָָ
רע היה  מה ח ת אחד  ל למר הכרח  הרי  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־י ־זה 
 קצה למר ואי ־אפר , טפחי ה  על  טפחי ה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָל
י צא  אז י  ע ל, חצי  רת היה  ה ח ת ל  ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעלי
מ מעלה  אבל לגמרי , מלא  האר  אמנ היה  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמטה 
הפ וזה   ע ל דחצי  ה רה  גלל ני ,   מק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָנאר

ה מרא . ְְַַָָָמ מע ת
ניואר מ סד ת וכ ה  ה   נ  ד ל הכי  ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָלפלא 
ע ל  חצי  רת ה ח ת את  ה "סמל"  מציריְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ה מרא ! ברי  הפ  ְְְְִִֵֵֶַַָָָמ מעלה 
י ראל  ילי   כי ח  ח מ סד ת א ד ת   ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוה ד ר,
נת  כלית זה  על ה ט מ לי  ה ה    ד ה טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
,' כ   ח מ ה עה  מ ני   לדי ה על להג היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָה סד 
 יהי  י מע ד "כל אפ היה   הנהגת  עליה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
ועל־אחת־ה ־וכ ה  ," דעה  רכי "בכל " מי  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָל
מצירי  ה א ר י ־כ־על־ א ,' וכ ה רה  ללד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָנגע 
ק לת  נקסי  למ סד ,  כי ה  טפסי י  (על ה ח ת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאת
מבאר  , ה רה  עניני  ל  ליל  ה ,(' ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכ
לח ת  ," בית  ה מ ה  "מ ה  ה ס ק  על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ'ירלמי '
ותיק  למיד  מה  אפ , ה רה  עניני  ל " בית"ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מדברי הפכי  אפ זאת  מצירי  ה הרי    לחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד 

ְַָָה מרא !

eËa‡ד  ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»
:‡˙M‡ BbÓƒ∆»»

ÔBÎÈÈeה  ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÔÈa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡¬»¬≈ƒ»≈≈≈¿»«¿»≈≈
ÈÈ„ ‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»«¿»
Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ ‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È‡¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»¿»¿∆¿

:ÓÈÓÏ ‡eËa¿»¿≈»



   
    

 

     
    
     

      
     

       



סו              
רת  למר הכרח  ה מרא , ברי  על־י  לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָו אמ ר
 מ מעלה ) ע ל חצי  (ולא  רע  ל אפ היתה  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹה ח ת
 י היא  בא ־תרא , מ כת גמרא  פר ה עני  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזה

י יב ת! ה למד ת ה כ ת ְְְְִִִֶַַַַַָבעת
באר־   מס רב  נ ירס  ח "ד  חסיד  לא   בע  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

על־י – ה ח ת צרת א ד ת   מבאר  ב ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרנה 
ה ח ת  למר הכרח  בא ־תרא , מ כת ה מרא  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָברי 
עיניו  פלא  ,  מס ע ל. חצי  צרת ולא  מרע ת,  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהי
ע ל, חצי  צרת ה ח ת את   מק כל  מצירי ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמ ע 

בא ־תרא ! מ כת ה מרא  ברי  פי  ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא 
  ני הרא על לעז לה ציא   ציר א  ה ד עה  ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוה ענה 
את  רצ  וכ , ני וכ ה  ה  בר   ק זה  סד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
 מק ל אי ז טענה  ה ה   ' כ מ ה ל  מ ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָה ח ת
י ראל! ילי   לח גע  עני א ד ת מד ר א ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלל

מ פיע  ב ,מל מ מ ע דה  מק ל ה לד  א ר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה ה ,
ללא  אצל מתק ל מ מעלה , ע ל חצי  צרת ה ח ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצר
ילמד א ר ואחר־ ה ח ת. צרת היתה   ספק , ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָל
צאה  פטת אצל ה נח  מה  י כח  ה "ל, ה מרא  ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
כ צאה  ה מרא ! טת  ה זה  הרי  זה , מ סד  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמה ד 
,  מח מלד   הא ל את מא ד  ה א  הרי   ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמ ה 

!פ ועד  ת חי מ אמ י  בר  ע  ילמד א ר  ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָ
מה  ל בר  ה לח ב  ואי זה , עני לתק הכרח  ,ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָולכ
הי אל נאמר ,קט בר א ד ת מד ר א ר אפ י , כְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
 עני א ד ת מד ר א ר ועל־אחת־ה ־וכ ה  לטת, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻז

! ה רה  ל יס ד   ה ה ח ת,  ע ְִֵֶַַַָָָָֻה ר
: סנ בר נ י זה  עני ְְְְִִֶֶֶָָָָָבפרט

, ל הע מא ת נלקח   ע ל חצי  צרת ה ח ת צר ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמק ר

מצירי א ר ,  וא ה מרא . ברי   ה ה א  זה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוצר
גירסת  את  מעדיפי הרי  – ע ל חצי  צרת ה ח ת ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַאת

ה מרא ! ברי  על  ל הע ְְִֵַַָָָָֻא ת 
ה בר   בפרט זה , עני נית לה א  א ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי ־רצ
טפסי  יסי מד  ע מ י  הרי  י  מיחד , ק י   ע ר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינ
ה "רעזידענט" ל  מ את לנת אפר   כ ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה "ל,
מה "רעזידענט" לגמרי   כחי [ועד  ' וכ ה סד  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָל
איזה  ל  אירי מ ה לל מ  צאי ה  מקרי ורק  , ד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹה
,הינ ה ח ת. צר את לנת אפר כ  מ  ב ד !] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹאר
רע . צרת  רימצ ה ח ת  יהי ע ל, חצי  צרת   מקְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻ
ילי  ח  ע ה ר עני  ה לעיל האמ ר על־י  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָבפרט
ה למ ת, תכלית להי ת  צרי  הח עני והרי  – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָי ראל
ת הי   ה א   האד בע   ח מ  איר ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָכפי 
בר   לקי  עצמ את להטריח  רצה  אינ מ ב  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמעמד 
ה בר    ק מס ק  ה א  א א  ה למ ת, תכלית   ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמס
ניו ,  ח א ד ת מד ר א ר ה ה   ' כ ה ע  ר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
 הח את  לה להעניק  י תר מ ל מתי ע  ה א  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי 

ה למ ת. תכלית י תר, ְְְְִֵֵַַַה ב 
מנהגי א ד ת מד ר א ר   זה  הרי  , הח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻלמ ת
מנהג  לב ל אס ר הר"א  תב  מה  ד ע  – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָי ראל
מרי א י ראל חכמי  א ר אפ י ראל, זקנת  יְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנ
מצוה , הד ר א ד ת מד ר א ר ועל־ר־זה  אחר. אפְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
ס ה , פנת ד ' :ג לעי בא , זה  אי ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻא ־על־י 
.' כ וטפח  פנת ב ' מס יק  י על־י  ְְְִִִִֶֶַַַַַָא ־על־י 
ע ה ר עני א ד ת מד ר א ר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ה ־וכ ה 

. ה רה  ל ר ו יס ד   ה ְְֶֶֶַַָָָֹֻה ח ת,



סז               

       ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
 ¦¥¬£¨¦«

    Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
ÈtŒÏÚ∑ ּכבר ה ּדּבר ֹות  ע ׂשרת  ק ּים . ׁשאני זמן ּכל  אחר : ּדבר  הע ֹולם . ּכל  וזה ּו ׁשם , אני א ׁשר  מק ֹום  ּבכל  «»»ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

.ּפר ׁשּתים  ְִֵַ

     Ÿ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
      ¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

̈¨«¤

      «Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§¬Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
        ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨©¨¦²§©

   ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«

       §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

       ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
      §©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

      ̈²¤¬©©−̈§©§®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
 ¡Ÿ¤«

BÓL∑!" זכ ֹור" א ֹומר : ה ּוא  ּוברא ׁשֹונֹות  »ִֵָָ
ּוב ׁשמיעה  נאמר ּו, אחת  ּובתיבה  אחד  ּבד ּבּור  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשניהם 

נׁשמע ּו ˆEe.(מכילתא)אחת  L‡k∑(פז קדם (שבת ְְִַַ«¬∆ƒ¿ֶֹ
ּבמרה  ֿ ּתֹורה  .מ ּתן ְַַָָָ

    ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

      §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
   ¨§¨¹̈©¨´¦§«¦¤´§©§§«©«£¨¤À

      §«§³©«£«Ÿ§Æ§¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½
    §©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨«

„ÌÈˆÓו ‡Ú‡Ó Cz˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡˙e„Ú ˙ÈaÓƒ≈«¿»

ÈpÓ:ז a ÔÁ‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

iÓL‡ח  Èc ˙eÓc Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿ƒƒ¿«»
ÚlÓ ‡iÓ È„Â ÚlÓ ‡Ú‡ È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú‡Ï¿«¿»

ÈÈט  ‡‡ È‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰‡ ÈBÁ ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ c ÏÚÂ È˙ÈÏz c ÏÚ ÔÈ„Ó¿»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»
:ÔB‰˙‰‡ ˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»«¿

ÈËÏeי  ÈÓÁÏ ÔÈc ÈÙÏ‡Ï eÈË „ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡Èיא  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡˜LÏ dÓL ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב  ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

Cz„Ú:יג  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡יד  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
CcÚÂ Cze Ce z‡ ‡„ÈÚ Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc CBibÂ CÈÚa ÏÎÂ CÓÁÂ CB˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â CcÚ ÁeÈ Èc ÏÈ„a CÂ˜¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»



    
      
    
   
    

   
    

 

   
     

     
     
    
    

  



סח              

       §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
        ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ

      §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«
'B‚Â ˙ÈÈ‰ „Ú Èk zÎÊÂ∑, ּפדא ֿ ּכן ֿ מנת  מצותיו על  ות ׁשמר  עבד  ל ֹו .ׁשּתהיה  ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

            

ההההת ת ת ת       י י י י אתאתאתאת .... ....  מצרי מצרי מצרי מצרי  אר אר אר אר הייתהייתהייתהיית עבד עבד עבד עבד  י י י י  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוזכרוזכרוזכרוזכר
טו ) (ה ,

 " הרמב יב )תב  פסוק " ברמב הובא לא. ב , נבוכי ,(מורה  ַָָ
זכר  ,יתר פרת אמר ת מירת על  ע הְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
 י  אמנ . . והגדיל   ה ב ד  ה א  רא ית, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלמע ה 

 לנ לנ לנ לנת וצו ה ת הע י ,א א א א תנ תנ תנ תנ רת אר (ולא  מרל ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

תנ הי לס ת . . ה א  רא ית) ימי  ת  נברא  ה  ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַ
ולא  . . ננרצ  בדי ע היינ לא  א ר , מצרי  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָֹֹעבדי

ה לל' 'ער ראה  לת.  לי יכ סכ"ט)היינ ה (פי"ז , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
מרי א ה ת, ל  ס מ ערבית פת י ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָההב ל

חרית. בתפת  ־אימה ־ רא ית, למע ה  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַזכר

      ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´
       ¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©

      ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
Eeˆ L‡k∑(נו ׁשּנאמר (סנהדרין ּבמרה , נצט ּוּו ואם  אב  ּכּבּוד  על  טו)אף  ּומ ׁשּפט (שמות חק  ל ֹו ׂשם  "ׁשם  :". «¬∆ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

         ¬Ÿ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ
    ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§

Û‡˙ ‡ÏÂ∑איׁש ּבא ׁשת  א ּלא  'נא ּוף ' ל ׁשֹון .אין ¿…ƒ¿»ְְִִֵֵֶֶָ

        §¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À
      ̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬

 §¥¤«
‰e‡˙˙ ‡ÏÂ∑, חמ ּדה ל ׁשֹון ה ּוא  אף  ּתר ֹוג , ב )ּכמ ֹולא  'ּדמר ּגג(בראשית ּדמתר ּגמינן: למראה " "נחמד  : ¿…ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.למחזי' ְֱֵֶ

     

    ¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹
        ̈À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®

     ©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«

Ú‡a‡טו ‡˙ÈÂ‰ ‡cÚ È‡ k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»«≈»¿«¿»
‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»
ÈÈ C„wt Ôk ÏÚ ‡ÓÓ ‡Ú„e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈«¿»¿»

:‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡¡»»¿∆¿«»»¿«¿»

ÈÈטז C„wÙ È„ ‡Ók Cn‡ ˙ÈÂ Ce‡ ˙È wÈ««»¬¿»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
CÏ ËBÈc ÏÈ„e CÈÓBÈ ÔeÎBÈc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»

:CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡ ÏÚ««¿»«¿»¡»»»≈»

˙‚Bיז ‡ÏÂ .Ûeb˙ ‡ÏÂ .LÙ ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿¿»ƒ¿
‡˙e„‰Ò CÁa „‰Ò˙ ‡ÏÂ .(‡LÙ)«¿»¿»«¿≈¿«¿»«¬»

:‡˜L„¿ƒ¿»

Èa˙יח  ‚B˙ ‡ÏÂ CÁ ˙z‡ „ÓÁ˙ ‡ÏÂ¿»«¿≈ƒ««¿»¿»≈≈
dÓÁÂ dBz d˙Ó‡Â d„ÚÂ dÏ˜Á CÁ«¿»«¿≈¿«¿≈¿«¿≈≈«¬»≈

:CÁÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»

Ïkיט  ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈz ÏÚ Ôep˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ  Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep‰ÈÂ ‡i‡«¿«»ƒ»ƒƒ



                 
        



סט               
ÛÒÈ ‡ÏÂ∑ פסק ',מ 'ולא  ּבׂשר תר ּגמינן: ׁשּמּדת (לפי  ¿…»»ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

אינֹו הּוא ּברּו הּקד ֹוׁש ּומּדת להפסיק ,  וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל  לד ּבר יכל  אינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹודם

מֹוסיף ) היה לא ּפֹוסק , היה ּומּׁשּלא ּפֹוסק , היה לא וק ּים ,ּכן, חזק  ק ֹול ֹו ּכי ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹֹ

להרא ֹות  ה ֹוסיף  לא  יסף ", "ולא  אחר : ּדבר  ְְְִֵֵַָָָָָָֹֹלע ֹולם .
ּפמ ּבי  .ּבא ֹות ֹו ְְִֻ

       

ת   ה רת ע רת ל ה ל חדר ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָמ ־רה 
ק ל  ," יס ולא  ד ל "ק ל היה    מ ה מי , ה ה   ל ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹהע
: י הפכ  ה וגמ ת רחנת הרי  י  הגלת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹללא 
יכ לה  אינ ורחנת רחנת, "לס ג" יכ לה  אינ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָמ ת

ה 'קול וקא  גמ ת; למעלה ד ד ד ד לללללח ר ה א  ,' ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָֹ
, וי ורחנת מ ת ו פניו  וה ללת, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמהגלת
 ה א  על־ר־זה  גמ ת.   לח ר יכ ל ה א  ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָוקא 
 ח ר למד   אד ה רה  זה , ח  : האד ֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעב דת
 י כ ת ל אי  רה , ה כל מ ד  אינ ִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'עקב ',
לגי , כת האלק ת מ ד  ה  א א  , מ וד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹכל
כל  ח דר ה רה  לימ ד  וכא ר הגלת. ל אי ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹאלק ת

הרי ," אברי רמ "ח  כל "ערכה  , ל'עקב ' עד   ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאד
א  "לפני  חינת עד  מ עת היא   "מ רת", ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהיא 

." יס "ולא   הגלה  ל אי כחה ", אי"   ," ד ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹכב
 ח דר ה א  זה  פ א ה א  ה רה  לימ ד  ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָא ר
אינ ("ל זמ   " יס "ולא  זה  הרי  , אד  מְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה רה  י  ה י ד ,פסת פסת פסת פסת כח ) עת רק  לא  ת א ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
דברי ה רה ) (הי ר עס ק  ה א  , מ לאחר   ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא א 
רה , ה מד  יה די  ה א  הנהגתיו  כל  נר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהרת,
"כל  עד  , י מ ה   עניניו , כל מ רגת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוה רה 

  רכידעהדעהדעהדעה.רית ל ירה  , ל ע  מחלק וע ה  ," ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

        

יסיסיסיס ולא ולא ולא ולא  ד ד ד ד ל ל ל ל  יט)ק ק ק ק ל ל ל ל  ההההביאיביאיביאיביאי(ה , ל ל ל ל   א א א א נתנ נתנ נתנ נתנ  ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
 עמד עמד עמד עמד( ו כח, רבה  רה (שמות  מ ,דנמל דר ה ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ה רת  ע רת ה רת. ל ל ה רה  ח י  ל נְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנ
יה די לכל ונאמר , בעצמ  ד כב הקב "ה  מ י  ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָנאמר

לדברי י ה וה א  מה לל. חלק  תר רק  לא  יחיד , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹתר
ת א א מר רית ת ועצמ ת מה : והחכמי  ביאי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָה
לני .  חכ  א נביא  א  עד  נת א  א א  יה די , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלכל

             

  

יסיסיסיס ולא ולא ולא ולא  ד ד ד ד ל ל ל ל  יח)ק ק ק ק ל ל ל ל  (ה , ְְְְָָָָֹֹ ָָָָָָָָֹֹ
ת־ק ל ל היתה  יתרו )א  פרשת רבה  (שמות ְֶַָָֹ

מ ־רה  ה ל  כ ה ד לה  ה עלה  מהי  א ר,  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָצרי
ק ד א ־רי ־  ה ד ע  לפי  בפרט ת־ק ל? ל היתה  ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹלא 
זה ? לנס   הצרכ לה   ־ע צרי למגנא , ניסא  עביד  לא  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻה א 

 י ד ה  פרי ה באר על־י  זה  לבאר  תניא וי (ראה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ל"ו ) מעי פרק ה א  רה ,  מ עת היה  האלקי  ה י  ,ְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

תכלית  ה ' א ר תה  אז לעתיד ־לבא , היה  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹה י 
בר  ה ד ה  ח ר עד  , וצמצ הס ר ל ללא  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻה י 

י י  יח ו  ר ל  ורא" ה תב  כמאמר , עצמ ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָה מי 
ר" ה )ה ' מ , .(ישעי' ִֵ

בר  איזה  מ ה  מ יע  ה א  ה א , ה ל טבע ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוה ה 
בר  ה ל נס ג  א  א הד ,  מ וח זר נעצר ה א  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי ,

ת־ק ל. היה  לא  אז ה ה  ְְִִִֵֶַַַָֹה מי ,
ל היתה  לא  מ ־רה  ה ל מה  ב י ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹועל־י ־זה 
חדר  ה ל זה  אפ היה  ה י    מ  ה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹת־ק ל,
ת־ק ל. ל היתה  לא  ולכ , עצמ  ל הע גמ ת ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹונס ג

     ©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
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ÎBLÁ‡כ  BbÓ ‡Ï˜ ˙È ÔBÎÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«¬»»»ƒ¬»
ÈLÈ Ïk È˙ÂÏ Ôez˜Â ‡˙M‡a Úa ‡eËÂ¿»»≈¿∆»»¿»∆¿¿»ƒ»≈≈

:ÔBÎÈÒÂ ÔBÎÈËLƒ¿≈¿»≈

d˜Èכא  ˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÈÊÁ‡ ‡‰ ÔezÓ‡Â«¬«¿»«¿¿»»¿»¡»»»»¿»≈
BbÓ ‡ÚÓL dÓÈÓ Ï˜ ˙ÈÂ d˙e ˙ÈÂ¿»¿≈¿»«≈¿≈¿«¿»ƒ
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:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡¬»»¿ƒ¿«»



ע              

      §©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
     ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈

   ¡Ÿ¥²−¨¨«§

       ¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹
   §©¥¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

      §©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´
       ¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈

    ¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«
eÈÏ‡ a„z z‡Â∑, ּכנקבה ּכחי את  ה ּתׁשּתם  ¿«¿¿«≈≈≈ְְִִִֵֶֶַָֹ

ׁשאינכם  ראיתי ּכי ידי, את  ּורפיתם  עליכם  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנצטער ּתי
לכם  יפה  היה  לא  וכי מאהבה . אליו להתקרב  ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחרדים 

מ ּמּני? ללמד  ולא  ה ּגב ּורה  מ ּפי ְְְְִִִִִִֶַָֹֹֹללמד 

     ©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®
       ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

      £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«

        ¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ
    ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²
 §¦§¥¤−§Ÿ¨«

     ¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«

       §©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥
     ¨©¦§¨²§©«ª¦¬§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®

      §¨´¨½̈¤£¤¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

     §©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
    ¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ

‡M˙‡כב  ‡pÏÎÈ˙ È‡ ˙eÓ ‡ÓÏ ÔÚÎe¿«¿»¿¬≈≈¿ƒ»»∆»»
˙È ÚÓLÓÏ ‡Á‡ ÔÈÙÒBÓ Ì‡ ‡„‰ ‡˙a«¿»»»ƒ¿ƒ¬«¿»¿ƒ¿«»
:‡Á‡ ÔÈ˙ÈÓe „BÚ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ Ï»̃≈¿»«¿»¡»»»»¿ƒ¬«¿»

ÓÈÓ‡כג  Ï˜ ÚÓL È„ ‡Na Ïk ÔÓ È‡¬≈»»ƒ¿»ƒ¿«»≈¿»
‡˙Âk ‡˙M‡ BbÓ ÏlÓÓ ‡Ói˜ ÈÈ„«¿»«»»¿«≈ƒ∆»»¿»»»

:Ìi˜˙‡Â¿ƒ¿«»

‡‰Ï‡כד  ÈÈ ÓÈÈ Èc Ïk ˙È ÚÓLe z‡ ¿̃≈«¿¿«»»ƒ≈«¿»¡»»»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È ‡nÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»»»»ƒ«≈¿»¡»»»

:„aÚÂ Ïa˜e CnÚƒ»¿«≈¿«¿≈

ÔBÎÈÓb˙tכה  Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»ƒ¿»≈
˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏ ÈÈ Ó‡Â ÈnÚ ÔBÎ˙eÏlÓa¿«»¿ƒƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ«√»«»
CnÚ eÏÈlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓb˙t Ï»̃ƒ¿»≈«»»≈ƒ«ƒƒ»

:eÏÈlÓ Èc ÏÎ eÈ˜˙‡«¿ƒ»ƒ«ƒ

˜„ÈÓכו ÏÁ„ÓÏ ÔB‰Ï ÔÈ„‰ ‡aÏ È‰È Èc ÈÂÏ¿«ƒ¿≈ƒ»»≈¿¿ƒ¿«√»«
ËÈÈc ÏÈ„a ‡iÓBÈ Ïk È„Bwt Ïk ˙È hÓÏe¿ƒ«»»ƒ«»«»¿ƒ¿≈«

:ÌÏÚÏ ÔB‰ÈÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈¿»»

ÔBÎÈkLÓÏ:כז ÔBÎÏ eez ÔB‰Ï Ó‡ Ïf‡ƒ≈¡«¿¿¿«¿¿≈

Ïkכח  ˙È CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÓ„˜ ÌÈ˜ ‡Î‰ z‡Â¿«¿»»ƒ√»«∆¡«≈ƒ»»»
Ôe„aÚÈÂ ÔeÙl˙ È„ ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡z„˜Ùz«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«¿¿«¿¿

:d˙ÈÓÏ ÔB‰Ï ‰È ‡‡ Èc ‡Ú‡a¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿≈¿«

‡ÔBÎ‰Ïכט  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók „aÚÓÏ Ôeh˙Â¿ƒ¿¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔeËÒ˙ ‡Ï ÔBÎ˙È»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»



     
     

  

  
     



     
    

  



עי               

     §¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¡«Ÿ¥¤²¤§¤−
      ¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½

  ̈−̈¤£¤¬¦«¨«

     §´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²
      §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬

   ©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

      §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨
        ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤

       ¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

      §¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½
        ©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ

     ̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

     

    §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשה ּוא  ע ּתה ה ' ¡…≈∆»ֱֵֶַָֹ

ה ' להיֹות  עתיד  ה ּוא  ּכֹוכבים , הע ֹובדי אלהי ְְְֱִִִֵֵָָָֹֹולא 
ׁשּנאמר  ג )אחד , ׂשפה (צפניה ֿ ע ּמים  אל  אה ּפ אז "ּכי : ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ונאמר  ה '", ּבׁשם  כ ּלם  לקרא  יד )בר ּורה  "ּבּיֹום (זכריה : ְְְְֱִֵֶַַָָֹֻ
אחד  ּוׁשמ ֹו אחד  ה ' יהיה  ."הה ּוא  ְְִֶֶֶַָָ

ÔBÎ˙Èל  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á‡ ÏÎa¿»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬»¿
ÔeÎB˙Â ÔBÎÏ ËÈÈÂ ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a ÔeÎ‰z¿»¿ƒ¿≈¿≈«¿¿¿

:Ôe˙È˙ Èc ‡Ú‡a ÔÈÓBÈƒ¿«¿»ƒ≈¿

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙ÈÓÏ Ônz ÔÈÚ Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב  ˙È hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
Ce z‡ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎBÈc ÏÈ„e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk Ca e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג  ËÈÈ Èc „aÚÓÏ h˙Â Ï‡NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L„e ÏÁ ‡„Ú ‡Ú‡ CÏ C˙‰‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

Á„:ד  ÈÈ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»



    
     

   
    

    
      

   
    

    
   

    
      

 
     

     

    


    
     

  
   

     
     

    
   

    
    
     
    

   

      
      

     
    
     

    
    
  

    
     
    
     
    

    
     



עב              

      §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨
 ©§§−§¨§Ÿ¤«

z‰‡Â∑( ספרי) ּדֹומה אינֹו מאהבה , ּדבריו ע ׂשה  ¿»«¿»ְֲֲֵֵֵֶַָָָ
ר ּבֹו אצל  הע ֹוׂשה  מ ּיראה : לע ֹוׂשה  מאהבה  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָע ֹוׂשה 
ל ֹו  וה ֹול מ ּניח ֹו עליו, מטריח  ּכׁשה ּוא  .מיראה , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

EÏŒÏÎa∑( נד יצרי.(ברכות "ּבכל ּבׁשני אחר : ּדבר  ¿»¿»¿ְְְִֵֵֶַָָָָ
ה  על  חל ּוק  ל ּב יהיה  ׁשּלא  ," ּמק ֹום לבב.ŒÏÎe ְְְְִִֶֶַַָָָֹ¿»

ELÙ∑נפ ׁש את  נֹוטל  ה ּוא  ∑E„‡ÓŒÏÎe.אפ ּלּו «¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆

ב ) סא ׁשּממ ֹונֹו(שם אדם   ל יׁש :ממ ֹונ עליו ּבכל  חביב  ְְְִֵֶָָָָָָָָ
"ּבכל  אחר : ּדבר  ." מאד ֿ "ּובכל  נאמר :  לכ ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹמ ּגּופ ֹו,
ּבמ ּדה  ּבין , ל ׁשּמֹודד  ּומ ּדה  מ ּדה  ּבכל  ," ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹמאד

א ֹומר  ה ּוא  ּבדוד  וכן ּפרענּות , ּבמ ּדת  ּבין תהלים (ט ֹובה , ְְְְִִֵֵֵַָָָֻ
וג ֹו'קטז) אמצא  ויג ֹון צרה  וג ֹו', א ּׂשא  יׁשּוע ֹות  "ּכֹוס  :". ְְְְְֶֶָָָָָ

      §¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦§©§²©−
©§¨¤«

'B‚Â ÌÈc‰ eÈ‰Â∑והיּוּו" אהבה ? מה ּו ¿»«¿»ƒ¿ְֲַַָָ
מ ּכיר  א ּתה  ּכ ׁשּמּתֹו הא ּלה ", ְִִִֵֶֶַַַָָָָה ּדברים 

ּבדרכיוּבה ּקד ֹוׁש-ּבר ּו-ה ּוא  ּומ ּדּבק  EeˆÓ.(ספרי ), ְִִֵַַַָָָָ¿«¿

ÌBi‰∑(שם) ׁשאין יׁשנה , ּכדיֹוטגמא  ּבעיני יהיּו לא  «ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
ס ֹופנּה,א  ּכחד ׁשה דם  לקראת ּה.א ּלא  רצין ׁשה ּכל  ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבמכ ּתב  ה ּבאה   ה ּמל מצות  .ּדיֹוטגמא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

      §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
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ÌzpLÂ∑(שם): ה ּוא ח ּדּוד  מח ּדדים ל ׁשֹון ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְִִִֶָֻ
לגמ ּגם  צרי ּתהא  לא  ּדבר , אדם   יׁשאל ׁשאם  ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבפי

מ ּיד  ל ֹו אמר  א ּלא  ה ּתלמידים .∑EÈÏ.ּבֹו, א ּלּו ֱִֶָָֹ¿»∆ְִִֵַַ
ׁשּנאמר  ּבנים , קר ּויים  ׁשה ּתלמידים  מק ֹום  ּבכל  ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָמצינּו

יד ) וא ֹומר (דברים אלהיכם ", לה ' א ּתם  "ּבנים  ב ): ב  :(מלכים ְֱִֵֵֶֶַַָֹ
ּבחזק ּיה ּו וכן אל ". ּבית  א ׁשר  ה ּנביאים  ׁשּלּמד "ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ׁשּנאמר  ּבנים , קראם  יׂשראל , לכל  כט)ּתֹורה  ב  :(ד "ה ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָ
קר ּויים  ׁשה ּתלמידים  ּוכ ׁשם  ֿ ּתּׁשל ּו". אל  ע ּתה  ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ"ּבני

הרב  ּכ אלהיכם ", לה ' א ּתם  "ּבנים  ׁשּנאמר : ֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבנים ,
ׁשּנאמר ק  אב , ב )ר ּוי ב  יׂשראל (מלכים רכב  אבי "אבי : ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

Ìa.וג ֹו'" za„Â∑( ספרי) ּדּבּור ע ּקר  יהא  ׁשּלא  ְ¿ƒ«¿»»ְְִִֵֶַֹ
ּבם , טפל א ּלא  ּתע ׂשם  ואל  ע ּקר  ∑EaÎLe.ע ׂשם  ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָ¿»¿¿

ל ֹומר :(שם) ּתלמ ּוד  ה ּיֹום ? ּבחצי ׁשכב  אפ ּלּו ְֲֲִִַַַַַָָֹיכל 
ּתלמ ּוד  ה ּלילה ? ּבחצי עמד  אפ ּלּו יכל  ," ּובק ּומ"ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹ

 ּבבית ּבׁשב ּת" ארץ ל ֹומר :  ּדר ," ב ּדר ּובלכ ּת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַ
קימה  ּוזמן ׁשכיבה  זמן ּתֹורה : .ּדּברה  ְְְְִִִַַָָָָ

             

     

 לבני לבני לבני לבני      נ נ נ נ ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָו ו ו וְְְְֶֶֶֶָָָָ
למידי ה   מק כל מצינ . למידי ה  א –  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלבני

. ני  ירש"י)קר ובפירוש ז. .(ו , ְִִָ
,ט מ ה תב  את לה ציא  ר"י  ראה  מה  :להבי  ְְְִִִִִֶַַָָָָָָצרי
ל  ענינ בפרט, ." למידי ה  א –  ני" לפרְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

א א  אתי  לא  "אני  ( עצמ נל) ה א  ר"י  רְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ
מקרא "? ל טח)לפ ג , .(בראשית ְְִִֶָ

זה : ְֵֶַָוה א ר
 מעל יעקב  אמר ה ס ק  ז)על מט, "אח ק(בראשית ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹ

יענ ל אי" ר"י  מפר י ראל",  ואפיצ ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹיעקב 

CLÙה  ÏÎe CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ ÏÎe¿»ƒ¿»

C„wÙÓו ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÔB‰ÈÂƒƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»
:CaÏ ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«ƒ»

CzÓaז ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈÏ Ôep˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
CkLÓe ‡Á‡a CÎ‰Óe C˙Èa¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Óeƒ¿ƒ»



    
    
   
   
    
    
     

     
     
    
    

  
   

    

    
    

     
    

  
     

  



עג               
 הי די  , מע מ א א  ינק ת מלדי   פרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָוס
י מב  הי ינק ת מלדי  י  מ מע ,  מ ." ציְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻנפ
התרנס   ל בט מעט עד  י ראל,  ע קרב  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמאד 

זה . ִֵֶמע ק 
נ ו" א ה תב  טת את לפר ב א  ,ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָועל־
 עצמ האב   א י  , ני ה על אי  למר נכל לא  " ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלבני

צ   י לה  רה , נ את ללד  ינק ת.ח ב  מלדי  ר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
, ־האר ע ני  עב ר  א  מיית עב ר  ה  ידר  אְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
מעט  א מרת ה רה   ואי , עטי מ  מקרי  א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי 

ע ד ( פרי ס (ולהי ת ינק ת לד  יתע ק   ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָבט
רח ק ת!?  י לע ה א  זה  ר הְְִִֶֶֶַָֹ

ר נעד  ביל) למקרא '  חמ ' ילד  זאת: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמ בד 
ני  חמ " אב ת ה נה  ה ראת לפי  ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָר"י ,
ח ב  להבי יכ ל אינ ה ס ק , את מד  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלמקרא ")
מדיל וחבריו  ה א  עה  , עצמ רה   דלל אביו  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

. דימל ְְִֵֶַאצל
," למידי ה  א –  לבני" י  לפר הכרח  ר"י  מה  ב מְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

. ני ה על קאי  ה תב  ט את לפר נ ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלא 

     §©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬
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E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï ÌzL˜e∑ ּתפ ּלין א ּלּו ¿«¿»¿«»∆ְִִֵ
EÈÈÚ.ׁשּבּזר ֹוע  ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑ ּתפ ּלין א ּלּו ְֶַַ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵ

ד )ׁשּברא ׁש. נקרא ּו(סנהדרין ּפר ׁשּיֹותיהם  מנין ׁשם  ועל  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּתים  ּבאפריקי ּפת  ׁשּתים , ּבכתפי טט  .טטפת , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹ

              

       

:::: עיני עיני עיני עיני  י י י י לטטפתלטטפתלטטפתלטטפת  והי והי והי והי  על על על על ־ ־ ־ ־ יד יד יד יד לא לא לא לא תתתת     רררר ק ק ק ק(ח (ו , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
 וא ," ר ק"  ה ה תב  נקט ל־יד  ילתפ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָנגע 
ל־יד יבתפ מ כח  מ ה  ," והי" תב   ל־רא יתפְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹ
 יפ ־אימה ־ ה ירה , מע ה  רק  היא  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָה צוה 
ל  ונמצא  , הרא על  חי מ  הי מצות –  ל־ראְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

פירגע  מצות   מק  הרא על ה פענח בצפנת (וראה  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
פט, ד . ע, תנינא מהדורא ד . הלכה  ד  פרק תפילי (הלכות " הרמב על

(" הרמב לשו זה  חילוק על־פי שביאר  .א)
:נ לק  האד עב דת זה  לבאר  ְְְֲֵֵֶַַָָָָוי

ה א   ל־רא יתפ ל־יד  יפ י ה נימי  ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹהח ק 
'ער לח' ה )באר  סעי כה  סימ חיי תפי (אורח ְְְְִִִַָָָֹֻ

עב דת  על מ רה   ה ב  נגד  ה רע  על  יחי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָל־יד 
ה או ת  ע ר ה א  "ה ב  לה "ה  לע ד  ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָה ת,
– ה ח " נגד   הרא "על  ל־רא יתפ ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוה ח ב ת",

לה "ה . ח " היא  "ה מה  ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹלע ד 

 יתפ ל־יד  יפ י ה "ל הח ק  לבאר  י ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועל־י ־זה 
: ל־ראֶֹ

תר  אד ל ל ל אי הרי  ב , לת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנגע 
אמת" ה ' לאהבת ה ה   ל ע מ או ת ל תניא "להפ) ְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָֹ

יז) פרק רת "ריש  ל"  יקיצ רק  י  ,(ש ולכ (תניא , ְְִִִִִֵַַָָָ
"היה  – ה ב  או ת ע ד  – ל־יד  יפ מצות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאי
א ־על־  א מרת, זאת ה ירה , מע ה  על רק  א א  ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמ ח ",
לאהבת  ל מ או ת ל את להפ יכ ל  האד אי ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹי 
מ ל־  ה ', לאהבת תמיד ת מ ע ד  היה  אמת, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֻה '
 עצמ על ללט פה , דר ,ל את לק ר עליו    ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹמק

ה על. אל ה ח  מ  אות לה ציא  ְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹא 
אחד ל ל "תר  מח" הרי  , למח נגע  ־איְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמה ־

"  יח א ר כל  נלהת "יכ ל מ ראל, (תניא ואחד  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(היה ש" מידית, מצוה  היא   ל־רא יפ מצות ולכ ,ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

.רית  דת לעב מידי  אפ מ ע ד  היה  היינ ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻמ ח ",

        

 עיני עיני עיני עיני  י י י י לטלטלטלטטפ טפ טפ טפ תתתת  והי והי והי והי  יד יד יד יד על על על על  לא לא לא לא תתתת     רררר ק ק ק ק(ח (ו , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
י י י י ראלראלראלראל  ע ע ע ע מי מי מי מי  ,,,,הההה תיב תיב תיב תיב  מהמהמהמה עלמא עלמא עלמא עלמא  מארי מארי מארי מארי   י י י יפפפפְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

 אר אר אר אר אחד אחד אחד אחד  א)י י י י  ו , א מר,(ברכות ה על־ ־טב  ֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
, טי ה  די ה ה  ה הקב "ה  ל יד ' ל יפ' הְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
 יפ ה חת   ה רה . עלי   ה ראש ' ל יפ' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוה
ל  דת עב    , רא ל יפ לה חת ק דמת יד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹל

לעב דת  ק דמת על, ק לת ה ' את הע בד  ט, ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹיה די 
חי מ (133על עמ ' ת"ש השיחות י(ספר  על לבאר  וי . ְְִִֵֵַַַָ

על, וק לת יראה  ל ה ל החסיד ת, תרת ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹה ד ע 
,פ ה  עצ ל העצמי  לל ק ר אה , יראה  ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאפ

. רא ל יפ מעב דת מעלה  ,פ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹיחידה 
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E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב , אחת מזזֹות  מדינֹות ∑EÈÚLe.א ּלא  וׁשערי חצר ֹות  ׁשערי לר ּבֹות  ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַ

עיר ֹות  יא)וׁשערי .(יומא ְֲֲֵַָ

ÔÈaח  ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï ÔepË˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
:CÈÈÚ≈»

C˙Èט  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ ÔepzÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ˙e¿«¿»



עד              

     §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧
       ¦§©©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®

    ̈¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

     ¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
     £¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´

  «Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
ÌÈeˆÁ∑ חציבה ל ׁשֹון ּבֹו נֹופל  ּוסלעים , טר ׁשין מק ֹום  ׁשה ּוא  .לפי ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

     ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¦«£²
   ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

ÌÈ„Ú ˙ÈaÓ∑ עבדים ׁשם  ׁשהייתם  מ ּמק ֹום  עבד ּותא ', 'מ ּבית  .ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

      ¤§Ÿ̈¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−
¦¨¥«©

ÚMz BÓLe∑,ה ּלל ּו ה ּמּדֹות  ּכל  ּב יׁש אם  ƒ¿ƒ»≈«ְִִֵַַָָ
ּתּׁשבע , ּבׁשמ ֹו אז א ֹות ֹו, וע ֹובד  ׁשמ ֹו את  ירא  ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשא ּתה 

ׁשּמּתֹו, ּבׁשב ּועת זהיר  ּתהא  ׁשמ ֹו, את  ירא  ׁשא ּתה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּתּׁשבע  לא  לאו, .ואם  ְִִַָָֹ

      ́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½
 £¤−§¦«¥¤«

ÌÎÈ˙BÈÒ L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ ּתֹועים סביב ֹותי את  ר ֹואה  ׁשא ּתה  לפי א ּלא  לרח ֹוקים , ה ּדין וה ּוא  ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּביֹותר  עליהם  להזהיר   הצר .אחריהם , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֻ

        ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©
        §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬¨«£¨¨«

     ́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−
©©¨«

‰qna∑ ׁשּנאמר ּבּמים , ׁשּנּסּוה ּו מ ּמצרים , יז)ּכׁשּיצא ּו ּבקר ּבנּו"?(שמות ה ' "היׁש :. ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

     ̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
  §ª−̈£¤¬¦¨«

˜ÌÈiי  Èc ‡Ú‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï C˙‰‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:‡˙È ‡Ï Èc ÔËÂ Ô ÔÈÂ˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

ÔÈa‚Âיא  ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc eË Ïk ÔÏÓ ÔÈze»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓk ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡zˆ¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

„ÈÈיב  ‡zÏÁ„ ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈc CÏ nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„Ú ˙ÈaÓ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÁÏÙzיג  È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓLeƒ¿≈¿««

ÂÚhÓ˙יד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈÁÒ È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

CÈaטו dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

Ôe˙qטז È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èqa¿ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïיז ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôehz hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»



              
                   



עה               

       §¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
     À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−

 ©«£Ÿ¤«
Bh‰Â Li‰∑ ה ּדין מ ּׁשּורת  לפנים  ּפׁשרה , .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

     ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬
 §Ÿ̈«

ac L‡k∑? ּדּבר כג )והיכן וג ֹו'(שמות העם  ּכל  את  .""וה ּמתי «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

       ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
      §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

ÁÓ E EÏ‡LÈŒÈk∑ זמן אחר  ׁשה ּוא  "מחר " .יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַָָָ

      §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦
    ©«Ÿ¦¥§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

      ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦
    §¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

       §−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
   ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

    ©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤
     §¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½

  §©Ÿ¥−§©¬©¤«

    §¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨
       ©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

„ËÈÈיח  ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙Ë ‡Ú‡ ˙È ˙È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»

Ók‡יט  CÓ„wÓ C„ ÈÏÚa Ïk ˙È zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ  ÓÈÓÏ ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

ÚÙÏ‰כא  ‡ÈÂ‰ ÔÈ„Ú CÏ ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â ÌÈˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈeכב  ÔÈ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡ÈÚÏ d˙Èa L‡ ÏÎe ‰ÚÙa ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

˙È‡כג  ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡˙‰‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú‡ ˙È ‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡Ï ËÏ ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה  ˙È „aÚÓÏ h È‡ ‡Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡„wÙ«¿»»



    
 

   
     

     
  

    

   
    
    

  
    

   


     
     

      
  

    
      

    



עו              

     

      ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
     ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á

     §©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½
    ¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨

ÏLÂ∑וכן וה ּתזה , ה ׁשלכה  יט)ל ׁשֹון ה ּברזל (דברים "ונׁשל  :". ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

      §¨º̈§Ÿ̈¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³
      ©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑( כ א (ע "ז ּדבר  ה ּזה '! ּכנעני נאה  'ּכּמה  ל ֹומר : לאדם  ל ֹו אס ּור  חן, להם  ּתּתן ּתּתן לא  לא  חר : ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבארץ  חנּיה  .להם  ֲִֶֶָָָָ

       §¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ
  ¦©¬¦§¤«

      ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
    §¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

ÈÁ‡Ó EaŒ˙‡ ÈÒÈŒÈk∑(סח ׁשל (קידושין ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְֶ
ל ֹו ּתלד  א ׁשר  ּבנ את  יסיר  ּבּת את  ּכׁשּיּׂשא  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכנעני,
קר ּוי  ה ּכנעני מן ה ּבא  ּבּת ׁשּבן למדנּו מאחרי, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּת

ּבנ קר ּוי אינֹו ה ּכנענית  מן ה ּבא  ּבנ ּבן אבל  ,ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָּבנ
תסיר  ּכי ת ּקח  'לא  ּבּתֹו: על  נאמר  לא  ׁשהרי ּבנּה, ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹא ּלא 

וג ֹו' ּבנ את  יסיר  "ּכי א ּלא  מאחרי', ּבנ ."את  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

     ¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ
    ©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−

 ¦§§¬¨¥«
Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ ּבנין א ֹותם ∑Ì‰ÈL‡Â.אחת אבן ∑Ì˙vÓ.ׁשל  ׁשע ֹובדין .אילנֹות  ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

        ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
        ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

 ©§¥¬¨«£¨¨«

ÏÏÚא  z‡ Èc ‡Ú‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C˙ÈÂ d˙ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡ÚÎe È‡Ó‡Â È‡Lb‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡ÚL È‡ÒeÈÂ È‡eÁÂ È‡fÙe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

nb‡ב  ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ÔepÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

dÏג  Ôz˙ ‡Ï Cza ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:CÏ q˙ ‡Ï dze¿«≈»ƒ«ƒ¿»

ÔeÁÏÙÈÂד  ÈÁÏt ˙aÓ Ca ˙È ÔÈÚËÈ È‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈÙa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰ÈBה  ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰ÈL‡Â Ôea˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

Caו C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚz‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»



    
     
    

   

     
    
     
      

    
      

     
     



עז               

      ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´
   ̈¤®¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

ÌÎaÓ ‡Ï∑ ׁשאין לפי ּומדר ׁשֹו: ּכפ ׁשּוט ֹו. …≈À¿∆ְְְִִִֵֶָ
ט ֹובה , לכם  מ ׁשּפיע  ּכׁשאני עצמכם  מג ּדילים  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָא ּתם 

ּבכם " ה ' "ח ׁשק   לפיכ.ËÚÓ‰ Ìz‡ŒÈk∑ ְִֶַָָָƒ«∆«¿«
ׁשאמר  אברהם  ּכג ֹון עצמכם , יח)ה ּממעטין :(בראשית ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמר ּו ואהרן מ ׁשה  ּוכג ֹון ואפר ", עפר  (שמות "ואנכי ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשאמר טז) ּכנב ּוכדנא ּצר  לא  מה ", "ונחנּו יד ): :(ישעיה ְְְְִֶֶַַַַָָֹ
ׁשאמר  וסנחריב  לעליֹון", לו)"א ּדּמה  ּבכל (שם "מי : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאמר  וחירם  הארצ ֹות ", כח)אלהי אני (יחזקאל  "אל  : ְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
יׁשב ּתי" אלהים  ‰ËÚÓ.מ ֹוׁשב  Ìz‡ Èk∑'ּכי' הרי ְֱִִַַָֹƒ«∆«¿«ֲִֵ

'ּדהא ' ּבל ׁשֹון .מ ׁשּמׁש ְְְִֵַָ

     ¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ
      £¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦§Ÿ̈²¤§¤−§¨´
      £¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦

'‰ ˙‰‡Ó Èk∑ ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈«¬«ְְֲִִֵֵַ
ה ' מאהבת  א ּלא  ּבכם  ה ' ח ׁשק  מר ּבכם  לא  ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ'א ּלא ',

‰ÚM‰.אתכם  ˙‡ BÓMÓe∑ׁשמר ֹו את מחמת  ְֶֶƒ»¿∆«¿À»ְֲֶַַָ
.ה ּׁשב ּועה  ְַָ

      §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
      ©¤«¡½̈Ÿ¥©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

  ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
Bc ÛÏ‡Ï∑ א ֹומר ה ּוא  ה)ּולה ּלן :(דברים ¿∆∆ְֵַָ

מצותיו", "ל ׁשֹומרי אצל  סמ ּו ׁשה ּוא  ּכאן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ"לאלפים ".
לאלף . א ֹומר  ה ּוא  מ ּיראה , סמ ּוהע ֹוׂשין ׁשה ּוא  ּולה ּלן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

יֹותר  ׁשּׂשכרם  מאהבה , הע ֹוׂשין "לא ֹוהביו", ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָאצל 
לאלפים  א ֹומר  ה ּוא  הע ֹוׂשין ∑ÂÈ‰B‡Ï.ּגד ֹול , א ּלּו ֲִֵַָָ¿¬»ִֵָ

ÂÈ˙ÂˆÓ.מאהבה  ÈÓLÏe∑ מ ּיראה הע ֹוׂשין .א ּלּו ֲֵַָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

     §©¥§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ
   §´§½¤¨−̈§©¤«

ÂÈtŒÏ‡ ÂÈ‡NÏ ÌlLÓe∑, ה ּטֹוב ּגמ ּול ֹו ל ֹו מ ׁשּלם  ה ּבא ּבח ּייו, הע ֹולם  מן להאביד ֹו .ּכדי ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

   §¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
     ©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦§©§²©−©«£¨«

Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑( כב לע ֹולם (עירובין ׂשכרם :ּולמחר , ל ּטל  ה ּבא , ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

.סימ עזיא"ל ,פסוקי ואתחנן קי"ח פרשת חסלת

ÈÈז Èˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈÚÊ Ôez‡ È‡ ÔBÎ ÈÚz‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

Ècח  ‡ÓÈ˜ ˙È ËcÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁcÓ È‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
‡kÏÓ ‰ÚÙ„ ‡„ÈÓ ‡˙e„Ú ˙ÈaÓ C˜Ùe»¿»ƒ≈«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Ï‰‡ט  ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁÏ ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ Ë ‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt ÈËÏe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

ÔÈ„Úי  Ôep‡ Èc ÔË È‰B‡ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„Ú Ôep‡ Èc ÔÂË È‰B‡ÒÏ Ë „Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

iÈc‡יא  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz ˙È h˙Â¿ƒ«»«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔB‰„aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿∆¿»¿
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עח

יום ראשון - י' מנחם־אב
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג מנחם־אב
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א מנחם־אב
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד מנחם־אב
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב מנחם־אב
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו מנחם־אב
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז מנחם־אב
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת ואתחנן תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



עט              

מנחם ֿאב  י' ראשון  יום 
אגרת ד             
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.8:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."'כמאמר' צ "ל  א.9."אולי  כט , טז.10.מגילה י , ערך 11.עקב צ"צ – דא"ח  הליקוטים ספר ראה
ה"ה.12.מילה. פ"ז תשובה הל ' רמב"ם א. צח , במשנה.13.סנהדרין ב קלז, ו.14.שבת ל , נצבים



פ             

 ֿ מנחם  י"א שני אב יום 
          

           
         
         
           

   
  

  
    

  
  

  
  

  
   
  
    

  
 

  
    

 
       
        

         
          

        
          
         

          
         
        

       
 
  
   

   
  

  
   

 
 

  
 

   
   

   
    

  
  

        
        
         

     
      

          


      
      

  
   
   
   

 
  

    
  
  
  
  

       
       

      
         

   
  
  
  
  

   
  

    
    
  

   
         
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 

 

       
       
       
     
       
      
        
     
      
        
        
         
        

     

   
     
      
       
       
      
       
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

א.15. י , כה.16.שבת ו, ב.17.נשא כה, תענית ב. רמז, זח "ג 



פי              

מנחם ֿאב  י"ב שלישי יום 
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כג .18. ד , ˘ËÈÏ"‡:19.משלי  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.בסופו תכ "ד  ועד "ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל "ז: תקו"ז "עיין
ס"י ". סרס"ה ליו"ד  לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ סהמ "צ ˘ËÈÏ"‡:20.ועיין "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ לזה (ובהמשך  פעמיו "הל '

תצוה)". באוה"ת (נדפס ורמון פעמון לד "ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ מציין – פעמינו) ט .21.לקמן כח , ה.22.תבוא יג , משנה 23.ראה
פאה. ריש



פב             

מנחם ֿאב  י"ג רביעי יום 
אגרת ה             

         
      

      
         

 
  

   
   

  
   
  

   
   
   
   
    
   
   
    

       
        

      
         

       

           
       
       
       
  

    
   

 
   

  
   

  
    

  
  
  
  
   

   
      

        
       

         
  

          
         
           

       
   

  
    

  
    
   
   
  
   
   

        
          

          

         
        
          

     
     

    
   

   
    

    
   
    
    
    
           
           

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

 

 

       
     
       
       
      
        
       
         
         
       
       

      

      
     
         
       
         
      
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

י .24. נה, ובפרש"י .25.תהלים א ח , ˘ËÈÏ"‡:26.ברכות "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(ו לא, (תהלים אותי " "פדית וכמו אותי  "דהול "ל 

א'.27. פרק פאה יב.28.תוספתא יא, ג .29.עקב ט , א יג .1.מלכים ח , ב ב.2.שמואל  קיג , טו.3.זח "ג  ב.4.פסוק כט , מנחות
ה"א. פ"ב חגיגה ד .5.ירושלמי  כו, ישעי '
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.6‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰דמצות - ובגעה"ת וכוונה מרעותא בגעה"ע דהלבושים ב) (קנ, סכ "ט  אגה"ק "ראה :˙ÂÈ˘ÚÓ˘ÓÓ,
המצוה". וזאת רד "ה ואתחנן לקו"ת וראה ובכ "מ . רע"א. קנה, בקו"א ˘ËÈÏ"‡7.וכ "ה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ שבערך (אף בגעה"ת "גם :

ובכ "מ ". ב. י , ואתחנן לקו"ת א). (קיד , ח "ש אוה"ת ראה מל ') הוא - ˘ËÈÏ"‡:8.געה"ע "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ר"פ בלקו"ת "בארוכה
˘"˘Â.".9:‡"ËÈÏראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(דשעהיוה"א ברפי "ב (הגה כו' וההתגלות ההמשכה ציור על  מורה האות 10."תמונת

ג . סד , א.11.ישעי ' רכח , זח "ג 
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.12:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(תמז עמוד  תרס"ו (המשך  כו' הנימין על  באצבע הכאה ע"י  מהכינור הקולות "ע"ד 



פה              

מנחם ֿאב  י"ד חמישי יום 
יום חמישי ֿ שישי י "ד ֿ ט "ו מנ "א            

מנחם ֿאב שישי יום  ט "ו 
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:‡"ËÈÏ˘." פל "ט בח "א "עפמשנת"ל 



פט היום יום . . . 

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה הי' אגה"ק קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי 
אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י 
וגו'", ובזה נטע בהחסידים  ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים 

מידות טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - 
באגה"ק קטנתי - ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי 

מָאנט מדת אמת.

ֶמת  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ִים  ּמַ "ּכַ ֲאָמר  ַהּמַ  – ִליָאְזָנא  ּבְ  – ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ְוַאֲחֵרי  כּו'",  ְנֵכָאה  "ְורּוַח 
ָנַטע  ּוָבֶזה  ְוגֹו'",  ִנים  ַהּפָ י ַהאי –  בֹות "ְוֻכּלֵ ַהּתֵ ַתְרּגּומֹו, ָאז הֹוִסיף  ּכְ ְולֹא  "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּכְ ּגֹו'  ִנים"  ַהּפָ

ַהֲחִסיִדים ִמּדֹות טֹובֹות. ּבְ

י"  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ לֹשׁ ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ
ת ֱאֶמת. י ּתֹוֵבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ ִ – ָהיּו לֹו עֹוד ֲחִמּשׁ

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

ִלי ְרׁשּות  ּבְ ַנת תקכ"ד. ַמֲהִרי"ל ָהַלְך  ׁשְ ּבִ ַיַחד ִעם ָאִחיו ַמֲהִרי"ל  ּבְ ֵקן ָהַלְך ְלמֶעְזִריְטׁש,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ַאֲחֵרי  ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכֹו, ְוַרּבֵ ּתֹו[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ יתֹו ]=ִאׁשְ ּבֵ
"ַנֲחמּו  ָהָיה  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ְוַהּמַ ם,  ׁשָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ִאם  ק  ְמֻסּפָ ָהָיה  בּוַעִים  ׁשְ תקכ"ה.  ַסח  ַהּפֶ ַחג 
ֶהְחִליט  ׁשֶ בּוַעִים  ְ ַהּשׁ ְלַאַחר  ָהִראׁשֹון  אֹו  ְלבֹואֹו,  ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ַהּמַ הּוא  ִאם  ָסֵפק  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ַנֲחמּו". 

ר. ֵ ֵאר ְוִנְתַקּשׁ ָ ְלִהּשׁ

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סוסח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס 
וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט 
הָאלט א אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א 
חלק אלקה ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא 

הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צ

ם־טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ל  מֹו ׁשֶ ְ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשׁ ּגִ ַהּמַ ם  ׁשֵ ּבְ ֵקן – ָאַמר  ַהּזָ י – ַאְדמֹו"ר  ָהַרּבִ
ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך":  רּוׁש  ּפֵ מֹוָך" הּוא  ּכָ ְלֵרֲעָך 
ֶאת  אֹוֲהִבים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲהֵרי  ַעל,  ִמּמַ ֱאלַֹקּה  ֵחֶלק  תֹוכֹו  ּבְ ֲהֵרי  לֹו  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ן  ּכֵ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ יָלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר-ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

תּוב  ִדְבֵרי תֹוָרה ַהּכָ ם – ּבְ ְרּתָ ּבָ ָך ּגֹו'", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: "ְוִדּבַ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ "ְוִדּבַ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ְדֵרגֹות:  ַהּמַ ל  ּכָ אן  ּכָ ּוְמָבֵאר  ַמְדֵרגֹות,  ִחּלּוֵקי  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ּגּוָפא  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ּבְ ָאְמָנם  ר".  ְמַדּבֵ
ּתֹוָרה.  ם ּבַ ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ּבְ
ה  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד ּבֹוָאּה ְלַמּטָ ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ְבֶלְכּתְ
ַעד  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ְיֵמי  ַעד  ֶזה  עֹוָלם  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ּוַמְתִחיל  ִמי,  ׁשְ ּגַ גּוף  ּבְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְחּתֹון  ַהּתַ ָלעֹוָלם 
ּוְבקּוֶמָך  ָאבֹות, ַעד  ּדְ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ָעָליו  ֹמר  ׁשְ ּתִ ַהּתֹוָרה  ה  ִהּנֵ ָאז  ְוַגם  תֹו,  ֻקּדָ ּפְ ְיֵמי  בֹוא  ּבְ ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ּכָ

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

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



צי היום יום . . . 

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

שבת 
קודש

             

         
        

       
          

        
       

          
         

         
        

       
         

      
        

 
         

      
         

         
         

      
        

         
      

       
       
          

       
         

       
         

          
       

        
        

       
          

          
      

          
         

         
         

      
        

       
         

          
          

        
          

          
         

          
         

         
      



















































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' א



צב            

ה'תשע''ח  אב מנחם  י' ראשון יום  ?            

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰  
          
           

   
הרמב "ן שם)לדעת  בר "ן  כן (הובא להתנות יכול  המלווה

לא אם  "אבל עצמו, על קיבל  הלוה  אם  רק  ההלוואה , לאחר

בעדים , שלא  ממך אפרע  אלא כי  'לא  לו אמר אלא  עליו, קבל

ואין  עמו, הדין – עדים ' עמי  להביא צריך אהיה  שלא כדי 

הדבר "שאין משמע  הרמב "ם  מדברי  אך  בעדים" לפרעו צריך 

צריך המלוה , בו שהתרה כל אלא  לווה , של בקבלתו תלוי 

בעדים " כאן )לפרעו המגיד ֿמשנה וכ "כ  שם, .(ר "ן 

להבין : ויש 

שכבר לאחר בעדים לפרוע  הלווה את  לחייב  אפשר כיצד 

נשתעבד , המעות  בקבלת  הלוואה , בשעת  "בשלמא  – הלווהו

נתחייב " במה  מעות  מתן לאחר  שם)אבל ר "ן  )?

מבאר: משנה' וה 'מגיד 

דעבד "משום למלווה  משועבד  הלוה  ההלוואה  לאחר גם

מטעם הענין "שאין כתב  הר"ן אך מלווה ", לאיש  לוה

בעדים , אלא  לפרעו עשוי  הלוה  ש "אין חזקה  אלא  שעבוד ",

משלם". ואינו  כלווה  הבריות בין המלווה יחזיקנו שלא  כדי 

"אנן  כי – בעדים  שלא  שפרע  לטעון יכול הלוה אין ולכן,

משקר". דשקורי  סהדי 

חלק  פרע  שהלווה במקרה הטעמים : בין ו'נפקא ֿמינה '

המלווה תובע  כעת  אך בכך מודה והמלווה  עדים  בלא מהחוב 

אחר ֿכך השארית  את  שפרע  טוען והלווה  החוב , שארית את 

המלווה: לבין בינו

שהרי כן, לטעון יוכל לא הלווה ה'מגידֿמשנה ', לפי 

כאן  שאין הר"ן לפי  אך בעדים , החוב  את  שיפרע  נשתעבד

במקרה עדים , בלא פורע  הלווה  שאין חזקה  רק  אלא  שעבוד 

שלא לפרעו הלווה  עשוי  דאין הטעם  נתבטל  "כבר  זה

נאמן והלווה )בעדים", למלך  .(משנה

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"א שני יום       

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰  
         
         
          
         

  
והמוכר לעולם ' בא  שלא דבר מקנה אדם 'אין הוא כלל 

– בבעלותו אינו שעדיין או בעולם אינו שעדיין דבר לחברו

בו. לחזור  יכול מהצדדים  אחד  וכל חל הקניין אין

כי ומתחייב  מחברו כסף  שהלווה  זו  בהלכה  הדבר  שונה 

– החוב  לתשלום ישתעבדו לידו באו לא  שעדיין הנכסים  גם

אותם . יקנה  כאשר עליהם חל השעבוד 

ביאורים: כמה נאמרו הדבר ובטעם

המלווים את  לעודד כדי  מדרבנן, מיוחדת  תקנה  זוהי  א.

הפירעון  זמן בהגיע  הגבייה  אפשרות הרחבת  ידי  על  להלוות

א) קנז , ב"ב .(רשב"ם

המוכר ידי  על ההתחייבות  חלה בה  ממכירה, בשונה ב .

חפץ  אינו  אם  גם הלווה  נכסי  משתעבדים בהלוואה  ומדעתו ,

גם חל והוא  יותר גדול  בהלוואה השעבוד תוקף  ולכן בכך ,

לרשותו בא לא  שעדיין דבר שם)על ב"ב .(תוספות

על חל הקניין במכירה  חלג. נכסים שעבוד ואילו ,

על ,נכסיו משתעבדים מכך וכתוצאה המתחייב 

השעבודומא עליו חל ההלוואה , בשעת  קיים  והאדם חר 

שיקנה  הנכסים  כל  כך אחר משתעבדים אפרים וממילא  (מחנה

התרומות) ובעל  הרמב"ן  בדעת א, סי ' חוב .גביית

האם  הטעמים: בין מינה ' ו'נפקא  
העתידיים . נכסיו את לכך לשעבד  יכול לחברו

כדי בהלוואה  מדרבנן  מיוחדת  תקנה  שזו הסוברים לדעת

בהלוואה אם וגם במתנה. שייך זה אין מלהלוות, ימנעו שלא

שייך זה אין הלווה , של בעלֿכרחו הוא  כי  חל  השעבוד

מרצונו. הניתנת במתנה

ששעבוד  השלישי  הטעם  לפי  דבראך על  גם  חל 

מחמת הוא  השעבוד אם בין חילוק  אין  לעולם, בא  שלא

מתנה  מחמת  או שם)הלוואה  אפרים .(מחנה

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"ב שלישי יום  ?        

: ‰ÎÏ‰ ËÈ ˜Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ 
         

      
הם אפילו חורין, בני  נכסים יש  שכאשר הרמב "ם כתב 

שהם המשועבדים  מהנכסים לגבות יכול אינו זיבורית , קרקע 

או) (בינונית  חובו קרקע  הגובה  למלוה  כוונתו ואין .

מה גובה אינו חורין בני  מנכסים גם  שהרי  מהלוה 
זיבורית לו ה"ד )כשיש  הגובה(להלן  לניזק  הרמב "ם  כוונת  אלא  ,

מהעידית לגבות שיכול  מהמזיק  בעדית".חובו להן  שמין  ("הנזקין 

אינו שם) חורין, בני  נכסים לו ויש  משועבדת העידית אם אך  ,

זיבורית שהם אף  חורין  מבני  אלא ממשועבדים  (מגיד גובה 

מ"ב) פ"ה גיטין  משניות צדק, צמח .משנה.



צג             

הסמ "ע  כתב  סקי "ד )והנה , קיא סי ' רק (חו "מ גובה חוב  שבעל 

מהנכסים מבינונית ולא  זיבורית  הם ואפילו חורין בני מנכסים

אלא הזיבורית  מן גובה חוב  בעל  תורה מדין כי  המשועבדים,

בפני דלת  לנעול שלא כדי  מבינונית שיגבה תיקנו שחכמים 

ה"א)לווים שקנו (לעיל  ללקוחות  הפסד שנגרם במקום אבל  ,

יגבה חוב  שבעל זו תקנה  חכמים  תיקנו לא  הלוה, מיד

אלא גובה  חוב  בעל  אין היורשים מן גם  זה  ומטעם  מבינונית ,

הזיבורית  .(שם)מן

צדק ' ה 'צמח  זה  על  :(שם)וכתב 

דברי בנזיקין, גם  נאמרה זו שהלכה  לעיל המבואר לפי 

מהעידית  גובה  הניזק  הרי  עיון: צריכים  הסמ"ע  
ב) מח, גובה(גטין  משועבד  נכס  היא העידית כאשר  זאת , ועם 

זיבורית ! הם  אפילו חורין מבני  רק 

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"ג  רביעי יום       

: ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰  
         

 
נשאל תעה)הריב "ש  סי ' המפסיד(שו "ת ההלכה  פי על האם  :

המשפט? הוצאות את  לשלם  צריך בדין

הצדדים שני  על מוטלות הדין הוצאות  כל כי  והשיב 

בעליבש טענות כתיבת של שההוצאה  זו בהלכה כמבואר  ווה,

ההוצאות לכל  ללמוד  יש  ומכאן שניהם , על  מוטלת  הדין

דין. לפסק  להגיע  כדי  להוציא  הדיינים שצריכים 

להגיע  כדי  הוציא  עצמו שהתובע  הוצאות לגבי  אמנם,

בהן מלהשתתף  פטור הנתבע  – ד "ה לדין ב לא, סנהדרין  (תוספות

יכולמנה) אינו עצמו לצורך האדם שעושה  פעולה כל כי  ,

להוציא כדי  התובע  שעשה והפעולות  תשלום, עליה לדרוש 

טענות כתיבת  אך  עצמו, לצורך  נעשו הנתבע  מידי  ממונו את 

משלמים הם  ולכן הצדדים  שני  לתועלת נעשית  הדין בעלי 

בשווה . עליה

את השני  לצד לשלם המפסיד הצד את  לחייב  אין ומדוע 

בעטיו? שהוציא ההוצאות

בעצמו  לו  הזיק  לא שהרי  'גרמא ' בגדר הוא  זה  נזק  כי 

לפטור כדי  רק  מועיל זה  טעם אך ממון. להוציא לו גרם אלא

כדי אך פטור', בנזקין 'גרמא כי  אדם, בדיני  מתשלום אותו

לשלם . צריך 'גרמא ' של  באופן המזיק  גם  שמים , ידי לצאת 

הריב "ש  מדברי  תשלום(שם)אך  סיבת  כאן אין כי  נראה 

עושה שאדם משפטית פעולה  כל  כי שמים , בדיני  אפילו

משום לב  בתום  נעשית היא כאשר  להגנתו, או לתביעתו

נזק  משום עליה לחייבו אין אתו, שהצדק  סבור  (ראה שהוא 
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הוציא והתובע  לדין לבוא סירב  הנתבע  כאשר ולכן,

משום אותן לו לשלם  הנתבע  חייב  לכפותו, כדי הוצאות 

להופיע  עליו היה  שהרי  כדין  שלא לתובע  אלו הוצאות שגרם

הדין בית  ל )בפני  אות שם הגר "א ובביאור  ה. יד , חו "מ .(שו "ע

אינו  שוב  ביודעין, בתביעתו  שיקר  שהתובע  נמצא  אם  וכן

על לשלם ועליו ממונו, להצלת  היו מעשיו שכל לטעון יכול

שגרם  יד )הנזק  יד , חו "מ ישראל  .(ישועות

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"ד חמישי יום      

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰  
          
         


במשנה ב)שנינו קז , ההלכה(כתובות נפסקה וכך אישות , (הל '

הי "ט) 'איבדפי "ב הים  למדינת  שהלך חברו אשת את המפרנס  ,

אף  לו, שישלם מהבעל  לתבוע  יכול אינו  כי  מעותיו' את 

לא הבעל כי  אשתו, את  לזון שחייב  החוב  את עבורו ששילם

רש "י  וכתב  אפרע '. ואני 'הלווני  לו )אמר חנן  הדין (ד "ה שהוא 

חברו של חובו שהפורע  חוב , הלויני ),בכל לו  אמר  לא אינו (אם

כלום . לו חייב 

התוספות חנן )וביארו ד "ה לשדה(שם ליורד דומה  זה שאין

לו  משלם השדה שבעל ברשות שלא ונטעה  א)חברו  קא, (ב"מ

אין  חברו חוב  בפורע  ואילו בעין , הוא השבח בשדה  כי 

ונחשב  המלוה  תביעת את הסיר רק  אלא בעין ניכר  השבח 

כך על  תשלום  לתבוע  יכול שאינו חברו' מנכסי  ארי  כ'מבריח

א) לג, .(נדרים

תם  רבינו הא)ולדעת ד "ה א קח, כתובות רק (תוס' נאמר זה דין

מהבעל לתבוע  יכול שאינו עצמו דעת  על  חברו אשת במפרנס 

ואין  במזונותיה  לצמצם יכולה  שהאשה יתכן כי  לו, לשלם 

הלווה חייב  חברו , חוב  הפורע  אבל  לפרנסה , צריך הבעל 

החוב . דמי  את לו  להחזיר 

זה "אבד חברו של חוב  שהפורע  כרש "י  סובר והרמב "ם

כתב  הדבר ובטעם  מעותיו" את  סח,הנותן כתובות ירושלמי  (ומקורו ,

לו ".ב) ומוחל  המלוה  את  מפיס  הלוה היה "שמא 

הש "ך סק"ד )וכתב  קכח סי ' הרמב "ם(חו "מ של טעמו לפי  כי 

שהיה לטעון יכול  כי  החוב  דמי  את  מלפרוע  פטור שהלווה 

דוחק  המלוה אם – חובו את שימחל כדי  המלוה את  מפייס 

הלווה יהיה  במקומו, ופרע  חברו והלך שיפרע  בלווה  ומפציר

ערוך ' ב 'שלחן אך לו. לשלם  ס"א)חייב  שהפורע (שם נפסק 

אם 'אפילו לו לשלם  חייב  הלווה  אין מדעתו שלא  חברו  חוב 

וזהו לפרוע '. דוחקו המלוה  התוספות היה שכתבו  א (כמו  נח, ב"ק

מבריח) א"נ  בניד "ה הרבה  מוצא 'הייתי  לטעון יכול  הלווה כי  ,

על שמרחמים  אהובים דרך כי  עבורי , פורעין שהיו אדם

אהוביהם".



צד            

ה'תשע''ח  אב מנחם  ט"ו שישי יום  ?'   '    

„eLÁ Ïk :Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ , ˜Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰»»
˜MÏ ÚaLp‰ „Á‡ ...B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡  ‰ÚeM‰ ÏÚ««¿»≈«¿ƒƒ∆»«ƒ¿»«∆∆
,ÔB„wt‰ ˙ÚeL B‡ ,˙e„Ú‰ ˙ÚeL B‡ ,Èeha ˙ÚeL¿«ƒ¿«»≈¿««ƒ»

.‰ÚeM‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È‰  ‡ÂL ˙ÚeL B‡¿«»¿¬≈»««¿»
שמא דין, בבית  אותו משביעים אין השבועה על  חשוד

לשקר . ישבע 

להבא , ביטוי ' 'שבועת  על  שעבר  במי  ראשונים  ונחלקו

ואכל . יאכל שלא שנשבע  כגון 

רש "י  שבועת)לדעת  ד "ה מו ,ב להישבע (שבועות חשוד  אינו

בדעתו  והיה  אמת  שבועת  זו היתה  שנשבע  בשעה כי  לשקר 

השבועה , על  ועבר  יצרו עליו גבר  כך שאחר אלא  לקיימה,

שקר . שבועת מפיו להוציא חשוד  אינו אך 

התוספות  אבל )אך ד "ה שגם(שם סוברים ראשונים ועוד 

כי השבועה, על  חשוד נעשה להבא  ביטוי  שבועת על  העובר

יחל 'לא על עבר מכלֿמקום  הרי  שקר, שבועת  זו שאין אף 

על החשודים שביעית  וכסוחרי  בריבית כמלוה ודינו דברו'

שם)השבועה  שבועות ור "ן  הרמב "ם(ריטב"א דעת גם וזו שבדין .

את גם  כלל אותו, משביעים שאין השבועה ' על 'חשוד

ביטוי  שבועת  לשקר  משנה)הנשבע  .(מגיד 

הריב "ש  שדם)וכתב  להבא(סי  ביטוי  שבועת על  העובר :

שבועתו  את  לקיים  חייב  זה  זמן  שבתוך זמן קבע  אם רק  פסול 

כי מיד  לקיימה  שעליו  אף  זמן, קבע  לא  אם אבל  קיימה, ולא

עדיין  כי נפסל , אינו קיימה  לא  אם  – ימות  שמא  לחוש  יש 

לקיימה . אפשר 

הריב "ש )והוסיף  ו  לד , סי ' חו "מ יוסף בבית הובא שיא, :(סי '

הרי עבירה ... משום לעדות ש "הפסול  כאן הרמב "ם  לדעת

שרק  היות אותו", משביעין ואין השבועה על  חשוד הוא 

לעדות  נפסל מלקות  עליה  שחייבים עבירה עדות העובר (הל '

ה"ב) לאכולפ"י  שלא  נשבע  אם , כיון לעדות  שפסול

נשבע  אם  אבל לשבועה , פסול הוא הרי מלקות, שחייב 

לאכול  מלקות חייב  ואינו מעשה  עשה שלא כיון  ,

עליו ') לוקין  אין  מעשה בו  שאין  ולשבועה .('לאו  לעדות  נפסל אינו  ,

המשפט' ב 'שער כתב  זה סק"ג)ולפי  לד  שלא(סי ' נשבע  שאם

על שעבר אף  ואמר , שבועתו והפר מסוימת אמירה לומר

את הפר כי  לשבועה  נפסל אינו ועשה ', ב 'קום שבועתו

מעשה  חשובה  אינה  שפתיים ' ו'עקימת בדיבור , (ראה שבועתו

ה"ב) פי "ג שכירות הל ' .מ"מ

ה'תשע''ח  אב מנחם  ט"ז קודש  שבת ?           

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰  
        

         
 

לא אם דווקא  הרמב "ם  שלשיטת  ביאר, משנה' ה'מגיד 

היסת בשבועת  די  הים) למדינת הלכו או מתו (כי  העדים  באו

זו  ואין לשלם. חייב  והכחישוהו העדים באו  אם אבל שפרע ,

הקודמת להלכה והכחישו (ה"ד )סתירה  העדים  באו אם  שגם

כי כפרן הוחזק  ולא  פטור, ההלואה  את שפרע  הלוה  טענת

בהלכה כי בו ", עדים שהם דבר אלא  זוכרים העדים  "אין

בעדים .הקודמת היא  ההלוואה  כאן ואילו להלוואה עדים 

והכחישוהו  העדים באו אם  שגם  מבאר משנה ' וה'כסף 

וכך וייפטר . היסת שבועת ישבע  אלא כפרן , מוחזק  אינו

הוא בעדים  שהצורך  הרמב "ם מלשון גם  משנה ' ה'לחם  מדייק 

ה 'מגיד כדברי  ואם  משבועה ". אף  ולהפטר דבריו "לברר כדי 

יכחישו  אם  לשלם לחייבו כדי  גם  נחוצים  העדים הרי  משנה '

שפרע ! טענתו את

אינו  שהלווה  הרמב "ם , לדעת משנה ': ה'כסף  ומוסיף 

משום זהו הלווה , את מכחישים  העדים  אם  גם כפרן  מוחזק 

(היינו  בו" עדים שהם  דבר אלא  זוכרין העדים ש "אין

ייחדו  שאם כן, אם  ויוצא לדבר). עדים להיות אותם שהזמינו

בפניהם , פרע  לא  שהלוה  ויטענו להלוואה  עדים להיות  אותם

הרמב "ם וכלשון לשלם, ויצטרך  כפרן "שאין (בה"ד )יוחזק 

שהם שדבר היינו בו", עדים  שהם דבר אלא  זוכרים  העדים

זוכרים . הם הרי  בו עדים

סופר ' מ')וה'כתב  סי ' ה 'מגיד(אה"ע  דברי  בהסברת  מוסיף 

משנה ':

שלפנינו, טענתבהלכה  מתקבלת לא להלוואה , עדים 

לומר ואין אותו, מכחישים  הם כאשר  עדים  בפני  שפרע  הלוה 

היות כי  לעדות , מוכנים היו שלא  כיון זוכרים אינם  שהעדים

את להכין משתדל  הלוה  היה  עדים  בפני  הייתה  שהלוואה

טוען  כאשר ולכן, עדים . להיות ההלוואה  בהחזרת  הנוכחים

אבל כפרן . הוחזק  אותו , מכחישים  והם  העדים בפני שפרע 

הקודמת טענתבהלכה מתקבלת  להלוואה עדים  היו

מכחישים שמביא העדים  אם  אף  עדים' בפני  'פרעתיך הלוה 

וכשם לעדות, הוזמנו אם רק  זוכרים  שהעדים כיון אותו,

נאמנותו, על סמך  והמלווה עדים בפני  נעשתה לא  שההלוואה 

להכינם טרח ולא  המלווה  נאמנות על סמך הלווה  גם  כך

לעדות .



צה                 
         

      

ה'תשע"ח  מנ"א י' ראשון  יום 


  

     
על 1) מלווה ודין חבירו, בפני  שלא ליפרע  הבא דין מבאר

את  מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד  המשכון
ודין  הזמן, לפני  לתבוע  יכול אם פירעון, זמן לו וקבע  חבירו

במדבר. לתובעו יכול ביישוב  חבירו מלווה

.‡ÈÙa ‡lL B„ÈaL ËLa Út‰Ï ‡aL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»¿ƒ»«ƒ¿»∆¿»∆…ƒ¿≈
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‰‰Óa BÚÈ„B‰Ï LÙ‡5ÚMiL ‰ÂÏnÏ ÌÈÓB‡  ∆¿»¿ƒƒ¿≈»¿ƒ««¿∆∆ƒ»«

ÏhÈÂ6,ÌÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈa ,ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ…ƒ¿»»≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
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ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÏËB „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»∆»¿∆»≈¿»∆
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ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc9. ∆∆ƒ¿≈…ƒ

פח .2) בכתובות נחמן קרוב .3)כרב  במקום שהיה כגון
עד 4) קרוב , במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין

קעד.). בתרא בבא ומקורו שם, (רי "ף  תחילה שיודיעוהו

מהם). גובה ערב  מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו
תובע  אלא תחילה הערב  את יתבע  לא חבירו את והמלווה

א). הלכה כ"ב , פרק  להלן (וראה הלווה שהיה 5)את כגון,
מהלכות  ט "ז פרק  (השווה להודיעו שטורח  רחוק  במקום
הרשב "א  בו נחלקו המרחק ? הוא ומה טז). הלכה אישות
אם  דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש,
ואם  מודיעים, - יום שלושים תוך ויחזור השליח  שילך בכדי 
הוא: המרחק  הרשב "א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר
משנה, ולחם משנה כסף  (עיין אחד יום מהלך בכדי 
חולק . בלי  הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן

שלא 6) לי  יישבע  טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
פרק  לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי 
במקומו  טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב , הלכה י "ד

פז.). שם רש"י  פי  על פח . ללווה 7)(כתובות לו יש שמא
(ערכין  המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר
הלווה  היה אם אבל חוששים, אין לשובר ודווקא כב :).
פרעתי לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן
בפנינו  היה אילו שמא בפניו, שלא גובין אין ראייה, כל בלא

ב ). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי  טוען כתובות 8)היה
יצאו 9)שם. שמא לנצרכים, כסף  מלהלוות יימנעו

לגבות. יוכלו ולא למרחקים

.Ck Á‡Â ÔÈc ˙ÈÏ ‡È‰Ï CÈˆ ˙BÈ‡ LÏL»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««»
ËM‰ Ìi˜Ï  ‰BL‡ ‰È‡ :ÂÈÙa ‡lL ÚtÈƒ»«∆…¿»»¿»»ƒ»¿«≈«¿»

B„ÈaL10,˙Á‡ ‰È„Óa BBÁ ÏÚaL  ‰iL ‰È‡ . ∆¿»¿»»¿ƒ»∆««ƒ¿ƒ»«∆∆
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יט :)10) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף  שמא
בפרק  לדין). (ובואו לדינא וחותו שטרייכו קיימו תנאי : גבי 
השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו

משנה 11) (כסף  יום שלושים מהלך תוך היינו, קרוב  במקום
אחד). יום מהלך תוך הרשב "א ולדעת הרא"ש, בשם

משנה).12) (כסף  הלווה בידי  מוחזקים שהיו

.‚‰ÂÏÓ13,B„Èa ÔBkLÓ ‡È‰Â ,ÔÈc ˙ÈÏ ‡aL «¿∆∆»¿≈ƒ¿≈ƒ«¿¿»
‡Â‡e‰ ÈBÏt ÏL BBkLÓ ‰Ê :Ó14‰ˆB È‡Â , ¿»«∆«¿∆¿ƒ«¬ƒ∆

ÓBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  ÈBÁ Út‰Ïe BÎÓÏ¿»¿¿ƒ»«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ«
‰ÂÏ ‡BiL „Ú ÔzÓ‰ :BÏ15‰ˆB Ì‡L ;ÔÚËÈÂ «¿≈«∆»…∆¿ƒ¿«∆ƒ∆

Áe˜Ï :ÓBÏ16ÓB‡  È„Èa ‡e‰17‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓe . «»«¿»ƒ≈«ƒƒ≈»
kÓ ‰nÎa ‰ÂÏ Ú„iL È„k ,ÌÈ„Ú ÈÙa BÎÓÏ18. ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈«…∆¿«»ƒ¿«

‰Âl‰ ˙Óe ,ÔBkLn‰ ÏÚ BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ¿≈««¿∆∆¬≈«««¿≈«…∆
‰ÂÏn‰Â19‰lÁz ‰Âl‰ ˙nL ÔÈa ,20‰ÂÏÓ ˙nL ÔÈa ¿««¿∆≈∆≈«…∆¿ƒ»≈∆≈«¿∆

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰lÁz21el‡Â ,B„È ˙ÁzM ‰nÓ ÚÙ ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆««»¿ƒ
ÚaL ‰Ê È‰ ,ÓB‡  È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :ÓBÏ ‰ˆ22 »»«»«¿»ƒ≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk C„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a23. ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

˙q‰ ÚaL BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe24ÏÚ ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ? ƒ¿≈»≈ƒ¿»∆≈¿ƒ∆≈ƒ¿»«
ÔBkLÓ ÏL BÓˆÚ25Á˜BlL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,26. «¿∆«¿∆»««»∆≈«

el‡L27BzÎÓ ‰z‡ :‰Ê ıÙÁ ÏL BÓˆÚ ÏÚ Ó‡ ∆ƒ»«««¿∆≈∆∆«»¿«¿
Ï‡ ;ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰  ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ28 ƒ«»¿«ƒ»»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»

eÚ„È ‡ÏÂ ,B„Èa ÔBkLÓ ‰Ê ıÙÁL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿»¿…»¿
‰ÚeLa ‡l‡ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ29; ««»¿«»≈»ƒ…∆»ƒ¿»

ÏÈ‡B‰Â30 ‡e‰ ÈlL :ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆ƒ
dÓˆÚ ‰ÚeMa ,CÎÂ Ck ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ :ÓBÏ ÔÓ‡31 ∆¡»«≈ƒ»»»¿»«¿»«¿»

ÔÈ‡L .ÔBkLÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ÚaL ‰È‰L∆»»ƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆«¿∆≈
BËÙÏ ‡l‡ ,‰ÚeMÓ BËÙÏ 'BbÓ' ÔÈÓB‡¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÔBÓnÓ32.ÔÚhM ‰Ó ÏhiL „Ú ÔBkLn‰ ÈÊÁÈ ‡lL , ƒ»∆…«¬ƒ««¿«∆ƒ…«∆»«

ו.13) שער גאון, האי  לרב  המקח  ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק  למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף  דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב "ש). יש שמא - ללווה שנודיע  עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע  של הוא זה שכלי 
טוען  מהלכות ט  ופרק  ח  פרק  להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב "ש, בשם משנה (כסף  דין בית ששמוהו השומא
מ ). קטן סעיף  ש"ך ועיין טו, סעיף  עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני  של משכונו זה ואמר: היורש ובא
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צו                
         

נשבע 20) היורש הרי  תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,
י "ז  (פרק  לקמן יתבאר חוב  שטר שלגבי  פי  על אף  ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי  אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),
המלווה  נתחייב  הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי 
שאני משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע ,
כגבוי היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש
(כנוסחת 22) פרוע  זה שמשכון אבא פקדני  שלא המלווה:

ב ). י "ז פרק  להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן
הגאונים. לא 24)דעת נשבע  והוא בידו כבר המשכון הרי 

מלהחזירו. להיפטר כדי  אלא ליטול טוען 25)כדי  אינו
וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי  לפיכך, החוב , לפירעון דמיו את
א  פרק  (להלן כמבואר חפץ  בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב  הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע  רוצה והוא - לו חב  שפלוני 

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ .28) בנקיטת נשבע  למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ  ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב , הלכה מט  שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח ). קטן עדים 30)סעיף  היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ  בנקיטת נשבע 

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי  יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע  שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי  תאמר? מה חפץ . בנקיטת היינו עדים שם  היו
משיב  זה על בידי , הוא לקוח  אומר היה רצה אם עדים,
הר"י וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח , הלכה שכירות מהלכות ב  פרק  ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי  על רבינו דברי  הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי  אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי  הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי  עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי  הוא לקוח  אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב . הלכה ונטען טוען מהלכות ח  פרק  ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט  קטן סעיף  עב  סימן ש"ך ועיין

.„‰ÂÏn‰33‚ B‡ „‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ BÁ ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a iÁ ‰ÂÏn‰ È‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿

e‡aL34ÚÏÒ :‰ÂÏn‰ Ó‡Â ,35ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ∆≈«¿¿»«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈
ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈÈ„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È‰  ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eLa BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39Ó‡ .ËÙÂ ,BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈÈ„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eLa BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ ÚMÈ  »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ ÚMÈ Ck Á‡Â44‰„B‰ È‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ Ó‡ .Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚMÈ  ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙ÚeLa ÏÏBÎÂ ,B˙eLa47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
‰Âl‰ Ó‡ .BÁ‰48‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : «»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»

‰MÓÁÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL»∆¿««¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»«¬ƒ»
,B˙eLa BÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚMÈ  ‰ÂL ‰È‰ ÔÈÈ„ƒ»ƒ»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿

ÏÏÎÈÂ49,ÌÈÈ„ ‰MÓÁ ÏÚ ˙È ‰ÂL ‰È‰ ‡lL ¿ƒ¿…∆…»»»∆»≈«¬ƒ»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔÈÈ„ ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ .Èc‰ ÌlLÈÂƒ«≈«ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»ƒ»»
‰ÂÏÓ ÚMÈ  ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ‰Âl‰Â ,‰ÂL50 »∆¿«…∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»««¿∆

‰È‰ ÔÈÈ„ ÈML B˙ÚeLa ÏÏBÎÂ ,B˙eLa BÈ‡L∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»
Ú„BÈ ‡e‰ È‰L ;BÁ‰ ‡L ‰Âl‰ ÌlLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿»«∆¬≈≈«

BÚt Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,BÏ iÁ ‡e‰L È‡cÂa51‡Ï Ì‡ ¿««∆«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ…
BÚt52,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ . ¿»∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆

‰ÂÏn‰ ÚMÈ  ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â¿««¿∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»«««¿∆
ÏÚ ˙È ÂÈÓcL Ú„BÈ BÈ‡L ÏÏÎÈÂ ,B˙eLa BÈ‡L∆≈ƒ¿¿ƒ¿…∆≈≈«∆»»»≈«
iÁ ‡Ï È‰L ;ËtÈÂ ,˙Á‡ ‰Ëet elÙ‡ BÁ‰«¬ƒ¿»««¿ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈

ÌeÏÎa BÓˆÚ53Ú„BÈ È‡ :‰ÂÏn‰ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . «¿ƒ¿¬»ƒ»«««¿∆¬ƒ≈«
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï‡ ,BÁ‰ ÏÚ ˙È ‰ÂL ‰È‰L54 ∆»»»∆»≈««¬»≈ƒ≈««»
‰ÚeL ‡Ïa ‰Âl‰ ÔÚhM ‰Ó Ïk ÌlLÓ ‰Ê È‰55; ¬≈∆¿«≈»«∆»««…∆¿…¿»

ÈÈ‡ ÌÈMÓÁÂ È„Èa EÏ LÈ ÌÈMÓÁ :Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬ƒƒ≈¿¿»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ
ÚM‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ÚeL iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ56, ≈«∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«

‡a˙iL BÓk57ÌÈÁ‰Ï BÏ LÈÂ .58ÏÚÔÚBhL ÈÓ ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈
˜L59. ∆∆

מג.33) שבועות שכירות 34)משנה מהלכות י  בפרק 
שכר. שומר - המשכון על שהמלווה א, ארבעה 35)הלכה

בכתב ֿיד.36)דינרים. הוא כן 37)וכן ואחרי  בראשונה,
יישבע  אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע 
הלה  ויוציא (הלווה) זה יישבע  "שמא תחילה, הלווה
לבטלה  - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה)

לד:). מציעא בבבא הר"ח  פי  על 38)(על חכמים שהטילו
שאינו  חפץ  בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו השומר,
ו  בפרק  כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני  ברשותו,
לד.). מציעא (בבא א הלכה ופיקדון שאלה מהלכות

בכול.39) כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני  = סלע  חצי 
דינרים.42) שני  אחד.43)ותובע  דינר לך ומגיע 
מודה44) ככל התורה, מן שם.45)במקצת.שבועה
סלעים.46) מדין 47)שני  להישבע  שעליו השבועה גם

סלע . תובעו הלווה שהרי  בכול, שם.48)כופר
מודה 49) מדין להישבע  שעליו השבועה גם בשבועתו

מודה  של השבועה תחילה נשבע  אינו ולמה במקצת,
שבועות  שתי  שנתחייב  מי  כדין התורה, מן שהיא במקצת
בפרק  להלן כמבואר תחילה, החמורה על אותו שמשביעים
שקיים  עוד שכל לפי  יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א
בלא  שוויו על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש
סימן  הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה
אינו  לשבועת השווי  שבועת מקדים (שם) והטור עב .

מה). קטן סעיף  שם ש"ך ועיין לא 50)ברשותו. זו הלכה
לרבינו  לו יצא כן אבל משכון, בדיני  (שם) בגמרא נתבארה
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הלוויתני שהאומר קיח . קמא בבא במשנה המבואר פי  על
מהלכות  א פרק  לקמן (ראה חייב  החזרתי  אם יודע  ואיני 

ט ). הלכה ונטען המשכון.51)טוען וכל 52)באבידת
לו  יש הדין ומצד חייב . - החזרתי  אם יודע  איני  האומר
ונטען  טוען (בהלכות כמבואר שבועה בלא ליטול למלווה
לו  יש ברשותו שאינו להישבע  שעליו מתוך אלא שם)
(מגיד  שווה היה דינרים ששני  גלגול, מדין להישבע ,

איני53)משנה). אומר והלה בידך לי  מנה האומר וכל
נשבע  היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע 
מדין  אבל ח ) הלכה שם (כמבואר ונפטר יודע  שאינו היסת

חפץ . בנקיטת להישבע  הוא חייב  חייב 54)גלגול הרי 
חייב . הוא כמה יודע  אינו אלא בתשלומים מצד 55)עצמו

טוען 57)שמשלם.56)הלווה. מהלכות ד פרק  להלן
בידי לך יש חמישים (האומר זה "הרי  ז: הלכה ונטען
במקצת  שמודה מפני  שבועה, מחוייב  יודע ) איני  וחמישים
יודע , אינו שהרי  בו, שכפר במקצת להישבע  יכול ואינו

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם שם),לפיכך
"בעל  ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק  והשווה
ישלם  יודע  איני  אומר והשומר הוא וכך כך אומר הפיקדון
(ראה  הלוי  יוסף  רבי  הרב  רבותי  הורו וכזה ... שבועה בלא
והראב "ד  ז"ל". ורבו מג:) שבועות בחידושיו מיגאש ר"י 
דומה  שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם
לו  היה ששם יודע , איני  וחמישים בידי  לך יש לחמישים
ראב "ד  (עיין הערמה אלא יודע  איני  בטענת ואין לידע 

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שם.58)שאלה מיגאש, ר"י 
כדין.59) שלא ממון ממנו ומוציא

.‰ÏÚ Û‡ ,BÚÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú˜Â ,BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««
BÚ˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡  B„iÓ e˜ ‡lL Èt60ÛBÒ „Ú ƒ∆…»ƒ»≈»¿»¿«

ÔÈa ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ÔÈa ;ÔÓf‰«¿«≈¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L61‰ÂÏ ˙nL ÔÈa62˙nL ÔÈa ∆ƒ¿»«««¿≈∆≈…∆≈∆≈

‰ÂÏÓ Ì˙Òe .‰ÂÏÓ63ÌBÈ ÌÈLÏL 64ÔÈa ËLa ÔÈa , «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÏÎa Úa˙iL ‰˙‰ Ì‡Â .ÔBkLn‰ ÏÚ ÔÈa ‰t ÏÚ«∆≈«««¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿»¿«

‡e‰ ÔBÓÓ È‡zL ,BÓBÈa BÚ˙Ï BÏ LÈ  ‰ˆiL65. ∆ƒ¿∆≈¿»¿¿∆¿«»

השביעית 60) אין שנים לעשר חבירו את "המלווה ג: מכות
לתובעו  יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני  משמטתו",

הזמן. על 61)תוך במלווה עסקינן במאי  "הכא שם
על  מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון

ה.62)פה. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות א פרק  השווה
קבוע .63) מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת בלא
שם).64) (מכות יום משלושים בפחות לתובעו יכול אינו
קיים.65) בממון תנאי  וכל

.Â,ÈzÚwL ÔÓf‰ ÛBÒ ÌBi‰ :Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË»«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
ÚaL ‰Âl‰  zÚ˜ ÌÈÓÈ ‰OÚ „Ú :ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆ƒ¿»

˙q‰66 BpÓÊ ÛBÒ ÌBi‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»»≈∆»∆«¿«
‰Bz‰ ˙ÚeL ÚaL ‰Ê È‰67.˙BÚh‰ ‡Lk , ¬≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿»«¿»

של 66) תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין
ערך  הזמן שרווח  הוא, ממון כתובעו הפירעון) (זמן זמן
שהוא  פלוני  באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון
אומר  והוא יום שלושים ועד מכאן ... זוז אלף  לחבירו חייב 

אדם  כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן
יום  ל' ועד מכאן נותנן בין - זוז אלף  בידו ויהיו ליתן רוצה
משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן בין

מקום 67) "שכל השמועה מפי  למדו שכן העד, להכחיש
שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים ששני 
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק  להלן רבינו (מדברי 

:ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓf‰ ÔÓ ‡L ÌÈÓÈ ‰MÓÁ :ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿«¿∆≈
ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ :‰ÂÏnÏ ÌÈÓB‡  ‰OÚ¬»»¿ƒ««¿∆«¿≈«

‰MÓÁ‰68.ÌÈÓÈ ‰MÓÁ „BÚ ‡LpL ˙q‰ ÚMÈÂ , «¬ƒ»¿ƒ»«∆≈∆ƒ¿«¬ƒ»»ƒ

יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע  לא המלווה, לדברי  אף  כי 
משנה). (כסף  מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.ÊËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú˜ ‡lL ˙q‰ BÁ ÏÚa ÚMiL ,ÈÏ ‰‡È  ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב 

.Á‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa ÚzÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡  a„na BÚ˙e ,eMia BÁ ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ÚÙÏ iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

a„na BÚÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL‰  »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
ÚÙ ÈÈ‡ :BÏ ÓB‡  ‰ˆ Ì‡Â ,Ïa˜Ó  ‰ˆ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È‰Â .eMia EÏ Èz˙pL C„k ,eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.eMia epÚÙiL „Ú B˙eLaƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח .71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו  המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב "ן

להלן. רבינו

      
מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

מחצה  פרעתי  או כולו הוא פרוע  ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני , פלוני 
בידך  לי  מנה אומר ודין הוא. שלי  אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני  ויודע  כלום בידי  לך אין אומר והלווה

פרוע . והוא עלי 

.‡Ì‚Bt‰2BËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úet ‡e‰L BËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL ÚtÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

LBi‰ ÔÓ ÚÙp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ ÛBh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰ÚeLa ‡l‡ ÚtÈ ‡Ï 9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰Bz10BÏ ÓB‡Â .11Ck Á‡Â ÚM‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú˙Â ,ÔÓÊÏ BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12ÚtÈ  ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰ÚeLa ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï  BpÓÊ Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰ÚeLaƒ¿»

מגרע .2) זוז,3)מחסר, אלף  סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע  לא - וכך כך אלא
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צח                
         

דמיפרע  דייק , "דפרע  (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).
והנפרע  שפרע , כמה וזוכר מדייק  לחבירו (הפורע  דייק " לא
ולפיכך  ושכח ), הכל נפרע  שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק  אינו

שידייק . כדי  שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה
ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע  לא - כלום נפרעתי  לא
כל  שהרי  העד, להכחיש כדי  התורה שבועת אינה זו
נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע . של דעתו להפיס  כדי  היא חכמים תקנת אלא ונוטל,

כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח  רחוק , במקום הנמצא
א). הלכה (פי "ג בפי "ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי  אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי , שלא לי  ישבע  טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב ). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח "כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י ). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי 
א. הל' (וכן 11)פ "ז בכת"י  הוא וכן לו, ואומרים צ "ל:

ב "ד  - כשיתבע  כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף  תטול, ואח "כ השבע  לו אומרים
ח . הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי "ד מפני  כך,

(הגהות 12) החוב  לפרעון שנקבע  ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ "ח  וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי ", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.ËL ÚtL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚÙÏ BÁ ˙‡ ÚBz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚt ‡Ï :ÓB‡ ËM‰ ÏÚe ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈÓB‡ 14BÏ ÌlL :15ÚMÈ :Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ  ÏhÈÂ ÂÈzÚt ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚt ‡lL B‡ ÌeÏk BÚt ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙ÚeLÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ 18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב "ד בי "ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף  שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי " "ישבע  הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי "ף 
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח 

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני  הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע . כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי  - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע "י  הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי גם וראה ה"ח , ונטען טוען מהל' פ "ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב  א חלק  כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי  להשביעו
אין  וגם פרוע , בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס  אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים

לו" שומעים - לגבות כדי  לישבע  רוצה מעצמו הוא אם וכן
ו). סעיף  פב  סי ' (שו"ע 

.‚Ìi˜Ó ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ËL Èz˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆

˙Èa ˜‡ B‡ ‡e‰ ˙Èa ‰Ê BÁL ÔÚhL20B‡ , ∆»«∆∆ƒƒ¬«ƒƒ
‰Ó‡ ËL ‡e‰L ÔÚhL21Èz˙k :Ó‡L B‡ , ∆»«∆¿«¬»»∆»«»«¿ƒ

È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ ˙BÂÏÏ22,‰ÚË ÔÚBË :c ÏL BÏÏk , ƒ¿¿…»ƒƒ¿»∆»»≈«¬»
‰ÂÏn‰Â ,ÏËa ËM‰ ‰È‰ ËM‰ ÏÚa ‰„B‰ Ì‡L∆ƒ»«««¿»»»«¿»»≈¿««¿∆
:‰Âl‰ Ó‡Â ,ÔÚBË ˜L ‰fL ÓB‡Â ,BËLa „ÓBÚ≈ƒ¿»¿≈∆∆∆∆≈¿»««…∆
LÈ :ÌÈB‡b‰ ÔÈa ˙˜ÏÁÓ BÊ È‰  ÏhÈÂ ÈÏ ÚMÈƒ»«ƒ¿ƒ…¬≈«¬…∆≈«¿ƒ≈
ÏL ÔÈÚk ÚM‰Ï ËM‰ ÏÚa iÁL ,‰B‰L ÈÓƒ∆»∆«»«««¿»¿ƒ»«¿≈∆

‰Bz23BÚtL ÂÈÏÚ ÔÚhL ÈÓk ,24È˙BaÂ ;25,eB‰ »¿ƒ∆»«»»∆¿»¿««
BÚtL ‰Âl‰ ÂÈÏÚ ÔÚË Ì‡ ‡l‡ ‰ÂÏn‰ ÚMÈ ‡lL∆…ƒ»«««¿∆∆»ƒ»«»»«…∆∆¿»

ËMa ‰„B‰ È‰L ,„Ïa26;„ÓBÚ ‡e‰ ÔBÚÙÏe ƒ¿«∆¬≈»«¿»¿≈»≈
˙BÚh‰ el‡ Ïk Ï‡27ËL ÏhÏ epÓÈ‰ Ïk ‡Ï  ¬»»≈«¿»……≈∆¿«≈¿»

‰na ‰ÂÏn‰ ÏÚ ÔÚËÈ Ck Á‡Â ,ÌlLÈ ‡l‡ ,Ìi˜Ó¿À»∆»¿«≈¿««»ƒ¿««««¿∆«∆
‰ˆiL28ÚMÈ  Ùk Ì‡Â ,BÏ ÈÊÁÈ  ‰„BÈ Ì‡L , ∆ƒ¿∆∆ƒ∆«¬ƒ¿ƒ»«ƒ»«

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .˙q‰∆≈¿»∆«¿ƒ»

בב "ד.19) אושרו עדיו נזקקים 20)שחתימת ב "ד שאין
כמבואר  ללווה, ממלווה ולא למלווה מלווה לא - להוציאו

א. הל' פ "ו אימון 21)למעלה יסוד על ומסרו שכתבו
לוה. שלא וטוען - ילוונו אם אלא יתבענו אלא 22)שלא

פב ). סי ' יוסף ' ('בית זה ומצאו נפל, בנקיטת 23)ממני 
הלכה 24)חפץ . למעלה כמבואר פרעתיו, שלא לי  ישבע 

שבועות 25)א. בחידושיו מיגאש והר"י  בתשובה, הרי "ף 
טענה 26)מא. שטוען אלא מעיקרו, השטר בכשרות

עומד, לפרעון השטר שהרי  הזמן, במשך להתהוות העשויה
המלוה. את משביעים -27)ולפיכך למעלה שנפרטו

הם. מעיקרו השטר כשרות לעקירת בפני28)טענות טענה
ממנו. הוציא כדין לא שלדבריו לו, שנתן הדמים על עצמה

.„BÁ ËL ‡ÈˆBn‰29‡Ï :ÓB‡ ‰ÂÏÓ ,BÁ ÏÚ «ƒ¿««¬≈«¿∆≈…
ÌÈ„Ú‰Â ,‰ˆÁÓ ÈzÚt :ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,ÌeÏk ÈzÚÙƒ¿«¿ƒ¿¿…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿»≈ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ30‰Âl‰ ÚaL  Blk BÚtL31,‰ˆÁÓ Ô˙BÂ ¿ƒƒ∆¿»Àƒ¿»«…∆¿≈∆¡»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È‰L32‰„‡ ÈLÓk BÈ‡Â .33ÈtÓ , ∆¬≈»¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ¬≈»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ËM‰ ˙ÓÈ‡L34‰ˆÁn‰ ‰B‚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â . ∆≈««¿»»»¿≈««¿∆∆«∆¡»

ÔÈBÁ ÈaÓ ‡l‡35e‡ :ÌÈÓB‡ ˙BÁB˜l‰ È‰L ; ∆»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«»¿ƒ»
CÓÒ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ36.‰Ê ËL eÏha È‰Â , «»≈ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿¿»∆

קכח :29) על 30)בבאֿבתרא הלוה הודה שכבר לאחר
לז). ס "ק  פב  סי ' ש"ך ועיין שם, (רש"י  שפרע 31)מחצה

היא.32)מחצה. עדים כמאה בעלֿדין והודאת
מח :)33) (גיטין ששנינו כמו השבועה, מן חכמים שפטרוהו

ובגמרא  העולם". תיקון מפני  ישבע  לא - מציאה "המוצא
או  לשתוק  לנתבע  לו שאפשר דבר שכל אמרו, (נא:) שם
את  ומחייב  מודה והוא פטור, ויהיה אחרת טענה לטעון
פרעתי אמר אם וכאן - אבידה כמשיב  דינו - במקצת עצמו

שפרעו. עדים יש שהרי  נאמן, היה בעת 34)הכל,
יעידו  שמא וחושש העידו, שהעדים קודם ההודאה,
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ועיין  הרי "ף , כנוסחת (שם במחצה הודה ולפיכך לחובתו,
יוסף '). -35)ב 'נמוקי  לוה של רשותו תחת שהם מנכסים

הלקוחות. מן גובה שם.36)ואינו

.‰ÏBÎÈ BÈ‡L BÁ ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰37,BÓi˜Ï ƒ»»¿«∆≈»¿«¿
Ï‡ ,‰Ê ËL Èz˙k È‡L ˙Ó‡ :‰Âl‰ Ó‡Â¿»««…∆¡∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿»∆¬»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙BÂÏÏ Èz˙k B‡ ,‡e‰ ‰Ó‡ B‡ ,ÂÈzÚt¿«¿ƒ¬»»»«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…
‡Ï :Ó‡ ‰ˆ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,È˙ÈÂÏ»ƒƒ¿…«≈»∆ƒ¿ƒ»»»«…
‰Ê È‰  Ìi˜˙ ÂÈtÓ È‰Â ,ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰»¿»ƒ≈»«¬≈ƒƒƒ¿«≈¬≈∆

ÔÓ‡38tÈÂ ˙q‰ ÚMÈÂ ,Á‡ ‰ÂÏn‰ BÓi˜ Ì‡Â .Ë ∆¡»¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿««¿∆««
˙BËM‰ ‡Lk ‡e‰ È‰  ÔÈc ˙Èa Ck39. »¿≈ƒ¬≈ƒ¿»«¿»

לקיימו.37) עדים עתה מוצא האומר 38)שאינו כדברי 
ואם  לקיימו", צריך - שכתבו בשטר "מודה יט .) (כתובות

פרעתי . לטעון: הלוה יכול - מקיימו בו.39)אינו וגובה
שקיבלו  כיון האומר: כרב , ולא קו.) (ב "ק  נחמן כרב 
לקמן  (ראה ממון. משלם אינו שוב  הנתבע , שבועת הבעלים

ד). ס "ק  מו סי ' והגר"א יא, הל' ונטען טוען מהל' פ "ב 

.ÂÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰40Ìi˜Ó ËL41ÛiÊÓ :‰Âl‰ Ó‡Â , ƒ»»¿»¿À»¿»««…∆¿À»
Ó‡Â ,‡e‰ ‰Ó‡ ËL B‡ ,ÂÈz˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰≈»…¿«¿ƒ¿«¬»»¿»«
ÈÏ ‰È‰ Lk ËL Ï‡ ,ÌÈc‰ Ôk :‰ÂÏn‰««¿∆≈«¿»ƒ¬»¿»»≈»»ƒ

„‡Â42,BËL ˙‡ aML ‡e‰ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿»«««ƒ∆««¿∆∆ƒ≈∆¿»
ÔÈc ˙Èa Ìi˜˙ È‰L ,ÛiÊÓ BÈ‡ :Ó‡ ‰ˆ el‡Â¿ƒ»»»«≈¿À»∆¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ

ÌeÏk Ba ‰B‚ BÈ‡ 43˙q‰ ‰Âl‰ ÚaL ‡l‡ , ≈∆¿∆»ƒ¿»«…∆∆≈
ËM‰ ‰Ê È‰L ,ËÙÂ44eLÁ ‡e‰ ÒÁk45. ¿ƒ¿»∆¬≈∆«¿»¿∆∆»

יוסף .40) כרב  ופסק  לב . בב "ב  מפרש 41)מעשה רבינו
עליו, חולקים והרשב "א והרמב "ן מקוים, בשטר שם הגמרא
מזויף  שהוא שהודה בשעה מקוים באינו המדובר ולדעתם

(מגידֿמשנה). קיימו כדי42)ואח "כ שטר, זייפתי  ולכן
שיודה. חורין.43)לאלצו מבני  ולא ממשועבדים לא

פיו.44) על לגבות לפנינו נאמינהו 45)שהציג תאמר? מה
חורין  בני  מנכסים ויגבה אצלו לו יש שחוב  עלֿכלֿפנים
להוציא  'מיגו' – מזויף  אינו אומר היה רצה שאילו ב 'מיגו'
האדם  את לפטור אלא 'מיגו' לומר לנו ("אין אמרינן לא
מיגו" לטעון כשיזדמן בטענתו מאחרים שיגבה לא מחוב ,
ועיין  - ה. משנה פ "י  שביעית המשנה בפירוש רבינו לשון -

ט ). ז, ס "ק  פג סי ' ש"ך

.ÊBa ‰ÂÏÂ ÊBÁ BÈ‡  BÚÙe Ba ‰ÂlL ËL46; ¿»∆»»¿»≈≈¿…∆
.ÒÁk ‰OÚÂ B„eaÚL ÏÁÓ kL∆¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»¿∆∆

בו 46) זה בשטר ולוה חוזר אינו - שלוה ביום פרע  ואפילו
יז.). (ב "מ  עלֿפה כמלוה זה הרי  לוה ואם ביום,

.Á:‰Âl‰ Ó‡Â ,BÁ ÏÚ Ìi˜Ó BÁ ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«¿À»«¬≈¿»««…∆
Ï‡ ,‰È‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ Ó‡Â ,EÈzÚt ‡Ï‰¬…¿«¿ƒ¿»«««¿∆≈»»¬»

ÈzÊÁ‰Â ÈzÊÁ47ÌÚt E˙B‡ È˙ÈÂÏ‰Â ˙BÚn‰ EÏ »«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿««
ÚÙpL ;ËM‰ ÏËa È‰  ‰iL48‡e‰ È‰Â , ¿ƒ»¬≈»««¿»∆ƒ¿««¬≈

ÒÁk49ÈtÓ ˙BÚn‰ EÏ ÈzÊÁ‰ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ¿∆∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ¿«»ƒ¿≈
ËM‰ ÏËa ‡Ï  ÌÙÈÏÁzL „Ú ˙BBË eÈ‰ ‡lL50, ∆…»«∆«¬ƒ≈…»««¿»

Ìi˜ B„eaÚL ÔÈ„ÚÂ51. «¬«ƒƒ¿«»

לב :47) ח .48)ב "ב  בהלכה כמבואר שעבודו, נמחל וכבר
והלוהו,49) שחזר המלוה טענת על היסת, הלווה ונשבע 

בתחילה 51)שם.50)ונפטר. בהן הכיר שאילו מכיון
(ראה  פרעון זה אין - מקבלן היה לא טובות, שאינן

מגידֿמשנה).

.Ë,‰Ó ÂÈÏÚ BÏ LiL Ìi˜Ó ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»»¿»¿À»∆≈»»»∆
;ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚt ‡Ï‰ :‰Âl‰ BÏ Ó‡Â¿»««…∆¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
˙‡ BÏ ÈkÊ‰ ‡Ï Ï‡ ,BÚtL e„ÈÚ‰Â el‡ e‡e»≈¿≈ƒ∆¿»¬»…ƒ¿ƒ∆
BÁ Ï‡ ,zÚtL ‡e‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ Ó‡Â ;ËM‰«¿»¿»«««¿∆≈∆»«¿»¬»

È‰  EÏˆ‡ ÈÏ ‰È‰L zÚt Á‡ËM‰ ÏËa52. «≈»«¿»∆»»ƒ∆¿¿¬≈»««¿»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na53˙B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«

eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡ Ì‡ Ï‡ ;ÔBÚt54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿
˙B˙a B‡ ÔB„wt ˙B˙a B‡ ÔBÚt ˙B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«

ËM‰ ÏÚa Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ
ÔÙk ˜ÊÁ‰ È‰  ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;ËM‰ ÏËe , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ

,ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ‡e‰ Á‡ BÁ ÏL ÔBÚt :Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚt ‡Ï È‰L ;ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ Ó‡ .Ô‰ Á‡ BÁ ÏL ÔBÚt :ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

BL ÈÓc ‰Ê BÁ ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
BOa ÈÓ„ ˙È‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:ËM‰ ÏÚa BÏ Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L Á‡ BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ËM‰ ÏËa  ÚÙ ÂÈÓcÓe BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ ÚtL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ ÚMÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚtL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע  מב . (שבועות פרעת אחר חוב  לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי "ף  והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני  כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב  לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי  מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי  ע "פ  שם, מיגאש ר"י 

ב . הלכה ונטען טוען מהלכות פ "ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי57)ראה

החוב . לפרעון הכסף  נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי  וזקפת ממך, לקחתי  שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי  וגבית שלי , באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י  זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי  שגבה הוא מודה
אחר. חוב  פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי  שכשנתן

השור  בשר שמדמי  המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו
בעד  שזקף  החוב  פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,

לא). ס "ק  נח  סי ' הש"ך (ע "פ  שמכר השור דמי 

.È„Á‡ „Úa BÁ ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰ÚeL iÁÓ ‰Ê È‰  ÈzÚt64ÚMÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È‰  ÂÈzÚt ‡lL ÈÏ ÚMÈ :Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
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:Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È‰  ÂÈzÚt ‡lL ÈÏ ÚMÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום
רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע "פ  ז) אות פשוט  גט  פרק  בבאֿבתרא
מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק  - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ "א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש
נפרע . שלא בחזקתו השטר הרי  מודה 65)- הוא "שהרי 

שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע , אחד עד בהעדאת הנשבע  ואין פרעתי )
רבינו  (מדברי  כפירתו" על וישבע  בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב  וכל ח ), הלכה ונטען טוען מהל' פ "ד להלן
הל' ועיין לב . בבאֿבתרא (ע "פ  משלם - לישבע  יכול ואינו
הרי ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי , לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני  לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע "פ  ממון נחייבהו
הרשב "א, תשובת ע "פ  רבינו דברי  מבאר ובכסף ֿמשנה
ואח "כ  לויתי , לא ואמר בבי "ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק  כן ואם ופרעתי , לויתי  ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב "ד השגת ראה ב 'מיגו'. לו מאמינים

הראב "ד]. של ופירושו ה"ב .66)הבאה למעלה

.‡È˙Èa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ÙBk‰L :È˙Ba eB‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È‰  ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡e ,ÔÈc67˙ÚeL ÚMÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚÙe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :Ó‡Â ÊÁ .‰Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
iÁÓ ‰Ê È‰  Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,ÚMÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ÚeL68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב  הכופר זה שהרי  כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ "א הראב "ד 68)שיתבאר

זה  הרי  לויתי , לא שטען מכיון רבינו: דברי  כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע , שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע . שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי , לויתי  ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע "י 
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב 'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי  הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע "י  הראשונה טענתו

.È‰ÂÏn‰ ÚMÈ :Ó‡Â ,ËM‰ ÚtL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
ÚMÈ Ck Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡‰ :BÏ ÌÈÓB‡  ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ  ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈

BÚÈaLÈÂ ,BBÁ ÏÚÏ72È Ck Á‡Â Út ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע  למה כי 
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע "פ  אין 70)לפרוע  אמר צ "ל:

עשין  הסמ "ג העתיק  וכן תימן, בכת"י  הוא (וכן כלום לי 
כלום. לי  אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע  הגאונים שתיקנו ב , הל' פ "ב  למעלה

שירוויח , שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי : אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח "כ פרעו שלא המלוה את ישביע 
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ "ג העתקת ע "פ  רבינו, דברי 
יתן  ידו ולכשתגיע  לו, שאין הגאונים מתקנת תחילה
לו, יתן ואח "כ פרעו שלא ישביענו ואז - לבעלֿחוב 
והיא  לפניה, האמור עם קשורה וכו' ידו ולכשתשיג שפיסקא
שביארנו. וכמו אותו, שמשביעין השבועה מנוסחת חלק 
"וכשתשיג  ח "א: ב , שער התרומות' 'בעל מהעתקת אולם
יתן  ואח "כ פרוע  שטרו שאין ישביעו לבעלֿחובו ליתן ידו
בשו"ע ): ומשם פב , (סי ' ה'טור' מהעתקת וכן לו",
פיסקת  שאין נראה וכו', לב "ח " ויתן ידו "וכשתשיג
קשורה  שהיא אלא השבועה לנוסחת שייכת "ולכשתשיג"

ו  לאחריה, האמור אותו עם משביעין רבינו: דברי  הצעת כך
 ֿ לבעל ליתן כדי  ידו ולכשתשיג לו, שאין הגאונים בתקנת

לו). יתן ואח "כ פרעו שלא ישביעו חובו,

.‚È„‡Â ,ËLa BÁ ÏÚ BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓ73 ƒ∆»»«¬≈ƒ¿»¿»«
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ È‰Â ,ËM‰74, «¿»«¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»

ÔÚËÂ75˙q‰ ÚaL ‰Ê È‰  ÚtL76:È˙Ba eB‰Â . ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»∆≈¿««
ÔÓÊÏ BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡L77BpÓÊ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ∆¬ƒ»»«ƒ¿««¬«ƒ…ƒƒ«¿«

Út‰Ï78,ËL B„Èa ÔÈ‡Â ËM‰ BÏ e˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»«ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿»
;BÚtL ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡  ÈzÚt ÔÚBË ‰Âl‰Â¿«…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

BÚt ‡nL ÔÈLLBÁ e‡L79B‡ ËM‰ Ú˜ CÎÈÙÏe , ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿»
‡ˆBÈ ËM‰ ‰È‰ elÙ‡L :È˙Ba eB‰ ÔÎÂ .BÙO¿»¿≈««∆¬ƒ»»«¿»≈
Á‡ ÏÙ ÈpnÓ :ÔÚBË ‰Âl‰Â ,Á‡ È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈«≈¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«««
˙q‰ ÚaL  BpÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚtL∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«ƒ¿»∆≈
ÌL ÔÈ‡  ‰ÂÏn‰ „Èa ËM‰ ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;ËÙÂ¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿»¿«««¿∆≈»

‰˜ÊÁ80. ¬»»

אבד.73) - לי  שהיה שטר המלוה: והקנין 74)אמר
כמבואר  עומד לכתיבה קנין שסתם כשטר, חשוב  כשלעצמו
ה). א, לט , סי ' שו"ע  ועיין א, הלכה פי "א (למעלה

חוששין 76)הלווה.75) המלוה, ביד אינו והשטר הואיל
בבאֿבתרא  (ע "פ  בסמוך רבינו שמבאר וכמו פרעו, שמא
. . . החובות "בשטרי  יא: הל' פכ"ג להלן והשווה קמח .
שכתבתם  שטר ואמר . . . מידו וקנו קיימים שעדיו אע "פ 
מחלו"). או פרעו שמא - שני  שטר לו כותבין אין אבד, לי 

או 77) הפרעון זמן עדיין הגיע  שלא מודה שהלווה כגון
כך. על מעידים תוך 78)שהעדים פורע  אדם שאין וחזקה

ו). הל' פי "א למעלה (כמבואר תוך 79)זמנו שהוא אע "פ 
מגידֿמשנה). ז: בבאֿמציעא (ע "פ  אדם 80)הזמן שאין

וכסף ֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה זמנו תוך פורע 

.„ÈËLa ÔÈÊÁB‡ Ô‰L ÌÈL81ÈlL :ÓB‡ ‰ÂÏn‰ , ¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿»««¿∆≈∆ƒ
EnÓ Ba Út‰Ï ÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰82:ÓB‡ ‰Âl‰Â , ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿«…∆≈

BÓi˜Ï ÏBÎiL ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :ÏÙ ÈpnÓe ÂÈzÚt83 ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»«¿»∆»¿«¿
ÚaL ‰Ê 84ÔÈˆÁÓ ˙BÁt el‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L85, ∆ƒ¿»∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»

ÌlLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt ÌÈÓca BÏ ÔÈ‡L ÚMÈ ‰ÊÂ¿∆ƒ»«∆≈«»ƒ»≈∆¿»ƒ«≈
‰ˆÁÓ ‰Âl‰86‰Âl‰ ÚMÈ  BÓi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «…∆∆¡»¿ƒ≈»¿«¿ƒ»««…∆

BÚtL ˙q‰87.BÏ CÏÈÂ , ∆≈∆¿»¿≈≈
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ז.81) נפל.82)בבאֿמציעא בעדים.83)וממני 
הולך 84) ואחד אחד כל יהא שלא כדי  חכמים, מתקנת

ולקמן  ה:, (שם הוא שלי  ואומר חבירו של בטליתו ותוקף 
ז.). הלכה ונטען טוען מהל' בזה 85)פ "ט  לי  יש כלומר:

קלח  סמ "ע  ועיין ה: ב : שם (ראה מחציו פחות ולא השטר,
שם  גמרא (ע "פ  מבאר שם למשנה בפירושו ורבינו ה, ס "ק 
לא  בשבועתו, דבר שום הנוטל שהנשבע  מעיקרנו "כי  ה:):
ולפיכך  שבועה, באותה ליטול שראוי  ממה יותר על ישבע 
כולה  שהיא ישבע  ולא מחצייה, פחות בה לו שאין ישבע 

חציה". אלא נוטל שאינו מאחר שם 86)שלי , יוחנן כרבי 
ובכל  אוחזים, השטר מן חלק  באיזה הבדל כל שאין ז:
מ ). ס "ק  סה סי ' וש"ך מגידֿמשנה (ועיין חולקים - האופנים

כולו 87) ואפילו מקוים, שאינו שטר בכל פרעתי  טוען כדין
ה). הלכה למעלה (כמבואר המלוה ביד

.ÂË:ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿«»≈
BÏ Ó‡ ;EÈzÚt :ÓB‡L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿∆≈¿«¿ƒ»«

˙q‰ ÈÏ ÚM‰ :ÚBz‰88‡Ï‰Â :Úa˙p‰ BÏ Ó‡ ; «≈«ƒ»«ƒ∆≈»««ƒ¿»«¬…
È˙B‡ ÚÈaL‰Ï ‰ˆB ‰z‡Â ,ÈÏÚ EÏ LÈ ËL¿»≈¿»«¿«»∆¿«¿ƒ«ƒ

‰lÁz89Úet‰ ËM‰ ‡ÈˆBz Ck Á‡Â ,90Ba ‰a‚˙Â ¿ƒ»¿««»ƒ«¿»«»«¿ƒ¿∆
ËM‰ ‡‰ :BÏ ÌÈÓB‡ 91ÈÏ ÔÈ‡ :‰ÂÏn‰ Ó‡ . ¿ƒ»≈«¿»»«««¿∆≈ƒ

eB‰  „‡Â ÈÏ ‰È‰ ËL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÂÈÏÚ ËL¿»»»≈»¿»»»ƒ¿»«
EÏ LiL ËL Ïk Ïha :‰ÂÏnÏ ÌÈÓB‡L ,È˙Ba««∆¿ƒ««¿∆«≈»¿»∆≈¿

ÈaLz Ck Á‡Â ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ÌÁ‰ B‡ ;˙q‰ e‰Ú92 …∆¿«∆¿««»«¿ƒ≈∆≈«¬≈
Lwe CÏÂ ,Ì˙Ò ÌÁ93.ËM‰ ‡ˆÓzL „Ú ≈∆¿»¿≈«≈«∆ƒ¿»«¿»

הכל.88) כופר חנם.89)כדין טענתו 90)על סותר אינו
שכוונתו: דבריו מבאר אלא כלום", בידי  לך "אין הקודמת
בידי לך "אין שלשון שפרעתיך, - כלום בידי  לך אין עתה
 ֿ (לחם ופרעון בהלוואה כפירה דוֿמשמעי : הוא כלום"
א). הלכה ונטען טוען מהלכות פ "ו לקמן והשווה משנה,

נשבע 91) שהמלוה המשכון, על במלוה שאמרו כדרך
ונמצא  המשכון את הלה ויוציא הלוה ישבע  שמא תחילה,
ובביאורנו  ד, הל' פי "ג למעלה כמבואר לבטלה שבועתו

-92)(מגידֿמשנה). לבטל רוצה אינו ואם כלומר,
סתם. חרם הלווה על להחרים אלא לך אין לו: אומרים

חפש.93)

      
ראובן 1) בפני  או בעדים אלא תפרעני  אל אומר דין מבאר

שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה מלווה ודין ושמעון,
שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה לווה ודין נפרע , שלא
אינו  שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי ,

שבועה. בלא מיתומים גובה

.‡‰ÂÏn‰2ÈÚÙz Ï‡ :Ó‡Â ,ÌÈ„Úa BÁ ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ
Ó‡L ÔÈa ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BÏ Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡l‡∆»¿≈ƒ≈∆»«ƒ¿««¿»»≈∆»«

e‰ÂÏ‰L Á‡ BÏ3ÌÈ„Úa BÚÙÏ CÈˆ ‰Ê È‰ 4, ««∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿»¿¿≈ƒ
È‡z‰ ÈtÓ5,È˙ÈOÚ ÔÎÂ :BÏ Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿≈«¿»»««…∆¿»«¿≈»ƒƒ

˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚÙe¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆ƒ¿ƒ«
ÔÓ‡ ‰Ê È‰  e˙Ó B‡ Ìi‰6˙q‰ ˙ÚeL ÚaLÂ , «»≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»¿«∆≈

È„ÈÓÏz ÈÙa ‡l‡ ÈÚÙz Ï‡ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ËÙÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈

Ì‰ÈÙa :BÏ Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB ÈÙa B‡ ÌÈÓÎÁ7 ¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆
B‡ e˙Ó Ì‰ÈÙa EÈzÚtL ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Â ,EÈzÚt¿«¿ƒ¿»»≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈
˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È‰  Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰»¿»∆ƒ¿ƒ««»¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈
ÈÙa ‡l‡ ÈÚÙz Ï‡ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .ËÙÂ¿ƒ¿»¬»ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈
e˙Óe ,ÌÈÁ‡ ÈÙa EÈzÚt :BÏ Ó‡Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈

ÔÓ‡ BÈ‡  Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰ B‡8ÈtnL ; »¿»∆ƒ¿ƒ««»≈∆¡»∆ƒ¿≈
‡l‡ ÈÚÙz Ï‡ :BÏ Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰˙‰ BÊ ‰ÚË«¬»ƒ¿»»»¿»««ƒ¿»≈ƒ∆»
‡lL È„k ,BnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì‰L ,ÔBÚÓLÂ Ôe‡ ÈÙaƒ¿≈¿≈¿ƒ¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆…
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÈzÚt ÌÈÁ‡ ÈÙa :Ó‡ÈÂ B˙B‡ ‰Á„Èƒ¿∆¿…«ƒ¿≈¬≈ƒ»«¿ƒ¿»¿»∆

אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי  לח : שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתבי ֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע  או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט : המשנה.3)בדף  מלשון מוכח  אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע "פ  לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף  רבינו רבו פסק  וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי  אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי ' חו"מ  [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט , ס "ק 
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי  בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו  וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק  אפילו
צריך  - בשתק  מכריע : עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אם 5)לפורעו אבל
שהלווהו  אע "פ  בעדים לפרוע  צריך אינו - בפירוש התנה לא
פלוני בפני  אלא תפרעני  "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים.
ה"ב ) (ראה בפניהם שפרע  מעידים אחרים ועדים ופלוני ",
רבי - כרבותיו מקום בכל לפסוק  הסלולה מדרכו רבינו נטה
בניגוד  פסק  אלו הלכות ובשתי  - הרי "ף  ורבו מיגא"ש יוסף 
נוסחאות  בחילופי  מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור
בהשגותיו  והראב "ד הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא,
הלוה  אין עדים בפני  התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס  כאן
לא  לטעון: שיכול ב 'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן,

שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי  אפילו 6)היה
ומגידֿמשנה). ראב "ד (ראה עדים בפני  המלוה כשהתנה
"פרעתיך  אמר אם אבל ופלוני ", פלוני  "בפני  כשאמר ודוקא
והש"ך  שם), ו'טור' (רמ "ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני 

רבינו. דעת גם כך מסביר תלמידי ֿחכמים,7)(שם) בפני 
שמותיהם. שבפניהם 8)ופירש והעידו עדים באו ואם

ה"ב ). (ראה פטור - פרע 

.ÓB‡‰L ,Ô‰a e˙kL ‡Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚt :BÏ Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚÙz Ï‡ :BÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡  Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈBn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈÙq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י  דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע "פ  והרי "ף 
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להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי  כזה חריף  בביטוי  משתמש
יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz˜Á Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»

Ì„˜ ÔÈ˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ e˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:e˙k Ì‰ÈzLe ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚt Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡  Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»
Ï‡ :BÏ Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó eB‰ ,ÌÈÙq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈÁ‡ ÈÙa BÚÙe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚÙzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚtL ÌÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L ∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,ËÙ  Ì‰ÈÙa BÚtL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
e˙kL ,Ô‰ÈÙÒ Èt ÏÚ  ˙‡f‰ ‰‡B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚt BÁÏ Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚÙe CÏ‰Â :11ÌÈÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈÏ dÈa dÚt ÏÊ‡ :e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈÙq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈc ,„BÚÂ .‡Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚÙz Ï‡ :BÏ Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚt  ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ‰q‰ ˙Èa¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt Á‡ ÌÚt ÚBt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡ÈiL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
ËLa15‡l‡ ÈÚÙz Ï‡ :Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰  ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈÁ‡ ÈÙa ÚtL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆

e‡a Ì‡ Ï‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡  BÚtL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈
.˙BB‰Ïe Ôe„Ï Èe‡ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני10) ייחד ולא הלכות, לומדי  תלמידי ֿחכמים
הלכות.11)ופלוני ". לומדי  עצמו.12)שאינם לבין בינו

רב  לפני  שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור
הלכות, שוני  בפני  אלא תפרעני  אל המלוה שאמר נחמן,
(לפי הלכות שוני  שאינם עדים בפני  שפרע  הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב  ופסק  אותו), דוחה שרבינו הנוסח 
לא  שאם הרי "ף , למד ומזה גמור. פרעון זה הרי  – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני . פלוני  בפני  אלא תפרעני 
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים , שלא

פטור. - שפרע  אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב  ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי .15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י  והרי "ף  האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות

מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב  שלמעלה, הדינים בשני 
כל  של עדותם את למפרע  פסל כאילו זה שהרי  ברי "ף ,
קיים. - שבממון תנאי  וכל זה, חוב  פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב "ד וביאר
חוב  לפרעון הוא שקבלתי  הכסף  לטעון יכול אבל וכך, כך
סימן  שבועות [ב 'מרדכי ' הגמרא. בלשון "סיטראי " - ישן
'יש  בשם ד, סעיף  שם חו"מ  ברמ "א (מובא תשעא
ומלשון  "סיטראי ". לטעון יכול שהמלוה כתב  מפרשים')
- רבינו שיטת גם שהיא - המחבר שלדעת משמע , הרמ "א
יוצא  ומזה בזה), שפלפל טו ס "ק  שם ש"ך (ראה זאת אמר
בטוען  כי  רבותיו, לבין רבינו בין זה בדין מחלוקת כל שאין
וכשהעדים  לשלם, חייב  שהלוה רבינו מודה "סיטראי "
- החוב  אותו לפרעון המעות שנותן בפירוש שאמר מעידים
(ראה  שפטור מודה - הראב "ד של ביאורו לפי  - הרי "ף  גם
שגם  הראב "ד, דעת פירש טז, ס "ק  שם ובש"ך מגידֿמשנה).
לטעון  המלוה יכול זה, חוב  בפירוש שפרע  מעידים אם
ששיטתו  משמע  רבינו של מלשונו אולם וצ "ע . "סיטראי "
טוען  שהמלוה מפרש שם רש"י  אגב , רבותיו. שיטת נוגדת

כראב "ד]. לא וזה הם, שקר עדי 

.‚‰˙‰17˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ,‰Âl‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆««…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈
‰ÚeL ‡Ïa ÏËB ‰Ê È‰  BÚÙ ‡lL Ó‡iL18, ∆…«∆…¿»¬≈∆≈¿…¿»

BÚtL ÌÈ„Ú ‡È‰ Ì‡Â .BÚtL ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«∆¿»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»
ÌeÏk ÏËB BÈ‡ 19. ≈≈¿

מב .17) שבועה,18)שם בלא פירושו נאמנות סתם
דרש  המלוה שאם נוטה, הדעת עלֿפה. במלוה ואפילו
התכוון  בוודאי  פרעתי , הלווה יטעון שמא וחשש נאמנות
(סמ "ע  שבועה לחיוב  עצמו להכניס  לו למה כי  שבועה, בלי 
תפרעני אל "ואמר רבינו: כתב  א, בהלכה ב ). ס "ק  עא סי '
מלמדנו, זה שינוי  "התנה", וכתב  שינה וכאן בעדים " אלא
אין  הלוואה בשעת שלא כי  ההלוואה, בשעת המדובר שכאן
ואף ֿעלֿפי ֿכן  הלוה, ביד כבר הכסף  שהרי  לתנאים, מקום
ההלוואה  אחר אפילו מועיל קנין) קבלת (עשו מידו כשקנו

קיבל 19)(מגידֿמשנה). הלווה שאמר: שם פפא כרב 
עדים. נגד לא אבל עצמו, נגד המלוה נאמנות

.„Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈLk ÔÓ‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»»∆ƒ¿∆««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ«
epnÓ ‰B‚ ‰Ê È‰  BÚtL ÌÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ20 «ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆

‰ÚeL ‡Ïa21ÌÈ„Ú ÈLk BÈÓ‡‰ È‰L ,22elÙ‡Â . ¿…¿»∆¬≈∆¡ƒƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ
‡Ïa epnÓ ‰B‚ È‰  BÚtL) ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È‰≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»¬≈∆ƒ∆¿…
;Ì‰ÈÙa BÚtL (ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È‰ elÙ‡Â ,‰ÚeL¿»«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰‡Ók ÌÈM‰L23Ï‡ .24‰z‡ È‰ :BÏ Ó‡ Ì‡ ∆«¿«ƒ¿≈»¬»ƒ»«¬≈«»
„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰LÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡25ÔÈÓÏ26BÚt Ì‡ , ∆¡»»«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»

Úet ‰Ê È‰  ‰Úa‡ ÈÙa27‰ÂÏn‰ ÔÈÓ‡‰L ‰Ê . ƒ¿≈«¿»»¬≈∆»«∆∆∆¡ƒ««¿∆
B˙wz ‰È‰z ‰Ó ,ÌÈ„Ú ÈLk28Ú˜È ?ÚÙiLk ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿∆«»»¿∆ƒ¿«ƒ¿«

„ÈÚÈ B‡ ;ËM‰29BÓˆÚ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ‰Ê30Ïk ÏhaL «¿»»ƒ∆««¿∆««¿∆ƒ≈»
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÈ B‡ ;ÈBÏt ÏÚ BÏ LiL ËL¿»∆≈«¿ƒ»ƒ««¿∆…

‰Âl‰ ÈÙa31ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LiL BÁ Ïk ÏawL32. ƒ¿≈«…∆∆ƒ≈»∆≈≈∆¿ƒ

מב .20) נאמנות 21)שם שסתם יז, בהערה נתבאר 
[במלוה  עלֿפה. במלוה ואפילו שבועה, בלא משמעותה
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בלי גם שהרי  שבועה, ללא שהכוונה פשוט  הדבר בשטר,
פרעתי ]. טוען: כשהלוה בשבועה, נוטל נאמנות

ב ),22) ס "ק  שם בש"ך (מובא כו שער התרומות' ב 'ספר
בעלים, בחזקת ממון העמד אומרים אנו אין למה שואל:
שאנו  ומסביר, זו? את זו המכחישות עדים כתי  בשתי  כמו
וביטל  עדים, כשני  לו שהאמין עצמו הלוה על סומכים
המלוה  טענת להגדיר אין ולפיכך נגדו, עצמו טענות לגמרי 
שבעולם  עדויות כל למפרע  פסל כאילו זה והרי  כמוכחשת,

זה. חוב  פרעון ה"ג.23)לגבי  פי "ח  עדות הלכות ראה
שם.24) הגמרא מספר 26)הלוה.25)מסקנת פירש

משנים. אבל 27)גדול האמינו, כשלשה אומרים, שאנו
אלא  העדים מספר קבע  לא "כשנים" כשאמר כארבעה. לא

משנים. פחות שאינה רגילה, לעדות כיצד 28)התכוון
ויתבע . יחזור לא שהמלוה עצמו, בפני29)יבטיח  יצהיר

עלֿפה.30)עדים. מה 31)במלוה כוונתו, נתבארה לא
 ֿ משנה (ראה בפניו שלא או הלוה בפני  בין ההבדל הוא

ההודאה 32)למלך). עדי  יביא - שנית המלוה וכשיתבע 
פרעתי טענת לגבי  שהנאמנות למד, אתה מכאן לביתֿדין.
הוא  אחר ענין שהודאה המלוה, הודאת לגבי  יפה כוחה אין
והודאה  פרעון אם היא ראשונים [מחלוקת התנה. לא שעליו
מביא  כו בשער התרומות' 'בעל לא. או ענינים כשני  נידונים
אולם  כאן. רבינו כדברי  הם, ענינים ששני  הרי "ף , תשובת
שהמלוה  להלכה, פוסק  שם בשבועות הלוי  זרחיה רבינו
(הובא  ישעיה רבינו דעת וכן הודאה, עדי  נגד גם נאמן
עא  סי ' ב 'דרישה' (מובא הרשב "א גם כתב  וכן שם), ב 'טור'
לבין  נאמנות בין מחלק  שם במלחמותיו והרמב "ן סק "ח ).
נפרע , שלא לומר האמינו אם בעדים", אלא תפרעני  "אל
אבל  עצמו, הודאת לבין עדים בין לחלק  טעם כל אין
כאילו  זה הרי  - ופלוני  פלוני  בפני  אלא תפרעני  אל כשאמר
להעיד  פסלם לא אבל פרע , שבפניהם להעיד אחרים פסל
אל  שבדין רבינו, שיטת נתבארה בה"ב  למעלה שהודה.

פרע ]. שבפניהם להעיד אחרים גם נאמנים וכו' תפרעני 

.‰BÚtL È‰33BÚÙe ,ÚÙ ‡lL ‰ÂÏn‰ ÔÚËÂ , ¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»
È‡z‰ ÈtÓ ‰iL ÌÚt34ÚB˙Â ÊBÁ ‰Âl‰ È‰  ««¿ƒ»ƒ¿≈«¿«¬≈«…∆≈¿≈«

,ÈÏ iÁ ‰z‡ CÎÂ Ck :BÏ ÓB‡Â ,ÔÈca ‰ÂÏn‰ ˙‡∆««¿∆«ƒ¿≈»¿»«»«»ƒ
;ÌlLÈ  ‰„B‰ Ì‡ .ÌÈÓÚt ÈzL EÈzÚtL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿«≈

˙q‰ ˙ÚeL ÚMÈ  Ùk Ì‡Â35BÚt ‡lL Ck ÏÚ ¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈«»∆…¿»
˙Á‡ ÌÚt ‡l‡36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. ∆»««««¿≈…«≈»∆

שפרעו 33) הלווה וטען בעדים, שיפרענו בהתנה המדובר
בעדים. ונפטר.34)שלא נשבע  היה - התנה לא שאם

כופר.35) וזה בידך, לי  מנה טוען כל שם 36)כדין בר"ן
עדים, כשני  למלוה הלווה כשהאמינו בזה, ונותן נושא מא:
הלווה  יכול השני  הפרעון שאחר הראב "ד, דעת ומביא
משום  העדים, אותם עלֿפי  הפרעון החזרת מהמלוה לגבות
טענת  לענין לא בלבד, הפרעון על רק  למלוה שהאמינו
גאון) האי  רב  בשם זו שיטה מביא שם (ה'טור' כפול פרעון
הנאמנות  כי  כן, אינה כאן רבינו שדעת הר"ן שם ומסיים
הר"י כתב  וכן זה. לפרעון הנוגע  לכל יפה כוחה עדים נגד
יוסף ' ו'בית 'טור' (ראה שם לשבועות בפירושו מיגא"ש

שם).37)שם). מיגא"ש (הר"י  עדים כשני  שהאמינו כגון

שבועה? בלא האמינו הלא היסת, שבועת חייב  למה  וצ "ע 
כדין  תורה של כעין משבועה פטרו שהלווה כוונתו, ואולי 
כפירה  טענת לכל חכמים שתיקנו היסת אבל ונוטל, נשבע 

בנידון. גם חלה -

.Â‰Âl‰ ‰˙‰38Ó‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ƒ¿»«…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈∆…«
LBi‰ ÔÓ ‡Ï ‰Ê ËLa ‰B‚ BÈ‡  ÈzÚt39‡ÏÂ »«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆…ƒ«≈¿…

Á˜Bl‰ ÔÓ40ÔÈ‡  ÈzÚt ‡Ï :‰ÂÏ Ó‡ elÙ‡Â . ƒ«≈««¬ƒ»«…∆…»«¿ƒ≈
eOÚ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‰Ê ËLa ÛBË ‰ÂÏn‰««¿∆≈ƒ¿»∆ƒ«»∆»»

‡Èe˜41‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ42‰Ê ËLa ‰Âl‰ ÔÚË . ¿¿»«¿»»∆∆»««…∆ƒ¿»∆
Út ‡Ï :ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚt :Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙ÚeL ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ  ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È‰L ;44‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡  ˙q‰ ˙ÚeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ "ט  כתובות ברי "ף  זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי  לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח  וכן
פרע . הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי , לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב  הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק 

שם  ברי "ף  מבואר היסת? שבועת חייב  ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע  שלא המלוה נשבע  - פרעתי 
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע 
כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי ' חו"מ  חדש' [ב 'בית היסת. נשבע  פרעתי  שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא
ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי  ותירץ , במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני  במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא
בעלֿחובו  בפני  פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה

ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.Ê‰˙‰45È‰  ‰ÚeL ‡Ïa ‰B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï‡ .‰ÚeL ‡Ïa epnÓ ‰B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

ÚMÈ  ÂÈLBiÓ46‰a‚È Ck Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰Bb  ‰ÚeL ‡Ïa LBi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚeL48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰Bb  ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈLBi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50 ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ ÛËÈ ‡Ï  Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰ÚeLa51.BÁ ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי "ף  זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ . מנכסי  לגבות הבא כל כדין

נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה
(זיבורית), מהגרוע  גובה מלוה התורה, דין לפי  שבשדותיו.

מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה
מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
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מפני והטעם, שם. נחמן כרב  מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי  לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי  בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור

כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב "ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי  מהלוקח  שיגבה בפירוש

ה'תשע"ח  מנ"א י"א שני יום 

     
הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי  לי  זרוק  אומר דין מבאר

במעמד  לפלוני  תנהו בידך לי  מנה אומר ודין לפלוני , מנה
ודין  המקיפו, חנווני  ודין חנווני , אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈÁ‡a BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3ÈBÁ ÈÏ ˜Ê :‰ÂÏn‰ BÏ Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

Ët‰Â4B˜Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ ÛO B‡ „‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙B˙a ÈBÁ ÈÏ ˜Ê :BÏ Ó‡ .eËt  ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙BB˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈÁ‡a ÔÈ„Ú È‰  »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙BB˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ËÙ  »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ  e‚ B‡ ÌMÓ e„‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי2) לא עלמא כולי  - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי ", לווה דברשות חולק ) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח  שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי  לי  זרוק  אמר ואפילו הלווה. מידי  הכסף  את
ושמור  זרוק  כאומר: זה שהרי  חייב , - ונאבד למלווה, קרוב 

עח :). (גיטין לידי  שיגיע  שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק 
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתב ֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו , ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב "א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב 
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט  בדין חכמים שקבעו מה לפי  חובי  לי  זרוק  לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק  רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק  שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט  שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק  פירוש, מגורשת,

.CÏB‰ :ÈÂÏÏ Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ iÁ Ôe‡ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡  ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈÁ‡a iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL  Ôe‡Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ13.BBÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח  לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב  בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר

רבינו, כותב  ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק  לו זכה
פי על ואף  הראב "ד). לו והסכים כזכי  אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי  על לו לשלוח  מהמלווה רשות קיבל שלא לפי 

כרב ). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח  העני  שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח , גובה - לפרוע  ממה לו ואין
הרי "ף  דעת גם וכן מהשליח . לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ôe‡14ÔBÚÓL Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ôe‡Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»

ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ôe‡ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ
ÏL BÁa ÊBÁ ÈÂÏ È‰  epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆

ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡  ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ôe‡ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È‰L ,ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡È  ÈÚ‰Â ‰È‰ ÈLÚ :ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡ ‡È‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19ËtÈ Ck Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ BÁÓ21ÌÈÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.Ët‰Â EBL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי "ף  ביאור ד. הלכה ג פרק  קידושין ירושלמי 
תקעט . המקבל, פרק  ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב  לוי  קנה ובזה לכך, הסכים

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב  ונפרע  בו לחזור
ח ). הלכה מכירה מהלכות ו פרק  רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב 
משמעון. חובו ותובע  חוזר שמעון.18)שלוי 

חוב 19) שטר מוציא כשלוי  שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע , שהשטר להוכיח  שמעון על כן ואם שמעון, על
יכול  שמעון שהרי  לוי , על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי  לטעון
יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני  היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט  חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי  - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף  לוי  יישבע  ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי  לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב . שנפרע  ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.„kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e‡a k23Ôe‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡lL24iÁ Ôe‡ ‰È‰Â ,ÌeÏk ∆…»»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó ÈÂÏÏ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ
.‰˜ ‡Ï  ÔzLÏL „ÓÚÓa e‰ÁÓ‰L25‰ˆ Ì‡Â ∆ƒ¿»¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»

Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï  ÔzÈ ‡lL ÔBÚÓL26‰B‚Â ÊBÁ  ƒ¿∆…ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆
ÊÁÏ ÈÂÏ ‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ ÂÈt ÏÚ È‰L ,Ôe‡Ó≈¿≈∆¬≈«ƒ»«¿≈ƒ»»≈ƒ«¬…
‰B‚Â ÊBÁ  ÔBÚÓMÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB ÈÈ‡ :ÓBÏÂ¿«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿≈¿∆
ÊBÁ  ÔBÚÓMÓ ˙ˆ˜Ó ÚÙpL Èt ÏÚ Û‡Â .Ôe‡Ó≈¿≈¿««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈

.Ôe‡Ó ‡M‰ ‰B‚Â¿∆«¿»≈¿≈
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ט .23) הלכה מכירה מהלכות ו ללוי24)בפרק  אמר
משמעון. החוב  לו 25)שיגבה חייב  אינו ושמעון הואיל

בהם. לחזור יכולים שלושתם - ללוי .26)כלום שמעון

.‰ÈÂÁ27Ïk ˙eÁ‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÏÚÏ Ô˙B ‰È‰L ∆¿»ƒ∆»»≈¿««««ƒƒ«¬»
‰ˆiM ‰Ó28ıa˜˙iL „Ú BÙÈwÓe ,‰‡ÂÏ‰ ˙B˙a «∆ƒ¿∆¿««¿»»«ƒ«∆ƒ¿«≈

Ïk‰29BÏ ÚBÙe30ÌÈÏÚBtÏ Ôz :˙Èa‰ ÏÚa BÏ Ó‡Â , «…≈«¿»«««««ƒ≈«¬ƒ
Ôz‡ È‡Â ,ÈÏˆ‡ BÏ LiL ‰Ó ÈBÁ ÏÚÏ B‡ ,ÚÏÒ∆«¿««ƒ»∆∆≈∆¿ƒ«¬ƒ∆≈
BBÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰Â ,Èz˙ :ÓB‡ ÈÂÁ‰ È‰Â ,CÏ»«¬≈«∆¿»ƒ≈»«ƒ¿«≈««
BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ È‰  ÈzÁ˜Ï ‡Ï :ÓB‡≈…»«¿ƒ¬≈«≈««

ÚaL31ÚaL ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,BBÁ ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ32 ƒ¿»¿≈ƒ««««ƒ¿≈«∆¿»ƒƒ¿»
Ó‡ ‡e‰ È‰L ,Ô˙pL ÔÚhM ‰Ó ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ¿≈ƒ««««ƒ«∆»«∆»«∆¬≈»«
ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,ÈÂÁ‰ „ÓÚÓa ÚaL ÏÚBt‰Â .ÔzÏ BÏƒ≈¿«≈ƒ¿»¿«¬««∆¿»ƒ¿≈«∆¿»ƒ

eÓÏkiL È„k ,BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ „ÓÚÓa33‰Ê ¿«¬««≈««¿≈∆ƒ»¿∆
‰fÓ34ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰ÚeLe .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿≈…«≈»∆¿»«»«¬»ƒ
‡È‰35ıÙÁ ˙ËÈ˜a36.ÏhÏ Ô‰ÈL ÔÈ‡aL ÈtÓ , ƒƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆ƒ…

ÈÂÁ‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ37‡Ïa BÁ ÏÚa ÏËB  ¿ƒ»ƒ≈«∆¿»ƒ≈««¿…
‰ÚeL38ÈÂÁ‰  BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ , ¿»¿≈ƒ≈≈«««∆¿»ƒ

‰ÚeL ‡Ïa ÏËB39„ÈÒÙÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È‰L ; ≈¿…¿»∆¬≈≈««««ƒ«¿ƒ
„Á‡ ÌeÏLz ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÌeÏk40. ¿¿≈¿«≈∆»«¿∆»

מה:27) מזומן.28)שבועות כסף  לסכום 29)לרבות
מיגא"ש 30)מסויים. הר"י  של ביאורו פי  (על אחת בבת

מז:). לקחתי .31)שם קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי 
שאחד  פי  על ואף  ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע  "הוא
אלו  כיצד? השואל: ננס  כבן ולא לשוא. נשבע  ודאי  מהם

שוא. שבועת לידי  באים ירושלמי33)ואלו מז: שבועות
נשבעין  אלו - אני  אומר אומר: רבי  ה: הלכה ז פרק  שם

הבושה. מפני  אלו אינם 34)בפני  הבית בעל ומפני 
נשבעים  אינם ולפיכך משקר מי  יודע  אינו שהרי  מתביישים,

המשנה 35)בפניו. שחכמי  מפני  המשנה, שבועת ונקראת
שאין  שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה.
טוען  מהלכות א בפרק  (כמבואר שמא טענת על נשבעים
משום  אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי  - א) הלכה ונטען
חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו

משנה). (מגיד ונוטלים נשבעים שבועת 36)שניהם כעין
של  כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק  שבועות (ירושלמי  התורה

להם"). ירדו או 37)תורה נתן אם יודעים אינם ויורשיו
החוב . בעל מצד אלא ברי  טענת כאן שאין נמצא לא,

למעלה.38) כמבואר תורה, של והרמ "ה 39)כדין הרמב "ן
צריך  שהחנווני  ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים
בידך  לי  מנה לחבירו כאומר זה הרי  ומנמקים: להישבע .
ובעל  בידך לי  מנה טוען (החנווני  יודע , איני  אומר והלה
אמרו  ולא הפועלים מתו שהרי  יודע , איני  טוען: הבית
שחכמים  אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך) שלקחו
אין  לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני  תקנה עשו
כלום  מפסיד אינו הבית כשבעל אפילו שבועה, בלי  נוטלים

משנה). מודה 40)(מגיד הוא שהרי  כלום, מפסיד ואינו
משום  אלא זו שבועה תיקנו ולא אחת פעם לשלם שחייב 
גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו

משנה). מגיד וראה

.Â˙Èeˆ B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ÔzÏ zÓ‡ ‰z‡ :ÓB‡ ÈÂÁ‰«∆¿»ƒ≈«»»«¿»ƒ≈»∆»∆ƒƒ»
˙Èa‰ ÏÚe ,BÏ Ôz ÈBÏt ‡BÈ Ì‡ :ÈÏ zÓ‡Â¿»«¿»ƒƒ»¿ƒ≈««««ƒ
˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È‰  EÏ ÈzÓ‡ ‡Ï :ÓB‡41 ≈…»«¿ƒ¿¬≈««««ƒƒ¿»∆≈

‰Ê ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ ÈÂÁ‰Â ,ËÙÂ42BÏ Ô˙pL43ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿«∆¿»ƒ∆ƒƒ∆∆»«¿≈
ÈÒ˜Ùa e˙k :BÙÈwn‰ ˙Èa‰ ÏÚÏ ÈÂÁ‰ Ó‡ Ì‡ƒ»««∆¿»ƒ¿««««ƒ««ƒ»¿ƒ¿»ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚe ,‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆««««ƒ≈≈ƒ≈«

˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚaL 44ÔÈ„k ,ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ƒ¿»««««ƒ∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ
˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,c ÏÎÏ BÁ ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«

ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק  תוקנה ונוטל, נשבע  שחנווני  חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני  שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי  השליחות. בעיקר החנווני  טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע  בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי 
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף  צא סימן משפט 
פטור  הבית בעל - החנווני  מן כלום לקחתי  לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי  היסת משבועת אפילו
בלי ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני  שהרי  ממון,
סמ "ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע  כופר, הוא ואם
לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני  שנינו: מה. בשבועות

וכו'", זוז מאתיים לי  חייב  שאתה בפנקסי  כתוב  לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני  ביחסי  חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי  כתוב  לו שיאמר בכגון אינה

יודע . זו 45)אינו תקנה כי  וייטול, החנווני  שיישבע 
איני בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק  נאמרה

ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע  יודע 

.Ê,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL BÁ ËL ‡ÈˆB‰L Ôe‡¿≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰ÈÒÓe ‰È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46ËM‰ „‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»

Ú˜w‰ b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰B‚ ‰Ê È‰ 48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

ÚMÈ :Ó‡Â ,ÈÂÏÏ ÚtL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ ÚMÈ 51Ôe‡ ‰a‚È Ck Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

ÚtL BÏ ‰„B‰53Ôe‡Ï ÈÂÏ ÌlLÈ 54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
ËL Ô˙ ‡ÏÂ ÎÓ ‡lL55ÚaL  ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק  כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב  השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב ) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני  שטר
עז). בתרא בבא פי  על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע  אגב  נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
סימן  שם יוסף  בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי 

הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב , יכול לוי  ואין
טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב  שלי  שהמלווה ראייה,
בדברי שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי  תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
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(מגיד  לך" ומסר כתב  שלי  דברים שבעל לי  יאמר מי  אומר
שם). ראב "ד ועיין פרעתי .50)משנה, נתבאר 51)שלא

משביעים  הלווה דרישת פי  שעל ב ) הלכה י "ד (פרק  למעלה
(לוי ) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי  על אף  המלווה את
ללוקח  לשלם חייב  שנפרע , הודה שלא פי  על אף  להישבע ,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע . שלא טוב  שטר לו מכר שהרי  מלוי , לגבות יכול ואינו

שהרי53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה בינתיים אם שמכרו פי  על אף  לשמעון החוב  מוחל

יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק  שנתבאר כמו לראובן,
משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב  הסכום כל

אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב  אלף . משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי בטל והמקח  המכירה קודם כבר שנפרע  טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב  כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע 
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב  היה מחלו שאילו
נפרעתי טען אם כך י ) הלכה ומזיק  חובל מהלכות ז בפרק 
קטן  סעיף  סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע  אם 57)לוי .56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק  היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי 
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי 
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע  כל כדין ונפטר היסת לוי 

משנה). (מגיד

.ÁËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
Ó‡Â ÔÈc ˙Èa59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡  ‡e‰ Úet : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚB˜ B‡ BÙBO ‰È‰ ,‰ˆ el‡L ;Ìi˜Ó ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È‰  ‡e‰ Úet BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úet61Ï‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

˙k62,Úet ÈBÏt ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡  ‰ÂÏn‰ È„È ˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב : עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי  מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע  זה ששטר כתב  שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב ). קטן סעיף  נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה ֿ 62)שהרי  בכתב 
ט . הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È‰  ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈
Úet ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ  Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ

ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk BM‰ ÔÈ‡  ‡ˆÈ ÂÈLBÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי  מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין

(שם  פרוע  שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי  חתימת
הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו

את  הלווה ויעכב  שובר לכתוב  יספיק  ולא שבת בערב  הכסף 
כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67ËM‰68ÔÈÚet ˙BËL ÔÈa69‰Ê È‰  ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úet»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,ËL ÏL BÙe‚a e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
ÂÈBÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úet ‰Ê ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«

ÏÚ Û‡Â ,˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ  CÎÂ Ck epnÓ ÚÙƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ˙Bk ‰È‰ ‡Ï  ÚÙ ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

ËM‰73. «¿»

מגיד 68)שם.67) (ראה אליו משתייך שהשובר חוב  שטר
ב ). הלכה י "ז פרק  לקמן של 69)משנה שמקומו כגון,

כוחו. את מערער החוב  השורות.70)שטר בין
כנגדו.71) שלא בין הכתב  כנגד בין החלק , בצידו
סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב 

(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי  ומפרש: עא. קטן
ע ). קטן סעיף  שם או 73)סמ "ע  ... "סמפון שם: ברייתא

"דאי נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
לא  נפרע  (אלמלא לשטריה" ליה מרע  הווה לא דפריע  לאו

עליו). השובר כתיבת ידי  על כוחו מערער המלווה היה

.‡È‡ˆBn‰74ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙BËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
BÈh76ÁpÓ ‰È‰È 77.e‰iÏ‡ ‡BiL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י  לזה

.ÈÂÈÏ ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úet È˙BËL ÔÈa ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
ÔÈÚet Ôlk ÂÈ˙BËL  ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»

„Á‡Ï80ÌL81˙BËL ÈL82ÏB„b‰ Úet83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»
BÁÏ Ó‡ .Úet BÈ‡84 Úet È„Èa EÏ ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«

È„Èa EÏ BÁ .Úet BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úet ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚet Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙BËL Ïk  Úet»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי79)מצוה שטר  הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע  ספק  הוא ושטר שטר שכל מפני  נאמן, פרוע 

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי  של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק  שהרי  פרוע , אינו מהם אחד שטר כן
פרוע . פרוע ,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא

מן 85) אחד חוב  שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח 
הכולל  החוב  גם ומשמע  בידי  הנמצאים שלך השטרות
בעל  יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני , שלווית
הלווה  בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר
הר"י בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע  וטען

מיגאש).
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קז                 
         

     
ליפרע 1) הבא יורש או היורשים מן ליפרע  הבא דין מבאר

שטרות  ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן
קורעים  ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של
לנו  אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם,
בו  שיש בשטר ליפרע  שבא יורש ודין לוויתי , לא אבא
עליו  ויצא לאביו חוב  שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות,
בבבל  כתוב  חוב  שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר

בבל. ממעות שמגבהו

.‡˙nL ‰ÂÏÓ2ËLa ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï LBi‰ ‡e , «¿∆∆≈»«≈ƒ¿…«∆«…∆ƒ¿»
ÈÈ‡ :ÓB‡ LBi‰Â ,EÈ‡Ï ÈzÚt :Ó‡Â ,ÂÈÏÚL∆»»¿»«»«¿ƒ¿»ƒ¿«≈≈≈ƒ

BÏ ÌÈÓB‡  Ú„BÈ3BÏ ÌlLÂ „ÓÚ :4ÚMÈ :Ó‡ . ≈«¿ƒ¬…¿«≈»«ƒ»«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È‰  ÈÏ5e„˜t ‡lL : ƒ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»

‡a‡6‡lLÂ ÂÈÙa ‡a‡ eÏ Ó‡ ‡lLÂ Á‡ È„È ÏÚ «»«¿≈«≈¿∆…»«»«»¿ƒ¿∆…
eÈˆÓ7‡a‡ ÏL ÂÈ˙BËL ÔÈa8Úet ‰Ê ËML9, »ƒ≈¿»»∆«»∆¿»∆»«

.‰B‚Â¿∆

מח .2) שם וגמרא מה. שבועות הדיינים 3)משנה,
ללווה. זה 4)אומרים דין אותו. משביעים ואין ליורש,

שקיל  אבוהון תמיהה: בלשון ששאלו שם, בגמרא מבואר
בלא  נוטל היה (אביהם בשבועה שקלי  ואינהו שבועה, בלא
נתבאר  בשבועה)? רק  נוטלים (היתומים) והם שבועה,
זה  "שטר לומר נאמן אינו שהלווה ה"ב  פי "ד למעלה
הלווה  כשדורש אלא המלוה את משביעים ואין פרוע ",

שישבע . מחויב 5)מעצמו היה שאביו מכיון מצוה. של
פרעתי שלא לי  ישבע  טוען: כשהלווה כזו חמורה שבועה

כזו. בשבועה יורשיו גם מחוייבים לנו 6)- הודיע  שלא
מותו. שהוא.8)מצאנו.7)לפני  כתב  נמשך 9)כל

ושלא  אמר שלא פקדנו, שלא שלמעלה: הטענות שלוש לכל
כוח  הורע  שלא רק  למדנו שם, הגמרא מתמיהת וכו'. מצאנו
יפה  כוחם שיהא שמענו לא אבל המוריש, מכוח  היורשים
היה  שמורישם מקרה בכל נשבעים הם ולפיכך מכוחו,
זו  ושבועה אחר. הוא שבועתם שתוכן אלא להשבע , מחויב 
(לקמן  [במגידֿמשנה יורשים. שבועת חכמים: בפי  נקראת
תנאים: שני  צריך - השטר את לפסול שכדי  מבאר, ה"ב )
בין  שנמצא ב . פרועים, שטרות בין נמצא שהשטר א.
משמע  וכן החוב . פרעון המאשר כתב  המוריש של ניירותיו
השטר  "נמצא שכתב : ה"י ) פט "ז (למעלה רבינו של מלשונו
עדים  שאין אף ֿעלֿפי  פרוע , זה הרי  - פרועים שטרות בין
שני שרק  ברור, יוצא פרעון)". (אישור הנמצא הכתב  על
מלוה  בידי  שובר וגם פרועים שטרות בין נמצא - הדברים
וה'שולחן  ה'טור' להלכה פסקו וכן השטר. את פוסלים -

יב ]. ס "ק  שם ש"ך וראה קח , סי ' חו"מ  ערוך'

.‰Âl‰ ˙Ó10LBi‰ ‡e ,‰ÂÏn‰ ˙nL Á‡ ≈«…∆««∆≈««¿∆»«≈
,‰ÚeLa ‡l‡ ÚtÈ ‡Ï  LBi‰ ÔÓ Út‰Ï¿ƒ»«ƒ«≈…ƒ»«∆»ƒ¿»

ÔÈÓB‡Â11BÏ12‡a‡ e„˜t ‡lL ÚM‰ ‰lÁz : ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«∆…¿»»«»
ÏL ÂÈ˙BËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eÏ Ó‡ ‡lLÂ¿∆…»«»«»¿…»ƒ≈¿»»∆
ÔË˜ LBi‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Úet ‰Ê ËML ‡a‡«»∆¿»∆»««¬ƒ»»«≈»»

BLÈBÓ ˙nLk ‰ÒÈÚa Ïhn‰13ÚaL ‰Ê È‰  «À»«¬ƒ»¿∆≈ƒ¬≈∆ƒ¿»
ÏËBÂ14‰ÂÏn‰ ‰eˆ Ì‡Â .15‰Ê ËML B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¿≈¿ƒƒ»««¿∆ƒ¿«ƒ»∆¿»∆

ÔÓ elÙ‡ ‰ÚeL ‡Ïa LBi‰ ÚtÈ  Úet BÈ‡≈»«ƒ»««≈¿…¿»¬ƒƒ
.LBi‰«≈

שם.10) פירוש,11)בגמרא "ואומרין". תימן: בכת"י 
המלוה. ליורשי  אומרים שיורשי12)הדיינים אף ֿעלֿפי 

ובין  קיים לווה בין ההבדל הוא וזה דורשים. אינם הלווה
היורש  מן שביורש הבדל, עוד מוסיף  שם ב 'טור' הלווה. מת
חי וכשהלווה עצמו, לו פרע  לא שהלווה גם להישבע  צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב "ח  בן 13)ראה יוחנן "רבי  כתוב : שבידינו במשנה
זה  הרי  האב , מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב : רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע 
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק  שאינו משמע  קטן", היורש
בשעת  קטן ורק  שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה  האב .
גורסים  והרא"ש [הרי "ף  להשבע . צריך האב  מיתת
ב 'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי  העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב . חלק  יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי  שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע 
אינו  - לי  אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע , זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע  ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני  נשבע ,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי 

.‚‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡  ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈLBiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈLBÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck Á‡Â ÚM‰Ï ‰ÂÏn‰ iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e‡aL BÓk18LÈBÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰ÚeL19ÂÈÏ20ÚÙ ‡lL ÚM‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È‡21ÈLBÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÔBÁ ˙‡ e‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Út‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL BÁ ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L  Ba ÔÈBb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚB˜ ÔÈ‡Â ,e‡aL BÓk ,ÂÈÏ ‰ÚeL LÈBÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡BÈ ‡nL  B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב  בשבועה, אפילו
הרי "ף . דעת ה"ב .18)גם שאין 19)למעלה כסף 

שבועה. בלי  והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו
ומה  אבא, פקדנו שלא לי  מה אומר: מח : שם רבא ליורשיו.

אחא. פקדנו שלא לא.21)לי  או נפרע  אם יודעים אינם
ואומר:22) ושמואל, רב  על אלעזר רבי  חולק  שם בגמרא

אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב  שפסק  דיין ולפיכך כמי , הלכה נקבעה שלא

קיים. דינו - אלעזר כרבי  והפוסק  קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב  של

.„elÙ‡24Ú ÌL ‰È‰25‡Ï  ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚtÈ Ó‡z Ì‡L ;Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈLBÈ eÚtÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈLBiÓ ÚÙÂ ÊBÁ Ú‰ È‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב .25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי 
שם.26) יהושע , רב  בר הונא רב 27)כרב  של נימוקו
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קח                
         

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב , סעיף  שם ב 'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב  גם וממילא אביהם, חובות לפרוע 
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע "פ  אביהם חוב  לפרוע  היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי  הערב , מן גובה אינו הדין) מן חייבים
אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי  באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח  כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב  לערב , לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח  אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי  ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב "ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
BËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰ÚeLa ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È‰  ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙BËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ËM‰ ‡L ˙‡ ÔÈB‚Â ,Úet ‰f‰ ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈLBiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף  דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב  שאמרו מה על להוסיף  שלא
הכתוב 31) מהחוב  חלק  שנפרע  בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי  ליפרע  הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע  לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואף ֿעלֿפי  שטרו, את פוגם
שמת  לפני  הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע  באו ויורשים
מיורשי גובים שטרו שפגם המלוה יורשי  אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב  המלוה שהרי  הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסף ֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂLBÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈLBÈ eÓ‡Â ,LBi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈLBÈ È‰  ‰Ê BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰ÚeLa ‡lL ÔÈB‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚt ‡Ï ÓB‡k  È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ Ó‡ :eÓ‡Â ,‰ÂÏ ÈLBiÓ Út‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰ÚeL ‡Ïa e‰B‚ ‰Ê È‰  ‰Ê BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

Ó‡L ÔÓÊ Ïk ËMa BÈÓ‡‰40ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚt ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚt ‡Ï ÓB‡k  È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח .35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב . בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי  לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע .
ה"ג). פ "ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב  היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע 

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי . לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL LBÈ42Ba LiL ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Út‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
t Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È‰  ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,ËÙÂ ‰Ê ËLÏ ÚtL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
wÚL ;ÈLBÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È‰Â :BÏ ˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«

‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈
ÈLBÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡  ‰ÚeL ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈

.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי ' כתובות בהלכותיו, (פט "ו 43)רי "ף  למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב : ברי "ף 

פרעתן  אי  ליה למימר מצי  דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב  נמי  אי  שטרא, למיקרע  לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי  לי  דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי  לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של  כוחו
לך  שאכתוב  לדרוש או השטר את לקרוע  צריך היית לי ,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר
גבי לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי 
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי  ירתיה, גבי  לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי  בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי )". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק 
קמוצה), (ע ' "יוד" (בלי  שעקר צ "ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי  עלֿידי  ר"מ ) רומא בדפוס  הוא וכן

.ÁÔË˜ LBÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ‡Ï BÁ ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ËM‰ ˙‡ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡ BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆

ÂÈ‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ

ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח ) סי ' (חו"מ  הטור כתב 
בחייו, הפרעון זמן הגיע  לא שאפילו מיג"ש, יוסף  הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני  לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף  אינו שאם מזויף , הוא שמא חוששים -
הלוי מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע  בביתֿדין האב  כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע . שכבר להוכיח  השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי  אם שאפילו רשב "א, דעת
מקבלים  שאין מפני  עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני  שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב 'בדק  קארו ביתֿדין הר"י  י 
במקרה  משיב , והוא בעלֿדין? בפני  שלא שטרות מקיימים
שלא  מקיימים אין - מזויף  שהשובר לדבר רגליים שיש זה,

כאן]. משנהֿלמלך ראה בעלֿדין. בפני 

.Ë‡ÈˆBn‰47e˙k ‰È‰Â ,BÁ ÏÚ BÁ ËL «ƒ¿««¬≈¿»»»
Ïa48Ïa ˙BÚnÓ e‰a‚Ó 49ı‡a e˙k ‰È‰ ; ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆»»»¿∆∆

Ï‡OÈ ı‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó  Ï‡OÈ50ÔÈ‡M ‰Ó . ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«∆≈
‰a˙Îa Ôk51B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ËMa ‰È‰ ‡Ï . ≈ƒ¿À»…»»«¿»≈»¿ƒ

Ï‡OÈ ı‡a B‡ÈˆB‰ ;Ïa ˙BÚnÓ e‰a‚Ó  Ïa¿»∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÚnÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ï‡OÈ ı‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó «¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿
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קט                 
         

ËM‰ Ba ‡ˆiL ÌB˜n‰52˙BÚn‰L :‰Âl‰ ÔÚËÂ , «»∆»»«¿»¿»««…∆∆«»
ÚaËn‰ ‰fÓ ˙eÁt ‡e‰L ÛÒkÓ BÏ iÁ È‡L53 ∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆««¿≈«

ÏhÈÂ ‰ÂÏn‰ ÚMÈ54Ì˙Ò ÛÒk Ba ‰È‰ .55‰Ó  ƒ»«««¿∆¿ƒ…»»∆∆¿»«
e‰a‚Ó ‰ÂÏ ‰ˆiM56Ô‡kÓ .57ËML ,„ÓÏ ‰z‡ ∆ƒ¿∆…∆«¿≈ƒ»«»»≈∆¿»

.c ÏÎÏ Lk  Ba zÎpL ÌB˜Ó ÌL Ba ÔÈ‡L∆≈≈»∆ƒ¿«»≈¿»»»
ÏÏk ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L ËLÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â58,Lk ‡e‰L  ¿«ƒƒ¿»∆≈¿«¿»∆»≈

dnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡ BÊ ˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡59ÔÈ‡L ; ««ƒ∆≈ƒ«»»«¬ƒ»∆≈
‰È˜ÁÂ ‰LÈ„a ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈ˜c˜„Ó60BÓk , ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿

‡a˙iL61ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k ,62. ∆ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿…∆∆ƒ¿≈…ƒ
ÔÈÁ‡Ó‰ BÁ ÈËL ,CÎÈÙÏe63Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLk  ¿ƒ»ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ««ƒ

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ÔnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L64. ∆≈«»»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

קי :47) כתובות שם 48)ברייתא, בשטרות כותבים
נכתבו. שבו יותר 49)המקום משקלם שבבבל הדינרים

שערך  לפי  יותר, שוים הם כך ומתוך ישראל, ארץ  מדינרי 
שבו. הזהב  או הכסף  משקל לפי  נקבע  צריך 50)המטבע 
נשתעבד. שבה המדינה של במטבע  דיני51)לשלם

ה"ו. אישות מה' בפט "ז נתבארו כדינו.52)כתובה,
זה.53) מקום ממטבע  פחות שמשקלו מטבע  לויתי 
מתקבל 54) בסתם מנמק : יט , אות מב  סי ' שם יוסף ' ב 'בית

ואם  השטר, שנכתב  במקום היוצאת מטבע  שלוה הדעת על
אמר  כאילו אותו דנים מזה, פחות חייב  שהוא טוען הלווה

ההפרש. את המטבע .55)פרעתי  שם נקבע  ולא
כסף .56) שבמטבעות בדין 57)הפחות כאן שלמדנו ממה

המקום. שם בשטר היה תאריך.58)שלא בלי  שטר
בפניהם 59) שנעשה מה על מעידים עדים פירושה: "הזמה"

והעידו, אחרים עדים ובאו מסוים, ובמקום מסוים ביום
(מלשון  אחר במקום אתם אלה עדים היו זמן שבאותו
וכלל  זמם). כאשר לו ועשיתם יט ): יט , (דברים הכתוב 
לא  אם כגון להזימה, יכול אתה שאין עדות שכל בידינו,

עדות. אינה - והזמן המקום את העדים אין 60)מסרו
ואין  עדותם, פרטי  כל על העדים את חוקרים ביתֿדין
עליה. מעידים שהם בעובדא אלא בתאריכים מדקדקים

ה"א.61) פ "ג עדות המלוים 62)בהלכות על יכבידו אם
- העדים של מדוקדקת וחקירה דרישה ידי  על החוב  גביית

מלהלוות. מיום 63)יימנעו מאוחר תאריך בהם רשום
השטר. ה"64)כתיבת פכ"ג א.לקמן

      
משעבד 1) ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי  שכל מבאר

עושה  ודין ודאיקני ", "דקנה ומטלטלין מקרקעי  נכסים
שמפקיע  הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי  ועבדו שדהו
לסלקו  יכול שהלוקח  הלקוחות מן טורף  ודין שעבוד, מידי 
מכר  ואחרֿכך אחת ומכר שדות שתי  ללווה היו ודין בכסף ,
שערכה  שדה המניח  ודין אפדני "), "תרי  (בגמרא: השנייה
היתומים  וסילקוהו המלווה אותה וגבה מהמלוה ִפחות

בכסף .

.‡ÂÈÒÎ Ïk È‰  Ì˙Ò BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰2ÔÈ‡Á‡ ««¿∆∆¬≈¿»¬≈»¿»»«¬»ƒ
ÔÈ‡ÚÂ3CÎÈÙÏ .‰Ê BÁÏ4ÚBz  ˙Ba‚Ï ‡BiLk , ¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆»ƒ¿≈«

‰lÁz BBÁ ÏÚa ˙‡5ÔÈa ,ÌÈÒÎ BnÚ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆««¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
‰Âl‰ ÔBˆa Ô‰Ó ‰Bb  ˙BÚ˜˜ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓ6. ƒ«¿¿ƒ≈«¿»∆≈∆ƒ¿«…∆

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈa‚Ó  BzÚcÓ ‰Âl‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««…∆ƒ«¿«¿ƒ≈ƒ
BBÁ ËL „‚k ‡ˆÓp‰ Ïk BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï7È‰  …ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«¬≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂlÏ eÈ‰L ˙BÚ˜w‰ ÏkÓ ‰B‚ ‰Ê∆∆ƒ»««¿»∆»«…∆««ƒ∆≈
ÌÈÁ‡Ï ÔÈeÎÓ ‰zÚ8‰zÓa ÌÈe˙ B‡9ÏÈ‡B‰ . «»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ

È‰ ,‰Ê BÁa „aÚzLpL Á‡ Ô˙ B‡ ‰Âl‰ ÎÓe»««…∆»«««∆ƒ¿«¿≈¿∆¬≈
zn‰ ÈÏÚa „iÓ B‡ ˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ‰Ê.˙B ∆ƒƒ««»ƒ««¬≈««»

˙BÚ˜˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÛBË ‡˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

BÁ ÏÚÏ e„aÚzL ‡Ï  ‰ÂlL10ÔÙBË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È‰  Ô˙ B‡ ÎÓe ,‰ÂlL Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Út‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó ÛBË BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד
הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק  לא מוטל החוב ,

ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני 
הלווה 5)(כסף ֿמשנה). את לתבוע  שצריך ערב , אדם כדין

שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי  אינו אבל
בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין

בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין
משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע  הקונה

אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב  לא ואפילו
אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב . לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י  טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק  "לא וכתב : רבינו, [דייק  לכותבה. ושכח  טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני  המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח :):

חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני  בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני  "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י  רבו כתב  וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב , פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב  רבינו, דייק  ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב  ולא
טורף ". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.Ï‡ ;Ú˜˜a ‡l‡ ÔÈeÓ‡ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈÁ‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡  ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ

BÁ ÏÚa ÔÈ‡  BzÚLÏ ÔÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk BBÁ ÏÚÏ ‰˜‰ .Ô˙B‡ ÛBË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ ÚÙ B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜˜14‰Ê È‰  «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
ÛBË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16ËLa BÏ zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :BBÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙BËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Út‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
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קי                
         

‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Út‰Ï ˙BÚ˜w‰ b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ ÛBË ‰Ê È‰  ˙BËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי . לא - לבעלֿחוב  מטלטלי  מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע  מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף " שהמונח  הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב  (מאמר בתנאי 
איזו 17) לחזק  כדי  לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח  סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב  ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח .):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי 
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי  מקום ולהשאיר
קרקע , אגב  מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב  ונהגו
אע "פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף  צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב "ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק  עשוי  שטר "היינו דשטרי "

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב  וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע  מכר שאפילו מוסיף , ובמגידֿמשנה קרקע .
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את שעבד
בידו. היה שהקרקע  בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ BBÁ ÏÚÏ »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

‰23.Ô˙B‡ ÛBËÂ ÌÈÒÎ ‡MÓ ‰B‚ ‰Ê È‰  »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24 BfÓ ‡l‡ ÔBÚt BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ‡MÓ ‰B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
LÙe26‰B‚ BÈ‡ ‰Ê È‰  ÂÈÏÚ ˙eÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י 
תהא  זו ("על קאי  תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב 
לכאן?]. קנין ענין מה כי  המתרגם, או המעתיק 

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי23)"אפותיקי " ואינו
מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי  שכל

קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב  מה
נסכי "כל בשטר כתב  כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי  בפירוש כשכתב  אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ BBÁ ÏÚÏ »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰eÎÓ BÊ È‰  dÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡BiLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

ÛËÈ  ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ÎnLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ kÓÓ dÎÓ Ï‡33‰eÎÓ dÈ‡ 34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ "ז יבמות וירושלמי  מא. גיטין בבלי 
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי 

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי  והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אף ֿעלֿפי 
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי  עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי  באחרונה, שנמכרו הנכסים
מהם, לגבות חורין בני  נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף  אפותיקי  שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואף ֿעלֿפי  חורין, בני 

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח  הודיע 
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי ,

לאפשרות 33) הלוקח  לב  תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב  פרעון זמן כשיגיע  ממנו שתילקח 

שהשדה 34) הלוקח  ידע  שאלמלי  לגמרי , בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי 
כאן: ברי "ף  מובא ה"א, פ "ז יבמות בירושלמי  זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי  שדהו "העושה
הוי וכו' לעצמו יחוש והלוקח  מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי  - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי  עוסקת
צריך  שהלוקח  הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח  שאמרו
אותה. יטרוף  האפותיקי  בעל שהמלוה לאפשרות לב  לשים

מעי הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק  רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב "ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב 

שם)]. גיטין לרמב "ן הזכות' ו'ספר

.‰BcÚ ‰OÚ35BÁ ÏÚa È‰  BÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰Bb36BBL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»

ÔÎÂ ,epnÓ ‰Bb BÁ ÏÚa ÔÈ‡  BÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי ,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח  והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי  מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי  חורין. בני  נכסים שאין במקרה רק 
אפותיקי . שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי , עשהו שרבו אדם, לכל
 ֿ בחושן חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח 
אפותיקי רבו עשהו כשלא א. דינים: שני  קיז סי ' משפט 
עבד  מקום שבכל אף ֿעלֿפי  טורפו בעלֿחוב  אין - ומכרו
כשעשהו  ב . זה; לשעבוד פרסום אין שהרי  כקרקע , דינו
גביה  שלענין משום עלֿפה, במלוה אפילו טורף  אפותיקי 
 ֿ כמגיד ולא פרסום. יש וכאן הפרסום, מכריע  ממשועבדים
עשיית  ורק  בשטר, במלוה שהדברים כאן שפסק  משנה,

שטר]. צריכה אינה שם.37)האפותיקי 

.Â„Ú38Èt ÏÚ Û‡ ,BÁLÂ È˜È˙Bt‡ Ba e‰OÚL ∆∆∆»»««≈≈¿ƒ¿¿««ƒ
‰fÓ ‡l‡ ÔBÚt EÏ ‰È‰È ‡Ï :BÏ ˙kL39‡ˆÈ  ∆»«…ƒ¿∆¿≈»∆»ƒ∆»»

BLÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙eÁÏ40ıÓÁ‰L .41eÁM‰Â «≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆»≈¿«ƒ¿
„eaÚL „iÓ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â42BÁ ÏÚa È‰Â . ¿«∆¿≈«¿ƒƒƒ«ƒ¿«¬≈««
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‰Âl‰ ÔÓ BBÁ ‰Bb43BBÁa ËL ÂÈÏÚ ˙BÎÂ ,44, ∆ƒ«…∆¿≈»»¿»¿
ÛBËÂ45ËM‰ ‰Ê ÔÓfÓ46?ÌlLÏ iÁ ‡e‰ ‰ÓÏÂ . ¿≈ƒ¿«∆«¿»¿»»«»¿«≈

b‰ ÏÎÂ ,BÁ ÔBÓÓ „a‡Ï ÌBbL ÈtÓ˜Èf‰Ï ÌB ƒ¿≈∆≈¿«≈»¬≈¿»«≈¿«ƒ
BÓB˜Óa e‡aL BÓk ,ÌlLÓ 47ÔÈÙBÎÂ .48Ba ˙‡ ¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿¿ƒ∆«

ÈM‰49BÁLÏ50‡lL ;ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ , «≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»»∆…
ep‡ˆÓÈ51‰z‡ ÈcÚ :BÏ Ó‡ÈÂ ˜eL52. ƒ¿»∆«¿…««¿ƒ«»

מ :ֿמא.38) גיטין וגמרא לגבוי .39)משנה ודומה
שעבוד 40) מידי  מפקיעה דמים קדושת שגם - רבינו דעת

הבאה). הלכה לנכרי41)(ראה חמצו ששעבד ישראל
ישראל. של כחמצו בהנאה נאסר - הפסח  עליו ועבר בחובו,

ככלל 42) בגמרא פעמים כמה ונכפלה שם, רבא של מימרא
הכל. על העבד.43)מקובל של מחויב 44)שויו הלווה

נזק . תשלום של החדש החוב  על שטר למלוה לתת
מהלקוחות.45) טורף  הנכסים 46)המלוה טורף  ואינו

הראשון  שהחוב  משום החדש, השטר של זמנו לפני  שנמכרו
קיז). סי ' חו"מ  ('טור' העבד שחרור עלֿידי  נפרע  כבר

הי "ג.47) ומזיק  חובל מהלכות שם.48)בפ "ז
עלֿידי50)המלוה.49) לחירות יצא שכבר אף ֿעלֿפי 

הראשון. רבו השני .51)שחרור מכוח 52)רבו
האפותיקי .

.ÊÂÈÒÎ LÈc˜n‰53ÔÓ ÛËÏ ÏBÎÈ BÁ ÏÚa ÔÈ‡  ««¿ƒ¿»»≈««»ƒ¿…ƒ
„eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L ,Lc˜‰‰54ÔÈ„BtLÎe . «∆¿≈∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿¿∆ƒ

ÔzÏ ‰ˆB Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ,Lc˜‰‰ „iÓ Ú˜w‰««¿«ƒ««∆¿≈¿ƒ«»»»∆ƒ≈
‰M‡Ïe BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ BÊ ‰„Oa¿»∆«¿»∆ƒ≈¿««∆¿ƒ»

d˙a˙k55„Èa ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tzLÎÏ ,CÎÈÙÏ . ¿À»»¿ƒ»ƒ¿∆ƒ»∆¿≈≈«Àƒ¿«
‰M‡‰ B‡ ,d˙B‡ ÛËÈÂ BÁ ÏÚa ‡BÈ  Á˜Bl‰«≈«»««¿ƒ¿…»»ƒ»

ÔÈÎÚa e‡aL BÓk ,d˙a˙Îa56. ƒ¿À»»¿∆≈«¿«¬»ƒ

כג:53) ערכין עליהם 54)משנה, חלה שלא נכסים אפילו
על  חלה הגוף  (קדושת דמים קדושת אלא הגוף  קדושת
דברים  פירושה, דמים וקדושת המזבח . על הקרבים דברים
מפקיעים  קרבים) אינם עצמם והם הקדש, של ממונו שהם
דין  רבינו מבאר הי "דֿטז ערכין מהלכות [בפ "ז השעבוד.
שם]. לעם" "רמב "ם פירוש וראה באריכות, זה

רק 55) נפקע  שהשעבוד רבינו מבאר (שם) ערכין בהלכות
וכשיצא  הנכס , על ועומד תלוי  אבל בלבד הקדש לגבי 
למקומו, השעבוד חוזר - פדיון עלֿידי  הקדש מרשות
הנכס  את לפדות הבא ולפיכך יגבוהו, האשה או והמלוה
על  להוסיף  רוצה שהוא מה אלא שויו כל לשלם יסכים לא
נותן  הוא הזה המועט  הסכום ואת הכתובה, או החוב  דמי 

הכתובה. או החוב  את ומשלם בו ופודה שם.56)להקדש
אינה  דמים שקדושת כותב , שם למשנה בפירושו [רש"י 
שאינו  דבר מקדיש אדם שאין מפני  שעבוד מידי  מוציאה
אלא  הקדש, מידי  טורפים והאשה המלוה הדין ומן שלו,
הקדש  יאמרו: שלא כדי  מועט , בסכום שיפדו גזרו חכמים
הראב "ד  דעת גם וכן שם). אבהו (כרבי  פדיון בלי  יוצא
לשיטת  וסמוכין המפרשים. ורוב  הי "ד) (שם בהשגותיו
אבוהו  רבי  ה"י : פ "ח  כתובות בירושלמי  מוצאים אנו רבינו,
(בנכסים  גמורה מעילה מועלין - יוחנן רבי  בשם

ורדב "ז  כסף ֿמשנה ראה הלווה). שהקדישם המשועבדים
כאן]. ומשנהֿלמלך שם, ערכין בהל'

.ÁBÁ ÏÚa57ÛËÏ ‡aL58Á˜BlÏ ˙BÚÓ LÈ Ì‡ , ««∆»ƒ¿…ƒ≈»«≈«
ÛBË ‡e‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ ÔzÏÂ B˜lÒÏ ÏBÎÈ 59, »¿«¿¿ƒ≈¿≈«∆≈

ÎBnÏ ÚB˙Â Á˜Bl‰ ÊBÁÂ60B˙B‡ ‰OÚ Ì‡Â . ¿≈«≈«¿≈««≈¿ƒ»»
ÌÈÓ„a B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡  È˜È˙Bt‡61. «≈≈≈»¿«¿¿»ƒ

צא:57) הלוקח .58)כתובות בא 59)מן שהוא הסכום
זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .

מפורש,61)שם. באפותיקי  המדובר טו: בבאֿמציעא
באפותיקי אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר

שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.ËÔe‡62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
ÎÓe ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ ÛËÂ ÔBÚÓL ‡e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ ÛËÏ ÊÁÂ63BÏ ‡È‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙhL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆz Ì‡ :BÏ Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;ËeÓ È‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â EBÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰  »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
ÚB˙Â ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡  ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ôe‡ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם , החוב .63)כתובות מותר
המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי 
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע  השדה את לי  והחזר

שהרי67)טרפת. סתם, באפותיקי  המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב . לכל מלא כתשלום שטרף  -69)השדה שמעון
השדה 70)המלוה. דמי  המוכר, מראובן ותובע  בא כשלוי 

בעלֿחובו. כרב 71)שטרף  לראובן. ששילם כמחירה
שם. עוירא,

.ÈÔe‡ ˙Ó72‡e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙËe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74ÊBÁ ‰Ê È‰  «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
BBÁ ‡La d˙B‡ ÛBËÂ75 BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙BBÁ ÚÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È‡77BÏ eÓ‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

d˙B‡ ÛBËÏÂ BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  zÙhL79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.BBÁ ‡La ˙Á‡¬∆∆ƒ¿«

מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח  המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק  שעבוד לך והיה ה"ז), פי "א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי  שלמתם המאה לטעון:

הקרקע . על לי  שיש פסק ,77)השעבוד ה"ח ) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע  היתומים על שמצוה
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ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח  המטלטלין "מן כאן: וכתב  דייק  כך
וכו']. ליה יהבי  יתמי  אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי 
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף  אינו מאוחר, בעלֿחוב  שגם מזה ויצא

והרשב "א). הרמב "ן בשם (מגידֿמשנה

ה'תשע"ח  מנ"א י"ב שלישי יום 

     
נפרעים 1) ושאין הבינונית, מן גובה חוב  שבעל מבאר

ודין  זיבורית, הם אפילו חורין בני  שיש במקום ממשועבדים
נכסיו  מוכר ודין גובים, הם ממה אשה וכתובת ניזקין
ושייר  עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים
עימך, לי  אין ודברים דין שני  ללוקח  כותב  ודין בינונית,
כתב  והמלווה ללוקח  שמכר לוקח  ודין בכתובתה, אשה ודין

בנכסיך. לי  אין ודברים דין לראשון

.‡ÔÈ„BiLk2 Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰Âl‰ ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ¿∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆ƒ¿≈∆
˙ÈBÈa‰ ÔÓ ‡l‡ BÁ ÏÚÏ ea‚È ‡Ï3 …«¿¿««∆»ƒ«≈ƒ

ÂÈ˙BÚ˜˜aL4‰Bz ÔÈ„Â .5ÔÓ BÁ ÏÚa ‰a‚iL , ∆¿«¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿∆««ƒ
‰z‡ L‡ LÈ‡‰Â „ÓÚz ıeÁa :Ó‡pL ;˙Èeaf‰«ƒƒ∆∆¡«««¬…¿»ƒ¬∆«»
?‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏL Bkc ‰Ó  'B‚Â ‡ÈˆBÈ B ‰L∆ƒ¿««¿∆»»¿ƒ
È„k ,˙ÈBÈa ÌÈÓÎÁ ewz Ï‡ .ÂÈÏÎaL ˙eÁt»∆¿≈»¬»ƒ¿¬»ƒ¿≈ƒ¿≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL6?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ ÚtÏ ‡a‰ Ï‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÚtÏ ‡a¿»ƒ»«ƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
‡l‡ ÚtÈ ‡Ï  ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÔÈLBi‰«¿ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ…ƒ»«∆»

˙Èeaf‰ ÔÓ7. ƒ«ƒƒ

מח .2) גיטין קרקעות:3)משנה של סוגים שלושה נקבעו
מעדיף  אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית
קרקע  של גדול יותר שטח  על יפה קרקע  של מצומצם שטח 

בשלו 4)גרועה. שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא
סוגי לפי  גובים פירוש, שמין? הן עולם בשל או שמין הן
בעולם. המקובלים הסוגים לפי  או הלווה של הקרקעות
מוגדרים  הלווה של ביותר הטובים כשהקרקעות למשל,
העולם  בפי  מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך
או  שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג
שכתב  רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של
בפירוש  פסק  (וכן שמים הם שבשלו משמע  "קרקעותיו"
קט :), (כתובות נחמן רב  כדעת י ) הלכה כ"ד פרק  לקמן
ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני  כמותו שהלכה

נ.5) גיטין עולא של במזומן 6)מימרא מעות לו שיש מי 
כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות משנה 7)יסרב 

הזיבורית". מן אלא יתומים מנכסי  נפרעין "אין מח : שם
צריך  ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא
מן  וכתב  המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר
זה  דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"
דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל
ויצטרך  הלווה ימות שמא כך, כדי  עד חושש אינו שהמלווה

היורשים. מן זיבורית לגבות

.ÌÈÚÙ ÔÈ‡8ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ9LiL ÌB˜Óa ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»∆≈
ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎ10˙ÈeaÊ ÔÈBÁ Èa eÈ‰ elÙ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»¿≈ƒƒƒ

˙ÈBÈa ÌÈ„aÚLÓ‰Â11˙ÈcÚ B‡12ÔÈa ÌÎnL ÔÈa , ¿«¿À¿»ƒ≈ƒƒƒ≈∆¿»»≈
Ì˙pL13eÙczL .14ÔÓ ÛBË ‰Ê È‰  ÔÈBÁ Èa ∆¿»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ

ÔÈ„aÚLÓ‰15.ÌÈ‡ el‡k e˙ÁLpL ÔÂÈkL ; «¿À¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿¬¿ƒ≈»

שם.8) ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות הנמצאים
כתקנת 11) נוטל אני  בינונית לטעון: יכול המלווה אין

הפסד  שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום חכמים,
גבייה 12)לאחרים. לדין נוגעות עידית" "או המלים

עידית  גובה אינו חוב  בעל אבל בעידית, שדינו ממזיק ,
לקמן  כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני  אפילו
בני כשיש ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה

בניזקין. גם נאמר נ:13)חורין נשתטפו,14)שם כמו
ואינה  ונשחתה השדה את והציף  גדותיו על עלה נהר פירוש,

לזריעה. [במגיד 15)ראויה שנפשטה, בעייה צה: כתובות
לקח  גזלן שאם בתשובותיו, הרשב "א דעת מביא משנה
של  שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני  נכסים בזרוע 

לי את גזלן לגבות החוב  בעל ויוכל החוק  שומרי  בידי  פול
חובו].

.‚ÎnL Ôe‡16ÔBÚÓL ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÏ ÂÈ˙B„O Ïk ¿≈∆»«»¿»¿ƒ¿¿»«ƒ¿
Ôe‡ ÏL BÁ ÏÚa ‡e ,ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰„O ÎÓe»«»∆««≈∆¿≈ƒ»««∆¿≈

‰B‚ ‰fÓ ‰ˆ ,‰B‚ ‰fÓ ‰ˆ  ÛËÏ17‰na . ƒ¿…»»ƒ∆∆»»ƒ∆∆«∆
˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜lLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc18Ì‡ Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ≈ƒ¬»ƒ

‰Ê È‰L ;ÈÂlÓ ÛBË BÈ‡  ˙ÈeaÊ B‡ ˙ÈcÚ Á˜Ï»«ƒƒƒƒ≈≈ƒ≈ƒ∆¬≈∆
EÈc ÔÈ‡L ‰„O ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÁË ‰Ê ÈtÓ :BÏ ÓB‡≈ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆≈ƒ¿
Ïˆ‡ ÁÈp‰Â ,˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ«≈∆

Á˜lL ˙ÈBÈa‰ BÓk ˙ÈBÈa ÔBÚÓL19ÛBË BÈ‡  ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ∆»«≈≈
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ÓB‡ ‰Ê È‰L ;ÈÂlÓƒ≈ƒ∆¬≈∆≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿

.epnÓƒ∆

דין 16) נאמר ח . קמא (בבבא צב . כתובות רבה של מימרא
רבא). בשם לבאר 17)זה רצוי  ההבנה את להקל כדי 

פיסקא  כל כך אחר ולפרש הדין פרטי  כל את מתחילה
בשטר  מיהודה כסף  לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני  ופיסקא
והיו  לשמעון שדותיו כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו
את  ללוי  ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן
לגבות  החוב ) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל
(ואם  שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי  מיד הבינונית
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו
פי על אף  לגבות יכול הוא מלוי  שם). כתובות רש"י 
השדה  את לקח  שהוא מפני  שמעון, ביד נכסים שנשארו
דומה  זה ואין בבינונית. דינו חוב  בעל שהרי  לו, המשועבדת
מהלוקח  נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה
זיבורית  הם חורין כשבני  אפילו חורין בני  שיש במקום
בא  כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים
מן  לטרוף  אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות
שמעון  גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי  הלקוחות,
מכוחו  גרוע  כוחו ואין כסף , לוה הוא ולא לוקח , רק  הוא
השדה  את קנית אתה - ללוי  המלווה אומר ולפיכך לוי , של
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גובה  רצה ואם רוצה. אני  ואותה לי , משועבדת שהייתה
אחרים  נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו משמעון
כל  קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה
על  לי  שהיה השעבוד לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו
לידך  שבא משהו אצלך מוצא שאני  זמן כל ולפיכך ראובן,
לי שהניח  מלוי  לתבוע  רצוני  ואין גובה, אני  - ראובן מיד
שהמדובר, מבאר, שם [רש"י  ממנה. לגבות שדה אצלך
לוי כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה
קנה  אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון
לוי יכול האחרונה, לפני  מראובן שמעון שקנה שדה לוי 
אצל  מקום לך הניח  זו שדה שמעון כשקנה למלווה: לומר
נשארה  שלא פי  על אף  ממנה, שעבודך ופקע  לגבות ראובן
משועבדים  מנכסים גובים אין שהרי  ראובן, ביד בינונית
והר"י זיבורית. או עידית אפילו חורין בני  שיש במקום
ואומר, זה על חולק  ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות
תקנת  על מוותר הריני  לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה

ח  בני  כשיש ממשועבדים נפרעים שאין כדעת חכמים ורין,
חכמים  בתקנת אפשי  אי  שהאומר ז:) קמא (בבא רבא
פקע  לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה
ביאר  לא ורבינו שם). (ראה לוי  שקנה מהשדה השעבוד

בזה]. בסמוך 18)כלום השעבוד. עיקר רובץ  שעליה
מראובן. שמעון שקנה הבינונית כל שלקח  שהכוונה יבואר

ונראה 19) דכוותה". "בינונית שם: (רבא) רבה כלשון
שדה  שמעון בידי  נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון
כזיבורית, להגדירה ושיש שבידו, מהזיבורית קצת מעולה
הבינונית  ללוי  שמכר אחר אולם ללוי , שמכר לבינונית ביחס 
שיטת  (לפי  קרקעותיו של בינונית לסוג להכניסה אפשר
מפני מלוי , גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו
ולפיכך  שמעון. ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל
רבינו  דייק  וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר (רבא) רבה דייק 

שלקח ". הבינונית "כמו וכתב :

.„˙ÈcÚa Ô‰Ï ÔÈÓL  ÔÈ˜fp‰L ,e‡a k20ÏÚe , ¿»≈«¿∆«ƒ»ƒ»ƒ»∆¿ƒƒ««
˙ÈBÈa  BÁ21˙ÈeaÊa  ‰M‡ ˙a˙Îe ,22eÈ‰ . ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ»

BÏ23˙a˙Îe BÁ ÏÚe ,˙ÈcÚa ÔÈ˜f  ˙ÈeaÊÂ ˙ÈcÚƒƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ««¿À«
ÔÈ˜f  ˙ÈBÈe ˙ÈcÚ BÏ eÈ‰ .˙ÈeaÊa ‰M‡ƒ»¿ƒƒ»ƒƒ≈ƒƒ»ƒ
BÏ eÈ‰ .˙ÈBÈa ‰M‡ ˙a˙Îe BÁ ÏÚe ,˙ÈcÚa¿ƒƒ««¿À«ƒ»¿≈ƒ»

„Ïa ˙ÈBÈe ˙ÈeaÊ24BÁ ÏÚe ÔÈ˜f  ƒƒ≈ƒƒ¿«ƒ»ƒ««
˙ÈBÈa25.˙ÈeaÊa ‰M‡ ˙a˙Îe , ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ

ז.20) הלכה ממון נזקי  מהלכות א בפרק  נתבאר
א.21) הלכה זה אישות 22)בפרק  מהלכות ט "ז בפרק 

ג. ח .23)הלכה קמא בבא למעלה 24)ברייתא שם.
למה  קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו א בהלכה
כבינונית  שבקרקעותיו המעולה הקרקע  את מגדירים אנו
האומר  לשיטת כך הקשו (ח .) שם בגמרא כעידית? ולא
עידית  גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו
מכירת  לפני  מוגדרת הייתה בידו שנשארה וזו ומכרה ממש
יש  וכן החוב . שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית
משפט  בחושן הטור פסק  וכן כאן רבינו דברי  את גם להבין

משנה). לחם (ראה קכ שתי25)סימן מובאות שם בגמרא
בבינונית  חוב  בעל אומרת, אחת זו, את זו הסותרות ברייתות

שנחלקו  שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה
רבינו  (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה
לא  ב  וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא א) בהלכה למעלה
ורבינו  מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה
להיפך: מפרשים העיטור ובעל [והראב "ד כעולא. פוסק 
שיטתם  קיבלה. ב  וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא

לק  י ].תתבאר הלכה כ"ד בפרק  מן

.‰ÔÎÓ26˙Á‡ ˙a Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ27Ôlk È‰  ¿»»ƒ¿»¿≈»»¿«««¬≈À»
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙBË ÔÈ˜fp‰Â ,ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ28, ƒ¿¿«««¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ

˙ÙBË ‰M‡ ˙a˙Îe ,˙ÈBÈa‰ ÔÓ ÛBË BÁ ÏÚe««≈ƒ«≈ƒ¿À«ƒ»∆∆
ÔÓ ÔÈÙBË Ôlk  ‰Ê Á‡ ‰ÊÏ ÔÎÓ .˙Èeaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»»»∆««∆À»¿ƒƒ

ÔBÁ‡‰29‡Ï ;ÂÈÙlMÓ ÔÈÙBË  ˜ÈtÒ‰ ‡Ï ; »«¬…ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆¿»»…
ÔBÁ‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .ÂÈÙ ÈÙlMÓ ÔÈÙBË  ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈»»¬ƒ»»»«¬

˙Èeaf‰ Á˜lL ‡e‰30ÓB‡ Ì„Bw‰ Á˜Bl‰ È‰L . ∆»««ƒƒ∆¬≈«≈««≈≈
epnÓ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :ÛBhÏ31. «≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆

שם.26) אחד,27)ברייתא ביום מכר הסוגים שלושת כל
זיבורית. ולזה בינונית ולזה עידית, בהגהות 28)לזה

על  מלוה הלא מהלוקח , טורף  ניזק  למה שואל ִמיימוניות
בדין  שעמד שמזיק  ותירץ  חורין? מבני  אלא טורף  אינו פה
שאמרו  כמו בשטר, כמלוה דינו לשלם דין בית ִוחייבוהו
בתורה  הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: ִבקידושין
כתבו  תירוצה וגם זו [קושייא דמיא" בשטר ככתובה

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא ואין 29)התוספות
השדות. בסוג כלל לטעון 30)מתחשבין יכול אינו

בהלכה  שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי  משועבדת הבינונית
עצמו, הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח  משום ג)

הלוקח . מן לוקח  בדין ג בהלכה כן שאין כמו 31)מה
ב . בהלכה שאמרנו

.Â˙Áz ÒÎ Á˜Bl‰ È‰  BÊ Á‡ BÊ „Á‡Ï ÔÎÓ¿»»¿∆»««¬≈«≈«ƒ¿«««
˙ÈcÚ Á˜lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ
ÔÈBb Ôlk  ‰BÁ‡a ˙ÈeaÊ Á˜Ï Ï‡ ;‰BÁ‡a»«¬»¬»»«ƒƒ»«¬»À»ƒ
ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡BiLk ÛBhÏ ÓB‡ È‰L ;˙Èeaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ∆¬≈≈«≈¿∆»ƒ¿ƒ
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ È‰ :‰lÁz Á˜lL ‰„O‰«»∆∆»«¿ƒ»¬≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
Á˜Ï Ì‡ Ck ÛBh‰ BÏ ÓB‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .epnÓƒ∆¿»»≈≈«≈»ƒ»«
˙ÈcÚ‰ ÔÓ BÁ ÏÚe ‰M‡‰ ‰a‚˙Â ,‰BÁ‡a ˙ÈcÚƒƒ»«¬»¿ƒ¿∆»ƒ»««ƒ»ƒƒ

‰BÁ‡a Á˜lL32Á˜BlÏ ‡È‰ ‰wz BfL ?33È‰Â , ∆»«»«¬»∆«»»ƒ«≈««¬≈
BÊ ‰w˙a ÈLÙ‡ È‡ :Ô‰Ï Á˜BÏ ÓB‡34Ïk ‡l‡ , ≈≈«»∆ƒ∆¿ƒ¿«»»∆»»

.BÏ Èe‡‰ ÔÓ ‰a‚È ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»»

על 32) אף  האחרונה אצל הטורף  את דוחים אנו אם כלומר,
שהיא  מכירת פי  אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,

בעל  יגבו לא באחרונה עידית בלקח  למה והבינונית, העידית
עליה? רובץ  השעבוד הרי  ממנה? כתובתה והאשה חוב 

תקנת 33) מקום, לך הנחתי  לטעון: יכול שהלוקח  זה, דין
שדות  כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח , לטובת היא חכמים

המוכר. ג.34)ביד בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי 
ח : שם בגמרא אמרו זה נימוק 

.ÊÔÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ÎÓe ,BÊ Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
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iLÂ ˙ÈBÈe ˙ÈeaÊ ÎÓe Á˜Bl‰ ÊÁÂ ,‰BÁ‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈
ÔÓ ÔÈBb Ôlk  ÂÈÙÏ ˙ÈcÚBÏ ÔÈ‡ È‰L ,˙ÈcÚ‰ ƒƒ¿»»À»ƒƒ»ƒƒ∆¬≈≈

Ì˙B‡ ‰Á„È ‰na36˙ÈBÈa ÁÈp‰Â ˙ÈcÚ ÎÓ . «∆ƒ¿∆»»«ƒƒ¿ƒƒ«≈ƒ
Á˜BÏ „ÈaL ˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙBË ÔÈ˜fp‰  ˙ÈeaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«

ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈBb ‰M‡ ˙a˙Îe BÁ ÏÚe , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ
ÂÈÙÏ iML ˙ÈeaÊÂ38. ¿ƒƒ∆ƒ≈¿»»

מקום 36)שם.35) הניח  לא באחרונה זו שלקח  מכיוון
רצה 37)לגבות. כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר

עידית. עדיף  שהניזק  ומובן גובה, מזה רצה גובה מזה
כדינם.38) - מזיבורית ואשה מבינונית חוב  בעל

.Á‰ÂlL ÈÓ39ÂÈÒÎ ‰Âl‰ ÎÓ Ck Á‡Â ,„Á‡Ó ƒ∆»»≈∆»¿««»»««…∆¿»»
ÌÈLÏ40ÌÈ„e ÔÈc :ÈL Á˜BÏÏ BÁ ÏÚa ˙ÎÂ , ƒ¿«ƒ¿»«««¿≈«≈ƒƒ¿»ƒ

Á˜BlÓ ÛËÏ ÏBÎÈ BÈ‡  B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ÓB‡ È‰L ;ÔBL‡ƒ∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ EBÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,ÈÁ‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï‡ .ÛËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡  ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙBË  ÔBL‡Ï e˙k43‰„O ‰Âl‰ ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡ Á˜BÏ dÎÓe ,Á˜BÏÏ44˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :ÔBL‡ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ ÛBË BÁ ÏÚa È‰  B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ ÛBË ÔBL‡ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ˙k È‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ ÛBË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡48BÏ dÎÓ ‡e‰ È‰L ,49ÊBÁ BÁ ÏÚe , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ ÛBËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈÊBÁÂ ,51‰Lt eOÚiL „Ú , ¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ»«∆«¬¿»»

.d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ»ƒ¿À»»

צה.39) כתובות זה.40)ברייתא אחר בגמרא 41)בזה
לבין  כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם
הלכה  למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני  נשתדפו

לעניין 42)ב ). חוב  לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא
והמדובר  זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה.
והשדות  מנה לווה כגון השדות שתי  כנגד הוא כשהחוב  בה
שתי נמצאות תימן יד ובכתב  חמישים. בחמישים נמכרו

נפרדות]. הלכות בשתי  וקשה 43)הגירסאות פשוט . זה
טורפים  כן גם לראשון כתב  כשלא הרי  משמיענו, מה להבין

השני ? "וכן 44)מן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש כך
לקוחות". ושני  חוב  אלא 45)בעל הסתלק  לא שהרי 

בלבד. ראשון לוקח  כלפי  שלוקח 46)מזכותו אחר פירוש,
השדה. דמי  את בחזרה ממנו הוציא שלא 47)שני  התחייב 

בעקיפין. אמנם - ממנו גבה והרי  ממנו חובו יגבה
מעותיו.48) לו על 49)ומחזיר אף  לו להחזירה ומחוייב 

החוב . בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה שהרי50)פי 
כלפיו. מזכותו הסתלק  סוף .51)לא לבלי  עד

    
שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב  בעל דין מבאר

כתוב  שבאחד חוב  שטרי  שני  ודין אחד, ביום שזמנם
סתם. ניסן ובשני  בניסן בחמישה

.‡BBÁ Ì„wL Ïk  ‰a‰ ˙BBÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«
‰lÁz ‰Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»

B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ  ‰‚Â ÔBÁ‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…
˙BÚ˜˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ÎÊ  BBÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
Á‡ ‰wL ˙BÚ˜w‰ Ï‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a‰ ˙BBÁ ÈÏÚaÓ ‰ÂlL5ÏÎÏ ∆»»ƒ«¬≈«¿≈««ƒ∆»«¿»
ÔÈ‡  EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó :Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿≈

ÔÈÂL Ôlk ‡l‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a6‰‚Â Ì„wL ÏÎÂ , »∆ƒ¿ƒ»∆»À»»ƒ¿…∆»«¿»»
ÔBÁ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ 7. »»««ƒ∆«¬

קבלת 2) זמן שקדם או תחילה, החוב  שטר לידו שהגיע  מי 
שלו. קודם 3)הקנין השני  של הפרעון שזמן ואף ֿעלֿפי 

וכדבריו  קטז, אלף  בתשובה (הרשב "א הראשון של לזה
בא  ואם שם). יוסף ' 'בית וראה קד סי ' בחו"מ  ה'טור' כתב 
מגבים  - הראשון של הפרעון זמן שהגיע  לפני  לגבות השני 
(רשב "א  ממנו יטרוף  הראשון של הפרעון זמן וכשיגיע  לו,
עלֿפה  מלוה לבין בשטר מלוה בין הבדל בזה ואין שם).

מודים 4)(מגידֿמשנה). הכל נחמן, רב  אמר צד. בכתובות
ופסק  גבה. לא שגבה מה - וגבה שקדם מאוחר בבעלֿחוב 
גאון. שרירא רב  דעת גם שכן וכתב  כמותו, שם הרי "ף 

הבאה.5) בהלכה הערותינו ֿ 6)ראה (בבא יחלוקו כלומר,
יחלוקו). והילכתא . . וקנה. וחזר ולוה לוה קנז: בתרא
אותה  שקנה בשעה הקרקע  על חל שהשעבוד מפני  והטעם,

שוה. זכותם המלווים כל ואז עצמו.7)הלווה, סברת
לא  שגבה "מה שם) כתובות (בגמרא, אמרו שלא ונימוקו:
- שוים כולם שאם ומשמע , מאוחר. בבעלֿחוב  אלא גבה"

רשב "א). בשם (מגידֿמשנה גבה שגבה מה

.,EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ˙ÎÂ ‰ÂÏ»»¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿
Á‡Ó ‰ÂÏÂ ÊÁÂ ,‰„O ‰˜ Ck Á‡Â8‰„O‰ È‰  ¿««»»»»∆¿»«¿»»≈«≈¬≈«»∆

ÔBL‡Ï „aÚLÓ9˙Ba‚Ï Ì„B˜ ‡e‰Â ,10elÙ‡ ÔÎÂ . ¿À¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡ .‰‡Ó eÈ‰11Ïk ‡l‡ , »≈»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ∆»…

.ÔBÁ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ  Ô‰Ó ‰‚Â Ì„wL∆»«¿»»≈∆»»««ƒ∆«¬
‰Ê ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÒÙ˙Â Ì„‡ ‡MÓ „Á‡ Ì„»̃«∆»ƒ¿»»»¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆∆
ÏkL ;‰ÎÊ ‡Ï  ˙BBÁ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˙BkÊÏ È„k¿≈ƒ¿¿∆»ƒ«¬≈…»»∆»
ÌÈÁ‡Ï BÁ ÂÈÏÚ LiL ÌB˜Óa BÁ ÏÚÏ ÒÙBz‰«≈¿««¿»∆≈»»«¬≈ƒ

‰˜ ‡Ï 12BÏ ‰˜  ÌÈÁ‡Ï BÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ï‡ .13. …»»¬»≈»»«¬≈ƒ»»
BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ14 ÈBÏÙÏ ‰Ê ıÙÁa ‰ÎÊ :‰Âl‰ ¿≈ƒ»««…∆¿≈¿≈∆∆ƒ¿ƒ

˙Ba‚Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BBÁ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ;BÏ ‰ÎÊ»»¿≈∆»ƒ«¬≈¿ƒƒ¿
.Á‡ Ô‰a ‰ÎÊ kL ,ÔÈÏËÏhn‰ el‡Ó≈≈«ƒ«¿¿ƒ∆¿»»»»∆«≈

"יחלוקו"8) שם) (בבאֿבתרא אמרו ולא השדה. קניית אחר
עליה  חל קנייתה שבשעת קנה, ואחרֿכך ולוה בלוה אלא
לשעבוד, שעבוד קדם ולא ההלוואות, כל שעבוד אחת בבת
השדה  נשתעבדה - לקניה קדמה אחת כשהלוואה אבל
שנית. שלווה לפני  הלוה, שקנאה ברגע  הלוואה לאותה

השני .9) השעבוד ב 'בדק 10)לפני  (וכן כאן בכסף ֿמשנה
אם  שהואֿהדין כתב , ח ) ס "ק  קד, סי ' בחו"מ  שלו הבית'
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קטו                 
         

תהיינה  ולהבא מכאן שאקנה (השדות "דאקני " לראשון כתב 
"דאקני ", לו כתב  ולא משני , ולוה - לך) משועבדות
לשני . ולא לראשון משועבדת היא הרי  - שדה קנה ואחרֿכך
שם  ובש"ך ארבעים. שער התרומות' 'ספר על בזה ומסתמך
וכן  ח , חלק  ו בנתיב  ירוחם רבינו מדברי  הוכיח  טו ס "ק 
מן  לגבות באו שאם ד, חלק  מג שער התרומות' מ 'בעל
משועבדת  שאינה שאמרו ומה שוים. שניהם - עצמו הלווה
הלווה, מן הלוקח  מיד מוציא השני  שאין הכוונה - לשני 
ביד  שהשדה זמן כל אבל "דאקני ", לו כתב  שלא משום
"אפילו  שאמרו: כמו לשני , גם משועבדת היא הלווה
שעל  מהגלימה אפילו גובה (בעלֿחוב  כתפיה דעל מגלימא
שלו, היא בידו נמצאת שהיא זמן כל שהרי  הלווה)" גבי 
לא  ובין "דאקני ", לו כתב  אם בין ממנה גובה בעלֿחוב  וכל
לא  מ , שער התרומות' שב 'שער מוסיף , והש"ך לו . כתב 
"גידולי עם שבידי  התרומות' (ב 'שער זה בדין כלום מצא
שהביא  מה כן גם מצאתי  לא תקסט , ויניציאה דפוס  תרומה"

בשמו). שם.11)הכסף ֿמשנה כתובות, רי "ף ,
ומשם 12) פד: ובכתובות יא: בגיטין יוחנן רבי  של מימרא

קנה. לא - שליח  המלוה כשעשאו שאפילו ראיה,
שכתב  רש"י  על תמהו התופס , ד"ה שם גיטין [ב 'תוספות'
והוכיחו  קנה. - לתפוס  שליח  עשאו שאם י . בבבאֿמציעא
ירוחם  רבינו פסק  וכן שם, בגיטין הר"ן דעת וכן קנה. שלא
שם  וסמ "ע  קד, סי ' חו"מ  יוסף ' 'בית ראה ז. חלק  ח  בנתיב 

א]. בעל 13)ס "ק  לאו ולטעון: להתנגד יכול אינו והלווה
בתשובה  והרי "ף  שלי ). דברים בעל (אינך את דידי  דברים
רק  נאמר זה שדין מבאר, י .) בבאֿמציעא ברא"ש (מובא
המטלטלין, את יתפוס  לא אם למלוה הפסד שנשקף  במקום
אין  כי  לגבות, המלוה יוכל לא וכשימות גוסס , שהלווה כגון
ה"ח  פי "א למעלה (ראה יתומים של ממטלטלין גובים
מבוסס  חשש כשאין אבל נכסיו, מפסיד כשהלווה או והי "א)
את. דידי  דברים בעל לאו לטעון: הלווה יכול - להפסד

ה"ב ).14) פט "ז למעלה (ראה יא: גיטין

.‚˙Á‡ ‰ÚL B‡ ,„Á‡ ÌBÈ Ôlk ÔÓfL ˙BËL¿»∆¿«À»∆»»»««
ÔÈa ,‰‚Â Ô‰Ó Ì„wL Ïk ,˙BÚL ÔÈ˙BkL ÌB˜Óa¿»∆¿ƒ»…∆»«≈∆¿»»≈

‰ÎÊ  ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜˜15. «¿«≈ƒ«¿¿ƒ»»

וכו'15) אחת בשעה יוצאות כולן "היו צג: בכתובות שנינו
שבמקום  א, הלכה בסוף  לשיטתו ורבינו בשוה", חולקות
ראב "ד). (ראה זכה - וגבה שקדם כל יחלוקו, שאמרו
שטרות  שני  בדין ושמואל רב  נחלקו צד, שם בגמרא
שודא  אמר ושמואל יחלוקו, אמר רב  אחד. ביום היוצאים
רש"י ), - דעתם חוות לפי  הזכות יטילו (הדיינים דדייני 
בידינו, כלל הלא כרב , פסק  למה רבינו על קשה ולכאורה
העיר  כבר אולם רב ? נגד כשמואל הלכה ממונות שבדיני 

על הרי "ף  חולק  אינו ששמואל שמא), (אות בכתובות
אבל  בלבד, ומתנות במכירות נאמרו ודבריו המשנה,
ממה  לדבריו, הוכחה ומביא שיחלוקו. לרב  מודה בהלוואות
ולא  מברייתא, שמואל על ב ) עמוד (שם בגמרא שהקשו
דחזינן  "ואף ֿעלֿגב  וכותב : מוסיף  והרי "ף  ממשנתנו. הקשו
על  בה דאקשי  ה"ד) פ "י  (שם בירושלמי  רואים ) (שאנו
חולקת) (משנתנו פליגא מתניתין (ואמר) וקאמר שמואל,
שלנו  הגמרא (על סמכינן" דילן אגמרא - וכו' אדשמואל

כדרכו  הרי "ף , דעת קיבל ורבינו סומכים), אנו (הבבלית)
מקום. בכל כמעט 

.„˙Ba‚Ï „ÁÈa Ôlk e‡a16ÏkL ˙BBÁ ÈÏÚa ÔÎÂ , »À»¿««ƒ¿¿≈«¬≈∆»
ÔÓ ˙Ba‚Ï e‡aL BÁ ÔÓÊÏ Ì„B˜ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ È‰L ,ÔÈÏËÏhn‰17e‡aL B‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈»∆ƒ¿ƒ»∆»
ÔBÁ‡‰ ÔÓ ‰ÂlL Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL Ú˜wÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ«¿«∆»»«…∆¿««∆»»ƒ»«¬

Ô‰aL18˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰a‚iL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â , ∆»∆¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»≈∆∆
Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ  BBÁ19?ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk .20Ì‡ ¿«¿ƒ≈≈∆≈«¿ƒƒ

˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈÓ ÏÚ ‡ˆÓp‰ ÔBÓn‰ ˜lÁ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿»«ƒ¿»»«ƒ««»
ÌÈÓ ÈÙÏ ÌÈ˜ÏBÁ  ˙BÁt B‡ BBÁ eÚLk Ô‰aL21 ∆»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÂLa22BBÁ ÏÚ ˙BÈ Ì‰aL ˙eÁtÏ ÚÈbÈ Ì‡Â ;23 ¿»∆¿ƒ«ƒ««»∆»∆≈«
˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k Ì‰ÈÈa ÔBÓn‰ ÏkÓ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ»«»≈≈∆¿≈∆«ƒ««»

BBÁ eÚLk Ì‰aL24ÈÏÚaÓ ÌÈ‡Lp‰ ÔÈÊBÁÂ , ∆»∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬≈
?„ˆÈk .˙‡f‰ Cck Ô‰ÈÈa ˙i‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ˙BBÁ¿¿ƒ«»≈≈≈∆«∆∆«…≈«
,ÌÈ˙‡Ó ‰Ê ÏLÂ ,‰Ó ‰Ê ÏL ,˙BBÁ ‰LÏL eÈ‰»¿»∆∆»∆¿∆∆»«ƒ
LÏL ‡ˆÓp‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙B‡Ó LÏL ‰Ê ÏLÂ¿∆∆¿≈ƒ»»»«ƒ¿»¿
˙BÁt ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ ;‰‡Ó ‰‡Ó ÔÈÏËB  ˙B‡Ó≈¿ƒ≈»≈»¿≈ƒƒ¿»»»
ÏÚ ˙È ÌL ‡ˆÓ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ  ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»»≈«
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ  ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ÌÈM‰ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔBÓn‰ ‡Le ,‰‡n‰ ÏÚa«««≈»¿»«»¿ƒ«¿«ƒ«
B‡ ˙B‡Ó LÓÁ ÌL e‡ˆÓ ?„ˆÈk .Cc‰ d˙B‡»«∆∆≈«ƒ¿¿»¬≈≈
,„Á‡‰ ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ  ˙BÁt»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈»∆»
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙BÁt‰ B‡ ÌÈ˙‡n‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»«ƒ«»¿»∆¿ƒ¿«≈

ÈM‰25˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ  ˙B‡Ó LL ÌL ‡ˆÓ . «≈ƒƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈÊBÁÂ ,‰n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa¿»∆¿ƒ¿«≈«««»∆¿¿ƒ¿¿ƒ
,ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ÌÈM‰ ÔÈa ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ≈«¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈«««»«ƒ
‡ˆÓÂ ,˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚÏ ÌÈ‡Lp‰ ‰‡n‰ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«≈»«ƒ¿»ƒ¿«««¿≈¿ƒ¿»

„Ïa ˙B‡Ó LÏL B„Èa26elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ BÊ Cc ÏÚÂ . ¿»¿≈ƒ¿«¿«∆∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .˙Á‡k ˙Ba‚Ï e‡BiLk ,‰‡Ó Ô‰≈≈»¿∆»ƒ¿¿««¿≈ƒ«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁL ,eB‰L27. ∆∆¿ƒ¿ƒ»»

א 16) הערות ה"א (ראה שוים שטרותיהם זמני  שהיה כגון
שם.17)וֿב ). דין 18)כמבואר שאין למעלה, נתבאר

אלה. בקרקעות שכל 19)קדימה הקודמת, בהלכה נתבאר
זכה, - הכל וגבה הקודם כל יחלוקו, שאמרו מקום
באו  אם זכה, הקודם כל שאמרו במקום להיפך: והואֿהדין

יחלוקו. לגבות, צג.20)ביחד שם ורבי  נתן רבי  מחלוקת
כרבי ופסק  השיטות, שתי  בפירוש שם הרי "ף  והאריך
כאן. רבינו שיטת היא וכך בשוה. חולקות שאמר:

החובות.21) בעלי  מספר מקבל 22)לפי  מהם אחד כל
לקטן. גדול חוב  בין הבדל בלי  הסכום, כשנחלק 23)אותו

הגובים. מספר הנכסים 24)לפי  מן חלק  בשוה חולקים
הפחות. החוב  כשיעור מלוה לכל לתת כדי  בו שיש

מאה.25) מפסיד והשלישי  חובו, כל המלה 26)גבה
השלישי שהרי  שלמעלה, בדוגמא מקום לה אין "בלבד"
משלוש  גדול יותר לחוב  מרמזת ואולי  לו, המגיע  כל גבה

הלווה 27)מאות. ונכסי  לאלף , עולים החובות כל אם
שוים  ואם חובו. מחצית אחד כל מקבל - מאות חמש שוים
מאה, כל בעד ארבעים חוב  בעל כל מקבל - מאות ארבע 
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קטז                
         

הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן
ה. סעיף  קד סי ' חו"מ  ערוך' ב 'שולחן כמותו

.‰ÔBÚÓLÂ Ôe‡28BÁ ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
BËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa BËL Ôe‡ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ôe‡ dÎB˙Ï ÔÈ„ÈBÓ  Ì‰ÈL29ÏL BËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
ÛËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰È‰ ÔÒÈ ÛBÒa ÔBÚÓLƒ¿¿ƒ»»»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…

EÏÈ‡Â i‡Ó30„Á‡a ‡nL :BÏ ÓB‡ Á˜Bl‰ È‰L , ≈ƒ»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈBÁ ˙a ‰„O È‰Â ,EËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ôe‡ „Èa31Á‡ ‡e‰L Ôe‡ ‡BÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
ÈpnÓ ÛËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿

‰‡L‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â i‡Ó ÔÈÙBË  «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»
„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ÎnL ÔBÚÓLÂ Ôe‡a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ

‰MÓÁa ‰Ê ÏL BËL ,˙BËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»
.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL BËLe ÔÒÈa¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ»¿»

צד:).28) (שם שהיה שם.29)מעשה יוסף , רב  פסק  כן
אחר 30) שנשארו ואילך, אייר מחודש לוי  שמכר מהנכסים

חובו. ראובן היתה 31)שגבה מראובן, לוי  שלוה בשעה
השדה  נשתעבדה ולא - שמעון שגבה זו - חורין בת שדה לו

זו. שעה אחר יש 32)שנמכרה לו פירוש, "ממני ". צ "ל
זו. זכות אין ולך ממני , לטרוף  כוח .33)הזכות ייפוי 

לשני .34) אחד  חמשה 35)מלוה שזמנו השטר של מכוחו
סתם. ניסן שזמנו זה של מכוחו או מפרש 36)בניסן רש"י 

פירש, רבינו מכירה. בשטרי  שם, שבגמרא המעשה את
מכר. דין לזה השווה ומסברא חוב . בשטרי  כנראה,

     
גובה 1) שבח  ואיזה השבח , את גובה חוב  שבעל מבאר

גובה. אינו שבח  ואיזה

.‡BÁ ÏÚa2ÁM‰ ˙‡ ‰Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk ÛBË  Ô‰ÈÏ‡Ó eÁL Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰Bb  ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,ÁM‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

ÁM‰6ÔBÚÓL ÏÚ BÁ BÏ ‰È‰L Ôe‡ ?„ˆÈk . «∆«≈«¿≈∆»»«ƒ¿
‡ÈˆB‰Â ,‰Óa ‰„O ÈÂÏÏ ÔBÚÓL ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ»∆¿»∆¿ƒ
‰ÂL ‡È‰ È‰Â dÁÈaL‰Â ,˙B‡ˆB‰ ÈÂÏ ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰pnÓ ÛBË  ÈÂlÓ ÛËÏ Ôe‡ ‡BiLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .ÁM‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ eB‰ .dlk ˙‡ ‰Bb  ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ
‰„OÏ „Bi‰Ó BÁk Ú Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :eÓ‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈

˙eLa ‡lL BÁ8BÏ ÔÈÓML ,9.‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ ¬≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»«««¿»
ÌÈMÓÁ ‡ÈˆB‰Â ‰‡Ó ÁÈaL‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÏËB 11 ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¬ƒƒ≈

ÈˆÁ‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ˙i‰ ÁM‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ
‰ ÌÚBÁ ÏÚa ÛBË Ôw12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈

Ôe„Ï Èe‡ CÎÂ13Ôw‰ ˙‡ ‰B‚Â Á˜Bl‰ ÊBÁÂ [.14 ¿»»»¿≈«≈«¿∆∆«∆∆
Ô˙ B‡ ÎnL ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Û‡ ,ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ15 ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿À¿»ƒ∆»«»«

ÈÂÏÏ Ba ÎnL ÔÓÊ Á‡Ó16ÛhL ÁM‰ Ï‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«
ÈÂÏ ÔÈ‡  BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ

ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«
‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙Bt‰ ‡ÏÂ ,ÁM‰ ‰a‚È ‡lL : »ƒ∆…ƒ¿∆«∆«¿…«≈∆»«

ÔÏÊb‰19˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓ ‡ÏÂ ,20ÌÈÒÎpÓ , ««¿»¿…¿»ƒ»¿«»ƒ¿»ƒ
‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ„ el‡L ;ÔÈ„aÚLÓ21ÈlwÓe . ¿À¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒÀ≈

‰a˙k22‰nÏÂ .d˙a˙k ÁM‰ ÔÓ ‰M‡ ÛËz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»
˙ÓÁÓ ‡a‰ „Ïa ÁM‰ ÈˆÁ BÁ ÏÚa ÛËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«

?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL Á‡Ï ‡a ÁM‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»
Ôe‡ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ÎnL Á‡Ïe Ôe‡Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ
ÌÈÒÎk ÁM‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙BBÁ ÈÏÚa ÈLk26e‡aL ƒ¿≈«¬≈¿ƒ¿¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»

Ì‰ÈMÓ ‰ÂlL Á‡ BÏ27BÓk „Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L , ««∆»»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ¿∆»¿
e‡aL28CÎÈÙÏ .29,‰Ó ÔBÚÓMÓ ‰ÂlL Ôe‡ , ∆≈«¿¿ƒ»¿≈∆»»ƒƒ¿»∆

˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ˙ÎÂ30ÈÂlÓ ‰ÂÏÂ ÊÁÂ , ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ
Ck Á‡ ‰˜Â ,˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ˙ÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»»««»
dÁÈaL‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa ‰„e‰ÈÏ dÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
ÛBË  ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ôw‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚLÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èe ÌÈÚLÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eLtL Cc‰ ÏÚ ÁL ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó ÛBË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó ÛBË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
ÁM‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰ÚLÂ ÌÈLÏLe35 ¿ƒ¿ƒ¿»∆¡»ƒ»≈ƒ«∆«

Ô‰ elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰ ‰ÊÎÂ .‰ˆÁÓe ÌÈMLÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ∆¡»¿»∆≈¿ƒ¬ƒ≈
.‰‡Ó≈»

[במגידֿמשנה 2) מקומות. ובכמה טו. בבאֿמציעא ברייתא
את  גובה חוב  "בעל שם, שמואל של מימרא המקור: ציין
א. טעמים, משני  הברייתא על להסתמך העדפנו השבח ".
כותב  קנז: בבבאֿבתרא הרשב "ם ב . עדיפה; ברייתא
כמותו. הלכה ואין השבח , כל גובה שמואל שלדעת

(ראה 3) שהשביחה אחר השדה ערך כנגד הוא כשהחוב 
אפותיקי ). שדה בדין ה"ו שהשביחה 4)לקמן כלומר,

הלוקח . ביד כדי5)השדה כסף  השקיע  שהלוקח 
רבינו,6)להשביחה. על חלקו (רבים קנז: בבאֿבתרא

יותר  גובה חוב  בעל אין הוצאה בלי  משבח  שגם ודעתם
זרחיה  רבינו בשם קטו סימן חו"מ  יוסף ' ('בית  ממחצה
ראה  א. סעיף  שם הרמ "א פסק  וכן והרשב "א. הראב "ד הלוי ,

ה). וס "ק  א ס "ק  שם ברי "ף שיט 7)ש"ך מובאה זו ה
נימוקו  מהלכה. אותה ודחה מציאות, אלו פרק  בבאֿמציעא

לקמן. כגזלן.8)יתבאר השבח 9)שדינו הוא  כמה
את  נוטל - ההוצאה על יותר השבח  ואם הוציא, וכמה
השבח . רק  נוטל - יתירה ההוצאה ואם ההוצאה,

חמשים.10) בשיעור מההוצאה גדול השבח  ואםֿכן
רק 12)הלוקח .11) ביניהם ומחלקים שמחשבים נמצא

ההוצאה. על העודף  השבח  ו 13)את הערה למעלה
דומה  זה שאין - ונימוקו זו. שיטה דוחה שהרי "ף  כתבנו
מבעל  ליטול שדעתו ברשות, שלא חבירו שדה לתוך ליורד
שלפנינו  בנידון אבל השדה, את לו להחזיר כשיצטרך השדה
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קיז                 
         

יגבה  שאם וחשב  המוכר, של אחריותו על סומך הלוקח 
נוטל  ולכן ממנו, הכל ויגבה יחזור - השדה את בעלֿחוב 
הפסדו  כל יגבה והלוקח  ההוצאה, את גם בעלֿחוב 
הרמב "ם  שבספר כתב , ט  ס "ק  קטו סי ' שם [בש"ך מהמוכר.
רב  שגם ומוסיף  הרי "ף , כשיטת היא הגירסא מגדלֿעוז עם
כשיטה  פסק  כח  דף  כז שער וממכר' 'מקח  בספר גאון האי 

למעשה]. להלכה כן והכריע  בעד 14)זו. ששילם הכסף 
טרף 15)השדה. המוכר של שבעלֿחובו לוקח  כל כדין

שקנה. שנמכרו 16)השדה נכסים ישנם אם לשאול: ויש
הוא  הרי  מלוי , בעלֿחוב  טרף  כיצד ללוי , המכירה זמן אחר
הרגיש  במגידֿמשנה לגבות? מקום לך הנחתי  לטעון: יכול
אחר  הקרקעות אותם שמעון כשקנה שהמדובר ומבאר בזה,
רבינו  שיטת לפי  השעבוד עליהם וחל מראובן, שלוה
ההלוואה  אחר הלווה שקנה שהנכסים ה"א) פי "ח  (למעלה
בפירוש  התנו לא אם ההלוואה, לאותה משועבדים אינם
התנו  כשלא - כאן האמור הדין איפוא יתקיים "דאקני ".
הקרקעות  כשקנה או ללוי , הקרקע  במכירת והתנו בהלוואה,
ולא  ללוי  השדה אותה שמכר ולפני  ההלוואה, אחר

ללוי . ונשתעבדו לראובן מח :1)7נשתעבדו גיטין משנה,
מקובל 18) (מונח  העולם" "תיקון מפני  זאת תיקנו חכמים

עוול  למנוע  שמגמתן תקנות בו להגדיר התלמוד חכמי  בפי 
המקובל, מהחוק  כתוצאה הדינים מבעלי  לאחד בולט 

וכדומה). ומתן משא יחסי  לשיבוש במשנה:19)שיגרום
משועבדים", מנכסים וכו' פירות לאכילת מוציאים "אין
ואכל  פירות, מליאה שדה שגזל כיון רבינו, שם ומפרש
בני מנכסים הפירות דמי  הנגזל גובה - שהוציאה פירות
שגזל  כגון מפרש, שם ורש"י  כאן. כתב  וכן בלבד, חורין
הנגזל  ובאה פירות, והוציאה זרעה והלוקח  ומכרה, שדה
וחוזר  הוצאותיו, ללוקח  שהחזיר אחר הפירות עם וטרפה
דמי מותר וגם השדה, דמי  את מהגזלן ותובע  הלוקח 
של  משועבדים מנכסים גם השדה דמי  לו מגבים - הפירות

חורין. מבני  רק  הפירות דמי  אבל אלמנה 20)הגזלן,
המזונות  דיני  פרטי  המוריש. מנכסי  מזונות מקבלות ובנותיה

אישות. מהלכות טז בפרק  במקומם נתבארו הסכום 21)-
אינה  שרמתן לתביעות נכסים שעבוד תיקנו ולא קצוב , אינו
עליו  כמה עד יודע  אינו הלוקח  שהרי  וקצובה, ידועה
שם  נתן ועולא נ:. שם חנינא רבי  אמרו זה נימוק  להזהר.
בשטר  נכתבו לא פירוש, כתובין" שאין "מפני  אחר: טעם
שהנימוק  אמרו נא.) (שם ובמסקנא אשה, בכתובת ולא מכר
נימוקו  רבינו וקיבל יוסי . ורבי  תנאֿקמא בין במחלוקת שנוי 
רבים  נגד אפילו מקום בכל כמותו שהלכה יוסי , רבי  של

מו:). עירובין את 22)(ראה דברים בכמה הקילו חכמים
מהן  אחת וזו הכתובה, מתנאי  הנובעות ההתחייבויות

נב .). השיטות 23)(בכורות לשתי  יפה כוחה זו תמיהה
השבח . מן ההוצאה ניכוי  בדין למעלה, שנאמרו

לשמעון.24) כסף  השדה 25)שהלוה משמעון שקנה
כנכסים.26)באחריות. השבת 27)צ "ל: את לדון יש

משניהם. שלוה אחר לו שבא שמעון של חדש כנכס 
ה"א.28) בפ "כ דינו 29)למעלה שהלוקח  שאמרנו, מזה

של  נכס  הוא כאילו נידון והשבח  המוכר, של כבעלֿחוב 
יוצא. - המכירה אחר לידו שהגיע  הלווהֿהמוכר

הבאים 30) שהנכסים ה"א) פי "ח  (למעלה לשיטתו רבינו

בפירוש. הותנה לא אם נשתעבדו, לא ההלוואה אחר ללווה
(31.150 היינו שהשביחה, לפני  השדה של שוויה
ה"ד)32) (פ "כ למעלה שנתבארה רבינו לשיטת בהתאם

שם). (ראה חלוקה של 33)בדין בעלֿחוב  שנעשה הלוקח 
מראובן. שקנה השדה טרפו ולוי  ששמעון אחר ראובן,
של  דעתם קיבל שלא ללמוד, יש כאן רבינו של מלשונו
ונותנים  השבח  מן ההוצאה כל את שמנכים גדולים, חכמים
שיטה  לפי  שהרי  ביניהם, מחלקים השבח  מותר ואת ללוקח ,
הש"ך  כדעת וזה מאות, השלש כל את חולקים אין זו
שם, המגידֿמשנה ולגירסת יב ). (הערה למעלה שהבאנו
הדחוק  פירושו לקבל אנו מוכרחים - דעתם קיבל שרבינו
ההוצאה  ניכוי  אחר מאות, שלוש עכשיו שוה שהשדה כאן,

יהודה. מחלקים 34)שהשקיע  שבתחילה היינו שם,
שגבה  שמעון ונסתלק  25 אחד כל ונוטל בשוה, 75 שלשתם
75 את ביניהם ומחלקים ויהודה לוי  וחוזרים חובו, כל כבר

וחצי . 37 וזה וחצי , 37 זה ונוטל ממאה 35)הנותרים,
מן  הקרן כל גובה אלא כלום, נוטל אינו הקרן של וחמישים
היינו  האחרונות, חלוקות בשתי  רק  ומשתתף  המוכר,
ביחד  - וחצי  37 נוטל ומהשניה ,25 נוטל ראשונה מחלוקה
ראשונה, מחלוקה 75 עוד כך על נוסף  קיבל ולוי  וחצי ; 62

בסמוך. רבינו שמסכם כמו וחצי  137 של סכום לו ויצא

.˙Bt‰ Ïk36.epnÓ ÔÈÙË ÔÈ‡  Á˜Bl‰ ÏÎ‡L »«≈∆»««≈«≈»ƒ¿»ƒƒ∆
Ú˜wÏ ÔÈaÁÓ‰ ˙Bt‰ Ï‡37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈»

ÏÚa È‰  ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈÚk ,Ú˜wÏ ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ««¿««¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈««
.ÁM‰ ÔÓ ‰BbL BÓk Ô‰Ó ‰Bb BÁ∆≈∆¿∆∆ƒ«∆«

את 36) גובה בעלֿחוב  שמואל, אמר יד: בבאֿמציעא
ומבאר  לא. פירי  (כן), אין שבח  מדבריו: ולמדו השבח .
או  הלוקח  שאכל לפירות שהכוונה שם, בהלכותיו הרי "ף 

גובה. - לקרקע  המחוברים אבל נראה,37)שנתלשו,
פירי "אבל שם: שכתב  הרי "ף , של מלשונו זה למד שרבינו
(פירות  בעלֿחוב  להו גבי  בארעא, מיחברי  האידנא דאיתנהו
אותם)", גובה בעלֿחוב  – בקרקע  מחוברים עכשיו שהם
[רבה  צריכים. אינם ובין לקרקע  צריכים בין מחלק  ואינו
טוען  בהלכות לקרקע . צריכים שאינם פירות בדין המבוכה
דינם  לקרקע  צריכים אינם שאם רבינו, פסק  ה"ד פ "ה  ונטען
קנין  לענין הי "ז פ "א מכירה בהל' גם פסק  וכן כמטלטלין,
הי "ז, פ "א מכירה ובהלכות כאן במגידֿמשנה אונאה. ולענין
את  ליישב  נדחקו ה"ד שכירות מהל' פ "ב  ובלחםֿמשנה
מב : לשבועות בפירושו עצמו רבינו אולם הללו. הסתירות
והקושיות. הסתירות כל את מסלק  וביאורו שיטתו, מבאר
שקיבל  שומר בדין וחכמים מאיר רבי  חולקים שם במשנה
רבי התביעה. במקצת ומודה לשמירה, מחוברים פירות
וחכמים  שבועה, ומחויב  כמטלטלין דינם אומר: מאיר
ובגמרא  הקרקעות. על נשבעים ואין כקרקע  שהם אומרים
וכתב  ליבצר. העומדים בענבים שמחלוקתם פירשו מג. שם
בענבים  היא מאיר ורבי  חכמים "מחלוקת רבינו: שם
והלכה  המפרש) - לקרקע  צריכים (שאינם להיבצר העומדים
מקח  ולענין שמירה בתורת לו כשימסרם אבל כחכמים,
ט ) ס "ק  צה סי ' חו"מ  הש"ך (גירסת ההונאה ודיני  וממכר
שמירה, בתורת שלא התביעה עיקר כשהיה במקצת והודייה
ליבצר  העומד שכל במטלטלין, שהם אליו המכוון העיקר
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שהמלה  שם הש"ך וביאר הלשון". זה ושמור דמי , כבצור
זה  (אבל אמורים דברים במה כמו: כאן מתפרשת "אבל"
אלא  כקרקע  שהם אמרו שלא רבינו, ואומר רק ), נאמר
אחרים  בענינים אבל שמירה, בתורת הפירות כשנמסרו
דינם  - במלוה במקצת הודאה גם וביניהם שם, שמנה
והש"ך  בזה). מודים חכמים שגם כוונתו (כנראה כבצורות
הלוי , יהוסף  רבי  רבו שיטת לפי  הם שדבריו ומבאר, ממשיך
דין  ובין שמירה בין ההבדל את שמנמק  שם ב 'טור' הובאה
לאו  שומר גבי  "כאן ואומר: בהן, וכיוצא ושבועה אונאה
לקרקע  מחוברין כשהן הן דלשמירה כיון דמיין, כבצורות
כדי לא (שהרי  ניהליה מסרינהו למיתלשינהו לאו דהא וכו'
ומחדש  שהם)". כמו לשמרם אלא לידו, מסרם לתלשם
את  לטרוף  הבא שבעלֿחוב  יח ), ס "ק  קטו בסי ' (שם הש"ך
בא  אינו שהרי  כשומר, לדונו יש - הפירות עם השדה
לומר  ויכול שהם, כמו ליטלם אלא הפירות את לתלוש
שיגיעו  אחר הפירות עם אעשה מה ענינך זה אין ללוקח :
פסק  זו לשיטה ובהתאם אותם. תולש אינני  עכשיו לידי ,
כקרקע . דינם - לקרקע  צריכים אינם שאפילו כאן, רכינו
פירושו  על כמטלטלין. שדינם פסק  באונאה, וכן ובמכירה

עוד, להוסיף  עלינו הש"ך של הזה טוען הנפלא שבהל'
ולא  ולוה, במלוה במקצת להודאה רבינו התכוון שם ונטען
צריכים  אינם שאם ודעתו רבינו, על חולק  והרמב "ן בשומר].
כבצורות  "לאו אמרו ולא כמטלטלין, הם הרי  - לקרקע  כלל
מפרש  וכן קצת. להשביחם תוסיף  כשהקרקע  אלא דמיין"
והרשב "א  הלוי  זרחיה ורבינו רש"י . דעת גם הרמב "ן
אין  לקרקע  הצריכים שאפילו וסוברים, לכת מרחיקים
דמיהם  ומשלם נוטלם אלא בחובו אותם גובה בעלֿחוב 

(מגידֿמשנה). ללוקח 

.‚‰zÓ38BÁ ÏÚa ÔÈ‡  ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰ÁML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««
‰ÂL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ‡B ‡l‡ ,ÌeÏk dÁMÓ ‰Bb∆ƒƒ¿»¿∆»ƒ«»»¿»»»
BÁ ÏÚa  ‰ÈÏ‡Ó ‰ÁL Ì‡Â .‰B‚Â ‰zÓ ˙ÚLaƒ¿««»»¿∆¿ƒ»¿»≈≈∆»««

dlk ˙‡ ‰Bb39 ‰zn‰ ˙eÈÁ‡ Ô˙Bp‰ Ïa˜ Ì‡Â . ∆∆À»¿ƒƒ≈«≈«¬»««»»
ÔÈBbL C„k ÁM‰ ˙‡ ‰pnÓ ‰Bb BÁ ÏÚa È‰¬≈««∆ƒ∆»∆«∆«¿∆∆∆ƒ

˙BÁB˜l‰ ÔÓ40ÁM‰ ÈˆÁ BÁ ÏÚa ÛËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ ÛËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

iÁÓ È‡L :‰ÈÎÓ ËLa Á˜BlÏ ˙Bk ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
ÈÏÚÂ ,ÁÈaLzL ÁMe ÏÓÚzL ÏÓÚe Ôwa EÏ¿«∆∆∆»»∆«¬…«∆«∆«¿ƒ«¿»«

‰Ê c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆÂ ;Ïk‰ ˙eÈÁ‡43È‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
ÁM‰ epnÓ Á˜lÈ Ì‡L ,‰Ê È‡z ÏÚ „È Á˜Bl‰«≈«»««¿«∆∆ƒƒ»«ƒ∆«∆«

˙k ‡Ï elÙ‡Â .ÎBn‰ ÏÚ ÊÁÈ44‰fL Ú„B k  «¬…««≈«¬ƒ…»«¿»»∆∆
Á˜Bl‰ ÌÚ ÎBn‰ ÔÈ„45ÌL ÔÈ‡L ,‰zn‰ Ï‡ . ƒ«≈ƒ«≈«¬»««»»∆≈»

B˙‡ˆB‰a dÁÈaL‰L ÁMÓ ‰B‚ BÈ‡  ‰Ê È‡z¿«∆≈∆ƒ∆«∆ƒ¿ƒ»¿»»
.ÌeÏk¿

טו.38) שאין 39)ב "מ  סתם רבא אמר שם, בגמרא
שם: הרי "ף  וכתב  ממתנה, השבח  את גובה בעלֿחוב 
דאתי שבחא - ממתנה גבי  דלא שבחא דהאי  "ומסתברא
(מתקבל  טריף  ממילא דאתי  שבחא אבל הוא, הוצאה מחמת
מחמת  הבא שבח  - ממתנה גובה שאינו שהשבח  הדעת על
קיבל  ורבינו טורף )". - מאליו הבא שבח  אבל הוא, הוצאה

לדבריו. מסכים כאן בהשגותיו והראב "ד סברתו.
אחר 40) השבח  חצי  שגובה א, בהלכה למעלה שנתבאר

ההוצאה. הוצאה.41)ניכוי  מחמת נימוק 42)כששבחה
שם. בגמרא, נתבאר השבח .43)זה גם יקח  שבעלֿחוב 

בשטר.44) הזה התנאי  שנתקבל 45)את שבממון דבר וכל
התנו  כשלא אפילו הצדדים, שני  את מחייב  - קבוע  כמנהג
גובה  אינו למה רבינו, ביאר א בהלכה למעלה בפירוש. כן

השבח . כל את

.„ÌÈÓB˙È ÔÎÂ46BÁ ÏÚa ÔÈ‡  ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁL Ì‡ Ï‡ .ÌeÏk ÁM‰ ÔÓ ‰Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk ÁM‰ ˙‡ ‰Bb  Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆∆«∆«À

על 46) להם שאין מפני  מתנה, למקבל יתומים מדמה רבינו
שכזה. תנאי  קיבלו לא וגם שנטל, מה ולגבות לחזור מי 
זה  למד שרבינו כתב , ה אות כאן מיימוניות ובהגהות
השבחנו, אנו אומרים: יתומים שם: שאלו קי . ב "מ  מגמרא
יוצא  ראיה? להביא מי  על השביח , אביכם אומר: ובעלֿחוב 
וה'תוספות' יתומים. שהשביחו משבח  גובים שאין מזה,
כתבו  והאמר, ד"ה נב . ובבכורות חוב , בעל ד"ה שם ב "מ 
"כרעי שהם מפני  היתומים, מן השבח  גובה שבעלֿחוב 
אליהם, עוברים האב  של וחובותיו אביהם) (ירך דאבוהון"
 ֿ [במגיד מיימוניות. הגהות בשם שהבאנו הראיה את ודחו
ראה  מקומו. גילה ולא כרבינו, הרי "ף  שדעת כתב , משנה

לא]. ס "ק  קטו סי ' חו"מ  וש"ך כאן, לחםֿמשנה

.‰Èe‡M ‰Ó Á˜Bl‰ „iÓ BBÁa ÛhL BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ‡Lp‰ ÔÈ‡B  ÁM‰ ÈˆÁÂ Ôw‰ ÔÓ BÏƒ«∆∆«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚz Ba LÈ Ì‡ :Ú˜w‰47Á˜BlÏ48‡LpL ÔB‚k , ««¿«ƒ≈¿»»«≈«¿∆ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‰„Oa BÏ49˜ ÈˆÁ ˙Èa ‰p‚e ,50 ¿»∆≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈¬ƒ«

Ì‰ÈL da eÙzzLÈ 51„ BÏ ‡L ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿»¿≈∆¿ƒ…ƒ¿«»»
ÂÈÏÚ Blk ÌL ‰È‰È ˜ÏÁÈ el‡L52ÏÚa BÏ Ô˙B  ∆ƒ≈»≈ƒ¿∆≈À»»≈««
ÂÈÓc ˙‡ BÁ53. ∆»»

ראוי48)תועלת.47) הלוקח , ביד שנשאר השדה חלק 
פירות. להוציא קבים 49)לעיבוד תשעה בה לזרוע  אפשר

והלוג  לוגים, ארבעה הוא [הקב  וחצי . סאה שהם תבואה,
בינוניות]. ביצים מספיקה 50)שש כזו, קטנה קרקע  חלקת

מהם 51)לגינה. האחד ואין השדה, את ויחלוקו כלומר,
ממנו. לקנות או חלקו את לו למכור השני  את לכוף  יכול

יחלק 52) שאילו כל הכלל, "זה יא: בבבאֿבתרא משנה
אחד, בדבר שותפים שנים אם פירוש, חולקין". - עליו ושמו
הדבר  כשם חלק  כל יקרא חלקים, לשני  הדבר את וכשיחלקו
ומלמדנו  ממש. חלוקה לדרוש שותף  כל יכול אז - השלם
שדה. נקרא אינו - קבים תשעה מבית קטן שקרקע  רבינו,
זה  ולמד גינה. נקראת אינה - קב  חצי  מבית פחותה וגינה

הנ"ל. ושם 53)ממשנה טו: ב "מ  ברי "ף  זה דין מקור
 ֿ מבעל דמיו (לוקח  מבעלֿחוב  לדמיה ליה שקיל נאמר:
קרקע , לוקח  רצה קובע , הלוקח  של שרצונו משמע  חוב ).
אולם  קטו. סי ' חו"מ  ב 'טור' מבואר וכן כסף . לוקח  רצה
דמיו", את בעלֿחוב  לו "נותן וכתב : הלשון, שינה רבינו
וב 'שולחן  מעות. לקבל הלוקח  את שכופה לכאורה ומשמע 
והרמ "א  כאן, כלשונו רבינו דברי  מביא ס "ב  שם ערוך'

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



קיט                 
         

מבאר, אלא חולק  שאינו ונראה הלוקח ". ירצה "אם מוסיף 
כך. יתבארו רבינו דברי  שגם הדעת על ומתקבל

.Â‰„O‰ ‰˙È‰54È˜È˙Bt‡55˙‡ ÏËB BÁ ÏÚa  »¿»«»∆«≈≈««≈∆
dlk56Á˜BlÏ ‡Lp‰ ÁM‰ ÈˆÁ ÔÈ‡BÂ ,57Ì‡ : À»¿ƒ¬ƒ«∆««ƒ¿»«≈«ƒ

B  ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ˙È ÁM‰ ÈˆÁ ‰È‰‰‡ˆB‰‰ ÏË58 »»¬ƒ«∆«»≈««»»≈«»»
BÁ ÏÚaÓ59‡È‰ È„O :BÁ ÏÚa BÏ ÓB‡ È‰L , ƒ««∆¬≈≈««»ƒƒ
‰ÁÈaL‰L60BÏ ‡Lp‰Â ,61ÁM‰ ÔÓ62ÔÓ ÏËB ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«∆«≈ƒ

 ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ˙BÁt ÁM‰ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡Â ;ÎBn‰«≈¿ƒ»»¬ƒ«∆«»ƒ«»»
ÁM‰ ÈˆÁ ÈÓ„ ‡l‡ ÛBh‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡63ÊBÁÂ , ≈ƒ«≈∆»¿≈¬ƒ«∆«¿≈

„Ïa ÛËpL ÁM‰ ÈˆÁ ÎBn‰ ÔÓ ‰B‚Â64. ¿∆ƒ«≈¬ƒ«∆«∆ƒ¿«ƒ¿»

טו.54) לך 55)ב "מ  יהא לא למלוה: לוה שאמר כגון
ה"ג). פי "ח  למעלה (ראה זו משדה אלא עם 56)פרעון

לפני כשהשדה והמדובר לו. כקנויה היא שהרי  השבח ,
מהחוב . יותר שוה אינה ללוקח ,57)שהשביחה המגיע 
ה"א. בתחילת למעלה שנתבאר ההוצאה.58)כפי  כל על

שבע  חלק משמע  ניכוי  בלי  הראשון השבח  חצי  נוטל לֿחוב 
רגיל. שעבוד מכוח  אפותיקי  כוח  יפה ובזה ההוצאה,

השבח .59) חצי  את שדה 60)ולא לתוך כיורד ודינך
בלבד. ההוצאה לו שמחזיר - והשביחה חבירו

שנטל 62)ללוקח .61) ההוצאה ניכוי  אחר השבח , מכל
נימוק .63)מבעלֿחוב . שלא 64)מאותו החצי  כלומר,

רבות  [תמיהות השבח . כל קיבל ובכן בעלֿחוב . לו החזיר
הראב "ד  ובראשם זו, בהלכה ואחרונים ראשונים מצאו
נמנע  שהראב "ד ומעניין ליישבה. בידם עלה ולא בהשגותיו,
 ֿ שטעות משער אלא חריף , השגה בסגנון להשתמש כאן
מרן  השמיט  - השערתו על שבהסתמך ונראה כאן. סופר

הזו]. ההלכה את ערוך' ב 'שולחן

.ÊBÁ ÏÚa65ÌÈÓB˙È ,ÔÈÓB˙È‰ ÔÓ ÛËÏ ‡aL ««∆»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ
eÁaL‰ e‡ :ÌÈÓB‡66‡nL :ÓB‡ BÁ ÏÚe , ¿ƒ»ƒ¿«¿««≈∆»

ÁÈaL‰ ÌÎÈ‡67‰È‡ ‡È‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ 68. ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
ÁM‰ ˙‡ Ô‰Ï ÔÈÓL  eÁÈaL‰ Ì‰L ‰È‡ e‡È‰≈ƒ¿»»∆≈ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆«∆«

Ô‰ÈLaL ˙BÁt‰ ÔÈÏËBÂ ,‰‡ˆB‰‰ ˙‡Â69‰ÏÚÓe , ¿∆«»»¿¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆«¬∆
ÌÈÓ„a Ô˙B‡70?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .71‰OÚLa »¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ ,È˜È˙Bt‡ dOÚ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;È˜È˙Bt‡ BÊ ‰„O»∆«≈≈¬»ƒ…»»«≈≈ƒ
ÔÈ˜lÒÓ  ÌÈÓ„a BÁ ÏÚa ˜lÒÏ ÔÈÓB˙È‰ eˆ»«¿ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«¿ƒ
ÁL eÚL Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈÏËB  eˆ Ì‡Â ,B˙B‡¿ƒ»¿ƒƒ««¿«ƒ∆«

Ô‰lL72. ∆»∆

קי :65) והשביחה.66)ב "מ  הוצאות השקענו
גם 67) כתב  וכן השביח ", אביכם "אומר אמרו: שם בגמרא

בטוען  שאפילו רבינו אמר עצמו מסברת כנראה שם. הרי "ף 
השביחו. שהם ראיה להביא היורשים מחויבים 'שמא' טענת

וטעמו 68) השבח . את המלוה גובה ראיה, הביאו לא ואם
המשועבדת  שדה יוחנן: רבי  בשם שם אמרו דבר של
כבר  נכנסה כאילו זה לענין היא הרי  לגוביינא, ועומדת
ברורה. הוכחה בלי  מידו להוציאה ואין המלוה, לרשות
עשאה  כשלא אבל אפותיקי , בשדה נאמר שזה יבואר, לקמן
בעלֿחוב  על ולכן היתומים, בחזקת היא הרי  - אפותיקי 

ראיה. מובן 69)להביא השבח , על יתירה כשההוצאה

על  יתר וכשהשבח  מהשבח , יותר נוטלים שאינם מאליו
ואני שלי  שדה השבחתם לטעון: בעלֿחוב  יכול - ההוצאה
לשבח . שגרמה ההוצאה את ומחזיר השבח , את נוטל

השדה 70) חלק  לדרוש יכולים ואינם דמים, ליתומים משלם
להם. המגיע  הכסף  הבאת 71)כשיעור לדין גם נמשך

דעת  וכן המגידֿמשנה). של מלשונו משמע  (כן ראיה
את  מוציא אינו גרידא ששעבוד מפני  והרשב "א, הרמב "ן

היתומים. מחזקת כמבואר 72)השדה השבח , כל כלומר,
מהשבח  כלום גובה אינו שבעלֿחוב  בה"ד, למעלה
מבאר, [במגידֿמשנה בהוצאותיהם. יתומים שהשביחו
אלא  שבשניהם הפחות נוטלים אמרו לא רבינו שלדעת
מן  גדול כשאינו אבל ושבחה, השדה כנגד הוא כשהחוב 
שדה  מן אפילו כלום, בשבח  נוטל בעלֿחוב  אין הקרן
במקרה  שגם גאון, האי  ורב  הרי "ף  לשיטת בניגוד אפותיקי ,
שלי שדה טוען: שהוא מפני  שבשניהם הפחות נוטלים זה
בהשביחו  המלוה של כוחו יפה ולשיטתם, השבחתם.
יתומים: יטענו שאז ומובן, עצמו. הלוה מהשביח  יתומים
אתם  יטעון: והוא החוב , מערך יותר לך ואין השביח , אבינו
על  שהשיג קטו סי ' חו"מ  יוסף ' 'בית (ראה השבחתם

המגידֿמשנה)].

ה'תשע"ח  מנ"א י"ג רביעי יום 

     
ודיני1) טירפא ודיני  אדרכתא ודיני  החוב  גביית סדר מבאר

שומא.

.‡BËL ‰ÂÏn‰ ‡ÈiLk :‡e‰ Ck BÁ‰ ˙ib „Ò≈∆¿ƒ««»¿∆»ƒ««¿∆¿»
Ìi˜˙ÈÂ ÔÈc ˙ÈÏ2ÔÈ‡Â .ÌlL :‰ÂlÏ ÌÈÓB‡  ¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«…∆«≈¿≈

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„BÈ3epÚa˙iL „Ú ‰lÁz4Ôic‰ ‰ÚË Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«∆ƒ¿»∆¿ƒ»»««»
ÔÈ˜lÒÓ  epÚa˙iL Ì„˜ ‰ÂÏ ÈÒÎÏ ‰ÂÏn‰ „ÈB‰Â¿ƒ««¿∆¿ƒ¿≈…∆…∆∆ƒ¿»∆¿«¿ƒ

B˙B‡5‰Âl‰ Ó‡ .6È„k ÔÓÊ ÈÏ eÚ˜ ,ÌlLÓ ÈÈ‰ : »««…∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÔkLÓ‡ B‡ Á‡Ó ‰ÂÏ‡L7˙BÚn‰ ‡È‡Â kÓ‡ B‡ ∆∆¿∆≈«≈¬«¿≈∆¿…¿»ƒ«»

B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈÚB˜ ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔBkLÓ ÔzÏ8eÈ‰ „iÓ  ÌÈÏËÏhÓ ÌL eÈ‰ el‡L ; ƒ≈«¿∆ƒ»»ƒ«¿¿ƒƒ»»

Ì‰Ó ÔÈBb ÔÈc ˙Èa9ÏÚ ÌÈÁ‰Ï ‰ÂÏn‰ ‰ˆ Ì‡Â . ≈ƒƒ≈∆¿ƒ»»««¿∆¿«¬ƒ«
B˙B‡ ‚ÈÏÙÓe ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ

ÌÈÁÓ ‰Ê È‰  ÌÈ„a10‰Âl‰ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»ƒ¬≈∆«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ«…∆
M‰ eÓÏL .ÔziL „Ú Ú ‡È‰Ï ‡È‰ ‡ÏÂ ÌÈLÏ ¿»ƒ»≈«∆ƒ≈»¿«¿ƒ¿…≈ƒ

‡zÎ„‡ ÔÈ˙Bk ÔÈc ˙Èa11‰lÁza Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ«¿«¿»¿≈ƒ»««¿ƒ»
ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ„‡ ÔÈ˙Bk  ÌlLÓ ÈÈ‡ :BÚzLk¿∆¿»≈ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¿»«¿»»

„iÓ12‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓÊ BÏ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ≈»∆»
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ13‰„B‰L B‡14ÏÚ ‡zÎ„‡ ÔÈ˙Bk  ƒ¿»«∆∆»¿ƒ«¿«¿»«

ÔÈBÁ Èa ÈÒÎ15.BÏ LiL ƒ¿≈¿≈ƒ∆≈

  

    

...הדיי טעה   וא שיתבענו , עד  תחילה  לנכסיו  יורדי אי"
אותו " מסלקי

חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  הפסוק  על חז"ל דרשת ידועה 
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לישראל  אומר הוא  עושה  שהוא  מה  לישראל" ומשפטיו 
במלוה  דכתיב  "מאי  בבא ־בתרא  בגמרא  ומפורש  לעשות".
כביכול, לאומרו  אפשר אי  כתוב  מקרא  אלמלא  דל, חונ ה '
שזה  כתב  הזק אדמו "ר ובשו "ע  מלוה ". לאיש  לוה  "עבד 
שהצדקה   מאמיני בני   מאמיני אנו   בשג" באמונה  עיקר
וגמולו  דל, חונ ה ' מלוה  כדכתיב  לקב "ה  הלוואה  אלא  אינה 

הזה .  בעול  בכפליי לו   ישל
תחילה , שיתבענו  שצרי הוא  כ החוב  גביית וסדר
את  לתבוע  ישראל  צריכי שבגלות הכוונות כל שלאחרי 
אלקי מתי  "עד  הכתוב  ובלשו בפשטות, הגלות ביטול

."משיח עקבות חרפו  "אשר צר"  יחר
 עניי זהו  שהרי  ההכרח , גודל ולבאר להארי צור ואי
בעצמו  לקב "ה   ג ונוגע  מישראל ואחד  אחד  לכל הנוגע 
בגאולת תלויה  השכינה  וגאולת בגלותא " "שכינתא  שהרי 

 שבות את אלקי ה ' "ושב  שנאמר ישראל, ופירש של "
שרויה  שהשכינה  כיו אלא  והשיב , לכתוב  לו  שהיה  רש "י ,
לעצמו ". גאולה  הכתיב  וכשנגאלי  גלות בצרת ישראל  ע
בני שכל הוא  הגאולה  את עדיי שמעכב  היחיד  הדבר
הגאולה  את להביא  מהקב "ה  ויתבעו  וידרשו  יבקשו  ישראל

והשלימה . האמיתית
       

העדים.2) חתימת יאשר דין יורד 3)בית אינו דין בית
להגבות  כדי  - למטלטלין ובין לקרקע  בין - הלווה לנכסי 

החוב . פירעון ויבקש 4)מהם הדין לבית יבוא שהמלוה
בבבא 5)הגבייה. הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים

ונימקו  חנין. רב  וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא
תחילה  הערב  מן גובים ואין כערב  דינם הלווה שנכסי  שם:

עצמו). הלווה את שתבע  שבהלכה 6)(לפני  הדינים מקור
משנה). (מגיד הרי "ף  בתשובות שלי .7)זו קרקע 

הגבייה 9)מטלטלין.8) שהרי  זמן, נותנים קרקע  לגביית
זמן  כן גם יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי  על

מייד. לו שמים מטלטלין אבל סתם 10)מסויים, חרם
הגאונים  תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי 

בגמרא. נזכר למלוה 11)ולא כוח  ייפוי  כותבים דין בית
מפרש  ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס 
למלוה  רשות שנותנים "דורך", מלשון הוא ש"אדרכתא"
רשות  פירש: ורש"י  הלווה. נכסי  על ושליט  דורך להיות
הדריכוהו  מג): כ. (שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף 
ה  סעיף  שם והרמ "א צח ). סי ', חושןֿמשפט  יוסף  (בית
הלווה. מנכסי  חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר,

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב :12)נוסח  קמא בבא
התביעה.14)בעדים.13) של בנכונותה הלווה
שמלוה 15) כבר נתבאר לאחרים. נשתעבדו ולא נמכרו שלא

משועבדים. מנכסים גובים אין פה על

.ÔÚË16ÛiÊÓ ÌÎÈÙa Ìi˜˙pL ‰Ê ËL :Ó‡Â »«¿»«¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿À»
,ÈBÏt ÌB˜Óa „Ú‰Â ,epÏh‡Â ‰È‡ ‡È‡ È‡ ,‡e‰¬ƒ»ƒ¿»»«¬«¿∆¿»≈¿»¿ƒ

ÈBÏÙe ÈBÏt Ì‰Â17LnÓ LiL ÔÈicÏ ‰‡ Ì‡ : ¿≈¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆≈«»

ÔÓÊ BÏ ÔÈÚB˜  ÂÈ„a18‰‡ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆
ÏL ˙BÚËe ÌÈc ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡ BÏ LÈ Ì‡ Ck Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈÓB‡  ÈÙc…ƒ¿ƒ«≈¿««»ƒ≈¿»»

ÊÁÈ19Ìl‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .20ÏBÎÈ BÈ‡ ‡nLÂ , «¬…¿ƒ»»««¿∆«»¿∆»≈»
LÈÏL È„È ÏÚ ÔÈÁÈpÓ  B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï21. ¿ƒƒ»«ƒƒ«¿≈»ƒ

שם.16) רבא של הלווה 17)מימרא טען סתם: אמר רבא
שמות  להודיע  שצריך התנה ולא מזוייף  שהשטר עדים אביא
הראשונה  מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים
עומד  ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
אין  מזוייף  שהשטר טוען הנתבע  אפילו פירוש, וצווח ".
זמן  לי  תנו טען שאם ואומר, ממשיך ורבא לו. שומעים
ברישא  גם והרי  לו, נותנים - מזוייף  שהשטר בעדים שאברר
פשוט , הדבר כן לא שאם הזיוף , שיוכיח  כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי  במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי  "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני  ראות לפי 
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב , צח  סימן משפט 

מעותיו.19) המלוה  לו תקיף .20)יחזיר אדם 
וכל 21) ד). סעיף  שם (רמ "א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף  (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב , ד אות ז חלק  ג שער תקסט )
של  מעשה כפי  חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.‚eÚ˜22ËM‰ ÏhÏe ‰È‡ ‡È‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ  ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ˙Bk  ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

 ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ ÁBË ‡nL  ÌÈBL‡ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
kÓÏ ÁBË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL  ÌÈBÁ‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È‰Ï ÁBË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î„‡ BÏ ÔÈ˙Bk ÔÈc ˙Èa  ‡aÔÈÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף . אדם אינו שני24)החוב  ביום יושבים דין בתי 

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע . וחמישי 
ונראה 25)וישלם. (נידוי ). שמתא שטר מפרש: רש"י  שם.

סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק  (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי 

ז. פרק  תורה תלמוד שם.27)בהלכות כשלא 28)גמרא
לקרקעותיו. קונה מחפש הוא ללוות מצא

.„ÔÈ˙Bk ÔÈ‡29ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBML „Ú ‡zÎ„‡ ≈¿ƒ«¿«¿»«∆¿ƒƒƒ
ÌÈÓÈ ÈL CÏ‰Ó ÔÈc ˙ÈÏ B˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ30 ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ

‰Ê ÏÚ ˙È ;˙BÁt B‡31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ 32. »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«ƒ¿ƒ
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ËÓL33;ËM‰ Ïh‡Â ‰È‡ ‡È‡ ‰zÚ :ÓB‡Â ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»»«¬«≈«¿»
‡zÎ„‡ ÔÈ˙Bk „iÓ  ÔÈc ˙ÈÏ ‡a ÈÈ‡ :Ó‡ Ï‡¬»»«≈ƒ»¿≈ƒƒ»¿ƒ«¿«¿»

ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ ÔÈa ˙BÚ˜w‰ ÏÚ ÔÈa ,ÂÈÒÎ ÏÚ34. «¿»»≈«««¿»≈««ƒ«¿¿ƒ
ÔB„wt‰ ÏÚ ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ35BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡  ¿≈ƒ»»«¿»««ƒ»≈«¿ƒƒ

„iÓ ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ„‡ ÔÈ˙Bk ‡l‡ ,ÌBÈ ÌÈÚLz36. ƒ¿ƒ∆»¿ƒ«¿«¿»«¿»»ƒ»

ללכת 30)שם.29) יספיק  שהשליח  כדי  מפרש, בגמרא
ויוכל  אדרכתא לכתוב  החליט  דין שבית ללווה, ולהודיע 
יש  אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא

ישלם. או לטעון מה רחוק 31)לו במקום נמצא כשהלווה
ימים. שני  ממהלך כבר 32)יותר לו שהמתינו מכיוון

עשה  שרבינא אמרו, שם [בגמרא בא. ולא יום תשעים
זמן  והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה
השמיט  שרבינו היא, ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה

הודעה]. לעניין אלים גבר דין ודוחה 33)לגמרי  משתמט 
הדין. בית לצו בגלוי  מתנגד ואינו ליום ראה 34)מיום 

ה. אצלו.35)הלכה שהופקד דבר להחזיר נתבע 
מעות 36) ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה

בהלוואה  כסף  ולמצוא לטרוח  זמן לו נותנים ולפיכך לשלם,
ואסור  לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי  על או
בא  כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו בו, להשתמש לנפקד
דינ  פקדונך הנחתי  היכן זוכר אינני  טוען: הוא ואם ו ותובע .

ופיקדון  שאלה בהלכות כמבואר מייד, לשלם וחייב  כפושע 
ז. הלכה ד פרק 

.‰ÔÈ˙Bk ÌÈÚLz‰ ÛBÒa ‡a ‡Ï Ì‡L ,eÓ‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ…»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ Ï‡ ;˙BÚ˜w‰ ÏÚ  ‡zÎ„‡37, «¿«¿»«««¿»¬»««ƒ«¿¿ƒ

‰zÚ :ÓB‡ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌBÈ ÌÈÚLz Á‡ elÙ‡¬ƒ««ƒ¿ƒ»¿«∆≈«»
ËM‰ Ïh‡Â ‰È‡ ‡È‡38‰ÂÏn‰ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡  »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡ ‰Ê ‡ÈÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»
‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,ËM‰ ÏhÈÂƒ«≈«¿»¿…ƒ¿»«ƒ…«¬ƒ»»

Ú˜˜ ‰ÂÏnÏ39ÛÈÒÎ˙ ‡nL ,40Û„zLz B‡41. ««¿∆«¿«∆»«¿ƒƒ¿«≈

שם.37) קמא בית 38)בבא לפקודת לסרב  מתחצף  ואינו
ממנה.39)הדין. לגבות תוציא 40)ויוכל ולא תכחש

-41)פירות. המקרא (מלשון עז מדבר ברוח  תתייבש
באומר  הקודמת בהלכה קדים). ושדופות - ו מא, בראשית
על  גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני 
שאין  משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין

מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה עושים

.ÂÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ„‡‰ ÔÈ˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÓB‡  e‰e„ÈB‰42ÈBÏÙÏ iÁ˙ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÏ e˙ÎÂ ,BÓˆÚÓ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ÔÈca«ƒ»¿»¿…»«≈«¿¿»«¿
ÔÈÓL Ck Á‡Â .BlL ˙ÈBÏt ‰„O ÏÚ BÊ ‡zÎ„‡«¿«¿»«»∆¿ƒ∆¿««»»ƒ

‰LÏL BÏ43BBÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ BBÁa B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓe47ÔÈÚB˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
BÁ‰ ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ„‡‰ ÔÈ˙Bk  ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL BÁ ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»

,ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BBÁ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿…»»¿»ƒ¿≈ƒ
ËMÏ eÚ˜ Îe49ÈBÏÙÏ ep˙Â ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ¿»»«¿«¿»∆»»»»¿»«ƒ¿ƒ

Ïk ÏÚ ‰ÈeË B„È ˙BÈ‰ÏÂ ˜ÁÏÂ L„Ï ˙eL¿ƒ¿¿«¿…¿ƒ¿»¿»«»
ÔÓfÓ ÎnL ˙BÚ˜˜ ÏÎÂ ,BÏ e‡ˆniL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆ƒ»¿¿»«¿»∆»«ƒ¿«

ÈBÏt50.Ïk‰ ÔÓ BBÁ ˙Ba‚Ï Út‰Ï BÏ LÈ ‰‡Ï‰Â ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«…

בשטר.42) קרקע .43)כותבים במחירי  בקיאים אדם בני 
החוב .44) לסכום שווה שערכו הקרקע  שטח  קובעים
אולי45) למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים

השומא. על ויוסיפו קונים יתבאר,46)יבואו ט  בהלכה
רבינו  ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים
קובעים  הדיינים אלא קצוב  זמן אין חורין בני  שבנכסים כאן
קונים  שיבואו הסיכויים פסקו מתי  ומקרה מקרה בכל

המקח . על ויוסיפו קונים 47)חדשים באו לא אם כלומר,
למלוה  הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
קונים  נמצאו ואם החוב , כל נפרע  ובזה ששמו החלק  את
השדה  את להם מוכרים השומא מן למעלה או השומא כפי 
השומא  על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים

משנה). (מגיד השדה לבעל כדי48)- קסט . בתרא בבא
שנייה. פעם החוב  ויתבע  אחר דין לבית המלוה יפנה שלא

הכת 50)שם.49) בשטר.מזמן וב 

.Ê‰ÂÏn‰ CÏB‰ ,BÊ ‡zÎ„‡ ÔÈ˙BkL Á‡Â¿««∆¿ƒ«¿«¿»≈««¿∆
BÏ ÔÈÓL  ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ .OtÁÓe¿«≈ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ
 BËL ÔÓÊ Á‡Ó ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ .Ô‰Ó≈∆»»¿»ƒ¿À¿»ƒ≈««¿«¿»

Ô‰Ó ÛBË51‡zÎ„‡‰ ËL ÔÈÚB˜Â .52BÏ ÔÈ˙BÎÂ , ≈≈∆¿¿ƒ¿«»«¿«¿»¿¿ƒ
.‡th‰ ËL¿««ƒ¿»

מן 51) הלוקח  מייד קרקע  גביית מגדיר "טורף " המונח 
משנה). מגיד (ראה הנימוק 52)הלווה מאותו שם.

השטר. בקריעת שאמרנו

.ÁÔÈca ‰ÎÊ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ?ÔÈ˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»»«ƒ
‰„OÓ ,CÎÂ Ck ‡e‰L ,BÏ iÁ ÈBÏtL BÁa ÛËÏƒ¿…«∆¿ƒ«»∆»¿»ƒ»∆
Îe .ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt Á˜lL ˙ÈBÏt¿ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡zÎ„‡‰ eÚ˜53ÛËÏ e‰eÈL‰Â ,B„Èa ‰˙È‰L »«¿»«¿«¿»∆»¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…
.CÎÂ CÎa ‰fÓƒ∆¿»¿»

ולפיה 53) אחרת גירסא קסט .) בתרא (בבא שבידינו בספרים
לאדרכתא. קודמת טירפא

.Ë‰LÏL ÔÈ„ÈBÓ ,ÛËÏ ‡th‰ ÔÈ˙BkL Á‡Â¿««∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
‰pnÓ BÏ ÔÈÓLÂ ,‰„O d˙B‡Ï ÔÈ‡È˜a54eÚLk ¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒƒ∆»¿ƒ

BÓk ,ÁM‰ ÈˆÁÂ Ôw‰ ÔÓ BÏ Èe‡M ‰Ó ÈÙk BBÁ¿ƒ«∆»ƒ«∆∆«¬ƒ«∆«¿
e‡aL55ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓe .56C„k , ∆≈«¿«¿ƒƒ»∆»¿ƒ¿∆∆

.ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ÔÈÊÈÎnL∆«¿ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ

חורין.54) בני  בדין ו בהלכה שנתבאר למעלה 55)כפי 
א. הלכה כ"א "שום 56)פרק  שנינו: כא: בערכין

להגבות  עומדים דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים
יום  שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי  חוב  לבעל
למלאכתם  יוצאים אדם שבני  בשעה ובערב , בבוקר רצופים
בנכסים  הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
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קכב                
         

קצבה  אין בחיים והלווה חורין בני  בנכסים אבל משועבדים,
עיניהם, ראות כפי  זמן קובעים והדיינים ההכרזה, לזמן
סימן  משפט  חושן יוסף  [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר
חורין  בבני  שגם ג שער התרומות בעל בשם כתב  קג

יום]. שלושים מכריזים

.ÈÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ Ck Á‡Â57, ¿««»«¿ƒƒ∆«…∆∆≈¿
.‰È„na enÚ ‰Âl‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈB‡b‰ ˙w˙k¿«»««¿ƒƒ»»«…∆ƒ»«¿ƒ»

ÛBh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59ÚÙ ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
Á‡Ï BÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê BÁ60Ck Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ61BlL ‡ÓeMa Á˜Bl‰ ÈÒÎÏ62, ƒƒ¿ƒ¿≈«≈««»∆
.‰„B‰ ÔÈ˙BÎÂ¿¿ƒ»»

אין 57) - מטלטלין ובין קרקע  בין - נכסים לו יש שאם
מלקוחות. פז.58)גובים כתובות מצוה,59)משנה של

ונוטלים. הנשבעים כל תקנת 60)כדין היא זו שבועה
הקדמונים. המשנה במחיר 61)חכמי  קונים נמצאו לא אם

את  כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה
מוכרים  אלא הגבוה המחיר לפי  מהקרקע  חלק  לקבל המלוה
הקרקע . לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע  את

בשבילו.62) הבקיאים ששמו מה כפי 

.‡È˙Bk „ˆÈÎÂÔÈ63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊÎ‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„B‰ ,BÁ ÏÚa ˙‡Â ÛBh‰ ‰Ê ˙‡ eÚaL‰Â¿ƒ¿«¿∆∆«≈¿∆«««¿
LnzLnL C„k da LnzLÓ ˙BÈ‰Ï ˙ÈBÏt ‰„OÏ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»¿∆∆∆ƒ¿«≈

.BÈ˜a Ì„‡»»¿ƒ¿»

ההורדה.63) שומא 64)שטר לשטר שהכוונה נראה
שטר  שכותבים כלל כתב  לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו
שומא  שטר בכלל כותבים אם מסופק  משנה והמגיד שומא,
בטור  ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני 
הורדה  שטר של מפורט  נוסח  מביא קג סימן משפט  חושן

כן. לפני  שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו

.ÈÈ˙ÓÈ‡Óe65?BÊ ‰„O ˙Bt ÛBh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰ÊÎ‰‰ ÈÓÈ e˜ÒtiMÓ66. ƒ∆ƒ»¿¿≈««¿»»

לה:65) מציעא הוא 66)בבא שרבא משום שם, כרבא
יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה אחרון,
חולק  רבא שהרי  הרב . נגד בתלמיד אפילו כבתראי  שהלכה

רבו). רבה על בזה

.‚È‡zÎ„‡ Ïk67ËLÏ e‰eÚ˜ :da e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ„‡ dÈ‡  ‰‡ÂÏ‰‰68e˙k ÔÈ‡L ‡tË ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡tË dÈ‡  ‡zÎ„‡Ï ‰eÚ˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡  ‡thÏ ‰eÚ˜ :da e˙k ‡Ïc¿»»»¿«¿»«ƒ¿»≈»»

קסט .67) בתרא יוכל 68)בבא השטר את קרעו לא שאם
שנייה. פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת ראה 69)המלוה

כותבים  שאין האומרים שלדעת מובן, י "א. הלכה למעלה
בשטר  השומא את כוללים אלא עצמו בפני  שומא שטר

הורדה. לשטר כאן הכוונה - ההורדה

.„È‰LÏL70‰Óa ÓB‡ „Á‡ ,ÌeLÏ e„iL71 ¿»∆»¿»∆»≈¿»∆

ÌÈ˙‡Óa ÓB‡ „Á‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ÌÈÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ
BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa  ‰Óa ÌÈÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»

ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈
‰‡Óa ÔBc  ÌÈOÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»

 ÌÈLÏLe ‰‡Ó ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ
‰OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ Cc ÏÚÂ . ƒ¿≈»«¬»»¿«∆∆»ƒ≈≈∆

קז.70) בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השדה
השניים.72) שומת 73120)מקבלים לֿ 80 שבין ההפרש

מה120ֿ 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא
שם. קמא כתנא פסק  מאה. של ממוצע  לך כפי74)ויוצא

הקודמת. בבבא החשבון

.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa ÛBËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa ÔÎÓ  ‡e‰L75ÛBhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï‡ Ôw˙Ï ˙eL Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.eB‰ ‰Êk ÌÈBn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי "ף  תשובת
י "א) הלכה י "ב  פרק  (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב  לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע  להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח  על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב  לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף  פועל שאינו שליח  כדין
טעה  שאם ט  הלכה י "ג פרק  מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף  משנה מגיד פי  (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב  ובטורי  פירושם. קיבל ו קטן סעיף  קג סימן הסמ "ע 
משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני  גובה כשהוא בין - חוב  בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.ÊËÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,BÁ ÏÚÏ eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È‰Â ,Ô‰ÈLBÈ ÏL B‡ ÛË ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ  ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ BÁ ÏÚÏ79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.Bh‰Â Li‰ ˙ÈOÚÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני " "תרי  ממעשה למד ורבינו
שהרא"ש  כותב  קג סימן משפט  חושן [הטור מלוקח . בטורף 
הישר  ועשית שייך לא שבלוקח  ופסק  מלוקח  בטורף  חולק 
קנאה  כן פי  על ואף  משועבדת שהשדה שידע  משום והטוב ,
יחזיר  ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס 

קיבלן]. והרי  - מעותיו את המוכר דווקא,80)לו קרקע 
מציעא  בבא יוסף  (נימוקי  חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל
בשם  משנה [בכסף  והרשב "א). והרמב "ן הר"ן בשם שם
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צריך  אינו החוב  שבעל "מסלקים", מלשון מדייק  הר"ן
הקרקע . את לו מחזיר כשהוא ללוקח  מכר שטר לכתוב 

מכר]. שטר ומצריך חולק  והרמב "ן

.ÊÈÚ˜˜81Ck Á‡Â ,BÁ ÏÚÏ d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL BÁ ÏÚÏ ÔÈc ˙Èa ‰eÓL82BÊ È‰  »»≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈

.ÔBL‡‰ BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï ;˙ÊBÁ∆∆…¿≈…»ƒ…«««»ƒ
ÏÚÏ dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ BÁ ÏÚa dÎÓ¿»»««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ BÁ83˙ÊBÁ dÈ‡  dLÈB‰Â ˙nL B‡ ,84. ƒ«¿∆≈¿ƒ»≈»∆∆
Ú˜˜ eÓL85‰M‡Ï86˙‡OÂ87‰pnÓ eÓML B‡ ,88 »«¿«¿ƒ»¿ƒ≈∆»ƒ∆»

Â‡e‰ Á˜BÏk BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa  ˙‡O89‡ÏÂ , ¿ƒ≈««¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿…
ÈÊÁÓ90BÏ ÔÈÈÊÁÓ ‡ÏÂ91. «¬ƒ¿…«¬ƒƒ

שם.81) מציעא משמעון 82)בבא שלווה ראובן כגון,
ואחר  לשמעון ראובן שדה דין בית והגבו מלוי  לווה ושמעון
של  חוב  בעל שהוא ללוי  שדה אותה דין בית הגבו כך

לפירעון 83)שמעון. למלוה השדה את מסר עצמו הלווה
דין. בית מצד כפייה בלי  הטוב , מרצונו שם 84)החוב 

חוזרת. אינה הכל לדברי  - והורישה נתנה מכרה, אמרו:
שיורד  כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע  שהם משום ונימקו,
בשמאה  ורבינא אחא רב  ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע 
הרי "ף  ופסק  הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה אם מדעתו
ורבינו  בקרקע , המחזיק  לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם
שהמדובר  שם, בטור הובאה הרא"ש [דעת דעתו. קיבל
שהבן  חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה
לא  וגם התחייבויותיו, כל עליו ומוטלות אביו במקום עומד
הירושה  שהרי  למעות, ולא לקרקע  שירד הנימוק , כאן שייך
והורישה"]. "מת בפירוש כתב  ורבינו ממילא. לידו באה

מעותיה.86)שם.85) שהלוותה אחר 87)פנוייה,
[רש"י בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע  שנכנסה
שמאה  שלא (נכסים מלוג בנכסי  שהמדובר מפרש שם
פי על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי  בנידונייתה לבעלה
שיאכל  ט "ז פרק  אישות בהלכות המבוארים התנאים
גוף  גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף  פירותיהם
ומתה  מלוג בנכסי  שהמדובר סובר רבינו שגם ונראה נכסיה.
בחיי ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי  שהרי  האשה,
אשתו  בנכסי  "בעל להנימוק  כלל צריכים אנו ואין האשה
שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח 

עליה.88) לאחרים שהיו חוב  אמרו,89)לפירעון שם
ומיבנה  מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

א  כלוקח  דינו אשתו של מלוג נכסי  שירש שהבעל ת התקינו,
הוא  - שמתה לפני  לאחרים מכרתם ואם ממנה הנכסים

ראשון. כלוקח  מידם שגבתה 90)מוציא הקרקע  את
חוב . בעלה 91)כבעלת אין שלה שדה גבה חוב  בעל אם

אין  מחזיר אינו בדין החוב . בעל מייד השדה לפדות יכול
רבינו  דעת לפי  שהרי  כלוקח , שבעל להנימוק  צריכים אנו
בבבא  כמבואר מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו
פי על אף  לו מחזירים אין למה לנמק  רק  ובא הקודמת,
התוספות  כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים
הבית  ובבדק  שם יוסף  בית ראה לוקח . המתחיל דיבור שם

שלו).

      
שטרי1) ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב  שטרי  דין מבאר

חובי , שטר אבד ואמר שבא מי  ודין מאוחרים, וממכר מקח 
שטר  אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני  כותבים ושאין
לחתום  מותר אם ולקרוא לכתוב  יודע  שאינו מי  ודין המכר,
שנקרע , חוב  שטר ודין חובו, שטר שנמחק  מי  ודין שטר, על
שני לו וליתן מאה של חוב  שטר להחליף  מבקש ודין
במאה  חוב  שטר הוציא ודין להיפך, או חמישים בני  שטרות

בחמישים. אחר שטר לי  וכתבו קרעוהו ואמר

.‡BÁ ÈËL2ÌÈÓc˜n‰3ÔÈÏeÒt 4ÛBË È‰L ; ƒ¿≈«À¿»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ CÎÈÙÏe .ÔÈck ‡lL ˙BÁB˜Ï Ô‰a»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿¬»ƒ

ÔÈBÁ ÈaÓ ‡l‡ Ìc˜Ó ËLa ‰a‚È ‡ÏÂ5‰Êb , ¿…ƒ¿∆ƒ¿»À¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿≈»
BÓÈc˜‰L ÔBL‡ ÔÓfÓ Ba ÛËÈ ‡nL6. ∆»ƒ¿…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ

ה.2) פ "ח , שביעית הוא 3)משנה בהם  הכתוב  הזמן
של  ניסן בו וכתוב  בתשרי  לוה כגון ההלוואה, מזמן מוקדם

מיום 4)אשתקד. אפילו כלל, הלקוחות מן בהם גובים אין
ד"ה 5)ההלוואה. שם וב 'תוספות' עב . ב "מ  כרי "ף  פסק 

עלֿפה, כמלוה ודינו - לגמרי  פסול שהשטר כתבו שטר,
פרעתי . לטעון יכול שאלו 6)שהלווה עב . בבבאֿמציעא

ומבאר  ההלוואה? זמן אחר שקנו מלקוחות גובים אין למה
שם  בגמרא ראשון". מזמן יגבה שמא "גזירה יוחנן: רבי 
לפי נאמרה זו וגזירה הם, דברים שני  וקנס  שגזירה משמע ,
קצת, ותמוה האיסור. מפני  היתר קונסים שאין חכמים, דעת
רבי דעת לפי  שם שנאמר קנס , במושג כאן משתמש שרבינו
"המוקדמים", מפרש שם לשביעית בפירושו [רבינו מאיר.
את  ופרע  שטר לו וכתב  ממון, משמעון ראובן שלוה כגון
ואחר  שמעון, ביד השטר את והשאיר שובר וקיבל החוב 
בידך  הפרוע  השטר יהיה לו ואמר משמעון, שנית לוה זמן
כזה, מסובך לפירוש רבינו נכנס  ולמה החדש. החוב  לצורך
היה  שקשה מפני  בלחםֿמשנה מבאר כפשוטו? פירש ולא

הע  הלא פסולים לו, הם מוקדם שזמנו שטר על שחתמו דים
משנץ  הר"ש הקשו (כן כלל שטר כאן אין וכאילו לעדות,
פירש  ולפיכך מגידֿמשנה), ראה והרשב "א, והרמב "ן שם,
מתרץ  שם והר"ש כלל. אשמים אינם שהעדים באופן
הזמן. להקדים נפשות אונס  נאנסו כשהעדים שהמדובר

להאריך]. המקום כאן ואין ישובים, כמה עוד נאמרו

.BÁ ÈËL7ÔÈÁ‡Ó‰8ÔÈLk 9Úe‰ È‰L ; ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«
ÔÓfÓ ‡l‡ ÛBË BÈ‡L ,ËM‰ ÏÚa ÏL BÁk…∆«««¿»∆≈≈∆»ƒ¿«

ËM‰10 Á‡Ó ‡e‰L Ba e˙k ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿««ƒ∆…»¿∆¿À»
.Lk ‰Ê È‰¬≈∆»≈

ההלוואה.8)שם.7) מזמן מאוחר שכתבו 9)זמנו בין
אחר  השטר שכתבו בין מאוחר, זמן וכתבו ההלוואה בשעת

קעז:). בבאֿבתרא (רשב "ם הסכים 10)ההלוואה והמלוה
מג, סי ' חו"מ  [ב 'טור' השטר. את קיבל שהרי  זה, לקיפוח 
כששעבד  כשרים, שמאוחרים אמורים דברים במה כתב :
אם  אבל ואילך, מכאן שיקנה הנכסים את גם בשטר למלוה
היום  אחר שדה הלווה יקנה שמא פסול, - כן לו כתב  לא
נשתעבדה  לא זו ושדה בשטר, הכתוב  הזמן ולפני  שלוה,
קניית  יום אחר שזמנו זה שטרֿחוב  מלוה וכשיוציא למלוה,
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בשטר  כתב  כשלא ולפיכך כדין, שלא אותה יגבה - זו שדה
אלאֿאםֿכן  פסול, השטר - שאקנה) (הנכסים "דאיקני "
ששאלו  ממה זה דין ולמד מאוחר. שהוא בשטר מפורש
לא  ומכר קנה דאיקני  סלקאֿדעתך "ואי  קנז:) (בבבאֿבתרא
דעתך  על עולה (ואם כשרין אמאי  מאוחרין משתעבד,
- שיקנה הנכסים על גם יחול שהשעבוד התנו אם שאפילו
ומכאן  כשרים)?" מאוחרים למה השעבוד, עליהם חל לא
שיקנה. הנכסים כששעבד אלא כשרים אינם שמאוחרים
רבו  מיגש הר"י  דעת גם היא שכך כתב  כאן ובמגידֿמשנה
שאם  ה"א, פי "ח  למעלה שפסק  רבינו על ותמה רבינו, של
השדות  טורף  חוב  בעל אין "דאיקני " בפירוש, התנה לא
"מאוחרים  וכתב  כאן סתם ולמה ההלוואה, אחר שקנה
"דאיקני "? בשטר כשכתב  שהמדובר העיר ולא כשרים",
שאלו  שם שבגמרא מיישב , ד ס "ק  מג סי ' החושן' וב 'קצות
אבל  מועיל, התנאי  אין "דאיקני " התנו שאפילו נאמר אם
הוא  מאוחר ששטר מסתבר מועיל, ש"דאיקני " ההלכה לפי 
- בשטר הכתוב  הזמן עד שיקנה שהנכסים התנו כאילו

א)]. קיב , חו"מ  וש"ך שם, 'נתיבות' (ראה ישתעבדו

.‚ËL11ÌBia e‰e˙kL12CeÓq‰ ‰ÏÈla ÌzÁÂ , ¿»∆¿»«¿∆¿«««¿»«»
Ìc˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt  BÏ13ÌÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . »ƒ¿≈∆À¿»¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÚa14Èt ÏÚ Û‡ ,e‰eÓ˙ÁÂ ‰ÏÈl‰ ÒÎpL „Ú »ƒ¿»«∆ƒ¿«««¿»«¬»««ƒ
‰ÏÈla epnÓ ewL15Lk 16. ∆»ƒ∆««¿»»≈

יז.11) גיטין אותו 12)משנה, של הנכון הזמן בו ונכתב 
שהחתימה 13)יום. ומפני  הבא, היום אחר הולך שהלילה

אחד. יום מוקדם זמנו הרי  - ענין,14)גומרת באותו
החתימה. נתאחרה כך קנין 15)ומשום קבלת כשעשו

עסוקים  אין ואפילו כשר. שהשטר לומר צריך אינו ביום,
נכסיו, שעבד שזה הקול את מוציא הקנין שהרי  ענין, באותו
ענין, באותו וכשעסוקים שעה. מאותה כדין גובה והמלוה

שם). (רש"י  כתיבה משעת הקול אלעזר 16)יצא כרבי 
יח . שם צדוק , ברבי 

.„ËL17ÈL˙a ‰OÚa B‡ ˙aLa e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .LÎÂ ‡e‰ Á‡Ó ËL ¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,zÎ ÈL˙a OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰eÁ‡ CÎÈÙÏe ,˙aLa ÔÈ˙Bk ÔÈ‡L ‡e‰∆≈¿ƒ¿«»¿ƒ»≈¬

קעא.17) בבאֿבתרא וברור 18)ברייתא הכיפורים. ביום
מאוחר. או מוקדם וזמנו בו, הכתוב  ביום נכתב  שלא הדבר,

כשרות,19) בחזקת הוא עליו חתומים שעדים שטר כל
ראיה. להביא צריך אותו לפסול והבא

.‰ÔÈ˙Bk20‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÏ ËL ¿ƒ¿»¿…∆««ƒ∆≈««¿∆
BnÚ21BnÚ ‰ÂÏ ‰È‰iL „Ú ‰ÂÏÓÏ ÌÈ˙Bk ÔÈ‡Â ,22. ƒ¿≈¿ƒ¿«¿∆«∆ƒ¿∆…∆ƒ

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na23ÔÈ˜ Ba LiL ËLa24, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï‡ ;ÂÈÒÎ e„aÚzL B„iÓ ewL ‰ÚMÓ È‰L∆¬≈ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»¬»

L ËL„Ú ‰eÏÏ elÙ‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ÔÈ˜ Ba ÔÈ‡ ¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¬ƒ«…≈«
.eÈÙa ‰ÂÏn‰ „Èa ËM‰ ÔzÈÂ BnÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈«¿»¿«««¿∆¿»≈
epnÓ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,ÔÒÈa epnÓ ˙BÂÏÏ ‰zÚ zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ∆

ÔÒÈpÓ ‰Ê ËLa ÛBË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,ÈLz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»
ÔÈck ‡lL25.ÈLz „Ú B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL , ∆…«ƒ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

קסז:20) שם שעבוד 21)משנה, על קנין קבלת עושים
ללווה, אותו ונותנים שטר וכותבים למלוה, נכסיו
הקנין. מזמן נכסיו לו ישתעבדו למלוה וכשימסרהו

השטר 22) וישאר חתמו לעדים: אומר הוא אם אפילו
והטעם, בשטר. הכתוב  את ויאשר הלווה שיבוא עד בידכם
וחוששים  כתיבתו, בשעת שקר שהוא דבר כותבים שאין

(מגידֿמשנה). ערמה איזה כאן יש שכותבים 23)שמא
עמו. מלוה שאין הלווה.24)ללווה מיד שקנו בו כתוב 

מזמן 25) אלא נכסים משעבד אינו קנין בו שאין ששטר
יג. בבבאֿמציעא אסי  כרב  פסק  המלוה. ליד שהגיע 

.ÂÌÈ„Ú26Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÎBn‰ B‡ ‰Âl‰ „iÓ ewL27, ≈ƒ∆»ƒ««…∆«≈¿«≈»∆
ÌBÈ eÚ„È Ì‡ :‰aÓ ÔÓÊ ËM‰ ˙È˙k ‰Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ËMa ÔÈ˙Bk  Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««

ÓBÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L Èt28: ƒ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«
ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙È˙k ‰Á‡˙Â29eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿«¬»¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿

.‰È˙k ˙ÚMÓ ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ˙Bk  Ba ewL ÌBÈ∆»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»
ÔÎÂ30e˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰ÒÓpL ÈÓ ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿

ÌB˜Ó ËMa ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡  ˙Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»
˙ÓÈ˙Á Ba e˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba ‰ÒÓpL∆ƒ¿¿»»≈∆»»∆»¿¬ƒ«

.Ô„È»»

כזו 26) הוראה נתן שילא רב  בר שרבא מסופר, קעב . שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי  שטרי  לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף  שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי  אמרו: שם
הרשב "א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש
מכר  בשטרי  שהמדובר מפרש שם וברשב "ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי  ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני  המשועבדים

הקנין. משעת שטורף  לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב "א וכתב  (שם). שלו לסופר רב 
באופן  השטר את לנסח  שיש מג) סי ' חו"מ  וב 'טור' כאן,
מיחזי התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב 
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני . ביום וחתמנו וכתבנו פלוני , ביום מפלוני 
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים
ובדומה  לפלוני . ונתננו פלוני , ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני ,

המקום. את מנסחים לזה

.ÊkÓÓe Á˜Ó ÈËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa ezÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a ÛËÏ LÙ‡ È‰L ;ÔÈÏeÒt  ÔÈÁ‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ÎBn‰ ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‡ÈˆBÈÂ ,Á‡Ó‰ ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰«≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ

‰l‰32ÌÚt ‰ÈzÁ˜Ïe ÈzÊÁ :Ó‡ÈÂ Á‡Ó‰ ËM‰ «»«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÈck ‡lL ÛBË ‡ˆÓÂ ,EnÓ ‰iL33‰nÏÂ .34‡Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…

Ì„˜ epÚÙÈ ‡nL ,Á‡Ó‰ BÁ ËLÏ Ôk LÁ»…≈ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆
BpÓÊ ÚÈbiL35BL zÎÈÂ36ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ÊÁÈÂ , ∆«ƒ«¿«¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»
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Á‡Ó‰37˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba ÛËÈÂ «¿À»¿ƒ¿…∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈
Ì˙Ò BM‰ zÎiL B˙wz  Á‡Ó ËL38ÏkL , ¿»¿À»«»»∆ƒ¿…«≈¿»∆»

B˙B‡ aLÈ ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ‡Ï Ì‡Â ;BM‰ ‰Ê ¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…∆«≈¿ƒ…
ÔBÚt‰ ÔÓÊa BM‰ ˙ÎÂ Ôk ‰OÚ39„ÈÒÙ‰ ‡e‰  »»≈¿»««≈ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40. ««¿

קעא.31) שם המנונא, רב  של הלוקח .32)מימרא
שמא 33) שחששו מסתבר, כך: מנמק  עצמו המנונא רב 

בשטר  שכתוב  הזמן אחר שדה אותה שקנה מלוקח  יטרוף 
"טורף " שהמונח  פעמים, כמה כבר [נתבאר המאוחר.
של  הפסדו בשביל אבל הלקוחות]. מיד מוציא - משמעותו
היה  שהרי  המאוחרים, השטרות כל פוסלים היו לא המוכר
המאוחר. המכר שטר החזרת ולדרוש להזהר לו

שם.34) בגמרא נאמרו - שלמטה וההסבר זו שאלה
בשטר.35) הכתוב  ויכתוב 36)הזמן השטר, שאבד יטעון

פרעון. שטר השובר.37)ללווה של לזמנו מאוחר שזמנו
זמן.38) הנכון.39)בלי  הפרעון יום בו שרשום כלומר,
של 40) רשלנותו מפני  המאוחרים השטרות כל לפסול ואין

הלקוחות, של להפסדם חוששים אין למה נתבאר לא זה.
הוא, רחוק  חשש ואולי  כדין? שלא מהם יגבה שהמלוה
ב . מאוחר; לשטר יסכים א. פעמים, שלוש יתרשל שהלווה
לקבל  יסכים ג. בשטר; הכתוב  ההלוואה זמן לפני  יפרע 
שהוא  לדבר תקנה חכמים עשו ולא זמן, בו שיש שובר
שואל  כאן) במגידֿמשנה (מובא [הרמב "ן מהמציאות. רחוק 
במקרה  היינו וממכר, מקח  בשטרי  דומה תקנה עשו לא למה
שטר  של זמנו לפני  הלוקח  מיד השדה ויקנה המוכר שיחזור
ותירץ , השני ? המכר בשטר זמן יכתבו לא הראשון, המכר
לגבות  הזכות את יפסיד בשטר, זמן יהיה לא שאם
השדה, את הלוקח  של בעלי ֿחוב  כשיטרפו ממשועבדים
זה  ויוציא שנית, השדה את יתן או הלוקח  ימכור שמא ועוד
שחזר  לפני  השדה את שקנה ויטעון זמן בו שיש שטרו את

בדין]. ויזכה וקנאה, הראשון המוכר

.ÁÎnL ÈÓ41‡Ú„BÓ ÒÓe Ò‡a e‰„O42B‡ , ƒ∆»«»≈¿…∆»«»»
È‰  Òp‡Ï kÓiL Ì„˜ Á‡Ï Ô˙ B‡ ÎÓe Ì„wL∆»«»«»«¿«≈…∆∆ƒ¿…»«»¬≈
BÈ‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ÎBn‰ Ïˆ‡ Òp‡ ÏL ˙BÚn‰«»∆«»≈∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈

ÌeÏk B„ÈaL ÎÓ ËLa ÛBË43ÔÈc ÔÈ‡L ÈtÓ ; ≈ƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈∆≈ƒ
ÔÎÂ .Òp‡‰ ÈtÓ ‡l‡ zÎ ‡ÏÂ ,˙kiL ‰Ê ËL¿»∆∆ƒ»≈¿…ƒ¿«∆»ƒ¿≈»«»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עב :41) בבאֿמציעא רבא , של לשני42)מימרא הודיע 
נאנס  אלא הטוב  מרצונו מוכר שאינו המכירה, לפני  עדים
ראה  מכירה, מהלכות בפ "י  נתבארו מודעה (דיני  למכור

שטר,43)שם). של כח  לו אין חורין בני  לגבי  אפילו
פרעתי . לטעון: המוכר ויכול

.ËÛBËÏ LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,ËL ‡Ïa ÛËiL ∆¿»¿≈∆ƒ¿…¿…¿»∆»¿≈
‰ÏeÊ‚ BfL ˙e„Ú BÏ LiL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰t ÏÚ«∆≈«¿∆≈≈∆¿»

‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ È‰  ÂÈ‡Ó45Ô‡k ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈ„Úa ≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈»
ÛËÏ ÂÈ‡Ï ÔÈc‰ Ó‚pL BÏ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËL¿»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿…

ÔÈ„ÚÂ ÂÈ‡ ˙Óe ,ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt ÈÒÎpÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ«¬«ƒ
.BÊ ˙e„Úa ÛBË Ôa‰ È‰  ÛË ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט .44) הגזלן.45)ב "ב  מן הלוקח  מיד

.ÈCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ÎÓ ÈËL ÈL ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««

BÊ ‰„O ÛËÈÂ ‰Ê ‡BÈ ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL ÛËÈÂ¿ƒ¿…∆…«ƒ≈«»∆¿ƒ¿…»∆
Á˜Bl‰ ÊÁÈÂ ,ÂÈ‡ ˙ÓÁÓ BÏ e„ÈÚ‰L ˙e„Úa¿≈∆≈ƒ≈¬«»ƒ¿«¬…«≈«
eÁ˜lL ˙BÁB˜l‰ ÔÓ B„ÈaL În‰ ËLa ÛËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈÁ‡48Ú˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ÊÁÈÂ ,B„ÈaL În‰ ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡BÈÂ ,epnÓ ‰ÙËpL ‰„Oa51dÙhL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙Á‡ ÌÚt d˙B‡ ÛËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba ÛËÈÂ ÈM‰ În‰ ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈÁ‡53ËL BÏ „‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ËL ezÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈBb ÔÈ‡ ‰Ê ËL :Ba eÓ‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e˙k ‡ÏÂ ,ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡ÏÂ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿«¿
‡lL È„k ,Á˜Bl‰ ÈBÏt „Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‡l‡∆»¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ«≈«¿≈∆…

ÎBn‰ B„iÓ d‡ÈˆBÈ54.ÂÈLBÈ ‡ÏÂ ƒ»ƒ»«≈¿…¿»

לאביו 47)שם.46) רשות נתנו שביתֿדין עדים שהביא
מכר. שטרי  שני  ונתן הלווה, שמכרה זו שדה לטרוף  שמת

הלווה.48) אותו.49)מן קורעים יחזיק 50)ביתֿדין
החוב  בעל בן של החשאית בהסכמתו זו בשדה שנית

החוב .51)שטרפה. בעל אחר,52)בן ביתֿדין עלֿידי 
אחת. פעם כבר שטרפה יודע  אחריו 53)שאינו שלקחו

הלווה. - המוכר מכרתיה.54)מאותו לא ויטעון: שיכחיש

.‡ÈËLa˙BBÁ‰ È55ÂÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ .Ôk BÈ‡ ¿ƒ¿≈«≈≈««ƒ∆≈»
ËL :Ó‡Â B˙ÚLa ÊÁÂ ,B„iÓ e˜Â ÔÈÓi«̃»ƒ¿»ƒ»¿»«ƒ¿»¿»«¿»
BÏ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ÛO B‡ „‡ ‰zÚ ,ÈÏ Ìz˙kL∆¿«¿∆ƒ«»»«ƒ¿«≈¿ƒ

BÏÁÓ B‡ BÚt ‡nL ,ÈL ËL56BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»≈ƒ∆»¿»¿»«¬ƒ»»«
ÔÓÊÏ57Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk el‡ ÌÈ„Úa ‰B‚ BÈ‡Â . ƒ¿«¿≈∆¿≈ƒ≈¿∆»ƒ

ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :ÓB‡ ‰Âl‰58˜ÊÁ‰ ‰fL ; «…∆≈…»¿»ƒ≈»∆∆À¿«
ÔÙk59Ô˙e„Úa60‡a˙iL BÓk ,61. «¿»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

קסח :55) שם ועכשיו 56)ברייתא, ללווה, החוב  מחל
בו. לחזור פרעון 57)רוצה זמן בו שכתוב  אף ֿעלֿפי 

אדם  "אין החזקה על סומכים אנו אין הזמן, הגיע  וטרם
ועוד, תקפו. נתערער שנאבד ששטר משום זמנו", תוך פורע 
את  יוציא ואחרֿכך החדש בשטר יגבה שמא לחשוש יש
בשם  (מגידֿמשנה שנית ויגבה אחר בביתֿדין הישן השטר

שטר.58)הרשב "א). כתב  ולא לוה נתברר 59)שלא
שקרן. השטר.60)שהוא עדי  טוען 61)של מהל' בפ "ו

אחרֿכך: טען שאם ללמדנו, מתכוון רבינו ה"א. סוף  ונטען,
כפרן. שהוחזק  מפני  נאמן, אינו - ופרעתי  לויתי 

.ÈÈÓ62‰ÏaL63CÏB‰ ‡e‰ È‰Â BBÁ ËL ƒ∆»»¿««¬≈≈
˜Án‰Ï64ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ 65,ÔÈc ˙ÈÏ ‡e , ¿ƒ»≈«¬ƒ»»≈ƒ»¿≈ƒ

Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ËM‰ È„Ú Ï‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈
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;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Á‡ ËL BÏ ÔÈ˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆
ÔÈc ˙Èe ,ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈ‡a Ï‡68.Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ

קסח .62) שם רקבון.63)משנה, בו שלט  נתקלקל,
"הולך 64) רבינו ומפרש "שנמחק ", כתוב : במשנה

שאם  בו. הכתוב  את לקרוא עוד אפשר שעה ולפי  להמחק ",
עליו  "מעמיד במשנה: שאמרו מה יתפרש כיצד ממש, נמחק 
עדים  שיש אלא לגמרי , שנמחק  מפרש שם [רשב "ם עדים"?

בו]. כתוב  היה מה הכתוב 65)היודעים את שיקראו
עכשיו  לבוא למלוה כשאי ֿאפשר הוא, המדובר בשטר.

קיום. לקבל כדי  מאשרים 67)ביתֿהדין.66)לביתֿדין,
בהלכה  - הקיום נוסח  הראשון. השטר תוכן את בכתב 
לפנינו. השטר עדי  כשאין עושים זה וקיום הבאה.

חתימתם.68) ועל בשטר הכתוב  על ומעידים

.‚ÈÁ‡ ËL ÔÈ˙Bk ?‰Ê ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌBÈa BpÓÊe ,eÈÙÏ ˜ÁÓ ËL ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«¿

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt69e˙k Ì‡Â .70e˜˜Ê‰Â : ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»¿¿À¿«¿
ÌÈ„Ú ÏL Ô˙e„ÚÏ71˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ72ËLa ‰Bb  ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»

e˙k ‡Ï Ì‡Â ;Á‡ Ìei˜ CÈˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡ ‡È‰Ï CÈˆ 74 ≈»ƒ¿»ƒ¿»»«»≈ƒ»ƒƒ

Ìi˜˙zL „Ú75.Ô˙e„Ú «∆ƒ¿«≈≈»

הלווה,69) שם הפרטים: שאר גם שכותבים מאליו, מובן
הקיום. של וזמנו הפרעון זמן ההלוואה, ברייתא,70)סכום

קסח . תוכנו,71)שם על בפנינו העידו עצמם השטר עדי 
חתימתם. פגם 72)ואישרו או שינוי  כל מצאנו לא

ביתֿדין 73)בעדותם. בפני  הופיעו לא השטר עדי  כלומר,
העדים  וחתימות בשטר. הכתוב  את שקראו אחרים עדים אלא

בביתֿהדין. מקויימות היו לא השטר חתימת 74)על על
השטר. מגידֿמשנה).75)עדי  (עלֿפי  תתקבל

.„ÈBÁ ËL76Ú˜˙pL77B‡ ˜ÁÓ .Lk  ¿«∆ƒ¿»«»≈ƒ¿«
k BÓeM Ì‡ ,LËLh78˙Èa Ú˜ Ú˜ .Lk  ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈ƒ¿«∆«≈

ÏeÒt ‰Ê È‰  ÔÈc79È˙L ?ÔÈc ˙Èa Ú˜ e‰ÊÈ‡ . ƒ¬≈∆»≈∆∆«≈ƒ¿ƒ
ÚÂ80. »≈∆

בכוונה.77)שם.76) האותיות,78)שלא ניכרות
לקרוא. תוקף .79)ואפשר כל לו שאין עליו מעיד הקרע 

יהודה.80) רב  דעת נגד שם כאביי  פסק  ולרחבו. לארכו
כתב  בין ביתֿדין? קרע  איזה אמרו: גיטין [בירושלמי 
- הבבלית הגמרא לשיטת מנוגדת זו ששיטה מפני  לעדים.
שבבבלי , השיטות שתי  שהביא הרי "ף  וגם רבינו, הביאה לא

זו]. שיטה השמיט 

.ÂËÚtL ÈÓ81‰ˆ Ì‡ :BBÁ ˙ˆ˜Ó82,ÛÈÏÁÓ  ƒ∆»«ƒ¿»ƒ»»«¬ƒ
c ˙Èa BÏ ÔÈ˙BÎÂÔÓfÓ BÁ‰ ‡La Á‡ ËL ÔÈ ¿¿ƒ≈ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿«

ËM‰ È„Ú ‡Ï Ï‡ ,ÔBL‡83zÎÈ  ‰ˆ Ì‡Â ; ƒ¬»…≈≈«¿»¿ƒ»»ƒ¿…
BL84. ≈

קע :81) שם.83)המלוה.82)שם רב , אמר הונא כרב 
שובר.84) שכותבים הלכה נפסקה קעא: שם

.ÊËËM‰ ÈÏ „‡ :‰ÂÏn‰ Ó‡Â ,BBÁ ÚÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .BBÁ Ïk ÚtÈÂ BL BÏ zÎÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„‡L ÔÚBËÂ BËL LBkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈÁ‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ËM‰ :Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ ÚMiL ,È˙Ba eB‰  ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆
zÎÈÂ BBÁ ÚtÈ Ck Á‡Â ,ËM‰ „‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…

.BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי  השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.ÊÈ‡ÈˆB‰L ÈÓ86Ó‡Â ,‰Óa BÁ ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡  ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t BËL ‡ˆÓ  ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙BËL¿»«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÏÎÏ Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,BÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡  ‰‡Óa¿≈»≈ƒ∆»ƒƒ¿»
‡lL ,ÌÈL ˙BÈ‰Ï ‰ÂlÏ ‡È‰ ˙eÎfL ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿ƒ«…∆ƒ¿¿«ƒ∆…

Ïk‰ ˙a‚Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÔÈca B˙B‡ ÛÎÈ92. »…«ƒ¿««««ƒ¿…«…

קעב .86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע  שטר
בשבועה. אלא יפרע  לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי "ד

שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע  רשאי  שהמלוה אף ֿעלֿפי 
ולומר  להשתמט  ללווה יהיה קל השטרות, שני  פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני  אחד שטר היום לך אפרע 
ומחצה  עכשיו מחצה פורע  אני  יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני  - בצדק  - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב  פגום שטרי 

.ÁÈ‡ÈˆB‰93e‰eÚ˜ :Ó‡Â ,‰‡Óa BÁ ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»
ÌÈMÓÁa Á‡ ËL ÈÏ e˙ÎÂ94.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ

;‰‡Ó ÏL ËL ÏÚ BL BÏ ˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚt ‡nL∆»¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»
‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ÊÁiLÎe95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ Á‡ ËL ‰Ê :BÏ Ó‡È  BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי , רב  של שנפרעתי94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ֿ דין בית נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני  והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

       
נותן 1) ומי  שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר
על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק  ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי  על אף  השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.‡e‡a k2ÔÈ˙Bk  ÔÈ˜ Ba LiL BÁ ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ˙Bk3ÎBÓÏ ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
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קכז                 
         

‰Âl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÓÏ BL ÔÈ˙Bk ÔÎÂ¿≈¿ƒ≈¿«¿∆««ƒ∆≈«…∆
BLÂ ,BnÚ‰M‡Ï 5,dnÚ dÏÚa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ»

BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ë‚Â6ÔÈ‡ Ï‡ . ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¬»≈
ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe‡ ÈËL ÔÈ˙Bk7˙eÒÈ‡ ÈËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ

˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙Èa ËLe ,9˙BÚË ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬
ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««

el‡‰ ˙BËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11‰f‰Ï ÔÈÎÈˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈
Ôew˙a12˙BËM‰ ‡Lk13. ¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ה"ה.2) הקודם  קסז:3)בפרק  בבאֿבתרא משנה
קנין 4) בו שכתוב  רבינו התנה לא מוכר, גבי  מכירה. שטר

בו  כשאין אפילו שכותבים ומשמע  בשטרֿחוב , שהתנה כמו
יג:) (בבבאֿמציעא אסי  שרב  יוצא, זו ומשיטתו קנין.
התכוון  קנין) בהם (שיש הקנאה בשטרי  משנתנו שפירש
ופוסק  חולק , רלח  סי ' חו"מ  [וב 'טור' בלבד. לשטרי ֿחוב 
בשטר  שגם משום מכר, לשטרי  חוב  שטרי  בין הבדל שאין
ללוקח  וימסרנו בתשרי  שטר יכתוב  שמא חוששים, מכר
ויטרוף  זה ויבוא לאחר, השדה את ימכור ובכסלו בניסן,
קנין  בו וכשיש ראשון. לוקח  הוא כאילו השדה את ממנו
וכדבריו  יטרוף . וכדין הראשון ללוקח  השדה נקנתה באמת
כתב , ובמגידֿמשנה שם. ערוך' ב 'שולחן המחבר גם כתב 
טעמו  נתברר ולא והרשב "א. והרמב "ן רש"י  דעת היא שכן

למכר]. הלוואה בין שחילק  רבינו שנפרעה 5)של
הפסד  לגרימת חשש כל אין אלה, שטרות בכל כתובתה.
בכך  רוצה הוא ואם לכתוב , שמבקש לזה מחוץ  שהוא, למי 

להתנגד. נימוק  ֿ 6)אין בעל אשתו מגרש שאיש משום
להסכמתה. צורך כל אין - שם 7)כרחה ב "ב  בגמרא

החתן  אבות התחייבויות פירוש, פסיקתא" "שטרי  פירשו:
לנדוניא. וכך כך לבניהם להעניק  שכותב 8)והכלה שטר

חלק  ויקבל שיעבדה, לפלוני  שדהו מוסר שהוא השדה בעל
או  שליש כגון מהיבול, מסוים חלק  לו כשקבע  מהיבול.
לשטח  סאים וכך כך - קבוע  שכרו ואם אריס . זה הרי  רביע ,
קבלן. זה הרי  - לא ובין יצליח  היבול אם בין מסוים,

בשטר.9) זאת וכותבים השני , וכן דיין לו בורר זה בעלֿדין
כתוב :10) - שם במשנה, טענותיהם. כותבים ביתֿדין

ברירת  א. פירושים: שני  נאמרו ובגמרא בירורין". "שטרי 
שניהם. רבינו וקיבל הטענות. שטר ב . שאין 11)דיינים;

טענה  ושטרי  ברירה שטרי  כגון אדם, לשום חיוב  בהם
להם. קפדני .12)והדומים בדיוק  מנוסחים שיהיו

בהם.13) וכיוצא מכר הלוואה, שטרי 

.Ô˙B ÈÓe14‰Âl‰  ‰‡ÂÏ‰ ÈËLa ?ÙBq‰ ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰  kÓÓe Á˜Ó ÈËLe .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

Ëb‰ ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .ÎO17ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«
B‡ ÒÈ‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe‡‰ ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙Èa ËL Ï‡ .ËM‰ ÎO Ô˙B ÈÎO‰«»ƒ≈¿««¿»¬»¿«¿ƒ«««»ƒ

.ÎO ÔÈ˙B Ì‰ÈL  ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË B‡«¬«¬≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

שם.14) במשנה, מבוארים אלה הוא:15)דינים הכלל
ומובן  הסופר, שכר משלם הוא - בדבר ביותר המעוניין

בהלוואה. מעוניין לו 16)שהלווה רוכש כשהוא השמח 
הגט ,17)קרקע . שכר נותן שהבעל שנינו קסז: שם

ונתן", . . . "וכתב  תורה: שכתבה מפני  נימקו: שם ובגמרא
מעיגון, להימנע  כדי  נותנת, האשה אלא כך נוהגים אין אבל
קכ  סי ' אבןֿהעזר יוסף ' ב 'בית לשלם. הבעל ירצה כשלא
התקנה, אחר שגם - ואומר להרא"ש, הגט  סדר על מסתמך
תיקנו  מסרב  כשהוא ורק  הגט , כתיבת שכר לשלם הבעל על
התשלום, דמי  את לבעל מקנים והם תשלם, שהאשה חכמים
כספה  להפקיע  חכמים ביד כוח  ויש ונתן", "וכתב  לקיים כדי 
פסק  וכן הפקר. - ביתֿדין שהפקר משום האשה, של

ס "א. שם ערוך' ב 'שולחן

.‚BÁ ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈzÎp‰ ˙BËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡L ˙BËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ˙BkL ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈˆ Ôlk  ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡BÈ ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈÁ‡ ˙BÓLa Ô‰È˙BÓL epLÈÂ ,‡Èe¿̃¿»ƒ«¿≈∆¿≈¬≈ƒ¿∆

.‰ÊÏ»∆

עמו.18) עמו.19)כשלווה שמות 20)כשהמוכר
גט  גבי  מכירן" שיהא "ובלבד אמרו: במשנתנו שניהם.
שניהם, להכיר צריכים למה שם, בגמרא ונימקו ושובר.
לה  ויתנו אשתו, שאינה זרה אשה שם על גט  יכתוב  שמא
כותבת  האשה שמא חוששים בשובר וכן כתובתה, ותגבה
השובר  לו ותתן בעלה, שאינו אחר איש שם על השובר  את
שמות  את שיכירו צריך ולפיכך כתובתה, אשתו ותפסיד
גבי רבינו מצריך למה מקשה: [במגידֿמשנה שניהם.
להפסיד  חשש כל אין הרי  שניהם? שיכירו ומכר שטרֿחוב 
לומר  ואין המוכר? ואת הלווה את כשמכירים שהוא, למי 
שמות  וגם כשמו ששמו אדם עוד שם יש שמא שחוששים
בן  יוסף  שני  קעב .): (שם שנינו שהרי  שוים, אבותיהם
שטרֿחוב  עליהם מוציאים אין - אחת בעיר הדרים שמעון
זה), שם על הכתוב  בשטרֿחוב  מהם גובים אין  (פירוש,
קושיא  ומתוך מכר. שטר עליהם מוציאים שאין ומכלֿשכן
כשאינם  גם כותבים והלוואה, שבמכירה להלכה פסק  זו

המלוה]. ואת הלוקח  את מכירים

.„ÈÓ Ïk21ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰L22ÔÈ‡  »ƒ∆À¿«¿»ƒ¿ƒ≈
BÏ LÈ Á‡ ÌL ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ23È„k e‰pL ‡e‰Â , ¿ƒ∆»≈«≈≈¿ƒ»¿≈

ÔÈ‡  Ôk ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‡Èe˜ ˙BOÚÏÂ ˙BnÏ¿«¿«¬¿¿»∆ƒ«»≈≈≈
ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÛBÒ cÏ«»»¿ƒ»ƒ∆…À¿«¿»ƒ
iÁ È‡L ËL ÈÏÚ e˙k :Ó‡Â ‡e ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»¿»«ƒ¿»«¿»∆¬ƒ«»
„Ú BÏ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ÔÈÈc CÎÂ Ck ‰ÊÏ B‡ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ»ƒ≈¿ƒ«

˜ÊÁÈ B‡ BÓL ‰fL ‰È‡ ‡ÈiL24. ∆»ƒ¿»»∆∆¿À¿«

קסז:21) ששמו 22)שם והודיע  אחרת מעיר הבא אדם
יום. שלשים זה בשם לו וקראו וכך, אדם 23)כך אין

(רש"י כרמאי  ויתפרסם הדבר יוודע  פן רב , זמן שמו מחליף 
יום.24)שם). שלשים שיעברו עד ימתין

.‰ËL Ïk25:Ó‡ÈÂ ‰Âl‰ ÔÚËÈÂ eÈÙÏ ‡ˆiL »¿»∆≈≈¿»≈¿ƒ¿««…∆¿…«
ÈÓLk BÓL ‰ÏÚ‰ Á‡ È‡n ‡nL ,ÌeÏk iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»¿∆»«««≈∆¡»¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ÌeÏk iÁ È‡ ‰ÊÏ ‡Ï :Ó‡L B‡ ;‰ÊÏ ‰„B‰Â¿»»∆∆»«…»∆¬ƒ«»¿∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



קכח                
         

ÈBÁ ÏÚa ÌLk BÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡n ‰ÊÂ ,Á‡Ï¿«≈¿∆««¿∆¡»¿¿≈««ƒ
ÔÈ‡ ,ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL ˜ÊÁ‰ ‡lL Á‡Ó ≈««∆…À¿«»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,‡e‰ ‰˜ÊÁL ;ÂÈ„Ï ÔÈLLBÁ¿ƒƒ¿»»∆¬»»∆≈»≈ƒ
ÌÈkÊp‰ el‡ ÔÈÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ

Ba26Ì‡ ‡l‡ ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÔÎÂ .¿≈¬»»∆≈¿ƒ««¿»∆»ƒ
ÔÓˆÚ ÏÚ e„ÈÚ‰L el‡L È‡cÂa Ì‰Ï Ú„B Ôk≈«»∆¿««∆≈∆≈ƒ««¿»

ÌÈÏB„b27ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ Èe ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח :25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי 
 ֿ אלאֿאם כותבים שאין כל אמרו: קלח : שם אותם. מכירים

אחרת. ראיה צריך אינו - מכירים "חזקה 27)כן קנה. שם
גדול". נעשה אלאֿאםֿכן השטר על חותמין העדים אין -

הבאה.28) ההלכה ראה

.ÂÔ‰Ï eÚ˜Â ,ÌzÁÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú29˜ÏÁ È ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ  ÌeM‰ ÏÚ eÓ˙ÁÂ30˙ecÓ ˙kÓ31, ¿»¿«»ƒ«ƒ»«««¿

ÏeÒt ËM‰Â32. ¿«¿»»

השריטות 29) את מלאו והעדים בסכין, האותיות את רשמו
את 30)בדיו. והלקה כהנא, רב  לפני  שבא מעשה שם,

נקראת 31)העדים. חכמים דברי  על עבירה בעוון הלקאה
התורה. מן הלקאה משמעותו "מלקות" סתם מרדות". "מכת

מביא 32) [במגידֿמשנה חכמים כתיקון נעשה שלא מפני 
כך: אמרו שם שבגמרא מפני  כשר, שהשטר הרשב "א דעת
את  שפסלו הוסיפו: ולא כהנא", רב  (הלקהו) "ונגדיה
לחתום  לכתחילה התירו אשה שבגט  מכיון ועוד, השטר.
שבשאר  ומכאן, פסולה. אינה שהחתימה ברור הרי  כך,
כתב  הקודמת, בהלכה כשרה]. בדיעבד עלֿכלֿפנים שטרות
כתב  וכאן לקרוא, יודעים אלאֿאםֿכן חותמים שאין רבינו
לבין  לכתחילה בין מחלק  שהוא נראה בלבד, "לחתום" רק 
לקרוא  יודעים כשאינם חותמים אין לכתחילה דיעבד.
לחתום  יודעים כשאינם רק  מלקים אבל לפניהם. ומקרים
על  - כהנא שרב  אמרו, שם בגמרא וחתמו. - להם וקרעו

הלקה. חתימה

.ÊÔÈc ˙Èa L‡33‡˜Â ,ËM‰ ÔÈÚ Ú„BÈ ‰È‰L …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿»¿»»
ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÙBq‰ ÂÈÙÏ ËM‰«¿»¿»»«≈∆ƒ¿«¬ƒ

B˙B‡34ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â35Û‡ ËM‰ ÏÚ Ì˙BÁ ‰Ê È‰  ¿≈»»»¬≈∆≈««¿»«
ÌÚ‰ ‡L ÔÈ‡Â .BÓˆÚa ‡e‰ e‰‡˜ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…¿»»¿«¿¿≈¿»»»

Ôk ˙BOÚÏ ÔÈ‡M36„Ú‰ ‡˜iL „Ú ,37‰lÓ ËM‰ «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈«¿»ƒ»
.‰lÓa¿ƒ»

הסופר 33) לפניו שקרא שטר על חתם נחמן שרב  אמרו, שם
שלו.34)שלו. בסופר מלא אימון ביתֿהדין לראש
לשנות.35) יעיז ולא מפניו מפחד שם:36)הסופר

אחריני , וספרי  נחמן רב  אבל דייני , וספרי  נחמן רב  "ודוקא
לא". - אחרינא ואינש דיינא השטר.37)ספרי  על החותם

.ÁÌÈL38Ôa ÛÒBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÌL ,ÈÚa eÈ‰L ¿«ƒ∆»»ƒ≈»∆»≈∆≈∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê BÁ ËL ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡  ÔBÚÓL39, ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«∆«∆

BÁ ËL Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Á‡ ‡ÏÂ40Ì‡ ‡l‡ , ¿…«≈»¿ƒ¬≈∆¿«∆»ƒ
ÔÓˆÚa ËM‰ È„Ú e‡a Ôk41ËM‰ e‰Ê :eÓ‡Â ≈»≈≈«¿»¿«¿»¿»¿∆«¿»

ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰‡ÂÏ‰a BÏ e„Ú‰L e‰ÊÂ ÂÈÏÚ e„Ú‰L∆≈«¿»»¿∆∆≈«¿««¿»»¿≈≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ô‰È˙BL ÔÈL‚Ó¿»¿ƒ¿≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»

ÂÈ˙BËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL BËML BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆
ÔBÚÓL43˙BËL  ÚetÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚet45. ƒ¿»«¿»¿≈∆∆»»¿ƒ

Ô‰È‡ ˙BÓLe ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML el‡ eOÚÈ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈∆¿≈∆»ƒ¿¬ƒ∆
eLlLÈ ?ÔÈÂL46 ÔÈÂL Ô‰È˙B‡ ˙B‡ ˙BÓL eÈ‰ . »ƒ¿«≈»¿¬¬≈∆»ƒ

Ô‰ÈÓÈÒ ezÎÈ47 Ô˙eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»
ÔÒeÁÈ ezÎÈ48 ÌÈ‰k Ì‰ÈL ,ÌÈiÂÏ Ì‰ÈL eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»»¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆…¬ƒ

˙BB„ ezÎÈ49. ƒ¿¿

קעב .38) ב "ב  ללווה 39)משנה, שטר שכותבים מפני 
ואמר  זה בא שמא חוששים ה"א), (ראה עמו מלוה שאין
ואחרֿכך  כסף , מחברי  ללוות רוצה שאני  שטר לי  כתבו
כסף  לחברי  הלויתי  ויטעון בביתֿדין השטר את יוציא
שאמרנו  קנין, בו שאין ששטר יוצא, ומזה קעג). שם (גמרא
זה  על זה מוציאים - עמו מלוה כשאין כותבים שאין בה"א

רשב "א). בשם לא 40)(מגידֿמשנה יטעון: אחד שכל
לוה. חברי  אלא משום 41)אני , שטר, תוקף  לו יש ואז

אבל  אבותיהם, אבות שמות להוסיף  עכשיו גם רשאים שהם
- הלווה הוא שזה אנו יודעים ואמרו אחרים עדים באו אם
מי מברר אינו עצמו השטר שהרי  עלֿפה, כמלוה זה הרי 

לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,
כסף .43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי  לוה אם

כתבתי אני  לא טוען: אחד וכל החוב , את תובעים ושניהם
חברי . אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה

החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי לפרעון לידי  שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי  לטעון: הלווה יכול - חברי  של חובו או
כלל  שבדרך ואף ֿעלֿפי  נאבד, או שובר לקחתי  לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין
בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני  של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב "א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע , שמעון בן יוסף 
החוב  ששטר כתב , המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב  ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע . הוא - הלווה שמעון בן יוסף  של
עליהם? חוב  שטר מוציאים אין - זה כתב  בלי  גם הרי 
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב  ופירש
ולא  שוים) שאינם השלישי  הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי  זו). הלכה סוף  (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף  הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף  שהרי  אביי , של פירושו לפי  כאן העתיק 
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי .46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה לוי ,48)קומה כהן,

שאין 49)ישראל. לדור שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,
שוים. שמותיהם

.ËÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba e˙kL ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk  ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ Á‡ ÏL :ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈
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ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ÈÚa ÔÈc‰ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÈL ¿»«¿≈¿≈≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««
 ÈÚ‰ ÈaÓ „Á‡ ÏÚ BÁ ËL Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»≈∆¿««∆»ƒ¿≈»ƒ
EÓLk ‡e‰L ÈBÏÙÏ :BÏ ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
‡ˆiL ‰Ê È‰ ‡l‡ ;ËM‰ ÏÙ epnÓe ,iÁ È‡¬ƒ«»ƒ∆»««¿»∆»¬≈∆∆»»

.‰ÏÈÙÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‰Bb B„È ˙ÁzÓƒ««»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»

שמעון.50) בן יוסף  בשני  מדברת אינה זו ולא 51)בבא
כזה  שטר שבא מסופר קעב . שם המלוה. שם פורש

הונא. רב  של ופסק 52)לביתֿדינו אמוראים, מחלוקת
קעג. שם - חיישינן".53)כרבא לא "לנפילה קעב : שם

על 54) שטרֿחוב  שמוציאים המשנה, מן הוכיחו שם
אחרים.

.ÈÌÈL55ÏÚ BÁ ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk e‡ÈˆB‰L ¿«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿««
BÁ56el‡ :ÔBL‡Ï ÓBÏ ÏBÎÈ ÔBÁ‡‰ ÔÈ‡  ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .BBÁ ‰Bb ‰ÊÂ BBÁ ‰Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆
˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  ˙ÈeaÊ ‰ÊÏÂ ˙ÈeaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆
˙ÈcÚ60˙ÈeaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈe61‰Ê 62ÔÓ ‰Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ

˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙Èeaf‰ ÔÓ ‰Bb65. «≈ƒ¿∆∆ƒ«ƒƒ

ופסק 55) קי . כתובות במשנה וחכמים, אדמון מחלוקת
השני .56)כחכמים. של לזמנו מוקדם זמנו והאחד

חובך.57) לגבות לך ממנו,58)היה גובים ואין גובה אינו
חנם. ביתֿדין להטריח  ואין כלום, תשנה לא שהגביה משום

נחמן 59) כרב  ופסק  ששת, ורב  נחמן רב  מחלוקת שם
לקמן  (ראה בדיני  נחמן כרב  הלכה שבידנו: לכלל בהתאם

סד). משובחת.60)הערה גרועה.61)שדה שדה
הזיבורית.62) כמבואר 63)בעל בעלֿחוב , כל  כדין

ה"א. פי "ט  ובינונית.64)למעלה עידית משום 65)בעל
לו  אין שהרי  שבשדותיו, עידית היא - שגבה שהבינונית
בגמרא  מעידית. גובה אינו ובעלֿחוב  משובחת, יותר שדה
לפי נקבעים השדות סוגי  אם היא שמחלוקתם אמרו, שם
בעולם  המקובל לפי  או שמין) הם (בשלו הלווה של שדותיו
שמין, הם בשלו סובר: נחמן רב  שמין). הם עולם (בשל
יותר  לו ואין המקובל, לפי  בינונית ללווה כשיש כך ומשום
מן  אלא ממנה גובים ואין כעידית דינה הרי  - מעולה
ביתֿדין  כך ומשום הזיבורית, בעל ירויח  כן ואם הזיבורית,
סובר: ששת ורב  הדין. לפי  לו המגיע  את להגבותו צריכים
להיות  ימשיכו שיגבה הבינונית ואםֿכן שמין, עולם בשל
יטרח  ולמה חזרה, הבינונית בעל אותה ויגבה בינונית,
כאן  שרבינו מקשה, [המגידֿמשנה לצורך. שלא ביתֿדין
לו  "היו שם: כתב  שהרי  ה"ד, בפי "ט  עצמו דברי  סותר
ותירץ  בבינונית". ובעלֿחוב  ניזקין בלבד, ובינונית זיבורית
שלפנינו, בנידון ואעפ "כ שמין, עולם בשל רבינו: שדעת
את  פתוחה) (יוד יגבה שביתֿדין כגון הזיבורית, בעל ירויח 
שלושת  מכל לו ויהיו ובינונית, העידית לבעל הזיבורית
אינו  שרבינו ומוסיף , הבינונית. את השני  ויגבה הסוגים,
ובכסף ֿמשנה  שמין. הם בשלו סבר נחמן שרב  בגמרא גורס 
(ראה  לביתֿדין ביחד כשבאים המדובר שהרי  תירוצו, דוחה

הזיבורית, מבעל תחילה יגבה לא שבי "ד וברור שם) גמרא
כמו  תחילה הבינונית מבעל יגבה אלא לשני , להפסיד כדי 
יט  שבפרק  הסתירה, את מתרץ  והוא שם. הר"ן שכתב 
על  השעבוד וחל עידית, גם ללווה כשהיתה המדובר
השעבוד  נשאר ולכן העידית את מכר ואחרֿכך הבינונית,
ביאר  וכן שלו. עידית עכשיו שהיא אע "פ  הבינונית, על
והביא  קיצר ובחיבורו הברייתא, את ח . בבבאֿקמא רבינו
שאם  קב , סי ' חו"מ  ב 'טור' פסק  וכן כדרכו. - הברייתא לשון
גובה  - לאו ואם מבינונית, גובה - ומכרה עידית לו היתה
ערוך' ב 'שולחן פסק  וכן - שמין שבשלו משום מזיבורית

ס "ד]. שם

.‡È‰l‰Â ,BÁ ÏÚ BÁ ËL ‡ÈˆB‰66ËL ‡ÈˆBÓ ƒ¿««¬≈¿«»ƒ¿»
‰„O‰ BÏ ÎnL67Á˜Bl‰ Ô˙BpL ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ : ∆»««»∆ƒ»¿»∆≈«≈«

È‰  ËM‰ ˙‡ ÎBn‰ BÏ ˙Bk Ck Á‡Â ˙BÚn‰«»¿««»≈«≈∆«¿»¬≈
BÏ ÓB‡ È‰L ;ÏËa ‰Ê ÏL BBÁ ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ

EBÁ ÚÙÏ EÏ ‰È‰  EÏ iÁ È˙ÈÈ‰69ÌB˜Óa Ï‡ . »ƒƒ«»¿»»¿ƒ¿…«¿¬»¿»
ÔÈ˙B Ck Á‡Â ÔÈ˙BkL70;Ìi˜ BÁ‰ ËL È‰  ∆¿ƒ¿««»¿ƒ¬≈¿«««»

‰LeÈ‰iL È„k ‰„O‰ ˙‡ EÏ ÈzÎÓ :ÓB‡ ‰Ê È ∆¬≈∆≈»«¿ƒ¿∆«»∆¿≈∆ƒ¿
.ÈlL BÁ Ô‰Ó ‰a‚‡L ÌÈÚe„È ÌÈÒÎ EÏ¿¿»ƒ¿ƒ∆∆¿∆≈∆∆ƒ

ההלוואה 67)הלווה.66) זמן אחר שדה לו מכר שהמלוה
בשטר. למוכר.68)הכתוב  אומר את 69)הלוקח  לעכב 

נגד  שם כחכמים המכר. שטר לי  לכתוב  ולא שבידך, הכסף 
שזה  מאליו, ומובן שם. בגמרא הביאור ולפי  אדמון, דעת
שאם  המכר. לשטר קדם בחוב  הכתוב  פרעון כשזמן דוקא
זמן  לפני  השדה דמי  לעכב  המוכר יכול כיצד קדם, לא

(מגידֿמשנה). חובו 70)הפרעון לפרוע  למוכר ואי ֿאפשר
המכר. שטר כבר כתב  שהרי  השדה, מדמי 

ה'תשע"ח  מנ"א י"ד חמישי יום 

       
וקבלנות.1) ערבות דיני  מבאר

.‡‰ÂÏn‰2:„Á‡ BÏ Ó‡ e‰ÂÏ‰L Á‡Â ,BÁ ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿««∆ƒ¿»»«∆»
:Á‡ BÏ Ó‡Â ,ÔÈca ‰Âl‰ ˙‡ ÚzL B‡ ;Ú È‡¬ƒ»≈∆»«∆«…∆«ƒ¿»««≈
ÔzÏ ˜eMa BÁ ˙‡ ˜BÁ ‰È‰L B‡ ;Ú È‡Â Áp‰«««¬ƒ»≈∆»»≈∆¬≈«ƒ≈
iÁ Ú‰ ÔÈ‡  Ú È‡Â Áp‰ :BÏ Ó‡Â ,BÏ¿»««««¬ƒ»≈≈∆»≈«»

ÌeÏk3ÔÈc ˙Èa ÈÙa 'Ú È‡' Ó‡ elÙ‡Â ,4Ï‡ . ¿«¬ƒ»«¬ƒ»≈ƒ¿≈≈ƒ¬»
,ÌÈt‰ el‡ Ïk  ‰Ê ÔBÓÓ Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»∆»«»∆»≈«»ƒ
„aÚzL ,‰ÂÏn‰ ÔÈÏ BÈa ÔÈa ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa5. ≈ƒ¿≈≈ƒ≈≈¿≈««¿∆ƒ¿«¿≈

קעו:2) בתרא על 3)בבא הכסף  את נתן שהמלוה משום
של  ודיבור הערב , על סמך ולא עצמו הלווה של אמונתו
התחייבות. של תוקף  לו אין קניין קבלת בלא הערב 

הדין.4) בית התערבות פי  על אפילו 5)שלא משמע 
קול  לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות
הערב  של ששדותיו ידע  שהלוקח  הדעת, על ומתקבל
קכט  סימן משפט  חושן הטור כתב  וכן למלוה. משועבדות
כתב , שם בתרא בבא יוסף  [בנימוקי  הלוי . מאיר רבינו בשם
מסתימת  אולם ממשועבדים, גובה אינו שטר בלי  שבקניין

הרמ "ה]. כדעת שדעתו משמע  רבינו של לשונו
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.BÏ Ó‡6 Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
Ú‰ „aÚzL7ˆ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ

e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„aÚzL  Ú B˙B‡ eOÚ»»≈ƒ¿«¿≈««ƒ∆…»
,‰Âl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÔÈˆB ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ÔB‚k .B„iÓƒ»¿∆»≈ƒƒƒ¿ƒ«…∆
BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ .ÌÎÏ Ú È‡Â e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï Ó‡Â¿»«»∆«ƒ«¬ƒ»≈»∆ƒ¿≈
„aÚL ‰È‰ d˙B‡a ,ÔÈc ˙Èa e‰eÈÓ‡‰L ‰‡‰¬»»∆∆¡ƒ≈ƒ¿»¬»»ƒ¿≈

BÓˆÚ8. «¿

  

         
         

א רק  הוא  קניי בלא  הערב  שיעבוד  , " הרמב לשיטת
על  הנאה  לו  ויש  הואיל ערב , אותו  עשו  בית־די

,בית־די שהאמינוהו 
מעות  מת אחר ערב  הריני  ואמר המלוה  האמינו   א אבל
משעבד אינו  כי  א ' בהלכה  שכתב  כמו  קניי בלא  ערב  אינו 
הבבלי כשיטת והוא  המלוה . שהאמינו  ההנאה  בגי עצמו 

' יוס וב 'נמוקי  ' גרשו ב 'רבינו  שהתבארה  בבא כפי   סו)

אלא בתרא) הערב  את לשעבד  יפה  כוחה  אי זו  שהנאה 
בפועל  ממו ומחסרו  פיו  על ממו שהוציא  בגלל שרק 
חוב על בשוק  הלוה  את שחנק  במלוה  ולכ משתעבד ,
 מכיו " אשל ואני  לו  "הנח  ואמר חברו  ובא  לו  שחייב 
על  ש "לא  כיו בפועל ממו חסרו  ולא  מחסרי " מידי  ש "לאו 

.קניי בלא  משתעבד  אינו  הלווהו " אמונתו 
שהמלווה  בזה  לערב  שיש  ההנאה  הירושלמי  לשיטת אבל
משתעבד ב "חנוק " ולכ לשעבדו , בלבד  בכוחה  יש  מאמינו 

.קניי בלא   ג
      

הכסף .7)שם.6) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
אלא 8) עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב  שאין במקום

הפסד  של סיכון בלי  הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה
שקיבל  אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
"ערב  אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על
שהכוונה  רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי  לא דין דבית
סיבה  כל ללא - דין בית בפני  כשאמר אבל כאן, שביאר כמו

נשתעבד. לא - ערב " "אני  - הדין בית מצד

.‚‰ÂÏn‰9Ú È„È ÏÚ BÁ ˙‡Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï  ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»
Ïˆ‡ ÊBÁ  BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ ÚBz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .epnÓ ÚÙÂ Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10ÚtÈ ‡Ï  ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ Ï‡ ; ¿»ƒ«…∆¬»ƒ≈¿»ƒ«…∆…ƒ»«
ÏÏk Ú‰ ÔÓ11Ìl‡ ‰Âl‰ ‰È‰ .‰Âl‰ ÔÓ ‡l‡ , ƒ∆»≈¿»∆»ƒ«…∆»»«…∆«»

ÔÈcÏ ‡a ‡lL B‡ ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆…»«ƒ
‰OÚÈ Ck Á‡Â ,‰lÁz Ú‰ ÔÓ ÚÙ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿««»«¬∆
 B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ;‰Âl‰ ÌÚ ÔÈc Ú‰∆»≈ƒƒ«…∆ƒ»¿ƒƒ»

ÔÈc ˙Èa e‰e˙nLÈ B‡ ,‡ÈˆBÈ12.BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿≈ƒ«∆ƒ≈

לא 9) ערב  ידי  על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
ייפרע  לא ב ): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב " מן ייפרע 

תחילה. הערב  כן 10)מן לפני  שכתב  מה מבאר רבינו
מהם. לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא

לפרוע .11) מסרב  הלווה אם האמור 12)אפילו כפי 
ג. הלכה כ"ב  פרק  למעלה

.„‰˙‰13˙Ó ÏÚ :BÏ Ó‡Â Ú‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆«∆»≈¿»««¿»
‡Ï  ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ ,‰ˆ‡L ÈnÓ Út‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

Ú‰ ÔÓ ÚtÈ14ÈnÓ Út‡L ˙Ó ÏÚ :Ó‡ . ƒ»«ƒ∆»≈»««¿»∆∆»«ƒƒ
‰lÁz ‰ˆ‡L15ÔÏa˜ ‰È‰L B‡ ,16Úa˙È ‰Ê È‰  ∆∆¿∆¿ƒ»∆»»«¿»¬≈∆ƒ¿«

ÔÏaw‰ ˙‡ B‡ ‰f‰ Ú‰ ˙‡17Ô‰Ó ÚtÈÂ ,‰lÁz ∆∆»≈«∆∆««¿»¿ƒ»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÒÎ LiL Èt ÏÚ Û‡18.‰ÂlÏ ««ƒ∆≈¿»ƒ«…∆

קעג:13) במחלוקת 14)שם שנוי  זה שדין כתב  שם בטור
נכסים  ללווה יש שאפילו הלוי , יהוסף  רבינו דעת ראשונים:
שם  תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב  מן גובה
כשאין  אלא הערב , מן גובה שאינו חסורי ) המתחיל דיבור
רבו  שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים
כאן  משנה המגיד של ביאורו לפי  אולם הלוי , הר"י 
(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי  גם רבינו דברי  מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב  מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב  אין יתירה טירחא בלי  מהם להיפרע  שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי  אפרע  כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע  להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב  מה מפרש שרבינו להניח 
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב  מן גובה כן גם
וצריך  רחוק  במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי  הרבה לטרוח 
מודה  הלוי  הר"י  גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב  נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב .16)שארצה". ומי  קבלן מי  יתבאר הבאה בהלכה
"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי  על אפילו 18)אף 

מהם. לגבות ואפשר ידועים

.‰Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Út‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê  CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :Ó‡ ‡ÏÂ Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Út‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .‰ˆ‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,ÚBt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
 Ú È‡Â BÏ Ôz ,iÁ È‡Â BÏ Ôz ,ÚBt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙eÚ ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚBz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
LÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ ÚÙƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Út‡ ‰ˆ‡L ÈnÓ :Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק  רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי  הלכה ורבא מאביי  בידינו (כלל אחרון  שהוא

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



קלי                 
         

תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
לך. אתן ואני  (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.ÂÚ22eËt  B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a˙k ÏL »≈∆¿À»««ƒ∆»ƒ»»
‰OÚ ‰ÂˆÓ È‰L ;ÌlLlÓ23ÔBÓÓ qÁ ‡ÏÂ ,24. ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿»»»¿…ƒ≈»

Ú ‡‰ ‰È‰ Ì‡Â25 B„iÓ e˜Â ,Ba ˙a˙ÎÏ ¿ƒ»»»»»≈ƒ¿À«¿¿»ƒ»
iÁ26iÁ  ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

  

      

קני ללא  משתעבד  בנו  לגבי  ב .)אבא  קעד , בתרא אבל (בבא
ב 'לקוטי ומבואר דווקא . בקני הוא  כא  " הרמב לדעת
בעד ערב  הוא  אחד   ענ או  אחד  משורש  שהוא  שמי  תורה '

בזה . זה   ערבי  שכול ישראל מכל יותר חבירו 
       

ב .22) עמוד הנישואין.23)שם לקיים כל 24)עזר
יתבעו  ולא יפרע  שזה סמך שהערב  "אסמכתא" היא ערבות
סמך  על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו,
ומשום  עצמו שעבד זו הנאה שמפני  אומרים, אנו ערבותו,
בכתובה  כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב  כך,
מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה
נידונית  ערבותו כך ומשום בערב  אמון כל גילתה לא
בפרק  לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי  על אף  כאסמכתא,
מחייבת  אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י "א
גם  שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו
שלאחר  לערב  דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י "ג הלכה
אמונתו  על שלא פי  על אף  מועיל שהקניין מעות מתן
משנה). (מגיד כיס  חיסרון שם שיש משום הלווהו,

(אב 25) נפשיה משעבד שעבודי  בריה לגבי  "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו אמרו 26)ביחס  לא שם בגמרא

מידו", "וקנו הוסיף  עצמו מסברת ורבינו קניין, שצריך
אין  - באב  אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום
אינו  קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק 
שאפילו  ואומר חולק  [הראב "ד למעלה שביארנו כמו מועיל
שאפילו  לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב  מיד קנו לא
שמה  - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב 
קנו  כשלא המדובר השוק  מן לאדם אב  בין שם שחילקו

שם.27)מידו].

.ÊÏa˜Â ÈÂÏ ‡e ,‰„O ÔBÚÓLÏ ÎnL Ôe‡¿≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈÁ‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï  «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È‰  ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆiL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

iÁ30.È˙Ba eB‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב  בעל יטרוף  שאם הלוקח , כלפי 
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי29)השדה,

יצטרך  שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח 
השיג, הראב "ד משנה). המגיד של פירושו פי  (על לשלם
כמו  קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב  זה שהרי 
לדמות  שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב 

על  היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות
דמי על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות
דמיו  המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע , על אלא השדה
זה  תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח 
והערבות  ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת
את  שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב  זה תשלום על היא
ואפילו  מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע ,
שקניין  למעלה שנתבאר כפי  נתחייב . לא - מידו קנו אם
אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו

דומה 30) זה הרי  המכר דמי  על בפירוש היה שהקניין מפני 
יוסף  בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה
הראב "ד  של [השגתו י "א). סעיף  קלא סימן משפט  חושן
כשהערב  שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם
אלא  חייב  ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא

זו]. הלכה בסוף  המפורט  בסגנון קניין כשעשו

.ÁÛ‡ ,È‡z ÏÚ ÔÓˆÚ eiÁL ÔÏaw‰ B‡ Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»≈««¿»∆ƒ¿«¿»«¿««
‡e‰L ÈtÓ ,„aÚzL ‡Ï  B„iÓ ewL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆

‡zÎÓÒ‡31Ôz‡ È‡Â BÏ Ôz :BÏ Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «¿«¿»≈«¿∆»«≈«¬ƒ∆≈
ÏkL .‰È‰È ‡Ï ‡Ï Ì‡ B‡ CÎÂ Ck ‰È‰È Ì‡ CÏ¿ƒƒ¿∆»¿»ƒ……ƒ¿∆∆»
‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡a Ba iÁ BÈ‡L „eaÚL ‰ÏBz‰«∆ƒ¿∆≈«»¿ƒƒ¿∆¿ƒ…
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÌÏL ÔÈ˜ ‰˜‰Â Ó‚ ‡Ï  ‰È‰Èƒ¿∆…»«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¿ƒ»…

.„aÚzLƒ¿«¿≈

או 31) יהיה אם - בתנאי  השתעבדותו את בפירוש כשתלה
הר  - יהיה ומוחלט לא גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י 

תוקף . כל זה לקניין אין ולפיכך

.ËeÂlL ÌÈL32,„Á‡ Á˜Ó eÁ˜lL B‡ „Á‡ ËLa ¿«ƒ∆»ƒ¿»∆»∆»¿∆»∆»
 ˙eÙzLa Á˜Ï B‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰ÂlL ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ¿≈«À»ƒ∆»»∆»≈∆»«¿À»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡Ú Ô‰ È‰33.Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈«¿»ƒ∆»∆««ƒ∆…≈≈

א.32) הלכה ה פרק  שבועות דינו 33)ירושלמי  אחד כל
השנייה. למחציתה וכערב  ההלוואה מחצית לגבי  כלווה
שהמלוה  רבינו, בשם כתב  עז סימן משפט  חושן [בטור
הוכיח  שם יוסף  בבית אולם שירצה, ממי  הכל לגבות רשאי 
הנכונה  הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא
ודינם  ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא
משנה  בכסף  כתב  וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב  ככל

כאן].

.ÈÔÓ ÚtÏ ‰ÂÏn‰ ‡BiLk ,„Á‡Ï eÚL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»««¿∆ƒ»«ƒ
‰ˆiL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ó ÚtÈ  Ú‰34‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆»≈ƒ»«≈≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ…»»

.BÁ‰ ‡La ÈM‰ ÚB˙Â ÊBÁ  BÁ‰ È„k „Á‡Ï¿∆»¿≈«≈¿≈««≈ƒƒ¿»«

"האחים 34) קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אחד  של חלקו ונטל חוב  בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו
הכל  לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי  וכו'". מהם
כערבים  דינם הלווה שנכסי  פי  על אף  אחד, יורש מנכסי 
יוצא  ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי  שאמרו: כמו
הכל  לגבות המלוה יכול ערבים שני  שיש שבמקום מזה
הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד
לווה  שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום
על  רבים [תמהו רשב "א). בשם משנה (מגיד חצי  וזה חצי 
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ידי על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף  מתוספתא רבינו
שאפרע  מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע  לא ערבים שני 
מציעא  בבא יוסף  ובנימוקי  מהן". מאחד ייפרע  - מהן מאחד
התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב , ג פרק  תחילת
כלום  תחילה ייפרע  שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע  "לא
מאיזה  שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד
וכן  ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי  גובה - שירצה מהם

כרבינו].פירש ופסק  הרשב "א גם

.‡ÈBÚÈ„BÈ  ‰ÂÏnÏ ÚÙiLk ,ÌÈLÏ ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ÊÁiL È„k ,ÚBt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב .35) יודיע  לדרוש 36)המלוה ממי  ידע  שהערב 
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.ÈBÁÏ ÓB‡‰37Ú È‡Â CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ Ú : »≈«¬≈¬…ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ»≈
ÌLÎe ;Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ Ó‡L ÈÓk ‰Ê È‰ŒEÏ¿¬≈∆¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ»≈¿≈
ÚÏ Ú „aÚzL Ck ,‰ÂÏnÏ Ú‰ „aÚzLpL∆ƒ¿«¿≈∆»≈««¿∆»ƒ¿«¿≈»≈¿»≈

ÔBL‡38ÔBL‡ Ú ÔÈ„Â ‰ÂÏn‰ ÌÚ Ú‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ∆»≈ƒ««¿∆¿ƒ»≈ƒ
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ∆»

משנה).37) (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא לא
אינו 38) ראשון שערב  פי  על ואף  קניין, בלא אפילו משמע 

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי  משתעבד
מעות  נותן אינו ראשון ערב  שהרי  מעות, מתן אין שני  ובערב 
ראשון  ערב  של השעבוד חלות שעת - דבר של וטעמו כלל.

משנה). (מגיד שני  ערב  לגבי  מעות מתן כשעת נחשבת

.‚ÈÓ‡L ÔB‚k ,ÚL c‰ ˆ˜ Lt ‡lL ÈÓƒ∆…≈≈∆∆«»»∆»«¿∆»«
È‡Â BÏ ÎÓ B‡ ,Ú È‡Â BÏ Ôz ÔzzM ‰Ó Ïk :BÏ»«∆ƒ≈≈«¬ƒ»≈¿…«¬ƒ
:‰B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ  Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ B‡ ,Ú»≈«¿≈«¬ƒ»≈≈ƒ«¿ƒ∆»
ÛÏ‡ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰ B‡ ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa BÏ ÎÓ elÙ‡¬ƒ»««¬∆∆¬»ƒƒ¿»≈»∆∆
Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .Ïka Ú‰ „aÚzL ƒ¿«¿≈∆»≈«…¿≈»∆ƒ∆≈∆∆»≈

ÚML c‰ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÂÈkL ;ÌeÏk iÁBÓˆÚ „a «»¿∆≈»∆≈≈««»»∆ƒ¿≈«¿
BÓˆÚ „aÚL ‡ÏÂ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï  Ba39ÌÈ„e . …»¿»«¿¿…ƒ¿≈«¿¿»ƒ

.ÔÈnÏ Ì‰ ÌÚË ÏL∆««≈«≈ƒ

ח 39) הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו
י "א  בפרק  בפירוש רבינו כתב  וכן תנאי . על חיוב  גבי 
מביא  קידושין בסוף  נסים [רבינו ט "ז, הלכה מכירה מהלכות
יכול  שאדם ודעתו רבינו, על החולק  בתשובה הרמב "ן דברי 
הראב "ד  גם מידו. כשקנו קצוב  שאינו בדבר עצמו לחייב 
בין  לפשרה נכנס  וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי 

שם]. משנה וכסף  ושם כאן משנה מגיד ראה

.„ÈÏL BÙe‚Ï Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÁÏ Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È‡ ‰ˆzL41e‰ÂÏ‰L Á‡ BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ , ∆ƒ¿∆¬ƒ∆¿¿≈ƒ»«««∆ƒ¿»
e˜Â ,EÏ ep‡È‡ epÚa˙zL ÔÓÊ Ïk ,e‰ÁÈp‰ :BÚ˙e¿»«ƒ≈»¿«∆ƒ¿»∆¬ƒ∆¿¿»

B„iÓ42ÔÓ LÈ  ‰Âl‰ ‰Ê ‡ÈÈ ‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ƒ»«∆ƒ…»ƒ∆«…∆≈ƒ
ÌlLÏ iÁ ‡e‰L ,‰B‰L ÌÈB‡b‰43ÈÓ LÈÂ ; «¿ƒ∆»∆«»¿«≈¿≈ƒ

B‡ ep‡È‡ ‡Ï Ì‡ :Ó‡Â ‰˙‰ elÙ‡L ,‰B‰L∆»∆¬ƒƒ¿»¿»«ƒ…¬ƒ∆

BÊ È‰  ÌlLÏ iÁ ‰È‰‡ ÁaL B‡ ˙nL∆≈∆»«∆¿∆«»¿«≈¬≈
.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .„aÚzL ‡ÏÂ ,‡zÎÓÒ‡«¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿»∆«¿ƒ»

הלווה.40) ידי  על החוב  פירעון לעצם ערב  נעשה לא
הלווה.41) את להביא רק  עצמו על נתבאר 42)קיבל

קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה
גאון 43) נחשון רב  דעת היא שזאת כתב , משנה במגיד

ונראה  קכט . סימן משפט  חושן בטור שהובאה בתשובה
שם. יוסף  בית דעת על גם נתקבל זה שמקור

      
נתבארו 1) שלא ערבות דיני  ושאר בשטר, ערבות דיני  מבאר

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע  דין וכולל הקודם בפרק 

.‡‰ÂÏn‰2e„ÈÚ‰L Á‡Â ,ËLa BÁ ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ÚÂ Ú ‡a ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡BiLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
ÛBË BÈ‡  ‰f‰ Ú‰ ÈÒÎpÓ Út‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6ËL ÏL BÙe‚a Ú‰ ‰È‰ . ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ»»∆»≈¿∆¿»
ÈBÏt :e˙k Ì‡ :ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜Ú7È‰L , …∆¬ƒ«»≈ƒƒ»¿¿ƒ»≈∆¬≈

ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰B‚ BÈ‡  ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ
ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :ËMa e˙k Ì‡ Ï‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»

ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ eÚ È‰L ,Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck Á‡Â ,Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,ËMa Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
Ú ÈÒÎpÓ ÚÙ ‰Ê È‰  ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב  ערבותו וכתב 

רש"י (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב  במשנה:
לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק 

מעות. הערב .6)מתן את 7)של מקשר אינו זה  סגנון
בפני ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות

"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק  משמש זה קטע 
המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו

(מגידֿמשנה). חורין מבני  אפילו גובה אינו - קנו וכשלא
המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי11)וא"ו כרב 

ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב  דייק  רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני  בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני " וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני  שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

. ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÚzL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ „Ú Ú‰ ÔÓ Út‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈBn‰ eB‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰  BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי  והדיחויים ההקלות וכל
דרכי וכן בערב . גם יפה כוחם - לווה גבי  (פכ"ב ) למעלה

בערב . גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי  שכל פעמים, כמה
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.‚ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ 16È‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk ÚBz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆL19„iÓ ˙BÚn‰ ÔÏaw‰ ‡O Ì‡Â . ∆»»¿ƒ»¿ƒ»»««¿»«»ƒ«

‰Âl‰ „Èa ‰ÂÏnÏ ÔÈ‡  ‰Âl‰ „Èa B˙e ‰ÂÏn‰««¿∆¿»¿««…∆≈««¿∆¿««…∆
ÌeÏk20˙Á‡ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰ .21ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»»«…∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆≈»

ÁÈp‰Â ‰Âl‰ ˙nL B‡ ,ÂÈÏ‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¿…≈≈≈»∆≈«…∆¿ƒƒ«
È‰  Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙È¿ƒ¿«ƒ∆≈≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈

ÈeˆÓ ‰Âl‰ ÔÈ‡ È‰L ,‰lÁz Ú‰ ˙‡ ÚBz ‰Ê22. ∆≈«∆∆»≈¿ƒ»∆¬≈≈«…∆»

דמלוה 16)ידועים.15) מיניה לווה מיפטר "לא קעד. שם
ביד". (הקבלן) ויתן שישא כאמור 18)הזכות.17)עד

ה"ד. פכ"ה בשם 19)למעלה כתב  קכט  סי ' חו"מ  ב 'טור'
של  המשועבדים מן גם לגבות שיכול התרומות', 'בעל
יוסף ' 'בית (ראה חורין בני  לקבלן כשיש ואפילו הלווה,
(מובא  רשב "א כתב  בזה. דעתו גילה לא ורבינו שם).
יותר  שדה הקבלן מן לגבות יכול שאינו כאן) במגידֿמשנה
שללווה  כגון עצמו, הלווה מן לגבות שיכול מזו משובחת
לגבות  לו ויש וזיבורית עידית או בלבד, זיבורית יש
בינונית  גם יש ולקבלן ה"ד, פי "ט  למעלה כאמור זיבורית,
שאם  עוד, וכתב  זיבורית. אלא בינונית מהקבלן גובה אינו -
הקבלן  מן לגבות רשאי  אינו - למלוה לשלם רוצה הלווה

שם 20)תחילה. [ב 'תוספות' הלווה. את לתבוע  יכול אינו
גובה  - לקבלן נכסים אין שאם רבינוֿתם, בשם כתבו קעג:
ובכמה  יט  (בכתובות נתן דרבי  שעבודא מטעם הלווה, מן
מנה  בחבירו לנושה "מנין נתן: רבי  בשם אמרו מקומות,
שנאמר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו, וחבירו
נתן  רבי  של שמו את חז"ל והטביעו לו". אשם לאשר ונתן
שהרי נתן), דרבי  שעבודא לו: וקראו זה, עובר שעבוד על
לפרעון  שנתן הכסף  את לקבלן להחזיר מחויב  הלווה
ערוך' וה'שולחן קכט , סי ' חו"מ  ה'טור' פסקו וכן המלוה.
זמן  כל שהרי  זו, בסברא קצת לפקפק  ויש יט . סעיף  שם
לו, נשתעבד ולא כלום לו חייב  הלווה אין הקבלן פרע  שלא
של  לשונו ומסתימת לו". אשם "לאשר לומר כאן שייך ולא

כתב ,רבינו, שם ה'טור' רבינוֿתם]. כדעת שלא משמע 
אין  ובשניהם לערב , קבלן בין הבדל אין - ביד ונתן שבנשא
וכתב  כאן, דייק  רבינו אולם כלום. הלווה על למלוה
ב 'שולחן  נפסק  וכן כך. הדין אין שבערב  ומשמע  "הקבלן",

שם. ידועים,21)ערוך' נכסים ללווה כשאין המדובר,
ואין  וגובים, לנכסיו יורדים ביתֿדין – לו כשיש  אבל
'בעל  בשם (כסף ֿמשנה תחלה הערב  את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.„BÈ‡  ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ ÚzL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ ÚMiL „Ú Ú‰ ÔÓ Út‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈBÁ‡24‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL ;ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L25ÏÚ «¬ƒ∆≈¿∆»«¬¿¿»«
Ú ÏL ÂÈÒÎ26. ¿»»∆»≈

תורה.23) של שבועה כעין חפץ , נתבאר 24)בנקיטת
מתקנת  אותו משביעים ערב  שכשאין ה"ב  פ "ב  למעלה
היא  כאן האמורה שהשבועה ונראה הראשונים. הגאונים
נכסים  ללווה יש שמא הערב , לטובת מאוחרת יותר תקנה

ידועים. רמאות.25)בלתי  יטען 26)מעשה המלוה
הוא  - ויחלקו הערב , מן ויגבה הלווה אצל נכסים מצא שלא

שגבה. המעות את - והלווה

.‰‡e ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa BÁÏ Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
 Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È‰Â ,Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚt ‡lL ‰È‡ ‡‰ :Ú‰ BÏ ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿

לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
 ֿ (מגיד ה"א פי "א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי 

משנה).

.Â‰Ê È‰  BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏ Ô˙Â Ì„wL Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰B‚Â ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ ÚtM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ Ó‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï‡ ;ÌlLÂ ÈÚ :Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«
Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eLaƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
BÁ‰ ÚÙÈÂ ÔziL e‰L‰ ‡ÏÂ ,ÈÚ :‰Âl‰ BÏ29 «…∆»¿≈ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ≈¿ƒ¿««

ÌeÏk BÏ ÌlLÏ iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ 30ËL ÚBt‰ ÔÎÂ . ≈«…∆«»¿«≈¿¿≈«≈«¿«
BzÚcÓ ‡lL BÁ ÏL BBÁ31ÏÚ BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ∆¬≈∆…ƒ«¿¬ƒ»»««

ÔBkLn‰32BBkLÓ ÏËBÂ ,ÌeÏk iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡  ««¿≈«…∆«»¿¿≈«¿
‰È‰ ‡nL ;ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ Ô˙Bp‰ ‰Ê „a‡ È‰Â ,ÌpÁa¿ƒ»«¬≈ƒ≈∆«≈∆¿»∆»»»

BÏ ÏÁBÓe ‰ÂÏn‰ ˙‡ ÒiÙÓ ‰Âl‰33‰Âl‰ ˙Ó .34, «…∆¿«≈∆««¿∆≈≈«…∆
„˜ BÁ‰ ÚÙe Ú‰ Ì„˜Â,ÌÈLBi‰ ˙‡ ÚÈ„BiL Ì ¿»«∆»≈»««…∆∆ƒ«∆«¿ƒ

Ì„˜ BBÁ ËL ‰Âl‰ Út ‡lL eÏ Ú„B Ì‡ƒ»»∆…»««…∆¿«…∆
Ì„˜ Ba ‰„B‰L ÔB‚k ,˙eÓiL35e‰ecpL B‡ ,36˙Óe ∆»¿∆»…∆∆ƒ≈

È‰  ˙Bb‰Ï ‰ÂÏn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡lL B‡ ,BÈeca¿ƒ∆…ƒƒ«¿««ƒ¿»¿ƒ»¬≈
ÔÈLBi‰ ÔÓ ‰B‚Â ÊBÁ ‰Ê37ÚtM ‰Ó Ïk38‰È‰ . ∆≈¿∆ƒ«¿ƒ»«∆»«»»

ÌÈÎBk „BÚ ‰ÂÏn‰39ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡  ««¿∆≈»ƒ≈«¿ƒ«»ƒ
ÌlLÏ40BÁ‰ Ïk Ú‰ „ÈÏ Ô˙ Ô‰È‡ ‡nL ; ¿«≈∆»¬ƒ∆»«¿«∆»≈»«

Ú‰ ˙‡ ÚBz ÌÈÎBk „BÚ‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿≈∆»≈»ƒ≈«∆∆»≈
‰lÁz41ÚÈ„BiL Ì„˜ BzÚcÓ ‰Ê Út CÎÈÙÏe , ¿ƒ»¿ƒ»»«∆ƒ«¿…∆∆ƒ«

ÚBz ÌÈÎBk „BÚ‰L ÔÚÈ„B‰ Ì‡ Ï‡ .ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ¬»ƒƒ»∆»≈»ƒ≈«
.ÌlLÏ ÔÈiÁ  Ô˙B ‡e‰ È‰Â B˙B‡«¬≈≈«»ƒ¿«≈

קעד:28) בבאֿבתרא מברייתא משמע  אמר:29)כן שלא
רבינו:30)"ושלם". של מלשונו מדייק  במגידֿמשנה

אבל  בלבד, בערב  נאמר זה שדין הרשהו", ולא "ערבני 
קבלן", להיות "הכנס  לו: כשאמר לשלם הלווה חייב  בקבלן
ערב  בין ההבדל את ומסביר "ושלם". הוסיף : כשלא אפילו
למה  תחילה הערב  את לתבוע  יכול אינו שהמלוה לקבלן,
לנגוש  יכול שהמלוה קבלן, אבל ולשלם. למהר לו היה
הדעת, על מתקבל - החוב  את שיפרע  עליו וללחוץ  אותו
לדמות  אין כך ומשום הנגישה, מאימת להשתחרר שרצה
מדעתו, שלא חבירו של שטרֿחובו פורע  לדין קבלן דין
שאם  במגידֿמשנה, מסיק  ומזה הבא. בקטע  רבינו שמביא
רשאי המלוה והרי  נכסים, לו נמצאו ולא בדין הלווה עמד
בביתֿדין  שנתבע  לפני  ושילם הערב  וקדם הערב , את לתבוע 

חי כאן).- ראב "ד (ראה לו לשלם הלווה משנה,31)יב 
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מהל' בפי "ב  רבינו פסק  וכן קח . שם וגמרא ק : כתובות
הי "ט . ה"ב .32)אישות פי "ג שם נימוק 33)ירושלמי ,

שם. בירושלמי , אמרו ֿ 34)זה בבבא הובא שהיה, מעשה
ושלם". "ערבני  הלווה: לו כשאמר המדובר קעד. בתרא

פרע .35) שלא הודה למיתתו, למעלה 36)סמוך ראה
ה"ג. וב 'טור'37)פכ"ב  גדולים. יורשים אפילו משמע 

קטנים, ביתומים המדובר (שם) שבגמרא כתב , קל סי ' חו"מ 
אחד  שם כשאין אפילו להחזיר מחוייבים גדולים אבל

למעלה. שנאמרו דרב 38)מהתנאים בריה הונא כרב 
האמורים  התנאים משלושת אחד שם אין ואם שם. יהושע ,
לשלם  חייבים היורשים אין פרעון) זמן לפני  נידוי , (הודאה,
הלווה  אומרים: שאנו משום "ושלם", שאמר אף ֿעלֿפי 
בלשון  החוב . פרעון להבטחת ערך חפצי  הערב  לידי  מסר
לצררי חוששים ולמה אתפסיה". צררי  "אימר שם: הגמרא
במגידֿמשנה, ביאר עצמו? מלוה מגבי  יותר ערב , גבי 
מתעורר  לשלם, החיוב  עליו שחל לפני  ושילם שקדם משום
מעותיו. להבטחת ערך חפצי  בידו הפקיד שהלווה חשש

שהיה.39) מעשה קעד: הדרכים 40)שם מן באחד אפילו
שם. אשי , כרב  חפצי41)הנ"ל. מהלווה קיבל ואילמלא

זה  נימוק  ערבות. עליו מקבל היה לא - לבטחון ערך
- תחילה הלווה את תובעים גוים שגם שבמקום מלמדנו,

גוי . במלוה גם לצררי  חוששים אין

.ÊÚ Ïk42Út‰Ï ‡aL ÔÈa ,ÚtM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈLBiÓ43CÈˆ ‰Ê È‰  ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

ÚtL ‰È‡ ‡È‰Ï44BÁ‰ ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡ Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Út ‡ÏÂ ‰ÂÏn‰46. ««¿∆¿…»«∆¿

שם.42) שהברייתא 43)ברייתא, משמע , שם בסוגיא
קיבלו  הפוסקים, כל וכן רבינו, אבל יתומים. בדין עוסקת

עצמו. ללווה גם זה כדין 44)דין בשבועה נוטל ואינו
עלֿפה. כמלוה היא הערב  שתביעת משום בשטר, מלוה

ראיה.45) אינו - הערב  ביד נמצא החוב  ששטר העובדא
והחזיר 46) למלוה פרעתי  בעצמו: לטעון יכול חי , כשהלווה

לא  אתה גם אבל פרעתי  לא אמנם או: ממני , ונפל השטר לי 
זה  שדין מפרש, שם ברשב "ם כלום. לך חייב  ואינני  פרעת,
ויוציא  שפרע  ישבע  וכשיגדלו בלבד, קטנים ביתומים נאמר
של  סיומה את השמיט  שרבינו הדבר, [תמוה היורשים. מן
לערב ) כתב  המלוה (פירוש: בו כתוב  "ואם הברייתא:
וביאר, זה דין הביא שם וב 'טור' גובה". - ממך התקבלתי 
מן  וגובה בשטר כמלוה דינו שם) (ב "ב  רשב "ם שלדעת
בלבד. חורין מבני  שגובה ופוסק  חולק  והר"י  המשועבדים,
התקבלתי לדין רמז אין כאן ברי "ף  גם לגמרי . שותק  ורבינו

וצע "ג]. וס "ד). ס "ג קלא סי ' וש"ך סמ "ע  (ראה

.Á‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ zÚ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
ÚÏ È˙ÈL‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ Ú‰ Ó‡L B‡ ;ÈzÚ»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,zÚ EzÚcÓ :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚt :Ú‰ Ó‡L B‡ ;ÏÏk zÚ»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚt Ôk :BÏ Ó‡L B‡ ,zÚt ‡Ï :ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚtM ‰Ó EÏ Èz˙Â47zÚ :‰ÂÏn‰ Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»

ÏkÓ  ‰Ó ‡l‡ ÈzÚ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»
ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»

ÚMÈ B‡ .‰È‡‰48˙ÚeL B‡ ,˙q‰ ˙ÚeL Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«
˙BÚË Ïk ‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬

ÔBÓn‰49. «»

(47 ֿ אף ֿעל היסט ". שבועת הנתבע  ש"ישבע  רבינו: ומסיים
בשטר, הערבות נכתבה ואפילו - בשטר היתה שהמלוה פי 
כתב  ואם בשטר. למלוה הערב  תביעת את עושה זה כל אין
פרעתי , לטעון: נאמן הלווה אין - "התקבלתי " המלוה
(מגידֿמשנה). במקומו הערב  את העמיד שהמלוה משום

הראיה,48) עליו מחבירו המוציא לומר: שצריך נראה
התורה. שבועת או היסת שבועת הנתבע  וישבע 

נשבע 49) במקצת ומודה ונפטר, היסת נשבע  הכל שכופר
התורה. שבועת

.ËÌÈÁ‡ ˙‡ eÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
ÌlLÏ eiÁ˙Â50Lb˙˙Â „Ú‰ ÁzLiLk  ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈

eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם מה כל הדין,51)והרי  מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב ,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י )
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב  שמצא במגידֿמשנה, כתב  וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי : רב  ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי  הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי  - אבד כבר ואם לעכב .
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק  זה, פרקנו ובסיום אשתו.
ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף 
- ואכלה "לוותה קלט . בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע  מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.ÈÏÈc‚iLk ÌlLÏ iÁ  ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אף ֿעלֿפי 
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב  ממנו, ונהנה כסף  קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט . בגיטין שנינו זה, גיל בני  ועל ומתן. משא בטיב 
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח  מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט  ֿ 53)מכירה בבבא שאמרו ממה נלמד זה
 ֿ אלאֿאם השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.‡ÈBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ eB‰  ÌÈÁ‡ ˙‡ ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
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ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡  ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»
BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba iÁ BÈ‡L „a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…

ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙eÚa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿ƒ¡∆¿≈
.Ôe„Ï Èe‡»»

ומתנתם 54) שמכרם ומתנה, למכר שעבוד לדמות אין
כבר  שכלו הפעוטות, לעונת שהגיע  קטן אמנם קיימים.
אינו  אבל אחר, אדם לידי  רכושו העברת להבין מפותח 

והשתעבדות. התחייבות של משקלה תוקף  עדיין תופס 

.È‰M‡‰55˙ÂlL˙‡OÂ ËLa ‰Ú B‡ ËLa ‰ »ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌlLÏ ˙iÁ 56˙‡OpL Á‡57‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «∆∆¿«≈««∆ƒ≈¿ƒ»¿»ƒ¿»

;ÔÓÏ‡˙zL B‡ Lb˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡  ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eLk ÏÚa ˙eLL58e‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ eÈÊÁÈ  ÔÈÓi˜60. «»ƒ«¬ƒ»««¿∆

קלט .56)פנויה.55) יכול 57)בבאֿבתרא הבעל ואין
שנכסיה  משום ה"ט ), (ראה שלוותה בנשואה כמו לעכב 

נישואיה. לפני  למלוה ֿ 58)השתעבדו על שמלוה וכשם
מהבעל. גובה אינו כך הלקוחות, מן גובה אינו פה

הי "ב .59) ומתנה זכיה מהל' הגאונים 60)בפי "ב  כדעת
מח ). בהערה בזה שכתבנו מה (ראה האי  רב  ובנו שרירא רב 

      
ודין 1) גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני  מבאר

ודין  הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת
אחר  ושהולכים השיטה בסוף  אותם כותבים שאין הלשונות

השטר. שבלשונות הפחות

.‡ËL2‰È‰ Ì‡ :˙k ÏÎe ÔBLÏ ÏÎa e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡OÈ ÈËL Ôew˙k ÈeOÚ3 »¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ„BÈÂ ,Ï‡OÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,Ú‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒ
.ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Ba ÔÈB‚Â ,Lk ‡e‰ È‰  B˙B˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙BËM‰ Ïk5È‰  ÌÈÎBk È„BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
BÁ ÈËLÂ kÓÓe Á˜Ó ÈËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :ËMa ezÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï‡ ;Ì‰lL ˙B‡kÚa ÔÈÈeOÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .BÁ‰«¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆¬»

Ô‰ÈÏÈÏt ıea˜ ÌB˜Óa7 Ì‰lL ËÙBM‰ Ìei˜ ‡Ïa ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿…ƒ«≈∆»∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï8e„ÈÚiL Ï‡OÈ È„Ú ÔÈÎÈˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈÎBk È„BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ c ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÈËL eÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ ÈËL ÔÎÂ .ÒÁk Ô‰ È‰  el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙BLÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒÁk Ô‰ È‰  eÈnL ÌÈc‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL BÁ ÈËL elÙ‡L :È˙Ba eB‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt  Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13ÈËL ‡l‡ eÈLÎ‰ ‡ÏÂ , «»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈

‰„BÓ È‡ ÔÈ‡Â .Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰ e˙pL kÓÓe Á˜Ó∆»ƒ¿»∆»¿«»ƒ¿≈∆¿≈¬ƒ∆

‰Êa14eÚ„È ‡Ï Ì‡ .15‰Ê ËL ˙B˜Ï Ï‡OÈ Èi„ »∆ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»∆
ÈLÏ B˙B  ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ˙B‡kÚa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈB˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈÎBk È„BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈBÁ17,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÔÈÙBË ÔÈ‡ Ï‡ , ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈÎBk»ƒ

יט :2) בגיטין אמימר, של שאינו 3)מימרא בדיו כתובים
ניכר  - שהוא מה ויוסיפו הכתוב  את יגררו ואם נמחק ,

יא.4)הזיוף . ודף  שם הגמרא, וסוגיית י : שם משנה,
עליו.5) החתומים שאין 6)העדים בשטר כמלוה דינם

מנכסים  בהם גובים אין אבל פרעתי , לטעון נאמן הלווה
קול  מוציאים ישראל עדי  שרק  משום משועבדים,
לא  אבל להזהר, הלוקח  ויודע  ההלוואה) דבר (מפרסמים
זה  לענין נחזור המגידֿמשנה). של פירושו (ע "פ  גוים עדי 
בערכאות  העולים השטרות "כל שנינו: [שם זו הלכה בסוף 
שחותמיהן  אע "פ  מלכותי ) ביתֿמשפט  = (ערכאות גוים של
למה  שאלו: ובגמרא נשים". מגיטי  חוץ  כשרים, - גוים
- במכר בשלמא המקבל? קנה כיצד כשרים? מתנה שטרי 
כסף , שנתן מאשרים השופטים (שהרי  שנתן בכסף  קנה
שטר  תוקף  לו אין שלהם השטר והרי  לשקר) חשודים ואינם
שטר  דינא", - דמלכותא "דינא שמואל: ומתרץ  קנין.
ותירוץ  מלא. תוקף  לו יש המלכות, לחוקי  בהתאם שנעשה
פירוש  נשים", מכגיטי  "חוץ  וצ "ל המשנה, לשון מתקן אחר
את  גומרים עצמם שהם נשים, לגיטי  הדומים השטרות כל
כאן  פוסק  ורבינו שעבוד. או הקנאה שטר כגון הענין,
גזילה  מהל' בפ "ה שפסק  למה סתירה בזה ואין זו, כשיטה
לא  שלדעתו דינא, - דמלכותא דינא מקומות: ובכמה הי "א
(או  למלך הנוגע  לענין אלא דינא" דמלכותא "דינא אמרו
לא  אבל בהם, מעוניין שהמלך וחוקים מסים כגון למדינה)
התרצן  דברי  מפרש הוא וכן לחבירו, אדם שבין בדברים

(מגידֿמשנה)]. השופטים,7)השני  שם שמתקבצים מקום
הוראותיהם. עלֿפי  שטרות כותבים והמעוניינים

נותנים 8) אנו אין אבל השופט , של חתימתו על אנו סומכים
אישרו  כשלא בפניהם, שנעשו למסמכים אפילו תוקף 

ידיהם. שוחד.9)בחתימת בקבלת חשודים אינם בסתם
וגם 10) "חוב ", המילה את ולמחוק  הודאות", "שטרי  צ "ל

שטרי ֿחוב  מכשיר רבינו שהרי  שלאחריה, ה"ואו" את
תימן. בכת"י  הוא וכן בערכאות. ב 'פרישה'11)שנעשו

בעלֿפה, כך לפני  מחל כשלא שהכוונה מפרש, שם חו"מ 
בעלֿפה  מחילה שהרי  בשטר, המחילה את כתב  אלא

את 12)מועילה. גומר השטר תוקף  אלה, שבכל משום
שטר. תוקף  אין הגוים בידי  חתומים ולשטרות הענין,

של 13) כוחו שבלי  ונימוקם: פרעתי . לטעון: הלווה ונאמן
למה  מאמינים שאנו אף ֿעלֿפי  עלֿפה מלוה זה הרי  השטר,

שטר. תוקף  לו שאין אמרנו והרי  בו, אלא 14)שכתוב 
הבדל  יש ואף ֿעלֿפי ֿכן מכר. כשטרי  דינם שטרי ֿחוב 
ממשועבדים  גובים אין בשטרי ֿחוב  לאלה: אלה בין חשוב 
השדה  כשנטרפה - מכר ובשטרי  ה), הערה למעלה (ראה
בלא  בעדים שדה שהקונה ממשועבדים, גובה - הלוקח  מיד
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ומשום  ה"ה) (פי "א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
כמוכר  זה הרי  - בשטר הכתוב  לכל מאמין שביתֿהדין
סח  סי ' חו"מ  והש"ך במגידֿמשנה. נאמרה זו (סברא בעדים
גובה  אינו לוקח  שגם ואומר, עליו חולק  ד ס "ק 
ולא  לפרסם נוהגים אינם גוים שעדי  משום ממשועבדים,

להזהר). הלוקח  יט :15)ידע  שם פפא, נתבאר 16)כרב 
לתומו, משהו מספר כשהוא לגוי , שמאמינים מקומות בכמה
מסקנות. מהם ויסיק  דבריו על סומך שמישהו יודע  כשאינו

חרי ".17) מבני  ביה "ומגבי  פפא דרב  במעשה גורס  רבינו
בדפוסים  הגירסא (וכן ממשעבדי " ביה "ומגבי  גורסים: ויש
 ֿ [במגיד קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),

בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב : מוסיף  משנה

.ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ BÒnL ÌÈÎBk È„BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡kÚa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È‰  eÈnL ÌÈc‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈÎBk È„BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈBÁ ÈaÓ ‰B‚ ‰Ê19ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«
,Ô‰ÈÙa BÒnLk e‰e‡˜e ,B˙B˜Ï ÔÈÚ„BÈ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆
‡ÏÂ ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ï‡OÈ ËL Ôew˙k ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…
ÔÓ Ba ‰a‚È ‡Ï ‰nÏÂ .Ú‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»»…ƒ¿∆ƒ

.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ÌÈ„aÚLÓ‰«¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈

יא.18) י : המסירה.19)שם עדי  על שסומכים משום
אפילו  שמכשיר שמעון רבי  לדעת זה דין אמרו שם, בגמרא
לשיטת  אחרים לשטרות מזה רבינו ולמד אשה, בגט 
הקשה, [בכסף ֿמשנה אשה. בגט  שמעון רבי  על החולקים
במזויף  אליעזר רבי  מודה אבא: רבי  אמר שם בגמרא הרי 
ובגמרא  פסול, – פסולים עדים חתמו אם פירוש, מתוכו.
רבי הכשיר ולא מתוכו, מזויף  בכלל גוים עדים משמע , שם
מובהקים  בשאינם אבל שלהם, מובהקים שמות אלא שמעון
פסול  הגט  - יהודים הם שהחותמים ולחשוב  לטעות ואפשר
הכשיר  ולמה עצמם, עדים אותם בידי  ימסרם שמא מדרבנן,
ותירץ , מובהקים? בשמות דוקא שזה התנה ולא סתם רבינו
עדים, אותם בפני  ימסרם שמא חששו לא רבינו שלדעת
וזה  איש. אשת איסור חומר משום בלבד, אשה בגט  אלא
- פסולים או קרובים ישראל בעדי  אבל גוים, בעדי  דוקא
ויסמכו  כלל בעדים ימסרו לא שמא שמעון, רבי  הכשיר לא

החותמים]. על

.‚Ôlk ˙BËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡OÈ ÈËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
ÊÁiL CÈˆ21‰BÁ‡ ‰ËÈLa ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰BÁ‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜ÁÓ »≈ƒ¿À»ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«ƒ»

.BÊ ‰ËÈL ÁÂ‰ B˙B‡a ˙ÎÂ ÛiÊÓ‰ ‰Ê ‡e»∆«¿«≈¿»«¿»∆«ƒ»

קסא:20) שנית.21)בבאֿבתרא משום 22)לכתוב 
הכתוב  על בה חוזרים ולפיכך בה, הכתוב  על סומכים שאין
וכתבו  "אלא", המלה את הוסיפו חדשים [בדפוסים כבר.
בגמרא  למחקה. ויש היא ושגיאה וכו'". למדים שאין "אלא
אינה, (ר"מ ) רומא בדפוס  לחזור. צריך למה בזה נימקו שם,
וכו']. למדים שאין לפי  בפירוש: כתוב  תימן ובכת"י 

אחרונה.23) משיטה למדים  אין למה חתימת 24)נימוק 
של  מענינו החזיר לא שאם מבאר, במגידֿמשנה העדים.
שכתוב  במה כלל מתחשבים אין אלא השטר, נפסל לא שטר

שאמרנו. מהטעם אחרונה בשיטה

.„ÌÈ„Ú25 ÔÈËÈL ÈzL ˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜ÁÓ eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26Lk  Ô‡kÓ ˙BÁt ;27eÓ‡L ÔÈËÈL ÈzL . »»ƒ»»≈¿≈ƒƒ∆»¿

ÙBÒ È„È ˙Îa ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú È„È ˙Îa 28ÏkL ; ƒ¿«¿≈≈ƒ¿…ƒ¿«¿≈≈∆»
.ÌÈ„Ú‰ Á‡ ‡l‡ ,ÙBq‰ Á‡ CÏB‰ BÈ‡  ÛiÊÓ‰«¿«≈≈≈«««≈∆»««»≈ƒ

ÔÈÂ‡Â Ô‰  el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ˙È ˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜ÁÓ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ˙k‰ ÔÈaL ÁÂ‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
Lk ‰Ê È‰  ÌÈB˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈOa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt  BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈO‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ‡nL33BÙeb ÏÚ ‡ÏÂ , ∆»»≈ƒ««¿ƒ»¿¿…«
ËM‰ ‰È‰ .[ËL ÏL]34˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú ÌÚ Blk ∆¿»»»«¿»Àƒ≈»¿ƒ»««

Lk ‰Ê È‰ 35. ¬≈∆»≈

שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב  השורות, משתי  שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק  אין שהרי 
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתב ֿיד גס  אינו וכתב ֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי  השטח 

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף 
לשיטה; שיטה שבין האויר ב . למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי , בר חייא כרב  סופית. כף  רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב "א כתב  קסב :
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע  לפני  כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע  המלוה ליד שהרי  פסול, - מכאן לאחר
שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי "ד, מה סי ' חו"מ  וב 'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק  הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע 
שלא  בקרובים מילוי  עלֿידי  הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב  מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני  ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי  שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי  כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב 'שולחן ב 'פרישה', ב 'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי "ד. סימן באותו וש"ך ובסמ "ע 
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס 

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף  איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב "א למד ומכאן זיוף . חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב  העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק  בקלף  רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא
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קלז                 
         

.‰ËM‰ ‰È‰36 ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜ÁÓ eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ el‡ ‡nL ;ÏeÒt»∆»≈»≈ƒ»¿À»ƒƒ«¿»
ËM‰ ‰Ê ˙ÎÂ ,ËM‰ Ïk C˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈL Lk»≈ƒ»««¿»«»«¿»¿»«∆«¿»
.‰ÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,‰ËÈM‰ d˙B‡a¿»«ƒ»¿ƒ¿¿≈»≈ƒ¬ƒ»∆»

ÔÎÂ37ÈLe ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÌÈ„Ú ÈLe ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»««¿≈
Ó‡Â ,‰iL ‰ËÈLa ÌÈÁ‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙BaÏ39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡  ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
ËM‰ ÔÈe ‰hÓ ÏL ÌÈ„Ú‰ ÔÈa ‰˙È‰L ‰ËÈMa«ƒ»∆»¿»≈»≈ƒ∆«»≈«¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ‰Ê ËL ˙k C˙ÁL40. ∆»«»«¿»∆¿≈≈»

ב .36) עמוד למה 38)שם.37)שם ששאלו לביתֿדין
עדים. ארבעה חתימת 39)חתמו את לקיים מבקש והוא

ולפיכך 40)העדים. ראשונה, בשיטה העדים חתימת זייף 
ראשונים. עדים של קיום עדי  להביא הצריכוהו

.ÂÔÈc ˙Èa Ìei˜41È„È ˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰iL CÈˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈
ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈBÁ‡Ó B‡43„‚k ≈ƒ»¿««¿»≈¬»¿∆∆

˙Á‡ ‰ËÈL ÁÂ ËM‰Â Ìeiw‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â .˙k‰«¿»¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿»∆«ƒ»««
ÏeÒt 44d˙B‡a ÛiÊÈÂ ,Ìi˜˙pL ËM‰ CzÁÈ ‡nL ; »∆»«¿…«¿»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ËL ‰ËÈL45ËL ÏÚ Ìeiw‰ ‡ˆÓÂ , ƒ»¿»¿≈≈»¿ƒ¿»«ƒ«¿»
.ÛiÊÓ¿À»

תוכן 42)שם.41) - משמאל או מימין החלק  הגליון על
השטר  את שמקיימים בפירוש שכותבים מובן השטר.
הקלף . בראש כותבים או הקיום, משמאל או מימין הכתוב 

כתב 43) כנגד לדף  מעבר הכתוב  את שמקיימים וכותבים
הקלף . בראש כותבים או שם.44)הקיום יוחנן כרבי 

נפסל. לא השטר אבל פסול, הקיום שרק  יזייף 45)מובן,
חתימתם.

.Ê˜ÈÁ‰46˙È ËM‰ ÔÓ Ìeiw‰ ˙‡47ÈzL ÏÚ ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«¿»»≈«¿≈
È‰L ,Lk  BÈc ˙BËÈO ÁÂ‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈO‰ ÏÚ Ìeiƒ̃««¿ƒ∆»«∆¿»

א.46) עמוד פחות 47)שם ומכלֿשכן יתר, אפילו כלומר:
שורות. עדים 48)משתי  שבחתימת אמרנו ה"ד למעלה

אישרו  שמא שריטות, השורות שתי  כשמילא פסול, השטר
רבינו  שמנמק  כמו - כשר ביתֿדין בקיום אבל השריטות, את
שטרות. תוכן אלא שריטות מקיימים אין שביתֿדין בסמוך,

.ÁÔÈ˜Án‰ Ïk49ÛBÒa Ô‰ÈÓei˜ zÎiL CÈˆ  Ôlk »«¿»ƒÀ»»ƒ∆ƒ¿…ƒ≈∆¿
B‡ ˙ÈBÏt ‰lÓ B‡ ˙ÈBÏt ˙B‡ :Ó‡ÈÂ ,ËM‰«¿»¿…«¿ƒƒ»¿ƒ

‰ÈeÏz B‡ ,˜ÁÓ ÏÚ ˙ÈBÏt ‰ËÈL50Ì‡Â .Ìi˜ Ïk‰Â , ƒ»¿ƒ«¿»¿»¿«…«»¿ƒ
ÈL eÚLe ,Ìi˜Â ÈL ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt  ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂa BÓi˜Â ÊÁÂ ,ÛifL c ˙ÎÂ , ¿»¿»«»»∆ƒ≈¿»«¿ƒ¿»∆«∆≈

k‰ÌÈ„Ú‰Â ˙54. «¿»¿»≈ƒ

קסא:49) שם יוחנן, רבי  של שורה 50)מימרא בין
והכל 51)לשורה. השטר: בסוף  לכתוב  שרגילים במקום

וקיים. הנוסח 52)שריר כפי  המחק  על הכתוב  את קים
וקים.53)שלמעלה. השריר חתימתם 54)את שריחקו

או  "מחק  שכתב  כאן רבינו של [מלשונו אחת. שיטה
שאינה  שתלויה ומכיון שוה, שניהם שדין משמע  תלויה",
בה  מתחשבים אין אלא השטר כל את פוסלת אינה מקוימת
למדים  אין במחק  גם כך - זיוף  חשש כל כאן אין שהרי  -
מביא  ובמגידֿמשנה כשר. השטר אבל עליו, הכתוב  מן
מבואר  וטעמו פסול. השטר כל - שבמחק  רשב "א, בשם
כתוב  היה שמא שחוששים ו, אות מד סי ' שם ב 'טור'
וכתב  ומחקו השטר, בעל לחובת שהוא דבר המחק  במקום
ה  סעי ' שם ערוך' ב 'שולחן ומרן כמותו. ופסק  שכתב . מה

כרבינו]. פסק 

.ËËL55Ì‡Â .Lk  ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»»≈¿ƒ
˜ÁBÓe ÊBÁÂ ˜ÁBÓ :Ó‡z56ÈÓ ‰ÓB„ BÈ‡  …«≈¿≈≈≈∆ƒ

ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓÏ ˙Á‡ ÌÚt ˜ÁÓpL57Ì‡Â . ∆ƒ¿«««««¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Ó ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ ‡nL :Ó‡z58, …«∆»ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ

‰Ó Ïk ˙BÎÂ B˜ÁBÓe ÊBÁ ËM‰ ˙kL Á‡Â¿««∆»««¿»≈¬¿≈»«
˜ÁÓpL ÈtÓ ,‰ÂL Blk ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ È‰L ,‰ˆiM∆ƒ¿∆∆¬≈¿≈»À»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«
eÈ‰È ‡lL ,ÌÈÓÎÁ ewz k  ÌÈÓÚt ÈzL Ïk‰«…¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆…ƒ¿
˜ÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜eÁÓ ËL ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì‰ÈÙa59. ƒ¿≈∆

וקסד.55) קסג: בשטר 56)שם הכתוב  כל מחק  שמא
כרצונו. ניכר.57)וכתב  על 58)והזיוף  משהו כתב 

מחק  ואח "כ ומחקו, העדים לחתימת המיועד בשטר המקום
עצמו  והשטר הכפול, המחק  על העדים וחתמו שניה פעם
שבין  בשינוי  ירגישו לא והעדים בלבד, אחת פעם נמחק 
לשינוי . לב  ישימו לא או שבשטר, הכתב  מפני המחקים

למחק .59) מחק  שבין בשינוי  ירגישו ודאי  ואז

.ÈËL60Ìeiw‰Â ,˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»¿«ƒ
Ìeiw‰ È„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡  Èp‰ ÏÚ ‰hÓlÓ61 ƒ¿«»««¿»≈¿«¿ƒ≈≈≈«ƒ

ÔÓ ˜BÁ ‰È‰ Ìeiw‰ ‡nL ;‰ÏÚÓlL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡∆»≈≈ƒ∆¿«¿»∆»«ƒ»»»ƒ
BÈc ÏL ˙BËÈO ‡ÏÓ ÁÂ‰ ‰È‰Â ,‰a‰ ËM‰62, «¿»«¿≈¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

ËM‰ ˙ÎÂ ,˙BËÈO‰ ˜ÁÓe ,ËM‰ Ûeb C˙ÁÂ¿»««¿»»««¿ƒ¿»««¿»
ÂÈ„ÚÂ63.˜Án‰ ÏÚ ¿≈»««¿»

צריך 61)שם.60) השטר, באותו לגבות לביתֿדין בא אם
הקיום  על סומכים ואין העדים, חתימת שנית לקיים

כשר.62)שבשטר. שהקיום בה"ז למעלה ואמרנו
שיטת 63) לפי  זו סברא אמרו שם בגמרא חתימתם. שזייף 

ואף ֿעלֿפי כשר, שורות כמה אפילו לקיום עדים שבין רב ,
שיטה  שאפילו ה"ו) למעלה (ראה יוחנן כרבי  פסק  שרבינו
הוא  גבי  הסברא אותה קיבל פסול, - לקיום עדים בין אחת
בזה  מצאנו שלא מפני  נייר, על והקיום המחק  על ועדיו
דרב  אליבא שנאמרה והסברא יוחנן, לרבי  רב  בין מחלוקת

(מגידֿמשנה). הדעת על מתקבלת

.‡ÈËL64;ÏeÒt  ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,Èp‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
ÛiÊÈÂ ËM‰ ˜ÁÓÈ ‡nL65ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡ˆÓÂ , ∆»ƒ¿««¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿≈»«

˜Án‰66e˙k Ì‡Â .67eÓ˙Á ÌÈ„Ú‰ eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ «¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¬«¿»≈ƒ»«¿
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קלח                
         

ÔÈa Ôk ÔÈ˙BÎÂ .Lk  Èp‰ ÏÚ ËM‰Â ,˜Án‰ ÏÚ««¿»¿«¿»««¿»»≈¿¿ƒ≈≈
ÛiÊÈ ‡lL È„k ,„ÚÏ „Ú68. ≈¿≈¿≈∆…¿«≈

קסד.64) שהוא 65)שם מה המחק  במקום ויכתוב  יזייף 
בה"י .66)רוצה. למעלה כמבואר כשר, כזה ושטר

יחתוך 68)שם.67) - מחתימתם למטה זאת יכתבו אם
זה  כל ימחוק . - לחתימה השטר בין יכתבו ואם הזה, הקטע 

שם. בגמרא מבואר

.ÈËL69.ÏeÒt  Èp‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,˜Án‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
,Èp‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌÈ„Ú eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ e˙k elÙ‡Â«¬ƒ»¿»≈ƒ¬«¿≈ƒ»«¿««¿»
ÌÚt B˙B‡ ˜ÁBÓ ‡e‰L ÈtÓ .˜Án‰ ÏÚ ËM‰Â¿«¿»««¿»ƒ¿≈∆≈««
ÈzL ˜ÁÓ BlkL ÔÂÈÎÂ ,‰ˆiM ‰Ó Ïk ˙BÎÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈»«∆ƒ¿∆¿≈»∆Àƒ¿«¿≈

k BÈ‡ ÌÈÓÚtÌÚt ˜ÁÓp‰ ÌB˜Ó Ba ‰È‰ el‡L ; ¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ»»»«ƒ¿«««
k ‰È‰  ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓp‰ ÌB˜Óe ˙Á‡70. ««»«ƒ¿«¿≈¿»ƒ»»ƒ»

ÔBa˙‰Ï :˙BËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙Bz‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ

BÊ72ÔÈ˜ÁÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .73ÔB‚k ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡nL , ¿…ƒ¿¿À»ƒ∆»»«««¿
˙Á‡‰ dÏ‚ ÁÈp‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰74ÏÎÂ .Â"Â ÌB˜Ó ≈≈¿ƒƒ««¿»»««¿»¿…

.˙k ÏÎe ÔBLÏ ÏÎa Ba ÔÈ˜c˜„Ó ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿«¿¿ƒ¿»»¿»¿»

ה"ט .70)שם.69) למעלה צריך 71)ראה הדיין
ולבדוק . היטב  להשגיח  כלומר אות 72)להתבונן, הוסיף 

שטר  שבא מסופר קסז. שם בגמרא דחוקה. היא ולפיכך זו,
(חלק ) "מנת קנה: שהלוקח  בו שכתוב  אביי , לפני  מכר
ששמו  אח  ושמעון לראובן להם והיה ואחי " ושמעון ראובן
יפה  התבונן ואביי  חלקו, גם שקנה הלוקח  וטען "אחי ",
מדאי , יותר לחוצה "ואחי " המלה של שה'ואו' וראה בשטר
הוסיף  שהוא הלוקח  הודה - מדוקדקת חקירה ואחר
ושמעון  ראובן של חלקם שקנה כתב  היה ובשטר ה"ואו",

(אחים). אביי ,73)אחי  לידי  שבא שני  בשטר מעשה שם.
שבאותה  האותיות משאר מדאי  יותר מרוחקת "ואו" והיתה
חלק  שמחק  הודה השטר, בעל על אביי  וכשלחץ  מילה,

"ואו". ונשארה "ב " הימנית.74)מאות

.‚ÈLÏMÓ75,‰ËÈL ÛBÒa ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆≈¿ƒ¿ƒ»
ÛiÊÈ ‡nL76.ÌÈOÚ OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

eac‰ ÈÊÁÓ  ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡BiL „Ú ,˙Ba ÌÈÓÚt ËL ÏL∆¿»¿»ƒ««∆»¿∆¿«

‰ËÈM‰78. «ƒ»

שם.75) ו"מם".76)אביי , "יוד" המילה בסוף  יוסיף 
הקטע .77) את או השטר את שנית שם 78)כותב  רשב "ם

השורה, באמצע  הנכון הסכום את פעם עוד שיכתוב  מפרש,
לא  שלמעלה השורה בסוף  הכתוב  הסכום את יזייף  ואם
כמו  קובע , באחרונה הכתוב  הסכום שהרי  כלום, יועיל

הבאה. בהלכה שיבואר

.„ÈËL79‰Ó ‰ÏÚÓÏÓ e˙kL80‰hÓlÓe ¿»∆»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«»
Ïk‰  ‰Ó ‰hÓlÓe ÌÈ˙‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒƒ¿«¿»»«ƒƒ¿«»»∆«…
˙eÁt‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .ÔBzÁz‰ Á‡ CÏB‰≈««««¿¿»»≈¿ƒ«««»

?Ì‰ÈLaL81Ì‡L .BÁa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»∆»»«¬≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ˙‡Ó B‡ ,ÌÈ˙‡Ó Ô‰L ‰‡Ó :Ba e˙k ‰È‰»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈

‰‡Ó ÏËB ‰È‰  ‰‡Ó82ÔÈ‡L ÌÈ„ ÈL Ï‡ ; ≈»»»≈≈»¬»¿≈¿»ƒ∆≈
Ba ‰È‰ .ÔBÁ‡ Á‡ Cl‰  ÔBL‡a ÈeÏz ÔBÁ‡‰»«¬»»ƒ«≈«««¬»»
Á‡ Cl‰  BÏ B˜ ÌL ‰hÓÏe ,ÌL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈¿«»≈»«≈««

ÔBzÁz‰83‡nL ?ÔBÈÏÚ‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ««¿ƒ≈»»¿ƒ∆»∆¿∆»
ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ „ÓlÈÂ ,ÔBzÁz‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ˜Ánz84. ƒ»≈««ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ»∆¿

‰È‰L ÔB‚k85B‡ ÔÁ ÔBzÁze ,ÈÚ B‡ ÈÁ ÔBÈÏÚa ¿∆»»»∆¿¬»ƒ¬»ƒ««¿»»
„ÓlÈ ‡Ï Ï‡ .ÔBÈÏÚ‰ ÌM‰ ‡e‰L Úe„Èa  ÔÚ»»¿»«∆«≈»∆¿¬»…ƒ»≈

˙Bi˙B‡ ÈzLa ÔBÈÏÚÓ ÔBzÁz86. «¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ

קסה:79) שם כסף .80)משנה, דינרי  שהרי81)מאה
מספק . ממון מוציאים בזה 82)אין גם הולכים אין ולמה

אנו  ואין בחשבון, גלויה טעות שכאן משום התחתון? אחר
ספק  בכל כמו דנים ולפיכך מוטעה, סכום איזה יודעים

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא בשטרות 83)שבממון,
מיוחדת  סיבה כשאין התחתון, אחר דבר בכל הולכים
לראות  שיש מנמק  בפירושו מיגש הר"י  לכך. מתנגדת

בעליון. מהכתוב  חזרה הנ"ל.84)בתחתון במשנה זה כל
קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.

שתי למעלה וכתוב  אותיות, שלש בן שם יקרה שמא דבר:
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב  שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.ÂËBa e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89 »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ  ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚ ÈÒ‰ eÊ ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆

‰BzÁz‰ ÏÚ ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
c‰ È‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëet ˙B‡Ó LL :Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËet‰L96Ck Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎe ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ  Úe„i‰ Ìk„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב  שפלוני  בשטר כתוב  ֿ 88)שם. ראשי 
וחצי . סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב 

ד"ה  שם [וב 'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי 
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י  הרי "ף  שלהם 90)כרבותיו בכתב ֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף " בעיא

מספק . ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב 
זוז.93)שם.92) חצי  הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני  - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי ). ד"ה שם ו'תוספות' רשב "ם (ראה
זוזים. שני  שפירש מיגש הר"י  רבו של מפירושו כאן נטה

כסף ֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי , המטבע 
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב  אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם

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



קלט                 
         

התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
פרוטות, וארבע  ועשרים זוזים ארבעה כותב  היה - לפרוטות

"וזוז". המילה את ומשמיט 

.ÊËËL97ÈÚÓ ‰‡Ó ‡ÈzÒ‡ :Ba e˙kL98B‡ , ¿»∆»«¿ƒ»¿»»≈
ÈÚÓ ‰‡Ó :Ba e˙kL˙eÁt Á‡ Cl‰  ‡ÈzÒ‡ ∆»¿»»≈«¿ƒ»«≈««»

˙Á‡ ‡ÈzÒ‡ ‡l‡ ÏËB BÈ‡Â ,˙BBLlaL99„iL . ∆«¿¿≈≈∆»«¿ƒ»««∆«
‡ÈˆBn‰ ‡e‰L ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÏÚ ËM‰ ÏÚa«««¿»«««¿»ƒ¿≈∆«ƒ
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L „a ‡l‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â ,BÁÓ≈¬≈¿≈ƒ∆»¿»»∆≈»≈
‡nL ,˙BBLÏ ÈzL ÚÓLÓ Ba LiL ËL Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»∆≈«¿«¿≈¿∆»
˙eÁt‰ ‡l‡ ÏËB BÈ‡  Ck ‡nL B‡ Ck»∆»»≈≈∆»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰BÈÏÚa ÒÙz Ì‡Â ;Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆¿ƒ»«»∆¿»≈ƒƒ

B„iÓ100‰ea ‰È‡a ‡l‡101. ƒ»∆»ƒ¿»»¿»

קה:97) כסף ,98)שם (מעה נחושת של פרוטה = מע '
פרוטות). 32 = בזוז מששה אחד 9996)היא היינו

במנה  כמו התחתון? אחר הולכים אין ולמה פרוטות.
"איסתירא  אמר כאילו שזה משום הי "ד)? (ראה ומאתים
מאתים. שהם מאה לכותב  דומה זה והרי  מעי ", מאה שהיא
את  לעגל אנשים של שדרכם נימוק : עוד להוסיף  ואפשר
96 רק  לו שמגיע  אף ֿעלֿפי  מאה כתב  ולפיכך הסכומים,
שם  רשב "ם (ראה אסתירא שכתב  מה על וסמך פרוטות,

דתימא). מהו המוחזר.100)ד"ה הוא שהרי 
להכחיש 101) יכול ואינו שתפס  עדים יש אם ואפילו

ס "ק  מב  סי ' חו"מ  הש"ך פסק  וכן המגידֿמשנה, (מסקנת
שם). יוסף ' 'בית ראה ט '.

.ÊÈBa e˙k102ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«
‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡  ‰Ê ÔÈÈc B‡ ,ÔÈÈc ‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»

˙BÁt ÔÈ‡  ÔÈÈ„a ‰Ê .‰Ê ÏL ÔÈÈ„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»
‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈÈ„ ÈL ‰ÂMÓ104Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆ƒ«»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קסה:102) שם כסף .103)ברייתא דינרי  25 שהוא
כסף .104) דינרי  שני  שוה זהב  לו נותן

‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ enz«ƒ¿«¿∆¿…∆

ה'תשע"ח  מנ"א ט "ו  שישי יום 


  

Â .‡È‰ ˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓB‡ ‰„BÓe ÔÚBË ÔÈc :‡È‰ ƒ¿«¬≈««ƒ»ƒƒ≈∆
.ÙBk≈

:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

    
במקצת.1) מודה או בכל כופר דין מבאר

.‡ÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa BÁ ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk Ó‡È L‡ :Ó‡pL ;‰Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :ÓB‡Â Ïka Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È‰  [BÏ iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ
ÔÎÂ .‰ÚeL BiÁÓ „Á‡  ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈiÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈

e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»
Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰ÚeLÏ ‡e‰ Ì˜ Ï‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח :2) שבועות ט "ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק  כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי  דרשו:
קמא  בבא (ראה תובע  שאתה מה ולא לך חייב  שאני  הדבר
ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב : שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט  מ .4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע 
רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא

השמועה.7) מפי  שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,
באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט , (דברים בתורה כתוב 

אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,

.:‰LÏMÓ ıeÁ ‰Bz‰ ÔÓ ‰ÚeL iÁÓ EÏ ÔÈ‡≈¿¿À»¿»ƒ«»ƒ¿»
„Ú BiÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙ÚeL :ÓBLa Ó‡ È‰L .ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL e‡a Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙eÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
ÈÎO11ÏaÁÂ12BËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈

Ô‰ È‰ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚeM‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם שכירות 11)שם.10)משנה בהלכות נתבאר
את  לשכיר נתתי  הבית בעל טען שאם ו, הלכה י "א פרק 
ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע  - מכחיש והשכיר שכרו
שבעל  מפני  וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה
ולא  - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית
שוכח  אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן,

מה). שם (גמרא טועה ונתבאר 12)ואינו מד: שם משנה
של  ידו תחת נכנס  שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם
שלם  כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע  למקום (פירוש הנתבע 
[בגמרא  בו. חבלתי  לא וטען דין לבית ונתבע  חבול ויצא
הנחבל  שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם
שם  היה שלא בתנאי , שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר חוב 13)אדם שטר הוציא
פרעת  אומר והמלוה החוב  כל פרעתי  טוען וזה חבירו על
עליו  ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי  - מהחוב  חלק 
בלא  נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע .

שם.14)שבועה. במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע  יותר נטל שלא יישבע  טוען התובע 
מהיבול.16) חלק  ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח : שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב  אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את

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



קמ                
         

ופירש  כסף . מעות משתי  פחותה תביעה בכפירת נשבע  אינו
מחוייב  היה וודאי  שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י 
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי  שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק  ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק , ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף  הרב  רבו כדעת שבועה, מחוייב 
מדייק  צג סימן משפט  חושן יוסף  ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי "ף  של מלשונם

ט .18) פרק  סוף  בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי "ף 
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ  בידו אוחז
תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב  ח : הלכה י"א פרק 

תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:Ó‡Â Ïka ÙÎÂ ,BÁ ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»
B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ ÈzÊÁ‰ B‡ ÈÏ zÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
eËt el‡ ÏÎa  ÌÈBÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰Bz‰ ˙ÚeMÓ22‡Ób‰ ÈÓÎÁ Ï‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ ÚMiL24˙q‰ ˙ÚeL25.ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙ÚeL C„Â ‰Bz ÏL ‰ÚeL C„ e‡a Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚeL ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח :20) שם שאני21)משנה הסכום לך משלם אני  והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב  פסק  בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק  בראש הרי "ף  של הכרעתו כפי 
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י  שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי  הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי  להו דנקיט  כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי  בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י  שיטת שלפי  כתב , שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי  במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי  יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק  במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י "ד). הלכה ג פרק  לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ : שם נחמן רב  שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק  נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב  אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי  מנה לח :) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע ) (טענת לך נתתיו לי ,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב  הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב : רבינו
ו. פרק  בראש בשבועות בהלכותיו הרי "ף  פסק  וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ "ל  רבינו מורי  בתשובת ראיתי  שוב  כתב : ח  אות כאן

ימיו]. בסוף  בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה
לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו

שם). שבועות רש"י  ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו
ד.26) הלכה י "א, פרק 

.„‰Ê È‰  ‰Bz‰ ÔÓ ‰ÚeL iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„BÈ  ÚM‰Ï ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ BÁ ÚzM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈB‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ÓB‡ ÚBz‰ È‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈÁ‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ ÚM‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L c ÂÈÏÚ31iÁ˙pL ÈÓ Ï‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰ÈcÓ ‰ÚeL32 ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰ÚeM‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33ÓB‡ Úa˙p‰ È‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ ÚM‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:ÚBz‰ Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba eB‰Â .BÏ CÏÈ  ÚM‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB ÈÈ‡34ÈÈ‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
ÌÈÚBz‰ ‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È‰  ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»

˙q‰36˙‡ ÔÈiÁÓ  ÚBz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆
ÚM‰Ï ÚBz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח :27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני  יישבע  ולומר: התובע  על השבועה את להפוך
אשי רב  [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי  בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי  שרב  כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי , רב  בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב  יוסף  (לרבי  ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע 
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי  על אף 
פז: כתובות ורש"י  שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י 
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב 
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב , ל קטן סעיף  שם משפט 

ואטול.34)כרש"י ). מכחיש,35)שאשבע  והנתבע 
ונפטר. נשבע  נשבע 36)שהוא הנתבע  היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב  היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני  באומר אבל חפץ , בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע  הנתבע  - לטובתי  שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰ÈcÓ ‰ÚeL iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ  ÚM‰Ï ‰ˆ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Úz ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ  ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck Á‡Â ˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰Bz‰ ÔÓ ‰ÚeL iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב ).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי .40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי  שמרד
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שם.42)מרדות". אשי  מסיים:43)כרב  שם אשי  רב 
אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה

יורדים  להישבע  רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו
מהם. וגובים לנכסיו

.ÂiÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ Ì‡ ,˙q‰ ˙ÚeL »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL ÚBz‰ È‰  ÚBz‰ ÏÚ ‰ÚeM‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .BÁÓ46,BÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙ÚeL ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï‡ ;„Ïa ˙q‰ ˙ÚeL ‡l‡ CÙ‰zL ‰ÚeL¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰Èc ÏL B‡ ‰Bz ÏL ‰ÚeL¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰Bz47.Ô˙ÚeL ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡  »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י  ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙ÚeL ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
eËt  ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ Ó‡ ;ÈzÚt ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ‚ ÈBÏt c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ ÈzMÁ ;Bz‚ ‰z‡L ÈÈÚa B˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
eËt ‰Ê È‰  ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙ÚeMÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב  מנמק  מ : שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע  אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק  אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע  הבן אם יעקב , בן אליעזר רבי  שלשיטת
פטור  הנתבע  - לי  ברי  אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני יעקב  בן אליעזר כרבי  פסקו - הרי "ף  וכן - ורבינו
קב  יעקב  בן אליעזר רבי  "משנת סב :): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי  אמר בדין רבינו על משיג [הראב "ד ונקי ".
השיטות. שתי  באריכות מברר משנה ובלחם ברי . טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ Bk50:ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È‰  EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙ÚeL ÚMÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ iÁLÈ ÌÈhÁ Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È‰  ÌÈBÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈBÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי  "מנה תימן: יד בכתב 
רבינו 51)משנה. ופסק  יב : בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי  נחמן כרב 

עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע  מחוייב  שהנתבע  הוסיף 
יעדיף  שהרי  הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע  איני  לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע  יכול שאינו ומתוך
ד  פרק  לקמן כמבואר יודע , אינני  וחמישים לך חייב  אני 
אלא  שבועה מחוייב  אינו במקצת שמודה משום ח ? הלכה
ח ). הלכה ג פרק  לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי  זה על משיג הראב "ד
מדמי אף  פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק  וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב : רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי  מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב  ונכנס  יודע  איני  טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב  - התביעה על
שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי  מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני  פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני  שעורים גם ולמעשה בך, הייתי  משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע  שאינו היסת כשנשבע  אבל לך,
שם  ובסמ "ע  לה). קטן סעיף  פ "ח  סימן משפט  חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף 
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע  שגם הדבר שאפשר משום חייב , כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק 
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע 
בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע  המינים  שבשני 

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.ËE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54Ôk :ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈
B‡ EÏ ÈzÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï‡ ,È„Èa EÏ ‰È‰»»¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿
ÚMÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ iÁ  EÏ ÈzÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»«
Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙ÚeL elÙ‡ ,ÏÏk ÚBz‰«≈«¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«

‰Ê È‰Â ,iÁ ‡e‰L È‡cÂa55ÔÚBË56˙ÚË B˙B‡ ¿««∆«»«¬≈∆≈«¬«
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ËÙ ‡Ï B‡ ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ ,È‡cÂ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈

ÚBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ .‰Êa57:Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , »∆¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
iÁ BÈ‡  ÂÈzÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈzÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ iÁ  ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח .54) שם מודה.56)הנתבע .55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע . לא או תבע  בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי "ף  אבל 58)פסק  לשלם, מחייבו אינו דין בית
 ֿ הקדושֿברוך כלפי  גם גזל מעוון נקי  להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע  גלוי  שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני . אם יודע  איני  אומר וזה בידך לי  מנה
ע "ה  סימן משפט  חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי "ף 
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב  שם ברא"ש ט . סעיף 
ידי לצאת גם פטור - לא או הלויתני  אם יודע  איני  מעצמו

י . סעיף  שם ערוך בשולחן נפסק  וכן שמים.

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ ÚM‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ ÚM‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :ÚBz‰ Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ
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קמב                
         

,ÏËÂ ÚM‰ :BÏ ÓB‡ Úa˙p‰ È‰  ÚM‰Ï ‰ˆB∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈÁ‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע .61)התובע  ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף . הנתבע .64)לדבר שם הזכרת בלי 

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰ÚeL iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba eB‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈÁ‰Ï BÏ LÈ  ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰Èc ÏL ÔÈa ‰Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ ÚMiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚÏ ‰BË ‰w˙Â .ÚMÈ Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ‚È ‡ÏÂ ,˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰ÏhÏ66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק  שוא. שמע 
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח  מובן השני . דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי  כשאין שקר

.ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰Bz ÏL ÔÈa ,‰ÚeL iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó  Ì‰Èc69‰ˆiM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈcÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
zkÓ ‡lL ,BÊ ‰ÚeL ÏÏÎe :Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70ÈÚ „Úa71‰z‡ ÈcÚ ÔÈ„ÚÂ72e‡a Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח .70)שבועה  שש 71)שם לעבוד שמחוייב 
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני  עבד הטוען אבל אתה, עברי 
מברייתא  למדו מח : ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י "א בפרק 
ט . הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי , לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי  טוען הבית
כופר  שכל פי  על אף  וייטול השכיר שיישבע  המשנה חכמי 
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע  הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב ):
שבנוגע  פי  על ואף  אחר מאיש אמן שנחשדתי , זה מאיש
ודבי זו, שבועה לידי  המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי 
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא
ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט  ופרק 
- התובע  של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי  מגלגלים,

מגמרא  הוכיח  יח  סימן ח  פרק  שבועות [ברא "ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע  אלא מגלגלים שאין צח : מציעא בבא
אני , טהורה וודאי : טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי ,
מגלגלים  אין - יודע  איני  טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב  צד). סימן משפט  חושן בטור פסק  (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק  טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק  יסוד איזה  שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰ÚeL iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈÁ‡ ÌÈc ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï ÚBz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡Â‡l‡ ,ÚM‰Ï ‰ˆB ÈÈ‡ :Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ ÈziÁ˙pL ‰BL‡‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ‰ÚeL d˙ÈÙk76ÌÈÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

ÚM‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈

ז.75) פרק  סוף  שבועות בהלכותיו משום 76)הרי "ף 
לו  שנודע  אחר בו וחוזר להישבע  והסכים שבועה שנתחייב 

אחרות. שבועות עליו בירושלמי77)שמגלגלים הכל. על
יוסי , ורבי  קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק  מציעא  בבא
"לא  אומר: יוסי  ורבי  בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע ". להישבע  רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע  אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי  מביא שם בשבועות והרי "ף 
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק  זעירא שרב 
הראב "ד  [כתב  זעירא. רב  של דינו פסק  להלכה הרי "ף 
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע  או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט  חושן ובטור הכל, וייטול התובע  ויישבע  הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב  שאם כתב , צד
והגלגולים  נשבע , אני  דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע  יישבע 
זה]. קיצור על הראב "ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡  ‰a‰ ˙BÚË BÁ ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰ÚeL ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚeL ÈzL iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ  «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈc ‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי  גאון האי  טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני  בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי  שנתחייב  "מי  פא.

.ÂËiÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË BÁ ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL zÓ‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò ÌÁ ‡ÏÂ ˙q‰ ˙ÚeL¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡  ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
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iÁ BÈ‡  ‰Ê „a ‰„B‰ el‡L ;ÌÁ ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»
ÌeÏk83,Ú ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«

ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈÁÓ ÔÈ‡  …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈
.el‡ ÌÈcÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי  רב  כתב 
מתן  בשעת שלא דין בית בפני  שלא ערב  שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק  (ראה מעות
מחייב [ת] אין כפירתו אף  מיחייב  לא דבהודאתו כיוון ב ),

הנתבע .84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ‰  ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏÁ ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙Le ÈetÂ ˙L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡  ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈBbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰  ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי86)ככל  מהלכות ב  בפרק  כמבואר,
כב , (שמות הכתוב  מן למדו סד: קמא בבבא ח . הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח ):
ו  הלכה ומזיק  חובל מהלכות ה בפרק  עצמו. את המרשיע 
צער, נזק , דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק  הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי ,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני  לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק ; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי 
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי  על לנחבל
הוא  שהרי  קנס , הוא שנזק  רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני  בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי  - קנס  הוא צער וכן קנס . זה הרי  - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי  בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני  ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי  הייתה עצמה החבלה (כי  הביוש
בית  בפני  תביעה על הייתה ההודאה שהרי  עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?eËt  Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ iÁL ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È‰Â ,‰Êa ÈzÏÁ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;‰Êa ÈzÏÁ»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È‰  È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ ÈeiÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏÁL ÌeMÓ ÔÈÈ„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ EeiÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È‰  ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס . תורת עליו ואין ממון חיובי  ככל חוב  זה הרי 

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני  כפר שהרי 
חייב . היה בו הודה שאילו

    
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰ÚeM‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡  »»««¿»≈«¿ƒƒ
Ì‰ÈcÓ ‰ÚeL ‡ÏÂ ‰Bz‰ ˙ÚeL ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…

˙q‰ ˙ÚeL5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÚBz‰ ‰ˆ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ
BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי  יבואר לקמן
בנקי4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ  למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין  זה
תיקנו 6)הנתבע . לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי  כן ואם ויטול", ישבע  "שכנגדו חכמים
אמרו, ואף ֿעלֿפי ֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע  שהנתבע 

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.„Á‡7Èeha ˙ÚeL ˜MÏ ÚaLp‰8˙ÚeL B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙ÚeL B‡ ,10‡ÂL ˙ÚeL B‡ ,11 ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰ÚeM‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ ÈÏÎB‡Â ˙Èa ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆

Ì‰Èc13ÌÈBÈ ÈÁÈÙÓe ‡Èe˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14 ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ
.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰ÚeM‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב  מלשון
אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע  כי  "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע 
או  שעשיתי  שבועה כגון לשעבר, על נשבע  אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי  שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי  חייב  שפלוני  לי  והעידו
עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני  ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי  שיש פקדוני  לי  תן לו: "אמר
בידי ". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ  על נשבע 

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ "א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב  רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע  ביטוי , שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב  מו: שם רש"י  אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע  שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י  [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי  בפירוש
ביטוי . שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק  מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני ) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן
(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע  שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי 
לשבועה  נפסל שלא מפני  במשנה מנאוה שלא רש"י  ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
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היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני  נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני  של יונים לצוד מלומדות יונים ב . כסף ; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡BiL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï‡ ;da ÏÒÙpL ‰Ú Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰Ú ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ  ‰ÚeL iÁ˙ Ì‡17È‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,ÚM‰  ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a ÚM‰Ï EÏ eÒ‡ ‰Ú zÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï‡ .CÈc ÏÚÏ ‰„B‰  ÓB‡ ‰z‡ ˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.ÚMiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡  ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב  שאדם ט : בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי  בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי  רב  פסק  וכן שבועה. לפסולי  רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב 'שער שכנגדו זה שישבע  וטוען
שאם 17) הלוי , מאיר רבינו בשם כתב  צב  סי ' חו"מ  ב 'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע  אני  מסכים התובע  אמר
אבל  אני , חשוד טוען כשהנתבע  זה שכל שם, עוד וכתב 
- אני  חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע 
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע  חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב , אינני  וצווח : העומד בנתבע  מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע  אלא לו, ואשלם התובע  יישבע 

להישבע .

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰ÚeL iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
ÚBz‰ È‰  „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰ÈcÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ iÁÓÏ ‰ÚeL ‰ÊÁ  ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ ÚMÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL  ‚ B‡ ÔB„wt‰ „‡L ÔÚËÂ ,ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È‰L ,ÏhÏÂ ÚM‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24ÚBz‰ È‰  ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי  "רבי  כתוב : שברי "ף  במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי  למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי  נחמן: רב  בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע  יחלוקו. אומר יוסי  ורבי  למקומה, שבועה
ורבי מאיר רבי  שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב 'שער  גאון האי  ורב  מו:) (עירובין יוסי  כרבי  הלכה - יוסי 
נחמן. כרב  פסק  שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק  כאן בהלכותיו והרי "ף 
לה  למחוייב  היינו "למקומה" שם: אבא רבי  של וכפירושו

משל  לישבע  יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע ), משום ם,

וכלל  אבא, רבי  לדעת הסכימו לב :) (שם אביי  גם וכן שם,
של  רבו כרי "ף  פסק  ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף ' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט  כדרכו רבו,

יוד). אות צב , סי ' מתוך 21)חושןֿמשפט  אמרו ולא
ודאי טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע  יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב 'טור' חשוד. והוא
חדש' וב 'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי , מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק  של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס "ק  שם סמ "ע  (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב ). לצרכו.23)ס "ק  בו כראוי24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ "א [נתבאר ודאי . טענת כאן והרי  וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב  חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰ÈcÓ ‰ÚeL „eLÁ‰ iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ ÚM‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

ËtÈÂ ˙q‰ ÚMÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
BËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

Ó‡Â ,BÚtL29ÚMÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È‰  ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
ËtÈÂ ˙q‰31.ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»

ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי  ונתבארו פנסקו; על וחנווני  השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע  שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע 
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי  שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי "ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע . המלוה צריך כולה, פרעתי  הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי  נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי  הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס "ק  צב  סי ' בסמ "ע  המלוה.
אפילו  להישבע  ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע ? "ואמר רבינו כתב  ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב  שם וב 'טור' בדוחק .
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי  השבע  טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי  שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע  -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס  ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסף ֿמשנה הראב "ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי  מאיר
בלי נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי 
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע  תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאי ֿאפשר אבל להישבע , לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע . שיכולים לאלה אלא
סי ' שם [בשו"ע  חשוד. בלתי  מכח  החשוד כח  יפה - שטרו
כהראב "ד  המחבר פסק  היורשים, מן נפרעים גבי  ח  סעיף  פב 
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צב  בסי ' עצמו דברי  וסתר שם), וש"ך סמ "ע  (ראה ורמ "ה
וצע "ג]. סי "ב ,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡  »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË ÚBz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰Bz‰ ÔÓ ‰ÚeL¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ ÚMiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב . התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני  כאן כתב 
רבינו, דברי  מביא שם [ב 'טור' לישבע . יכול אינו שהתובע 
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק  את והשמיט 
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב  למה לי  נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי  חכמים?

.ÊiÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡  ˙q‰ ˙ÚeL „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙ÚeML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È‰ ‡l‡ ,ÚBz‰ ÚMiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰ÚeL ‡Ïa ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה . לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.ÁiÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ ÚBz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙ÚeL ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰ÚeM‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ 38ÔÈ‡ È‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

ÚM‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ ÚMÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È‰Â .LÙ‡ È‡L „a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙ÚeL CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ ÚMÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י , בפ "א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע , יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע 
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע  כמו היסת, שבועת בלי 

הקודמת).

.ËiÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰Bz ÏL ÔÈa ,‰ÚeL ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck Á‡Â ,ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰Ècƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙ÚeL ÔÈ‡  „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚÏ LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê ÚMÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב "ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי  הנפרע  וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ "ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי  נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע 
שנתחייב ]. מי  סתם: כתב  ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע  כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙Èa ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44ÊÁÈ  ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…

.‰ÚeLÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙eLÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי43) הוא שלפנינו והנוסח  זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס  אינן בלבד שמלקות משמע 

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב  ה"ג, עדות מהל' בפי "ב 
משמע  כשר", זה הרי  - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב  מי  כל כתב :
עדי בלי  מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי  בין גלויה סתירה לפנינו הרי  כאחיך"]. הוא הרי 
בענין  שבועה, לפסולי  עדות פסולי  בין לחלק  טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב  ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב : כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב  תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ÙÎÂ ,BÁ ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck Á‡Â ,˙q‰ ˙ÚeL ÔÈa ‰Bz‰ ˙ÚeL¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È‰  ÚaL ˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e‡a Îe .‰ÚeM‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
˙BÚeLa47Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»

LÓÁ ÛÈÒB‰Ï iÁ  ‰eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) שפטור 46)בבאֿקמא רב , בשם הונא רב  אמר שם
שנאמר  מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם,
ולקח  . . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י ): כב , (שמות
השבועה  את התובע  כשלקח  פירוש, ישלם". ולא בעליו
עליו. חולק  שם נחמן רב  אולם מתשלומין, הנתבע  ונפטר

אחרון. הוא משום נחמן, כרב  רבינו ה"א.47)ופסק  פ "ז
אחד 48) עוד ולהוסיף  בו, שכפר הסכום את לשלם עליו

הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה
מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.È:Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ iÁ ÈÈ‡ :Ó‡L B‡ ,EÈzÚÙe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È‰ 50‡Ï È‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚt ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»

ÌÏBÚÓ ÌÈ„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי  וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי . כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אף ֿעלֿפי 
פרעתי . הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי52)לענין

חשוד. ונעשה העדים עלֿידי  מוכחש היה כך טען
אלא 53) הנשבע , טענת את מכחישים אינם כשהעדים

ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם
טענתו. מקבלים

    
ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

הטענה.

.‡˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰Bz‰ ÔÓ ‰ÚeL iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
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ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa tÎÈÂ ˙È B‡ ‰ËeÙa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆
ÏL ‰BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëet ‡È‰ ‰nÎÂ .˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆

È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ
˙BBÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט :2) שם רב , של כפירושו לח : שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף , שתי  "הטענה כתוב : במשנה

בפירושה: ושמואל רב  נחלקו לט :) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף ". שתי  - טענה "כפירת אמר רב 
עצמה  הטענה זה, ולפי  כסף . שתי  כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף  שתי  להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף , שתי  - עצמה
בדיני כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב  רבינו
סיוע  מ .) (שם חייא רבי  ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי "ף  כתב  וכן רב . לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי 
"חצי משקל היא שפרוטה כתב , תקכט  אות קידושין [ברי "ף 
שעורה]. חצי  משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב . קידושין
ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי ' חו"מ  חדש' [ב 'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי "ף  בשם הארוך ב 'מרדכי ' שמצא כתב , פח 
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי 

השעורה]. רביע 

.ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰Bza eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ  Ô‰Èc ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈOÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e‡aL BÓk ,˙LÁ ‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLeÈa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰ÈcÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
eÚLa ‰‡p‰ c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙ÈÙkL ,eB‰ È˙BaÂ .‰Úh‰ ˙ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰BÚO ÈˆÁÂ ˙BBÚO ‰OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
Cc‰ d˙B‡ zÒÏ ˙BÈ‡ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף  כל אסי , רב  אמר יהודה רב  "אמר יא. שם
צורי , (כסף  מדינה" כסף  דבריהם: ושל צורי , כסף  בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף  הקודש. כשקל משקלו

ה"י .7)צורי ). ומזיק  חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ "ג
ו): כב , (שמות הכתוב  מן למדו ב  עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף  רעהו אל איש יתן "כי 
פ "א  שבועות שבירושלמי  עוד, להוסיף  ויש שנים. - כסף  אף 
של  מטבע  היא מעה פירוש, מטבע " סוף  "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף 
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף  שסתם

דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב  ולמה מעין. לשתי 
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי  להגדיר רבינו של
כללי מלאכי ' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב "ם שיטתם: מבאר [בכסף ֿמשנה
כסף  דינרי  לשני  הכוונה כסף ", "שתי  ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי  היינו מדינה,
כסף , של הוא שבו השמיני  החלק  רק  מדינה שבכסף  ומפני 
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע , מעה כאן הרי 
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי  מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי . 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ËeÙe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËet ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;iÁ  ‰Ëe ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ÙkL ÈtÓ ,eËt »ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;eËt  ‰Ëet ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k  ‰ËetÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÓz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
ÙkL OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B  ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«

eËt  Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL  ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»
‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»

;ÚaL  ‰Ëet „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B  „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»
eËt  Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ :)11) (שם שאמרו משום כסף . משתי  פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע  - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני  שבטענו
ככלים. ולא ככסף  דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

(12 ֿ ובמשנה וששה". "חמשה כתוב  (ר"מ ) רומא בדפוס 
והחשבון  וששים, חמשה "צ "ל וכתב  הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק  הוא וחשבונו מדוקדק ".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי  (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי  הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע  בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי  כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב : וינציא [בדפוס  בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na14˙BBÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈÚLÓ ÔÈ‡  ÌÈÏk‰ Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰ËeÙa ÔÈËÁÓ OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

iÁ  ˙Á‡a ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk  ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
eËt  Â‡Ï Ì‡Â ;iÁ  ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

iÁ  ‰ËeÙa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב  "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב , - מהן באחת לו והודה מחטין שתי  טענו
כלים", או "כסף  בתורה כתוב  פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף , שוה גם כולל כסף  והרי 
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קמז                 
         

מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י  משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב "ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ "ו שבועות הירושלמי  על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי  טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי  שוות שיהו והן חיננא, רב  אמר חייב . –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי של שווי  צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי 
שרב  כתב , הרי "ף  על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון  האי 
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי  נגד כבבלי  מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי  כל
מעין. שתי  שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף , היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי  שהיא, כל שהכפירה אף ֿעלֿפי 

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëet ‡l‡ Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈiÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰ÚeL BiÁÓ „Á‡  ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëet ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ËeÙ ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙ÚeLa ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È‰  BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëet BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈÓ «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL  ‰„‡L ÔÚËÂ ,‰ËeÙ22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡  ‰ËetÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰ËetÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL  ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰ÏÚÓÂ23. »«¿»

מ .20) שם שמואל, של פ "א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס . ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף  רבינו כרבו פסק 

ה"ח ). פ "ב  שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,
תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי  כסף  שתי  כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.ÊÈ˙Ba eB‰24ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈvL :ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a ÚBz‰ ÚMÈ Ck Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈˆ  ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

ÚMÈ Ck Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי ",24) "הורו רבינו שכתב  מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי "ף ). אלפי  יצחק  רבינו ורבו מיגש, יוסף  לרבינו התכוון
הרב  רבותי  בפירוש: כתב  ה"ו, פ "ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי  יוסף  בפירושו 25)ר' מיגש הר"י 

כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי  כתב : מ . לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף ) משתי  פחותה
שבועת  מיחייב  אחרים) (בענינים אחרינא במידי  אבל הוא,
כסף . שתי  בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואף ֿעלֿגב  התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי  זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב  ה"א, פי "א שכירות בהלכות עצמו דברי 
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי  כתב  שם ח  הלכה ב  ובפרק  בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע  השומר זה הרי  - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב 
הר"י והרי  הלחםֿמשנה), עלֿפי  שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י שכתב  הנימוק  מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי  מיגש
דחה  סק "ב  פט  סי ' בחושןֿמשפט  והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע , התובע  את ביתֿדין מחייבים ואז כסף , שתי  כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק  ישבע  כשהתובע  אבל
ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף  שתי  על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק  מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע  להערים תובע  כל יוכל - פירושו נקבל
(ראה  ויטול פרוטה על ישבע  ואחרֿכך לו, המגיע 

השלמות).

.ÁÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰ÚeL iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï‡ .iÁ  ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
 ÌÈBÚO ÏL Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ
‰Ê Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿

ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
 ‰ËeÙ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

eËt32ÔÎÂ .Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙BiˆÓ ÌÈÈ„ ‰OÚ :BÏ Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

˙BiBˆ ‰OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33eËt 34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח :27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי 
שם 30) ראה שעורים. מדמי  אפילו שפטור יתבאר ה"י  לקמן

דבר. של וכסף ,31)טעמו בזהב  היא ראשונה דוגמא
ונחושת. בכסף  "שתי32)ושניה אמרו: - שם במשנה,

והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי  לך אין - בידך לי  יש כסף 
שתי שבטוען שסובר שמואל על מזה לט :) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב , - בפרוטה מודה והנתבע  כסף  מעות
וזה  כסף , מעין שתי  משקל כסף  כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע  ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב , בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ  כסף  שתי  להיות צריכה
אלא  כסף , מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
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כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי  בשווי  מטבע 
- האלה הדינים ששני  משמע , ולכאורה מלאות. כסף  שתי 
סתם  "כסף " של משמעותו ומאידך - מחד כסף  שתי  כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף  מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע . שדווקא כשמואל, כאן פסק 
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף . שתי  שכפירה כרב ,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב  לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב "א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף 
שמואל  על חולק  שרב  הרמב "ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב . והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע . שדווקא רב  מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי  כרמב "ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אף ֿעלֿפי  ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי  - שתבע  המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
eËt ‰Ê È‰  ‰pË˜ ‰BÓ36‰BÓ BÚË Ì‡ Ï‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈËÈÏ LÓÁ ˙a ‰BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈËÈÏ OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È‰ 37d‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»

LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»
eËt  ÔË˜ BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»

BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈOÚ ˙a ‰ÚÈÈ BÚË Ì‡ Ï‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È‰  ˙Bn‡ OÚ ˙a ‰ÚÈÈaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב  ממנו 39)דקה. חלק  יחתוך שאם
(רש"י ניכרים האיזור ראשי  שהרי  החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי  רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ Bk41Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
ÓB‡ È‰L ;ÌÈBÚO ÈÓcÓ Û‡ eËt  ÌÈBÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈBÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙Èa BÁÏ Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L  E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡  ÌÈBÚO‰ ÈÓc ÚBz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב 'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח  שם בהלכותיו הרי "ף 
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח  סי ' בחו"מ  ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף ,
שם  הרא"ש ב . עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב ,

אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע  וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי  אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע  אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע  אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי , מאיר רבינו בשם כותב  שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע  לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע  אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי  משטה - שעורים שאמרתי  ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב  - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית  יוסף '
שמגיע  הדבר נכון התובע : ענה שאם כותב , - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע  רציתי  שלא אלא שעורים, גם ממך לי 
שתי כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב ; -
שתי שצריכה כתב  פ "ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף 
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף , מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח ), סי ' חו"מ  יוסף ' ב 'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ  מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט , (דברים תורה שאמרה ממה
בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י ]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL BÁ ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È‰ ¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈBÚO BÎÂ ÔÈhÁ Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
Bk :Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .iÁ  ÔÈhÁ Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
Bk :Ó‡ÈÂ ÂÈc ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈBÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡ Ì‡ ,ÌÈBÚO Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈÚ‰45‰ÚeL iÁ 46.eËt  Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט : להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע  לפני  בשעורים

שבועה. מ :46)יתחייב  שם

.ÈBÎÂ ,Ô‰ :BÏ Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È‰  ÔÈBÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ Ó‡ ,ÌÈBÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙a BÏ Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈBÚO BÎÂ ÌÈhÁ Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈBÚO Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי  "ואם י "א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע .מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È‰L ;eËt  ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰OÚ .ÌÈÒÁa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
 ÔÈ˜È ÔÈck ‰OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ
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‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È‰L ;‰ÚeL iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»
ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע  שלא משמע  זה ולשון
קח :). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי 

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח :) (שבועות במשנה כאדמון שפסק 
אדמון. דברי  את אני  רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב  גמליאל רבן שהרי  קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי  פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈÈc ÌÈMÓÁ Ï‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba eB‰  Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ iÁ ‡e‰L BÚË È‰L .ÚMÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע .50) והרשב "א,51)טענת הראב "ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני  ופקדון שמלוה ודעתם
אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח : בבאֿמציעא
באונסין, חייב  ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע 
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע  צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי 
כשני נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח  טענו?". לא -
התרומות' וב 'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי  מינים,
לא  שם שהרי  זו, ראיה דחה כז) אות ח "ב  שביעי  (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע  שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב , כאן בהשגותיו [הראב "ד רבינו.
חו"מ  יוסף ' וב 'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב "א, בשם מבאר פח  ס '
משום  שבועה, שחייב  מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי  שבועה, חייב  רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
eËt ‰Ê È‰  EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

 ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙ÚeLa ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰ÚeL iÁ ‰Ê È‰  Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
eËt ‰Ê È‰  eËt ‰Ê ÔÈÚa Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»

e‡aL BÓk ,˙q‰ ˙ÚeL iÁÂ ,‰Bz‰ ˙ÚeMÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿
.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ "א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב . - הילך אמר לא שאם משמע , מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב "א הרמב "ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב "א הרמב "ן אולם חייב . -

מש  אמר, כאילו זה הרי  - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסף ֿמשנה). (פ "א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי "ב )

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי  לו שנותן שאף ֿעלֿפי 

כהילך.

ה'תשע"ח  מנ"א ט "ז ש "ק יום 

    
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב  במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב  ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע , איני  אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע  יכול ואינו שבועה

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰Bz‰ ÔÓ ‰ÚeL iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL „a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL „a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈÈ„ ‰OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈËÈÏ ÈzL ;C˙Ï∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .iÁ ‰Ê È‰  ÏËB ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ ÈzÒÓ ÔÈÈ„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ zÒÓ6‡Ï ,CÏ ÈzÒÓ ÔÈÈ„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈÈc ÏL Bˆ ‡l‡ ÈÏ zÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eËt ‰Ê È‰  ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב : שבועות שיתבע .3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף  יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב : במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה
שיטעננו  עד אלא חייב  אינו "לעולם כתוב : שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי  נתת כנראה

מלא.

.‡Ï :ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ ÈzÒÓ ‰‡ez ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
ÈzÒÓ ÔÈBk ‰OÚ ;ÔÈBk ‰OÚ ‡l‡ ÈÏ zÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

eËt  ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»

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



קנ                
         

איני9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב : שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע ,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע  שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי  וכתב  המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי 
מסויימת  בלתי  הודעה ב . מסויימת. בלתי  טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ ÈzÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
iÁ  ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ  הבולט  הקורה חלק 
הרי12)הבית. - כורים כמה בדיוק  מסר שלא פי  על אף 

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע  ליד ימסור שהנתבע 
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ  צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק  למעלה (ראה הרשב "א
סתם: כתוב  במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב ", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי רבינו, דברי  ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר
בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית

קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13„a ‰„BiL „Ú ‰ÚeL iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:Ó‡Â BÁ ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba tÎÏ BÏ LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈÈ„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡  ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È‰Â ,B˙ÈÙk Ba ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח .13) אות א פרק  מציעא בבא רב 14)רי "ף  מתקנת
חפץ . נקיטת בלי  זה,15)נחמן דין מנמק  שם ברי "ף 

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף  ורבינו ג). הלכה ה פרק  לקמן (ראה
בפני נימוק  שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי  מספיק  עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי  כגבוי , הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב : בשבועות שהרי  דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט  מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע  של ידו כתב  התובע  הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי  לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב 
פי על ואף  פטור, כן גם - כתב  בלי  שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי  משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב  נא). סימן משפט  חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב 
על  אף  החוב . את פרעתי  לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים

המלוה  חייב  לוויתי , לא לטעון יכול אינו שהלווה פי 
לוויתי לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,

ח  פרעתי  טען שאם חמישים, שחייב אלא פשיטא מישים
שם). (ראה

.‰ËL16,ÔÈÓ ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈe˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ËMa ÌÈe˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ËLa17LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
eËt ‰Ê È‰  da tÎÏ18ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

 ‰„‡ ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
ÚMÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ Ó‡ :BÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
ÈLÓ ‰Ê È‰  ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„‡22eËÙe ,23˙q‰ ˙ÚeMÓ Û‡24CÈˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ‡Ï ‰È‰ ‰Ó :Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ
 ÌÈMÓÁ BÏ ‡LÂ ,ÔÈÈc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL LBÈ Ï‡ .˙q‰ ˙ÚeMÓ Û‡ eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
‰„BÓ ‰Ê È‰  ÌÈMÓÁ ‡l‡ È‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆

ÚMÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב  דקדק  שלא מכיוון חמש, שתובע  המלוה
עוד  לתבוע  שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק ,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי  פסק 
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי . משיב  שאתה ממה יותר מצאת י "ג 20)טוען בפרק 
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי  מציאה, מלהגביה יימנע  להישבע 

לח :21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני אבל חובו, בעל בפני  לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח :). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי  זה דין
וחכמים  חייב  אומר יעקב  בן אליעזר רבי  יח .) (כתובות
כרבי פסק  קסב  אלף  אות ו פרק  בשבועות והרי "ף  פוטרים.
רבי משנת סב .): (עירובין שאמרו מפני  יעקב  בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי . קב  יעקב  בן אליעזר
בעלי בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני 
משנה  סתם נגד גם יעקב  בן אליעזר כרבי  הלכה אם הכללים
שהרי "ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי  חייב  שאתה יודע  אני  ברי : שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי 

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי  רבינו: כתב  הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני  האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע  אבל התורה
אבידה  משיב  אינו סלעים גבי  ההבדל: נימוק  מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי , טענת טוען המלוה שהרי  ממש,
- מאביו ששמע  מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
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- הכל לכפור להעיז לנתבע  קשה ולא שמא, טענת זו הרי 
משנה  ובכסף  לגמרי . ופטור ממש אבידה משיב  זה הרי 
סלעים  גבי  באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף 
כ"ף  בלי  אבידה" "משיב  כתב  וביורש אבידה" "כמשיב 
"כמשיב " שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי 
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב "). "משיב " בן 25)בין אליעזר רבי  גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב 

פב ). קטן סעיף  עה סימן משפט  חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È‰  ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È‰  ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È‰  ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»

ÏËBÂ30ÚaL  ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»
ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈOÚ‰ ÏÚ ‰Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :Ó‡Â Ïka Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»
ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL  ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈

ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«
ÌÈOÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע  ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי , דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי 

שוויו 29)פשוט .28) כדי  עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק  שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי  על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק  למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰ÚeL iÁÓ ‰Ê È‰  Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ÙkL ˙ˆ˜na ÚM‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰ÚeL35ÌÈÁ‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח .34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע  יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי37)מתקנת הוא והחרם
התובע . של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ iÁ ‰z‡ Ï‡ ,‡e‰ Ôk :ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,ÚMÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ÚeL iÁÓ ‰Ê È‰  ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È‰L ?ÚMÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ËL : CÎÈÙÏ .B˙ÈÙk ÏÚ ÚMÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚtL ÔÚËÂ40ÔÙk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
iÁÓ ‰Ê È‰  ÔB„wt‰ EÏ ÈzÊÁ‰ B‡ ÚtL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,ÚM‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ÚeL¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa BÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
eÓ‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk Á‡ Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿

ÌÈÓÎÁ43,ÚM‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ÚeL iÁÓ ‰Ê È‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב  "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי , לטעון יכול אינו כשהנתבע 
הנתבע  או התובע  מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
המקרים  משני  אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי פרעתי , לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע  נאמן - האלו
בעדים, שלא פרעתי  לטעון נאמן עדים שני  בפני  לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י "א בפרק  שנתבאר כמו
משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות

מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.
ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט , (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת"
עד  - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:
שבועה  בלי  לפוטרו אפשר אי  ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי  שני  אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי  טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע 
משום  החזרתי ? לטעון: שיכול מיגו מכוח  החוטף  את אבא
בעדים. שלא החזרתי  לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי , לומר נאמן היה לא עדים שני  היו ואילו
התובע . ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי  לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי  לוויתי  וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף  והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב 

אבא" דרב  "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף  לשון = (נסכא

.ËEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44‡È‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ
ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡ „Ú≈∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ÔÙk ˜ÊÁÓ ‰È‰45‰Ê È‰  »»À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆
ÔÈiÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÚaLƒ¿»«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
:Ó‡Â ÊÁ .‰ÚeL BiÁÓ „Á‡  ÔBÓÓ B˙B‡»∆»¿«¿¿»»«¿»«

‰ÚeL ‡Ïa ÌlLÓ  ÈzÚt46e‡aL BÓk ,47. »«¿ƒ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק  מחוייב 46)לקמן אינו התובע 

י "א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י "ד בפרק 
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.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt  ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ ÚMÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי  תני  (שם, שבועה מחייבת

    
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ„ el‡Â2‰Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙BËM‰Â ÌÈ„Ú‰Â ˙BÚ˜w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ÓML4.eËt ‰Ê È‰  ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»
Lc˜‰Ï Ët  e‰Ú Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„ÚÏÂ ˙BÚ˜˜Ï Ët  ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙BËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙ÚeL ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ ÚMiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰Bz‰ ÔÓ ‰ÚeL¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב .2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס . - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב  שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט 
(את 7) אותם "והתנחלתם מ ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע . היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי  למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ .10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי  רב  בשם כתב  צה, סי ' חו"מ  [ב 'טור' נח .
מבאר, שם חדש' (ב 'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי  ורב  בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק  ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ ÈzÎÓ ‡Ï ,ÈÏ zÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙BËL ÈL B‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È‰  „Á‡ „Ú B‡ „Á‡ ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „Ú B‡ BÊ ˆÁ :Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ BzÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È‰  ‡È‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈

ÙBÁ‰ ÔÎÂ .ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙BBa BÁ ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ
ÌlLÏ iÁ ‡e‰ È‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙BÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈

BÚhL B‡ ,ÈzÙÁ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ ÈzÙÁ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,˙BÚÓ ÈzL ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:ÓB‡ ‡e‰Â ,ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈

Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È‰  ÌeÏk ÈzÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק  הראב "ד

תביעת  שהיא הנזק , בערך ממון תבעו ובין קרקע , תביעת
פטור  התביעות ובשתי  בכך, מחלק  אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע  מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ÙÎÂ ˙BÚ˜w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜w‰ ÏÎa ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜w‰19el‡ ÏÎa  ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈

ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
iÁ ‡e‰L CBzÓ  ˙BÚ˜w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰ÚeL20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙BËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח :17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי 
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב  ויש

החייב . בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע  אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי המחייב . בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי  לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע  הי "ב , בפ "א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי . לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע  על
זה. ועל זה על גם לי  ישבע  טוען: כשהתובע  אלא משביעים
וב 'טור' המשביע ". עליו "מגלגל בפירוש: כתב  שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב : צה סי ' חו"מ 

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈÚ BÚË22‰LÈ ‰‡e˙e ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
 Ô˙ˆ˜Óa ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È‰  ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜wÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;‰È„B‰Â ‰ÈÙk ÔÈÚÏ eˆk ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»
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קנג                 
         

c ÏÎÏ Ú˜˜k Ô‰ È‰  Ú˜wÏ ÌÈÎÈˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב : שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי  טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי  יוסי  רבי  מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב  מאיר רבי  ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע , דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע , קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח , יוסיפו תיכף  אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע 
מאיר  כרבי  רבינו פסק  למה הראב "ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ "ב  זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ Ó‡Â BÁ ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ÎO ÈÏ iÁ ‰z‡Â ,ÈˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È‰  „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ÙkL L„Á‰ ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL  ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,dÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ "ג למעלה נתבאר
כסף . מעין משתי  קרקע 26)פחותה ששכירות אף ֿעלֿפי 

השכירות, דמי  היא שהתביעה משום כקרקע , היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי  לפי  יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי  - מסוים זמן עוד לדור אני  רשאי 
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע  את שקלקל משום ב , שבהלכה
הרי הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע  דמי  אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס  הקרקע  מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.ÂËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈÈ„ ‰OÚÂ EÏ ÈzÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡28ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ ÚMÈ 30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È‰  »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
ËM‰ ˙„‡a e„‡Â ÌÈÈ„ ‰OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ

„‡Â ,ÈÏ zÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ Ó‡33eËt ‰Ê È‰  »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»
,eËt  „‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙ÚeMÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»

ÏBÁ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני  לי  שמגיע  הוכחה, היה השטר
הנתבע .29) הי "א 30)תשובת שכירות מהל' בפ "ב  נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע  רק  נאמרו שומרים שדיני  והי "ב ,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסף ֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב  שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך

ה"ו  פ "א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע  ישבע  טען:
מהפכים. היסת החוב ,32)ששבועת את לגבות  יכול אינו

תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום
שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו
חבירו 34) של שטרותיו "השורף  רבינו: כתב  ה"ט  שם בפ "ז

לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב  כל לשלם חייב 
השטר  גבי  על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק ,
לא  אם אבל . . בו. כתוב  היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
תיקנו  ולא שפשע , 'ברי ' טוען אינו שהתובע  משום היסת,
מאוד  דחוק  זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע  "אפילו רבינו:
בדיני עוסקים אנו כאן ב . פטור; - ששרפו כגון ממש, בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
לא  ששטרות רבינו סובר שלדעתם משום זה, לדוחק  נכנסו
מהל' בפ "ב  שכתב  מה על והסתמכו פשיעה, מחיוב  נתמעטו
הוכחנו  הלכה, לאותה שלנו בהשלמות אולם ה"ג. שכירות
סוגי שני  שישנם מיגש, הר"י  רבו דעת קיבל שרבינו
מעולה  שמירה שמר שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה:
והדומה  בשטרות תורה פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב 
מדיני לא הוא והחיוב  למזיק , הדומה פשיעה ב . סוג להם;
למה  ענין כל לזה אין ולפיכך מזיק , מדין אלא שמירה
יפה  תתפרש זה, ביאורנו ולפי  שמירה. מדין תורה שמיעטה
למעלה, כבר נתפרשה להד"ם באומר א בבא זו. הלכה כל
רבינו  של שיטתם כבר שם (ונרמזה שומר דין לו שאין
יפה, רבינו ומנמק  במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו),
כאן  בה, חייב  שהשומר רגילה פשיעה בו פשע  שאפילו
בהל' שבארנו "כמו כאן שמסיים ומה פטור. - בשטרות
הכתוב  כל לשלם שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל"
בלבד, נייר פיסת שאיבד אף ֿעלֿפי  היזק  גורם מדין בשטר
אין  ולמה רבה]. דעת נגד צח : בבבאֿקמא רפרם כדעת
היו  "לא (ראשי ֿתיבות להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים
ואבד? השטר קיבלתי  לטעון שיכול ב 'מיגו' מעולם") דברים
לפטור  אלא משבועה לפטור 'מיגו' אומרים שאין משום
[הראב "ד  ה"ח ). שכירות מהל' בפ "ב  (רבינו מתשלומין
שאינו  שבועה חייב  שהשומר ואומר רבינו, על משיג
ואין  ובמשנהֿלמלך, הלחםֿמשנה בזה והאריכו ברשותו.

בזה]. להאריך מקום כאן

.ÊÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ËL :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,ÈËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«

B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk  ‡Ï B‡ ‰È‡ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו ֿ 36)כתוב  לבית השטר את להביא
דין.

.ÁÌ˙Ò ÌÁ B˙B‡ ÔÈÓÈÁÓ  ËM‰ „‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
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קנד                
         

BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È‰  BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿
epnÓ „‡LÂ38.È˙Ba eB‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי  היינו סתם כשאינו 38)וחרם

אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי  לי  ידוע  טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL LÁ ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡e ,Ïka Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,ÚBz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡  ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰eÓ‚ ‰ÚÈz dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈzL44:ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È‰  BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰Bz‰ ˙ÚeMÓ eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ÓL Ì‡ Ï‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙ÚeL ÚaL ‰Ê È‰  „‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ  ÂÈÏÚ ÒBtBËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ ÚMÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtBËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח :39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני  בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ "ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב  שאתה לי  ברי  אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי יודע  אני  טען שאם ההלכה) בסוף  (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב , -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי 
על  שבועה התורה הטילה ואף ֿעלֿפי ֿכן בידך, והוא
הר"י דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע  ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ "ו  שם [הרא"ש ה"ב ). פ "א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב "ן, בשם כתב  כב  אות
מהכתוב  מב .) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני  שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי  ז): כב , (שמות

ב  פסק  וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי 'ופסוק  חו"מ  'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba eB‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰Bz ÏL ‰ÚeL49ÔÈÚaL  ˙q‰ ˙ÚeL Ï‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

 ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈÁ BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈

ÚaL ‰Ê È‰  „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò ÌÁ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰ÚeM‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י  נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי  קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב 
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב "ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב "ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע  שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב  ט 52)בקי  אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב 
תישבע . - תתגרש או תתאלמן שאם התובע , ביד  פסק ֿדין
אות  יוסף ' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL „a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
 ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚÙ54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ  BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ  ÔËw‰ Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L „a BÚË Ì‡Â .˙q‰ ÚMÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L Á‡Ï elÙ‡Â ,eËt  ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ÚBz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
 ÈÎO BÏ kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡  «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ iÁ È‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע  מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע  עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט  נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב  הבקי  ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט .) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס , לקטן לאפשר כדי  היא, חכמים

ממנו. וליקח  לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק  קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב , בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע  פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע  פנקסו על שחנווני  מח . בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט "ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי  לפועל תן לחנווני  שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע  נתתי , החנווני :
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי 
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קנה                 
         

תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק 
קטן. הוא כשהנתבע  לחנווני  זו

.ÈLÁ‰57 ÔÈ‡  ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈÁ‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰ÚeL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰ÚeLÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»

ÔÈÓeÏLz B‡ ‰eÓÁ59‡e‰ È‰  ‡Óeq‰ Ï‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
c ÏÎÏ ‡Èk60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚeL¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס  אינו ֿ 59)ביתֿדין ואף ֿעל

מהל' בפכ"ט  כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי 
הי "ב . פכ"ט  פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ "ב  הי "ב , פ "ט  עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט ). סנהדרין

    
ודין 1) כפרן, הוחזק  לא או בטענתו כפרן הוחזק  מבאר

בניו. או עצמו להשביע  עשוי  אדם ושאין בך אני  משטה

.‡:Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙ÈÏ e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«
,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,ÈÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk iÁ ÈÈ‡ :Ó‡Â ÔÚËp‰ ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡  ÔÚBË ‰z‡ ˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰eLz‰ LÙe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê LtL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ BzÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ‡L ÔÎÂ ,BzÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡BÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L LÙ‡ È‰L .˜L ÏÚ ÚM‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ BÏ BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.BÁ‰ ÔÓ ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk iÁ ÈÈ‡ Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈc‰ Let ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»

,B˙ÚË ÏÚ ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»
ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»

e‡ È‰L ,BÏ zÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»
ÌB˜Ó ÏÎa ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«

BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ iÁ ‰Ê :Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈÓB‡ ¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
iÁ˙ C‡È‰ Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL LÙ‡ È‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ Ó‡L B‡ ,BbL B„LÁL ÔB‚k .iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ Ó‡Â ‰Ê ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»

ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È‰ Ck Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÈzÚÙe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6ÔÙk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:ÈL‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È‰Â ÚBz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï  BBÁ ÂÈzÚt B‡ BB„˜t BÏ ÈzÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

ÔÙk9.ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט .)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע  אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
 ֿ שבעל וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני  לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי  לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק  מרוטנבורג) (הר"מ  רבו שגם ומסיים הטענות,

הלכה.3)ימיו]. לפסוק  כוונת 4)ויודע  להבין קשה
לברר  הנתבע  מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
אינה  זו וטענה ופרעתי , לוויתי  היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף  ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי  לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי 
ב 'מיגו' פרעתי  לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח  אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי  'מיגו'. דיני  גם יודע  גדול חכם שהרי  הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק  לומר
הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי  גדול חכם נקרא מי  גבולות לקבוע  שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי  של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק  כתוב  שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע , ממון". בלי8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע  שבועת
נשבע  שהתובע  ה"ד) בפ "ב  (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי  נתערער טענתו שתוקף  משום ונוטל,
והרשב "א) הרז"ה בשם שם יוסף ' ('נמוקי  תביעה באותה

להישבע . צריך שהתובע  שם, רש"י  לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי  לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי  רב  בשם מיימוניות בהגהות כתב  וכן פרעתי .
הוחזק  כלום... בידי  לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי  ולכאורה כפרן".
יוחנן, רבי  דברי  מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב  שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע , ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי  של מלשונו משמע 
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק  ומכיוון לו",
אותו  חייב  שביתֿהדין אחר לו פרעתי  יטעון אם בשבועה
עדותם  אין - מנה שלווה רק  מעידים העדים אם אבל לשלם,
כלום", בידי  לך "אין הנתבע : של הסתמית טענתו מכחישה
ואם  כפרן, הוחזק  לא כך ומשום ופרע , שלווה אפשר שהרי 
נאמן  - לשלם ביתֿדין אותי  שחייב  אחר פרעתי  יטעון
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שער  התרומות' וב 'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי 
בטוען  שגם כתב , עט ) סי ' חו"מ  ב 'טור' (מובא א חלק  יב 
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי  לך אין
כפרן, הוחזק  - כלום בידי  לך אין שטענתי  אחר פרעתי  טען
כלום. בידי  לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
וכאן  עדים, העדאת עלֿידי  אלא עצמו עלֿפי  כפרן נעשה
אפשר  שהרי  כלום, חייב  שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע ,

.ÌÈ„Ú e‰e‡10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ Ó‡Â ÔÈca BÚ˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È‰  eÈ‰ ÔBÚt B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :Ó‡ .ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰  Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
tÎiL „Ú ÔÙk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .ÔÙk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡BÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי  ואתא טען, ולא אבראי  מילי 
דינא" לבי  אלא טענתיה מגלי  דלא אינש עביד טעמא? מאי 
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ  דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב 'בית  (הובא שם חו"מ  [וב 'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני שלא אפילו עדי " "אתם אמר שאם כתב , שם) יוסף '
לא  האומר שכל פרעתי , ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
אבל  פרע . למה - לווה לא שאם פרעתי , לא כאומר - לוויתי 
אלא  כפרן הוחזק  שלא משום אחרֿכך, פרעתי  לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני  כששיקר

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :Ó‡Â ÔÈc ˙Èa Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
iÁ ‰Ê È‰  ÈzÚÙ ‡Ï :ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚÙe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚt ‡Ï ÓB‡k 14‡Ï ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰  BÚtL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚt»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰ÚeL iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»

‰Ê ˜ÊÁ‰ È‰L16ÔÎÂ .ÔÙk17˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«
ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :Ó‡Â ,BÏ iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙Èa B„È ˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
ÔÙk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È‰  B„È ˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע . נפרע .15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי "ף 

תתקסב . אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע  נוטל - כפרן הוחזק  שהנתבע 
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב  שהתובע  נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע , יכול אינו התובע  הרי 

אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב  טענתו?
שבועה  מחוייב  המלוה ופרע , שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע  יכול שאינו ומכיון פרע , שלא
לויתי לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי ", פרעתי  לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב "ד של השגתו ליישב  לי  נראה אלה , דבריו על
"אין  שכתב : כפרן", זה הוחזק  "שהרי  רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי  לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה  צורך
דברי ולפי  אותו. מכחישים שעדים משום נשבע , התובע 
אינו  הנתבע  אם שהרי  זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב  התובע  היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע 

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚt ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ

;ÔÙk ˜ÊÁ‰ ‡Ï  ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :eÓ‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L „ ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚMÈÂ ,ÔÙk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«

‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;ÔÙk ˜ÊÁ‰ ‡Ï  „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ "ל
ופלוני ]. פלוני  ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י  שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא  רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב  שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י  ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני  לא, או שפרע  בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק  לב  שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק  מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני  כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק  נחמן רב  אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק  שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף  רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב  לגבי  אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב  גם

.‰ÈÏ Ôz23Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈÓB‡  ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚt :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

Ët‰Â Ì‡È‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚtL ˙q‰ ÚMÈ  ˙Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈˆÓËt‰Ïe ÂÈc Ï ‡l‡ Ô‡È «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡  ÌÈ„Úa BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰ÚeMÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚÙÏ CÈˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע .23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב  ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני  פלוני  "יבואו (שם) נפחא
אני (גם קאמינא לברר נמי  "אנא יצחק : רבי  ביאר ב ) עמוד
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רבינו, ומפרש לברר)". כדי  העדים את להביא התכוונתי 
לפטרו  יועיל והבירור שפרע , להישבע  צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י , בשם פירש שם [וברשב "ם משבועה.
או  באו "לא שכתב : רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע , אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב  - והכחישוהו
בין  מחלק  שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב , ובכסף ֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע  - בפנינו פרע 
בזה). שהאריך ע  ס ' חו"מ  יוסף ' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי "א

.ÂBÏ Ó‡26:BÏ Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È‰Â ÔÈca BÚz ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,eËt  ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï Ó‡ ‡Ï È‰L .29„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»
BÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…

ÔÙk ˜ÊÁ‰ ‡Ï  ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט .26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי  בצחוק 
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי  הן, אמרתי : לא

עדים. עלֿידי  שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי . אתם הנתבע : להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע  שחייב  כתב , פא ס ' חו"מ  [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב  וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי  על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32ÈBÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
„b‰33,Ô‰ :BÏ Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚz¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È‰  ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.ÔÙk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL ˜ B˙B‡ ÔÈB˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :Ó‡ .‰a‰ ˙BBÁ ÂÈÏÚ LiL ,ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .ÌeÏk BÏ iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .ËtÈÂ ˙q‰ ÚMÈ36ÂÈÏÚ ÌÈÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚBt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע  לא והנתבע 
התובע . ובין  ב .34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב  מלא

מתרגם  ב ) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי  "די  אונקלוס :

אפרע ". פארי  רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי  עשיר
חייב 38) שאני  מה פורע  הייתי  לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב  לדין שניה.40)נימוק  לבבא נימוק 
ורבי עצמו, את להשביע  שלא עשוי  אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק  בניו. את להשביע  שלא מוסיף : חייא
אלא  עצמו את להשביע  שלא עשוי  אדם אמרו שלא
עדים  בפני  לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע  בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡  ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
 Ô‰ :BÏ Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa BÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙ÈÏ e‡BiLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈc‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈÓB‡  ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa zÓ‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ

Â ;ËeÓ  ÌlLÂ „ÓÚÔÈÚBË ÔÈ‡  ÔÚË ‡Ï Ì‡ »«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ
BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…

ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ
.e‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ eËt  Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע : אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי  זה דין אמרו שם כט .). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע  טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע  שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב 'תוספות'
אדם  נחמן, רב  "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי  להשביע ",
כך. טען שהנתבע  נרמז ולא עצמו", את להשביע  שלא עשוי 
כ'תוספות'. שדעתו כתב  ס  אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי  לו היתה אחרת גירסא כנראה



      

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י' ראשון  יום 


 

ÌÈzL ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«ƒ

Á‡Â ËÁLÏ (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…¿««
.„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL ( .ÏÎ‡È Ck»…«∆…ƒ¿…¿∆¿¿∆»
ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („ .ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc ˙BqÎÏ (‚¿«««»»∆…ƒ«»≈«

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ Ì‡‰ ÁlLÏ (‰ .ÌÈa‰«»ƒ¿«≈»≈ƒ¿»»««»ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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קנח               
         

  
צריכים 1) אם וחגבים דגים ועוף ; חיה בהמה שחיטת יבאר

זה  ובאי  השחיטה; שיעור וכמה השחיטה; ומקום שחיטה;
קודם  הסכין בדיקת בה; ושחט  סכין ליבן שוחטין; דבר
ודין  חכם; לפני  סכינו בדק  שלא וטבח  ואחריה; שחיטה

שוחטין. ומתי  הסכין אורך כמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆiL ÈÓ ËBÁLiL3 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆∆¡…¿«
zÁÊÂ :Ó‡pL .ÏÎ‡È Ck Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a¿≈»«»»¿««»…«∆∆¡«¿»«¿»
L‡k C‡ :ÌeÓ ÏÚa BÎa Ó‡Â .E‡vÓe E˜aÓƒ¿»¿ƒ…¿¿∆¡«ƒ¿««««¬∆

Ïi‡‰ ˙‡Â Èv‰ ˙‡ ÏÎ‡È4‰iÁL z„ÓÏ ‡‰ . ≈»≈∆«¿ƒ¿∆»«»»»«¿»∆«»
‰Ó‰k5‰ËÈÁL ÔÈÚÏ6L‡ :ÓB‡ ‡e‰ ÛBÚe . ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈¬∆

,„nÏÓ .BÓc ˙‡ CÙLÂ ÓB‚Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ»≈«»¿≈¿»«∆»¿«≈
‰iÁ‰ Ìc ˙ÎÈÙLk ÛBÚ‰ Ìc ˙ÎÈÙML7. ∆¿ƒ««»ƒ¿ƒ««««»

התורה 2) קום 3)מן של מצוה אינה ששחיטה אע "פ 
אכילת  על מוותרים ואם לעשותה, מצווים שאנחנו ועשה
איסור  והכשרת שהיתר רבינו דעת שחיטה. חיוב  אין בשר
"וצונו  ברכה בה תקנו ולפיכך התורה, מן עשה מצות כן גם
בספר  ראשון בשורש הרמב "ן כתב  כן השחיטה". על
כותב  ה"ב  ברכות מהלכות י "א ובפרק  רבינו. לדעת המצוות
כגון  לרשות, דומין אלא חובה שאינה מצוה ויש רבינו:
מזוזה  ולעשות בבית לשכון חייב  אדם שאין ומעקה מזוזה
נמנים  ומעקה מזוזה והרי  וכו', מעקה בשביל בית לבנות או
כך. שחיטה אף  התורה, מן עשה מצוות בחשבון

בשר".4) ואכלת "תזבח  כתוב : הפסוק  שהרי5)ובראש
הם  חיה ואיל בכל 6)צבי  היא בהמה בכלל שחיה ואע "פ 

כן  ואחר תאכלו" אשר הבהמה "זאת נאמר שהרי  מקום,
להיקש  ללמוד צריך כאן עא. שם כמבואר וצבי  איל מונה
מבהמתך  וזבחת נאמר לא שבפסוק  משום בשחיטה, שחיה

בכלל. חיה ואין וצאנך מבקרך זה 7)אלא מפסוק  למדו
דמו  שפיכות בכל לעוף  דיו = סגי " בעלמא "בשפיכה
האומר  לדעת הוא זה לימוד בשחיטה. דוקא ולאו שהיא,
לעוף  שחיטה יש והאומרים התורה. מן לעוף  שחיטה אין
זאת  לומדים - הפרק  בראש רבינו פסק  וכן התורה, מן
דמם  ששפיכת - ועוף " "חיה נאמר שכאן לחיה, עוף  מהיקש

היא. אחת

.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Â8ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ ˙Á‡ ÔlÎa ¿ƒ¿¿ƒ»¿À»««≈¿ƒ»«≈
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a9‰lÁz CÓ 10L‡ : ¿≈»«»¿»≈¿ƒ»¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜11,C ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ…≈≈
zÓ Oa‰  „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa12ÏÎ‡Ï eÒ‡Â . ≈¿≈≈¿≈ƒ«»»À»¿»∆¡…

˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰ËeÁM‰ ÔÓ13ÏÎB‡‰Â . ƒ«¿»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿»≈
È‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  dLÙ ‡ˆzL Ì„˜ ‰pnÓƒ∆»…∆∆≈≈«¿»≈¿…«¬∆«¬≈

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa ‡e‰14‰˜BÏ BÈ‡Â ,15. ƒ¿«……¿««»¿≈∆
‡ˆzL Ì„˜ ‰ËÈÁL Á‡ ‰pnÓ CzÁÏ zÓeÀ»«¿…ƒ∆»««¿ƒ»…∆∆≈≈

dLÙ16‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓe ,17, «¿»¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆
˙eÓzL „Ú BÁÈpÓe18.epÏÎ‡È Ck Á‡Â «ƒ«∆»¿««»…¿∆

דרסה,8) שהייה, בשחיטה: הפוסלים דברים חמישה כגון
פגומה. תהיה שלא הסכין בדיקת וכן ועיקור, הגרמה חלדה,

אחת 9) ברכה לכן בכולם, שוות שחיטה שהלכות מפני 

לעשייתן".10)לכולם. "עובר מברכין הברכות שכל
המצוה. עשיית לפני  מפני11)פירוש: לשחוט , ולא

הוא  שאן כן ואינו לשחוט  מצווה שהוא משמע  שלשחוט 
שהאכילה  וקדשים ובפסח  אוכל. ואינו שוחט  אינו רוצה

לשחוט . מברך - מצוה השחיטה וגם לפי12)מצוה
מעכבות. אינן שהרי13)שברכות החי , מן אבר משום ולא

לישראל  הותרה שכבר במפרכסת החי  מן אבר איסור אין
הוא  והרי  שמסיים: כמו אחר, איסור משום אלא בשחיטה,

הדם. על תאכלו לא בבמה 14)בכלל חיות עוד שיש
זו 15) תעשה לא פירוש: שבכללות". לאו שהוא מפני 

כתב  וכן בברייתא. מפורטים וכולם איסורים הרבה כוללת
שבכללות  לאו וזהו המצות: מספר תשיעי  בשורש רבינו.
"לא  יתעלה שאמרו וזה עתה, שנבאר כמו עליו לוקין שאין
מן  איסור שהוא רבינו בדעת נראה וכו'. הדם" על תאכל
בלא  "שהוא שם הברייתא לשון וכן לוקין שאין אלא התורה
משום  לוקה אינו כולם על אמרו: שם ובגמרא תעשה",
שאינו  רש"י  דעת אבל מעשה. בו שאין לאו (שהוא) דהווה

הוא. בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן איסור וכמו 16)אלא
החי . מן אבר משום כאן שאין לשון 17)שכתבנו

קודם  ראשונה הדחה מזכיר אינו רבינו וגם שם. הברייתא
אין  לשונו: שכן יפה". "מולחו בלשון נכלל שזה מליחה
הרי וכו'. יפה יפה מולחו כן אם אלא דמו מידי  יוצא הבשר
ראשונה. הדחה אחר וכונתו תחילה מולחו שכתב 

של 18) האיסור פקע  כן ואחרי  נפשה, שתצא עד לה וממתין
הדם. על תאכלו לא

.‚ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c19‡l‡ ,‰ËÈÁL ÌÈÎÈˆ ÔÈ‡  »ƒ«¬»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ô‡ˆ‰ :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .Ô˙B‡ ˙zn‰ ‡È‰ Ô˙ÙÈÒ‡¬ƒ»»ƒ««∆∆»¬≈≈¬…
Ìi‰ È‚c Ïk ˙‡ Ì‡ ,Ì‰Ï ‡ˆÓe Ì‰Ï ËÁMÈ ˜e»»ƒ»≈»∆»»»∆ƒ∆»¿≈«»

Ô‡ˆÂ ˜a ˙ËÈÁLk ÌÈ‚c ˙ÙÈÒ‡  Ì‰Ï ÛÒ‡È20. ≈»≈»∆¬ƒ«»ƒƒ¿ƒ«»»»…
dcÏ ‰ÙÈÒ‡a  ÏÈÒÁ‰ ÛÒ‡ :Ó‡ ÌÈ‚Áe21. «¬»ƒ∆¡«…∆∆»ƒ«¬ƒ»¿«»
ÔÈzÓ  ÌÈn‰ CB˙a Ô‰ÈÏ‡Ó e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿««ƒÀ»ƒ

ÌÈiÁ ÔÏÎ‡Ï zÓe23. À»¿»¿»«ƒ

בגמרא 19) ומפרשים היתר. שכולו חגבים ודם דגים דם יצא
כמה  מביאים שחיטה צריך שאין היתר כולו מאי שם
שחיטה. בלא מותרים שחגבים בש"ס  מקומות

כתיבה 20) הכא כז: חולין בסוגיא שאומר כמו הפירוש
הפסוק  שבאותו כלומר, דאחריני , שחיטה במקום אסיפה
יאספו, ואמר הלשון שינה ובדגים שחיטה נאמר וצאן בבקר
ובצאן. בבקר בשחיטה היא בדגים שאסיפה מינה שמע 

ראיה 21) שדחה הרשב "א, בשם כאן מביא משנה המגיד די ,
בדגים  רק  שהרי  שחיטה, טעונים שאין לחגבים רבינו של זו
הפסוק  שמשנה היינו שחיטה, במקום אסיפה בהם שכתוב 
אבך  די , שבאסיפה אומרים אנו למעלה, כמבואר בלשונו
נזכר  שלא שחיטה, במקום נאמר לא הרי  החסיל אוסף 
ויש  שחיטה? טעונים אין שחגבים לנו מנין בפסוק , שחיטה
שנאמר  וחיה לבהמה היקש יש שבדגים רבינו, דעת ליישב 
במים  הרומשת החיה וכל וגו' הבהמה תורה וזאת בפסוק :
בדגים  שכתוב  כיון אלא ההיקש, מן שחיטה היו וצריכים
למדים  אנו בבהמה, שחיטה בו שכתוב  פסוק  באותו אסיפה
דגים  אסיפת רבינו שכתב  וזהו באסיפה, דים שדגים מזה

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



קנט                
         

כשם היינו וצאן, בקר את כשחיטת מתירה ששחיטה
שאין  בחגבים אבל הדגים. את מתרת אסיפה כך הבהמה
שחיטה, צריכים שהם בתורה מצאנו ולא היקש שום
אפילו  שלו אסיפה ודיה כמשמעו אסיפה הפסוק  מפרשים
הכסף  כתבו וכן שחיטה. במקום אסיפה נאמרו לא אם
שחיטה, טעונין אין הללו וחגבים משנה. והלחם משנה
כמשמעו  הבהמה תורת זאת הכתוב  הזכירן דגים אחר שהרי 
שרץ  וכל דגים אלו במים הרומשת החיה נפש וכל וגו'

חגבים. אלו הארץ  על ניצודו 22)השורץ  אם שכן וכל
בחיים  צידתם אומרים נו ואיןא מתו. כך ואחר אדם בידי 
יהיו  המים בתוך כשמתים אבל המתרת, אסיפה היא
מיתתם. לאחר ואפילו דיה שהיא אסיפה כל אלא אסורים,

על 23) מקשים מתים". בין חיים בין חגבים אדם "אוכל
ומתרצים: תשקצו, בל משום אסורים חיים חגבים הרי  רבינו
חגב  לא אבל תשקצו, בל משום אסור טמא חגב  רק  א.
ואין  ולאכלו ממנו אבר לחתוך שמותר רבינו כונת ב . טהור.
אסור  חי  כשהוא לאוכלו אבל החי , מן אבר איסור משום בו

שם. התוספות דעת גם וכן תשקצו. בל משום

.„LÙÏ CÈˆ ,Ì˙Ò ‰Bza ‰eÓ‡‰ BÊ ‰ÁÈÊ¿ƒ»»¬»«»¿»»ƒ¿»≈
?ÔÈËÁBL ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a :Ú„ÈÏÂ d˙B‡»¿≈«¿≈∆»ƒ«¿≈»¬ƒ
È˙Óe ?ÔÈËÁBL „ ‰Ê È‡e ?‰ËÈÁM‰ eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ«¿ƒ»¿≈∆»»¬ƒ»«
Ô‰ ‰Óe ?ÔÈËÁBL „ˆÈÎÂ ?ÔÈËÁBL ÔÎÈ‰Â ?ÔÈËÁBL¬ƒ¿≈»¬ƒ¿≈«¬ƒ»≈
‡e‰ ÈÓe ?‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈc‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ
:Ó‡Â ‰Bza eeˆ el‡‰ ÌÈc‰ Ïk ÏÚÂ ?ËÁBM‰«≈¿«»«¿»ƒ»≈ƒ»«»¿»«
EÈÚLa zÏÎ‡Â ,E˙Èeˆ L‡k ÓB‚Â E˜aÓ zÁÊÂ¿»«¿»ƒ¿»¿¿≈«¬∆ƒƒƒ¿»«¿»ƒ¿»∆
‡Lk ,Ô‰a ‰eˆ ‰t ÏÚ el‡‰ ÌÈc‰ ÏkL .ÓB‚Â¿≈∆»«¿»ƒ»≈«∆ƒ»»∆ƒ¿»
BÓk ,‰ÂˆÓ ˙‡˜p‰ ‡È‰L ,‰t ÏÚaL ‰Bz»∆¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

‰Ê eaÁ ˙lÁ˙a e‡aL24. ∆≈«¿ƒ¿ƒ«ƒ∆

(24- תורה והמצוה. והתורה תורה: משנה לספר בהקדמה
התורה  לעשות וצונו פרושה, זו - והמצוה שבכתב , תורה זו

פה. שבעל תורה הנקראת היא זו ומצוה המצוה, פי  על

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó25ÏÎÂ .‡ev‰ ‡e‰ ¿«¿ƒ»ƒ««««»¿»
˙lÁzÓ ?ËLea „ˆÈk .‰ËÈÁLÏ Lk ‡ev‰««»»≈ƒ¿ƒ»≈««≈∆ƒ¿ƒ«

ıek˙Ó B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁLkL ÌB˜n‰26ÌB˜Ó „Ú «»∆¿∆¿ƒƒ¿«≈«»
ÔÈˆt ÔÈˆt ˙BÈ‰Ï ÏÈÁ˙ÈÂ ÈÚOiL27‰Ê  ÒÎk ∆«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»≈∆

.ËLea ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰¿«¿ƒ»«≈∆

לומר:25) התכוון או עוף , ובין חיה בין בהמה בין חי  כל
להוציא  מתכוון שרבינו מפרש, משנה ובמגיד החיות. מקום
חיה  עודנה שהבהמה פי  על שאף  מחיים. הנבילות שש את

נבילה. מידי  לטהרה מועילה השחיטה נכפל 26)אין
החלל. פי  עוגל ונסתם חללו בצד חלק 27)הוושט  ואינו

הוושט . כפנים

.Âıaz ‡˜p‰ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ËÁL»«¿«¿»ƒ»∆¿«ƒ¿»«¿«
ËLe‰28Èa ˙lÁzÓ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰hÓÏ B‡ , «≈∆¿«»ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ÌÈÚÓ29ËLe‰ ıaz eÚLÂ . ≈«ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ«¿««≈∆
‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L30È„k  ‰iÁÂ ‰Ó‰a : ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzLa ÊÁ‡iL31BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰  ÛBÚe ; ∆…«ƒ¿≈∆¿¿»¿«…¿ƒ»¿
BË˜Â32˜Ùf‰ „Ú  ‰hÓÏe .33. ¿»¿¿«»««∆∆

בלחי .28) דבוקו משמיה 29)מקום יחזקאל בר כרמי 
הראש 30)דרב . מפרש 31)לצד ורש"י  יד. תפיסת כדי 

רבינו. דעת וכן אצבעות. רבינו 32)ארבע  מקור אולי 
בית  "מקום ופרש"י  מבלעתא זירא אמר יונא מג : משם
ורבינו  מאוד". הנקב  לראש סמוך תורבץ  קרוי  הבליעה
וכפוסקים  ממש יונה אלא האמורא, שם לא "יונה" מפרש

ועוף שהביא עוף  כל שמשערים משמע  ומזה יוסף . הבית
שלו. הבליעה בית במקום וקטנו גדלו של 33)לפי  גגו

כוושט . נידון זפק 

.ÊÚBk ÈetMÓ ?‰wa ‰ËÈÁL ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿¿ƒ»«»∆ƒƒ«
‰hÓÏe34‰Ó‰a‰ CLÓzLk ‰‡‰ Ûk L‡ „Ú35 ¿«»«…¿«»≈»¿∆ƒ¿…«¿≈»
d‡eˆ36˙BÚÏ37.‰wa ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê  «»»ƒ¿∆¿«¿ƒ»«»∆

‡eˆ ‡˜  ıeÁaÓ ‰f‰ ÌB˜n‰ „‚kL ÏÎÂ38. ¿…∆¿∆∆«»«∆ƒ«ƒ¿»«»

גדולה 34) העליונה והטבעת טבעות טבעות עשוי  הקנה
ופסק  כובע . כעין הקנה משתפע  ממנה ולמעלה מכולן,
משפוי למטה הקנה שכל אנטיגנוס , בן חנינא כר' רבינו
לשחיטה. כשר - הגדולה הטבעת ואפילו - הכובע 

שהקנה 35) אע "פ  למעלה כנפים ופורשים נמתחים שהם
חיבורם. מקום עד ביניהם ולא 37)כדרכה 36)יורד

לשחיטה.38)יותר. כשר הצואר כל ששנינו:

.ÁdÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ‰Ò‡39B‡ ,‰a‰ d‡eˆ ‰ÎLÓe »¿»«¿≈»«¿»»¿»«»»«¿≈
Òp‡L40ËÁLÂ ,‰ÏÚÓÏ ÔÎLÓe ÔÈÓÈq‰ ˙‡ ËÁBM‰ ∆ƒ≈«≈∆«ƒ»ƒ¿»»¿«¿»¿»«

B‡ ‰w ‰ËÈÁM‰ ˙‡ˆÓÂ ‡eva ‰ËÈÁL ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»««»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«»∆
‰ËÈÁL ÌB˜Óa ‡lL ËLe41‰Ï ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 42. «≈∆∆…ƒ¿¿ƒ»¬≈∆¿≈¿≈»

להגיע 39) כדי  הרגיל, מן יותר הצואר את מתחה הבהמה
ממנה. המרוחק  פי41)שדחק .40)לעשב  על אף 

שאחר  מכיון שחט , שחיטה במקום שחיטה שבשעת
שלא  השחיטה נמצאת למקומם וחזרו נתכווצו השחיטה

ספק 42)במקומה. רבינו: פסק  לכן בתיקו. נשאר זה דין
עצמה  הבהמה אנסה בין הבדל שאין מדברי  יוצא  נבילה.

בתיקו. נשארו המקרים ושני  השוחט  אינסה ובין

.ËÌ‡Â .‡ev‰ ÚˆÓ‡a ËÁLiL ËÁBM‰ CÈˆÂ¿»ƒ«≈∆ƒ¿«¿∆¿«««»¿ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL  ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÁL43‡e‰ ‰nÎÂ . »«ƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«»

‰w‰ Ô‰L ,ÔÈÓÈq‰ ÈL ?‰ËÈÁM‰ eÚLƒ«¿ƒ»¿≈«ƒ»ƒ∆≈«»∆
ËLe‰Â44ÔÈa ,Ô‰ÈL eÎ˙ÁiL ‰lÚÓ‰ ‰ËÈÁM‰ , ¿«≈∆«¿ƒ»«¿À»∆≈»¿¿≈∆≈

ÛBÚa ÔÈa ‰Ó‰a45ËÁBM‰ Ôek˙È ‰ÊÏÂ .46Ì‡Â . ƒ¿≈»≈¿¿»∆ƒ¿«≈«≈¿ƒ
L‰Ó‰a ÌÈM‰ Â ,ÛBÚa Ô‰Ó „Á‡  ËÁ»«…∆»≈∆¿¿…«¿«ƒƒ¿≈»

‰iÁe47.‰Lk B˙ËÈÁL  ¿«»¿ƒ»¿≈»

באמצע 43) שישחוט  צריך לכתחילה אבל בדיעבד ודוקא
רש"י . כדברי  ולא שם התוספות כפירוש קנה,44)הצואר,

גרגרת. - שני45)בגמרא לכתחילה לחתוך צריך כן גם
אחד. סימן ולא שני46)סימנים כל לחתוך ידו יאמן

בירושלמי . כמבואר כבהמה.47)הסימנים, היא שחיה

.ÈB˙ËÈÁL ‰Ó‰a  ÈM‰ ÈˆÁÂ Blk „Á‡‰ ËÁL»«»∆»À«¬ƒ«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»
‰ÏeÒt48‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÏL BaÂ ‰Ê ÏL Ba . ¿»À∆∆¿À∆∆««ƒ∆…

ËeÁk BÈˆÁ ÏÚ ˙È ‡l‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ ËÁL»«ƒ»∆»≈∆∆»»≈«∆¿¿
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‰ÚO‰49BÈˆÁ ÏÚ ˙È ËÁML ÔÂÈk .‰Lk BÊ È‰  ««¬»¬≈¿≈»≈»∆»«»≈«∆¿
.‡e‰ Ba  ‡e‰L Ïk»∆À

הסימן 48) של ורובו זה סימן של רובו לשחוט  שצריך
על 49)השני . אף  וחצי  מאחד פחות נשחט  ביחד כן ואם

וסימן. סימן כל של רובו שנשחט  מפני  כשרה, כן פי 

.‡ÈÛBÚa elÙ‡  ‰Ê ÏL BÈˆÁÂ ‰Ê ÏL BÈˆÁ ËÁL»«∆¿∆∆¿∆¿∆∆¬ƒ¿
˜eÒt BÈˆÁ ‰È‰L ‰˜ .‰ÏeÒt B˙ËÈÁL50ËÁLÂ , ¿ƒ»¿»»∆∆»»∆¿»¿»«

ÏÈÁ˙‰L ÔÈa ,Ï BÓÈÏL‰Â ËÚÓ Ce˙Á‰ ÌB˜Ó ÏÚ«»∆»¿«¿ƒ¿ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ
ËÁLÏ51˙‡ ÒÈÎ‰L ÔÈa C˙Áa Ú‚Ùe ÌÏM‰ ÌB˜na ƒ¿…«»«»≈»««¬»≈∆ƒ¿ƒ∆

.‰Lk B˙ËÈÁL  Ï BÓÈÏL‰Â C˙Áa ÔÈkq‰««ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

"פגום".50) ששחט 51)בגמרא: בין בנקב  שפגע  בין
נקב . במקום

.ÈÔÈÓÈq‰ ˜cÏ CÈˆ ËÁBM‰ Ïk52Á‡Ï »«≈»ƒƒ¿…«ƒ»ƒ¿««
˜„iL Ì„˜ L‡‰ CzÁÂ ,˜„a ‡Ï Ì‡Â .‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ…»«¿∆¿«»……∆∆ƒ¿…

‰Ï BÊ È‰ 53È‰Óe ÊÈÊ ËÁBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,54. ¬≈¿≈»«¬ƒ»»«≈»ƒ»ƒ

הם.52) חתוכים ומטמאה 53)אם נבלה שם: כברייתא
זריז 54)במשא. טבח  וסתם שיבדוק  צריך הטבח  בגמרא:
ומהיר.

.‚È‰ÈiÁa ‰Ó‰a Ïk55˙„ÓBÚ eq‡ ˙˜ÊÁa56„Ú , »¿≈»¿«∆»¿∆¿«ƒ∆∆«
‰ËÁLpL È‡cÂa Ú„eiL57.‰LÎ ‰ËÈÁL ∆ƒ»«¿««∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»

הלכה 55) על ומוסב  בהמה "שכל" משנה המגיד גירסת
ששכל  מפני  נבלה זו הרי  בסימנים בדק  לא שאם הקודמת
הדין  טעם שהוא משנה הכסף  דעת וכן וכו'. בחייה בהמה
בהמה". "כל גורס : שהוא פי  על ואף  הקודמת שבהלכה

מתה,56) שהיא ומכיון כראוי  נשחטה שלא אומרים ואנו
אבר  של איסור בחזקת מפרשים יש נבילה. בחזקת היא הרי 
החי , מן אבר משום באכילה אסורה בחייה שהרי  החי . מן
שאינה  איסור חזקת מפרשים אחרים אבל רש"י . דעת וכן
בשר  תאכל שלא ואכלת" "וזבחת אמרה שהתורה זבוחה
בלאו  באכילה אסורה בחייה הבהמה כן ואם שחיטה בלא
התוספות  דעת וכן . "וזבחת" של עשה מכלל הבא

אם 57)והרשב "א. היינו נשחטה". במה לך שיודע  "עד
דיני בשאר אף  פוסק  ורבינו פגום. שמא בסכין הספק 

שחיטה.

.„ÈÔÈkÒa ÔÈa .c ÏÎa ?ÔÈËÁBL „ ‰Ê È‡e¿≈∆»»¬ƒ¿»»»≈¿«ƒ
ˆa ÔÈa ˙ÎzÓ ÏL58˙ÈÓe˜a B‡ ˙ÈÎeÎÊa B‡ ,59ÏL ∆«∆∆≈¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆

Ì‚‡‰ ‰˜60‡e‰Â .ÔÈÎ˙BÁ‰ ÌÈcÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ¿≈»¬«¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿
Ì‚t da ‰È‰È ‡ÏÂ ,„Á ‰Èt ‰È‰iL61‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ∆ƒ¿∆ƒ»«¿…ƒ¿∆»¿»¬»ƒ»»

‰È‰ elÙ‡Â ,Ba ÔÈËÁBML c ÏL BcÁa ÌÏz BÓk¿∆∆¿À∆»»∆¬ƒ«¬ƒ»»
˙BÈa ÔË˜ ÌÏz‰62.‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  «∆∆»»¿≈¿ƒ»¿»

שחדדה.58) נבדלים 60)צלע .59)אבן קסמים שאין
הגמרא. ע "פ  הסימנים.61)ממנו את נוקבת שהפגימה

לפרש 62) ואפשר בו. (מתעכבת) חוגרת הצפורן אין ואפילו
מזה  פחות אבל צפורן בו שתחגור היינו ביותר קטן שתלם

פוסלת. הפגימה אין

.ÂË˙Á‡ ÁeÓ ‰f‰ ÌÏz‰ ‰È‰63da ËÁLÈ ‡Ï 64. »»«∆∆«∆≈«««…ƒ¿«»
a ˙k ‰ÓÈ‚t‰ ÔÈ‡L Áe‰ Cc ËÁL Ì‡Âd65 ¿ƒ»«∆∆»«∆≈«¿ƒ»ƒ∆∆»

.‰Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

במשחזת.63) הוחלק  והשני  אחד עוד אלא לפגימה שאין
הסמוכה.65)לכתחילה.64) בהלכה שמבואר כמו

.ÊËLiL LÈbz ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰a ˜„azL ÔÈkÒ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ»≈¿»»¿…«¿ƒ∆≈
Ì‚t da66da LiL LÈbz ‰‡‰a d˙B‡ ÈÊÁzLÎe , »¿»¿∆«¬ƒ»«¬»»«¿ƒ∆≈»

 ‡È‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰ Cc da ËÁL Ì‡ :Ì‚t¿»ƒ»«»∆∆»»¿…≈ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL67‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ‡È‰ Ì‡Â ;68. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»

והוליך 66) במשחזת הפגימה של אחד עוקץ  שהוחלק  כגון
את  קרע  ולא הוחלק , שלא בעוקץ  תחילה ופגעה הסכין את
שלא  בוודאי  השני  והעוקץ  בעוקץ , נאחז שלא מכיון הסימן,

הוחלק . שהרי  בין 67)קרע , הסכין בראש שהפגימה בין
באמצע . בעוקץ 68)שהיא הסימן נאחז שבהבאה מכיון

הוחלק . שלא

.ÊÈLÁk ˙„BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÈkÒ69Ì‚t da ÔÈ‡Â «ƒ∆ƒ»¿∆∆¿»»¿≈»¿»
dÈ‡Â ˜ÏÁ ‰ÈtL ÔÈkÒÂ .‰lÁzÎÏ da ÔÈËÁBL ¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ»»»¿≈»

‰cÁ70ÏÚ Û‡Â .da ÔÈËÁBL  Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿≈»¿»¬ƒ»¿««
 dËÁML „Ú ÌBi‰ Ïk da ‡È‰Â CÈÏB‰L Ètƒ∆ƒ¿≈ƒ»»««∆¿»»

‰Lk B˙ËÈÁL71. ¿ƒ»¿≈»

עמוקה 69) והסכין במשחזת העוקצים והוחלקו שנפגמה
ראשו  מגביה גחונו על הולך כשהוא שהנחש כנחש, שם
גומא. כמו וביניהם גבוה וזנבו משוקעת ושדרתו מלפניו,
ויורד  עולה שם, בגמרא רבינו של גירסתו היתה הרדב "ז לפי 

בסכין. ויורד עולה היא: גירסתנו אבל "סכין 70)כנחש.
בשהייה.71)רעה". פסלה ולא החתון הפסיק  שלא כיון

.ÁÈ‡l‡ ,‰˜ÏÁ dÈ‡ È‰Â ,‰ÊÁL‰L ‰cÁ ÔÈkÒ«ƒ«»∆À¿¬»«¬≈≈»¬»»∆»
,Úaˆ‡a CazÒÓ ‡e‰L ˙ÏaM‰ L‡ ÚbÓk dzÚbÓ««¿»¿««…«ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆¿«

.da ÔÈËÁBL  Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿»¬ƒ»

.ËÈ,Ôtˆ B‡ ˆ ıˆwL B‡ ,ÔL B‡ ‰˜ LÏBz‰«≈»∆≈∆»«…ƒ…∆
Ì‡Â .Ô‰a ÔÈËÁBL  Ì‚t Ô‰a ÔÈ‡Â ÔÈcÁ Ô‰ È‰Â«¬≈≈«ƒ¿≈»∆¿»¬ƒ»∆¿ƒ

Ú˜wa ÔˆÚ72Ì‡Â ;ÌÈˆeÚ Ô‰Lk Ô‰a ËBÁLÈ ‡Ï  ¿»»««¿«…ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁL73. »«¿ƒ»¿≈»

חברו.72) ולבסוף  מעיקרו 73)תלוש מחובר שרק  כרבי ,
כשר, - חברו כך ואחר תלוש אבל בו, לשחוט  פסול
מאליו, עולה קנה או הכותל מן יוצא צור היה שם: בברייתא
בידי שנבנה בכותל ולא מערה, בכותל - בגמרא ופירשו

אדם.

.ÎÌ„˜ Ô˙ia ˙lÁzÓ ÔÈaÁÓ Ô‰Lk Ô‰a ËÁL»«»∆¿∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»…∆
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  Ô˙B‡ ˜ÚiL74ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ∆«¬…»¿ƒ»¿»¿««ƒ∆≈
.Ì‚t Ì‰a»∆¿»

ממה 74) זה ולומדים תלוש בדבר להיות צריכה ששחיטה
וגו'", לשחוט  המאכלת את "ויקח  שנאמר

.‡ÎÌÈpL Ba LiL ‰Ó‰a ÈÁÏ Á˜Ï75ËÁLÂ ˙BcÁ »«¿ƒ¿≈»∆≈ƒ«ƒ«¿»«
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‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  Ô‰a76ÏbÓk Ô‰L ÈtÓ ,77Ï‡ . »∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆≈¿«»¬»
˙Á‡ ÔLa78a ‰Úew‰ÈÁl79,‰lÁzÎÏ da ËÁBL  ¿≈«««¿»«∆ƒ≈»¿«¿ƒ»

Ba ‰Úe˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â80. ¿««ƒ∆ƒ¿»

ויותר.75) בין 76)שתים הפרש שיש פגומה כסכין שהיא
לזו  זו התבואה.77)שן בה שקוצרין ואע "ג 78)קציר

שהוא  כל בסכין והביא הוליך לן קיימא הא רוחב , בה שאין
הגוף .79)כשירה. מן שחיטה 80)התלושה נקראת לא

בלחי , אלא חיים בעלי  לגוף  מחוברת שאינה כיון במחובר
תלושה  ליד המחוברת בצפורן הדין וכן יד. כבית הוא והלחי 

הגוף . מן

.Îe‡a ÔÈkq‰ ÔaÏ81B˙ËÈÁL  da ËÁLÂ ƒ≈««ƒ»¿»«»¿ƒ»
‰Lk82ÏbÓ „Á‡ dcvL ÔÈkÒ .83 ‰ÙÈ ÈM‰ dcˆÂ ¿≈»«ƒ∆ƒ»∆»«»¿ƒ»«≈ƒ»∆

ËBÁLÈ ‡nL ‰Êb .‰lÁzÎÏ ‰Ùi‰ „va ËBÁLÈ ‡Ï…ƒ¿«««»∆¿«¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿
 ËÁL ‰Ùi‰ „ve ÏÈ‡B‰ ,ËÁL Ì‡Â .Á‡‰ „va««»«≈¿ƒ»«ƒ«««»∆»«

.‰Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

מפני82)באש.81) והטעם: שמואל. בשם זירא ר' דברי 
לפני לחתוך וממהר שמקדים לליבונה", קודם ש"חידודה
גורסים  הראשונים מן וכמה הסכין. מחום נשרף  שהסימן
שם, בסוגיא כדאמר הצדדים מפני  פסולה" "שחיטתו
ונמצא  הסימנים את שורפים הסכין צדדי  מפני  כלומר,
שהוא  כל שנקב  וושט  שחיטה, קודם שריפה ידי  על שניקבו

טריפה. המשנה 83)- בלשון יד מגל

.‚Î‰Ê „vÓe dcÁa ÔÈkq‰ ˜ciL CÈˆ ËÁBM‰84 «≈»ƒ∆ƒ¿…««ƒ¿À»ƒ«∆
d‡ÈÓe dÎÈÏBÓ ?d˜„Ba „ˆÈÎÂ .‰Ê „vÓe85ÏÚ ƒ«∆¿≈«¿»ƒ»¿ƒ»«

BÚaˆ‡ Oa86Btˆ ÏÚ d‡ÈÓe dÎÈÏBÓe87LÏMÓ ¿«∆¿»ƒ»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»
d ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈ„„ˆ ÈLe ‰Èt Ô‰L ,‰È˙BÁe∆»∆≈ƒ»¿≈¿»»¿≈∆…ƒ¿∆»

.da ËBÁLÈ Ck Á‡Â ,ÏÏk Ì‚t¿»¿»¿««»ƒ¿»

רותחא".84) ואתלת ואטופרא "אבישרא כדרך 85)שם:
השחיטה  ולא 86)מעשה הבשר על הסכין את ומעבירין

גדול  להרגש צריכה שהבדיקה מפני  הסכין, על האצבע  את
מהרגשתו  קצת שתבטל אפשר ובאה הולכת האצבע  ואם
נחה  תהיה שהאצבע  צריך ולכן בתנועה, עסוק  בהיותו
שלמה  הרגשתו תהיה ואז מתנועעת בלתי  במקומה עומדת
בשביל  אצבעו בשר על הבדיקה שהוא. כל מפריע  בלי 

רך. שהוא ולאחר 87)הושט  קשה. שהוא הקנה בשביל
הצפורן  נפגמה שמא אחרת, צפורן על יבדוק  אחדות בדיקות
קלה  בפגימה הבודק  ירגיש לא כך ומתוך סכין של בחודו

הצפורן. פגימות בתוך שעוברת לפי 

.„Î‰ËÈÁM‰ Á‡ Ôk ˜cÏ CÈˆÂ88‡ˆÓ Ì‡L . ¿»ƒƒ¿…≈«««¿ƒ»∆ƒ»»
‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ËÈÁM‰ Á‡ Ì‚t da89‡nL ; »¿»«««¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»∆»

BÚa90‰Óe‚t ÔÈkÒa  ÌÈÓÈq‰ ËÁMLÎe ,‰ÓbÙ »ƒ¿¿»¿∆»««ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
˙BÙBÚ B‡ ˙Ba ˙BÓ‰a ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .ËÁL»«¿ƒ»«≈¿≈«

ÌÈa91‡Ï Ì‡L .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ˜cÏ CÈˆ  «ƒ»ƒƒ¿…≈»««¿««∆ƒ…
È‰  ‰Óe‚t ÔÈkÒ ˙‡ˆÓÂ ‰BÁ‡a ˜„e ,˜„a»«»«»«¬»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¬≈

‰BL‡‰ elÙ‡Â ,˙BÏ ˜ÙÒ Ïk‰92. «…¿≈¿≈«¬ƒ»ƒ»

זו,88) בדיקה וטעם יב . הלכה למעלה הסימנים כמו

הסימנים  וחתך הצואר בעור הסכין נפגם שמא שחוששים
אדם  בני  שרוב  בסימנים, אם הוא, שכן וכל פגומה, בסכין
הוא  להגלות שעומד דבר וגם כראוי  ושוחטים נזהרים
שנפגמה  החשש מפני  סכין בדיקת בדיקה, חכמינו הצריכו
ואי אדם של ברשותו שאינו סימנים, חיתוך לפני  בעור
הצריכו  בודאי  וחיפוש בדיקה ידי  על אלא לגלות אפשר

השחיטה. אחר לבדוק  פסולה,89)חכמים הונא רב  אמר
נבלה. ספק  הצואר.90)וכונתו עור את כשחתך

נפגמה 91) בעור עור שמא חוששין רך, עור שעור אע "פ 
נפגמה 92)הסכין. ראשונה של הצואר בעור שמא

שם: הסימנים, שחיטת לפני  שחיטתה

.‰ÎÁ‡ d˜„a ‡ÏÂ ,da ËÁLÂ ÔÈkq‰ ˜„a»«««ƒ¿»«»¿…¿»»««
Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ B‡ ÌˆÚ da LÂ ,‰ËÈÁL¿ƒ»¿»«»∆∆≈¿«≈»∆¿««

‰Lk B˙ËÈÁL  ‰Óe‚t d‡ˆÓe ˜„a Ck93˙˜ÊÁL ; »»«¿»»¿»¿ƒ»¿≈»∆∆¿«
da aML ‰Lw‰ ca ‰ÓbÙpL ÔÈkq‰94Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆ƒ¿¿»«»»«»∆∆ƒ≈»¿≈ƒ

‡lL „Ú ÔÈkq‰ ‰„‡L B‡ ,ÔÈkq‰ ˜„a ‡ÏÂ ÚLt»«¿…»«««ƒ∆»¿»««ƒ«∆…
‰Lk B˙ËÈÁL  ˜cÈ95. ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

ומכשיר,93) הונא רב  על החולק  - חסדא כרב  והלכתא
עצמות. בה רכים 94)כששיבר דברים שיבר אם אבל

נפגם  בעור שמא חוששים כך אחר פגומה ונמצאת
מספק . פסולה קודם 95)והשחיטה הסכין כשבדק 

בין  מה תשאל ואם בדוקה. בחזקת שהסכין השחיטה
הראש  ונחתך השחיטה אחר בדקם לא שאם סימנין,
שהריעותא  מכיוון ששם, לאמר יש יש נבלה? שחיטתו
בחזקת  אותה מעמידין עצמה, בבהמה היא החשש) (הפגם,
נולדה  שלא שלפנינו, בדין כן שאין מה שם, כמ "ש איסור
ואין  לבדקה אפשר שאי  בסכין, אלא הבהמה בגוף  הריעותא
אנו  שהרי  ודאית, שחיטה מידי  מוציא בסכין ריעותא ספק 
בדוקה. בחזקת שהיא בסכין היינו נשחטה" "במה יודעים

.ÂÎda ËÁBML BlL ÔÈkq‰ ˜„a ‡lL ÁaË Ïk»«»∆…»«««ƒ∆∆≈»
ÌÎÁ ÈÙÏ96Ì‡ :d˙B‡ ÔÈ˜„Ba  BÓˆÚÏ da ËÁLÂ , ƒ¿≈»»¿»«»¿«¿¿ƒ»ƒ

˙‡ˆÓÏÚ CÓÒiL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈcÓ  ‰˜e„e ‰ÙÈ ƒ¿≈»»¿»¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓˆÚ97Ì‡Â ;da ËBÁLÈÂ ‰Óe‚t ‰È‰˙Â «¿«««∆∆¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈcÓe ,B˙B‡ ÔÈÈÚÓ  ‰Óe‚t ˙‡ˆÓ98, ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ¿«ƒ
‰ÙË ‡e‰L ËÁML Oa Ïk ÏÚ ÔÈÊÈÎÓe99. «¿ƒƒ«»»»∆»«∆¿≈»

הפסוק 96) מן לזה אסמכתא ויש חכם, של כבודו מפני 
הסכין  את לבדוק  צריך שהחכם הראב "ד וכתב  שם. כמבואר
כדי הבדיקה בשעת היטב  המחשבה לפנות שצריך מפני 
האדם  יבדוק  שפעמים רואים אנו שהרי  בפגימה, שירגיש
וימצאנה  ויבדוק  כך אחר ויחזור פגומה ימצאנה ולא הסכין
ומפני אחרים. לדברים שפנה לב  רוע  אם כי  זה אין פגומה,
החכם. כבוד בזה ראו הוראה כמו זה והרי  גדול עיון שצריך

אמר 97) ושם: בגמרא. אינו הזה שהטעם רבינו, על מקשים
כבודו  מפני  אלא לחכם סכין להראות אמרו לא יוחנן: ר'
כגון  ברבינו הדברים שפירוש לאמר ואפשר חכם. של
והרי למכירה, ולא עצמו בשביל כלומר, לעצמו, ששחט 
אין  למכירה שלא לעצמו שבשוחט  סג. בעירובין אמרינן
אותו  מנדין טבח  זאת ובכל חכם, של בכבודו זלזול בזה
יסמוך  למכירה כשישחוט  גם אחרת ופעם בכך שעסקו לפי 
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לחכם. יראה ולא עצמו שם,98)על בגמרא מפרש רבינו
נדוי . על נוסף  אותו ששחיטתו 99)מעבירים כלומר,

נבלה. והבהמה פסולה

.ÊÎ.‡e‰L Ïk ?ËÁBML ÔÈkq‰ C‡ ‡e‰ ‰nk«»…∆««ƒ∆≈»∆
BÓk ,ËÁBL BÈ‡Â ˜BpL ˜c „ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆»»«∆≈¿≈≈¿

ÔËw‰ ÏÓÊ‡‰ L‡100Ba ‡ˆBiÎÂ101. …»ƒ¿≈«»»¿«≈

עוקץ 100) לו (מרצע 101)שיש דאושכפי " "מחטא כגון
הרצענים). של

.ÁÎ.‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎa ?ÔÈËÁBL È˙Óe»«¬ƒ¿»¿«≈«≈««¿»
.‰OÚi ‰Ó ‰‡iL È„k ,BnÚ ‰˜e‡ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬∆

.‰Lk B˙ËÈÁL  ‰ÏÙ‡a ËÁL Ì‡Â¿ƒ»««¬≈»¿ƒ»¿≈»

.ËÎ‚‚BLa ˙aLa B‡ ÌÈetk‰ ÌBÈa ËÁBM‰102Û‡ , «≈¿«ƒƒ¿«»¿≈«
BLÙa iÁ˙Ó ‰È‰ „ÈÊÓ ‰È‰ el‡L Èt ÏÚ103B‡ «ƒ∆ƒ»»≈ƒ»»ƒ¿«≈¿«¿

˙e˜ÏÓ iÁ˙Ó104B˙ËÈÁL  ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏÚ ƒ¿«≈«¿««ƒƒ¿ƒ»
‰Lk105. ¿≈»

בדין 102) יהודה כר' לעולם, לשוחט  אסור במזיד אבל
בשבת. סקילה.103)מבשל שחייב  שכל 104)בשבת

שכתב  כמו לוקין, - למלקות בהם כשהתרו כריתות חייבי 
כרת. חייב  הכפורים ביום מלאכה והעושה א. בפרק 

אבל 105) הכיפורים, יום או שבת במוצאי  באכילה ומותרת
אביו. בשם רב  בן חייא של מימרא באכיל, אסורה ביום בו

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"א שני יום 

   1 
שלמים 1) זו בהמה האומר או בעזרה; חולין השוחט  יבאר

שאינה  שחיטה ודין שוחטין; מקום זה ובאי  חולין; וולדה
צריכה  אם חולין ושחיטת שוחטין; כיצד ודין אדם; מכח 
לעבודה  דמה לזרוק  והשוחט  קדשים; לשם והשוחט  כוונה;

זרה.

.‡ÔÈ‡L .‰ÊÚ‰ ÔÓ ıeÁ ,ËÁLÏ zÓ ÌB˜Ó ÏÎa¿»»À»ƒ¿…ƒ»¬»»∆≈
Ï‡ ;„Ïa ÁaÊÓ ÈL„˜ ‡l‡ ‰ÊÚa ÔÈËÁBL¬ƒ»¬»»∆»»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬»

‰ÊÚa ÔËÁLÏ eÒ‡  ÔÈlÁ‰2‰iÁ ÔÈa ‰Ó‰a ÔÈa , «Àƒ»¿»√»»¬»»≈¿≈»≈«»
ÛBÚ ÔÈa3˜ÁÈ Èk :‰Â‡z Oa ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ≈¿≈≈ƒ¿««¬»ƒƒ¿«

E˜aÓ zÁÊÂ ,ÓB‚Â ÈÈ ÁÈ L‡ ÌB˜n‰ EnÓƒ¿«»¬∆ƒ¿«¿»¿≈¿»«¿»ƒ¿»¿
ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .EÈÚLa zÏÎ‡Â ,ÓB‚Â E‡vÓeƒ…¿¿≈¿»«¿»ƒ¿»∆»»«¿»∆≈
.'‰ Áa L‡ ÌB˜nÏ ıeÁ ‡l‡ ‰Â‡z Oa ÔÈËÁBL¬ƒ¿««¬»∆»«»¬∆»«

בריחוק 2) וזבחת, המקום ממך ירחק  כי  ראה: פרשת 'ספרי '
ובבשר  מקום. בקירוב  זובח  אתה ואי  זובח , אתה  מקום
רבינו. שמסיים כמו הכתוב , מדבר - חולין שהם  תאוה

נאמרו 3) פסוקים שלשה כהנים', וב 'תורת ב . נז, קידושין
א. בעזרה: יישחטו שלא בעלי ֿחיים למעט  הנדרשים בתורה
אהל  לפני  אותו "ושחט  ב . מועד". אהל פתח  "ושחטו
הסופית  הוא"ו מועד". אהל לפני  אותו "ושחט  ג. מועד".
הם, מיעוטים שלושה "אותו" המלים וגם "ושחטו" של
שלא  מזבח , קדושי  שאינם ועוף  חיה מומים, בעלי  למעט 

בעזרה. אותם ישחטו

.ËÁLpL ‰ÊÂ4BÏÎ‡Ï znL ‡e‰ ÌB˜nÏ ıeÁ ¿∆∆ƒ¿««»∆À»¿»¿
B˙B‡  ‰ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ Ï‡ ;ÌÈÚM‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¬»«≈Àƒ»¬»»

B‰Ë Oa‰5ÏÁa Ok ,‰È‰a eÒ‡Â6‡ˆBiÎÂ «»»»¿»«¬»»¿»»¿»»¿«≈
B˙B‡ ÌÈB˜Â .Ba7eÒ‡ BÙ‡Â ,8ËÁL elÙ‡ . ¿¿ƒ¿∆¿»¬ƒ»«

‰‡eÙÏ9ÏÈÎ‡‰Ï B‡ ÌÈÎBk „BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ƒ¿»«¬ƒ«≈»ƒ¿«¬ƒ
ÁBp‰ Ï‡ .ÌÈÏÎÏ10„BÚÂ ,wÚÓ‰Â ,‰ÊÚa ƒ¿»ƒ¬»«≈»¬»»¿«¿«≈¿≈

‰ÙË ‡ˆÓÂ ËÁBM‰Â ,ËÁML ÌÈÎBk11ËÁBM‰Â , »ƒ∆»«¿«≈¿ƒ¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a12Ôlk el‡ È‰  ‰ÊÚa ¿≈»«»»«¿≈ƒ»¬»»¬≈≈À»

.‰È‰a ÔÈzÓÀ»ƒ«¬»»

מהפסוק 4) גםֿכן שלומדים כלומר, א, הלכה המשך
מותר  הקודש למקום חוץ  שנשחט  זה שרק  ואכלת", "וזבחת
שם, בקידושין הוא וכן בעזרה. שנשחטו ולא לאכלו,
אוכל, אתה מקום ברחוק  זובח  שאתה מה ואכלת" "וזבחת

בעזרה. שנשחטו חולין אוכל אתה שהשחיטה 5)ואי 
שחיטה  שסובר שמעון לרבי  ואפילו נבלה. מידי  מטהרת
ב . פה, חולין שחיטה, שמה לא - לאכילה ראויה שאינה

ב .6) לג, תמורה בקבורה 7)משנה, שדינו  שם, כחכמים 
בשריפה. א.8)ולא לד, שם הנקברים, כל ולא 9)כדין

פ "ב . חולין תוספתא התורה 10)לאכילה, אסרה שלא
לאו  אלו וכל ל"וזבחת", דומה בעזרה, חולין שחיטת אלא
פ "ד. נזיר ב 'ירושלמי ' הובאה שם, תוספתא הם. שחיטה

כרבי11) – שחיטה שמה לא ראויה, שאינה ששחיטה
פ "ה. שם תוספתא עופות 12)שמעון. או חיה שם:

בהנאה. מותרים טמאים

.‚„Ïa ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡ÏÂ13eÒ‡ ÔÈlÁ‰ Ïk ‡l‡ , ¿…¿≈»¿«»ƒ¿«∆»»«Àƒ»
‰ÊÚÏ ÔÒÈÎ‰Ï14˙Bt B‡ ‰ËeÁL Oa elÙ‡ , ¿«¿ƒ»»¬»»¬ƒ¿«¿»≈

‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ  ÔÒÈÎ‰Â Ú Ì‡Â .˙ÙÂ15.eÈ‰Lk »«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ»¿∆»
ÔÈlÁ ËÁBM‰ ÏÎÂ .Ô‰ ‰Ïa˜ Èc Ôlk el‡ ÌÈ„e¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»≈¿»«≈Àƒ
‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ B‡ ‰ÊÚa»¬»»»≈¿«ƒƒ¿«Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 16. «ƒ«««¿

"וזבחת".13) הפסוק  מן למדנו אומרים 14)שאותם יש
אלא  אסור, בעזרה חולין זביחת רק  שלא התורה, מן שזהו
שאסור  אומרים ויש בעזרה. חולין הבאת לכל הואֿהדין
חולין, מנהג בהם שנוהגים אחרים יראו שמא מדרבנן
 ֿ (מגיד בקדשים לזלזל ויבואו הם שקדשים ויחשבו כדינם,

מכת"י ). אסורים 15)משנה בעזרה שנשחטו חולין שרק 
לעזרה. שהוכנסו חולין לא אבל ובהנאה, באכילה

של 16) 'עשה' מכלל הבא בלאו נאמר שאיסורם מפני 
לוקה  ואין כ'עשה', דינו - 'עשה' מכלל הבא ולאו "וזבחת",
העובר  גרע  שלא מרדות, מכת לוקה אבל התורה, מן עליו
בהל' המגיד הרב  וכמ "ש דרבנן, איסור על מעובר 'עשה' על
שם. ראה לכהן, גרושה ספק  בענין ה"ז, פי "ז ביאה איסורי 

.„d„ÏÂe ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a :ÓB‡‰17Ì‡ ,ÔÈlÁ »≈¿≈»¿»ƒ¿»»Àƒƒ
‰ÏÈÎ‡a zÓ d„ÏÂ  ‰ÊÚa ‰ËÁL18BÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿¬»»¬»»¿»»À»«¬ƒ»¿ƒ∆≈

ÌB˜Ó ˜eÁa B˙B‡ ËÁLÏ ÏBÎÈ19. »ƒ¿…¿ƒ»

שבה.17) ונשחט 18)העובר חולין שהוא אף ֿעלֿפי 
מתירתו. אמו ששחיטת ואסור 19)בעזרה קדשים שאמו

המקום  ממך ירחק  "כי  רק  נאמר ובפסוק  בחוץ , לשחטה
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קסג                
         

לזבוח  אסור מקום, בריחוק  לזבוח  יכול כשאתה וזבחת",
יא, תמורה שנפשטה, אביי  של בעיא בעזרה. מקום בקירוב 

ב .

.‰ÔÈËÁBL ÔÈ‡20:eÓ‡È ‡nL ,˙B‰e ÌÈnÈ CB˙Ï ≈¬ƒ¿«ƒ¿»∆»…¿
‰Ê ‡e‰ ÌÈÓ „BÚ21‡ÏÂ .ÌÈnÏ È˜Ók ‰‡Â , ≈«ƒ∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ««ƒ¿…

ÌÈÓ ‡ÏÓ ÈÏÎÏ ËBÁLÈ22‰evÏ :eÓ‡È ‡nL ,23 ƒ¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ∆»…¿«»
‡ÏÂ ,ÌÈÏk‰ CB˙a ËBÁLÈ ‡ÏÂ .ËÁL ÌÈna ‰‡zL∆≈»∆««ƒ»«¿…ƒ¿¿«≈ƒ¿…

ÌÈÎBk ˙„BÚ È„BÚ Cc ÔkL ,‡nb‰ CB˙Ï24Ì‡Â . ¿«À»∆≈∆∆¿≈¬«»ƒ¿ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁL25. »«¿ƒ»¿≈»

א.20) מא, חולין לשרא 21)משנה, "אימור שם: בגמרא
הים. של שרו שהוא למלאך פירוש: שחיט ", קא דימא
פסולה  שחיטתו כן גם עצמם, למים חשב  אם שאף  והאמת,
וי "ז, הי "ד להלן ראה מחוברים. שהם ואף ֿעלֿפי  מדרבנן,

שם. שיש 22)ובמגידֿמשנה אלא מים, מלא דוקא לאו
מים. של אוגן לתוך ובמשנה: מים. בגמרא:23)בו

עבודהֿזרה.24)בבואה. עובד כאילו ורק 25)ונראה
שוחטים. אין אמרו לכתחילה

.ÂÌÈÓ ÈÏÎÏ ÔÈËÁBL26˙È‡ ‰ev‰ ÔÈ‡L ,ÔÈeÎÚ ¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¬ƒ∆≈«»ƒ¿≈
‡nbÏ ıeÁ ËÁBL ÔÎÂ .Ô‰a27„BÈÂ ˙˙BL Ìc‰Â , »∆¿≈≈«À»¿«»≈¿≈

˜eMe .‡nbÏ28Ôk ‰OÚÈ ‡Ï29˙‡ ‰wÁÈ ‡nL , «À»«…«¬∆≈∆»¿«∆∆
ÌÈÈn‰30ËÁL Ì‡Â .31ÏÎ‡Ï eÒ‡  ˜eMa ‡nbÏ «ƒƒ¿ƒ»««À»«»∆¡…

zÓe .‡e‰ ÔÈÓ ‡nL ,ÂÈÁ‡ e˜ciL „Ú B˙ËÈÁMÓƒ¿ƒ»«∆ƒ¿¿«¬»∆»ƒÀ»
‰ÈÙq‰ ÔÙc ÏÚ ËÁLÏ32ÔÙc‰ ÏÚ ˙˙BL Ìc‰Â , ƒ¿…«…∆«¿ƒ»¿«»≈««…∆

ÌÈnÏ „BÈÂ33ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ËÁLÏ zÓe .34. ¿≈««ƒÀ»ƒ¿…««≈«≈ƒ

ב ).26) עמוד מ  שם (גמרא מים מלא משנה 27)לכלי 
שם. לא 29)בפרהסיא 28)וגמרא "ובחוקותיהם משום

שם). (גמרא במשנה 30)תלכו" עבודהֿזרה, עובדי 
נכונה. לא והיא הצדוקים", "את נוסחא: יש ובגמרא

שם.31) בה.32)גמרא, מהלך שאינו 33)כשהוא
הנהר. לתוך ולא הים לתוך לא לתוכם.34)שוחט  ולא

.Ê‡ev‰ ˙‡ Á˙BÓ ?ÔÈËÁBL „ˆÈk35ÔÈkq‰ CÈÏBÓe ≈«¬ƒ≈«∆««»ƒ««ƒ
d‡ÈÓe36‰ˆe ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa .ËÁBML „Ú37 ¿ƒ»«∆≈≈∆»¿»«¿≈»¿»

B„Èa ÔÈkq‰Â dtÚa ÊÁ‡Â ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»∆∆¿»«¿»¿»¿««ƒ¿»
‰hÓlÓ38.‰Lk BÊ È‰  ËÁLÂ ƒ¿«»¿»«¬≈¿≈»

א.35) מה, שם בתוספתא:36)ראה יש וכן ב . ל, שם
מכת"י ). (מגידֿמשנה ומביא מוליך שחיטה, מצות

מלמעלה.37) ב .38)והסכין יז, שם

.ÁÏ˙ka ÔÈkq‰ ˙‡ ıÚ39„Ú ‰ÈÏÚ ‡ev‰ ÈÚ‰Â »«∆««ƒ«…∆¿∆¡ƒ««»»∆»«
‡eˆ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁLpL∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿∆««

‰ÏÚÓÏ ÔÈkÒÂ ‰hÓÏ ‰Ó‰a‰40‡eˆ ‰È‰ Ì‡L ; «¿≈»¿«»¿«ƒ¿«¿»∆ƒ»»««
„Îa ‰Ó‰a‰ „z ‡nL  ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿»ƒ««ƒ∆»≈≈«¿≈»¿…∆

‰‡‰Â ‰ÎÏB‰ ‡Ïa C˙Á˙Â dÙeb41,‰ËÈÁL BÊ ÔÈ‡Â , »¿≈»≈¿…»»«¬»»¿≈¿ƒ»
‡a˙iL BÓk42ÛBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .43‰È‰L ÔÈa , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆»»

 epnÓ ‰hÓÏ B‡ ‰ˆeÚp‰ ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ B‡e«̂»¿«¿»ƒ««ƒ«¿»¿«»ƒ∆
‰Lk B˙ËÈÁL44. ¿ƒ»¿≈»

מחוברת.39) דרסה 41)שם.40)והיא כזו ושחיטה

הקודמת, בהלכה כמו תלושה, הסכין אם אבל ופסולה. היא,
אפילו  ולפיכך תשחוט , ולא הסכין תפול הבהמה תכביד אם
 ֿ (מגיד דרס  לא ודאי  ששחט  מכיון כשרה, למעלה צואר

מכת"י ). הי "א.42)משנה פ "ג קל.43)להלן שהוא
(מגידֿמשנה). אווזים כגון גדולים, עופות שם 44)ואפילו

ב . יז,

.Ëd‡È‰ ‡ÏÂ ÔÈkq‰ ˙‡ CÈÏB‰Â ËÁBM‰45B‡ «≈¿ƒ∆««ƒ¿…¡ƒ»
CÈÏB‰ .‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁLÂ dÎÈÏB‰ ‡ÏÂ d‡È‰¡ƒ»¿…ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»ƒ

‰Lk B˙ËÈÁL  BÊÈz‰Â L‡‰ C˙ÁL „Ú ‡È‰Â46. ¿≈ƒ«∆»«»…¿ƒƒ¿ƒ»¿≈»
‡È‰ ‡ÏÂ CÈÏB‰47˙‡ ÊÈz‰Â CÈÏB‰ ‡ÏÂ ‡È‰ B‡ ƒ¿…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆

LÈ Ì‡ :„Ïa ‰‡‰a B‡ „Ïa ‰ÎÏB‰a L‡‰»…¿»»ƒ¿««¬»»ƒ¿«ƒ≈
ÌÈ‡Âˆ ÈL ‡ÏÓk ÔÈkqa48 ËÁLp‰ È‡evÓ ««ƒƒ¿…¿≈«»ƒƒ«¿≈«ƒ¿»

‰Lk B˙ËÈÁL49Â‡Ï Ì‡Â ,50‰ÏeÒt B˙ËÈÁL 51. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ«¿ƒ»¿»
ÌÈL‡ ÈL ËÁL52.‰Lk B˙ËÈÁL  „Á‡k »«¿≈»ƒ¿∆»¿ƒ»¿≈»

ב .45) ל, שם מגידֿמשנה.46)משנה, וראה שם. משנה,
שם.47) א.48)במשנה, לא, שם בה 49)בגמרא, שיש

או  הובאה, בלא בהולכה הראש את ולהתיז לשחוט  כדי 
(רש"י ). השוחט  דרסה לא אם אפילו הולכה, בלא בהובאה

משהו 50) לצואר חוץ  או הצואר כעובי  הסכין שאורך
עמהם 51)(רש"י ). והראש הסימנים שאין היא, דרסה

דרסה. בלא לבדה זו במשיכה שם.52)נחתכים משנה,
 ֿ (כסף  הנשחט  צוארי  שני  כמלא הסכין אורך אין ואפילו

משנה).

.ÈÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL53ÈLÂ ‰Ê „vÓ „Á‡ elÙ‡ , ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¬ƒ∆»ƒ«∆¿≈ƒ
ÔÎÂ .‰Lk Ô˙ËÈÁL  eËÁLÂ ,Bc‚k Á‡ „vÓƒ««≈¿∆¿¿»¬¿ƒ»»¿≈»¿≈
La „Á‡k eËÁLÂ ÔÈÈkÒ ÈL eÊÁ‡L ÌÈLÈ ¿«ƒ∆»¬¿≈«ƒƒ¿»¬¿∆»ƒ¿≈

‡eva ˙BÓB˜Ó54‰Lk Ô˙ËÈÁL 55ËÁL elÙ‡Â . ¿««»¿ƒ»»¿≈»«¬ƒ»«
„Ïa ËLe‰ ‰Ê56ÌB˜Óa ËÁL ÈM‰Â ,Ba B‡ ∆«≈∆ƒ¿«À¿«≈ƒ»«¿»

Á‡57Û‡Â ,‰Lk BÊ ‰ËÈÁL È‰  Ba B‡ ‰w‰ «≈«»∆À¬≈¿ƒ»¿≈»¿«
ÔÎÂ .„Á‡ ÌB˜Óa dlk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ»À»¿»∆»¿≈

ÒBÓÏ˜k ‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁL58‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁLe ¿ƒ»»¬»¿À¿¿ƒ»»¬»
˜ÒÓk59.‰Lk  ¿«¿≈¿≈»

מוכח ,53) ושוחטין, בסכין אוחזים שנים ב . ל, שם במשנה
לשון  כתב , ורבינו בשנים. לשחוט  מותר לכתחילה שאפילו
שרבינו  ונראה כשרה". שחיטתם בסכין "ואחזו דיעבד
שחיטתו  והסיום שאוחזין, - אוחזין שנים במתניתין מפרש
לכתחילה  אבל מותר, בדיעבד שרק  מוכיח , במשנה כשרה
כשירצה  השני  על האחד יעכב  שמא כך, לשחוט  אסור
האחד  בקצה אוחז כשאחד רק  זה אבל אצלו. סכין להביא
אבל  בסופו, ואחד הסכין בראש אחד השני , בקצה והשני 
אפילו  - סכין של בקתו אחד במקום אוחזים שניהם אם

(מגידֿמשנה). מותר בין 54)לכתחילה סימן, של בהיקפו
ואחת  למעלה שאחת בין זו, כנגד זו הן שחיטות שאותן
במקום  תצרפם ואילו סימן, של בהיקפו שכולם כיון למטה,
בשם  (כסף ֿמשנה כשרה - סימן של בהיקפו רוב  יהא אחד
אותם  שכל כגון פירש, משבחא אחא ורב  הראשונים).
בו  וכיוצא בקנה אחת בטבעת סימן של בהיקפו מקומות
מעט  כאן נחתך הסימן, ונהפך ששחט  בשעה כגון בושט ,
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אחד  כשחתך אבל רוב , יש כולו ובין סביב , סביב  מעט  וכאן
 ֿ (מגיד פסולה לגוף , סמוך יותר למטה והשני  למעלה

שנים 56)שם.55)משנה). חננאל  רבינו מפרש כן
הושט  ורוב  למעלה הקנה רוב  כגון בגמרא, מקומות ושלשה

(מגידֿמשנה). האומר 57)למטה כשמואל ולא כרב ,
שם. חולין וגלויה, מפורעת שחיטה התחיל 58)שצריך

ובמקום  מטה, כלפי  באלכסון ושיפע  וחתך למעלה, בקנה
ו  ושט , שחיטת התחילה הקנה שחיטת מלמטה שנגמרה כן

שם). (רש"י  הסכין 59)למעלה שעיקם כגון, ב . יט , שם
רוב  ונשחט  והואיל שחיטה, בשעת פעמים כמה ולכאן לכאן

כשרה. הסימן,

.‡È‰ek ‰ÎÈˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡60elÙ‡ ‡l‡ , ≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»∆»¬ƒ
ÔÈkÒ ˜fL B‡ ,˜BÁO C„ B‡ ˜qÚ˙Ók ËÁL»«¿ƒ¿«≈∆∆¿∆»««ƒ

d˙ÎÈÏ‰a dËÁLe Ï˙ka dˆÚÏ61‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿»√»«…∆¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»
.‰Lk BÊ È‰  deÚLÂ dÓB˜Óa Èe‡k»»ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿≈»

נתן,60) כרבי  צריך. לא - הסימנים את לחתוך כוונה ואפילו
א. לא, כשרה,61)שם השחיטה - הביא ולא ובהוליך

אפשרות  מציירים - ב  יב , שם ובגמרא בה"ט . שכתב  כמו
הסכי שחתכה כגון סכין, בזרק  והובאה הולכה ן של

בחזירתה. וחתכה וחזרה בכותל והכתה בהליכתה

.ÈCÎÈÙÏ62BkL B‡ ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ LÁ , ¿ƒ»≈≈∆»»ƒ
BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL63,eËÁML ‰Ú Áe ezÊÁ‡L ÈÓe ∆ƒ¿«¿¿»«¿ƒ∆¬»««»»∆»¬

Ì˙B‡ ÔÈ‡B ÌÈÁ‡Â64BÊ È‰  d˜˙k ‰ËÈÁM‰L «¬≈ƒƒ»∆«¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
‰Lk65‰ÏÙpL ÔÈkÒ Ï‡ .66Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÁLÂ ¿≈»¬»«ƒ∆»¿»¿»¬»««ƒ

zÁÊÂ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt BÊ È‰  dk„k ‰ËÁML∆»¬»¿«¿»¬≈¿»∆∆¡«¿»«¿»
Ì„‡ ÁBf‰ ‰È‰iL „Ú 67Ôek˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «∆ƒ¿∆«≈«»»¿««ƒ∆≈ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

שאינם 62) וקטן שוטה חרש אף  כוונה, צריך ואין הואיל
לשחוט . כשרים - דעת כשוטה.63)בני  הוא והרי 

חדש' 'פרי  סה.). (עירובין לוט  של לשכרותו וכשהגיע 
חיים'. שחיטתן.64)ב 'מים קלקלו שלא שחיטה בשעת

פ "א. שם מוסרים 65)משנה, אין לכתחילה אבל בדיעבד,
ב . יב , שם חולין. אפילו לשחוט  וקטן שוטה לחרש

הפילה 66) אם מהֿשאיןֿכן א. לא, שם משנה, מאליה.
- לשחיטה כוונה שאין אף ֿעלֿפי  להפיל בכוונה האדם
שמסיים  כמו אדם, בידי  נעשה שהמעשה מכיון כשרה,

אתה 67)רבינו. זובח  שאתה מה הלשון: שם, במשנה

אוכל.

.‚ÈıÚ ÏL B‡ Ô‡ ÏL ÏbÏb68ÔÈkq‰ ‰˙È‰L «¿«∆∆∆∆≈∆»¿»««ƒ
ÛBÚ‰ ‡eˆ ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ Ì„‡ aÒÂ ,Ba ‰Úe¿̃»¿ƒ≈»»∆««¿«¿»««»
È‰  ÏbÏb‰ ˙ÈÒa ËÁLpL „Ú Bc‚k ‰Ó‰a‰ B‡«¿≈»¿∆¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿«¬≈

‰Lk BÊ69,ÏbÏb‰ ˙‡ ÔÈaÒÓ‰ Ô‰ ÌÈn‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ««ƒ≈«¿«¿ƒ∆««¿«
È‰  ËÁLÂ aqL ‰ÚLa Bc‚k ‡ev‰ ˙‡ ÌOÂ¿»∆««»¿∆¿¿»»∆ƒ≈¿ƒ¿«¬≈

‰ÏeÒt BÊ70Ët Ì‡Â .71e‡aL „Ú ÌÈn‰ ˙‡ Ì„‡ ¿»¿ƒ»«»»∆««ƒ«∆»
,‰Lk BÊ È‰  B˙ÈÒa ËÁLÂ ÏbÏb‰ ˙‡ eaÒÂ¿ƒ¿∆««¿«¿»«ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
‰ÈÒa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‡a Ì„‡ ÁkÓ È‰L∆¬≈ƒ…«»»»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»

‰BL‡72‰iL ‰ÈqÓ Ï‡ ;Ì„‡‰ ÁkÓ ‡È‰L , ƒ»∆ƒƒ…«»»»¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰ÈÁ‡Ïe73ÌÈn‰ ÁkÓ ‡l‡ ,Ì„‡‰ ÁkÓ dÈ‡  ¿«¬∆»≈»ƒ…«»»»∆»ƒ…«««ƒ
.ÔÎel‰a¿ƒ»

א.68) טז, הגלגל.69)שם את סיבב  מפני70)שהאדם
המים. של כוחם ע "י  נשחטה פתח .71)שהבהמה

ראשון.72) כח  שני .73)בגמרא: כח  שם:

.„ÈÌÈ‰ ÌLÏ ËÁBM‰74,ÌÈnÈ ÌLÏ ,˙BÚb ÌLÏ , «≈¿≈»ƒ¿≈¿»¿≈«ƒ
˙B‰ ÌLÏÔek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Ba„Ó ÌLÏ , ¿≈¿»¿≈ƒ¿»««ƒ∆…ƒ¿«≈

È‡‰ ÈcÓ da ‡ˆBiÎÂ ,‰‡eÙÏ ‡l‡ Ô„ÚÏ¿»¿»∆»ƒ¿»¿«≈»ƒƒ¿≈¬«
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL È‰  ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈÓB‡L75. ∆¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈¿ƒ»¿»

B‡ ‰‰ ÏfÓ B‡ Ìi‰ ÏfÓ ÌLÏ ËÁL Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿≈«««»««»»
‰eÒ‡ BÊ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏfÓe ÌÈÎBÎÏ¿»ƒ«»¿«≈»∆¬≈¬»

‰È‰a76ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙˜z ÏÎk77. «¬»»¿»ƒ¿…∆¬«»ƒ

א.74) מ , שם שנראה 75)משנה, מפני  באכילה אסורה
בהנאה  אבל הר"ן), בשם (כסף ֿמשנה לעבודהֿזרה כמכוין
גויים  של דרכם ואין זו, בשחיטה לעבדן נתכוין כשלא מותר

וגבעות. הרים זבחי76)לעבוד אלו הרי  שם: בברייתא
לשם 77)מתים. שחט  ואפילו לעבודהֿזרה. הקרב  דבר

מדברי בהנאה אסורה רפואה, בשביל ההר מזל או הים מזל
משום  עבודהֿזרה, כתקרובת חכמים שעשוהו סופרים,

(ר"ן). לעבדם הגוים שדרך

.ÂËÌÈÎBk ˙„BÚÏ dÓc ˜ÊÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»ƒ¿…»»«¬«»ƒ
daÏÁ ÈË˜‰Ï B‡78„BÚÏBÊ È‰  ÌÈÎBk ˙ ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

‰eÒ‡79ÔÈlÁa ıeÁa ‰LÁÓ ÔÈ„ÓlL .80˙LÁnÓ ¬»∆¿≈ƒ«¬»»«¿Àƒƒ«¬∆∆
BÊk ‰LÁnL ,ÌÈÙa ÌÈL„w‰81BÓk ,Ô‰a ˙ÏÒBt «√»ƒƒ¿ƒ∆«¬»»»∆∆»∆¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL82. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

או 78) הדם בזריקת העבודהֿזרה שיעבוד עלֿמנת שחטה
לשם  היתה לא עצמה השחיטה אבל החלבים, בהקטרת

פלוגתא 79)עבודהֿזרה. א. לט , שם מתים, כזבחי  בהנאה
שמחשבין  יוחנן כרבי  ופסק  לקיש, וריש יוחנן רבי  של

לעבודה. ואוסרת.80)מעבודה פוסלת שמחשבה
להקטיר 81) או דמן לזרוק  עלֿמנת לשמן קדשים השוחט 

לשמן. שלא ה"י .82)חלבן פט "ו

.ÊËLÁ Ck Á‡Â dËÁL83˙„BÚÏ dÓc ˜ÊÏ ¿»»¿««»»«ƒ¿…»»«¬«
È‰  ÌÈÎBk ˙„BÚÏ daÏÁ ÈË˜‰Ï B‡ ÌÈÎBk»ƒ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ‰eÒ‡ BÊ84,B˙lÁz ÏÚ ÁÈÎB‰ BÙBÒ ‡nL ; ¬»ƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ»
.ËÁL BÊk ‰LÁÓe¿«¬»»»»«

כך.83) שאמר בקיסרי ,84)ששמעו מעשה היה "זה שם:
היתר". ולא איסור לא בה (חכמים) אמרו ולא

.ÊÈÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁBM‰85ÌÈcÂ ÔÈc˙nL «≈¿≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
Ô˙BÓk86‰ÏeÒt B˙ËÈÁL 87ÌÈL„˜ ËÁBLk ‰fL , ¿»¿ƒ»¿»∆∆¿≈»»ƒ
ıeÁa88‰„e „a ÔÈ‡a ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁL . «»«¿≈»»ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆¿»»

.‰Lk B˙ËÈÁL ¿ƒ»¿≈»

ב .85) מא, שם והרואה 86)משנה, ובנדבה, בנדר באים
מקדישם  שהוא יחשוב  - קדשים לשם שוחטם שהוא

מותרים. בחוץ  וקדשים לקרבן, גזרו 87)ושוחטם מדרבנן
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(רש"י ). פסול אבל 88)עליה בחוץ , קדשים כשוחט  נראה
השחיטה. לפני  הקדישום לא שהרי  ממש, קדשים אינם
את  חכמים ופסלו הקדש, לשון אינן קדשים" "לשם והמלים
בחוץ  קדשים כשוחט  שנראה עין, מראית משום השחיטה

(מגידֿמשנה).

.ÁÈ‰ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ ?„ˆÈk89,ÌÈÓÏL ÌLÏ , ≈««≈¿≈»¿≈¿»ƒ
ÁÒt ÌLÏ ,‰„Bz ÌLÏ90ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ¿≈»¿≈∆«¿ƒ»¿»ƒ

‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ‰M‰ ÏÎa B˙B‡ LÈÙÓ ÁÒt‰Â91, ¿«∆««¿ƒ¿»«»»¿»≈∆ƒ¿∆
cp‰ „Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È‰92ÌLÏ ËÁL .cp‰Â ¬≈∆¿»»«ƒ»¿«ƒ»»«¿≈

ÈeÏz ÌL‡ ÌLÏ ,È‡cÂ ÌL‡ ÌLÏ ,˙‡hÁ93ÌLÏ , «»¿≈»»««¿≈»»»¿≈
OÚÓ ÌLÏ ,BÎa94‰eÓz ÌLÏ ,95B˙ËÈÁL  ¿¿≈«¬≈¿≈¿»¿ƒ»

‰Lk96. ¿≈»

בנדר 89) באים תודה ושלמי  ושלמים עולה שם. משנה,
הפסח 90)ובנדבה. קרבן להביא היא שחובה אף ֿעלֿפי 

שמפרש. כמו פסולה, שחיטתו פסח , רק 91)בערב  ולא
כשלמים. ודינו פסח , יחשוב 92)בערב  שהרואה

שלמים, והוא בזמנו שלא שוחטו ועכשיו לפסח , שהפרישו
שם). (רש"י  מותרים בחוץ  קדשים על 93)ויאמר הבא

מכפר  שהוא מפני  תלוי , אשם הנקרא "וזהו כרת. חיוב  ספק 
בשגגה  שחטא בוודאי  לו שיוודע  עד לו ותולה הספק , על
לכפרה  ובא והואיל ה"א), פ "ח  שגגות (הל' חטאתו" ויקריב 

חטאת. לשם כשוחט  כשרה שחיטתו בהמה,94)- מעשר
אשר  כל וצאן בקר מעשר "וכל שנאמר: מקדישו, שהשבט 
לב ) כז, (ויקרא קודש" יהיה העשירי  השבט , תחת יעבור

ונדבה. בנדר קרבן 95)ואינו לו וכשאין ונדבה, בנדר אינה
תמורה. עכשיו עושה שהוא לחשוב  מקום ואין ביתו, בתוך
שאלו  מפני  אחר, במקום זבח  לו שיש שיחשבו לחוש ואין
לו  כשיש ואפילו זה, לדבר פרסום יש שהרי  יודעים, היו כן
גמרא  כשר, - זבחי  תמורת לשם אמר ולא ביתו בתוך זבח 

ב . מא, יאמר 96)שם שהרואה לחשוש, מקום אין כי 
מפני שלנו, כמשנה שלא פסק  תלוי  באשם שחט . שקדשים
לנדב  שמותר האומר אלעזר, רבי  דעת שזו אמרו, שבגמרא
רבינו  ופסק  עליו, חולקים חכמים אבל יום, בכל תלוי  אשם
למזבח  שאסורים אף ֿעלֿפי  מומים, בעלי  שחט  ואם כרבים.
רבי דעת מכוסה, המום מקום לפעמים כי  פסולה, שחיטתו -

יוחנן.

.ËÈ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰97 È˙‡hÁÏ :Ó‡Â ËÁLÂ , »»¿À»«»¿»«¿»«¿«»ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL98Ôa˜ BÏ ‰È‰ .ËÁLÂ ,B˙Èa CB˙a ¿ƒ»¿»»»»¿»¿≈¿»«

È‰L ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ÈÁÊ ˙eÓz ÌLÏ :Ó‡Â¿»«¿≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈
Ba ÈÓ‰99. ≈ƒ

שם.97) פרסום 98)גמרא, בעצמו נותן חטאת מחויב  כל
שאמר  השומע  לפיכך מעוונו, ויתכפר שיתבייש כדי  לדבר,
לשם  מפרישה הוא עתה אומר: שחיטה, בשעת חטאתי  לשם
בחוץ  קדשים הרואים יאמרו בחוץ  וכששוחטה חטאתו,
 ֿ אף ֿעל כשרה שחיטתו חטאת, מחוייב  אינו אבל מותרים.
שאינו  יודעים שהאנשים מכיון חטאתי , לשם שאמר פי 

שם). (רש"י  חטאת וכן 99)מחוייב  ב . כו, תמורה משנה,
שיאמר  היא התמורה ה"א: פ "ב  תמורה בהל' רבינו פסק 

תחת  זו, חטאת תחת זו, חליפת זו הרי  זו, תחת זו הרי 
רבינו  מלשון לו. שיש והוא - הבית בתוך לי  שיש חטאת
קדושת  עליה חלה כן ואם ממש, תמורה היא שזו משמע ,
רבינו  בחוץ . שנשחטו כקדשים התורה, מן ופסולה הגוף 
בבית  לי  שיש אמר ולא זבחי , תמורת אמר שאם כאן פסק 
לשם  קאמר לא "והא שם: בסוגיא ובאמת תמורה. גםֿכן
זבחי תמורת דלשון משמע  ברש"י , שם ראה זבחי ?" תמורת
יזֿיח  בהלכות פסולה הלשון זה, לפי  ממש. כתמורה מועיל
פסול  שם כאן, פסולה להלשון דומה אינה הי"ט , ותחילת
באכילה  רק  ואסור הרואים, מפני  שביארנו, כמו מדרבנן,
נעשים  וכאן בכת"י , משנה' ה'מגיד כמ "ש בהנאה, ולא
בחוץ , ושחטה בה המיר שהרי  התורה, מן פסולים קדשים

מוקדשים. כפסולי  בהנאה אף  ואסורה

.Î‰ËÁML ‰M‡‰100:‰Ó‡Â ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÌLÏ »ƒ»∆»¬»¿≈«∆∆¿»¿»
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÔÈ‡L ;‰Lk d˙ËÈÁL  È˙ÏBÚÏ BÊ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈»∆≈«∆∆

˙„ÏBÈ dÈ‡ È‰Â ,‰„e „a ‰‡a101‰iÁ˙pL »»¿∆∆¿»»«¬≈≈»∆∆∆ƒ¿«¿»
ÏkL ,‰ÏÈt‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚ»»¿≈¿ƒ»∆»ƒƒ»∆»

dÏ LÈ ÏB˜  ˙Ïtn‰102˙ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ Ï‡ . ««∆∆≈»¬»«≈¿≈«
ÈÊ103;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ÈÊ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»

eÈÊp‰ wÚLÌÈ„p‰ ÔÓ „ ˙104. ∆ƒ««¿ƒ∆∆ƒ«¿»ƒ

עולת 100) (לרבות) "לאתויי  שם: רבינו גירסת ב . מא, חולין
אפולי דתימא מהו להשמיענו)? בא (מה פשיטא יולדת.
שהמשנה  מתרצת הגמרא פירוש, קאֿמשמע ֿלן". – אפולא
וחייבת  בצינעה, הפילה שמא חוששים שאין ללמדנו באה
שוחטות  נשים שהרי  בחוץ , אותה ושוחטת עולה להביא
משנה' וב 'מגיד ה"ד, בפ "ד להלן וראה לכתחילה, בקדשים

שמשקרת.101)שם. יודע  הרואה גירסת 102)וכל לפי 
משנה'. 'מגיד  א. מב , שם ואולי104)שם.103)רבינו,

מפני תאמר: ואם שם. בסוגיא כמ "ש בצנעא, בנזירות נדר
ביתו  בתוך זבח  לו יש שמא בתמורה, גם אמרו לא מה
ביתו, בתוך זבח  לו יש שאם ב 'תוספות', תירצו בצנעא.
יבואו  שלא כדי  להודיע , שרגילים מפני  קול, לו יש הדבר
בתוך  לו יש שמא חוששים אין בזבח  ולפיכך מעילה. לידי 
ונידב , נידר של בכלל חילקו שלא רבינו, ודעת בצנעא. ביתו
הוא  שמא חוששים ולכן הנדרים, ככל נדר גםֿכן ונזירות
שגם  נראה, רבינו [מדברי  פסולה. ושחיטתו בצנעא נזיר
'מגיד  פסולה, שחיטתו - קרבנות מקריבים שאין הזה בזמן

משנה'].

.‡ÎÔÈkÒa ÔÈÊÁB‡ ÌÈL105Ôek˙Ó „Á‡ ,ÔÈËÁBLÂ ¿«ƒ¬ƒ««ƒ¿¬ƒ∆»ƒ¿«≈
‰eÒ‡ B˙ËÈÁL BÏ ËÁBM‰L c ÌLÏ106‡Ï ÈM‰Â , ¿≈»»∆«≈¿ƒ»¬»¿«≈ƒ…

zn‰ c ÌLÏ Ôek˙ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰ek BÏ ‰˙È‰107 »¿»«»»¿»«¬ƒƒ¿«≈¿≈»»«À»
Á‡ ‰Ê ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt BÊ È‰  BÏ Ôek˙‰Ï¿ƒ¿«≈¬≈¿»¿≈ƒ»«∆««

‰Ê108.ÏÒBt  ÏeÒt‰ c ÌLÏ Ô‰Ó „Á‡‰ Ôek˙‰Â , ∆¿ƒ¿«≈»∆»≈∆¿≈»»«»≈
˙eÙzL da BÏ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na109Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»À»¬»

‰eÒ‡ dÈ‡  ˙eÙzL da BÏ ÔÈ‡ Ì‡110Ì„‡ ÔÈ‡L ; ƒ≈»À»≈»¬»∆≈»»
‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ,BlL BÈ‡L c ÒB‡ Ï‡OiÓƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆∆≈«»»∆»

BÚˆÏ111. ¿«¬
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כי לאסור, שמתכוו דעת גילוי   ג יועיל לא  זה  במקרה 
שלו ". שאינו  דבר אוסר מישראל  אד אי"

    

בקת.105) אוחזין שניהם או בסופה, ואחד בראשה אחד
מ ,106) שם משנה עולה. לשם או הרים לשם שוחט  כגון

ב . ומא, - ביניהם.108)שם.107)א שהיה בלא
א.109) מא, (מגידֿמשנה).110)שם באכילה אפילו
האסור 111) דבר עושה שאינו חזקה ישראל שסתם מפני 

אסור, שותפות לו יש אם ואף ֿעלֿפי ֿכן לחבירו. ולהזיק 
לחבירו, לצער כדי  לעצמו להפסיד רוצה שהוא להניח  שאין
אבל  שם, רש"י  כשיטת וזהו התכוון. לעבודהֿזרה ובוודאי 
אם  בבהמה, שותף  כשהשוחט  שאפילו סוברים ה'תוספות'
שותפו. את לצער היתה שכוונתו אומרים מומר, ישראל אינו
אין  מומר שבישראל ההלכה רבינו השמיט  למה לשאול ויש
שמתרצים  שם, בגמרא כמבואר כוונתו, היתה לצער אומרים

ש  אחד המשנה לשום אחד ושוחטין בסכין אוחזים שנים ל
לצער  רק  היתה שכוונתו אומרים ואין פסולה, שחיטתו וכו'
בישראל  עוסקים), אנו (כאן עסקינן במאי  הכא חבירו, את
- א מ , דף  המשנה את מתרצת שהסוגיא לומר ויש מומר.
שסתם  אומרים אנו מומר ובישראל וכו' הרים לשום בשוחט 
רבינו  אבל חבירו, את לצער ולא לעבודהֿזרה מחשבתו
בשוחט  וגם שביארנו, כמו המשניות, שתי  באלו מדבר
דלא  מומר, אינו ובין מומר בין הבדל ואין וכו' עולה לשום
שבמומר  וההלכה לעבודהֿזרה. מחשבתו כאן שייך
בפ "ז  ראה הכוונה, היתה לצער אומרים אין לעבודהֿזרה

ומזיק . חובל מהל'

.ÎML Ï‡OÈÌÈÎBk „BÚÏ ËÁ112Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ««ƒ
‰ˆiM ‰Ó ÏÎÏ Ôek˙Ó ÌÈÎBk „BÚ‰L113 ∆»≈»ƒƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿∆

˙LÁÓÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ;‰Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ∆»¿«¬∆∆
ÁBf‰114CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙LÁÓÏ ‡Ï ,115, «≈«…¿«¬∆∆«««¿≈»¿ƒ»

Ï‡OÈÏ ËÁML ÌÈÎBk „BÚ116‰È‰ elÙ‡ ,117 ≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¬ƒ»»
ÔË˜118‡a˙iL BÓk ,‰Ï B˙ËÈÁL 119. »»¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

יהודי .112) לא עבודהֿזרה.113)בשביל לשם ואפילו
השוחט .114) אחר הולך הכל - ב  לח , שם במשנה
בעל 115) והוא השוחט  במחשבת תלוי  שהכל יוצא מכאן

בה  לקרוא יש גוי , ששחטה ישראל בבהמת ולפיכך הזבח ,
זה  ומפסוק  טו), לד, (שמות מזבחו" ואכלת לך "וקרא
 ֿ (לחם הי "א פ "ד לקמן ראה נבילה. גוי  ששחיטת למדנו

ישראל.116)משנה). של הגוי .117)שהבהמה
עבודהֿזרה.118) לעבוד יודע  פ "ד 119)שאינו להלן

וגדר  יב : ובהלכה מזבחו". ואכלת לך "וקרא משום הי "א,
עבודהֿזרה, עובד שאינו גוי  שאפילו בדבר גדרו גדול

נבילה. שחיטתו

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ב שלישי יום 

   1 
כל 1) כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר

נבילות  שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום
הוושט . ובדיקת מחיים;

.‡wÚÂ ,‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ ÌÈ„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ»¿ƒ«
ÁL ˙BÎÏ‰:Ô‰ el‡Â .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ‰f‰Ï ‰ËÈ ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»≈¿»««≈∆¿≈≈

.ewÚÂ ‰Ó‚‰ ,‰„ÏÁ ,‰Òc ,‰i‰L¿ƒ»¿»»¬»»«¿»»¿ƒ

.B„È dÈa‚‰Â ËÁLÏ ÏÈÁ˙‰L È‰ ?„ˆÈk ‰i‰L¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«»
‚‚BLa ÔÈa ,‰‰LÂ ‰ËÈÁM‰ Ó‚iL Ì„˜2„ÈÊÓa ÔÈa …∆∆ƒ¿…«¿ƒ»¿»»≈¿≈≈¿≈ƒ

:‰ËÈÁM‰ ˙‡ Ó‚Â Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÁÂ ,Ò‡a ÔÈa≈¿…∆¿»««≈¿»«∆«¿ƒ»
ËBÁLÈÂ ‰pˆÈaÈÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ dÈa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆«¿≈»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿
 ‰Ê È„kÓ ˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL ¿ƒ»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈∆

.‰Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

השוחט .2) ודעת בכוונת תלוי  שאינו

.‚dÈa‚iL È„k d˙i‰L eÚL  ‰w„ ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»«»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«
 ‰q‚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈaÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ»¿»«»
È„k  ÛBÚe .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈaÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿≈

.ËBÁLÈÂ ‰pˆÈaÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a dÈa‚iL∆«¿ƒ«¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿

.„‰‰LÂ ËÚÓ ËÁLÂ ÊÁÂ ,ËÚÓ ‰‰LÂ ËÚÓ ËÁL»«¿«¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»»
˙Á‡ ÌÚÙa ‰‰L ‡ÏÂ ,‰ËÈÁM‰ ÓbL „Ú ,ËÚÓ¿««∆»««¿ƒ»¿…»»¿««««
˙Bi‰M‰ ÔÓÊ Ïk LÁzLk Ï‡ ,‰i‰M‰ eÚLƒ«¿ƒ»¬»¿∆«¿…»¿««¿ƒ

‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰i‰L eÚL ÔlkÓ ÛËˆÈ3ÔÎÂ . ƒ¿»≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿≈
ËÁLiL È„Îe ‰pˆÈaÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ËÁLiL È„k ‡Ï ,„Ïa ÔÈÓÈq‰ ËeÚÓ BÓk¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«…¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»

‰eÓ‚4.‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ¿»¬≈¿≈¿≈»

או 3) מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו
נבילה. ספק  היא ולכן ואם 4)לא, הסימנים. רוב  היינו

נבלה. ספק  כן גם מחצה שישחוט  כדי  שהה

.‰Û‡ ,‰Ó‰a ÌÈL  B‡ ÛBÚa „Á‡  ËÁL»«…∆»¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈÓÈq‰ ˙ÎÈ˙Á Ó‚Â ÊÁÂ ÌBi‰ ÈˆÁ ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¬ƒ«¿»«¿»«¬ƒ««ƒ»ƒ
‰Ê È‰ ,eÚMk da ËÁLpL Á‡Ó ;˙zÓ BÊ È‰ ¬≈À∆∆≈««∆ƒ¿«»«ƒ¬≈∆

CzÁÓk5.‰ËeÁM‰ Oa ƒ¿«≈¿««¿»

כשר.5) שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה ואין

.ÂBcÏ ‰wa ËÁL6BÈˆÁ7ÔÓÊ ‰‰LÂ ,BËeÚÓ B‡ »««»∆¿«∆¿ƒ¿»»¿«
CÎa ÔÈ‡Â ‰ËÈÁM‰ ÓB‚Â ÊBÁ ‰Ê È‰  ‰aÓ¿À∆¬≈∆≈¿≈«¿ƒ»¿≈¿»

‰w‰  ËÁL Ì‡ Ï‡ .ÌeÏk8ËLea wpL B‡9 ¿¬»ƒ»«…«»∆∆ƒ≈«≈∆
‰ËÈÁM‰ Ó‚Â ÊÁL ÔÈa ,eÚMk ‰‰LÂ ‡e‰L Ïk»∆¿»»«ƒ≈∆»«¿»««¿ƒ»
 Á‡ ÌB˜Óa ‰eÓ‚ ‰ËÈÁL ËÁML ÔÈa ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ≈∆»«¿ƒ»¿»¿»«≈
 ˜ÒÙpL ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ ;‰ÏeÒt BÊ È‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«¿≈»»∆ƒ¿«…
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ÔÈ‡Â ,‰Ï  e‰MÓa ËLe‰ wpL B‡ dlL ‰w‰«»∆∆»∆ƒ««≈∆¿«∆¿≈»¿≈
.‡a˙iL BÓk ,da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆∆»¿∆ƒ¿»≈

הקנה 6) בידו שתפס  כגון בוושט , נגע  שלא בוודאי  שיודע 
בו. ושחט  מכיון 7)לבדו שחיטה. אינה הקנה חצי  חיתוך

בעור  כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק  רק  נטרף  שקנה
הסימנים.8)הצוואר. שני  שחיטת שצריכה בבהמה

בעוף .9) בין בבהמה בין

.Ê.ÏÏk ÛBÚa ‰wa ‰i‰L ÔÈ‡L ,EÏ ‡a˙ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒ»«»∆¿¿»
;B˙ËÈÁL ‰Ó‚ k  ‰‰LÂ ‰w‰  ËÁL Ì‡L∆ƒ»«…«»∆¿»»¿»ƒ¿¿»¿ƒ»
ËeÚÓa ËÁL Ì‡Â .‡e‰ Oa CzÁÓ  Ó‚Â ÊÁLk¿∆»«¿»«¿«≈»»¿ƒ»«¿ƒ

‰w‰10ÔÓÊ Ïk ËÁBLÂ ÊBÁ ‰Ê È‰  ‰‰LÂ «»∆¿»»¬≈∆≈¿≈»¿«
 ˜ÒtiL „Ú ‰Ï ÌeMÓ ˙Ò‡ dÈ‡L ;‰ˆiL∆ƒ¿∆∆≈»∆¡∆∆ƒ¿≈»«∆ƒ»≈…

.‰w‰«»∆

בחציו.10) אפילו או

.ÁËÁL11Ba ‰‰LÂ ÛBÚ‰12Ú„BÈ BÈ‡Â ,13w Ì‡ »«»¿»»¿≈≈«ƒƒ«
ÌB˜Óa BcÏ ‰w‰ ËÁBLÂ ÊBÁ  w ‡Ï B‡ ËLe‰«≈∆…ƒ«≈¿≈«»∆¿«¿»

Á‡14ÌÈÙaÓ ËLe‰ ˜„Be ,˙eÓiL „Ú BÁÈpÓe ,15. «≈«ƒ«∆»≈«≈∆ƒƒ¿ƒ
,w ‡lL Úe„Èa  Ìc ˙tË Ba ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿»ƒ«»¿»«∆…ƒ«

.‰LÎe¿≈»

בקנה.11) לשחוט  הראשון.12)התחיל בחציו
בדיקה.13) עושין ספק  ידי  שוחטים 14)לצאת לא אבל

מפני רובו. עד עליו להוסיף  כלומר, מקום, באותו הקנה את
קל  מקום באותו לשחוט  התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש
עכשיו  נעשה שהוא יאמר נקב  וכשימצא בוושט  לפגוע  יותר
או  כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה
ויבוא  וינקבו בוושט  עתה יפגע  פן היא טובה עצה להיפך,
מקודם. נקוב  היה שהוושט  שיחשוב  כדין, שלא לפסול

מפני15) במשהו, שנקיבתו לוושט , בדיקה אין ומבחוץ 
הוושט  של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין
ואפילו  לבן הוושט  של הפנימי  העור אבל אדום, שהוא

בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת

.Ë‰„ÏÁ16ÔÓÈÒ ÔÈa ÔÈkq‰ ÒÈÎ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¬»»≈«¿∆ƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓÈq‰ ˜ÒtL ÔÈa ,ÔÓÈÒÏ¿ƒ»≈∆»««ƒ»»∆¿¿«¿»≈
È‰  ‰ËÈÁL C„ ‡È‰L ,‰hÓÏ ÔBzÁz‰ ËÁML∆»«««¿¿«»∆ƒ∆∆¿ƒ»¬≈

.‰ÏeÒt BÊ¿»

ומתכסה.16) מתחבאת שהסכין

.ÈÌÈÓÈq‰ ÈL ËÁLÂ BÚ‰ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ∆««ƒ««»¿»«¿≈«ƒ»ƒ
B‡ ,CaÒÓ Óˆ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ „ÈÏÁ‰L B‡ ,Ôk„k¿«¿»∆∆¡ƒ∆««ƒ««∆∆¿À»

˙ÈÏËÓ ÒtL17˙Áz ËÁLÂ ‡ev‰ ÏÚÂ ÔÈkq‰ ÏÚ ∆»««¿ƒ«««ƒ¿«««»¿»«««
˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÈeÏb ÔÈkq‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÏËn‰««¿ƒƒ¿≈««ƒ¿»¬≈¿≈
Ó‚Â ,‰„ÏÁ‰a ÌÈÓÈq‰ ËeÚÓ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï¿≈»¿≈ƒ»«ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»»¿»«

.‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰„ÏÁ‰a ‡lL ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»

על 17) מטלית שפרס  והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין

.‡È‰Òc18,‡ev‰ ÏÚ ÔÈkÒa ‰k‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¿»»≈«¿∆ƒ»¿«ƒ«««»

‡Ïa ˙Á‡ ˙a ÔÈÓÈq‰ C˙ÁÂ ,ÛÈÒa ÔÈknL C„k¿∆∆∆«ƒ¿«ƒ¿»««ƒ»ƒ¿«««¿…
‰‡B‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰19‡ev‰ ÏÚ ÔÈkq‰ ÁÈp‰L B‡ ; »»¿…»»∆ƒƒ«««ƒ«««»

„Ú ,˙eM˜ B‡ ÔBˆ C˙BÁk ,‰hÓÏ C˙ÁÂ ˜Á„Â¿»«¿»«¿«»¿≈¿ƒ«
.‰ÏeÒt BÊ È‰  ÔÈÓÈq‰ C˙ÁL∆»««ƒ»ƒ¬≈¿»

ופוסק .18) בכוח  הסכין את זו 19)שדוחק  לא עשה שלא
הוליך, ולא הביא או הביא ולא הוליך שאילו זו, ולא

כשרה. שחיטתו

.È‰ÏÚÓÏ ‰wa ËÁBM‰ ‰Ê ?„ˆÈk ‰Ó‚‰20 «¿»»≈«∆«≈«»∆¿«¿»
LÈ ÌÈhÁ ÈL BÓÎe .‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒƒ≈

‰w‰ ÛBÒa21CB˙a ËÁL .‰ÏB„b ˙ÚaËa ‰ÏÚÓÏ ¿«»∆¿«¿»¿«««¿»»«¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó iL Ì‡ :ÌÈhÁ‰22BÊ È‰  «ƒƒƒƒ≈≈∆»∆¿«¿»¬≈

ÚBk ÈetMÓ ËÁL È‰L ;‰Lk23‰hÓÏe24‡e‰Â , ¿≈»∆¬≈»«ƒƒ«¿«»¿
Ô‰Ó iL ‡Ï Ì‡Â ;‰ËÈÁLÏ Èe‡‰ ÌB˜n‰ ÔÓƒ«»»»ƒ¿ƒ»¿ƒ…ƒ≈≈∆
˙Ó‚Ó BÊ È‰  Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ËÁL ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»»«¿«¿»≈∆¬≈À¿∆∆

.‰ÏeÒÙe¿»

לשחיטה.20) ראוי  שאינו הוא 21)במקום שהקנה דע 
האחרות  אבל שלימה היא העליונה והטבעת טבעות טבעות
את  ומחברת אותן מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן
יש  העליונה הטבעת על הקנה, ובראש הטבעות. קצות שתי 
הקול  ומשם ומחודד משופע  והוא בשר של כובע  כמין
בשר  של גרעינים שני  כמין יש זה כובע  שיפוי  ובסוף  יוצא.

חיטים. נקראין הראש.22)והם אותו 23)לצד זה אין
כמין  אלא הקול, את לעכב  הקנה פי  על שנופל קטן בשר
וכלה  הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי  הוא ממש כובע 
כובע . שיפוי  נקרא שיפוי  ואותו קולמוס , כמין חדוד ונעשה

ולעלות.24) לשפע  הכובע  שיתחיל קודם

.‚È„Á‡‰  ËÁL25ÌÈM‰  B‡26ÌÈÏL‰Â , »«…»∆»…«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Lk BÊ È‰  ‰Ó‚‰a B‡ ‰Ò„a ‰ËÈÁM‰27; «¿ƒ»ƒ¿»»¿«¿»»¬≈¿≈»

,LÈÏL ‰lÁza ÌÈ‚‰ .Èe‡k eÚM‰ ËÁL È‰L∆¬≈ƒ¿««ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰Lk BÊ È‰  ÌÈLÈÏL ÈL ËÁLÂ28,LÈÏL ËÁL . ¿»«¿≈¿ƒƒ¬≈¿≈»»«¿ƒ

 ÔBÁ‡‰ LÈÏL ËÁLÂ ÊÁÂ ,LÈÏL ÌÈ‚‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ»«¬
‰Lk29ÌÈ‚‰Â ÊÁÂ ,LÈÏL ËÁLÂ ,LÈÏL ÌÈ‚‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt BÊ È‰  ÔBÁ‡‰ LÈÏL30B‡ Òc Ì‡Â . ¿ƒ»«¬¬≈¿»¿ƒ»«
 ÈÚˆÓ‡‰ LÈÏMa ÔÈa ÔBL‡‰ LÈÏMa ÔÈa ,„ÈÏÁ‰∆¡ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ»∆¿»ƒ

.‰ÏeÒt BÊ È‰¬≈¿»

בבהמה.26)בעוף .25) הסימנים שני  למד 27)של
אחד  סימן רוב  שחיטת אחרי  שהה שאם משהייה, רבינו
השיעור  שנשחט  משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף 
שחיטת  אחרי  שכשר ודרסה, בהגרמה הדין והוא כראוי ,
הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב .
ורק  נבלה ספק  האחרון במיעוט  וחלדה ודרסה ששהייה
של  וטעמו כשרה. הרוב , שנשחט  אחרי  נעשית אם הגרמה
שחיטה, במקום הם חלדה וכן ודרסה ששהייה משום דבר,
היא  הרי  בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון
שחיטה  במקום שאינה בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק 
אחרי מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי 

כראוי . השיעור הרוב 28)שנשחט  שחט  סוף  סוף  שהרי 
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קסח               
         

אבל  בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו
פסול. אלא 29)בוושט  אחת, ובבת רצוף  רוב  צריך שאין

היא  הרי  הסימנים, של בהיקפם שחוט  רוב  שיש  מכיון
כשרה. בשחיטה.30)שחיטה רוב  כאן שאין

.„È˙bb‰ ‰˜ÚpL ÔB‚k ?„ˆÈk ewÚ31‡È‰Â , ƒ≈«¿∆∆∆¿»««¿∆∆¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ËÓLÂ ,ËLe‰ B‡ ,‰w‰32Ì„˜ Ô‰ÈL B‡ «»∆«≈∆¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈∆…∆

ÛBÚa „Á‡ ËÁL Ì‡ Ï‡ .‰ËÈÁL Ób33,Ba B‡ ¿«¿ƒ»¬»ƒ»«∆»¿À
‰Lk B˙ËÈÁL  ÈM‰ ÔÓÈq‰ ËÓL Ck Á‡Â34. ¿««»ƒ¿««ƒ»«≈ƒ¿ƒ»¿≈»

רובם.31) או כולם הסימנים ממקומו.32)שנתדלדלו
שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני , למשה והלכה
אפשר  אי  שעה באותה שנשמט  הואיל פסולה, השחיטה
הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט 

פוסל.33) סימנים עיקור בעוף  נשחט 34)שגם שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר והשימוט  כראוי  שיעורו

.ÂË ÈM‰ ˙‡ ËÁL Ck Á‡Â Ô‰Ó „Á‡ ËÓLƒ¿«∆»≈∆¿««»»«∆«≈ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL35M‰ ‡ˆÓÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL .È ¿ƒ»¿»»«∆»≈∆¿ƒ¿»«≈ƒ

Á‡ B‡ ËÓL ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ËeÓL»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»ƒ¿«««
.‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ËÈÁL¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»

את 35) ששחט  פי  על אף  נשמט , השחיטה וקודם הואיל
הנשמט . את ולא האחר הסימן

.ÊËËeÓL ËeÁM‰ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ36BÊ È‰  ƒ¿»«ƒ»«»»¬≈
‰Lk37˜Ú el‡L ;˜Ú ‰ËÈÁL Á‡ È‡ceL . ¿≈»∆««««¿ƒ»∆¡«∆ƒ∆¡«

.ËÁL ‡ÏÂ ÏcÏc˙Ó ‰È‰  ‰ËÈÁL Ì„…̃∆¿ƒ»»»ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»

שלא 36) הסימן כשנשמט  מדובר, הקודמת ההלכה בסוף 
שתיעשה 37)נשחט . לשמוטה אפשר "אי  האומר: כרב ,

למטה  יורד היה השחיטה לפני  הסימן נשמט  שאם שחוטה",
נשחט . היה ולא

.ÊÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na38B„Èa ÔÈÓÈq‰ ÒÙz ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««ƒ»ƒ¿»
ËÁMzL LÙ‡  ËÁLÂ ÔÒÙz Ì‡ Ï‡ ;ËÁMLk¿∆»«¬»ƒ¿»»¿»«∆¿»∆ƒ»≈

˙‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .ewÚ‰ Á‡39‰ËeÓL ««»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»
.‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ËeÁLe¿»¬≈¿≈¿≈»

שחוטה.38) נעשית שמוטה ואינו 39)שאין זמן לאחר
לא  או שחיטה קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס  אם יודע 

נשמטו. השחיטה ואחר תפס ,

.ÁÈBÊ È‰  '‰ÏeÒt' ‰ËÈÁLa eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰Ï40ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ¿≈»¿ƒ»«ƒ∆»¿«ƒ∆ƒ≈

,‰Lk ‰ËÈÁL ‡l‡ ‰Ï È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .‰Ï¿≈»∆≈ƒƒ≈¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»
.e‡aL BÓk ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea ‰LÓ ‰eˆ L‡k«¬∆ƒ»∆«≈»»«»¿∆≈«¿
ÏÎB‡‰Â ,‰Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È‰  ‰ËÈÁLa ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿»≈

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰pnÓ41. ƒ∆»«ƒ«««¿

נבלה.40) בשחיטתה שנפסלה על 41)כל העובר ככל
סופרים. דברי  על מהעובר וחומר קל תורה של ספק 

.ËÈ„Ú ,dnÚ dÏÏÁÂ dlL CÈ ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ«»≈∆»«¬»»ƒ»«

ıazLk ‰ÒÁ ‰‡zL42BÓk ,‰Ï BÊ È‰  ∆≈»∆¬≈»¿∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿
CzÁpL43‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â ,˙BÙe‚ ÈLÏ ‰˜ÏÁÂ dÈˆÁ ∆∆¿«∆¿»¿∆¿¿»ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»

Oa Â dz˜ÙÓ ‰aL Ì‡ ÔÎÂ .da ˙ÏÚBÓ∆∆»¿≈ƒƒ¿¿»«¿«¿»¿…»»
dnÚ44 ˜ÒÙpL B‡ ,‚„k dabÓ ‰Ú˜pL B‡ , ƒ»∆ƒ¿¿»ƒ«»¿»∆ƒ¿«…

Èe‡‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa ËLe‰ wpL B‡ ,‰w‰«»∆∆ƒ««≈∆¿»∆¿»»»
‰ËÈÁLÏ45ÌÈiÁÓ ‰Ï BÊ È‰ 46‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»≈«ƒ¿≈«¿ƒ»

ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡Â .da ˙ÏÚBÓ47ÏÎa ∆∆»¿∆»«¿≈»¿∆»»¿»
.‰l‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈∆

רש"י :42) ופירש אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך
וזו  ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ  הבהמה דרך

רבוצה. כשהיא חסרונה הירך 43)ניכר ניטל דין כלומר,
נתכוון  לא אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין שווה

חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, נפסק 44)רבינו
הצוואר. שאחורי  בשר רוב  בתורבץ 45)עמה נקב  אבל

נבילה. ולא טריפה היא הרי  הדברים,46)הוושט  בשאר
מטמאה  שאינה הוושט  ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל

כנגדן 47)בחיים. בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי , תני 
טריפה). כן (גם בעוף 

.ÎÈÓÈt‰Â ,Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :ËLeÏ BÏ LÈ ˙BBÚ ÈL¿≈≈«≈∆«ƒ»…¿«¿ƒƒ
‰Lk  „Ïa Ô‰Ó „Á‡‰ w .ÔÏ48Ô‰ÈL ew ; »»ƒ«»∆»≈∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿¿≈∆

.‰Ï BÊ È‰  ‰ËÈÁLÏ Èe‡‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
˜p‰ ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈe49ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿¬»ƒ¿«∆∆≈∆ƒ¿¬»¿»

‰Ê Ì‰ÈL ew .da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡  Á‡«≈≈«¿ƒ»∆∆»ƒ¿¿≈∆∆
‰Ï  ‰Ê „‚k ‡lL50. ∆…¿∆∆∆¿≈»

מגין.48) ניקב  שלא שהשני  כשר, זה בלא שמא 49)זה
שחיט . קא נקב  אחרים 50)במקום שבאיברים פי  על ואף 

כשניקבו  כשרה וכו', ריאה מוח , כגון עורות, שני  בעלי 
להתפשט  שדרכו בוושט  - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם
כנגד  זה הנקבים שני  יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ 

מגין. עור יהיה ולא זה

.‡ÎÌew‰ ÔÈ‡  BÓ˙Òe Ìe˜ Ba ‰ÏÚÂ ËLe‰ wƒ««≈∆¿»»¿¿»≈«¿
ÌeÏk51„ÓBÚ ıB˜ ‡ˆÓ .‰È‰Lk e˜ ‡e‰ È‰Â ,52 ¿«¬≈»¿∆»»ƒ¿»≈

‰ÏÚÂ ËLe‰ w ‡nL ;‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ËLea«≈∆¬≈¿≈¿≈»∆»ƒ««≈∆¿»»
Ìe˜53‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ .‰‡ BÈ‡Â ˜p‰ ÌB˜Óa ¿ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿∆¬»ƒƒ¿»

Bk‡Ï ıBw‰54L ;BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ËLea «¿»¿«≈∆≈¿ƒ∆…
.„ÈÓz ÌÈˆBw‰ ˙BÏÎB‡ ˙Bia„n‰ ˙BÓ‰a‰«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ

  

        

חוזרת  ש "טריפה  היא   " הרמב שדעת קצת משמע  מכא
מפני היא  טריפה  שנחשבת הסיבה  שהרי  להכשירה ",
אזי יפה  סותמה  היה   א אבל ," כלו  הקרו שאי"

להכשירה . חוזרת לכאורה 
משלושי למעלה  מתו אחד   מראה ־מקו הוא  הנ"ל,
תרפ"ב בשנת הרוגוצו 'בי  להגאו במכתב  הרבי  שהביא 
בש "ס  מראי ־מקומות משלל מוכיח  ובו  ,(!32 ב (בהיותו 
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קסט                
         

המשניות, ופירוש  ' נבוכי 'מורה  החזקה , י "ד  , וזבחי חולי
להכשירה . חוזרת שטריפה 

     

מתקיימת.51) אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב  אם
קוץ 52) לו ישב  שם: בגמרא בכת"י ). (רדב "ז תחוב  כלומר

הוושט  לתוך ונתחב  קוץ  שאכלה כגון רש"י  ופירש בוושט ,
מבחוץ . נקיבתו נראה דם 53)ואינו קורט  אין אפילו

הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, כעולא שלא בוושט .
וברש"י מכה. מחמת קרום שעלה והבריא נקוב  היה שמא
וברא  מלשון ניקב , שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם

בחרבותם. בוושט .54)אותהן תחוב  ואינו

.ÎıeÁaÓ ‰˜È„a BÏ ÔÈ‡  ËLÂ55ÌÈÙaÓ ‡l‡ ,56. ≈∆≈¿ƒ»ƒ«∆»ƒƒ¿ƒ
 Ìc ˙tË ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ .˜„Be BÎÙB‰ ?„ˆÈk≈«¿≈ƒƒ¿»»»ƒ«»

.e˜ ‰È‰L Úe„Èa¿»«∆»»»

בין 55) בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון העור
עד  טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין

עצמם. הסימנים לבן 56)שיאדימו שלו הפנימי  העור
כלשהו. אדמימות בו וניכרת

.‚ÎdÏÏÁ  ˜ÒÙpL ˙bb57Èe‡‰ ÌB˜Óa «¿∆∆∆ƒ¿«…¬»»¿»»»
‰ËÈÁLÏ58‰Ï BÊ È‰ 59q‡k ‰w Ì‡ ÔÎÂ .60. ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈ˜ ‰w61ÔBqÁ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ˜ Ì‡ : ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ»
daÏ ÔÈÙËˆÓ  Ì‰62Ì‰a LiL ÌÈ˜ Ì‡Â ; ≈ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆

‰pnÓ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .q‡ÎÏ ÔÈÙËˆÓ  ÔBqÁƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
‰Úeˆ63q‡ÎÏ ˙ÙËˆÓ 64ÛBÚe .65el‡L Ïk  ¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»…∆ƒ

ÔBqÁ Ô‰a LiL ÌÈ˜p‰ B‡ ‰Úeˆ‰ Ït˜Ó66ÔÁÈpÓe ¿«≈»¿»«¿»ƒ∆≈»∆ƒ»«ƒ»
Ba ˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ :‰w‰ Èt ÏÚ67Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ï  «ƒ«»∆ƒ∆∆À¿≈»¿ƒ«
.‰Lk ¿≈»

הטבעות 57) וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת
הסמוכה  העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ  כולן,
של  ורצועה הגרגרת, כל מקיף  הרך העצם אין כובע , לשיפוי 
קצות  את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות.
ודק  לעור הסמוך בצד מלמעלה עב  הקנה ונמצא לעור,
ולרוחב  ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי  השני . בצידו
העור  מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב  הוא הצוואר
עב  הגרגרת שדופן מפני  רובה, נפסק  החלל, שליש עם
דק , קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה
היא  למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא
ובמיעוט  לרוב , משלים הרך העצם עובי  כן ואם נפסקת,
שאינה  לן משמע  וקא רובו. או החלל חצי  נשאר התחתון
אינו  (תנוך) הרך העצם ועובי  החלל, רוב  שייפסק  עד נבלה

לרוב . כגון 58)משלים לשחיטה, ראוי  שאינו במקום אבל
טריפה. היא הרי  ולמטה הריאה כנף  כתב 59)מראש כבר

לחדש  בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו
ופסק  הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה
ברוב  ולא חללה ברוב  שמשערים שם, חנה בר בר כרבה

בנקובת 60)עובייה. מטריף  אינו רבינו וכנראה האיטלקי .
כפסוקה  כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה

רבינו  נבלה. נקראת מצומצם והיא כאיסר שאפילו פוסק ,
מכאיסר. יתר צריך ואין כנפה.61)נבלה ניקבה

הגרגרת 62) ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
שום  מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
אם  מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט  שנוקב  כמי  דבר
"טריפה" שכתב  מה טריפה". גרגרת רוב  שיעור בכולם יש
מקומות  בכמה שכתב  מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון
רב  של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף  וגם
בהם  ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם:

לרובה. מצטרפין חיסרון.63)חיסרון בה ויש לאורכה
נבלה.64) היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים אם
אין 65) העוף  גרגרת שבכל מפני  כאיסר לשיעור מקום שאין

השיעור 66)כאיסר. בהם שגם קטנים נקבים בניקבה
כאיסר. בעוף 67)בבהמה הקנה רוב  ושיעור חללו. רוב 

וקטנו. גודלו לפי  הוא

.„Î‰È„„ˆ ÈMÓ LlÙÓ ˜ ˙bb‰ ‰w68È„k ƒ¿»««¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿≈¿»∆»¿≈
BaÁÏ q‡ ÒkiL69dk‡Ï ‰˜cÒ .‰Ï 70, ∆ƒ»≈ƒ»¿»¿¿≈»ƒ¿¿»¿»¿»

‰ËÈÁLÏ da Èe‡‰ ÌB˜n‰ ÔÓ izL ‡Ï elÙ‡71 ¬ƒ…ƒ¿«≈ƒ«»»»»ƒ¿ƒ»
.‰Lk  ‰hÓÏ e‰MÓe ‰ÏÚÓÏ e‰MÓ ‡l‡∆»«∆¿«¿»«∆¿«»¿≈»

כגון 68) הרי "ף , ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא
חיסרון. בו שיש מפולש נקב  יורה 69)שניקבה [בטור

כעובי הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה
לכל  איסר הנקבים בשני  להכניס  אפשר אם [איסר], (דינר)
ולא  בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו

מתוך 70)בעוף . לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא
לגמרי ניתק  למעלה מושך והצוואר למטה מושכת שהריאה
שהצוואר  כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו

ומחלים. וחוזר והולך סוגר הוא באותה 71)נמשך
העוף . או הבהמה

.‰Î‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰wpL ˙bb«¿∆∆∆ƒ¿»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»
‰zÚ d˙B‡ ÔÈ˜B  ‰w ‰ËÈÁL Á‡ B‡ ‰wƒ¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«»

˜pÏ ˜p‰ ÔÈn„Óe ,Á‡ ÌB˜Óa72 BÏ ‰Ó„ Ì‡ . ¿»«≈¿«ƒ«∆∆«∆∆ƒƒ¿∆
˙zÓ73‰ÏB„‚ ‡ÈÏÁÓ ‡l‡ ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â .74‡ÈÏÁÏ À∆∆¿≈¿«ƒ∆»≈À¿»¿»¿À¿»

.‰ÏB„‚Ï ‰pËwÓ ‡Ï Ï‡ ,‰pË˜Ï ‰pËwÓ B‡ ‰ÏB„‚¿»ƒ¿«»ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»ƒ¿»
‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk ÔÈe ,‡e‰ ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰w‰ ÏkL∆»«»∆À¿À¿≈»À¿»¿À¿»

‰kÂ Ô‰È˙MÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ75. À¿»««¿«»ƒ¿≈∆¿«»

או 72) פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
נ  זה אם יודעים אנו ואין כאיסר שחיטה קדורה קודם עשה

שחיטה. לאחר השחיטה 73)או שקודם הנקבים שאין
השחיטה, אחר שנעשו בבשר לנקבים במראיהם דומים

שחיטה. אחר נעשה זה נקב  גם ולפירוש 74)ובוודאי 
- חוליא פירש, שם, רש"י  אבל טבעת. היא חוליא רבינו

טבעות. בלשון 75)שלוש הטבעות. שבין העור פירוש:
חוליא". "בר הגמרא:

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ג רביעי יום 

    
שחיטה 1) אצל מצויין ושרוב  לשחוט ; הראוי  הוא מי  יבאר
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סוף ; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין הם; מומחין
מותרת. אם ובייתוסי , צדוקי  שחיטת

.‡˙‡ ÔÈ„ÈÒÙnL ÌÈ„ ‰MÓÁ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡OÈƒ¿»≈∆≈≈«¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒ∆
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ËÈÁM‰e‡aL ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Ó, «¿ƒ»¿«≈»∆≈ƒ¿¿ƒ»∆≈«¿

BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ËÁLÂ,B˙ËÈÁMÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡  ¿»«≈¿≈«¿»∆¡…ƒ¿ƒ»
‡e‰ ‡Ï‰Ï ˜ÙÒÏ ‰B˜ BÊ È‰Â .ÌÈÁ‡ ‡ÏÂ. …¿…¬≈ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈¿≈»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎB‡‰Â. ¿»≈ƒ∆»¿«ƒ«ƒ«««¿

פגומה.2) בסכין ישחוט  שלא כדי  הסכין, בדיקת כגון
כשרה, שחיטתו שחיטה, דקדוקי  כל יודע  שאינו ואף ֿעלֿפי 
הלכה  סוף  להלן וראה ספקותיו. על לחכם לשאול יודע  אם

כגֿכד.3)ב . הלכות א ופרק  א, הלכה ג אבל 4)פרק 
 ֿ ובמגיד משחיטתו. לאכול מותר גביו על עומד חכם אם
למסור  מותר לכתחילה שאפילו הרשב "א, בשם כתב , משנה

גביו. על עומד כשחכם לשחוט , שאחר 5)לו ואף ֿעלֿפי 
ולא  שהיתי  שלא לי  ברי  אומר שחיטה, הלכות שלימדוהו
שהה  שמה שלימדוהו, לפני  ששחט  מה לאכול אסור דרסתי ,
שחיטה. הלכות אז ידע  שלא מכיון הרגיש, ולא ודרס 

בשחיטה,6) רגיל בלתי  מה דבר כשנולד הוא, נבילה ספק 
כאן  אבל לאו, אם פסול ההוא הדבר אם יודעים אנו ואין
או  שהה שמא חוששים שאנו אלא זה, כעין דבר נולד לא
כתב  שחיטה,לפיכך הלכות ידע  שלא מתוך הרגיש ולא דרס 

נבילה. לספק  קרובה כמו 7)רבינו, איסור, ספק  ככל
פעמים. כמה שנתבאר

.ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa‡ eÈÙa ËÁL elÙ‡Â8 «¬ƒ»«¿»≈«¿«¿»≈¿»ƒ
È‰Â ,‰Lk ‰ËÈÁL9ÔÈÏ BÈa ËÁML BÊ ‰ËÈÁL ¿ƒ»¿≈»«¬≈¿ƒ»∆»«≈¿≈

‰pnÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡  ‰eÓ‚e ‰BÎ ‰ËÈÁL BÓˆÚ10. «¿¿ƒ»¿»¿»»∆¡…ƒ∆»
„ÈÒÙiL LÙ‡ ,ÌÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈc Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ∆¿»∆«¿ƒ

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ‰ËÈÁM‰11Ò„È B‡ ‰‰LiL ÔB‚k , «¿ƒ»¿≈≈«¿∆«¿∆ƒ¿…
.B˙ek ‡Ïa el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰Óe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÈ B‡ƒ¿¿«ƒ¿»¿«≈¿≈¿…«»»

פעמים.8) ושלש שתים על 9)שם: מתקבל כלומר,
שהיתי10)הדעת. שלא לי  ברי  אומר הוא אם ואפילו

דרסתי . כמו 11)ולא שחיטה, הלכות ידע  שלא מפני 
הקודמת. בהלכה שנתבאר

.‚‡Ï ‰Ê È‰  ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BiL Ï‡OÈƒ¿»≈∆≈«ƒ¿¿ƒ»¬≈∆…
ÈÙa ËBÁLiL „Ú ,‰lÁzÎÏ BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ËBÁLÈƒ¿≈¿≈«¿¿«¿ƒ»«∆ƒ¿ƒ¿≈

˙Ba ÌÈÓÚt ÌÎÁ12ÊÈÊÂ ÏÈ‚ ‰È‰iL „Ú13Ì‡Â . »»¿»ƒ««∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL  BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ‰lÁz ËÁL14. »«¿ƒ»≈¿≈«¿¿ƒ»¿≈»

מוחזק .12) בתלמוד: נקרא יתעלף 13)וזה ולא
לו  למסור שלא שמחמירים הוא בעלמא וחומרא בשחיטתו.

לשחוט . חוששים 14)לכתחילה אנו שאין בדיעבד,
בדיקה. צריך אינו לפנינו ישנו אם ואפילו להתעלפות,

.„„Ú ÌÎÁ ÈÙa ËÁLÂ ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ¿≈»»«
‰ÁÓÓ ‡˜p‰ ‡e‰  ÏÈ‚ ‰OÚpL15ÔÈÁÓn‰ ÏÎÂ . ∆«¬»»ƒ«ƒ¿»À¿∆¿»«À¿ƒ

ÌÈL elÙ‡Â .ÔÓˆÚ ÔÈÏ ÔÈa ‰lÁzÎÏ ÔÈËÁBL¬ƒ¿«¿ƒ»≈»¿≈«¿»«¬ƒ»ƒ
ÌÈ„ÚÂ16ÔÈËÁBL el‡ È‰  ÔÈÁÓÓ eÈ‰ Ì‡ , «¬»ƒƒ»À¿ƒ¬≈≈¬ƒ

.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

(15 ֿ לחם וראה ומוחזק ". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי 
עבדות,16)משנה. לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים כיוון

.‰LÁ17‰ËBL18BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL BkLÂ ÔË˜Â19 ≈≈∆¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿¿»«¿
,˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt Ô˙ËÈÁL  eËÁML∆»¬¿ƒ»»¿»ƒ¿≈∆≈»∆««

eÏ˜Ï˜È ‡nL20,Ú„Bi‰ ÈÙa eËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»¿«¿¿¿ƒ»ƒ»¬ƒ¿≈«≈«
‰Lk Ô˙ËÈÁL  Ô‚‰k eËÁML Ô˙B‡ ‰‡Â21. ¿»»»∆»¬«…∆¿ƒ»»¿≈»

מדבר.17) ואינו שומע  מסימנים 18)שאינו אחד בו שיש
כסותו, מקרע  הקברות, בבית לן בלילה, יחידי  יוצא אלו:

לו. שנותנים מה של 19)מאבד לשכרותו שהגיע  היינו
יב . הלכה ב  פרק  ראה כיון 20)לוט . קלקלו, שמא הכוונה

נקט  אלא פסולה. שחיטתו שחט  שאם בדיעבד שמדובר
שמרמז  ואפשר יקלקלו". "שמא חולין בריש המשנה לשון
בראש  המשנה בדברי  יב : חולין הגמרא לדיוק  רבינו, בזה
וכו', יקלקלו שמא אלא קתני , לא קלקלו "שמא הפרק 
אפילו  לכתחילה", חולין להם מוסרים שאין זאתֿאומרת
שאחרים  במקום כגון כשרה, שחיטתן שבדיעבד במקום
בל  על שעובר משום דבר: של טעמו כפירש"י . אותם רואים
וראה  לאכילה, הבהמה ותיפסל לקלקל שדרכם תשחית,

טעמים. עוד לאמן 21)במגידֿמשנה כשיודע  דוקא קטן,
שביודע  אומרים ויש . מב : בסוכה כמבואר בשחיטה ידו את
אם  לשחוט , לכתחילה אפילו לו מוסרים ידו את לאמן

אותו. רואים אחרים

.ÂeÏˆ‡ Úe„È BÈ‡L ÈÓ22BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ËÁML ƒ∆≈»«∆¿≈∆»«≈¿≈«¿
B˙B‡ ÔÈÏ‡BL 23˙BÎÏ‰ ÈwÚ Ú„BÈ ‡ˆÓ Ì‡ . ¬ƒƒƒ¿»≈«ƒ»≈ƒ¿

.‰Lk B˙ËÈÁL  ‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ»¿≈»

שחיטה.22) בהלכות בקיא הוא בודקים 23)אם כלומר,
מומחים  שחיטה אצל מצויים רוב  דקי "ל ואף ֿעלֿגב  אותו.
לברר  ואפשר לפנינו וישנו הואיל ז), הלכה (לקמן הם
או  שחיטה הלכות יודע  אם בדיקה חכמים הצריכו הדבר,
רגיל, שהוא לנו ידוע  אינו אם אפילו מוחזק , לענין אבל לא.
ואפילו  נתעלף , שמא חוששים אין עצמו לבין בינו ושחט 
המצויים  שרוב  מפני  אותו, לשאול צריך אין לפנינו הוא אם

מתעלפים. אינם שחיטה אצל

.Ê˜BÁÓ ÈÏ‡OÈ eÈ‡L È‰24,BÏ CÏ‰Â ËÁML ¬≈∆»ƒƒ¿¿≈ƒ≈»∆»«¿»«
.˙zÓ BÊ È‰  Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ Ú„BÈ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ≈«ƒ≈≈«¬≈À∆∆
‰Ó‰a‰ ‡ˆÓe ,ÈÏ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»»«¿≈»

Á‡ B‡ dËÁL BÁeÏL Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ËeÁL25 ¿»¿≈»«ƒ¿¿»»«≈
ÔÈÈeˆn‰ L .˙zÓ BÊ È‰26ÔÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ¬≈À∆∆∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ
.Ô‰≈

שחיטה 24) אצל מצויים רוב  על סומכים לפנינו, שאינו כיון
שחיטה  הלכות עיקרי  הם יודעים כלומר, הם. מומחין

בשחיטה. עושה 25)ורגילים שליח  חזקה אמרו לא שהרי 
להחמיר. אלא להקל, באיסוריןֿ אם 26)שליחותו ואפילו

מותרת. היא השליח , לא שחטה, שאחר הוברר

.Á ˙Èaa ËeÁL B‡ˆÓe ,ÏB‚z B‡ È„‚ BÏ „‡»«¿ƒ«¿¿¿»»««ƒ
B‡ˆÓ .Ô‰ ÌÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ L ;zÓÀ»∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ≈¿»
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˜eMa27Ïa˙ ‡nL ;eÒ‡ 28ÔÎÂ .CÏL‰ CÎÈÙÏe , «»∆»ƒ¿«≈¿ƒ»À¿«¿≈
˙ÈaaL ‰tL‡a B‡ˆÓ Ì‡29.eÒ‡  ƒ¿»»«¿»∆««ƒ»

בבית 27) שאסור, מודים הכל שבשוק  באשפה שם: בגמרא
ור'הכל יהודה ר' נחלקו שבבית ובאשפה שמותר, מודים

אפילו  שבשוק  רבינו, ודעת הגלילי . יוסי  ר' של בנו חנינא
דעת  גם וכן כמותו. ופסק  יהודה, ר' אוסר - באשפה לא

פליגי . כי  דיבורֿהמתחיל שם אומרים 28)ה'תוספות' ואין
בחוץ . שהושלך מכיון מומחים, שחיטה אצל מצויין שרוב 
שם. השליכה ולפיכך בשחיטה, נתנבלה ודאי  פירש: ורש"י 

שם,29) שבבית, באשפה נבילתו להטיל עשוי  שאדם
שבשוק . באשפה וכלֿשכן

.ËÓÓ˜zzLpL ‰Á30ÚÓBLÂ ÔÈÓ ‡e‰ È‰Â , À¿∆∆ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ¿≈«
‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È‰  ‰BÎ BzÚ„Â31ÈÓ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÚÓBL BÈ‡L32ËÁBL ‰Ê È‰ 33. ∆≈≈«¬≈∆≈

מדבר.30) ואינו שומע  כי31)היינו מברכים, כשאחרים
אחרים  אין ואפילו ברכה. בלי  לשחוט  אסור לכתחילה

מומחה. והוא הואיל מותר, אותו, מדבר.32)רואים אבל
שדייק 33) הרא"ש, בשם מביא והמגידֿמשנה לכתחילה.

בבבא  כמו "לכתחילה" כאן סיים שלא רבינו מלשון
שאינו  מפני  לשחוט , לו אין שלכתחילה שמע ֿמינה ראשונה,
לאזניו, הברכה להשמיע  צריך המברך שהרי  לברך, יכול
ד', פרק  תרומות בהלכות (וראה יצא. לא שומע  אינו ואם
לכתחילה, לתרום להם שאסור החמישה בין רבינו שמנה
שנינו  וכך לברך, יכול שאינו מפני  שומע , ואינו המדבר את
האלם". וכו' יתרומו לא "חמשה ו: משנה א פרק  בתרומות
ולדעת  לברך, יכול שאינו מפני  הטעם מפורש ובירושלמי 
בין  גדול הבדל לתרומה? שחיטה בין מה קשה הכסף ֿמשנה
גם  הוא יכול מברך, כשאחר בתורם, לתרומה. שחיטה
יודע  אדם כל לא בשחיטה, אבל האלם. יתרום ולמה לתרום
לו  מוסרים ומוחזק , מומחה אלם וכשלפנינו לשחוט ,
אשר"י והגהות רא"ש וראה יברך. ואחר לשחוט  לכתחילה
כאן, כסף ֿמשנה שם, יוםֿטוב ' ו'מעדני  חולין מסכת ריש

א). סימן יורהֿדעה וביתֿיוסף 

.ÈËBÁLÈ ‡Ï  ‡Óeq‰34Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ «»…ƒ¿¿«¿ƒ»∆»ƒ≈
‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁL Ì‡Â ;B˙B‡ ÌÈ‡B ÌÈÁ‡35. ¬≈ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈»

יקלקל.34) שמא יג: חולין אצל 35)משנה  שרגיל  כיון
שחט . כהלכה בוודאי  שחיטה,

.‡ÈÈÙa ËÁML Èt ÏÚ Û‡ ,ËÁML ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆»«««ƒ∆»«ƒ¿≈
‰È‰ elÙ‡Â ,‰ÙÈ ÔÈkÒa Ï‡OÈ36ÔË˜37B˙ËÈÁL  ƒ¿»≈¿«ƒ»»«¬ƒ»»»»¿ƒ»

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰Ï38:Ó‡pL .‰Bz‰ ÔÓ ¿≈»¿∆«¬ƒ»»ƒ«»∆∆¡«
ÏÎ‡È ‡nL È‰Ê‰L Á‡Ó .BÁfÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡˜Â¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿≈««∆ƒ¿ƒ∆»…«

eÒ‡ BÁfL „ÓÏ ‰z‡ ,BÁfÓ39‰ÓB„ BÈ‡Â . ƒƒ¿«»»≈∆ƒ¿»¿≈∆
‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡OÈÏ40. ¿ƒ¿»≈∆≈≈«ƒ¿¿ƒ»

זה,37)הגוי .36) דין למד רבינו עבודהֿזרה. עובד ואינו
"עובד  אמרו ולא סתם, נכרי " "שחיטת ששנינו ממה

בהנאה 38)עבודהֿזרה". אסורה אינה אבל כנבילה,

מחשבת  שסתם שם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת
ב  פרק  למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי 
ולא  בהנייה", מותרים בעזרה, חולין ששחט  "וגוי  ב : הלכה

גוי . ששחטם מפני  בהנאה אסור,39)נאסרו שזבחו וכיון
נבילה. משום עליו ולוקה כראוי , נזבח  לא כאילו הוא הרי 
זו  הרי  גוי  שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי  הקוף  ושחיטת פסולה,

נכרי . שזבח  נבילה"40)ולא לספק  קרובה "רק  ששחיטתו
שחיטתו  אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין
כשישראל  אפילו נבילה שחיטתו ששחט , גוי  אבל כשרה.

אותו. רואה

.ÈÌÈÎBk „BÚ elÙ‡L ,ca e„b ÏB„b „‚Â41 ¿»≈»»¿«»»∆¬ƒ≈»ƒ
.‰Ï B˙ËÈÁL  ‰Ê ‰„BÚ „BÚ BÈ‡L∆≈≈¬»»»¿ƒ»¿≈»

בפירוש,41) כתוב  אחרות ובמהדורות תושב , גר גוי  כגון
שבע  לשמור עליו שקיבל גוי  פירוש, תושב ", גר "כגון
מדרבנן, רק  שאסור ומשמע  נח . בני  עליהן שנצטוו מצוות
מרדות. מכת לוקה והעובר גדרו" גדול "וגדר כתב : שהרי 
הקודמת, בהלכה בפירוש רבינו כתב  קטן, בגוי  (אבל
יעבוד  קטן גוי  כי  דבר, של וטעמו התורה. מן שלוקה

תושב . גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודה ֿזרה

.‚ÈÔÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁLÏ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿…ƒƒ»ƒ
„BÚ‰ Ó‚Â Ï‡OÈ ÏÈÁ˙‰ B‡ ,Ï‡OÈ Ó‚Â¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»«»≈
„ÚÂ ‰lÁzÓ B˙ËÈÁLÏ dLÈ .‰ÏeÒt  ÌÈÎBk»ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«

ÛBÒ42BÈ‡L c ÌÈÎBk „BÚ‰ ËÁL Ì‡ Ï‡ .¬»ƒ»«»≈»ƒ»»∆≈
,„Ïa ˙bb‰ ÈˆÁ ËÁML ÔB‚k ,‰Ï B˙B‡ ‰OBÚ∆¿≈»¿∆»«¬ƒ««¿∆∆ƒ¿«

‰Lk BÊ È‰  Ï‡OÈ Ó‚Â43. ¿»«ƒ¿»≈¬≈¿≈»

ואם 42) מהשחיטה, חלק  הוא השחיטה תחילת כלומר,
שם, סבא לוי  לדעת ואפילו פסולה. - גוי  בידי  נעשתה
אין  ישראל ידי  על וכשנגמרה לבסוף , אלא לשחיטה שאינה
של  רובו שחט  שהגוי  כאן הגוי , שם על נקראת השחיטה
או  הגרגרת כפסוקת זה שהרי  פסולה, בוושט , משהו או קנה
של  מימרא כשרה, שחיטה של בדרך שלא הוושט  נקובת
רש"י ראה וכו'", טריפה מעשה בה נעשה "שהרי  שם: רבא

ונתבאר 43)שם. מאליה, מנפסקה יותר גרוע  שאינו
והוסיף  נקוב , קנה חצי  היה שאם יא, הלכה א בפרק  למעלה
בה  שחט  א: א, פרק  חולין ובתוספתא כשר. שהוא, כל עליו
- וגמרה ישראל ובא טריפה, אותו עושה שאינו דבר (הגוי )

באכילה. מותרת

.„È‰ÚÏ ÓeÓ Ï‡OÈ44˙BÚ‰ ÔÓ45‰È‰L ƒ¿»≈»«¬≈»ƒ»¬≈∆»»
‰ÁÓÓ46Ï‡OÈ CÈˆÂ .‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È‰  À¿∆¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»≈

‰Ê ÓeÓÏ ‰pzÈ Ck Á‡Â ÔÈkq‰ ˙‡ ˜cÏ Lk»≈ƒ¿…∆««ƒ¿««»ƒ¿∆»¿»∆
˜cÏ ÁBË BÈ‡L B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,da ËÁLÏ47Ì‡Â . ƒ¿…»ƒ¿≈∆∆¿»∆≈≈«ƒ¿…¿ƒ

‡ÈÒ‰Ùa ˙aL ÏlÁÓ B‡ ‰Ê ‰„BÚÏ ÓeÓ ‰È‰48 »»»«¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»
ÒBB˜Èt‡ B‡49,ea ‰LÓe ‰Bza ÙBk‰ ‡e‰Â , ∆ƒ¿«≈«»¿∆«≈

BÚk ‡e‰ È‰  ‰eLz ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk„ ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈¿≈
.‰Ï B˙ËÈÁLe ÌÈÎBk»ƒ¿ƒ»¿≈»

והרגל 44) בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק  אחת,
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הקלות. מן היתה אפילו בה, ד.45)ונתפרסם שם בגמרא
דין רבא לתיאבון".אמר נבלות אוכל מומר "ישראל זה

מכל  אחרת לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו
נבילות  לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות.
לתיאבון, העושה במומר רק  וזה בשחיטתו. לאכול מותר
אבל  אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח  שאינו
מועילה  - ההיתר את מעדיף  הוא והיתר איסור כשבידו
ה', את להקניט  כלומר, להכעיס , מומר אבל הסכין. בדיקת
ששחיטתו  זו, הלכה בסוף  הנזכר אפיקורוס  בכלל הוא הרי 

פסולה. אופן מומחה 46)בכל הוא אם ידוע  אין אם אבל
מצויין  רוב  במומר אומרים שאין אותו, לבדוק  צריך לא, או

הם. מומחים שחיטה שמא 47)אצל חוששים אין אבל
אין  כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל
ואכיל  היתרא שביק  "לא פסולה משחיטה מרובה טירחתה
האסור). את ויאכל המותר את יעזוב  (לא איסורא"

ה.48) שם לעבודהֿזרה, כמומר בנוסחאות 49)שהוא
מנה  לא ז, הלכה ב  פרק  תשובה בהלכות מין. או אחרות:
לו  קבע  אלא "אפיקורסים" בסוג בתורה הכופר את  רבינו
מכחישי את מגדיר הוא שם ח  ובהלכה עצמו, בפני  סוג
טז, בהלכה כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה
 ֿ ובלחם גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא

נכון. יישוב  מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן משנה

.ÂË‰Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈÓ50˙BÚ‰ ÔÓ ƒ∆»¿≈«¬≈»ƒ»¬≈
BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ËÁBL ‰Ê È‰  ‰Bz ÏL51Ì‡ , ∆»¬≈∆≈≈¿≈«¿ƒ

‰ÁÓÓ ‰È‰52ÁÈpÓ BÈ‡L ;53c ÏÎB‡Â zÓ c »»À¿∆∆≈«ƒ«»»À»¿≈¿«
elÙ‡Â ,Ï‡OÈ Ïk ÏÚ ‡È‰ ‰˜ÊÁ BfL .eq‡ƒ∆¬»»ƒ«»ƒ¿»≈«¬ƒ

.Ô‰Ó ÌÈÚL‰»¿»ƒ≈∆

על 50) לעבור ומועד מומר ואינו עבירה, עשה אחת שפעם
מצוה. ידי51)אותה על הסכין לבדיקת צריך ואינו

אבל 52)אחרים. מומחה. שהוא בו יודעים אם משמע ,
שחיטה  אצל מצויים רוב  אומרים אין יודעים, אין אם

הקודמת. בהלכה ראה הם, לא 53)מומחים כן, ואם
הסכין. את יבדוק  וגם בכוונה, בשחיטה יקלקל

.ÊËÔÈ˜B„v‰ el‡54ÏÎÂ Ô‰È„ÈÓÏ˙Â ÔÈÒBzÈa‰Â ≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿»
‰t ÏÚaL ‰Bza ÌÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L Ô‰ÈÁ‡ ÌÈÚBh‰«ƒ«¬≈∆∆≈»«¬ƒƒ«»∆¿«∆
BÊ È‰  eÈÙa eËÁL Ì‡Â .‰eÒ‡ Ô˙ËÈÁL ¿ƒ»»¬»¿ƒ»¬¿»≈¬≈
,eÏ˜Ï˜È ‡nL ‡l‡ Ô˙ËÈÁL eq‡ ÔÈ‡L .˙zÓÀ∆∆∆≈ƒ¿ƒ»»∆»∆»¿«¿¿
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ËÈÁM‰ ˙B˙a ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡ Ì‰Â¿≈≈»«¬ƒƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈»

.eÏ˜Ï˜ ‡Ï :ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«…ƒ¿«¿

כתוב 54) שאינו במה מאמינין שאינם הכותים כדין דינם
כגוים  ועשאום עליהם שגזרו ולפני  ג. חולין בתורה, בפירוש
לא  הצדוקים כי  ו. שם יונה. לדמות שעבדו מפני  גמורים.
בשחיטתם  בפנינו שחטו אם ולכן עבודהֿזרה, על נחשדו

יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה מותרת.

.ÊÈ˙ËÈÁLa eeËˆ ‡Ï a„na Ï‡OÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÔÈÁB eÈ‰ ‡l‡ ,ÔÈlÁ‰55ÔÈÏÎB‡Â ÔÈËÁBL B‡ «Àƒ∆»»¬ƒ¬ƒ¿¿ƒ

‰ˆB‰ ÏkL ,a„na eeËˆÂ .˙Bn‡‰ ‡Lkƒ¿»»À¿ƒ¿««ƒ¿»∆»»∆
ËÁLÏ56LÈ‡ :Ó‡pL .ÌÈÓÏL ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï  ƒ¿……ƒ¿∆»¿»ƒ∆∆¡«ƒ

Ï‡Â ,ÓB‚Â BL ËÁLÈ L‡ Ï‡OÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿«¿≈¿∆
,ÓB‚Â e‡ÈÈ L‡ ÔÚÓÏ ,ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿≈¿««¬∆»ƒ¿≈
ÁÏ ‰ˆB‰ Ï‡ .ÓB‚Â ÈÈÏ ÌÈÓÏL ÈÁÊ eÁÊÂ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿≈¬»»∆ƒ¿…

ÏÎ‡ÏÂ57.ÁB ‰È‰  a„na ¿∆¡…«ƒ¿»»»≈

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי  שחיטה
חולין.57)

.ÁÈBÊ ‰ÂˆÓe58a„na ‡l‡ ,˙BB„Ï ˙‚‰B dÈ‡ ƒ¿»≈»∆∆¿∆»«ƒ¿»
eÒkiLkL ,ÌL eeËˆÂ .‰ÈÁp‰ z‰ ˙Úa „Ïaƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆¿∆ƒ»¿
‡l‡ ÔÈlÁ eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ÈÁp‰ Ò‡z ı‡Ï»»∆≈»≈«¿ƒ»¿……¿Àƒ∆»
.‰ÊÚÏ ıeÁ ÌÏBÚÏ ÌB˜Ó ÏÎa eËÁLÈÂ ,‰ËÈÁLaƒ¿ƒ»¿ƒ¿¬¿»»¿»»¬»»
zÁÊÂ ,ÓB‚Â EÏb ˙‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÁÈ Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ¿»¡…∆∆¿À¿¿≈¿»«¿»

ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈ Ô˙ L‡ E‡vÓe E˜aÓ59BÊÂ . ƒ¿»¿ƒ…¿¬∆»«¿»¡…∆¿≈¿
Ck Á‡Â ËÁLÏ :˙BB„Ï ˙‚‰Bp‰ ‰Âˆn‰ ‡È‰ƒ«ƒ¿»«∆∆¿ƒ¿…¿««»

ÏÎ‡È60. …≈

לשוחטם.58) שרוצים הבהמות את לשלמים, להקדיש
כנראה 59) "אלהיך", המלה בלי  לך" ה' נתן "אשר בפסוק 

כאן. נפלה בשר,60)טעותֿסופר לאכול ירצה אם כלומר,
א. פרק  למעלה וראה לשחוט . מצוה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ד חמישי יום 

   1 
בסיני ;1) למשה לו נאמרו טריפות מיני  ששמונה יבאר

מותרת. או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה

.‡˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k2‰Ùh‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿≈»
˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‡È‰ ‰Bza ‰eÓ‡‰3Ó‡ ‡ÏÂ . »¬»«»ƒ«»»¿…∆¡«

‰ÙË4È‡ dÙhL ÔB‚k ,‰Â‰a e˙k‰ acL ‡l‡ , ¿≈»∆»∆ƒ≈«»«…∆¿∆¿»»¬ƒ
.‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚÂ dLÂ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿¿»»«¬«ƒ…≈»

(התורה)3)פ "ד.2) ואסרה ח ֿט ): (הלכה שם לשונו וזה
מתה, לא שעדיין ואף ֿעלֿפי  מכותיה, מחמת למות הנוטה
. שנפלה בין ושברתה, חיה שטרפתה בין . . הטריפה והיא
חכמים: אמרו מכאן . . עצמה מחמת חולי  לה שבא בין . .

טריפה. - חיה כמוה שאין כל הכלל, שמשמעותה 4)זה
טורפת. חיה עלֿידי  שהוכתה

.ÌL LÈÂ5LÁz  dÏ eÚ‡È Ì‡ ,ÌÈÁ‡ ÌÈ‡ÏÁ ¿≈»√»ƒ¬≈ƒƒ∆∆¿»≈»≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ô‰Â .‰ÙË6ÈÈÓ ‰BÓLe . ¿≈»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«¿»ƒ≈

ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ eÓ‡ ˙BÙË7Ô‰ el‡Â ,8,‰Òec : ¿≈∆∆¿¿∆¿ƒ«¿≈≈¿»
‰ÒÁ ,‰e˜9‰ÏeË ,10‰ÏeÙ ,‰Úe˜ ,‰˜eÒt , ¿»¬≈»¿»¿»¿»¿»

‰eLe11. ¿»

במציאות 5) שיש במובן רבינו, אצל השגור מילה שימוש
ה"א. פ "א התורה יסודי  בהל' וראה שבעים 6)כזה. כל

מסיני . למשה הלכה הם פ "י , בסוף  רבינו שמנה הטריפות

למטה. רבינו שמנה הטריפות מיני  בשמונה כלולים וכולם
א.7) מג, שפרטיהם 8)חולין הכוללים, המינים שמות

אחרֿכך. ברייתו.9)יבוארו מתחילת אבר חסר
ברייתו.10) מתחילת חסר לא אבל אדם, בידי  אבר שניטל
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אחת 11) וכל נפש". חנק  "דן בראשי ֿתיבות: לזה סימן ויש
באחד  כלולה פ "י , בסוף  רבינו שמנאן הטריפות משבעים

האלה. המינים משמונת

.‚ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¬»»¿∆ƒƒ«≈ƒ
‰Òe„ ‡l‡ ‰Bza LeÙa EÏ ÔÈ‡Â12eÈÓÁ‰  ¿≈¿¿≈«»∆»¿»∆¿ƒ

da13‡Le .eÒ‡  ‰Òe„a ˜tzÒiL ˜ÙÒ ÏÎÂ , »¿»»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»
BÓk ,ÔÈzÓ ÔÈ˜ÙÒ Ô‰a LÈ  ˙eÙË ÈÈÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ≈«¿≈»∆¿≈ƒÀ»ƒ¿

.‡a˙iL∆ƒ¿»≈

בהלכות 12) שיתבאר כמו טורפת, חיה בידי  הכאה פירוש,
שבדרך 13)שלפנינו. משמע , רבינו של לשונו מפשטות

איסור  ובין בתורה המפורש איסור בין הבדל אין כלל
סוגי שיש אלא אסור, ספיקם ושניהם מסיני , למשה מהלכה

למ  בהלכה בהם שמקילים ומחמירים ספיקות מסיני , שה
בהמה  למשל, דרוסה. כגון בתורה, בפירוש הנאסר בדבר
חיה  ע "י  נעשה זה אם מסופקים ואנו לפנינו, פצועה שבאה
למקום  לפנינו הדורס  שנכנס  וכגון אחר, דבר ע "י  או דורסת
ואומרים  דרוסה, חומרת משום זה בספק  מחמירים הבהמה,
ובשאר  בכתלים. שנתחככה תולין ואין בא, הטורף  שמן
לאחר  או מחיים הנקב  נעשה אם ספק  בנקובה, כמו טריפות,
ספק  אבל וכשרה. שחיטה אחר שנעשה תולין שחיטה,
ולא  איסור לצד לא בו, להכריע  יכולה הדעת שאין השקול
דבר  ובין התורה מן המפורש בדבר בין אסור היתר, לצד
כמה  [נאמרו (מגידֿמשנה). מסיני  למשה מהלכה הנאסר
הלכות  ריש יו"ד ט "ז ראה כאן, רבינו בדברי  פירושים

הלכה]. לאותה בפתיחה מגדים' וב 'פרי  טריפות,

.„Ba ‡ˆBiÎÂ È‡‰ ÛËiL ‡e‰ ‰Òec‰14‰Ó‰a‰ «¿»∆ƒ¿…»¬ƒ¿«≈«¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Lp‰Â ıp‰ Ò„È B‡ ,B„Èa ‰ÈÏÚ Ò„ÈÂ¿ƒ¿…»∆»¿»ƒ¿…«≈¿«∆∆¿«≈»∆
‰q‚ ‰iÁe ‰q‚ ‰Ó‰a ‰ÒÈc ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÏÚ«»¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»«»¿«»«»

„Ïa È‡Ï ‡l‡15‰w„ ‰Ó‰e ;16‡f‰ ÔÓ  ∆»»¬ƒƒ¿«ƒ¿≈»«»ƒ«¿≈
‰ÏÚÓÏe17ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚e ;18Ïe˙Á elÙ‡ ,19 ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»
ÏÚeLÂ20‰iÓe21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22,‰ÒÈc Ô‰Ï LÈ  ¿»¿ƒ»¿«≈»∆≈»∆¿ƒ»

.˙BÙBÚa ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿

בר.14) מינים 15)חיות למעט  באה "בלבד", המילה
יש  וכדומה, נמר כגון לו, הדומים אבל מהארי . למטה שהם
מאכלות  בהל' מפורש וכן (כסף ֿמשנה), בגסה דריסה להם
יש  לו, והדומה וארי  משנה'. 'כסף  וראה ה"ו, פ "ד אסורות
ממנו. גדולים הם ואפילו בעלי ֿחיים, מיני  בכל דריסה להם

דקה.16) ובחיה דקה ובבהמה אחרות: בנוסחאות
אחרון 17) לשון ולפי  א. מב , חולין משנה, יהודה, כרבי 

חכמים  דברי  לפרש בא יהודה שרבי  - ב  נב , שם רב , בדברי 
מפני הוא, הדרוסה איסור וטעם עליהם. לחלוק  ולא
הנדרס . בשר את לשרוף  וסופו חריף , ארס  מטיל שהדורס 
שהארס  מפני  הוא שהאיסור אומרים, יש בדבר, ונחלקו
ויש  הדריסה. מקום שכנגד הפנימיים האיברים את ינקוב 
ראה  למות, וסופה בבהמה יחלחל שהארס  אומרים,
וב 'מגיד  דרוסת. דיבורֿהמתחיל – א מב , שם 'תוספות'
ידעו  שחז"ל ומוסיף , השניה הדעה את קיבל כאן, משנה'
וכן  הארס , חריפות דרגת היינו והנדרסים, הדורסים טבע  את

הדין. את קבעו לכך ובהתאם הארס , כלפי  מין כל רגישות
דקה].18) שבבהמה דקים רב 19)[קטנים, של [מימרא

וטלאים, בגדיים ונמייה חתול דרוסת ב : נב , שם חסדא,
כלשון  מקום בכל לפסוק  רבינו של כדרכו אחרון, וכלשון

לשועל 20)אחרון]. יש אם שם, נפשטה, שלא בעיא
להחמיר. ופסק  לא, או ברורה,21)דריסה ידיעה אין

שהיא  אומרים שיש כותב , שם רש"י  מהי . נמייה
בגרמנית. מרדר בלעז, מן 22)"מרטרימא" למטה שהם

הזאב .

.‰ıp‰Â23ÏB„b ÛBÚa elÙ‡Â ,‰ÒÈ„ BÏ LÈ 24 ¿«≈≈¿ƒ»«¬ƒ¿»
ÌÈÒBc‰ ˙BÙBÚ ‡L Ï‡ .epnÓ25‰ÒÈc Ô‰Ï LÈ  ƒ∆¬»¿»«¿ƒ≈»∆¿ƒ»

ÏB„‚ ‡e‰L ÛBÚa ‰ÒÈc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô˙BÓkL ÛBÚa¿∆¿»¿≈»∆¿ƒ»¿∆»
.Ô‰Ó≈∆

בעופות".23) הנץ  "ודרוסת ב : מב , שם במשנה,
בשמותיהם 24) בקיאים אנו [אין א. נג, שם אחרון, כלשון

על  לסמוך ואין ובתלמוד, בתנ"ך הכתובים העופות של
בלשנים  עלֿידי  נתחדשו רובם כי  עכשיו, הנהוגים השמות

להם 25)בדורנו]. יש טמאים, עופות שאר שם: בגמרא
יש  שלכולם אחרון, כלשון הלכה שם ונפסקה דריסה.
בעופות  אפילו דריסה יש ולנץ  שכמותם, בעופות דריסה
שהמונה  [ודע  רבינו. דעת היא שכך ונראה ממנו, גדולים
והטלת  בציפורן הכאה א. משמעויות: שתי  לו יש "דורס "
על  רגלו מניח  או חי  כשהוא טרפו אוכל ב . במוכה; ארס 
למשמעות  הכוונה טריפות, בדיני  ואוכלו. ואוחזו הטרף 
"דורס " המונח  טמאים, עופות סימני  בדיני  ואילו הראשונה.
 ֿ דיבור שם 'תוספות' וראה השניה. למשמעות מתכוון
- א במובן שדורסים טמאים עופות וישנם שאר. המתחיל

ב ]. מובן כפי  ואוכלים דורסים אינם אבל טריפה, והנדרס 

.Â˙BÙBÚa ‰ÒÈ„ ‰cÏÁÏ LÈÂ26BÏ ÔÈ‡  ÏÎÂ . ¿≈¿À¿»¿ƒ»¿¿∆∆≈
wÚ Ïk ‰ÒÈ„27ıp‰Â .‰iÁÂ ‰Ó‰ ‡ÏÂ ÛBÚa ‡Ï , ¿ƒ»»ƒ»…¿¿…ƒ¿≈»¿«»¿«≈

ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚a ‰ÒÈ„ BÏ LÈ 28wiL ‡e‰Â . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ…
ÏÏÁ‰ ˙ÈÏ ÂÈtˆa29. ¿ƒ»¿»¿≈∆»»

ב .26) נב , דרוסה 27)שם "אין חכמים: בידי  מסורת
כלל. ארס  לכלב  שאין א. נג, שם ב .28)לכלב ", נב , שם

שם 29) ומשמע  לחלל, שתנקב  עד הנץ  דרוסת שם בברייתא
נקב  משום ולא דרוסה, לה מדקרי  בה, נגעו דרוסה שמשום
נגד  הבשר האדים אם ולפיכך הרי "ף . דעת וכן חללו, לבית
הפנימיים  האיברים נבדקו אם ואפילו טריפה. מעיים, בני 
קוץ , ידי  על חללו לבית בניקב  מהֿשאיןֿכן שלמים, ונמצאו
שן  ידי  על בניקבה בה"ז רבינו כתב  [וכן מועילה. שבדיקה

הי "ג]. פ "ו לקמן וכן הדורס ,

.ÊÛBh‰ „Èa ‡l‡ ‰ÒÈc ÔÈ‡30ÂÈÏ‚a Ï‡ ,31 ≈¿ƒ»∆»¿««≈¬»¿«¿»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡32Ôtva ‡l‡ ‰ÒÈc ÔÈ‡Â .33Ï‡ , ≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»«ƒ…∆¬»

˙Èa „Ú w Ôk Ì‡ ‡l‡ .dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÔMa«≈≈¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ««≈
ÏÏÁ‰34ÌÈÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ w ‡nL ÔÈ˜„Ba , ∆»»¿ƒ∆»ƒ«∆»ƒ»≈»ƒ

‰ÒÈc ÔÈ‡Â .Ô˙È˜a ˙ÙËpL35˙eÎa ‡l‡ ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»¿≈¿ƒ»∆»¿«»«
ÛBh‰36ÂÈtˆ eÚwzLÂ ÒBc‰ ÏÙ Ì‡ Ï‡ . «≈¬»ƒ»««≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»

‰ÒÈ„ BÊ ÔÈ‡  ÛËpa37.ÌÈiÁÓ ‡l‡ ‰ÒÈc ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»≈«ƒ
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‚‰Â Òc Ì‡ Ï‡38ËÓL ‡ÏÂ ,‰Òeca B„È ÔÈ„ÚÂ , ¬»ƒ»«¿∆¡««¬«ƒ»«¿»¿…»«
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  B˙BÓ Á‡ ‡l‡ ‰pnÓ ÂÈtˆ39. ƒ»¿»ƒ∆»∆»««≈¿ƒ»

הקדמית.30) דרוסה,32)האחוריות.31)הרגל משום
(שם). בידו אלא הדורס  של הארס  הגמרא 33)שאין לשון

וגם 34)שם. ובודקין. נקובה משום לחוש יש שאז
מצוי שיותר מה רבינו נקט  אלא כן, הדין ברגל בדריסה

החלל. בית עד נוקבת משום 35)שהשן אסור שיהיה
ניקב . לא אם אפילו אין 36)דרוסה שם: הגמרא לשון

מדעת. אלא היה 37)דריסה ולא ממילא, שנפל כיון
ארס . מטיל אינו - שם:38)בכוונה בגמרא רבינו גירסת

רש"י אבל לגמרי , הטורף  שנהרג והיינו לרישיה", "ופסקוהו
שלא  עד שדרסה, ביד שנקטעה - לידיה" "ופסקוהו גורס :
אחרי לאבר דריסה שאין מותר, כן גם הציפורן, שמט 

(לחםֿמשנה). חיותו אלא 39)שפסקה לדריסה שאין
שולף  שהוא בשעה בטרפו הארס  את מטיל הטורף  לבסוף .
האדים  אם אפילו מותר ולפיכך (שם). ממנו צפרנו את
נשחט  אם וכן כלל, דרוסה כאן שאין מעיים בני  כנגד הבשר

(מגידֿמשנה). צפרנו הוציא שהדורס  לפני  הנדרס 

.ÁÔÈLLBÁ' eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk ?‰Òec‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»∆»«¿¿ƒ
ÏÏÁ‰ Ïk ÔÈ˜„Be ÛËp‰ ˙‡ ÔÈËÁBL  'dÏ40BlL »¬ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»∆»»∆

„˜„w‰ „Ú Ci‰ ÛkÓ41‰ÓÏL dlk ˙‡ˆÓ Ì‡ . ƒ««»≈««»¿…ƒƒ¿≈À»¿≈»
 ‰ÒÈc‰ ÌL da ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙BÙË ÈÈÓ ÏkÓƒ»ƒ≈¿≈¿…ƒ¿»»∆«¿ƒ»
È‰  ‰ÒÈc‰ ÌL da ‡ˆÓ Ì‡Â ;˙zÓ BÊ È‰¬≈À∆∆¿ƒƒ¿»»∆«¿ƒ»¬≈

‰Bz‰ ÔÓ ‰eÒ‡Â ,‰ÙË BÊ42. ¿≈»«¬»ƒ«»

הרבה 40) דעת וכן בדיקה, מועילה דרוסה בוודאי  אפילו
ואפשר  אחד, בסימן שהכשרו בעוף , רק  לא ובדיקה פוסקים.
בבהמה, גם אלא השחיטה, אחר השלם הוושט  את לבדוק 
את  להכיר אפשר הדריסה, במקום שחט  אם אפילו כי 
כל  לנקב  דומה ואינה מתפשטת שהיא מפני  האדמימות

(מגידֿמשנה). שאפילו 41)שהוא בכלל, הירך כף  ולא
כשרה  לגמרי  ניטל שאפילו מכיון כשרה, הבשר שם האדים

היא 42)(מגידֿמשנה). שהיא לומר, כוונתו ה"ב . ראה
בתורה. הכתובה "טריפה"

.Ë„‚k Oa‰ ÌÈc‡iL ?‰ÒÈc‰ ÌL ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆∆«¿ƒ»∆«¿ƒ«»»¿∆∆
ÌÈÚÓ Èa43Oa‰ ˜Bn Ì‡Â .44ÌÈÚÓ Èa „‚k45 ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ«»»¿∆∆¿≈≈«ƒ

‰eÁ‰ ÔÓ BB‚ ‡ÙB‰L Oak ‰OÚpL „Ú46 «∆«¬»«»»∆»≈¿ƒ«¬»
ÒÁ el‡k Oa‰ B˙B‡ ÔÈ‡B47.‰ÙËe , ƒ«»»¿ƒ»≈¿≈»

הבהמה 43) בו שנטרפת אבר כל כנגד הבשר האדים אם וכן
שהרי הנטרף , האבר ולנקוב  לחלחל הארס  שסוף  טריפה,
הירך  מכף  הגוף  כל אלא מעיים בני  כנגד  רק  לא הבדיקה
שרוב  מעיים, בני  כנגד בלשונו אחז ורבינו הקדקד. ועד

(כסף ֿמשנה). מעיים בבני  הם של 44)הטריפות מימרא
הבשר. נתמסמס  - ב  נג, בחולין שם 45)רב , ורש"י 

במקום  אלא מעיים, בני  כנגד שלא הבשר נתמסמס  מפרש,
טריפה. ניטל גורדו 46)שאם שהרופא שם: בגמרא

גורדו  לרפאותו, בא אם רש"י : ופירש חי , בשר על ומעמידו
החי . הבשר עד ורש"י47)ומשליכו אינו, כאילו בגמרא:

צומת  כגון כולו, בניטל טריפות יש ואם כנטול, שהוא פירש

שינה  רבינו אבל לנטול. דומה כן גם שזה טריפה  הגידין
שנתמסמס  הבשר את שרואין חסר" "כאילו ואמר בלשונו,
ניטל  כאילו לא אבל ששרפו, הארס  מצד חסר הוא כאילו
דעת  וכן מעיים, בני  לנקוב  שסופו לפי  ואסור האבר, כל

(כסף ֿמשנה). הרשב "א

.ÈeÓÈc‡iMÓ ,ÔÈÓÈqa Òc Ì‡Â48.‰ÙË  ¿ƒ»««ƒ»ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»
e‰MÓa Ô˙ÒÈ„e49‡e‰L Ïk Ô‰a ÌÈc‡‰L ÔÂÈk , ¿ƒ»»¿«∆≈»∆∆¿ƒ»∆»∆

‰ÒÈc ˙ÓÁÓ50.‰ÙË  ≈¬«¿ƒ»¿≈»

כנגד 48) הבשר רק  האדים אם אבל עצמם, הסימנים
שהוטל  והארס  קשים שהסימנים משום כשרה, הסימנים
עצמם  הסימנים ובהאדימו בהם, שולט  אינו שכנגדם בבשר

מעי ובבני  בהם. ששלט  נגלה כשהאדים הרי  בה"ט  נתבאר ים
שם. טריפה, כן גם כנגדם שאינו 49)הבשר בקנה אפילו

שהארס  מפני  במשהו נטרף  בדרוסה רובו, בנחתך אלא נטרף 
שם). (גמרא ושורף  הבאה 50)מחלחל אדמומית היינו,

דריסה. מחמת

.‡È‰eÒ‡  ‰Òec ˜ÙÒ51‰Òe„k ˜„azL „Ú ¿≈¿»¬»«∆ƒ»≈ƒ¿»
˙È‡cÂ52‡ˆÓÂ ,ÌÈÂL ÔÈÏ ÒÎpL È‡ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬ƒ∆ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»
Ôtˆ53È‡ ‡nL ÔÈLLBÁ  Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ba‚a ƒ…∆¿«∆∆»≈∆¿ƒ∆»¬ƒ

CkÁ˙ Ï˙ka ‡nL ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,BÒ„54ÏÚeL ÔÎÂ . ¿»¿≈¿ƒ∆»«…∆ƒ¿«≈¿≈»
Ô‰Â ˜˙BL ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÔÈÏ ÒÎpL ‰iÓ B‡¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈»¿≈¿≈

ÔÈ˜˜Ó55‡e‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .Ò„ ‡nL ÔÈLLBÁ  ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆»»«¬»ƒ»»
Ô‰ B˙ÓÈ‰pÓe B˙‡iÓ  ÔÈ˜˜Ó Ì‰Â Ì‰B≈¿≈¿«¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈
Á ‰p‰  Ô‰Ó „Á‡ L‡ ÚË˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜˜Ó¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»«…∆»≈∆ƒ≈»
el‡L ;ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Ì‰Â ‡e‰ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ .BÊ‚»¿¿≈ƒ»«»≈≈¿ƒ∆ƒ

.ÔÈ˜˜Ó eÈ‰  ˜Èf‰ƒƒ»¿«¿¿ƒ

שם.51) כשמואל, דרוסה לספק  על 52)שחוששין מוסב 
בדרוסה  שבודקים כמו האופן באותו נעשית שהיא הבדיקה

שבו  והיינו אבל ודאית, בה"ח . כמ "ש החלל כל את דקים
רדב "ז  וראה טריפה. ספק  מטעם רק  הוא שתבדק  עד איסורה

(רש"י ).53)מכת"י . בכותל 54)תלוש זו וציפורן השור,
לח ) הערה (ראה נשלפה לא שהציפורן ואע "פ  היתה.
סי ' יו"ד ט "ז ראה אחרת. בציפורן גם דרס  שמא חוששים

שם.55)נז.

.ÈÒÎpL ˜ÙÒ56B‡ ,ÒÎ ‡Ï B‡ ÛBË Ô‡ÎÏ »≈∆ƒ¿«¿«≈…ƒ¿«
eÈ‡L57ÔÓ BÈ‡ B‡ ÔÈÙBh‰ ÔÓ ‰Ê Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ ∆»ƒ¿…«ƒ∆ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÔÈÙBh‰58ÛBÚ ÔÎÂ .59ÔÈÏ ÒÎpL «¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈
B‡ Ìc ÛhÓ BL‡Â ‡ˆÈÂ ,ÌÈw‰ ÔÈÏ B‡ ÌÈˆÚ‰»≈ƒ¿≈«»ƒ¿»»¿…¿«≈»
ÌÈÓB‡ ‡l‡ ,ÛË ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  B‡e«̂»≈¿ƒ∆»ƒ¿«∆»¿ƒ

˜f ÌÈˆÚa ‡nL60. ∆»»≈ƒƒ»

לאו,58)שם.57)שם.56) או במציאות היה אם שספק 
לבין  שנכנס  לארי  דומה ואינו מקילין. דרוסה בספק  אפילו
כי ֿאם  ספק  ואין במציאותו, נתחזק  שהטורף  השוורים
ג). בהלכה (מגידֿמשנה לאו או מהטורף  היא אם במכה,

במציאות,59) הטורף  היה אם ספיקות, שני  יש כאן שם.
נפצע , בקנים שמא במציאות, שהיה לומר תמצי  אם ואף 
שם). (מגידֿמשנה לקולא ספיקה תורה בשל ואף 
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קעה                
         

הנזק 60) מחמת בוושט  נקב  אין אם בסימנים, בדיקה וצריך
ב . כח , שם בעצים,

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ט "ו  שישי יום 

    
מחט 1) שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר

מעיים  הבני  ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת
מעים  הבני  נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע  ואין
היתר  וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע "פ 

דמי . כנטול

.‡w Ì‡L ,Ô‰ ÌÈÈ‡ OÚ „Á‡ ?„ˆÈk ‰e˜¿»≈«««»»≈»ƒ≈∆ƒƒ«
BÏÏÁÏ Ô‰Ó „Á‡2ıaz :Ô‰ el‡Â .‰ÙË  e‰MÓa ∆»≈∆«¬»¿«∆¿≈»¿≈≈«¿«

L‡‰ ÁÓ ÏL Ìe˜e ,ËLe‰3,BlL ‰w‰ ÌÚ l‰Â , «≈∆¿∆…«»…¿«≈ƒ«»∆∆
„k‰ ‰˜e ,‰n‰Â4Òk‰Â ,‰w‰Â ,5ÒÒn‰Â ,6, ¿«»»¿≈«»≈¿«≈»¿«»≈¿«∆∆

˙BÒBk‰ ˙Èe7ÔÈwc‰Â ,8dlL ‰w‰ ÌÚ ‰‡‰Â ,9. ≈«¿««ƒ¿»≈»ƒ«»∆∆»

חללו,2) לבית הלב  ניקב  שנינו: מב . חולין במשנה
הלב  בבשר עמוק  נקב  בו שיש פי  על שאף  אותנו ומשמיעה
איברים  ובשאר חללו. לבית שיינקב  עד טריפה אינה העבה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם

למוח .3) הסמוך לחזה 4)תחתון מתחת המתפצל הקנה
לסמפונות. בתוכו ומתחלק  הכבד אל במשנה 5)ופורש

"כרס ", וכתב  סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס  שנינו:
החיצונה  וכרס  הפנימית. הכרס  היא זו לדעתו הכרס  שכל

הכרס . רוב  את החופה בשר הכרס 6)הוא בסוף  מקום
הכוסות  מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר
שבו  שם על המסס  ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה

האוכלין. וככוס 7)מתמסמסים ככובע  עשוי  הכרס  סוף 
וסביב  בו מחובר והמסס  דפנות. כשני  עבה לו סביב  ודופנו
לזה  ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב 
מבית  נכנס  והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע 

כו'. להמסס  מעיים",8)הכוסות "בני  הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס  גם לחזה 9)שכולל מתחת היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק  הריאה אל ופורש ומתפצל

.‡e‰LÂ ,BeÚL e‡a k  ËLe‰ ıaz«¿««≈∆¿»≈«¿ƒ¿∆
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L ËLe‰ ÔÓ ÌB˜n‰«»ƒ«≈∆∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ

.‰ÙË  ‡e‰M ‰Óa BÏÏÁÏ w Ì‡ .ËLe‰«≈∆ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

.‚ÔBÈÏÚ‰ w Ì‡ .L‡aL ÁnÏ LÈ ˙BÓe˜ ÈL¿≈¿≈«…«∆»…ƒƒ«»∆¿
˙zÓ BÊ È‰  „Ïa ÌˆÚÏ CeÓq‰10w Ì‡Â ; «»»∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆¿ƒƒ«

ÁnÏ CeÓq‰ ÔBzÁz‰11Án‰ ÏÈÁ˙iMÓe .‰ÙË  ««¿«»«…«¿≈»ƒ∆«¿ƒ«…«
˙lÁz Ô‰L ÔÈÏBtÏ ıeÁÓ ‡e‰Â ,‰„MÏ CLn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«

Á‡ ÔÈ„ BÓe˜Ï ‰È‰È ,ÛÚ‰12ıeÁ w Ì‡Â . »…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ«
.zÓ  ÔÈÏBtÏ«ƒÀ»

מגין 10) הוא קיים הוא שאם לפי  בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח . פי11)על על אף  לבד התחתון ניקב  שאם משמע 

תלוייה  המוח  על ההגנה שעיקר מפני  טרפה. קיים, שהעליון
רובו 12)בתחתון. בנפסק  רק  ונטרף  השדרה חוט  שזהו

בניקב . ולא

.„ Ìi˜ Ìew‰Â CÚÓ˙ B‡ wpL BÓˆÚ Án‰«…««¿∆ƒ«ƒ¿«≈¿«¿«»
‰ÙË  ‚Bck ÒÓ B‡ ÌÈnk CtL Ì‡Â .‰Lk13. ¿≈»¿ƒƒ¿«««ƒ»«««¿≈»

להינקב .13) הקרום עתיד זה להפסד שמגיע  שכל מפני 

.‰ÏB„b ÏÏÁÏ ÔÈa ,BÏÏÁ ˙ÈÏ wpL l‰«≈∆ƒ«¿≈¬»≈¿»»»
Ì‡ Ï‡ .‰ÙË  ÔÈÓiaL ÔË˜ ÏÏÁÏ ÔÈa Ï‡ÓOaL∆«¿…≈¿»»»»∆«»ƒ¿≈»¬»ƒ
,l‰ ‰˜e .zÓ  BÏÏÁÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ l‰ Oa wƒ«¿««≈¿…ƒƒ««¬»À»¿≈«≈

ÏB„b‰ ˜Ên‰ ‡e‰Â14‡e‰ È‰  ‰‡Ï epnÓ ‡ˆBiL ¿«ƒ¿»«»∆≈ƒ∆»≈»¬≈
.‰ÙË  e‰MÓa BÏÏÁÏ w Ì‡Â ,lk«≈¿ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

ריאה.14) דופני  גבי  שעל הלב  קנה

.ÂÎÂ ‰wpL ‰Ó˙zÓ  dÓ˙BÒ „15‡Ï Ì‡Â . »»∆ƒ¿»¿»≈¿»À∆∆¿ƒ…
.‰ÙË  „kÏ CeÓÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆««ƒ∆»«»≈¿≈»

את 15) סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב .

.Ê‰ÈÊ16‰ÈÚ‚ BÓk ‰˙È‰ Ì‡ :‰na ˙‡ˆÓpL «¿»∆ƒ¿≈«»»ƒ»¿»¿«¿ƒ»
˙zÓ  „Á dL‡ ÔÈ‡L ,‰Óz ÏL17Ì‡Â ; ∆¿»»∆≈…»«À∆∆¿ƒ

‰w È‰L ,‰eÒ‡  ˙Èf‰ ˙ÈÚ‚k „Á dL‡…»«¿«¿ƒ«««ƒ¬»∆¬≈ƒ¿»
ÈtÓ ,˜p‰ ‰‡È ‡lL ‰ÊÂ ;‰ÒÎpLk d˙B‡»¿∆ƒ¿¿»¿∆∆…≈»∆«∆∆ƒ¿≈

„Ï‚‰L18.‰kn‰ Èt ∆À¿«ƒ««»

דרך 17)גרעין.16) לצאת יכולה שאינה  פי  על ואף 
איך  כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון
שעל  לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס  יכולה הייתה
מעט  נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע  ידי 

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק  במקום שעלה 18)מעט 
מגין. ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום

.Á„k‰ È˜19Ìc‰ Ô‰aL BaL ÔÈ˜Ên‰ Ô‰Â , ¿≈«»≈¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆»∆«»
‰ÙË  e‰MÓa Ô‰Ó „Á‡ w Ì‡ ,ÏMa˙Ó20. ƒ¿«≈ƒƒ«∆»≈∆¿«∆¿≈»

„k‰ CezÁa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ ,CÎÈÙÏ21‰˙È‰ Ì‡ : ¿ƒ»««∆ƒ¿≈¿ƒ«»≈ƒ»¿»
ÌÈÙÏ dlL „Á‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,‰ÏB„b ËÁÓ22 ««¿»¿»»«»∆««∆»ƒ¿ƒ

Úe„Èa23‰wpL24Ï‚Ú‰ L‡‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÒÎpLk ¿»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»…∆»…
ÌÈÙÏ25‰ÎÏ‰ ˙BBtÓÒ C„ :ÔÈÓB‡ 26.˙zÓe , ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»¿»À∆∆

לסימפונות,19) בתוכו ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם על 20)שהם חולקים והראשונים והראב "ד

עד  לכבד מחוץ  הנמצא הקנה חלק  שרק  וסוברים, רבינו,
הסימפונות  אבל טריפה, במשהו ניקב  אם בתוכו נכנס  אשר
הכבד  ניטל לן קיימא שהרי  כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך
רק  זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה.
שנשפכה  בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה כגון
הקנה.22) פי  לצד ולא הבהמה לוודאי .23)לחלל קרוב 
פי24) על ואף  כניסתה. עם הכבד קני  את החד בראשה

שעלה  וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב , שם רואים שאין
מגין. אינו מכה ואם 25)מחמת הקנה לפי  החד והקצה

ניקבה. לא על 26)כן הרי  הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב  כורחך

.Ë‰ÙË ‰Ê È‰  ‰pË˜ ËÁÓ ‰˙È‰27ÈML ÈtÓ ; »¿»««¿«»¬≈∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈
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ÔBtÓqa ˙‡ˆÓ Ì‡Â .‰w È‡cÂ ,ÔÈcÁ ‰ÈL‡»∆»«ƒ««ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«ƒ¿
BaL ÚˆÓ‡aL Á‰ ‰w‰ ‡e‰Â ,„kaL ÏB„b‰«»∆«»≈¿«»∆»»»∆»∆¿«∆
„k Oe .˙zÓ BÊ È‰  „kÏ ÏÎ‡n‰ ÒÎƒ¿»««¬»«»≈¬≈À∆∆¿«»≈

ÚÈÏ˙‰L28˙zÓ 29. ∆ƒ¿ƒ«À∆∆

לפנים.27) העגול הראש אם אפילו אופן, בכל
תולעים.28) בו ניקבו 29)שנתהוו שמא חוששים ואין

הסמפונות.

.ÈB‰Ë ÏÁÂ ,‰wpL ‰˜30 ˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ ≈»∆ƒ¿»¿≈∆»≈∆«∆∆
˙zÓ31Oa‰L ˜ Ïk ÔÎÂ .32ÏÁ‰ B‡33zn‰ À∆∆¿≈»∆∆∆«»»«≈∆«À»

ÏÁÓ ıeÁ .zÓ ‰Ê È‰  B˙B‡ Ì˙BÒ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈¬≈∆À»≈≈∆
l‰34ÚˆÓ‡aL ‰ˆÈÁn‰Â ;Blk l‰ ÏÚL Ìew‰Â «≈¿«¿∆««≈À¿«¿ƒ»∆¿∆¿«

,‰ÓÈLp‰ ÈÈ‡Â ÏÎ‡n‰ ÈÈ‡ ÔÈa ˙Ïcn‰ ÔËa‰«∆∆««¿∆∆≈≈¿≈««¬»¿≈¿≈«¿ƒ»
‡È‰Â ,‰‡‰ ‰‡z Ck Á‡Â d˙B‡ ÔÈÚBwL ‡È‰Â¿ƒ∆¿ƒ»¿««»≈»∆»≈»¿ƒ

dÚˆÓ‡aL Ôl‰ ÌB˜n‰Â ;„k‰ LtË ˙‡˜p‰35; «ƒ¿≈«¿≈«»≈¿«»«»»∆¿∆¿»»
ÔBÁ‡‰ ÈÚn‰ ÏÁÂ36,ÔÈp‚Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈÈ‡aL . ¿≈∆«¿ƒ»«¬∆¿≈»ƒ≈≈¿ƒƒ

ÌÈL˜ Ô‰L ÈÙÏ37BÈ‡  Ô‰Ó „Á‡a ÌzÒpL ˜Â ; ¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿∆»≈∆≈
‰iÁ ÏÁÂ .Ìe˙Òk38BÈ‡  eÒ‡ ‰Ó‰a Bc‚kL ¿»¿≈∆«»∆¿∆¿ƒ¿≈»»≈

Ì˙BÒ39.‰ÏÈÎ‡a zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««ƒ∆À»«¬ƒ»

יש 30) אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט  המשוך החלב  היינו
חלב  ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב  הקיבה על

יפה.31)טמא. וסותם מהודק  טהור שחלב  לפי 
דסביך 32) והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה ריאה

שמהודק 33)בבישרא. סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע  שעשוי  החלב  וזהו

סותם.35) אינו טהור חלב  שהוא פי  על כרכשתא,36)אף 
קרטים  קרטים עשוי  והוא רעי . המוציאה חלחולת שעל חלב 

כובע . כמו עגולים והקרטים חיטים, כל 37)כעין כלומר,
ככובע . העשויים בהמה 38)אלו חלב  רק  אסרה התורה

ועוף . חיה של לא תלוי39)אבל אכילה בהיתר שלא
בבהמה  טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע  אלא הדבר
בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים
בחיה, ולא בבהמה לא היטב  הדוקים שאינם שלהם מטבע 
זה  אפילו עוף , וחלב  מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו

.‡ÈwpL Òk40ÌzÒiL „ BÏ ÔÈ‡Â .‰ÙË  »≈∆ƒ«¿≈»¿≈»»∆ƒ¿…
˙Èe ÒÒn‰ ÔÎÂ .eÒ‡ ÂÈÏÚL ÏÁ‰ È‰L ,B˙B‡∆¬≈«≈∆∆»»»¿≈«∆∆≈
w Ì‡Â .‰ÙË  ıeÁÏ Ô‰Ó „Á‡ wpL ˙BÒBk‰«∆ƒ«∆»≈∆«¿≈»¿ƒƒ«

˙zÓ  BÁ ÏÏÁ CB˙Ï Ô‰Ó „Á‡41. ∆»≈∆¿¬«¬≈À∆∆

הכרס 40) כל זהו פנימית כרס  מפרש ורבינו הפנימית. הכרס 
הכרס . רוב  את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס  כולו.

עליו.41) מגין שחברו

.È˙BÒBk‰ ˙Èa ÈÚa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ42„Á‡ „vÓ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«ƒ«∆»
LlÙÓ ˜ ‰w Ì‡Â .‰Lk 43˙Èa ÏÏÁ CB˙Ï ¿≈»¿ƒƒ¿»∆∆¿À»¿¬«≈

˙BÒBk‰44Ìc ˙tË ˙‡ˆÓÂ ,45˜p‰ ÌB˜Óa46 «¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«∆∆
Ìc ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ .w ‰ËÈÁL Ì„˜ È‡ceL ;‰ÙË¿≈»∆««…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ≈»
‰ËÈÁL Á‡ È‡ceL ;zÓ ‰Ê È‰  ˜p‰ ÌB˜Óa47 ƒ¿«∆∆¬≈∆À»∆««««¿ƒ»

.‰wÂ ËÁn‰ ‰˜Á„»¬»«««¿ƒ¿»

ונמצא 42) ודבוקים כפולים כפלים שני  נמצאים שפתו סביב 
ניקב  שלא אפשר עוביו ומתוך עובי , באותו תחובה מחט 

צדדים.43)כולו. עליה.44)משני  מגינה שחברתה
אפילו  הכוסות בית של אחד עור רק  עברה שאם משמע 
וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה
כדין  החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב  ואפילו

הגוף . בחלל שנמצא נמצא 45)מחט  טריפה. צדדים משני 
רבינו  ומפרש שחיטה. שלפני  בידוע  דם קורט  עליה
דם. קורט  עליו כשנמצא רק  טריפה צדדים משני  שבניקבה
וראה  דם. קורט  ונמצא אחד מצד בניקב  הדין מה פירש ולא
דם  קורט  נמצא שם, רבינו לדעת שכתב  משנה, בלחם

אחד. מצד בניקב  גם פי46)טריפה כנגד פירש ורש"י 
בחוץ . להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק  והראב "ד המחט .

דם 47) קורט  כשנמצא רק  טריפה כאן למה שאלו: בגמרא
ותירצו, דם? קורט  כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים
דם  שם וכשאין וסביבתה, בה ונדבק  נאחז הדם מחט  כשיש
קוץ  או מחט  שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע 

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר

.‚ÈÔB‚k ,‰ÈÚÓ Èa ˜BpL c dËÈÚÏ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»»»∆≈¿≈≈∆»¿
˙ÈzÏÁ ÏL Ë˜48.˜B È‡ceL ,‰ÙË  Ba ‡ˆBiÎÂ …∆∆ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»∆««≈

˜B ˜ÙÒ ‰È‰ Ì‡Â49˜„az  ˜B BÈ‡ ˜ÙÒ50Ïk . ¿ƒ»»»≈≈»≈≈≈ƒ»≈»
,Ô‰a ˙BÒ ÏÎ‡n‰ ˙ÏÒtL ÌÈÚn‰ Èa ÔÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«≈«ƒ∆¿…∆««¬»∆∆»∆

‰ÙË  wpL ,ÔÈwc ÌÈ‡˜p‰ Ô‰Â51Ô‰Ó LÈÂ . ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈»¿≈≈∆
LÁ BÓk ,ÏebÚa BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÔÈÙwÓe ÔÈÙtÏÓ¿À»ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»
w Ì‡ .‰zÎ„ ‡„‰ ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â ,CÎpL∆ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»ƒƒ«

BÁÏ Ô‰Ó „Á‡52.ÂÈÏÚ Ô‚Ó BÁ È‰L ,‰Lk  ∆»≈∆«¬≈¿≈»∆¬≈¬≈≈≈»»

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה כלומר,49)עיקרין
לא  או נוקב  הוא אם לנו שספק  אחר, עשב  מין הלעיטה אם

תיבדק . לא.50)- או המעיים ניקבו אם הבהמה
מהדקין 51) אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

ניקב 52)שניקב . שלא לחבירו שבינו צד באותו שניקב 
שבכולן. החיצון

.„È‰ÁÏÂ ewpL ÌÈÚÓe53ÔÈ‡L ;‰ÙË  ÔzÓ˙BÒ ≈«ƒ∆ƒ¿¿≈»¿«»¿≈»∆≈
˙„ÓBÚ ‰ÓÈ˙Ò BÊ54Ïk B‡ ‡Ê ‡aL ÌÈÚÓ Èa . ¿ƒ»∆∆¿≈≈«ƒ∆»¿≈∆∆
ÔÏËe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ55ÔÁÈp‰L Á‡ ÔÈe˜ Ô‰ È‰Â , ¿«≈»∆¿»»«¬≈≈¿ƒ««∆ƒƒ»

ÌB˜Óa ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙zÓe Ba ÔÈÏBz ƒÀ∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿
˜56ÔÈe˜ e‡ˆÓ .w57Ì„˜ Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ , ∆∆ƒ≈ƒ¿¿¿ƒ¿…«ƒ…∆

˜ Ô‰a ÔÈ˜B  ‰ËÈÁL Á‡ Ì‡ ew ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»∆∆∆
 B˙BÓk ÔBL‡‰ ˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :BÏ ÔÈn„Óe Á‡«≈¿«ƒƒ»»«∆∆»ƒ¿

‰Lk58,w ‰ËÈÁL Ì„˜  ÈepL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒ»»≈≈∆ƒ…∆¿ƒ»ƒ«
˜Ùq‰ ˜a ÌÈ„i‰ eLÓLÓ Ì‡Â .‰ÙËe59Ck  ¿≈»¿ƒƒ¿¿«»«ƒ¿∆∆«»≈»

ÔÈÎBÚ Ck Á‡Â ,BÏ ÔÈn„nL ˜pa LÓLÓÏ CÈˆ60 »ƒ¿«¿≈«∆∆∆¿«ƒ¿««»¿ƒ
.‰ÊÏ ‰Ê∆»∆

ובדוחק 53) בהם דבוק  סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. למקום.54)מוציאים ממקום נודדת אלא

השחיטה.55) השחיטה 56)אחר לפני  מתחילה שהיה
בהמה  הכלל פי  על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב . נקב 
ריעותא  כאן שיש פי  על ואף  עומדת, היתר בחזקת שנשחטה
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קעז                
         

אוסרין  אין השחיטה, לפני  הנקב  היה ואולי  נמצאו שנקובים
היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים היה 57)מספק  ולא

בהם. לתלות היה שאפשר זאב  או כלב  שאין 58)כאן
אחר  שנעשה לנקב  השחיטה לפני  שנעשה הנקב  דומה
בו, מסופקים שאנו לנקב  דומה החדש הנקב  ואם השחיטה,

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם שמשמוש 59)בוודאי 
הנקב . צורת את משנה ומדמים.60)הידים מסדרים

.ÂËÌ‡Â .˙zÓ  ew ‡ÏÂ ıeÁÏ e‡ˆiL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆»¿«¿…ƒ¿À∆∆¿ƒ
eÎt‰˙61È‡L ;‰ÙË  ew ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«¿««ƒ∆…ƒ¿¿≈»∆ƒ

eÈ‰L ˙BÓk eÊÁiL LÙ‡62dÈ‡Â ,eÎÙ‰pL Á‡ ∆¿»∆«¿¿¿∆»««∆∆∆¿¿≈»
‰iÁ63. «»

מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, וסופה 62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב , "ברא 63)לירקב 

יכול  אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם  הקב "ה
לחיות".

.ÊË‡e‰Â ,ÌewÚ Ba ÔÈ‡Â ‰ÂL ‡e‰L ,ÔBÁ‡‰ ÈÚn‰«¿ƒ»«¬∆»∆¿≈ƒ¿
È˜Ú ÔÈa ˜e„ ‡e‰Â ,‰ÂÚ‰ ÔÓ Ba ‡ˆBÈ ÈÚ‰L∆»¿ƒ≈ƒ»∆¿»¿»≈ƒ»≈

˙ÏÁÏÁ ‡˜p‰ ‡e‰  ÌÈÎÈ‰64 e‰MÓa w Ì‡ . «¿≈«ƒ«ƒ¿»«¿…∆ƒƒ«¿«∆
wpL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈÚn‰ ‡Lk ,‰ÙË¿≈»ƒ¿»«≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ«

ÔËa‰ ÏÏÁÏ65ÌÈÎÈa ˜ec‰ ÌB˜na w Ì‡ Ï‡ ; «¬««∆∆¬»ƒƒ««»«»«¿≈«ƒ
˙zÓ 66 Blk ˜c‰ ÌB˜Ó epnÓ Ïh elÙ‡Â . À∆∆«¬ƒƒ«ƒ∆¿«∆∆À

Úa‡ BÓk BLa Bk‡Ó izLiL ‡e‰Â ;˙zÓÀ∆∆¿∆ƒ¿«≈≈»¿¿¿«¿«
˙BÚaˆ‡67. ∆¿»

שם.64) מחלחל לבין 65)שהרעי  חוץ  למקום כלומר,
אותה.66)הירכיים. מעמידות וירכיים וכן 67)הואיל

כאצבע  נשתייר שאם סובר שם רש"י  אבל הרי "ף , פירש
ובבהמות  שם. נחמן רב  שאמר תפיסה" "כדי  היא וזו כשרה,

לשור. ביחס  גודלן לפי  משערים אחרות

.ÊÈ˙Èa ‡ÏÂ ÒÒÓ‰ ‡ÏÂ Òk BÏ ÔÈ‡  ÛBÚ‰»≈»≈¿…∆¿≈¿…≈
˜ÙÊ Ôc‚k BÏ LÈ Ï‡ ;˙BÒBk‰68ÏÎÂ .Ô˜˜Â «¬»≈¿∆¿»∆∆¿À¿¿»¿»

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ô‰ ˙BÂL ˙BÙh‰69wpL ˜ÙÊÂ . «¿≈»≈ƒ¿≈»«»»¿∆∆∆ƒ«
‰Ê ?˜ÙÊ ÏL Bb‚ e‰Ê È‡Â .‰ÙË  e‰MÓa Bbb«¿«∆¿≈»¿≈∆«∆∆∆∆
‡L Ï‡ .B‡eˆ ÛBÚ‰ CÈ‡iLk ËLe‰ ÌÚ Á˙niL∆ƒ»«ƒ«≈∆¿∆«¬ƒ»«»¬»¿»

.zÓ  wpL ˜Ùf‰«∆∆∆ƒ«À»

שם.68) נקבץ  שהאוכל חכמים 69)כיס  שמנו טריפות 
האיברים, אותם בהם יש אם ועוף , בחיה גם בהמה. באיברי 

טריפה.

.ÁÈ,Oa BÓk Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :Ô˜wa LÈ ÔÈÒÈk ÈL¿≈ƒƒ≈«À¿¿»«ƒ»…¿»»
„Ú ,˙zÓ  ‰Ê ‡Ïa ‰Ê w .BÚ BÓk ÔÏ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ«∆¿…∆À∆∆«
‡lL ‰Ê Ô‰ÈL ew Ì‡Â .e‰MÓa Ô‰ÈL e˜piL∆ƒ»¿¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿¿≈∆∆∆…

zÓ  ‰Ê „‚k70. ¿∆∆∆À»

כנגד 70) שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט  דומה ואינו
נכנסים  ואוכלין הואיל ומתרחב  מתכווץ  שהוושט  נבילה, זה
כן  שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט  דרך
תמיד  זה כנגד שלא זה ניקב  ואם נח  הוא שתמיד בקורקבן,
המגיד  וכתב  חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב  נמצאים

אם  רק  כשר החיצון שבניקב  והר"ן הרשב "א בשם משנה
כדין  טריפה, מחט  או קוץ  ידי  על אבל מחלה, מחמת בא

הגוף . בחלל מחט 

.ËÈ,e‰MÓa Ô˙È˜pL ÔÈÈ‡‰ ÔÓ BÈ‡ ÏBÁh‰«¿≈ƒ»≈»ƒ∆¿ƒ»»¿«∆
˜pÏ LÈ ‡l‡ .ÔÏÏÎa ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÓ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…»¬»ƒƒ¿»»∆»≈«∆∆
 ÏBÁh‰ ?„ˆÈk .BlÎa ‰ÂL BÈ‡L eÚL BlL∆ƒ∆≈»∆¿À≈««¿

‰ ˙ik ,˜c ÈM‰Â ,‰Ú „Á‡‰ BL‡Ì‡ .ÔBLl …»∆»»∆¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ««»ƒ
‰Ú‰ L‡a w71w Ì‡Â .‰ÙË  LlÙÓ ˜ ƒ«»…∆»∆∆∆¿À»¿≈»¿ƒƒ«

ÏL È„ ÈÚk ÂÈzÁz ‡L Ì‡ :LlÙÓ BÈ‡L ˜∆∆∆≈¿À»ƒƒ¿««¿»»√ƒƒ»∆
‰Ê72LlÙÓk ‡e‰ È‰  Ô‡kÓ ˙BÁt ;zÓ  »»À»»ƒ»¬≈ƒ¿À»

‰Lk  ˜c‰ w Ì‡ Ï‡ .‰ÙËe73. ¿≈»¬»ƒƒ«««¿≈»

טריפה,71) הטחול ניקב  שפסק  עוירא כר' הלכה אין אמרו:
טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי  "והני  ומסיימים:
העבה  בחלק  אבל הדק , בחלק  נאמרו אלה ודברים פירוש:
ראש  בכלל הוא לבטן שדבוק  שכל מפרשים ויש טריפה.

דינר 72)העבה. כעובי  שיעור הנקב . נגד הגנה יש כן ואם
עבה  זהב  של דינר הטחול. של עוביו מחצי  פחות זהו זהב 

כסף . משל כלל.73)כפליים טריפות אין עוף  של ובטחול

.Îe‰MÓa w Ì‡L :Ba ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‡ Ïk»≈∆∆»¿¬»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
‰ÙË  Blk Ïh Ì‡ Ck ,‰ÙË 74ÏhpL ÔÈa . ¿≈»»ƒƒ«À¿≈»≈∆ƒ«

„È B‡ ÈÏÁa75ÒÁ ‡pL ÔÈa76‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…ƒ¿»≈∆ƒ¿»»≈¿≈ƒƒ¿»
 ˙i‰ ÏkL ;‰ÙË  ‡ B˙B‡Ó ÌÈÈ‡ ÈLaƒ¿≈≈»ƒ≈≈∆¿≈»∆»«»≈

eLÁ ‡e‰ ÏeËk77B‡ ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ Ïh ?„ˆÈk . ¿»»≈«ƒ«∆»ƒ«≈«ƒ
‰n‰78Ô‰a ‡ˆBiÎÂ79 ‰Ó‰a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa , «»»¿«≈»∆≈¿≈ƒ¿≈»

ÌÈÚÓ ÈL B‡ ˙BÓ ÈzL Ô‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË¿≈»¿≈ƒƒ¿»»∆¿≈¿≈¿≈≈«ƒ
ÏBÁh‰ Ïh Ì‡ Ï‡ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÙË ¿≈»¿≈…«≈»∆¬»ƒƒ««¿

ÔÈÈen‰ ÏÏÎa BÈ‡L ;˙zÓ  ÌÈL e‡ˆÓpL B‡80. ∆ƒ¿¿¿«ƒÀ∆∆∆≈ƒ¿««¿ƒ

שכל 74) כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא
טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים

נטולה.75) משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
משום 77) וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, רבינו

ויש 78)חסרה. למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם
המרה  כי  כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום

חסרה. בכלל זה ואין בכבד שאם 79)נבלעת באיברים
טריפה. במשהו, טריפה.80)ניקבו שניקבו האיברים עם

.‡Î˙i‰ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ Ba ÛhzL ˙i‰ ÈÚn‰«¿ƒ«»≈∆ƒ»≈«¿≈»«»≈
„ˆa ‰Ê ÌÈÚÓ ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÙBÒ „ÚÂ B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««∆ƒ¿¿¿≈≈«ƒ∆¿«
ÈÚn‰ ‰È‰L B‡ ;ÛBÚ‰ ÈÚÓk ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ
ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,ÏcÓ ‡e‰ È‰Â „a‰ ÔÓ ÛÚk ‡ˆBÈ≈¿»»ƒ«««¬≈À¿»≈¿≈
‰OÚÂ ÈÚn‰ ÌÚ Ú˙Â ÊÁ Ì‡ Ï‡ ;‰Ó‰aƒ¿≈»¬»ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿«¬»
 ÚˆÓ‡a ÔÈÏcÓ Ì‰ÈL È‰Â ,ÂÈL‡ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈»»«¬≈¿≈∆À¿»ƒ»∆¿«

.˙È Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙zÓ BÊ È‰¬≈À∆∆¿≈»»≈

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ט "ז ש "ק יום 

    
ריאה 1) ולמטה; החזה מן שנקב  והקנה הריאה, נקובת יבאר
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וריאה  אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה
היא  ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה
נקב  בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת
שנפל  ועוף  הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט  לנקב ;
ושט  ודין מעיים; בני  כמראה הכבד שנמצא או לאור;

אדום. והפנימי  לבן החיצון עור שנמצא

.‡‰Ê ‡Ïa ‰Ê w Ì‡ .‰‡‰ ÏÚ LÈ ˙BÓe˜ ÈL ¿≈¿≈«»≈»ƒƒ«∆¿…∆
‰ÙË  Ô‰ÈL ew Ì‡Â ;˙zÓ „Ï‚ elÙ‡ . À∆∆¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈»¬ƒƒ¿«

ÔBÈÏÚ‰ Ìew‰wpL ‰w‰Â .˙zÓ  BÏ CÏ‰Â Blk «¿»∆¿À¿»«À∆∆¿«»∆∆ƒ«
‰ÙË  e‰MÓa ‰hÓÏe ‰ÊÁ‰ ÔÓÌB˜n‰ ‡e‰Â . ƒ∆»∆¿«»¿«∆¿≈»¿«»

.‰hÓÏ ‰wa ‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»«»∆¿«»

העליון.2) או התחתון הריאה,3)או ניקבה ששנינו כמו
טריפה,5)נקלף .4)שם. - התחתון שנגלד ובמקרה

הריאה. חסרה שבוודאי  לא 6)מפני  כריאה, שנידון
מה. שם גמרא כגרגרת,

.‰w Ck Á‡Â ‰w‰ Ïk ËÁLÂ ‰ËÈÁLa ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«»«»∆¿««»ƒ¿»
,‰ÙË BÊ È‰  ‰ËÈÁM‰ Ób Ck Á‡Â ‰‡‰»≈»¿««»»««¿ƒ»¬≈¿≈»

‰ËÈÁL Ób Ì„˜ ‰wÂ ÏÈ‡B‰‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»¿≈…«≈
‰Êa. »∆

תלויה 7) שהריאה ואע "פ  שם, לקיש כריש הלכה שאין
אף ֿעלֿפי כלומר, חיות. לחצי  טרפות יש וקיימאֿלן בקנה
בהמה  כמו נטרפת היא חיותה, חצי  כבר איבדה שהבהמה

מעיים 8)חיה. בני  ניקבו ואחרֿכך הושט  את ששחט  כגון
תלויים  מעיים בני  שחיי  אף  טריפה. השחיטה, גמר ואח "כ
בעוף  אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי  טרפות יש בוושט ,
ואין  השחיטה נגמרה רובו, או אחד סימן ששחט  כיון

אחריה. טרפות

.‚BÁÏ w elÙ‡ ,wpL ‰‡ ÈBtÓqÓ „Á‡ ∆»ƒƒ¿≈≈»∆ƒ«¬ƒƒ««¬≈
‰ÙËÌzÒÂ ‰kna Ìe˜ ‰ÏÚÂ ,‰wpL ‰‡Â . ¿≈»¿≈»∆ƒ¿»¿»»¿««»¿ƒ¿«

ÌeÏk BÈ‡  ˜p‰‰‡ ÏL ÌB‡‰ ‰w .Û‡ , «∆∆≈¿ƒ¿»»∆≈»«
‰ÙË  dzÓ˙BÒ ÔÙcL Èt ÏÚÌB˜Óa ‰w Ì‡Â . «ƒ∆…∆«¿»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ¿

˙Bp‡‰ CezÁÂÈÏÚ ˙ˆBL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,dlL ƒ»À∆»¿«»∆∆∆»»
.‰Lk ¿≈»

ניקב 9) אם ומכלֿשכן הנקב , פי  את הסותם שני  לסמפון
הסמפון  כניסת לפני  שניקב  כגון סתימה, כל שאין במקום
מגין  הבשר הריאה, לבשר ניקב  אם אבל הריאה, לבשר
לקמן  גם וראה וכסף ֿמשנה. מגידֿמשנה גם וראה וכשרה.

י . הסמפון 10)הלכה שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו
הנקב . סותם אינו ופירש"י11)קשה, קרום, אינו בגמרא:

ליסתר. הריאה.12)שסופו היא והיא שלה העיקר
שם. 'תוספות' ראה אומא, בארמית: לו קוראים והראשונים

הדופן. מן רחוקה שוכבת והאומה 13)והיא הואיל
מתפרקת. הסתימה הדופן, מן רחוקה בחלל למעלה הגדולה

שלוש 14) הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש
אונות, ונקראות השמאלית מהאום ושתים הימנית מהאום

א. הלכה ח  בפרק  גדלים 15)כמבואר והדופן הריאה
ואינה  קיימת הדופן וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד

מתפרקת.

.„˜p‰ ÌB˜Ó Ì˙qLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«∆∆
Oa ˙Bp‡aLBÈ‡  ÌˆÚÏ ˜p‰ CÓÒ Ì‡ Ï‡ ; ∆»À»»¬»ƒƒ¿««∆∆¿∆∆≈

 Oe ÌˆÚa ˜ec ˙Bp‡‰ ˜ ‰È‰ Ì‡Â .Ô‚Ó≈≈¿ƒ»»∆∆»À»¿∆∆¿»»
˙zÓ. À∆∆

בשר,16) סתימת צריך ממש, נקב  שיש כיון שם. סוגיא
סותמת. עצם ואין סותמת סירכא שהבשר 17)שאין מפני 

מלהתפרק . העצם את מונע 

.‰ÔÙcÏ ‰ÎeÓÒ ˙‡ˆÓpL ‰‡ ÏL ÌB‡‰ÔÈa , »∆≈»∆ƒ¿≈¿»«…∆≈
˙ÏÚ‰LÌÈÁÓˆdÏ ÔÈLLBÁ  ˙ÏÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡»¿»ƒ≈∆…∆¡»¿ƒ»

‰w ‡nLÔÓ d˙B‡ ÔÈ˜ÙÓ ?da ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
˜pz ‡lL da ÔÈ‰ÊÂ ,ÔÙc‰,‰e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . «…∆¿ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»≈ƒƒ¿≈¿»

ÔÈÏBz  ˜p‰ ÌB˜Óa ‰kÓ ÔÙca ‡ˆÓÂ‰kna ¿ƒ¿»«…∆«»ƒ¿«∆∆ƒ««»
;‰kn‰ ÔÓ ‰˜ÙpLk ‰w ‰ËÈÁL Á‡ :ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»ƒ««»

‰Ê ˜pL Úe„Èa  ÔÙca ‰kÓ ÔÈ‡ Ì‡Â‰È‰ ‰‡a ¿ƒ≈«»«…∆¿»«∆∆∆∆»≈»»»
.‰ÙËe ,‰ËÈÁM‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿≈»

סרוכה.18) אבעבועות 20)הריאה.19)והואֿהדין
לדופן. סמיכתה מקום סביבות מוגלה למראה הדומים

ריעותא.21) בה שנמצאה סכינא 22)כיון מייתי  בגמרא :
שלא  יפה, וחותך ודק  חדוד פיו ופירש"י  פומיה, דחליש

הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום דוקא 23)יקרע 
אם  אבל במכה, תולין כולו הנקב  מקום נגד היא כשהמכה
המכה  תועיל מה כי  טריפה, למכה וחוץ  במכה סרוכה היתה

כנגדה. שאינו הנקב  חלק  נמצאה 24)לאותו אם אף 
אין  נקובה, נמצאת שאם הראב "ד, ודעת נקובה. הריאה
דוקא  המגידֿמשנה, כתב  באומד. ולהכשיר במכה לתלות
וליחותו  רחב  שהדופן לפי  בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם
אין  איברים, בשאר במכה אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה

כלל. בה כאן 25)תולין סתם רבינו נקב . נמצא אם והיינו
צריך  אם מכה, ולא נקב  נמצא לא אם הדין מה פירש ולא
וראה  לא. או יא, בפרק  כמ "ש בנפיחה הריאה את לבדוק 

כאן. וכסף ֿמשנה מגידֿמשנה

.Â‡e‰L Ïk ÌeË‡ ÌB˜Ó da ‡ˆÓpL ‰‡‰ÔÈ‡L »≈»∆ƒ¿»»»»»∆∆≈
,‰e˜Î BÊ È‰  Át˙ BÈ‡Â Ba ˙ÒÎ Áe‰»«ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈ƒ¿»

‰ÙËe‡lL ÌB˜n‰ ÔÈÚB˜ ?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ . ¿≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ«»∆…
‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ Ì‡ .‰ÁÈÙ ˙ÚLa Át˙;˙zÓ  ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»À∆∆

‡Ï Ì‡Â .Áe‰ ÌL ‰ÒÎ ‡Ï ‰Ál‰ ˙ÓÁnL∆≈¬««≈»…ƒ¿¿»»»«¿ƒ…
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B  ‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓB‡ Ôz B‡ ˜ ËÚÓ ƒ¿≈≈»¿ƒ»»¿«…∆∆

 „„˙ Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ûk»»¿«≈»∆¿¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÒÎ Áe‰ ÔÈ‡L ,‰ÙË  Â‡Ï Ì‡Â ;‰Lk¿≈»¿ƒ«¿≈»∆≈»«ƒ¿∆∆

ÌLÏ. ¿»

עולה 26) שאינו אלא אחר, שינוי  כל בו ניכר שאין מז: שם
נקובה.27)בנפיחה. בגמרא.28)מטעם מוגלא,

שנקרע .29) לאחר האטום כנקובה,30)על היא והרי 
למעלה. כמבואר

.Ê‰‰ da ÚÓMzL ‰‡Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÁÙBpLk ≈»∆ƒ»«»¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÈLBÓ  ‰‰‰ ÚÓMz epnnL ÌB˜n‰ kƒ»«»∆ƒ∆ƒ»««¬»»ƒƒ»»
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Ba ‡ˆBiÎÂ Ôz B‡ ˜‡È‰L Úe„Èa  „„˙ Ì‡ . …∆∆¿«≈ƒƒ¿«¿≈¿»«∆ƒ
ÔÈÈLBÓ  ÌB˜n‰ k ‡Ï Ì‡Â .‰ÙËe ,‰e˜¿»¿≈»¿ƒ…ƒ»«»ƒƒ
˜a˜a Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ÔÈLBt ÌÈÓa d˙B‡ »¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒƒ¿≈

‰ÙË  ÌÈn‰ÔBzÁz‰ ÌewL Úe„Èa  Â‡Ï Ì‡Â ; ««ƒ¿≈»¿ƒ«¿»«∆¿««¿
‚‰z Áe‰Â ,w „ÏaÈtÓe ,˙BÓew‰ ÈL ÔÈa ƒ¿«ƒ«¿»«ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿≈

.‰ÁÈÙ ˙ÚLa ‰ÓÓc ÏB˜ da ÚÓMÈ ‰Ê∆ƒ»«»¿»»ƒ¿«¿ƒ»

נוצה.31) בצבץ ",32)כגון "אם אחרת: גירסא כשכש.
נדנוד. נקובה.33)מלשון שהיא הולכת.34)בידוע 

בפשורי .35) ליה בדיק  יוסף  בר נחמיה רב  שם.

.ÁE„Èa ‰È‰È ÏB„b wÚ ‰ÊÔÈÁÙBpL ‰‡ ÏkL : ∆ƒ»»ƒ¿∆¿»¿∆»≈»∆¿ƒ
‰ÓÏL ‡È‰ È‰  ÌÈn‰ ˜a˜È ‡ÏÂ ÔÈLBÙa d˙B‡»¿¿ƒ¿…¿«¿≈««ƒ¬≈ƒ¿≈»

.˜ ÏkÓƒ»∆∆

וכלֿשכן 36) ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב  שהרי 
נימוח .

.ËÌi˜ dlL ÔBÈÏÚ‰ Ìe˜e ,ÔB˙È˜k ‰ÎtLpL ‰‡≈»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿»∆¿∆»«»
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ˙BBtÓq‰ Ì‡ :˜ ‡Ïa ÌÏL»≈¿…∆∆ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBtÓÒ elÙ‡ ÁBn Ì‡Â ;‰Lk  eÁBn ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»

‰ÙË ÔÈÎÙBLÂ d˙B‡ ÔÈ˜B ?ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿≈»≈«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
‡a ÚeL ‡e‰L ÈÏÎa d˙B‡Ì‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ »ƒ¿ƒ∆««¬»¿«≈ƒ

,˙BBtÓq‰ e˜BnpL Úe„Èa  ÔÈÏ ÔÈËeÁ da ‰‡ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ«ƒ¿
,˜BnpL ‡e‰ „Ïa ‰‡‰ Oa  Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÙËe¿≈»¿ƒ«¿«»≈»ƒ¿«∆ƒ

‰LÎe. ¿≈»

וחלק .37) עופרת וקרום 38)מחופה שנימוקה ריאה שם:
כשרה. קיים, צמחים.39)שלה העלתה מח . שם

.È˙BÚeaÚ‡ da e‡ˆÓpL ‰‡ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰ Ì‡ : ≈»∆ƒ¿¿»¬«¿ƒ»¿≈ƒ
‡ˆBiÎÂ L„k ˙ÎLÓp‰ ‰ÁÏ B‡ ,ÌÈkÊ ÌÈÓ B‡ ,Áe««ƒ«ƒ≈»«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿«≈

Ô‡k elÙ‡ ‰L˜Â ‰LÈ ‰ÁÏ B‡ ,BaBÊ È‰  ≈»¿≈»¿»»¬ƒ»∆∆¬≈
ÌÈÓ B‡ ‰ÁeÒ ‰ÁÏ Ô‰a ˙‡ˆÓ Ì‡Â ;˙zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿≈»∆≈»¿»«ƒ
‡ÈˆBnLÎe .‰ÙË BÊ È‰  ÔÈeÎÚ B‡ ÔÈÁeÒ¿ƒ¬ƒ¬≈¿≈»¿∆ƒ
ÔBtÓq‰ ˜cÏ CÈˆ  d˙B‡ ˜„Be ‰Ál‰«≈»≈»»ƒƒ¿…«ƒ¿

‰ÈzÁzL.‰ÙË  e˜ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆«¿∆»ƒƒ¿»»¿≈»

כאבן.40) קשים כלומר טינרי , שם: שתחת 41)בגמרא
שמא  לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע ,
בריאה  וכמו עליו. מגין בריא בשר שם ואין הסמפון, ניקב 
קושיית  מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה

במגידֿמשנה. ראה ה"ה. יא פרק  לקמן לא 42)הראב "ד
שהן  ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא
סמוכים  אפילו כאבן, קשים צמחים אבל ועומדים. נפוחים

(מ "מ ). כשרה אהדדי 

.‡ÈBÊ ˙BÎeÓÒ ˙BÚeaÚ‡ ÈzL da e‡ˆÓpL ‰‡≈»∆ƒ¿¿»¿≈¬«¿¿
‰ÙË  BÊÏ˜ LiL ‰a‰ B˜ c‰L ; »¿≈»∆«»»»«¿≈∆≈∆∆

‰‡Â ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰˜È„a Cc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆∆∆¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿∆
 ˙Á‡‰ dÏ ‰ÎÙL Ì‡ .˙Á‡‰ ÔÈ˜B  ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»««ƒ»¿»»»«∆∆

˙zÓe ‡È‰ ˙Á‡.‰ÙË  Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒÀ∆∆¿ƒ«¿≈»

כשתים.43) ונראים באמצעיתה, סדק  כמין אין 44)יש אם
עכורים. או סרוחים מים לחה, בהם

.È‰ÙË  ‰ÒÓÒÓ˙pL ‰‡‰ÔB‚k ?„ˆÈk . »≈»∆ƒ¿«¿¿»¿≈»≈«¿
Ït˙Â C˙Áz  d˙B‡ ÔÈÏBzLÎe ,‰ÓÏL ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿≈»¿∆ƒ»≈»≈¿ƒ…
„iL ÌB˜Óa ‰e˜ ˙‡ˆÓpL ‰‡ .˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ≈»∆ƒ¿≈¿»¿»∆«
„iÓ :ÔÈÓB‡Â B„Èa ÔÈÏB˙Â ,˙zÓ  LÓLÓÓ Áah‰««»¿«¿≈À∆∆¿ƒ¿»¿¿ƒƒ«
ÌB˜Óa ˜p‰ ‡ˆÓ .‰ËÈÁM‰ Á‡ ‰w Áah‰««»ƒ¿»«««¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»
‰ËÈÁL Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Á‡«≈¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»««¿ƒ»

ÔÈn„Óe Á‡ ˜ da ÔÈ˜B ÌÈOBÚL ÌLk , ¿ƒ»∆∆«≈¿«ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈÚÓ Èa. ƒ¿≈≈«ƒ

גורדו 45) שרופא כל שזהו ט , הלכה ה פרק  וראה נג: שם
והמגידֿמשנה  חסר. כאילו הבשר את ורואים החבורה מן
חז"ל  שאמרו מקום שכל יודע , והוי  כתב : יט  הלכה ו פרק 
שהרופא  רך בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב  אם

כנקוב . ליה חשבינן לנקב .46)גורדו, למעלה 47)נקב 
הנקב  היה אם לו, ומדמין אחר נקב  נוקבים יד: הלכה ו פרק 
שחיטה  קודם שינוי , ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון

וטריפה. ניקב 

.‚È‰w„ ‰Ó‰a ÏL ‰‡Ó ÔÈn„Ó ÔÈ‡ÂÏL ‰‡Ï ¿≈¿«ƒ≈≈»∆¿≈»«»¿≈»∆
‡ˆÓ .‰q‚Ï ‰qbÓe ‰w„Ï ‰wcÓ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»∆»ƒ«»¿«»ƒ«»¿«»ƒ¿»

˙BÚeaÚ‡‰ ÔÓ „Á‡a ˜p‰ÔÈ‡Â ,‰ÙË BÊ È‰  «∆∆¿∆»ƒ»¬«¿¬≈¿≈»¿≈
.k c‰ ÔÈ‡L ,CÚÂ Á‡ ÚeaÚ‡ w :ÔÈÓB‡¿ƒƒ…¬«¿««≈¿«¬…∆≈«»»ƒ»

רש"י48) אבל לגסה. מדקה ולא לדקה מגסה לא אבל שם:
שהיא  אונא והיינו בריאה, הדק  החלק  - דקה שם פירש
גדולה. שהיא האומא והיינו הגס , החלק  וגסה קטנה.

בועה 49) ופירש"י : בבועי , מקיפין אין מו: שם בגמרא
ואין  ממשמשת, הטבח  יד שאין במקום בריאה שניקבה
או  שחיטה קודם ניקבה אם ידוע  ואין הטבח , ביד לתלות
אותה  ולנקוב  להקיף  אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר
העשויה  שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות
אחר  מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים וזהו ונשתנה. היה

.„È‰‡a ˙‡ˆÓpL ËÁÓd˙B‡ ÔÈÁÙB Ì‡ . ««∆ƒ¿≈»≈»¿ƒ»ƒ
Cc ËÁn‰ ˙‡fL Úe„Èa  Áe ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡Ï…»»ƒ∆»«¿»«∆…«««∆∆

‰ÒÎ ˙BBtÓÒ‰‡‰ ‰ÎzÁ˙ Ì‡Â .‰w ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»»≈»
‰eÒ‡ BÊ È‰  ËÁn‰ da ˙‡ˆÓÂ ‰ÁÈÙ Ì„˜; …∆¿ƒ»¿ƒ¿≈»«««¬≈¬»

‰wpL B˜ c‰L.‰ÒÎpLk ∆«»»»∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»

היד.50) במשמוש בה והרגישו שלימה, שם 51)כשהיא
וכן  הריאה, נפיחת ידי  על ודוקא המכשירים. כרבנן מח :

הרי "ף . החד 52)כתב  קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה
ו  פרק  למעלה שפסק  לכבד, דומה ואינו לפנים. המחט  של
דוודאי טריפה לפנים המחט  של החד קצה שאם ט , הלכה
והריאה  רחבים הריאה שסמפוני  משום כשנכנסה, ניקבה
נכנסת  המחט  לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה
הריאה  של הבשר לתוך ונכנסת דוחקת ומשם הסמפון, לתוך

רך. החד 53)שהוא והקצה לפנים, העגול הראש אפילו
טריפה. - הקנה 54)לחוץ  דרך ואין לבלוע , הושט  שדרך

וניקבה. באה הושט  ודרך יותר, המצוי  בדבר תולין לבלוע ,
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.ÂËÈ‰Â ,‰‡ˆÈÂ ‰wÂ ‰‡a ‰˙È‰L ˙ÚÏBz««∆»¿»»≈»¿ƒ¿»¿»¿»«¬≈
d˙˜ÊÁ ;˙zÓ BÊ È‰  ˙ÚÏB˙a ‰e˜ ‰‡‰»≈»¿»¿««¬≈À∆∆∆¿»»

ÌL LÈ .‡ˆ˙Â wz ‰ËÈÁL Á‡LÌ‡L ,˙B‡Ó ∆««¿ƒ»ƒ…¿≈≈≈»«¿∆ƒ
‡e‰ È‰  Ú‰ ‰‡n‰ B˙B‡Ï ‡‰ ‰‡Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»≈∆¿««¿∆»«¬≈
 ‰Ê ‰‡ÓÏ ÂÈ‡Ó epzLpL Oa‰ B˙B‡L .e˜k¿»∆«»»∆ƒ¿««¿»¿«¿∆∆

eLÁ ‡e‰ ˙ÓkBÈÚ Ct‰pL Oa‰ ‡e‰ el‡Îe , ¿≈»¿ƒ«»»∆∆¿«≈
.˙‡Oa ÈÁ Oa ˙ÈÁÓe :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿≈≈ƒ¿«»»««¿≈
Oa‰ ‡ML ,ÏÏkÓ .ÈÁ Oa Ba ˙B‡‰ ÌBÈe¿≈»»»«ƒ¿»∆¿»«»»

.ÈÁ BÈ‡ ‰pzLpL∆ƒ¿«»≈«

הלכות 55) ראה רבינו, של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו
א. הלכה א פרק  התורה לכל 56)יסודי  כולל טעם זהו

הסמוכות. בהלכות שיבואו האסורות המראות 

.ÊËÔÈa dlk ‰‡Ó ÔÈa ,‰È‡Ó epzLpL ‰‡≈»∆ƒ¿««¿∆»≈«¿≈À»≈
elÙ‡ ,zn‰ ‰‡ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ :d˙ˆ˜Ó ‰‡Ó«¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»¬ƒ
,eÒ‡‰ ‰‡ÓÏ ˙pzL Ì‡Â ;˙zÓ  dlk ˙ÈpzLƒ¿«≈À»À∆∆¿ƒƒ¿«»¿«¿∆»»
˜k eÒ‡‰ ‰‡n‰L ;‰ÙË  ‡e‰L Ïk elÙ‡¬ƒ»∆¿≈»∆««¿∆»»¿∆∆

eLÁ ‡e‰e‡aL BÓk ,. »¿∆≈«¿

שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב  בהלכה

.ÊÈ:Ô‰ el‡Â ,‰‡a LÈ ˙BeÒ‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ¿»≈«¿¬≈»≈»¿≈≈
‰wÈ B‡ ,BÈ„k ‰ÁLÔBÓÏÁ ÔÈÚk B‡ ,˙eLk ÔÈÚk ¿…»ƒ¿¿À»¿≈¿¿≈∆¿

‰ˆÈaÚÈÁ ÔÈÚk B‡ ,ÚÈÁÂ .Oa‰ ‰‡Ók B‡ , ≈»¿≈»ƒ«¿«¿≈«»»¿»ƒ«
‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈ„‚a‰ Ba ÌÈÚBvL Úv‰ ‡e‰«∆«∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆

.‰˜BÈÏ ˙BËBÂ ËÚÓ ˙Bn„‡ ˙BÚOÏƒ¿»¬À¿«¿ƒ»

כולל 59) ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק " המונח  מז: חולין
כתום, ירוק , נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים, כמה
"שחור  לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב 
הנוטה  שכל האחרונים, הפוסקים דעת ולהלכה, ככחול".

כשרה. - וכחול וירוק  טריפה, - וצהוב  שהוא 60)לכתום
שם. ירוק , שם 61)מראה רש"י  והנה מוריקא. בגמרא:

וכן  כרכום. חריע  פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש,
חריע  מאי  לירושלמי : מתאים וזה בעוקצין. הרא"ש פירש
כתב : ה משנה פ "ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא.
אל  בערב  הנקרא הוא חריע  כי  לנו ביאר "והירושלמי 

קרטום".

.ÁÈÏ˜c ÏL ˙BiÁ ÔÈÚk ˙‡ˆÓd˙B‡ ÔÈÒB‡  ƒ¿≈¿≈¬ƒ∆∆∆¿ƒ»
˜ÙqÓeÒ‡‰ ‰‡ÓÏ B˜ ‰fL ,˙B‡n‰ ÏÎÂ . ƒ»≈∆∆»¿«¿∆»»¿»««¿

ÒÓÓe d˙B‡ ÌÈÁÙBpL „Ú Ì‰a ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ el‡‰»≈≈¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿»≈
˙zÓ  zn‰ ‰‡ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ .B„Èa daÌ‡Â ; »¿»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»À∆∆¿ƒ

.‰eÒ‡  dÈÚa ‰„ÓÚ»¿»¿≈»¬»

ומפרש 62) טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי  מז: בחולין
מפרש  רש"י  אבל דקל. של חריות כעין "אופתא" רבינו

בקעת. - אופתא מקומות לשונות 63)בכמה שתי  שיש
או  במראהו דומה אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא

כמי . הלכה הוכרעה ולא מעט 64)במישוש, נוטה
לצהוב . או גאון:65)לאדמימות האי  רבינו בשם כתוב  כן

מתהפכת  אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם

במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה
על  אויר להניף  נפוחה הבהמה בחיי  הריאה כי  פשיטא שני ?

עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב ,

.ËÈ‰BÁL :Ô‰ el‡Â ,da LÈ ˙BzÓ ˙B‡Ó Úa‡«¿««¿À»≈»¿≈≈¿»
ÏBÁÎkÈˆÁk ‰wÈ B‡ ,‰n„‡ B‡ ,‰‡Ók B‡ , ƒ¿¿À»¿»ƒ¬À»¿«¿≈

ÌÈ‡ÏË ÌÈ‡ÏË dlk ‰‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .„k‰«»≈«¬ƒ»¿»»≈»À»¿»ƒ¿»ƒ
.˙zÓ BÊ È‰  el‡ ˙B‡Ó Úa‡Ó ˙Bc˜ ˙Bc˜¿À¿À≈«¿««¿≈¬≈À∆∆

לאזור.66) כמראה כחול ככרתי ,67)צבע  שם בגמרא
כרתי . חציר של וכן 68)ותרגום מקצתה. בין כולה בין

כולה  הריאה היתה ואפילו שכתב : רבינו דברי  מסיום נראה
האסורות  שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו',
שאינה  ואומר, עליו חולק  והראב "ד טריפה. שהוא, בכל

כולה. בריאה המראה נשתנה ֿ אםֿכן אלא טריפה

.Îe‡Ï ÏÙpL ÛBÚBaÏ ˜ÈB‰ÂB„k B‡B‡ ∆»«»¿ƒƒ¿≈
˜ÌÈÚn‰ eÓÈc‡‰L B‡ B˜‡e‰L ÏÎa BlL À¿¿»∆∆¿ƒ«≈«ƒ∆¿»∆

ÌÈn„‡‰ B‡ eÓÈc‡‰L ÌÈwÈ‰ ÏkL .‰ÙË BÊ È‰¬≈¿≈»∆»«¿Àƒ∆∆¿ƒ»¬Àƒ
,eÏhpL ÈÓk Ô‰ È‰  ÛBÚa e‡‰ ˙ÓÁÓ e˜ÈB‰L∆ƒ≈¬«»¿¬≈≈¿ƒ∆ƒ¿

‰ÙËee˜ÏML Á‡ ‰Ê ‰‡Óa e„ÓÚiL ‡e‰Â . ¿≈»¿∆««¿¿«¿∆∆««∆»¿
ËÚÓ Ô˙B‡Ô‰a ÔÈÒÓÓe. »¿«¿»¿ƒ»∆

ונחמרו 69) לאור נפלה וכו' בעוף  טרפות ואלו נו. שם משנה
מחמת  מעיו בני  מראה נשתנו אם עוף  ודוקא מעיה. בני 
פרק  לקמן בפירוש וכ"כ כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור
שעורה  לפי  הרא"ש שכתב  כמו הדבר וטעם יא. הלכה י 
קשים  מעיה בני  וגם עליה, מגינים הצלעות עובי  וגם קשה,
ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי  להיחמר,

והוריקו.70) אדומים, הם שמתחילתם האיברים
במשהו 71) ואף  להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב  משמע 

מחוור, שאינו כתב : הבית' ב 'תורת הרשב "א אבל טריפה.
במשה  אמרו וכמו שלא בו, פוסל שהנקב  במקום אלא ו

שאין  כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו:
הוריקה  אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין בה, פוסל הנקב 
אלא  מעיים בני  כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד
חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא, חיותה מקום כנגד
ואפשר  ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם
לפרש  ואפשר לפרש. לו שהיה אלא רבינו, נתכוין שלזה
שהאדימו. מעיים לבני  מתייחסות שהוא" "בכל שהמלים
ששיעור  משום שיעור, שום כתב  לא וכבד, לב  גבי  כאן אבל
למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב  שונה הירוקות

ירוקים.72) הם שיעור 73)שמתולדותם שם: בגמרא
ירוקתן  אף  במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן

טריפה 74)במשהו. המראה שינוי  טעם זו, גירסא לפי 
מעט  ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום
שהוא  נראה מהרשב "א אבל ויינטל. שיירקב  וסופו מעט ,
שיעור  יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי  ברבינו: גורס 
שהגירסא  המגידֿמשנה מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן
של  הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו
העומד  וכל לינקב , שעומד מפני  נקובה, משום המראה שינוי 
פשוט ) (דבר פסיקתא מילתא ודאי  אלא דמי . כנקוב  לינקב 
עד  טריפה אינה דבנקב  לנקב , דומה הירוקות שאין היא,
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להתרפאות  יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור
מתחלחל  האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות,
האש  מכות עכשיו, לחלל הגיע  שלא ואע "פ  מעט , מעט 
אינו  שעתה אלא ולנקוב , למטה למטה לרדת עשויה
רק  היא הירקות אפילו טריפה וקורקבן בלב  זה, ניכר.ולפי 

מבחוץ . ושלקן 75)עליהם שהאדימו ירוקים שם: גמרא
אדומים  שהואֿהדין מפרש רבינו אבל כשרים, והוריקו
טעמא  האי  משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו שהוריקו
עושה  שהעשן העשן, מחמת בא המראה ששינוי  גופא,
 ֿ מגיד ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים, מירוקים

המראה.76)משנה. יעבור פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה כסף ֿמשנה.

.‡ÎÈa ‰‡Ók BlL „k‰ ˙‡ˆÓpL ÛBÚ Ïk»∆ƒ¿≈«»≈∆¿«¿≈¿≈
ÌÈÚÓÔÈepLa e„ÓÚÂ ,ÌÈÚÓ Èa ‡L epzLpL B‡ , ≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿≈≈«ƒ¿»¿¿ƒ»

ÏÙpL Úe„Èa  e‡aL BÓk ‰ÒÈÓe ‰˜ÈÏL Á‡««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿¿»«∆»«
e‡Ï‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÙËe ,ÂÈÚÓ Èa eÓÁÂ »¿∆¿¿¿≈≈»¿≈»¿…∆»

ÈepL Ì‰a ‡ˆÓ ‡lL ÛBÚ ÏL ÌÈÚÓ Èa, ¿≈≈«ƒ∆∆…ƒ¿»»∆ƒ
e˜ÈB‰Â ÌÈwÈ‰ eÓÈc‡‰Â epzL e˜ÏLpLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿Àƒ¿ƒ
,ÂÈÚÓ Èa eÓÁÂ e‡Ï ÏÙpL Úe„Èa  ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿»«∆»«»¿∆¿¿¿≈≈»
ÔÏ BlL ÔBˆÈÁ‰ BÚ‰ ‡ˆÓpL ËLe‰ ÔÎÂ .‰ÙËe ¿≈»¿≈«≈∆∆ƒ¿»»«ƒ∆»»

‡e‰ È‰  ‰Ó‰a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ì„‡ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»…≈¿≈ƒ¿≈»¬≈
BÈ‡ el‡k.‰ÙËe , ¿ƒ≈¿≈»

מעיים".77) בני  כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא
ודומה  מעיים בני  כמראה מעיים, בני  כנגד רבינו ומפרש
ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י  אבל להם.

הכ  חלק  המעיים.היינו כנגד שמקומו ואפילו 78)בד שם,
"בידוע  שם: בגמרא גורס  (רבינו לאור שנפלה ראינו לא
שנפלה  ראינו שלא שאע "פ  ומשמע  וכו'" לאור שנפלה
והר"ן  והרשב "א הרא"ש אבל הרי "ף , גירסת היא וכן לאור.
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני  שנחמרו בידוע  גורסים:
הוריק , המעיים בני  שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע 
נודע  כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים

לדעתם). כשרה - לאור בר 79)שנפלה נחמן רב  דברי 
ושלקו  הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף  שם: יצחק 
כתבו  וכן לאור. שנפל נודע  לא ואפילו טריפה", והוריקו

הרי "ף . בדעת לבן,80)הגאונים הפנימי  ומתולדתו
בין  בעוף  בין מג. שם מראהו, ונשתנה אדום והחיצון
לבהמה. עוף  בין הבדל אין ושט  שלגבי  - בבהמה

חסרה,81) מטעם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע ,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה



     

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י' ראשון  יום 

רמב. רמא. תעשה לא מצות
― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֹֹאלמנה
אלמנה" ּבגד  הּמׁשנה ּולׁשֹון .  ְְְִֶֶַַָָָ

   ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין אין ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעׁשירה
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה".

.מציעא ְִָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלים
ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכגֹון
ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ֿ ּׁשּכֹוללֹו מּמה וזּולתם החּיים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלי
ורכב רחים ֿ יחבל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא נפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאכל

      הּוא ֿ נפׁש ִֶֶּכי
חבל" הּמׁשנה ּולׁשֹון .ורכב רחים "לא : ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ֿ ּדבר ּכל אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבלבד,
"וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ֿ נפׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכי
ורכב", רחים ֿ יחבל "לא ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום
ֿ ׁשּכן וכל מצות, ׁשּתי ׁשהן זה ֿ ּפי על לחׁשֹוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאפׁשר

ּבאמרם  עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ֿ הממׁשּכן ׁשּכל זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּכלי
 ֿ ׁשּכל רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ֿ תעׂשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלא

עֹוׂשין מהם ּוכלי,אחד ֿ ּכלי ּכל על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וזה ליׁשה. ּוכלי אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָּכגֹון
ׁשחבל למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ֿ ּׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמה
לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבגד
ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ֿ ּבגד ּכל על עֹובר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשחבל
האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק מהם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחד
הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
ׁשני ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּככלי
לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ֿ אחד ּכל על חּיב ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלים
ֿ ּפי ֿ על אף ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבׁשניהם
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ּבאחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטֹוחנים
ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיהיה
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ֿ אחד ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכלים
לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב

ספרי  מה" אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ורכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻרחים
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ֿ ׁשני ּכל ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיבין
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלים
ֿ ּפי ֿ על אף ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני זה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָועל
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ואם עצמֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָּבפני
לֹוקה. ― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו אבד ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליו,
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אלמנה ּבבגד הּדין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכ

מציעא. מּבבא ְִִָָָט'

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"א שני יום 

רלה. תעשה לא מצות
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,
ּבנׁש         ְֶֶ

ּובמרּבית      ְְִַ
 "אכל ֿ תּתן לא  לאוין ּוׁשני . ְְִִֵֵֶָָֹ

אחד ּבענין ּבאּו לחּזּוקאּלּו , ְְְִִֵֶָָָ
ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר יהיה ּברּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּמלוה

ענינים        ְִִָ
      הּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִֶֶֶַ

מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא והרּבית הרּבית ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָ
אמרּו:       ְָ

   ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְִִֵֶֶַַָֹאי
נׁש ּבלא ּתרּבית ולא     ְְְִֶֶַֹֹ

 ּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִֵַַָָָָָָ
מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָלאוין.

ננהֹו  ,ּדכתיב הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ." ְְְְְִִִַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹאת

     ּכסּפ ֿ את :ְְֶַ
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹלא
על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ֿ הּמלוה ּכל ויהיה ,"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאכל
ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלחּזּוק,

ותרּבית" נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח "אל ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מציעא אּלאּבבא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם , ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לאוי ֿ אּלּו לפיׁשּכל הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשּכּלם
מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּברּבית.

ְִָמציעא.

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ב שלישי יום 

רלו. תעשה לא מצות
― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר

זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ "לא  , ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּוםּבבא תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ולפני  ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה ּכׁשּנזּכיר  . ְְְִִֶַָָ

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ג רביעי יום 

רלז. תעשה לא מצות
― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא  ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלאּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף ,"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
ֿ הּמלוה, את ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכסּפ ֿ את ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה לא ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלא
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח אל ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
ֿ תּתן לא עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא
הּמלוה, ֿ תעׂשה: ּבלא עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
ֿ תהיה לא ועל מּמּנּו, ֿ ּתּקח ּבל ועל ֿ ּתּתן, ּבל על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו ֿ תׂשימּון לא מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה רּבית        ְִִָ

   מּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ד חמישי יום 

קצח. עשה מצות
יוםשניֿ חמישיי"אֿ י"דמנחםֿ אב
― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי  המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, ׁשּזה   ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

תּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
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קפג          
  

ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
,ּבמּסכתמּדרּבנן נתּבארּו מציעאׁשּכבר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

.

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ט "ו  שישי יום 

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא יאמר  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַַָֹ

 ּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶֶֶַָ
  ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרקקּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ט "ז ש "ק יום 

רמו. עשה מצות
יוםשישיֿ שבתקודשט"וֿ ט"זמנחםֿ אב

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַַָֹ
 ּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶֶֶַָ

  ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרקקּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות
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המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב



קפד    
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(Î) ואהל במחיצות מטוקסות עגלות הם

ז ): (במדבר  צב עגלות שש לו  בשיר ודומה
ו ) ב (שמואל  מכרכר  ודוד  כמו  ומכרכרים משחקים
כר  שלחו  כמו  כבש לשון  פירשו  ומנחם בלעז  טריפי"ר 

טז ): (לעיל  ארץ מושל   טהור בכלי מנחה
רצון : למנחת אחיכם את יביאו  כן  (Î‡)לרצון 

    אותם המביאים העמים מן 

הכהנים  גלויים ולפני ולוים כהנים אקח  המובאים ומן 
לפני  משמשין  ויהיו  מתוכן  אותן  ואברור  שבהם והלוים
כט ) (דברים אלהינו  לה' הנסתרות אמר  והיכן  ה' אמר 

תהלים: באגדת מפורש רמה (Î„)כך 
בשרם: את בזיון ,בגיהנם:האוכלת לשון 

עליהון  דיימרון  עד  ראיה, די תיבות שתי כמין  וי"ת
חזינא: מיסת צדיקיא

 
(Î).ÌÎÈÁ‡ ÏÎ ˙‡ Â‡È‰Â עלו שלא הרחוקים  ישראל  בני 

כשישמעו  בתוכם הם שישראל העכו"ם אותם אחיהם עם
את  יביאו ומגוג גוג במחנה המקום  שיעשה  הגדול הפלא

לה': למנחה וכו ' וברכב  בסוסים  ˜„˘È.ישראל ‰ ÏÚהר אל
ירושלים: אמר  ביאור ולתוספת ÈÏÎקדשי  .'ÂÎÂ Â‡ÈÈ ˘‡Î

.Â‰Ëטהור בכלי ה' בית  המנחה את ישראל שמביאים כמו 
ונאים  טהורים  בבגדים  ישראל  את העכו"ם יביאו כן

ומכובדות: נאות Ì‰Ó.(Î‡)ובמרכבות  Ì‚Â מהמובאים גם
ולויה  כהונה  ממשפחת שיהיו מאותם ולוים כהנים להיות  אקח 
מחזיקים  והיו רחוקה בארץ  בהיותם זכרם נשכחת  כי עם

הכל: גלוי  לפני הנה ישראל בחזקת ÂÚ˘‰.(Î)עצמם È‡ ˘‡:ההם ÈÙÏ.בימים  ÌÈ„ÓÂÚלפני וקיימים עומדים יהיו  אשר 
כקדמונים : עוד יכלו  ולא  ידי על לעולם עמידתם שיהיה ÂÓÚÈ„.ר "ל ÔÎ שם ימחה לא כי  ושמכם זרעכם לעולם יתקיים כן

עולם: עד  Â˘„Á.(Î‚)ישראל ˘„Á È„Ó ‰È‰Â ולא עצמו חודש  בראש  ר "ל בחדשו  לומר והוסיף  חודש  ראש  שיהיה מתי 
בשבתו : שבת  ומדי  וכן הזמן  ˘.יעבור ÏÎ ‡ÂÈ:העמים שאר אפילו  אדם בני  כל  ÈÙÏ.ר "ל ˙ÂÁ˙˘‰Ï: המקדש בבית

(„Î).Â‡ˆÈÂ באל שפשעו ומגוג גוג מחנה בפגרי  לראות יהושפט  לעמק  מירושלים יצאו ה ' לפני להשתחות  הבאים העכו "ם
שבעה  וכו' וקברום וכמ "ש  אותם  קברו  שלא בעוד חדשים שבעה  אותם בתוך יהיה  וזה ישראל את להגלות וחשבו  יתברך

לט ): (יחזקאל ˙Ì˙ÚÏÂ.חדשים ÈÎ: תכבה לא בהם הבוער והאש  תמות לא ההם ההרוגים בשר האוכלת  „ÔÂ‡.הרימה ÂÈ‰Â
ה': לפני  להשתחות  הבאים בשר  כל  בעיני  ולבזיון  לחרפה יהיו ומגוג גוג  מחנה פגרי

 
(Î).Î:במרכבות.ÌÈˆÂצב עגלות וכן  מכוסות עגלות

ז ') והחמור :ÌÈ„ÙÂ.:(במדבר  הסוס  מן  הנולדים הם
.˙ÂÎÎÂ עוז בכל מכרכר  ודוד וכן שמחה של ברקודים
י ) ב' עברו È„Ó.(Î‚):(שמואל  מדי וכן  מתי  כמו  כ "ח)ענינו  :(לעיל 

.˘„Á חדש כן מחר  וכן החדש  ראש  כ ')יקרא :(ש "א
(„Î).È‚Ùמובס כפגר וכן ההרוגים גופות  יקראו  (לעיל כן 

ורימה:˙Ì˙ÚÏÂ.י "ד ) תולעת מלשון  ..Ì˘‡Â: אש מלשון 
.‰Î˙: כיבוי עולם „ÔÂ‡.מלשון לדראון וכן בזיון ענין 

י "ב) ˘.:(דניאל  ÏÎÏ:אדם לכל

     

  

               ¦¨̧¨¨³©§¨¦Æ¦¨´¨½̈¥©¦́¦½¦©−©§©¨¥®©§¥Æ§¥´¤¨«¦¦½¤¨§−¥©¬¦§¨«
          ¦©Æ¦Æ§¥´¤©§½¤¨−¦¨©§¨®¤ª¨Æ©§¦½§©ª−̈¥¬¨¤«


(‡)  :קרבנותיהם עליו  וערבו  ורצן  קילסן   :ופינחס חפני בימי לפני שחטאו 

 פושטת אלא מפרכסת אינה אותה וכששוחטין  זוגה בבן  הדבקה הזאת כיונה ודוגמתך  ומראיתך  גוונייך 
ומוראי: עולי לסבול  שכם נתת את כך  צואר      אשה קילוס דוגמת הזה הקילוס

ההרים  מן  היורדות לבנות עזים  כשער  ולבנונית כצוהר  ומבהיק נאה שערך  לקישורייך  מבפנים לחתן  הנאהבת
שביך  הרקים אף ומשכנותיך  למחנותיך  מבפנים היא לכך  ישראל  כנסת שדימה והדוגמא מרחוק מבהיק ושערן 
הירדן  בעבר  מדין  על  שצבאו  כאותן  ד "א שם, לבן  כשהשיגם הגלעד  מהר  לרדת שגלשו  ובניו  כיעקב עלי חביבין 

השירים. שיר  במדרש זה ולשון  גלעד  בארץ המסיך שהיא דבר  שבמקרא בעד  שרוב מבפנים לשון  הוא
ערפל  הבעד  כח ) (איוב בעדי בריחיה הארץ ב) (יונה יחתם כוכבים ובעד  ט ) (איוב כמו  אחר  דבר  נגד  ומגין 

מבעד : אומר  הוא לכך  בעד  לאותו  מבפנים שהוא הדבר  הוא שלא ומבעד  השער  המצמצם  דבר  לשון 
שא"כ י  בתיבה משורשת התי"ו  שתהא צומת לשון  צמתך  לפרש יתכן  ולא והקישורים השבכה היא וזו  לצאת פריח 

תי"ו  כמו  זכר  פעולת בו  לפעול  לוי"ו  או  נקבה פעולת בה לפעול  לה"א נסמכת כשהיא דגושה להיות לה היה
של  ותי"ו  בשבתו  שבת עולת לזכר  וכן  ושבתה חדש' חגה כמו  מודגשת היא לנקבה נותנה כשהוא שבת של 
לנקבה  או  לזכר  לתתו  סמוך  וכשהוא צמה הקישור  שם ויהא ה"א במקום באה כרחינו  על  רפה שהיא צמתך 
וכן  ערותה, ערותו  ערוה אמתה, אמתו  אמה וכן  שפחתה, שפחתו  לומר  תהפך  שפחה כגון  לתי"ו  הה"א תהפך 

צמתך : צמתי צמתה צמתו  צמה ההר זה נמצא ההר  מן  יורדות כשהבהמות גלוש מתורגם גבח  שנקרחו 
מהם: וממורט  ()נקרח    :אשה נוי בלשון  זה קילוס וסדורות אף ולבנות דקות

בצמרן  ליזהר  והגון  חכם לרועה נמסרות ומנין  בקצב הצאן  משאר  הברורות הרחלים עדר  וסדר  כצמר  סדורן  על 
יום: אל  מיום אותם ורוחצין  הצמר  יתלכלך  שלא לידתן  מעת אותן  ומשמרין  מילת לכלי אותן  שעושין 

: בלע"ז אינטכי"ש תמימות כלומר  בבשרי מתום אין  לח ), (תהלים מתום ומום לשון  שכול  שום
הם  והרי סביבותם בשיניהם אויביהם ואוכלים הכורתים ישראל  גבורי שם על  הזו  הדוגמא ונאמר  בהם אין 
איש  אלף  עשר  שנים על  זה קילוס  ונאמר  בעבירה יתלכלכו  שלא העריות ומן  ישראל  של  הגזל  מן  מתרחקין 
ואף  איש ממנו  נפקד  ולא לא) (במדבר  שנאמר  העריות על  מהם אחד  נחשד  שלא ומנין  בקצב מדין  על  שצבאו 
ויביאו  השלל  כל  את ויקחו  (שם) הכתוב עליהם שהעיד  נחשדו  לא הגזל  על  ואף כפרתן  הביאו  הלב הרהור  על 

אחד : חמור  או  אחת פרה מהן  אחד  הבריח  ולא וגומר , הכהן  אלעזר  ואל  משה אל 

 
(‡).È˙ÈÚ ‰ÙÈ Í‰ שהיא החשוק  אל נשמע היה כאשר 

אמריו  שלח  בו , בטחונה והפלגת  אליו , באהבתו  משתעשעת 
מאז  היית יפה  לומר רוצה וכו', יפה הנך  אמר  וכה  לקלסה ,
ולא  ביופיך עומדת  את ועדיין עמדי, ויושבת רעיתי עודך 
והנמשל  שעזבתיך. הצער בעבור וכל מכל  ממך היופי נפרדה

המעשים : כשרון  על  ויאמר המשל , עם  לאחדים  ÍÈÈÚהוא
.ÌÈÂÈ נסתרות והנה יונים , עיני כמראה מאז  היה  עיניך מראה 

מאילו  יותר  וחשק אהבה ממשיכות היו  ובזה להמסך, מבפנים
עיני שהם החכמים על הוא והנמשל מסוה. מבלי  גלויות היו 
כיונים  נחמדים היו אשר בה, ילכו אשר  הדרך  להורותם העדה

אדם: מבני להסתירם  במעשיהם  ‰ÌÈÊÚ.וצנועים „ÚÎ ÍÚ˘
גלעד, מהר  מרעיתם ממקום ברדתם הקוצים, בענפי ונסרקו נמרטו  אשר  העזים  עדר  כשער  ומבהיק  סרוק מאז  היה  ראשך שער 
ושערותם  סרוקות שהם וכו', העזים כעדר  ראשם שער  פרע  המגדלים  בה שהיו  הנזירים על הוא והנמשל  במסרק . נסרקו  וכאילו 

מטה : כלפי ותלויות ‰˜ˆÂÂ˙.()ארוכות „ÚÎ ÍÈ˘ב לזו  זו  דומות  היו עדרשניך  כמו במראה  היו ולבנות ובעובי, גובה
צח : בלובן  שמבהיקים הרחצה מן עולים  וכשהם  כאחת . נחתכו  כאילו  לזו. זו  ÂÓÈ‡˙Ó˙.הדומות ÌÏÂÎ˘,השנים על מוסב

נשתנה  ולא נפגם ולא מהם , אחד נחסר  היה לא לומר  רוצה שכולה, בהם היה  ולא  כתאומים. היו שוות השנים כל אשר  לומר 
במדה  השוים כעדר שהיו  אויביהם, ואוכלים  הכורתים מאז בה  היו אשר  המלחמה אנשי  הגבורים על הוא  והנמשל מראהו .
הגזל, מן ומנוקים  קדושים היו  וכולם  לאלו , אלו  המה  גם שוים היו  כן  כמו  כי הרחצה. מן שעלו אחר  הלכלוך  מן  המנוקים

גילולים: העובדי גדודי כדרך  לא  עושק , נדנוד מהם במי נמצא  ולא

 
(‡).Í‰:את ענינו ÚÓ„.כיונים:ÌÈÂÈ.הנה בעד כי בפנים 

הוא  ומבעד ז ), ב  (יונה  בעדי בריחיה הארץ  כמו  המפסיק . דבר 
המפסיק : בעד לאותו מפנים שהוא  הוא Í˙ÓˆÏ.הדבר

ב ), מז (ישעיה צמתך גלי  כמו  הפנים. את המכסה המסוה
בה : דרך  נראה הפנים  ומראית מאד  דקה  יריעה ˘‚Â˘Ï.והוא

תרגום  מא), יג  (ויקרא הוא גבח  כי  השער, מריטת ענין
הוא: גליש  כמו ‰˜ˆÂÂ˙.()אונקלוס  וכריתה. חיתוך  ענין 

כה): ו  (מ "א אחד וקצב  אחת מלשון ÂÓÈ‡˙Ó˙.מדה
שכלה ÏÎ˘Â‰.תאומים: בלשון ואמר ופגם חסרון לומר  רוצה 

רעה: מחיה הנשכל חיים בבעלי  הנופל  מלשון 

             

       
         

        
        

        
    

        
        

          
        
        

   

























המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' ב
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(Î) ואהל במחיצות מטוקסות עגלות הם

ז ): (במדבר  צב עגלות שש לו  בשיר ודומה
ו ) ב (שמואל  מכרכר  ודוד  כמו  ומכרכרים משחקים
כר  שלחו  כמו  כבש לשון  פירשו  ומנחם בלעז  טריפי"ר 

טז ): (לעיל  ארץ מושל   טהור בכלי מנחה
רצון : למנחת אחיכם את יביאו  כן  (Î‡)לרצון 

    אותם המביאים העמים מן 

הכהנים  גלויים ולפני ולוים כהנים אקח  המובאים ומן 
לפני  משמשין  ויהיו  מתוכן  אותן  ואברור  שבהם והלוים
כט ) (דברים אלהינו  לה' הנסתרות אמר  והיכן  ה' אמר 

תהלים: באגדת מפורש רמה (Î„)כך 
בשרם: את בזיון ,בגיהנם:האוכלת לשון 

עליהון  דיימרון  עד  ראיה, די תיבות שתי כמין  וי"ת
חזינא: מיסת צדיקיא

 
(Î).ÌÎÈÁ‡ ÏÎ ˙‡ Â‡È‰Â עלו שלא הרחוקים  ישראל  בני 

כשישמעו  בתוכם הם שישראל העכו"ם אותם אחיהם עם
את  יביאו ומגוג גוג במחנה המקום  שיעשה  הגדול הפלא

לה': למנחה וכו ' וברכב  בסוסים  ˜„˘È.ישראל ‰ ÏÚהר אל
ירושלים: אמר  ביאור ולתוספת ÈÏÎקדשי  .'ÂÎÂ Â‡ÈÈ ˘‡Î

.Â‰Ëטהור בכלי ה' בית  המנחה את ישראל שמביאים כמו 
ונאים  טהורים  בבגדים  ישראל  את העכו"ם יביאו כן

ומכובדות: נאות Ì‰Ó.(Î‡)ובמרכבות  Ì‚Â מהמובאים גם
ולויה  כהונה  ממשפחת שיהיו מאותם ולוים כהנים להיות  אקח 
מחזיקים  והיו רחוקה בארץ  בהיותם זכרם נשכחת  כי עם

הכל: גלוי  לפני הנה ישראל בחזקת ÂÚ˘‰.(Î)עצמם È‡ ˘‡:ההם ÈÙÏ.בימים  ÌÈ„ÓÂÚלפני וקיימים עומדים יהיו  אשר 
כקדמונים : עוד יכלו  ולא  ידי על לעולם עמידתם שיהיה ÂÓÚÈ„.ר "ל ÔÎ שם ימחה לא כי  ושמכם זרעכם לעולם יתקיים כן

עולם: עד  Â˘„Á.(Î‚)ישראל ˘„Á È„Ó ‰È‰Â ולא עצמו חודש  בראש  ר "ל בחדשו  לומר והוסיף  חודש  ראש  שיהיה מתי 
בשבתו : שבת  ומדי  וכן הזמן  ˘.יעבור ÏÎ ‡ÂÈ:העמים שאר אפילו  אדם בני  כל  ÈÙÏ.ר "ל ˙ÂÁ˙˘‰Ï: המקדש בבית

(„Î).Â‡ˆÈÂ באל שפשעו ומגוג גוג מחנה בפגרי  לראות יהושפט  לעמק  מירושלים יצאו ה ' לפני להשתחות  הבאים העכו "ם
שבעה  וכו' וקברום וכמ "ש  אותם  קברו  שלא בעוד חדשים שבעה  אותם בתוך יהיה  וזה ישראל את להגלות וחשבו  יתברך

לט ): (יחזקאל ˙Ì˙ÚÏÂ.חדשים ÈÎ: תכבה לא בהם הבוער והאש  תמות לא ההם ההרוגים בשר האוכלת  „ÔÂ‡.הרימה ÂÈ‰Â
ה': לפני  להשתחות  הבאים בשר  כל  בעיני  ולבזיון  לחרפה יהיו ומגוג גוג  מחנה פגרי

 
(Î).Î:במרכבות.ÌÈˆÂצב עגלות וכן  מכוסות עגלות

ז ') והחמור :ÌÈ„ÙÂ.:(במדבר  הסוס  מן  הנולדים הם
.˙ÂÎÎÂ עוז בכל מכרכר  ודוד וכן שמחה של ברקודים
י ) ב' עברו È„Ó.(Î‚):(שמואל  מדי וכן  מתי  כמו  כ "ח)ענינו  :(לעיל 

.˘„Á חדש כן מחר  וכן החדש  ראש  כ ')יקרא :(ש "א
(„Î).È‚Ùמובס כפגר וכן ההרוגים גופות  יקראו  (לעיל כן 

ורימה:˙Ì˙ÚÏÂ.י "ד ) תולעת מלשון  ..Ì˘‡Â: אש מלשון 
.‰Î˙: כיבוי עולם „ÔÂ‡.מלשון לדראון וכן בזיון ענין 

י "ב) ˘.:(דניאל  ÏÎÏ:אדם לכל

     

  

               ¦¨̧¨¨³©§¨¦Æ¦¨´¨½̈¥©¦́¦½¦©−©§©¨¥®©§¥Æ§¥´¤¨«¦¦½¤¨§−¥©¬¦§¨«
          ¦©Æ¦Æ§¥´¤©§½¤¨−¦¨©§¨®¤ª¨Æ©§¦½§©ª−̈¥¬¨¤«


(‡)  :קרבנותיהם עליו  וערבו  ורצן  קילסן   :ופינחס חפני בימי לפני שחטאו 

 פושטת אלא מפרכסת אינה אותה וכששוחטין  זוגה בבן  הדבקה הזאת כיונה ודוגמתך  ומראיתך  גוונייך 
ומוראי: עולי לסבול  שכם נתת את כך  צואר      אשה קילוס דוגמת הזה הקילוס

ההרים  מן  היורדות לבנות עזים  כשער  ולבנונית כצוהר  ומבהיק נאה שערך  לקישורייך  מבפנים לחתן  הנאהבת
שביך  הרקים אף ומשכנותיך  למחנותיך  מבפנים היא לכך  ישראל  כנסת שדימה והדוגמא מרחוק מבהיק ושערן 
הירדן  בעבר  מדין  על  שצבאו  כאותן  ד "א שם, לבן  כשהשיגם הגלעד  מהר  לרדת שגלשו  ובניו  כיעקב עלי חביבין 

השירים. שיר  במדרש זה ולשון  גלעד  בארץ המסיך שהיא דבר  שבמקרא בעד  שרוב מבפנים לשון  הוא
ערפל  הבעד  כח ) (איוב בעדי בריחיה הארץ ב) (יונה יחתם כוכבים ובעד  ט ) (איוב כמו  אחר  דבר  נגד  ומגין 

מבעד : אומר  הוא לכך  בעד  לאותו  מבפנים שהוא הדבר  הוא שלא ומבעד  השער  המצמצם  דבר  לשון 
שא"כ י  בתיבה משורשת התי"ו  שתהא צומת לשון  צמתך  לפרש יתכן  ולא והקישורים השבכה היא וזו  לצאת פריח 

תי"ו  כמו  זכר  פעולת בו  לפעול  לוי"ו  או  נקבה פעולת בה לפעול  לה"א נסמכת כשהיא דגושה להיות לה היה
של  ותי"ו  בשבתו  שבת עולת לזכר  וכן  ושבתה חדש' חגה כמו  מודגשת היא לנקבה נותנה כשהוא שבת של 
לנקבה  או  לזכר  לתתו  סמוך  וכשהוא צמה הקישור  שם ויהא ה"א במקום באה כרחינו  על  רפה שהיא צמתך 
וכן  ערותה, ערותו  ערוה אמתה, אמתו  אמה וכן  שפחתה, שפחתו  לומר  תהפך  שפחה כגון  לתי"ו  הה"א תהפך 

צמתך : צמתי צמתה צמתו  צמה ההר זה נמצא ההר  מן  יורדות כשהבהמות גלוש מתורגם גבח  שנקרחו 
מהם: וממורט  ()נקרח    :אשה נוי בלשון  זה קילוס וסדורות אף ולבנות דקות

בצמרן  ליזהר  והגון  חכם לרועה נמסרות ומנין  בקצב הצאן  משאר  הברורות הרחלים עדר  וסדר  כצמר  סדורן  על 
יום: אל  מיום אותם ורוחצין  הצמר  יתלכלך  שלא לידתן  מעת אותן  ומשמרין  מילת לכלי אותן  שעושין 

: בלע"ז אינטכי"ש תמימות כלומר  בבשרי מתום אין  לח ), (תהלים מתום ומום לשון  שכול  שום
הם  והרי סביבותם בשיניהם אויביהם ואוכלים הכורתים ישראל  גבורי שם על  הזו  הדוגמא ונאמר  בהם אין 
איש  אלף  עשר  שנים על  זה קילוס  ונאמר  בעבירה יתלכלכו  שלא העריות ומן  ישראל  של  הגזל  מן  מתרחקין 
ואף  איש ממנו  נפקד  ולא לא) (במדבר  שנאמר  העריות על  מהם אחד  נחשד  שלא ומנין  בקצב מדין  על  שצבאו 
ויביאו  השלל  כל  את ויקחו  (שם) הכתוב עליהם שהעיד  נחשדו  לא הגזל  על  ואף כפרתן  הביאו  הלב הרהור  על 

אחד : חמור  או  אחת פרה מהן  אחד  הבריח  ולא וגומר , הכהן  אלעזר  ואל  משה אל 

 
(‡).È˙ÈÚ ‰ÙÈ Í‰ שהיא החשוק  אל נשמע היה כאשר 

אמריו  שלח  בו , בטחונה והפלגת  אליו , באהבתו  משתעשעת 
מאז  היית יפה  לומר רוצה וכו', יפה הנך  אמר  וכה  לקלסה ,
ולא  ביופיך עומדת  את ועדיין עמדי, ויושבת רעיתי עודך 
והנמשל  שעזבתיך. הצער בעבור וכל מכל  ממך היופי נפרדה

המעשים : כשרון  על  ויאמר המשל , עם  לאחדים  ÍÈÈÚהוא
.ÌÈÂÈ נסתרות והנה יונים , עיני כמראה מאז  היה  עיניך מראה 

מאילו  יותר  וחשק אהבה ממשיכות היו  ובזה להמסך, מבפנים
עיני שהם החכמים על הוא והנמשל מסוה. מבלי  גלויות היו 
כיונים  נחמדים היו אשר בה, ילכו אשר  הדרך  להורותם העדה

אדם: מבני להסתירם  במעשיהם  ‰ÌÈÊÚ.וצנועים „ÚÎ ÍÚ˘
גלעד, מהר  מרעיתם ממקום ברדתם הקוצים, בענפי ונסרקו נמרטו  אשר  העזים  עדר  כשער  ומבהיק  סרוק מאז  היה  ראשך שער 
ושערותם  סרוקות שהם וכו', העזים כעדר  ראשם שער  פרע  המגדלים  בה שהיו  הנזירים על הוא והנמשל  במסרק . נסרקו  וכאילו 

מטה : כלפי ותלויות ‰˜ˆÂÂ˙.()ארוכות „ÚÎ ÍÈ˘ב לזו  זו  דומות  היו עדרשניך  כמו במראה  היו ולבנות ובעובי, גובה
צח : בלובן  שמבהיקים הרחצה מן עולים  וכשהם  כאחת . נחתכו  כאילו  לזו. זו  ÂÓÈ‡˙Ó˙.הדומות ÌÏÂÎ˘,השנים על מוסב

נשתנה  ולא נפגם ולא מהם , אחד נחסר  היה לא לומר  רוצה שכולה, בהם היה  ולא  כתאומים. היו שוות השנים כל אשר  לומר 
במדה  השוים כעדר שהיו  אויביהם, ואוכלים  הכורתים מאז בה  היו אשר  המלחמה אנשי  הגבורים על הוא  והנמשל מראהו .
הגזל, מן ומנוקים  קדושים היו  וכולם  לאלו , אלו  המה  גם שוים היו  כן  כמו  כי הרחצה. מן שעלו אחר  הלכלוך  מן  המנוקים

גילולים: העובדי גדודי כדרך  לא  עושק , נדנוד מהם במי נמצא  ולא

 
(‡).Í‰:את ענינו ÚÓ„.כיונים:ÌÈÂÈ.הנה בעד כי בפנים 

הוא  ומבעד ז ), ב  (יונה  בעדי בריחיה הארץ  כמו  המפסיק . דבר 
המפסיק : בעד לאותו מפנים שהוא  הוא Í˙ÓˆÏ.הדבר

ב ), מז (ישעיה צמתך גלי  כמו  הפנים. את המכסה המסוה
בה : דרך  נראה הפנים  ומראית מאד  דקה  יריעה ˘‚Â˘Ï.והוא

תרגום  מא), יג  (ויקרא הוא גבח  כי  השער, מריטת ענין
הוא: גליש  כמו ‰˜ˆÂÂ˙.()אונקלוס  וכריתה. חיתוך  ענין 

כה): ו  (מ "א אחד וקצב  אחת מלשון ÂÓÈ‡˙Ó˙.מדה
שכלה ÏÎ˘Â‰.תאומים: בלשון ואמר ופגם חסרון לומר  רוצה 

רעה: מחיה הנשכל חיים בבעלי  הנופל  מלשון 
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ז ה נ ש מ ר ו א ב

שאם  ממונות, בדיני הוא בטלה,כלל  עדותם זו, את זו מכחישות עדים כיתות שתי
לתובע  חייב שהנתבע מעידה, אחת כת אם ברם, לזו. ולא לזו לא מאמינים ואין 
מנה, לו  לשלם חייב הריהו  מנה, אלא חייב שאינו  מעידה, שנייה וכת זוז, מאתיים
אדם  על המעידות עדים כיתות בשתי דנה משנתנו – מנה. מאתיים בכלל  שיש 

נזירות. שקיבל 

BúBà úBãéòî íéãò ézk ézL eéäL éî עדים של כיתות שתי – ÄÆÈÀÅÄÅÅÄÀÄ
בנזירות: שנדר  עליו íézLמעידות øæpL íéãéòî elà כת עדי  – ÅÀÄÄÆÈÇÀÇÄ

נזירויות, שתי עליו  שקיבל מעידים, øæpLאחת íéãéòî elàåÀÅÀÄÄÆÈÇ
Lîç;נזירויות חמש עליו  שקיבל מעידים, האחרת הכת ועדי – ÈÅ

אותם  שמכחיש או נדרו , את זוכר  שאינו  שאומר או  שותק, והוא
כלל , נדר שלא úeãòäואומר ä÷ìçð :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÆÀÀÈÈÅ

זו , את זו הן מכחישות שהרי הכיתות, שתי בין  מחלוקת כאן ïéàåÀÅיש
úeøéæð ïàk.בטלה שעדותם –ììëa Lé :íéøîBà ìlä úéáe ÈÀÄÅÄÅÀÄÅÄÀÈ
íézL Lîçשנדר מעידים נזירויות חמש שנדר המעידים אף – ÈÅÀÇÄ

מודים  הכל  ונמצא שתיים, המנין  גם כלול חמש במנין  שהרי  שתיים,

הדין, מן  לפיכך  נזירויות, שתי  עליו íézLשקיבל øéæð àäiL– ÆÀÅÈÄÀÇÄ
יום. שלושים פעמיים היינו  נזירויות, שתי לנהוג וחייב

א ה נ ש מ ר ו א ב

ידי על  התפסה, בדרך  נזירות עליו  לקבל  אדם שיכול ללמדנו , באה זו  משנה
"ואני ואמר : בנזיר, נודר  חברו את שמע אם כגון  חברו , בנזירות עצמו  שמתפיס
שהמתפיס  לשבועות, נדרים שבין ההבדלים אחד וזה נזירות. עליו  חלה כמותך ",
אלא  מועילה, זו  התפסה אין  ברם, חייב. בנדרים המתפיס ואילו  פטור , בשבועה
הנודר . של דיבורו כדי בתוך  בלבד , "ואני" או  כמותך", "ואני המתפיס אמר  כן  אם

מי המתפיס,וכן  של  דיבורו  כדי בתוך  כמותך" "ואני  שאמר במתפיס, עצמו  שהתפיס
לרבו, תלמיד  של שלום שאילת כדי היינו  דיבור " כדי ו"תוך  בנזירות. חייב הוא אף
פנאי שיהא כדי  זה, שיעור חכמים וקבעו  רבי ". עליך "שלום שיאמר: כדי שהוא
בשלומו, שואל שיהא לשם, רבו יבוא אם ענין , באיזה ונותן הנושא תלמיד לכל 

לעסקיו  (ixi`nd).וחוזר 

Bøáç òîLå ;øéæð éðéøä :øîàL éî,נדרו את –øîàå– ÄÆÈÇÂÅÄÈÄÀÈÇÂÅÀÈÇ
לעיל : שבארנו  כמו דיבורו, כדי  כלומר:éðàåבתוך  –,"jzenk ip`e" ÇÂÄ

תוך הוא אף ואמר  אחר, ושמע הראשון; של  בנדרו  עצמו שהתפיס
דיבור : בקודמו ,éðàåכדי עצמו התפיס אחד  שכל  הרבה, היו  ואפילו – ÇÂÄ

דיבורו, כדי  íéøéæðתוך  ílk בחברו אחד כל של  זו  התפסה שכן  – ËÈÀÄÄ
בנזירות. לידור  ïBLàøäמועילה øzä לחכם נשאל הנודר אם – ËÇÈÄ

נזירותו , לו  ïlkוהתיר eøzä נמצא התפסה, בדרך  ונדרו  הואיל  – ËÀËÈ
הראשון  כשהותר  הלכך הראשון , הנודר  של מכוחו  נזירים שכולם

כולם; ïBøçàäהותרו  øzäעל נשאל  האחרון המתפיס אם אבל – ËÇÈÇÂ
לו , והותר ïéøeñàנדרו ílëå ,øzî ïBøçàä שחוץ כלומר  – ÈÇÂËÈÀËÈÂÄ

בנזירותם. להמשיך  חייבים כולם øéæð;מהאחרון éðéøä :øîàÈÇÂÅÄÈÄ
Bøáç òîLå,נדרו את –åéôk ét :øîàåנזיר שיהא כלומר – ÀÈÇÂÅÀÈÇÄÀÄ

היין , BøòNkמן éøòNe שיהא כלומר  כשערו", "שערי  שאמר : או – ÀÈÄÄÀÈ
להגזז המשנה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););אסור  שכוונת הגמרא), פי  (על מפרשים ויש 

כשערו  "שערי או מיין", כפיו "פי במפורש : המתפיס אמר  אם דווקא

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מלהגזז" רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; בבבב;;;; כאכאכאכא,,,, øéæð((((נזירנזירנזירנזיר äæ éøä בלשון שכן  – ÂÅÆÈÄ
הראשון. של בנזירותו עצמו  התפיס  xn`y:זה in;øéæð éðéøäÂÅÄÈÄ

éðàå :äøîàå ,BzLà äòîLå,בעלה בנזירות עצמה שהתפיסה – ÀÈÀÈÄÀÀÈÀÈÇÂÄ
dlL úà øôîמפר שהוא כשם נזירותה, את להפר הבעל יכול – ÅÅÆÆÈ

לבינה, שבינו דברים משום או נפש עינוי  משום בו  שיש  נדר כל
íi÷ BlLå, בנזירותו נזירותה שתלתה פי על  ואף קיימת; נזירותו  – ÀÆÇÈ

נזירותה. את אלא מבטלת הפרתו dy`d:אין  dxn` m` la`éðéøäÂÅÄ
éðàå :øîàå ,dìòa òîLå ;äøéæð,בנזירותה עצמו  שהתפיס – ÀÄÈÀÈÇÇÂÈÀÈÇÇÂÄ

øôäì ìBëé Bðéà קיים כבר "ואני " שבאמרו אשתו, נזירות את – ÅÈÀÈÅ
ולאחר נדרה, מקיים אינו אם נזיר שיהיה אפשר  אי שהרי נזירותה,
אחר אם ברם, להפר. יכול  אינו  שוב אשתו , נדרי  מקיים ֵשהבעל

של נזירותו הותרה לא בעלה, לה הפר כך  ואחר בנדרה, עצמו התפיס
כמו  מעיקרו  הנדר את עוקר אשתו נדר  את המפר הבעל  שאין האחר ,

כבר שבארנו  כמו ולהבא, מכאן  מבטלו אלא הנדר , את המתיר החכם
נדרים. במסכת אחדים במקומות
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עצמו התפיס ובעלה בנזירות, האשה נדרה שאם (בסיפא), שנינו הקודמת במשנה
נדרה. את לה קיים כבר  זו התפסה ידי  שעל  נזירותה, לה להפר יכול אינו בנדרה,
שאמר: כגון  כמותו , שתהא לאשתו, ואמר בנזירות, נדר  הבעל  אם הדין והוא

נזירותה לה להפר יכול הבעל  אין  אמן , האשה: ואמרה ואת!" נזיר, (xnb`"הריני
.(a ,ak xifp היא רוצה אם אשתו , את ושאל  בנזירות שנדר  במי  דנה משנתנו  –

אם  בעלה, את ושאלה בנזירות שנדרה באשה וכן אמן ; ואמרה: כמותו, להיות
אמן. ואמר: כמותה, להיות רוצה הוא

:lrad xn`,øéæð éðéøä:שאלה בלשון לאשתו כלומרzàå?ופנה – ÂÅÄÈÄÀÇÀ
כמוני? נזירה להיות רוצה ïîàואת :äøîàå בזה שהביעה היינו  – ÀÈÀÈÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt xifp zkqn

‚øéæpa äøãpL äMàä,ïéia äúBL äúéäå,íéúnì äànhîe–íéòaøàä úà úâôBñ Bæ éøä.dìòa dì øôä, ¨¦¨¤¨§¨©¨¦§¨§¨¨©©¦¦©§¨©¥¦£¥¤¤¤¨©§¨¦¥¥¨©£¨
dìòa dì øôäL äòãé àG àéäå,íéúnì äànhîe ïéia äúBL äúéäå–íéòaøàä úà úâôBñ dðéà;äãeäé éaø §¦¨§¨¤¥¥¨©£¨§¨§¨¨©©¦¦©§¨©¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦©¦§¨

øîBà:íéòaøàä úà úâôBñ dðéà íà,úecøî úkî âtñz. ¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦¦§Ÿ©©©§
„øéæpa äøãpL äMàä,dzîäa úà äLéøôäå,dìòa dì øôä Ck øçàå;dzîäa äúéä BlL íà–äòøúå àöz ¨¦¨¤¨§¨©¨¦§¦§¦¨¤§¤§¨§©©¨¥¥¨©£¨¦¤¨§¨§¤§¨¥¥§¦§¤

øãòa.dzîäa äúéä dlL íàå–úeîz úàhçä,äìBò áø÷z äìBòäå,íéîìL eáø÷é íéîìMäå,íBéì ïéìëàðå ¨¥¤§¦¤¨¨§¨§¤§¨©©¨¨§¨¨¦§©¨§©§¨¦¦§§§¨¦§¤¡¨¦§
íçì ïéðeòè ïðéàå ãçà.íéîeúñ úBòî dì eéä–äáãðì eìté;íéLøôî úBòî,úàhç éîc–çìnä íéì eëìé, ¤¨§¥¨§¦¤¤¨¨¨§¦¦§¦§¨¨¨§Ÿ̈¦§¥©¨¥§§¨©¤©

:äì íéé÷ éøäù øôäì ìåëé åðéà ,ïîà äúðòå ,àúåçéðá ,úàå øéæð éðéøä øîà íà ìáà
bbbb.miznl d`nhine oii dzey dzide:äìòá äì øôä êë øçàå.mirax`d z` zbteq ef ixd:äøôä íãå÷ äøáòù ìò.zecxn zkn betqzéøáãî

äëåñ äùò ïåâë äùò úåöî éáâ ìáà ,äúùòð øáëù äøéáòá à÷åãå .äòùä êøåö éôëå ïééãä éðéò äàøî éôë ,íå÷î ìëá äøåîàä úåãøî úåëîå .íéøôåñ
:åùôð àöúù ãò åà äùòéù ãò åúåà ïéëî ,ìèåð åðéàå áìåì ìåè ,äùåò åðéàå

cccc.dly m`e:äìòáì íéãáòåùî ïìåë ìæøá ïàö éñëðå âåìî éñëðã .ïäá úåùø äìòáì ïéàù î"ò äðúîá øçà äì ïúðù ïåâë.zenz z`hgäì ïéðéúîî
:úåîúù ãò.cg` meil oilk`pe:äìéìå íåéì àìà íéìëàð ïéàù øéæð éîìùë.mgl oiperh oi`eäìòá äì øôäå ìéàåä åæå ,íçì íéðåòè øéæð éîìù ìëù

:íçì ïéðåòè åììä íéîìù ïéà.minezq zern dl eid:íéîìùì íä åìàå äìåòì íä åìàå úàèçì íä åìà äùøéô àìå ,øéæð úåðáø÷ì íúñ ïúùéøôäù
.dacpl elti:úåìåò ïìåëù úåðáø÷ ïäî íéðå÷å äáãð úåòî øàù íäá íéëéìùîù ùã÷îáù úåáéúì.oilren `le oipdp `l,ïäá úåðäéì øåñà äìéçúëì

`xephxa yexit

נזירות, עליה לקבל  רצונה dlLאת úà øôîלהפר הבעל יכול  – ÅÅÆÆÈ
גם  אם אותה, שאל  אלא נזירה, להיות לה אמר שלא לפי  נזירותה,
הלכך נזירות, עליה קיבלה עצמה דעת על והיא נזירה, להיות ברצונה

נזירותה, את בעלה לה ÷íiמפר  BlLå אף קיימת, נזירותו אבל  – ÀÆÇÈ
בנזירותה. נזירותו תלה שלא שלה, את שהפר  פי  dy`d:על dxn`

,äøéæð éðéøä:שאלה בלשון  לבעלה כלומר :äzàå?ופנתה – ÂÅÄÀÄÈÀÇÈ
כמותי ? נזיר  להיות רוצה ïîàואתה :øîàåנזיר להיות שהסכים – ÀÈÇÈÅ

ìBëéכמותה, Bðéàøôäì, אשתו נזירות להפר  יכול  הבעל אין – ÅÈÀÈÅ
שהבעל שלאחר  הזכרנו, וכבר "אמן", כשאמר  נזירותה לה קיים שהרי 

אותם. להפר יכול אינו  שוב אשתו , נדרי מקיים
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שתיים: לוקה זה הרי  בהן , חייב שהוא תעשה" "לא ממצוות אחת על  שעבר נזיר 
אחד על עבירתו  משום ואחת הנדרים, כל הכולל דברו", יחל  "לא משום אחת

שבתורה הנזירות a).מאיסורי  ,` zexifp 'ld m"anx),התורה מן  שהן  אלו  מלקויות
אחת חסר ארבעים i).מספרן ,b zekn dpyn ;b-a ,dk mixac)מדרבנן מלקויות גם ויש 

"ולמה  השעה. צורך וכפי  הדיין עיני ראות כפי  והן  מרדות", "מכות הנקראות
תורה בדברי שמרד מפני  העבריין את שמכים מרדות"? "מכות אותן (epi`yקוראים

(dyr zeevn miiwn"סופרים c).ובדברי wxt zeaezka o"xd)בענין שונות דעות ויש 
חיזוק  עשו  שחכמים אומרים, יש מרדות: למכת ארבעים מלקות שבין  ההבדל
העבריין את מכים שכן  תורה, של  מבמלקות מרדות במכת והחמירו  לדבריהם,
עליו שיקבל עד  או נפשו שתצא עד אותו שמכים ויש  מספר; ובלא אומד בלא
שאין תורה, של מבמלקות הקלו  מרדות שבמכת אומרים, ויש חכמים. דברי 
אלא  שאינן דעה, גם ויש  ברצועה; בהן  מדקדקים ואין  חזקות, כך כל  המלקויות

תורה של המלקויות ממספר  "zx`tzשליש  oke ,epzpyn lr "aeh mei zetqez" oiir)
(` ,b zekn dpyn lr "l`xyi.

øéæpa äøãpL äMàä,נזירות עליה שקיבלה –äúBL äúéäå ÈÄÈÆÈÀÈÇÈÄÀÈÀÈÈ
íéúnì äànhîe ,ïéia הנזירות איסורי על שמרה שלא כלומר – ÇÇÄÄÇÀÈÇÅÄ

íéòaøàäשבתורה, úà úâôBñ Bæ éøä,ארבעים מלקות לוקה – ÂÅÆÆÆÈÇÀÈÄ
כמו  שבתורה, תעשה" "לא על העובר  כדין אחת, חסר  ארבעים והיינו
שבעלה  פי על שאף בגמרא, ומבואר  למשנתנו; בהקדמה שבארנו 

לוקה היא מקום מכל  שמעו , ביום נזירותה את כך  אחר  לה עלהפר
מבטל אלא מעיקרו, הנדר  את עוקר  הבעל שאין ההפרה, לפני שעברה

ולהבא. מכאן dìòaאותו dì øôä,נזירותה את –àG àéäå ÅÅÈÇÂÈÀÄ
dìòa dì øôäL äòãéנדרי להפר  יכול הבעל  שכן  אפילו – אשתו  ÈÀÈÆÅÅÈÇÂÈ

בפניה, íéúnìשלא äànhîe ïéia äúBL äúéäåל שהפר– אחר  ÀÈÀÈÈÇÇÄÄÇÀÈÇÅÄ
בעלה, íéòaøàäלה úà úâôBñ dðéà ידעה שלא פי  על ואף – ÅÈÆÆÆÈÇÀÈÄ

אינה  מקום מכל  הנזירות, איסורי על  בזדון ועברה בעלה לה שהפר

ומיטמאה  יין שותה שהיתה בשעה נזירה כבר  היתה שלא לפי לוקה,
במלקות. נתחייבה ולא dðéàלמתים, íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅÈ

úecøî úkî âtñz ,íéòaøàä úà úâôBñ היא אין אמנם – ÆÆÆÈÇÀÈÄÄÀÙÇÇÇÀ
הואיל אבל שבתורה, לאו על  עברה שלא משום מלקות, חייבת
חייבת  היא הרי תורה, בדברי ולמרוד  בזדון עבירה לעשות והתכוונה

בהקדמה  שבארנו כמו  סופרים, מדברי מלקות שהן מרדות, מכות
למשנתנו .

לא  הרמב"ם שלשיטת משנה", "כסף בעל וכותב יהודה, כרבי  פוסק הרמב"ם
דבריו את לפרש אלא קמא תנא על לחלוק יהודה רבי  gi)בא ,ai mixcp 'ld).
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øéæpa äøãpL äMàä זמן והשלימה נזירות, עליה שקיבלה – ÈÄÈÆÈÀÈÇÈÄ
dzîäaנזירותה, úà äLéøôäå הקרבנות בשביל  הבהמות שלש – ÀÄÀÄÈÆÀÆÀÈ

כבשה  לעולה, כבש  והם: נזרה, ימי  מלאת לאחר להקריב חייבת שהיא
לשלמים, ואיל  dìòaלחטאת, dì øôä Ck øçàå נזירו את תה,– ÀÇÇÈÅÅÈÇÂÈ

הבעל יכול  מקרבנותיה, אחד  של דמו המזבח על  נזרק לא עוד  שכל 
שאין  קרבנותיה, מביאה אינה שוב לה, שהפר וכיון נזירותה, להפר

ואינה  נזירה היא אין  והרי נזירה, כשהיא אלא באים הטהרה קרבנות
שהפרישה? הקרבנות של  איפוא, דינם, ומה לקרבנות; íàÄצריכה

dzîäa äúéä BlL,בעלה משל  היו שהפרישה הבהמות אם – ÆÈÀÈÀÆÀÈ
תביא  קרבנות, להביא תצטרך  שאם לרשותה, בהמות שהעמיד  כגון

øãòaמהן , äòøúå àöz שהפרישה הבהמות מאותן  אחת כל תצא – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
הרי נזירותה, לה והפר שהואיל  חולין , בהמות שאר  עם בעדר ותרעה

להקדישן , בידה הבהמות היו שלא ונמצא לקרבנות, צריכה היא אין 
צריכה  שאינה קרבנות לשם הבהמות את בעלה לה הקנה שלא לפי

כלל . קדושה עליהן חלה לא הלכך  äúéäלהביאם, dlL íàåÀÄÆÈÈÀÈ
dzîäa במתנה לה שניתנו  כגון שלה, היו  שהפרישה הבהמות ואם – ÀÆÀÈ

שחלה  ונמצא ח), יא, נדרים (עיין  בהן רשות לבעלה שאין  מנת על 
הבעל, הפרת ידי על  מהן  פקעה ולא קדושה, –úàhçäעליהן  ÇÇÈ

לחטאת, שהופרשה ומונעים úeîzהבהמה ברפת אותה סוגרים – È
בעליה שמתו  חטאת כדין שתמות, עד  מזון  äìBòäåÀÈÈ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),ממנה

לעולה, שהופרשה הבהמה –äìBò áø÷z,נדבה עולת בתורת – ÄÀÇÈ
íéîìMäå,לשלמים שהופרשה הבהמה –íéîìL eáø÷é בתורת – ÀÇÀÈÄÄÀÀÀÈÄ

נדבה, ãçàשלמי  íBéì ïéìëàðåלשני הנאכלים שלמים ככל  לא – ÀÆÁÈÄÀÆÈ
נזיר, כשלמי דינם נזירות לשם והופרשו שהואיל  אחד , ולילה ימים

ליום  אלא נאכלים íçìולילה,שאינם ïéðeòè ïðéàåשלמי שכן – ÀÅÈÀÄÆÆ
נזיר  בפרשת שכתוב כמו  לחם, טעונים יט יט יט יט ):):):):נזיר  וווו,,,, "ולקח ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

האיל  מן בשלה הזרוע את dvnהכהן  wiwxe lqd on zg` dvn zlge
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ÊBúBà úBãéòî íéãò ézk ézL eéäL éî:íézL øæpL íéãéòî elà,Lîç øæpL íéãéòî elàå–éànL úéa ¦¤¨§¥¦¥¥¦§¦¥§¦¦¤¨©§©¦§¥§¦¦¤¨©¨¥¥©©
íéøîBà:úeãòä ä÷ìçð,úeøéæð ïàk ïéàå.ìlä úéáeíéøîBà:íézL Lîç ììëa Lé,íézL øéæð àäiL. §¦¤§§¨¨¥§¥¨§¦¥¦¥§¦¥¦§¨¨¥§©¦¤§¥¨¦§©¦

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡øîàL éî:øéæð éðéøä;Bøáç òîLå,øîàå:éðàå,éðàå–íéøéæð ílk.ïBLàøä øzä–ïlk eøzä;ïBøçàä øzä ¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©£¥§¨©©£¦©£¦ª¨§¦¦ª©¨¦ª§ª¨ª©¨©£
–øzî ïBøçàä,ïéøeñà ílëå.øîà:øéæð éðéøä;Bøáç òîLå,øîàå:åéôk ét,BøòNk éøòNe–øéæð äæ éøä. ¨©£ª¨§ª¨£¦¨©£¥¦¨¦§¨©£¥§¨©¦§¦§¨¦¦§¨£¥¤¨¦

øéæð éðéøä;BzLà äòîLå,äøîàå:éðàå–dlL úà øôîíi÷ BlLå.äøéæð éðéøä;dìòa òîLå,øîàå:éðàå– £¥¦¨¦§¨§¨¦§§¨§¨©£¦¥¥¤¤¨§¤©¨£¥¦§¦¨§¨©©£¨§¨©©£¦
øôäì ìBëé Bðéà. ¥¨§¨¥

·øéæð éðéøä;zàå?äøîàå:ïîà–dlL úà øôî,íi÷ BlLå.äøéæð éðéøä;äzàå?øîàå:ïîà–ìBëé Bðéà £¥¦¨¦§©§§¨§¨¨¥¥¥¤¤¨§¤©¨£¥¦§¦¨§©¨§¨©¨¥¥¨
øôäì. §¨¥

ffff.mizy xcpy micirn el`:úåéøéæð éúù.yng xcpy micirn el`eàåäå .úåøéæð ùîç øãðù íéãéòî åðà ,íéúù øãðù íéøîåà íúàù äòù äúåàá
:ììë øãð àìù øîåà.zecrd dwlgp `"ya:ììë úåãò ïàë ïéàå íäéøáã åìèáúð åæ úà åæ úåùéçëîå ìéàåä.mizy yng llka yi xne` d"aeàäéå

:íéúù øéæð
c`̀̀̀.mixifp mlek .xifp ipixd xn`y inêéìò íåìù øîàéù éãë àåäù ,áøì ãéîìú íåìù úìàù éãëá åøéáç éøáã êåúá ïäî ãçà ìë ñéôúäù àåäå

:éáøeitk it:ææâäìî åøòùë éøòùå ïééî åéôë éô øîàéù àåäå .'åë.xtdl leki epi` ip`e xn`e dlra rnyeäùà íàå .éðàå øîàùë äøãð íéé÷ øáëù
:íëçä åîë åø÷éòî øãðä ø÷åò ìòáä ïéàù ,éðàå øîàù äæì øôåî åðéà ,äìòá äì øôä ë"çàå ,éðàå øîàå øçà òîùå øéæðá äøãð

aaaa.dly z` xtin on` dxn`e z`e xifp ipixd.øôäì ìåëé æà ,åàì íà éðåîë äøéæð éåäéú éøîàú äî úàå øîåìë ,äìàù ïåùìá äì øîà éë à÷åãå

`xephxa yexit
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שאם  ממונות, בדיני הוא בטלה,כלל  עדותם זו, את זו מכחישות עדים כיתות שתי
לתובע  חייב שהנתבע מעידה, אחת כת אם ברם, לזו. ולא לזו לא מאמינים ואין 
מנה, לו  לשלם חייב הריהו  מנה, אלא חייב שאינו  מעידה, שנייה וכת זוז, מאתיים
אדם  על המעידות עדים כיתות בשתי דנה משנתנו – מנה. מאתיים בכלל  שיש 

נזירות. שקיבל 

BúBà úBãéòî íéãò ézk ézL eéäL éî עדים של כיתות שתי – ÄÆÈÀÅÄÅÅÄÀÄ
בנזירות: שנדר  עליו íézLמעידות øæpL íéãéòî elà כת עדי  – ÅÀÄÄÆÈÇÀÇÄ

נזירויות, שתי עליו  שקיבל מעידים, øæpLאחת íéãéòî elàåÀÅÀÄÄÆÈÇ
Lîç;נזירויות חמש עליו  שקיבל מעידים, האחרת הכת ועדי – ÈÅ

אותם  שמכחיש או נדרו , את זוכר  שאינו  שאומר או  שותק, והוא
כלל , נדר שלא úeãòäואומר ä÷ìçð :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÆÀÀÈÈÅ

זו , את זו הן מכחישות שהרי הכיתות, שתי בין  מחלוקת כאן ïéàåÀÅיש
úeøéæð ïàk.בטלה שעדותם –ììëa Lé :íéøîBà ìlä úéáe ÈÀÄÅÄÅÀÄÅÄÀÈ
íézL Lîçשנדר מעידים נזירויות חמש שנדר המעידים אף – ÈÅÀÇÄ

מודים  הכל  ונמצא שתיים, המנין  גם כלול חמש במנין  שהרי  שתיים,

הדין, מן  לפיכך  נזירויות, שתי  עליו íézLשקיבל øéæð àäiL– ÆÀÅÈÄÀÇÄ
יום. שלושים פעמיים היינו  נזירויות, שתי לנהוג וחייב

א ה נ ש מ ר ו א ב

ידי על  התפסה, בדרך  נזירות עליו  לקבל  אדם שיכול ללמדנו , באה זו  משנה
"ואני ואמר : בנזיר, נודר  חברו את שמע אם כגון  חברו , בנזירות עצמו  שמתפיס
שהמתפיס  לשבועות, נדרים שבין ההבדלים אחד וזה נזירות. עליו  חלה כמותך ",
אלא  מועילה, זו  התפסה אין  ברם, חייב. בנדרים המתפיס ואילו  פטור , בשבועה
הנודר . של דיבורו כדי בתוך  בלבד , "ואני" או  כמותך", "ואני המתפיס אמר  כן  אם

מי המתפיס,וכן  של  דיבורו  כדי בתוך  כמותך" "ואני  שאמר במתפיס, עצמו  שהתפיס
לרבו, תלמיד  של שלום שאילת כדי היינו  דיבור " כדי ו"תוך  בנזירות. חייב הוא אף
פנאי שיהא כדי  זה, שיעור חכמים וקבעו  רבי ". עליך "שלום שיאמר: כדי שהוא
בשלומו, שואל שיהא לשם, רבו יבוא אם ענין , באיזה ונותן הנושא תלמיד לכל 

לעסקיו  (ixi`nd).וחוזר 

Bøáç òîLå ;øéæð éðéøä :øîàL éî,נדרו את –øîàå– ÄÆÈÇÂÅÄÈÄÀÈÇÂÅÀÈÇ
לעיל : שבארנו  כמו דיבורו, כדי  כלומר:éðàåבתוך  –,"jzenk ip`e" ÇÂÄ

תוך הוא אף ואמר  אחר, ושמע הראשון; של  בנדרו  עצמו שהתפיס
דיבור : בקודמו ,éðàåכדי עצמו התפיס אחד  שכל  הרבה, היו  ואפילו – ÇÂÄ

דיבורו, כדי  íéøéæðתוך  ílk בחברו אחד כל של  זו  התפסה שכן  – ËÈÀÄÄ
בנזירות. לידור  ïBLàøäמועילה øzä לחכם נשאל הנודר אם – ËÇÈÄ

נזירותו , לו  ïlkוהתיר eøzä נמצא התפסה, בדרך  ונדרו  הואיל  – ËÀËÈ
הראשון  כשהותר  הלכך הראשון , הנודר  של מכוחו  נזירים שכולם

כולם; ïBøçàäהותרו  øzäעל נשאל  האחרון המתפיס אם אבל – ËÇÈÇÂ
לו , והותר ïéøeñàנדרו ílëå ,øzî ïBøçàä שחוץ כלומר  – ÈÇÂËÈÀËÈÂÄ

בנזירותם. להמשיך  חייבים כולם øéæð;מהאחרון éðéøä :øîàÈÇÂÅÄÈÄ
Bøáç òîLå,נדרו את –åéôk ét :øîàåנזיר שיהא כלומר – ÀÈÇÂÅÀÈÇÄÀÄ

היין , BøòNkמן éøòNe שיהא כלומר  כשערו", "שערי  שאמר : או – ÀÈÄÄÀÈ
להגזז המשנה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););אסור  שכוונת הגמרא), פי  (על מפרשים ויש 

כשערו  "שערי או מיין", כפיו "פי במפורש : המתפיס אמר  אם דווקא

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מלהגזז" רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; בבבב;;;; כאכאכאכא,,,, øéæð((((נזירנזירנזירנזיר äæ éøä בלשון שכן  – ÂÅÆÈÄ
הראשון. של בנזירותו עצמו  התפיס  xn`y:זה in;øéæð éðéøäÂÅÄÈÄ

éðàå :äøîàå ,BzLà äòîLå,בעלה בנזירות עצמה שהתפיסה – ÀÈÀÈÄÀÀÈÀÈÇÂÄ
dlL úà øôîמפר שהוא כשם נזירותה, את להפר הבעל יכול – ÅÅÆÆÈ

לבינה, שבינו דברים משום או נפש עינוי  משום בו  שיש  נדר כל
íi÷ BlLå, בנזירותו נזירותה שתלתה פי על  ואף קיימת; נזירותו  – ÀÆÇÈ

נזירותה. את אלא מבטלת הפרתו dy`d:אין  dxn` m` la`éðéøäÂÅÄ
éðàå :øîàå ,dìòa òîLå ;äøéæð,בנזירותה עצמו  שהתפיס – ÀÄÈÀÈÇÇÂÈÀÈÇÇÂÄ

øôäì ìBëé Bðéà קיים כבר "ואני " שבאמרו אשתו, נזירות את – ÅÈÀÈÅ
ולאחר נדרה, מקיים אינו אם נזיר שיהיה אפשר  אי שהרי נזירותה,
אחר אם ברם, להפר. יכול  אינו  שוב אשתו , נדרי  מקיים ֵשהבעל

של נזירותו הותרה לא בעלה, לה הפר כך  ואחר בנדרה, עצמו התפיס
כמו  מעיקרו  הנדר את עוקר אשתו נדר  את המפר הבעל  שאין האחר ,

כבר שבארנו  כמו ולהבא, מכאן  מבטלו אלא הנדר , את המתיר החכם
נדרים. במסכת אחדים במקומות

i p y m e i
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עצמו התפיס ובעלה בנזירות, האשה נדרה שאם (בסיפא), שנינו הקודמת במשנה
נדרה. את לה קיים כבר  זו התפסה ידי  שעל  נזירותה, לה להפר יכול אינו בנדרה,
שאמר: כגון  כמותו , שתהא לאשתו, ואמר בנזירות, נדר  הבעל  אם הדין והוא

נזירותה לה להפר יכול הבעל  אין  אמן , האשה: ואמרה ואת!" נזיר, (xnb`"הריני
.(a ,ak xifp היא רוצה אם אשתו , את ושאל  בנזירות שנדר  במי  דנה משנתנו  –

אם  בעלה, את ושאלה בנזירות שנדרה באשה וכן אמן ; ואמרה: כמותו, להיות
אמן. ואמר: כמותה, להיות רוצה הוא

:lrad xn`,øéæð éðéøä:שאלה בלשון לאשתו כלומרzàå?ופנה – ÂÅÄÈÄÀÇÀ
כמוני? נזירה להיות רוצה ïîàואת :äøîàå בזה שהביעה היינו  – ÀÈÀÈÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt xifp zkqn

‚øéæpa äøãpL äMàä,ïéia äúBL äúéäå,íéúnì äànhîe–íéòaøàä úà úâôBñ Bæ éøä.dìòa dì øôä, ¨¦¨¤¨§¨©¨¦§¨§¨¨©©¦¦©§¨©¥¦£¥¤¤¤¨©§¨¦¥¥¨©£¨
dìòa dì øôäL äòãé àG àéäå,íéúnì äànhîe ïéia äúBL äúéäå–íéòaøàä úà úâôBñ dðéà;äãeäé éaø §¦¨§¨¤¥¥¨©£¨§¨§¨¨©©¦¦©§¨©¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦©¦§¨

øîBà:íéòaøàä úà úâôBñ dðéà íà,úecøî úkî âtñz. ¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦¦§Ÿ©©©§
„øéæpa äøãpL äMàä,dzîäa úà äLéøôäå,dìòa dì øôä Ck øçàå;dzîäa äúéä BlL íà–äòøúå àöz ¨¦¨¤¨§¨©¨¦§¦§¦¨¤§¤§¨§©©¨¥¥¨©£¨¦¤¨§¨§¤§¨¥¥§¦§¤

øãòa.dzîäa äúéä dlL íàå–úeîz úàhçä,äìBò áø÷z äìBòäå,íéîìL eáø÷é íéîìMäå,íBéì ïéìëàðå ¨¥¤§¦¤¨¨§¨§¤§¨©©¨¨§¨¨¦§©¨§©§¨¦¦§§§¨¦§¤¡¨¦§
íçì ïéðeòè ïðéàå ãçà.íéîeúñ úBòî dì eéä–äáãðì eìté;íéLøôî úBòî,úàhç éîc–çìnä íéì eëìé, ¤¨§¥¨§¦¤¤¨¨¨§¦¦§¦§¨¨¨§Ÿ̈¦§¥©¨¥§§¨©¤©

:äì íéé÷ éøäù øôäì ìåëé åðéà ,ïîà äúðòå ,àúåçéðá ,úàå øéæð éðéøä øîà íà ìáà
bbbb.miznl d`nhine oii dzey dzide:äìòá äì øôä êë øçàå.mirax`d z` zbteq ef ixd:äøôä íãå÷ äøáòù ìò.zecxn zkn betqzéøáãî

äëåñ äùò ïåâë äùò úåöî éáâ ìáà ,äúùòð øáëù äøéáòá à÷åãå .äòùä êøåö éôëå ïééãä éðéò äàøî éôë ,íå÷î ìëá äøåîàä úåãøî úåëîå .íéøôåñ
:åùôð àöúù ãò åà äùòéù ãò åúåà ïéëî ,ìèåð åðéàå áìåì ìåè ,äùåò åðéàå

cccc.dly m`e:äìòáì íéãáòåùî ïìåë ìæøá ïàö éñëðå âåìî éñëðã .ïäá úåùø äìòáì ïéàù î"ò äðúîá øçà äì ïúðù ïåâë.zenz z`hgäì ïéðéúîî
:úåîúù ãò.cg` meil oilk`pe:äìéìå íåéì àìà íéìëàð ïéàù øéæð éîìùë.mgl oiperh oi`eäìòá äì øôäå ìéàåä åæå ,íçì íéðåòè øéæð éîìù ìëù

:íçì ïéðåòè åììä íéîìù ïéà.minezq zern dl eid:íéîìùì íä åìàå äìåòì íä åìàå úàèçì íä åìà äùøéô àìå ,øéæð úåðáø÷ì íúñ ïúùéøôäù
.dacpl elti:úåìåò ïìåëù úåðáø÷ ïäî íéðå÷å äáãð úåòî øàù íäá íéëéìùîù ùã÷îáù úåáéúì.oilren `le oipdp `l,ïäá úåðäéì øåñà äìéçúëì
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נזירות, עליה לקבל  רצונה dlLאת úà øôîלהפר הבעל יכול  – ÅÅÆÆÈ
גם  אם אותה, שאל  אלא נזירה, להיות לה אמר שלא לפי  נזירותה,
הלכך נזירות, עליה קיבלה עצמה דעת על והיא נזירה, להיות ברצונה

נזירותה, את בעלה לה ÷íiמפר  BlLå אף קיימת, נזירותו אבל  – ÀÆÇÈ
בנזירותה. נזירותו תלה שלא שלה, את שהפר  פי  dy`d:על dxn`

,äøéæð éðéøä:שאלה בלשון  לבעלה כלומר :äzàå?ופנתה – ÂÅÄÀÄÈÀÇÈ
כמותי ? נזיר  להיות רוצה ïîàואתה :øîàåנזיר להיות שהסכים – ÀÈÇÈÅ

ìBëéכמותה, Bðéàøôäì, אשתו נזירות להפר  יכול  הבעל אין – ÅÈÀÈÅ
שהבעל שלאחר  הזכרנו, וכבר "אמן", כשאמר  נזירותה לה קיים שהרי 

אותם. להפר יכול אינו  שוב אשתו , נדרי מקיים
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שתיים: לוקה זה הרי  בהן , חייב שהוא תעשה" "לא ממצוות אחת על  שעבר נזיר 
אחד על עבירתו  משום ואחת הנדרים, כל הכולל דברו", יחל  "לא משום אחת

שבתורה הנזירות a).מאיסורי  ,` zexifp 'ld m"anx),התורה מן  שהן  אלו  מלקויות
אחת חסר ארבעים i).מספרן ,b zekn dpyn ;b-a ,dk mixac)מדרבנן מלקויות גם ויש 

"ולמה  השעה. צורך וכפי  הדיין עיני ראות כפי  והן  מרדות", "מכות הנקראות
תורה בדברי שמרד מפני  העבריין את שמכים מרדות"? "מכות אותן (epi`yקוראים

(dyr zeevn miiwn"סופרים c).ובדברי wxt zeaezka o"xd)בענין שונות דעות ויש 
חיזוק  עשו  שחכמים אומרים, יש מרדות: למכת ארבעים מלקות שבין  ההבדל
העבריין את מכים שכן  תורה, של  מבמלקות מרדות במכת והחמירו  לדבריהם,
עליו שיקבל עד  או נפשו שתצא עד אותו שמכים ויש  מספר; ובלא אומד בלא
שאין תורה, של מבמלקות הקלו  מרדות שבמכת אומרים, ויש חכמים. דברי 
אלא  שאינן דעה, גם ויש  ברצועה; בהן  מדקדקים ואין  חזקות, כך כל  המלקויות

תורה של המלקויות ממספר  "zx`tzשליש  oke ,epzpyn lr "aeh mei zetqez" oiir)
(` ,b zekn dpyn lr "l`xyi.

øéæpa äøãpL äMàä,נזירות עליה שקיבלה –äúBL äúéäå ÈÄÈÆÈÀÈÇÈÄÀÈÀÈÈ
íéúnì äànhîe ,ïéia הנזירות איסורי על שמרה שלא כלומר – ÇÇÄÄÇÀÈÇÅÄ

íéòaøàäשבתורה, úà úâôBñ Bæ éøä,ארבעים מלקות לוקה – ÂÅÆÆÆÈÇÀÈÄ
כמו  שבתורה, תעשה" "לא על העובר  כדין אחת, חסר  ארבעים והיינו
שבעלה  פי על שאף בגמרא, ומבואר  למשנתנו; בהקדמה שבארנו 

לוקה היא מקום מכל  שמעו , ביום נזירותה את כך  אחר  לה עלהפר
מבטל אלא מעיקרו, הנדר  את עוקר  הבעל שאין ההפרה, לפני שעברה

ולהבא. מכאן dìòaאותו dì øôä,נזירותה את –àG àéäå ÅÅÈÇÂÈÀÄ
dìòa dì øôäL äòãéנדרי להפר  יכול הבעל  שכן  אפילו – אשתו  ÈÀÈÆÅÅÈÇÂÈ

בפניה, íéúnìשלא äànhîe ïéia äúBL äúéäåל שהפר– אחר  ÀÈÀÈÈÇÇÄÄÇÀÈÇÅÄ
בעלה, íéòaøàäלה úà úâôBñ dðéà ידעה שלא פי  על ואף – ÅÈÆÆÆÈÇÀÈÄ

אינה  מקום מכל  הנזירות, איסורי על  בזדון ועברה בעלה לה שהפר

ומיטמאה  יין שותה שהיתה בשעה נזירה כבר  היתה שלא לפי לוקה,
במלקות. נתחייבה ולא dðéàלמתים, íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅÈ

úecøî úkî âtñz ,íéòaøàä úà úâôBñ היא אין אמנם – ÆÆÆÈÇÀÈÄÄÀÙÇÇÇÀ
הואיל אבל שבתורה, לאו על  עברה שלא משום מלקות, חייבת
חייבת  היא הרי תורה, בדברי ולמרוד  בזדון עבירה לעשות והתכוונה

בהקדמה  שבארנו כמו  סופרים, מדברי מלקות שהן מרדות, מכות
למשנתנו .

לא  הרמב"ם שלשיטת משנה", "כסף בעל וכותב יהודה, כרבי  פוסק הרמב"ם
דבריו את לפרש אלא קמא תנא על לחלוק יהודה רבי  gi)בא ,ai mixcp 'ld).
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øéæpa äøãpL äMàä זמן והשלימה נזירות, עליה שקיבלה – ÈÄÈÆÈÀÈÇÈÄ
dzîäaנזירותה, úà äLéøôäå הקרבנות בשביל  הבהמות שלש – ÀÄÀÄÈÆÀÆÀÈ

כבשה  לעולה, כבש  והם: נזרה, ימי  מלאת לאחר להקריב חייבת שהיא
לשלמים, ואיל  dìòaלחטאת, dì øôä Ck øçàå נזירו את תה,– ÀÇÇÈÅÅÈÇÂÈ

הבעל יכול  מקרבנותיה, אחד  של דמו המזבח על  נזרק לא עוד  שכל 
שאין  קרבנותיה, מביאה אינה שוב לה, שהפר וכיון נזירותה, להפר

ואינה  נזירה היא אין  והרי נזירה, כשהיא אלא באים הטהרה קרבנות
שהפרישה? הקרבנות של  איפוא, דינם, ומה לקרבנות; íàÄצריכה

dzîäa äúéä BlL,בעלה משל  היו שהפרישה הבהמות אם – ÆÈÀÈÀÆÀÈ
תביא  קרבנות, להביא תצטרך  שאם לרשותה, בהמות שהעמיד  כגון

øãòaמהן , äòøúå àöz שהפרישה הבהמות מאותן  אחת כל תצא – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
הרי נזירותה, לה והפר שהואיל  חולין , בהמות שאר  עם בעדר ותרעה

להקדישן , בידה הבהמות היו שלא ונמצא לקרבנות, צריכה היא אין 
צריכה  שאינה קרבנות לשם הבהמות את בעלה לה הקנה שלא לפי

כלל . קדושה עליהן חלה לא הלכך  äúéäלהביאם, dlL íàåÀÄÆÈÈÀÈ
dzîäa במתנה לה שניתנו  כגון שלה, היו  שהפרישה הבהמות ואם – ÀÆÀÈ

שחלה  ונמצא ח), יא, נדרים (עיין  בהן רשות לבעלה שאין  מנת על 
הבעל, הפרת ידי על  מהן  פקעה ולא קדושה, –úàhçäעליהן  ÇÇÈ

לחטאת, שהופרשה ומונעים úeîzהבהמה ברפת אותה סוגרים – È
בעליה שמתו  חטאת כדין שתמות, עד  מזון  äìBòäåÀÈÈ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),ממנה

לעולה, שהופרשה הבהמה –äìBò áø÷z,נדבה עולת בתורת – ÄÀÇÈ
íéîìMäå,לשלמים שהופרשה הבהמה –íéîìL eáø÷é בתורת – ÀÇÀÈÄÄÀÀÀÈÄ

נדבה, ãçàשלמי  íBéì ïéìëàðåלשני הנאכלים שלמים ככל  לא – ÀÆÁÈÄÀÆÈ
נזיר, כשלמי דינם נזירות לשם והופרשו שהואיל  אחד , ולילה ימים

ליום  אלא נאכלים íçìולילה,שאינם ïéðeòè ïðéàåשלמי שכן – ÀÅÈÀÄÆÆ
נזיר  בפרשת שכתוב כמו  לחם, טעונים יט יט יט יט ):):):):נזיר  וווו,,,, "ולקח ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

האיל  מן בשלה הזרוע את dvnהכהן  wiwxe lqd on zg` dvn zlge
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ïäa íéìòBî àGå íéðäð àG;cäìBò éî–äìBò eàéáé,ïäa íéìòBîe;íéîìL éîc–íéîìL eàéáé,íBéì ïéìëàðå ¤¡¦§£¦¨¤§¥¨¨¦¨£¦¨¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§
íçì íéðeòè ïðéàå ãçà. ¤¨§¥¨§¦¤¤

‰íéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæð–øôäì ìBëé Bðéà.àáé÷ò éaøøîBà:úBîäaä ìkî úçà äéìò äèçLð elôà– ¦§©¨¤¨¤¨¦©¨¦¥¨§¨¥©¦£¦¨¥£¦¦§£¨¨¤¨©©¦¨©§¥
øôäì ìBëé Bðéà.íéøeîà íéøác äna?äøähä úçìâúa;äàîhä úçìâúa ìáà–øôé,øîBì ìBëé àeäL:éà ¥¨§¨¥©¤§¨¦£¦§¦§©©©©£¨£¨§¦§©©©ª§¨¨¥¤¨©¦
ðî äMàa éLôàúìe.éaøøîBà:äøähä úçìâúa óà–øôé,øîBì ìBëé àeäL:úçlâî äMàa éLôà éà. ¤§¦§¦¨§ª¤¤©¦¥©§¦§©©©©£¨¨¥¤¨©¦¤§¦§¦¨§ª©©

Âøéæpa Bða úà øécî Léàä,øéæpa dða úà úøcî äMàä ïéàå.ãöék?åéáBø÷ eäeçlbL Bà çlb,eçnL Bà äçî ¨¦©¦¤§©¨¦§¥¨¦¨©¤¤¤§¨©¨¦¥©¦©¤¦§§¨¦¨¤¦
åéáBø÷;úLøôî äîäa Bì äúéä–úeîz úàhçä,äìBò áø÷z äìBòäå,íéîìL eáø÷é íéîìMäå,íBéì ïéìëàðå §¨¨§¨§¥¨ª§¤¤©©¨¨§¨¨¦§©¨§©§¨¦¦§§§¨¦§¤¡¨¦§

:ùã÷ää ïî äðäðù éî ìëá øåîàä äìéòî ïáø÷ àéáäì áééç åðéà äðäð íàå
ddddxtdl leki epi` mincd on cg` dilr wxfp:ùôð éåðò ìù øãð øúåé ïàë ïéàå ,íéúîì àîèéìå ïéé úåúùì äìåëé àéä íãä ÷øæðù øçàìã .`aiwr iax

.xtdl leki epi` zendad lkn zg` dilr dhgyp elit` xne`:íéùã÷ ãñôä íåùî.xti d`neh zglbzìåëéå ,äøäè úåøéæð úåðîìå øåæçì íéëéøöù
:ïéé úééúùî äòåðîå äðåòî øîåìë ,úìååðî äùàá éùôà éà øîåì.xti dxdhd zglbza s`.àåä ìååéð äùàá çåìéâã ,çåìéâá ìååðúäì êøèöú àìù éãë

:éáøë àìå àáé÷ò éáøë àì äëìä ïéàå .úéøëð äàô úåùòì äìåëé éøäù ìååéð çåìâä ïéà øáñ àî÷ àðúå
eeeeyi`d.xifpa epa z` xicnàîèð íàå ,åéúåðáø÷ àéáî åéáàå åéìò úåøéæð ïéã ìëå ,ãçà íåéå äðù â"é ïá äéäéù øçà úåøòù 'á àéáéù ãò ïè÷ àåäùë

:äìá÷ä éôî äëìä äæ øáãå .íéáåø÷ä àìå ïáä àì äçîé àìù àåäå ,øéæð éðåìô éðá éøä åà øéæð àäú åì øîåàù ,åøéãî éàäå .äàîåè ïáø÷ àéáîcvik
.miaexw edeglby e` glb.úåøéæðä ìèáã íéáåø÷ åäåçéîù åà äçéî åà ,íéáåø÷ åäåçìâù åà úåøéæðä ìá÷ àìå ïáä çìâù ïîæá úåðáø÷á áàä äùòé ãöéë

`xephxa yexit

cg` נאמר בלחם שכן  לחם, צריכים אינם אלו  שלמים אבל ((((שם שם שם שם ):):):):",

נזיר כפי כאן אין והרי  הנזיר ", כפי  על dì((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).)."ונתן eéäÈÈ
íéîeúñ úBòî בהן לקנות מעות אלא בהמות הפרישה שלא – ÈÀÄ

הן  ואלו לעולה, הן ואלו לחטאת, הן אלו פירשה: ולא נזיר , קרבנות
äáãðìלשלמים, eìté ממעותיהן שהקריבו  שבמקדש , לתיבות – ÄÀÄÀÈÈ

ה-ו ); ו, שקלים (עיין נדבה íéLøôîעולות úBòî לה היו  ואם – ÈÀÙÈÄ
לשלמים, ואלו  לעולה, ואלו לחטאת, אלו בהן : שפירשה éîcÀÅמעות

çìnä íéì eëìé ,úàhç למקום אותם לזרוק שצריך כלומר – ÇÈÅÀÀÈÇÆÇ
משם, להוציאם אפשר ïäaשאי  íéìòBî àGå íéðäð àG– ÆÁÄÀÂÄÈÆ

מהן , נהנו אם שבדיעבד  אלא אלו, ממעות ליהנות אסור  לכתחילה
גמור, מהקדש הנהנה שחייב כשם מעילה קרבן להביא חייבים אין 

גמור ; הקדש  דין  להן אין המלח, לים והולכות äìBòשהואיל éîcÀÅÈ
לעולה, שהפרישה מהמעות –äìBò eàéáé,נדבה עולת –íéìòBîe ÈÄÈÂÄ

ïäaוחומש קרן  ולשלם מעילה, קרבן  להביא חייב מהן הנהנה – ÈÆ
טוטוטוטו----טז טז טז טז );););); ה ה ה ה ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  cíéîìL((((עייןעייןעייןעיין éî,לשלמים שהפרישה המעות מן  – ÀÅÀÈÄ

íéîìL eàéáé,דמם זריקת לפני  בשלמים מעילה ואין –ïéìëàðå ÈÄÀÈÄÀÆÁÈÄ
השלמים, –ãçà íBéì,ולילה ליום –íçì íéðeòè ïðéàå– ÀÆÈÀÅÈÀÄÆÆ

לעיל. שבארנו  כמו 
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בנזירות  שנדרה באשה לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

נזרה. ימי  במלאת לקרבנות הבהמות שלוש  והפרישה

íéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæð המזבח על  לשמה שנזרק לאחר  – ÄÀÇÈÆÈÆÈÄÇÈÄ
מקרבנותיה, אחד של øôäìדמו ìBëé Bðéàיכול הבעל אין  שוב – ÅÈÀÈÅ

שאר הביאה ולא שערה גילחה לא שעדיין  פי  על ואף נזירותה; להפר

הותרה  הדמים, מן אחד  עליה שמשנזרק מועילה, הפרתו אין  קרבנותיה,
נפש. עינוי של נדר עוד  כאן ואין למתים), (וליטמא יין  éaøÇÄלשתות

úBîäaä ìkî úçà äéìò äèçLð elôà :øîBà àáé÷ò– ÂÄÈÅÂÄÄÀÂÈÈÆÈÇÇÄÈÇÀÅ
עדיין , הדם נזרק øôäìולא ìBëé Bðéà הטעם ומבואר  נזירותה; – ÅÈÀÈÅ

הקרבן  להפסד  יביא יפר , שאם כלומר  קדשים", הפסד  "משום בגמרא:
íéøeîàשנשחט. íéøác äna?להפר יכול  שאינו  –úçìâúa ÇÆÀÈÄÂÄÀÄÀÇÇ
äøähä,תגלחתה ביום הטהרה קרבנות והביאה נזירותה שהשלימה – ÇÇÂÈ

עליה  שנזרק או עקיבא), רבי  (לדעת הבהמות מן  אחת עליה ונשחטה

ואינה  נזירותה ונשלמה שהואיל קמא), תנא (לדעת הדמים מן אחד 
נפש , עינוי כאן אין  ושוב ביין , הותרה כבר  בגילוח, אלא כמו חייבת

להפר; יכול הבעל  אין  הלכך  לעיל , äàîhäשבארנו  úçìâúa ìáàÂÈÀÄÀÇÇÇËÀÈ

כמו  הטומאה, קרבנות והביאה נזירותה, ימי  בתוך למת שנטמאה –

הקודם, בפרק נזירותה,øôéשלמדנו  להפר הבעל יכול  –àeäL ÈÅÆ
øîBì ìBëé,בטהרה נזירות  ולמנות לחזור  צריכה והיא הואיל – ÈÇ

לומר : הבעל ðîיכול  äMàa éLôà éàúìe באשה רצוני אין  – ÄÆÀÄÀÄÈÀËÆÆ
ידי על  ומתנוולת נפשה את ומענה יין, משתיית עצמה המונעת נזירה,

נזירותה. את הבעל מפר הלכך úçìâúaכך, óà :øîBà éaøÇÄÅÇÀÄÀÇÇ
äøähä לא עוד כל הטהרה, קרבנות של  הדמים זריקת לאחר  אף – ÇÇÂÈ

ראשה, שער שלא øôéגילחה כדי נזירותה, להפר  הבעל יכול – ÈÅ
מפני  úçlâîתתגלח, äMàa éLôà éà :øîBì ìBëé àeäL– ÆÈÇÄÆÀÄÀÄÈÀËÇÇ

מבואר, בגמרא הוא. ניוול באשה שהגילוח מגולחת, באשה רצוני  אין 
בפאה  להשתמש היא יכולה שהרי זו , לטענתו חושש  אינו  קמא שתנא

אין  נכרית מפאה שאף לטעון , הבעל  יכול רבי לדעת אבל נכרית.
נוחה. דעתו
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ידי על בטלה שהיא האשה נזירות של  הקודמות המשניות בשתי שלמדנו לאחר 
שבטלה. נזירות של  דומה דין  ללמד משנתנו מוסיפה בעלה, הפרת

øéæpa Bða úà øécî Léàä מביא שהוא עד  קטן , שבנו זמן כל  – ÈÄÇÄÆÀÇÈÄ
יכול אחד, ויום שנה עשרה שלש לו שיימלאו לאחר  נערות סימני 

להדירו  שאמרהוא או  נזיר ", פלוני בני "הרי  אמר: שאם בנזירות,
עליו . נזירות דקדוקי וכל  נזיר , הוא הרי נזיר ", אתה "הרי idefלבנו :

.dlawd itn dkld;אחרים בנדרים ולא בנזירות, äMàäודווקא ïéàåÀÅÈÄÈ
øéæpa dða úà úøcî שיהא הקטן בנה על אמרה האשה שאם – ÇÆÆÆÀÈÇÈÄ

באב. אלא הלכה נאמרה שלא נזיר, אינו  `zנזיר, xicn epi` a`d s`e
;egin `l eiaexw s`e ,dgin `le wzy epa ok m` `l` xifpa epaאבל

אינו  קרוביו, שמיחו או הנזירות, את עליו קיבל ולא הבן מיחה אם
האב,ãöékנזיר . יעשה –m`çlb,בזה והוכיח ראשו, שער הבן  – ÅÇÄÇ

הנזירות, את עליו  קיבל ÷åéáBøשלא eäeçlbL Bà שבמעשה – ÆÄÀÀÈ
הבן, של הנזירות נגד  מחאתם על  הוכיחו  `mזה e`äçî, הבן – ÄÈ

נזירות, עלי  לקבל  רוצה איני ÷åéáBøשאמר : eçnL Bà ונמצא – ÆÄÀÈ
אלא לעיל, שהזכרנו  כמו הבן, נזירות כך ידי  על  xakyäúéäÈÀÈשבטלה

Bì,לאב –úLøôî äîäa נזירות לקרבנות שהפרישן  בהמות – ÀÅÈËÀÆÆ
`el?בנו , zepaxwa a`d dyri cvikúàhçä הראויה הבהמה – ÇÇÈ

הואילúeîzלחטאת, ברעב, מתה שהיא עד  מזון ממנה מונעים – È
תקנה; לה לעולה,äìBòäåואין  הראויה והבהמה –äìBò áø÷z ÀÈÈÄÀÇÈ
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ïðéàå ãçàíçì ïéðeòè.ïéîeúñ úBòî Bì eéä–äáãðì eìté;ïéLøôî úBòî,úàhç éîc–çìnä íéì eëìé,àG ¤¨§¥¨§¦¤¤¨¨§¦¦§¦§¨¨¨§Ÿ̈¦§¥©¨¥§§¨©¤©
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íçì ïéðeòè. §¦¤¤
Êåéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä,äMàä ïéàåäéáà úeøéæð ìò úçlâî.ãöék?Léøôäå øéæð åéáà äéäL éî ¨¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¥©¦¤¨¨¨¦¨¦§¦§¦

úîå Búeøéæð ìò íéîeúñ úBòî,øîàå:àaà úBòî ìò çlâàL úðî ìò øéæð éðéøä–øîàéñBé éaø: ¨§¦©§¦¨¥§¨©£¥¦¨¦©§¨¤£©©©§©¨¨©©¦¥
äáãðì eìté elà éøä,çlâî äæ ïéàìòåéáà úeøéæð.åéáà úeøéæð ìò çlânL eäæéà?åéáàå àeä äéäL éî £¥¥¦§¦§¨¨¥¤§©¥©©§¦¨¦¥¤¤§©¥©©§¦¨¦¦¤¨¨§¨¦

íéøéæð,úîå Búeøéæðì íéîeúñ úBòî åéáà Léøôäå–åéáà úeøéæð ìò çlânL eäæ. §¦¦§¦§¦¨¦¨§¦¦§¦¨¥¤¤§©¥©©§¦¨¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡éànL úéaíéøîBà:úeòè Lc÷ä–Lc÷ä;ìlä úéáeíéøîBà:Lc÷ä Bðéà.ãöék?øîà:àöiL øBçL øBL ¥©©§¦¤§¥¨¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥¥©¨©¨¤¥¥

:íéáåø÷ àìå àåä àì éçîîì éöî àì åú ,úåøéæðä åéìò ìáé÷ù åà úåøéæð âåäðì ìéçúä íà ìáà .ãéî íéáåø÷ä åçéî åà àåä äçéîùë à÷åãå
ffff.dia` zexifp lr zglbn dy`d oi`e eia` zexifp lr glbn yi`d:äìá÷ä éôî äëìä äæ øáãå .úùøåé úá àéä åìéôàåelti el` ixd iqei iax xn`

dacplìò çìâî ,åéáà úîå íéøéæð åéáàå àåä åéäù ïéá ,àáà úåòî ìò çìâàù úðî ìò øéæð éðéøä øîàå åéáà úîù ïéá àìà .éñåé éáøë äëìä ïéàå .'åëå
:äëæ ,åéáà úåøéæð ìò çìéâå ïäî ãçà íã÷å íéáø íéðá åéä íàå .åéáà úåøéæð

d`̀̀̀.ycwd zerh ycwd mixne` i`ny ziaáéúëã ,úåòèá åìéôà éåäã äøåîúî ïðéôìéã(æ"ë àø÷éå)äéäé ïðéùøãå ,ùãå÷ äéäé åúøåîúå àåä äéäå
:ãéæîë ââåù úåáøì.ycwd epi` mixne` d"aeøçà øáã çëî àáù ùã÷ä óåñ àåäù äøåîúî ,ùã÷ä çëî àá åðéàù øáã ùã÷ä úìçú ïðéøîâ àìã

`xephxa yexit

נדבה, עולת –íéîìMäå,לשלמים הראויה והבהמה –eáø÷é ÀÇÀÈÄÄÀÀ
íéîìL,נדבה שלמי  –ïéìëàðå,השלמים –ãçà íBéì ליום – ÀÈÄÀÆÁÈÄÀÆÈ

נזיר, שלמי כדין  íçìולילה, ïéðeòè ïðéàåנזיר שלמי  שכן  – ÀÅÈÀÄÆÆ
במשנה  הטעם שבארנו כמו לחם, טעונים אינם אלו אבל  לחם, טעונים

ïéîeúñד. úBòî Bì eéä לקנות מעות אלא בהמות הפריש שלא – ÈÈÀÄ
זה, לקרבן ואלו זה לקרבן אלו פירש: ולא נזיר, קרבנות eìtéÄÀבהן 

המעות, –äáãðì עולות הקריבו  שממעותיהן שבמקדש , לתיבות – ÄÀÈÈ
elנדבה; eidïéLøôî úBòî ואלו לעולה אלו  לחטאת, אלו – ÈÀÙÈÄ

çìnäלשלמים, íéì eëìé ,úàhç éîcשאי למקום כלומר  – ÀÅÇÈÅÀÀÈÇÆÇ
משם , להוציאן ïéìòBîאפשר àGå ïéðäð àG לכתחילה אסור – ÆÁÄÀÂÄ

מעילה; קרבן  מלהביא פטורים מהן, נהנו אם אבל אלו, ממעות ליהנות

äìBò eàéáé ,äìBò éîc,נדבה עולת –ïäa ïéìòBîeשכל – ÀÅÈÈÄÈÂÄÈÆ
מעילה; קרבן  חייב îcíéîìLהנהנה eàéáé ,íéîìL éשלמי – ÀÅÀÈÄÈÄÀÈÄ

íçìנדבה, ïéðeòè ïðéàå ãçà íBéì ïéìëàðå שבארנו כמו  – ÀÆÁÈÄÀÆÈÀÅÈÀÄÆÆ
לעיל.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä ביום קרבנותיו להביא הבן  רשאי  – ÈÄÀÇÅÇÇÀÄÈÄ
להלן , כמפורש  ומת, נזירותו לקרבנות אביו שהפריש  ממעות תגלחתו 

äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå רשאית אינה הבת אבל  – ÀÅÈÄÈÀÇÇÇÇÀÄÈÄÈ
ואפילו  המת, אביה נזירות של אלו  ממעות תגלחתה קרבנות להביא
לעיל) ששנינו  ההלכה (כמו  זו  הלכה ואף אביה. את יורשת כשהיא

.`id dlawd itn dkldãöék? אביו נזירות על  מגלח הבן –äéäL éî ÅÇÄÆÈÈ
Búeøéæð ìò íéîeúñ úBòî Léøôäå øéæð åéáà מעות הפריש  – ÈÄÈÄÀÄÀÄÈÀÄÇÀÄ

לשלמים, ואלו לעולה אלו לחטאת, אלו  פירש: ולא úîåÈÅלקרבנותיו ,
נזירותו, שהשלים קודם האב –øîàå: הבן –úðî ìò øéæð éðéøä ÀÈÇÂÅÄÈÄÇÀÈ

àaà úBòî ìò çlâàL אביו מות לאחר  נזירות עליו  שקיבל – ÆÂÇÇÇÀÇÈ
של אלו ממעות תגלחתו ביום קרבנותיו להביא רשאי  שיהא מנת על 

אביו ; äáãðìנזירות eìté elà éøä :éñBé éaø øîà מעות – ÈÇÇÄÅÂÅÅÄÀÄÀÈÈ
מהן  להקריב המקדש, לבית יימסרו  ומת, לנזירותו האב שהפריש אלו ,
על לגלח מנת על אביו מות לאחר  הבן ונזר שהואיל  נדבה, עולות

אביו , åéáàמעות úeøéæð ìò çlâî äæ ïéà לעשות רשאי אינו  – ÅÆÀÇÅÇÇÀÄÈÄ
l`àeä`כך; äéäL éî ?åéáà úeøéæð ìò çlânL eäæéàÅÆÆÀÇÅÇÇÀÄÈÄÄÆÈÈ

íéøéæð åéáàåנזר שהבן  היינו נזירים, שניהם היו ואביו  הבן  אם – ÀÈÄÀÄÄ
אביו, בחיי  Búeøéæðìעוד  íéîeúñ úBòî åéáà Léøôäå כמו – ÀÄÀÄÈÄÈÀÄÄÀÄ

לעיל, נזירותו ,úîåשבארנו  שהשלים קודם –ìò çlânL eäæ ÈÅÆÆÀÇÅÇÇ
åéáà úeøéæð קרבנות את אלו  במעות להביא הבן רשאי זה בכגון – ÀÄÈÄ

תגלחתו .

חכמים  אבל היא. יוסי  רבי  שכולה מהגמרא, שמשמע כפי  משנתנו  בארנו 
יוסי  רבי על  xnba`),חולקים z`aend `ztqeza)הבן שנזר בין  סוברים: והם

לקרבנות  אביו שהפריש מעות על  שיגלח מנת על  הנזיר , אביו מיתת לאחר
לנזירותו סתומים מעות אביו  והפריש נזירים, ואביו הוא שהיה ובין  נזירותו,

אביו . נזירות על מגלח הבן הרי  minkgkומת, dklde,ח נזירות הל ' (רמב"ם
טו ).

שלפנינו: מהגירסה ההיפך שהיא במשנתנו , אחרת גירסה didyויש in ?cvik"
el` ixd :iqei iax xn` ± zne ,ezexifpl minezq zern eia` yixtde ,mixifp eia`e `ed
minezq zern yixtde ,xifp eia` didy ixd ?eia` zexifp lr glbny edfi`e ;dacpl elti
lr glbny edf ± `a` zern lr glb`y zpn lr xifp ipixd :xn`e ,zne ezexifp lr

"eia` zexifp בגמרא המובאת בתוספתא וכן  קדמונים). פירוש בשם (תוספות
שבמשנתנו, הגירסה כפי  גורס רש"י שונות: גירסות שתי יוסי  רבי בדברי יש

שלהם הגירסה כפי – התוספות oiireובעלי  ;zetqezae i"yxa ,`xnba oiir)
(`ztqeza.

יוסי, רבי  שבדברי  הסיפא על  וגם הרישא על גם חכמים חולקים רש"י  לפי
מיתת  לאחר שנזר  מי  דווקא חכמים שלדעת עלכלומר  לגלח מנת על אביו

האב, בחיי נזיר  שהיה מי אבל אביו , נזירות על מגלח הריהו  אביו, מעות
דעת  אבל אביו. נזירות על מגלח אינו  עצמו , בפני  אחר  בקרבן נתחייב שכבר
רבי שבדברי הרישא על אלא חולקים אינם שחכמים היא, המפרשים שאר 
שהבאנו כמו  אביו , נזירות על  הבן  מגלח כך  ובין כך שבין סוברים, והם יוסי ,

xephxa`).לעיל ;ixi`nd ;m"anx ;zetqez)

i y i n g m e i
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הנודר  של ולבו פיו  שיהיו  שצריך  בנדרים, הוא כלל נדרים, במסכת שלמדנו  כפי
נדר  מפיו הוציא ואם בשפתיו . שמבטא למה בלבו הנודר שיכוון  והיינו  שווים,

,dpeek `llזה הרי  טעות, או שגגה zerh,מתוך xcp שהנזירות בארנו  וכבר חל. ואינו 
אנו הקדש , מנדרי שהיא "תמורה", שבדין  אלא הם, הנדרים מכלל  ההקדש  וכן 
לג): כז , (ויקרא שנאמר  בטעות, נאמרה ואפילו תופסת, תמורה שכל מוצאים,

חכמים: ודרשו  קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו , המר  d"ואם i d i שוגג –
תמורת  זו "הרי ואמר : עולה", תמורת זו  בהמה "הרי לומר: נתכוון  שאם כמזיד,
הלל, ובית שמאי בית במשנתנו  ונחלקו  קיימים; מפיו שהוציא דבריו  שלמים",
שתי הוקדמו ולכן טעות, בנזירות עוסק פרקנו – מתמורה. הקדש  למדים אם

טעות בהקדש העוסקות (zetqez).משניות

Lc÷ä ,úeòè Lc÷ä :íéøîBà éànL úéaשהקדיש מי  – ÅÇÇÀÄÆÀÅÈÆÀÅ
טעמם, מבואר בגמרא הקדש . זה הרי  להלן, במשנתנו  כמפורש  בטעות,

izdw - zex`ean zeipyn



קפט e dpyn iriax wxt xifp zkqn

ïäa íéìòBî àGå íéðäð àG;cäìBò éî–äìBò eàéáé,ïäa íéìòBîe;íéîìL éîc–íéîìL eàéáé,íBéì ïéìëàðå ¤¡¦§£¦¨¤§¥¨¨¦¨£¦¨¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§
íçì íéðeòè ïðéàå ãçà. ¤¨§¥¨§¦¤¤

‰íéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæð–øôäì ìBëé Bðéà.àáé÷ò éaøøîBà:úBîäaä ìkî úçà äéìò äèçLð elôà– ¦§©¨¤¨¤¨¦©¨¦¥¨§¨¥©¦£¦¨¥£¦¦§£¨¨¤¨©©¦¨©§¥
øôäì ìBëé Bðéà.íéøeîà íéøác äna?äøähä úçìâúa;äàîhä úçìâúa ìáà–øôé,øîBì ìBëé àeäL:éà ¥¨§¨¥©¤§¨¦£¦§¦§©©©©£¨£¨§¦§©©©ª§¨¨¥¤¨©¦
ðî äMàa éLôàúìe.éaøøîBà:äøähä úçìâúa óà–øôé,øîBì ìBëé àeäL:úçlâî äMàa éLôà éà. ¤§¦§¦¨§ª¤¤©¦¥©§¦§©©©©£¨¨¥¤¨©¦¤§¦§¦¨§ª©©

Âøéæpa Bða úà øécî Léàä,øéæpa dða úà úøcî äMàä ïéàå.ãöék?åéáBø÷ eäeçlbL Bà çlb,eçnL Bà äçî ¨¦©¦¤§©¨¦§¥¨¦¨©¤¤¤§¨©¨¦¥©¦©¤¦§§¨¦¨¤¦
åéáBø÷;úLøôî äîäa Bì äúéä–úeîz úàhçä,äìBò áø÷z äìBòäå,íéîìL eáø÷é íéîìMäå,íBéì ïéìëàðå §¨¨§¨§¥¨ª§¤¤©©¨¨§¨¨¦§©¨§©§¨¦¦§§§¨¦§¤¡¨¦§

:ùã÷ää ïî äðäðù éî ìëá øåîàä äìéòî ïáø÷ àéáäì áééç åðéà äðäð íàå
ddddxtdl leki epi` mincd on cg` dilr wxfp:ùôð éåðò ìù øãð øúåé ïàë ïéàå ,íéúîì àîèéìå ïéé úåúùì äìåëé àéä íãä ÷øæðù øçàìã .`aiwr iax

.xtdl leki epi` zendad lkn zg` dilr dhgyp elit` xne`:íéùã÷ ãñôä íåùî.xti d`neh zglbzìåëéå ,äøäè úåøéæð úåðîìå øåæçì íéëéøöù
:ïéé úééúùî äòåðîå äðåòî øîåìë ,úìååðî äùàá éùôà éà øîåì.xti dxdhd zglbza s`.àåä ìååéð äùàá çåìéâã ,çåìéâá ìååðúäì êøèöú àìù éãë

:éáøë àìå àáé÷ò éáøë àì äëìä ïéàå .úéøëð äàô úåùòì äìåëé éøäù ìååéð çåìâä ïéà øáñ àî÷ àðúå
eeeeyi`d.xifpa epa z` xicnàîèð íàå ,åéúåðáø÷ àéáî åéáàå åéìò úåøéæð ïéã ìëå ,ãçà íåéå äðù â"é ïá äéäéù øçà úåøòù 'á àéáéù ãò ïè÷ àåäùë

:äìá÷ä éôî äëìä äæ øáãå .íéáåø÷ä àìå ïáä àì äçîé àìù àåäå ,øéæð éðåìô éðá éøä åà øéæð àäú åì øîåàù ,åøéãî éàäå .äàîåè ïáø÷ àéáîcvik
.miaexw edeglby e` glb.úåøéæðä ìèáã íéáåø÷ åäåçéîù åà äçéî åà ,íéáåø÷ åäåçìâù åà úåøéæðä ìá÷ àìå ïáä çìâù ïîæá úåðáø÷á áàä äùòé ãöéë

`xephxa yexit

cg` נאמר בלחם שכן  לחם, צריכים אינם אלו  שלמים אבל ((((שם שם שם שם ):):):):",

נזיר כפי כאן אין והרי  הנזיר ", כפי  על dì((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).)."ונתן eéäÈÈ
íéîeúñ úBòî בהן לקנות מעות אלא בהמות הפרישה שלא – ÈÀÄ

הן  ואלו לעולה, הן ואלו לחטאת, הן אלו פירשה: ולא נזיר , קרבנות
äáãðìלשלמים, eìté ממעותיהן שהקריבו  שבמקדש , לתיבות – ÄÀÄÀÈÈ

ה-ו ); ו, שקלים (עיין נדבה íéLøôîעולות úBòî לה היו  ואם – ÈÀÙÈÄ
לשלמים, ואלו  לעולה, ואלו לחטאת, אלו בהן : שפירשה éîcÀÅמעות

çìnä íéì eëìé ,úàhç למקום אותם לזרוק שצריך כלומר – ÇÈÅÀÀÈÇÆÇ
משם, להוציאם אפשר ïäaשאי  íéìòBî àGå íéðäð àG– ÆÁÄÀÂÄÈÆ

מהן , נהנו אם שבדיעבד  אלא אלו, ממעות ליהנות אסור  לכתחילה
גמור, מהקדש הנהנה שחייב כשם מעילה קרבן להביא חייבים אין 

גמור ; הקדש  דין  להן אין המלח, לים והולכות äìBòשהואיל éîcÀÅÈ
לעולה, שהפרישה מהמעות –äìBò eàéáé,נדבה עולת –íéìòBîe ÈÄÈÂÄ

ïäaוחומש קרן  ולשלם מעילה, קרבן  להביא חייב מהן הנהנה – ÈÆ
טוטוטוטו----טז טז טז טז );););); ה ה ה ה ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  cíéîìL((((עייןעייןעייןעיין éî,לשלמים שהפרישה המעות מן  – ÀÅÀÈÄ

íéîìL eàéáé,דמם זריקת לפני  בשלמים מעילה ואין –ïéìëàðå ÈÄÀÈÄÀÆÁÈÄ
השלמים, –ãçà íBéì,ולילה ליום –íçì íéðeòè ïðéàå– ÀÆÈÀÅÈÀÄÆÆ

לעיל. שבארנו  כמו 
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בנזירות  שנדרה באשה לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

נזרה. ימי  במלאת לקרבנות הבהמות שלוש  והפרישה

íéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæð המזבח על  לשמה שנזרק לאחר  – ÄÀÇÈÆÈÆÈÄÇÈÄ
מקרבנותיה, אחד של øôäìדמו ìBëé Bðéàיכול הבעל אין  שוב – ÅÈÀÈÅ

שאר הביאה ולא שערה גילחה לא שעדיין  פי  על ואף נזירותה; להפר

הותרה  הדמים, מן אחד  עליה שמשנזרק מועילה, הפרתו אין  קרבנותיה,
נפש. עינוי של נדר עוד  כאן ואין למתים), (וליטמא יין  éaøÇÄלשתות

úBîäaä ìkî úçà äéìò äèçLð elôà :øîBà àáé÷ò– ÂÄÈÅÂÄÄÀÂÈÈÆÈÇÇÄÈÇÀÅ
עדיין , הדם נזרק øôäìולא ìBëé Bðéà הטעם ומבואר  נזירותה; – ÅÈÀÈÅ

הקרבן  להפסד  יביא יפר , שאם כלומר  קדשים", הפסד  "משום בגמרא:
íéøeîàשנשחט. íéøác äna?להפר יכול  שאינו  –úçìâúa ÇÆÀÈÄÂÄÀÄÀÇÇ
äøähä,תגלחתה ביום הטהרה קרבנות והביאה נזירותה שהשלימה – ÇÇÂÈ

עליה  שנזרק או עקיבא), רבי  (לדעת הבהמות מן  אחת עליה ונשחטה

ואינה  נזירותה ונשלמה שהואיל קמא), תנא (לדעת הדמים מן אחד 
נפש , עינוי כאן אין  ושוב ביין , הותרה כבר  בגילוח, אלא כמו חייבת

להפר; יכול הבעל  אין  הלכך  לעיל , äàîhäשבארנו  úçìâúa ìáàÂÈÀÄÀÇÇÇËÀÈ

כמו  הטומאה, קרבנות והביאה נזירותה, ימי  בתוך למת שנטמאה –

הקודם, בפרק נזירותה,øôéשלמדנו  להפר הבעל יכול  –àeäL ÈÅÆ
øîBì ìBëé,בטהרה נזירות  ולמנות לחזור  צריכה והיא הואיל – ÈÇ

לומר : הבעל ðîיכול  äMàa éLôà éàúìe באשה רצוני אין  – ÄÆÀÄÀÄÈÀËÆÆ
ידי על  ומתנוולת נפשה את ומענה יין, משתיית עצמה המונעת נזירה,

נזירותה. את הבעל מפר הלכך úçìâúaכך, óà :øîBà éaøÇÄÅÇÀÄÀÇÇ
äøähä לא עוד כל הטהרה, קרבנות של  הדמים זריקת לאחר  אף – ÇÇÂÈ

ראשה, שער שלא øôéגילחה כדי נזירותה, להפר  הבעל יכול – ÈÅ
מפני  úçlâîתתגלח, äMàa éLôà éà :øîBì ìBëé àeäL– ÆÈÇÄÆÀÄÀÄÈÀËÇÇ

מבואר, בגמרא הוא. ניוול באשה שהגילוח מגולחת, באשה רצוני  אין 
בפאה  להשתמש היא יכולה שהרי זו , לטענתו חושש  אינו  קמא שתנא

אין  נכרית מפאה שאף לטעון , הבעל  יכול רבי לדעת אבל נכרית.
נוחה. דעתו
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ידי על בטלה שהיא האשה נזירות של  הקודמות המשניות בשתי שלמדנו לאחר 
שבטלה. נזירות של  דומה דין  ללמד משנתנו מוסיפה בעלה, הפרת

øéæpa Bða úà øécî Léàä מביא שהוא עד  קטן , שבנו זמן כל  – ÈÄÇÄÆÀÇÈÄ
יכול אחד, ויום שנה עשרה שלש לו שיימלאו לאחר  נערות סימני 

להדירו  שאמרהוא או  נזיר ", פלוני בני "הרי  אמר: שאם בנזירות,
עליו . נזירות דקדוקי וכל  נזיר , הוא הרי נזיר ", אתה "הרי idefלבנו :

.dlawd itn dkld;אחרים בנדרים ולא בנזירות, äMàäודווקא ïéàåÀÅÈÄÈ
øéæpa dða úà úøcî שיהא הקטן בנה על אמרה האשה שאם – ÇÆÆÆÀÈÇÈÄ

באב. אלא הלכה נאמרה שלא נזיר, אינו  `zנזיר, xicn epi` a`d s`e
;egin `l eiaexw s`e ,dgin `le wzy epa ok m` `l` xifpa epaאבל

אינו  קרוביו, שמיחו או הנזירות, את עליו קיבל ולא הבן מיחה אם
האב,ãöékנזיר . יעשה –m`çlb,בזה והוכיח ראשו, שער הבן  – ÅÇÄÇ

הנזירות, את עליו  קיבל ÷åéáBøשלא eäeçlbL Bà שבמעשה – ÆÄÀÀÈ
הבן, של הנזירות נגד  מחאתם על  הוכיחו  `mזה e`äçî, הבן – ÄÈ

נזירות, עלי  לקבל  רוצה איני ÷åéáBøשאמר : eçnL Bà ונמצא – ÆÄÀÈ
אלא לעיל, שהזכרנו  כמו הבן, נזירות כך ידי  על  xakyäúéäÈÀÈשבטלה

Bì,לאב –úLøôî äîäa נזירות לקרבנות שהפרישן  בהמות – ÀÅÈËÀÆÆ
`el?בנו , zepaxwa a`d dyri cvikúàhçä הראויה הבהמה – ÇÇÈ

הואילúeîzלחטאת, ברעב, מתה שהיא עד  מזון ממנה מונעים – È
תקנה; לה לעולה,äìBòäåואין  הראויה והבהמה –äìBò áø÷z ÀÈÈÄÀÇÈ
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` dpyn iying wxt xifp zkqn

ïðéàå ãçàíçì ïéðeòè.ïéîeúñ úBòî Bì eéä–äáãðì eìté;ïéLøôî úBòî,úàhç éîc–çìnä íéì eëìé,àG ¤¨§¥¨§¦¤¤¨¨§¦¦§¦§¨¨¨§Ÿ̈¦§¥©¨¥§§¨©¤©
ïéìòBî àGå ïéðäð;äìBò éîc–äìBò eàéáé,ïäa ïéìòBîe;íéîìL éîc–íéîìL eàéáé,ïðéàå ãçà íBéì ïéìëàðå ¤¡¦§£¦§¥¨¨¦¨£¦¨¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥¨

íçì ïéðeòè. §¦¤¤
Êåéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä,äMàä ïéàåäéáà úeøéæð ìò úçlâî.ãöék?Léøôäå øéæð åéáà äéäL éî ¨¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¥©¦¤¨¨¨¦¨¦§¦§¦

úîå Búeøéæð ìò íéîeúñ úBòî,øîàå:àaà úBòî ìò çlâàL úðî ìò øéæð éðéøä–øîàéñBé éaø: ¨§¦©§¦¨¥§¨©£¥¦¨¦©§¨¤£©©©§©¨¨©©¦¥
äáãðì eìté elà éøä,çlâî äæ ïéàìòåéáà úeøéæð.åéáà úeøéæð ìò çlânL eäæéà?åéáàå àeä äéäL éî £¥¥¦§¦§¨¨¥¤§©¥©©§¦¨¦¥¤¤§©¥©©§¦¨¦¦¤¨¨§¨¦

íéøéæð,úîå Búeøéæðì íéîeúñ úBòî åéáà Léøôäå–åéáà úeøéæð ìò çlânL eäæ. §¦¦§¦§¦¨¦¨§¦¦§¦¨¥¤¤§©¥©©§¦¨¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡éànL úéaíéøîBà:úeòè Lc÷ä–Lc÷ä;ìlä úéáeíéøîBà:Lc÷ä Bðéà.ãöék?øîà:àöiL øBçL øBL ¥©©§¦¤§¥¨¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥¥©¨©¨¤¥¥

:íéáåø÷ àìå àåä àì éçîîì éöî àì åú ,úåøéæðä åéìò ìáé÷ù åà úåøéæð âåäðì ìéçúä íà ìáà .ãéî íéáåø÷ä åçéî åà àåä äçéîùë à÷åãå
ffff.dia` zexifp lr zglbn dy`d oi`e eia` zexifp lr glbn yi`d:äìá÷ä éôî äëìä äæ øáãå .úùøåé úá àéä åìéôàåelti el` ixd iqei iax xn`

dacplìò çìâî ,åéáà úîå íéøéæð åéáàå àåä åéäù ïéá ,àáà úåòî ìò çìâàù úðî ìò øéæð éðéøä øîàå åéáà úîù ïéá àìà .éñåé éáøë äëìä ïéàå .'åëå
:äëæ ,åéáà úåøéæð ìò çìéâå ïäî ãçà íã÷å íéáø íéðá åéä íàå .åéáà úåøéæð

d`̀̀̀.ycwd zerh ycwd mixne` i`ny ziaáéúëã ,úåòèá åìéôà éåäã äøåîúî ïðéôìéã(æ"ë àø÷éå)äéäé ïðéùøãå ,ùãå÷ äéäé åúøåîúå àåä äéäå
:ãéæîë ââåù úåáøì.ycwd epi` mixne` d"aeøçà øáã çëî àáù ùã÷ä óåñ àåäù äøåîúî ,ùã÷ä çëî àá åðéàù øáã ùã÷ä úìçú ïðéøîâ àìã

`xephxa yexit

נדבה, עולת –íéîìMäå,לשלמים הראויה והבהמה –eáø÷é ÀÇÀÈÄÄÀÀ
íéîìL,נדבה שלמי  –ïéìëàðå,השלמים –ãçà íBéì ליום – ÀÈÄÀÆÁÈÄÀÆÈ

נזיר, שלמי כדין  íçìולילה, ïéðeòè ïðéàåנזיר שלמי  שכן  – ÀÅÈÀÄÆÆ
במשנה  הטעם שבארנו כמו לחם, טעונים אינם אלו אבל  לחם, טעונים

ïéîeúñד. úBòî Bì eéä לקנות מעות אלא בהמות הפריש שלא – ÈÈÀÄ
זה, לקרבן ואלו זה לקרבן אלו פירש: ולא נזיר, קרבנות eìtéÄÀבהן 

המעות, –äáãðì עולות הקריבו  שממעותיהן שבמקדש , לתיבות – ÄÀÈÈ
elנדבה; eidïéLøôî úBòî ואלו לעולה אלו  לחטאת, אלו – ÈÀÙÈÄ

çìnäלשלמים, íéì eëìé ,úàhç éîcשאי למקום כלומר  – ÀÅÇÈÅÀÀÈÇÆÇ
משם , להוציאן ïéìòBîאפשר àGå ïéðäð àG לכתחילה אסור – ÆÁÄÀÂÄ

מעילה; קרבן  מלהביא פטורים מהן, נהנו אם אבל אלו, ממעות ליהנות

äìBò eàéáé ,äìBò éîc,נדבה עולת –ïäa ïéìòBîeשכל – ÀÅÈÈÄÈÂÄÈÆ
מעילה; קרבן  חייב îcíéîìLהנהנה eàéáé ,íéîìL éשלמי – ÀÅÀÈÄÈÄÀÈÄ

íçìנדבה, ïéðeòè ïðéàå ãçà íBéì ïéìëàðå שבארנו כמו  – ÀÆÁÈÄÀÆÈÀÅÈÀÄÆÆ
לעיל.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä ביום קרבנותיו להביא הבן  רשאי  – ÈÄÀÇÅÇÇÀÄÈÄ
להלן , כמפורש  ומת, נזירותו לקרבנות אביו שהפריש  ממעות תגלחתו 

äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå רשאית אינה הבת אבל  – ÀÅÈÄÈÀÇÇÇÇÀÄÈÄÈ
ואפילו  המת, אביה נזירות של אלו  ממעות תגלחתה קרבנות להביא
לעיל) ששנינו  ההלכה (כמו  זו  הלכה ואף אביה. את יורשת כשהיא

.`id dlawd itn dkldãöék? אביו נזירות על  מגלח הבן –äéäL éî ÅÇÄÆÈÈ
Búeøéæð ìò íéîeúñ úBòî Léøôäå øéæð åéáà מעות הפריש  – ÈÄÈÄÀÄÀÄÈÀÄÇÀÄ

לשלמים, ואלו לעולה אלו לחטאת, אלו  פירש: ולא úîåÈÅלקרבנותיו ,
נזירותו, שהשלים קודם האב –øîàå: הבן –úðî ìò øéæð éðéøä ÀÈÇÂÅÄÈÄÇÀÈ

àaà úBòî ìò çlâàL אביו מות לאחר  נזירות עליו  שקיבל – ÆÂÇÇÇÀÇÈ
של אלו ממעות תגלחתו ביום קרבנותיו להביא רשאי  שיהא מנת על 

אביו ; äáãðìנזירות eìté elà éøä :éñBé éaø øîà מעות – ÈÇÇÄÅÂÅÅÄÀÄÀÈÈ
מהן  להקריב המקדש, לבית יימסרו  ומת, לנזירותו האב שהפריש אלו ,
על לגלח מנת על אביו מות לאחר  הבן ונזר שהואיל  נדבה, עולות

אביו , åéáàמעות úeøéæð ìò çlâî äæ ïéà לעשות רשאי אינו  – ÅÆÀÇÅÇÇÀÄÈÄ
l`àeä`כך; äéäL éî ?åéáà úeøéæð ìò çlânL eäæéàÅÆÆÀÇÅÇÇÀÄÈÄÄÆÈÈ

íéøéæð åéáàåנזר שהבן  היינו נזירים, שניהם היו ואביו  הבן  אם – ÀÈÄÀÄÄ
אביו, בחיי  Búeøéæðìעוד  íéîeúñ úBòî åéáà Léøôäå כמו – ÀÄÀÄÈÄÈÀÄÄÀÄ

לעיל, נזירותו ,úîåשבארנו  שהשלים קודם –ìò çlânL eäæ ÈÅÆÆÀÇÅÇÇ
åéáà úeøéæð קרבנות את אלו  במעות להביא הבן רשאי זה בכגון – ÀÄÈÄ

תגלחתו .

חכמים  אבל היא. יוסי  רבי  שכולה מהגמרא, שמשמע כפי  משנתנו  בארנו 
יוסי  רבי על  xnba`),חולקים z`aend `ztqeza)הבן שנזר בין  סוברים: והם

לקרבנות  אביו שהפריש מעות על  שיגלח מנת על  הנזיר , אביו מיתת לאחר
לנזירותו סתומים מעות אביו  והפריש נזירים, ואביו הוא שהיה ובין  נזירותו,

אביו . נזירות על מגלח הבן הרי  minkgkומת, dklde,ח נזירות הל ' (רמב"ם
טו ).

שלפנינו: מהגירסה ההיפך שהיא במשנתנו , אחרת גירסה didyויש in ?cvik"
el` ixd :iqei iax xn` ± zne ,ezexifpl minezq zern eia` yixtde ,mixifp eia`e `ed
minezq zern yixtde ,xifp eia` didy ixd ?eia` zexifp lr glbny edfi`e ;dacpl elti
lr glbny edf ± `a` zern lr glb`y zpn lr xifp ipixd :xn`e ,zne ezexifp lr

"eia` zexifp בגמרא המובאת בתוספתא וכן  קדמונים). פירוש בשם (תוספות
שבמשנתנו, הגירסה כפי  גורס רש"י שונות: גירסות שתי יוסי  רבי בדברי יש

שלהם הגירסה כפי – התוספות oiireובעלי  ;zetqezae i"yxa ,`xnba oiir)
(`ztqeza.

יוסי, רבי  שבדברי  הסיפא על  וגם הרישא על גם חכמים חולקים רש"י  לפי
מיתת  לאחר שנזר  מי  דווקא חכמים שלדעת עלכלומר  לגלח מנת על אביו

האב, בחיי נזיר  שהיה מי אבל אביו , נזירות על מגלח הריהו  אביו, מעות
דעת  אבל אביו. נזירות על מגלח אינו  עצמו , בפני  אחר  בקרבן נתחייב שכבר
רבי שבדברי הרישא על אלא חולקים אינם שחכמים היא, המפרשים שאר 
שהבאנו כמו  אביו , נזירות על  הבן  מגלח כך  ובין כך שבין סוברים, והם יוסי ,

xephxa`).לעיל ;ixi`nd ;m"anx ;zetqez)
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הנודר  של ולבו פיו  שיהיו  שצריך  בנדרים, הוא כלל נדרים, במסכת שלמדנו  כפי
נדר  מפיו הוציא ואם בשפתיו . שמבטא למה בלבו הנודר שיכוון  והיינו  שווים,

,dpeek `llזה הרי  טעות, או שגגה zerh,מתוך xcp שהנזירות בארנו  וכבר חל. ואינו 
אנו הקדש , מנדרי שהיא "תמורה", שבדין  אלא הם, הנדרים מכלל  ההקדש  וכן 
לג): כז , (ויקרא שנאמר  בטעות, נאמרה ואפילו תופסת, תמורה שכל מוצאים,

חכמים: ודרשו  קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו , המר  d"ואם i d i שוגג –
תמורת  זו "הרי ואמר : עולה", תמורת זו  בהמה "הרי לומר: נתכוון  שאם כמזיד,
הלל, ובית שמאי בית במשנתנו  ונחלקו  קיימים; מפיו שהוציא דבריו  שלמים",
שתי הוקדמו ולכן טעות, בנזירות עוסק פרקנו – מתמורה. הקדש  למדים אם

טעות בהקדש העוסקות (zetqez).משניות

Lc÷ä ,úeòè Lc÷ä :íéøîBà éànL úéaשהקדיש מי  – ÅÇÇÀÄÆÀÅÈÆÀÅ
טעמם, מבואר בגמרא הקדש . זה הרי  להלן, במשנתנו  כמפורש  בטעות,

izdw - zex`ean zeipyn
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Lc÷ä àeä éøä ïBLàø éúéaî;ïáì àöéå–éànL úéaíéøîBà:Lc÷ä;ìlä úéáeíéøîBà:Lc÷ä Bðéà. ¦¥¦¦£¥¤§¥§¨¨¨¨¥©©§¦¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥
·ïBLàø éãéa äìòiL áäæ øðéc,Lc÷ä àeä éøä;óñk ìL äìòå–éànL úéaíéøîBà:Lc÷ä;ìlä úéáe ¦©¨¨¤©£¤§¨¦¦£¥¤§¥§¨¨¤¤¤¥©©§¦¤§¥¥¦¥

íéøîBà:Lc÷ä Bðéà.äðBLàø éãéa äìòzL ïéé ìL úéáç,Lc÷ä àéä éøä;ïîL ìL äúìòå–éànL úéa §¦¥¤§¥¨¦¤©¦¤©£¤§¨¦¦¨£¥¦¤§¥§¨§¨¤¤¤¥©©
íéøîBà:Lc÷ä;ìlä úéáeíéøîBà:Lc÷ä Bðéà. §¦¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥
‚íëçì ìàLðå øéæpa øãpL éî,Bøñàå–øãpL äòMî äðBî.Bøézäå íëçì ìàLð,úLøôî äîäa Bì äúéä– ¦¤¨©©¨¦§¦§©¤¨¨©£¨¤¦¨¨¤¨©¦§©¤¨¨§¦¦¨§¨§¥¨ª§¤¤

øãòa äòøúå àöz.eøîàéànL úéáì ìlä úéa:úeòè Lc÷ä àeäL äæa íéãBî ízà éà,øãòa äòøúå àözL? ¥¥§¦§¤¨¥¤¨§¥¦¥§¥©©¦©¤¦¨¤¤¤§¥¨¤¥¥§¦§¤¨¥¤
íäì eøîàéànL úéa:äòhL éîa íéãBî ízà éà,éøéNò éòéLzì àø÷å,éòéLz éøéNòìå,ãçàìeéøéNò øNò ¨§¨¤¥©©¦©¤¦§¦¤¨¨§¨¨©§¦¦£¦¦§¨£¦¦§¦¦§©©¨¨£¦¦

:ùã÷ä äéäù
aaaaic.adf xp:íéîã úùåã÷ ùåã÷ã éãéîá ïðéòåîùà àëäå ,óåâä úùåã÷ ùåã÷ã éãéîá ïðéòåîùà àùéø
bbbb.xifpa xcpy in:øéæð äéä àìù åì äîåã äéäù ïåùìá.exq`e mkgl l`ype:ïéé úåúùìî øäæð àì àåäå ,úåøéæð ïåùì äæ ïåùìá ùéù åì øîàådpen

.xcpy dryn:íëçì ìàùéù ãò ùåøôì åì äéä øåñéà ÷ôñîã â"òà ,ïéé äúùå øáòù ìò äéì ïðéñð÷ àìåexizde mkgl l`ypïåùìá ïéàù åì øîàù .
:úåøéæð ïåùì äæ.xcra drxze `vz,øîà÷ éãéî àìå ,åúåøéæð úåðáø÷ì øîà÷ éë ,øéæð åðéàã ïåéëã ,ù"á åãåî àäáå .ïéìåçì àöúå éàåä úåòèá äùøôäã

:éúàèçì åæ éøä øîàå úàèç áééç åðéàù íãàëzerh ycwd `edy dfa micen mz` i`:ùã÷ä éåä úåòèá ùã÷ä åúéøîàã ïé÷øô ùéøî àðù éàîå .
.i`ny zia mdl exn`ø÷á øùòî ìëå ïî äéì ïðéáøîã úåòèá åùã÷ã øùò ãçàå éòéùúî åäì éøîà÷ íäéøáãì àìà ,íîòè ø÷éò íáéùäì åùç àì

`xephxa yexit

שאדם  שהקדש כלומר הקדש", מ"סוף הקדש" "תחילת שלמדים

מפני הקדש ", "סוף הנקראת תמורה, כדין דינו  לכתחילה, מקדיש 
אף  בטעות, אפילו  תמורה "מה – אחר  הקדש מכוח באה שקדושתה

בטעות"; אפילו Lc÷äהקדש  Bðéà :íéøîBà ìlä úéáeהקדש – ÅÄÅÀÄÅÆÀÅ
שכן  מתמורה, הקדש למדים אין  הלל בית שלדעת הקדש , אינו טעות

תופסת  הלכך  כראוי, שהוקדש  אחר הקדש מכוח באה קדושתה תמורה,
בטעות. חל הקדש  אין מתחילתו , בהקדש אבל בטעות, אפילו התמורה

ãöék? הלל ובית שמאי בית בו  שנחלקו טעות הקדש של הענין – ÅÇ
øîà:המקדיש –àeä éøä ïBLàø éúéaî àöiL øBçL øBL ÈÇÈÆÅÅÄÅÄÄÂÅ

ïáì àöéå ;Lc÷ä במסקנת ומבואר  ראשון; מביתו  יצא לבן  ושור  – ÆÀÅÀÈÈÈÈ
אחד שחור  שור בביתו למקדיש  שיש בכגון כאן  שמדובר הגמרא,

השחורים  השוורים של ראשון  שהקדיש  דבריו , לפרש  אין  ולכן בלבד,
ומה  ראשון , שיצא שור כל  להקדיש שהתכוון  אלא מביתו, שיצאו
שהשור בטעות, היה שסבור משום אלא זה אין  שחור ", "שור  שאמר

בית  בזה נחלקו  הלכך הקדש , יהיה והוא ראשון, מביתו  יצא השחור 
הלל: ובית Lc÷äשמאי :íéøîBà éànL úéa הלבן השור – ÅÇÇÀÄÆÀÅ

יצא  שהשחור בטעות, שחשב פי על שאף הקדש, הוא ראשון שיצא
חל לפיכך  ראשון, שור בנדרו  והקדיש  הואיל מקום מכל ראשון ,

שכן לבן, הוא ואפילו ראשון, שיצא השור על  zerhההקדש  ycwd
;ycwdLc÷ä Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe," שחור" ואמר שהואיל – ÅÄÅÀÄÅÆÀÅ

שיצא  ומאחר ראשון , כשיצא שחור, שור אלא להקדיש התכוון  לא
הקדש , אינו ycwd.לבן  epi` zerh ycwdy
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הקדש בדין דוגמות להביא מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

במי היא המחלוקת הקודמת במשנה שכן הלל, ובית שמאי בית בו  שנחלקו  טעות

הגוף, קדושת קדושתו  ונמצאת המזבח, על ליקרב ראוי  שהוא שור , שהקדיש

קדושת  היא וקדושתם למזבח, ראויים שאינם בדברים שאף להשמיע, באה ומשנתנו 

הקדש. אינו או  הקדש טעות הקדש  אם הלל , ובית שמאי  בית נחלקו דמים,

:xne`dàeä éøä ,ïBLàø éãéa äìòiL áäæ øðéc;Lc÷ä ÄÇÈÈÆÇÂÆÀÈÄÄÂÅÆÀÅ
äìòåדינרóñk ìLשאמר כפי זהב דינר  ולא ראשון , בידו – ÀÈÈÆÆÆ

טעות, הקדש זה והרי Lc÷äבנדרו , :íéøîBà éànL úéaדינר – ÅÇÇÀÄÆÀÅ
דינר כל להקדיש שהתכוון  לפי  הקדש, הוא ראשון  בידו  שעלה הכסף
ראשון , יעלה זהב שדינר  בטעות סבור  שהיה אלא ראשון , בידו שיעלה

הקדש; טעות Lc÷äוהקדש Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe שלא – ÅÄÅÀÄÅÆÀÅ
שעלה  וכיון  ראשון, בידו שיעלה זהב דינר אלא להקדיש התכוון 

הקדש . אינו  כסף, דינר  `xn:ראשון  m` okeäìòzL ïéé ìL úéáçÈÄÆÇÄÆÇÂÆ
äúìòå ;Lc÷ä àéä éøä ,äðBLàø éãéaחביתïîL ìL– ÀÈÄÄÈÂÅÄÆÀÅÀÈÀÈÆÆÆ

טעות, הקדש כאן  והרי  ראשונה, Lc÷äבידו  :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÆÀÅ
ה  טעות – שהקדש הקדש, היא ראשונה בידו שעלתה שמן של  חבית

Lc÷äהקדש; Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe אינו טעות שהקדש  – ÅÄÅÀÄÅÆÀÅ
"המקדיש בהקדש : הוא שכלל פי על שאף מבואר , בגמרא הקדש.
להקדיש שהתכוון  הנודר של דעתו שאומדים היינו  מקדיש ", יפה בעין 

בטעות  שחשב בין טעות, בהקדש  מקום מכל שבנכסיו , היפה את
שבנכסיו , הרע על  כן  שחשב ובין שבנכסיו , היפה ראשון בידו שיעלה

הקדש. אינו טעות שהקדש  סוברים, הלל בית לעולם

i y y m e i
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øéæpa øãpL éîהיתר ונהג נזירות, לשון  בלשונו  שאין היה וסבור  – ÄÆÈÇÇÈÄ
יין , ושתה íëçìבנדרו, ìàLðå, זמן לאחר  נדרו , על  –Bøñàå– ÀÄÀÇÆÈÈÇÂÈ

ל בלשונו שיש  לו, שאמר היינו  החכם, לו היה ואסר ואסור  נזירות, שון

נדרו, על לעבור  øãpLלו äòMî äðBî כמשעה" מבואר : בגמרא – ÆÄÈÈÆÈÇ
כאותם  לחכם שנשאל  משעה נזירותו ימי את ומונה שחוזר כלומר שנדר"

עולים  אינם נזירותו , על  בהם ועבר  שהואיל שנדר , משעה שעברו  הימים
בהם  שנהג כימים איסור נוהג שיהא חכמים, שקנסוהו  המנין , מן  לו 

אין  נזירותו , על ועבר שנזר "מי  (בגמרא): בברייתא ששנו  כמו  היתר,
לו  ±נזקקין eizepaxw `iadl e` excp xizdl) מונה ),הרא הרא הרא הרא """"ש ש ש ש כן  אם אלא

שם), (בברייתא סובר  יוסי  רבי  ברם, היתר ". בהם שנהג כימים איסור 
אינו  יום, משלושים יותר  נזירותו על ועבר מרובה, בנזירות נדר  שאם

כפשוטה: משנתנו מפרשים ויש יום. שלושים אלא במקומם למנות צריך 
xcpy dryn dpen ידע שלא שגגה, מתוך  נזירותו  על  ועבר הואיל  –

ברם, שנדר. משעה נזירותו  ימי הוא מונה התורה מן  לפיכך נזיר , שהוא

סופרים ziixad`)מדברי itl)היתר בהם שנהג כימים איסור  הוא נוהג
טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ועייןועייןועייןועיין Bøézäå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; íëçì ìàLð– ÄÀÇÆÈÈÀÄÄ

נזירות  עליו  חלה ולא נזירות, לשון  שנדר בלשון שאין החכם, לו שאמר
úLøôîכלל; äîäa Bì äúéä,בנזירות חייב שהוא היה שסבור – ÈÀÈÀÅÈËÀÆÆ

יעשה  מה נזירותו , לקרבן בהמות הפריש נדרו  על לחכם שנשאל  וקודם
והתירו ? לחכם שנשאל לאחר øãòaבבהמתו äòøúå àöz עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ

חולין , בהמות בטעות שאר  שההפרשה לפי קדושה, עליה חלה שלא
äæaהיתה. íéãBî ízà éà :éànL úéáì ìlä úéa eøîàÈÀÅÄÅÀÅÇÇÄÇÆÄÈÆ

øãòa äòøúå àözL ,úeòè Lc÷ä àeäL מודים אינכם כלום – ÆÆÀÅÈÆÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
ול הקדש? אינה בטעות שהופרשה זו שבהמה חולקים בזה, אתם מה

zencewd),לעיל zeipyna)?הקדש טעות שהקדש  eøîàÈÀוסוברים
éànL úéa íäì שכן באו , הלל  בית של שאלתם על להשיב לא – ÈÆÅÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iying wxt xifp zkqn

–Lc÷î àeäL?íäì eøîàìlä úéa:BLc÷ èáMä àG.ìòå éðéîMä ìò èáMä úà çépäå äòè elà äîe ¤§ª¨¨§¨¤¥¦¥©¥¤¦§¨¦¨¨§¦¦©¤©¥¤©©§¦¦§©
øNò íéðL,íeìk äNò ànL?éøéNòä úà LcwL áeúk àlà,øNò ãçà úàå éòéLzä úà Lc÷ àeä. §¥¨¨¤¨¨¨§¤¨¨¤¦¥¤¨£¦¦¦¥¤©§¦¦§¤©©¨¨

„øéæpa øãpL éî,äáðâpL dàöîe Bzîäa úà àéáäì Cìäå;øæð Bzîäa äáðâð àHL ãò íà–ð äæ éøäøéæ; ¦¤¨©©¨¦§¨©§¨¦¤§¤§§¨¨¤¦§§¨¦©¤¦§§¨§¤§¨©£¥¤¨¦
øæð Bzîäa äáðâpMî íàå–øéæð Bðéà.äòè úeòè Bæåéãnä íeçð:Lc÷nä úéa eàöîe äìBbä ïî ïéøéæð eìòLk §¦¦¤¦§§¨§¤§¨©¥¨¦§¨¨¨©©¨¦§¤¨§¦¦¦©¨¨§¥©¦§¨

áøç,íäì øîàéãnä íeçð:Lc÷nä úéaL íéòãBé íúééä elàáøç,íéøæBð íúééä?Bì eøîà:ïøézäå !àG ¨¥¨©¨¤©©¨¦¦¡¦¤§¦¤¥©¦§¨¨¥¡¦¤§¦¨§§¦¦¨
éãnä íeçð.ìöà øácä àaLëeíéîëç,Bì eøîà:Lc÷nä úéa áøç àHL ãò øæpL ìk–øéæð;úéa áøçMîe ©©¨¦§¤¨©¨¨¥¤£¨¦¨§¨¤¨©©¤¨©¥©¦§¨¨¦¦¤¨©¥

Lc÷nä–øéæð Bðéà. ©¦§¨¥¨¦
‰ïcâðk àa ãçàå Cøca ïéëläî eéä,ïäî ãçà øîà:éðBìt äfL øéæð éðéøä;øîà ãçàå:äæ ïéàL øéæð éðéøä ¨§©§¦©¤¤§¤¨¨§¤§¨¨©¤¨¥¤£¥¦¨¦¤¤§¦§¤¨¨©£¥¦¨¦¤¥¤

ïàöå(æ"ë àø÷éå):eyciw hayd `l d"a mdl exn`íäì àø÷ íà ïùã÷î èáùä éøéùòì íéëåîñä øùò ãçàå éòéùúã àéä áåúëä úøæâ øîåìë .äéîúá .
ùã÷ù áåúëä àìà ,éîð øùò íéðùå éðéîù åìéôà ë"à úåòèá ùã÷ä íåùî àîòè éåä åìéàã ,ùã÷ä éåä úåòèá ùã÷äã àîìòá äéðéî ïðéôìé àìå ,éøéùò

:äðéî ïðéôìé àìå àéä áåúëä úøéæâå ,'åë éøéùò
cccc.xifpa xcpy inøãðù ìò èøçúî äæ úîçîå åáðâðù ïàöîå êìäå .úåîäá íúåàî åéúåðáø÷ áéø÷éù øãð éëäã àúòãàå úåîäá åì åéä øãðù äòùáå

:øéæðáifp df ixd xcp eizenda eapbp `ly cr m`.x:ãìåðá ïéçúåô ïéàå éåä ãìåðã ,äæ çúôá íëçä åì øéúé àìå.xcp eapbpy xg`l m`eåìéà øîàå
:íëçä åðøéúéå çúô äæ éøä ,øãåð éúééä àì åáðâðù òãåé éúééä.axg w"nda e`vne dlebd on mixifp elryky icnd megp drh zerh efeåøãð íäå

:íéîëçë äëìäå .ãìåðá ïéçúåô ïéàå àåä ãìåðã íéîëç åì åøîàå ,ïäì øéúäå ,úéáä áøçù íãå÷
dddd.ipelt yi` dfy xifp ipixd:øéæð éðéøä éðåìô ùéà äæ ïéà íà øîåà éðùäå ,øéæð éðéøä éðåìô ùéà àåä éãâðì êìåää äæ íà.mixifp mlekíúåà åìéôàå
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טעות  מחמת אינו  בעדר " ותרעה "תצא כאן האמור הדין  לדעתם
היה  ולא מעולם, נזיר  היה שלא שהתברר משום אלא הנודר, בכוונת

לשיטתם, הלל בית את לשאול  שבאו  אלא נזירות, קרבן להקדיש יכול
הקדש : אינו  טעות äòhLשהקדש éîa íéãBî ízà éàבמעשר – ÄÇÆÄÀÄÆÈÈ

בו שנאמר לבלבלבלב):):):):בהמה, כז כז כז כז ,,,, העשירי((((ויקראויקראויקראויקרא השבט תחת יעבור אשר  "כל 
התשיעי, הכבש  על בטעות השבט את והניח לה'", קודש àø÷åÀÈÈיהיה

éøéNò øNò ãçàìe ,éòéLz éøéNòìå ,éøéNò éòéLzì– ÇÀÄÄÂÄÄÀÈÂÄÄÀÄÄÀÇÇÈÈÂÄÄ
מודים, אינכם Lc÷îכלום àeäLשהכבש סוברים, אינכם כלום – ÆÀËÈ

מקודש אחד כל עשירי, שקראם עשר , האחד הכבש וכן התשיעי 
שנו  כך והלא בטעות? שהקדישו  פי על  אף בהמה, מעשר בקדושת

ולאחד תשיעי ולעשירי עשירי לתשיעי  קרא שאם "מניין בברייתא:
בקר מעשר "וכל לומר : תלמוד מקודשים? ששלשתם עשירי , עשר

את  לרבות – קודש" יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר  כל וצאן 
הקדש ! טעות שהקדש  ראיה, מכאן והרי úéaכולם; íäì eøîàÈÀÈÆÅ

:ìlä,טעות הקדש לענין בהמה ממעשר ראיה להביא okyאין ÄÅ
dnda xyrnaBLc÷ èáMä àGעל בטעות שהניח השבט לא – ÇÅÆÄÀ

בהמה. למעשר  שקידשו  הוא עשר  האחד  ועל התשיעי äîeÈהכבש 
øNò íéðL ìòå éðéîMä ìò èáMä úà çépäå äòè elà– ÄÈÈÀÄÄÇÆÇÅÆÇÇÀÄÄÀÇÀÅÈÈ

עשירי , להם íeìkוקרא äNò ànL שאינם מודים אינכם כלום – ÆÈÈÈÀ
מקודשי שיהו  בדין  הם אף לדבריכם והלא הקדשמקודשים? שהרי ם,

מקודשים  עשר  והאחד  התשיעי  שדווקא הטעם, ומה הקדש. טעות

éòéLzäהם? úà Lc÷ àeä ,éøéNòä úà LcwL áeúk àlàÆÈÈÆÄÅÆÈÂÄÄÄÅÆÇÀÄÄ
øNò ãçà úàå בא הוא העשירי , הכבש  את שקידש כתוב אותו – ÀÆÇÇÈÈ

אותם  קרא שאם לעשירי, הסמוכים עשר, והאחד התשיעי את לרבות
לעיל, שהבאנו  כמו בהמה, למעשר  הם אף נתקדשו  עשירי , בטעות

ולעולם  טעות, להקדש ממנה למדים ואין  הוא, הכתוב שגזירת והרי 
הקדש. אינו טעות הקדש 
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øéæpa øãpL éî מהבהמות נזירותו  קרבנות שיביא דעת על  – ÄÆÈÇÇÈÄ
Bzîäaשברשותו, úà àéáäì Cìäå הבהמות שלש  כלומר  – ÀÈÇÀÈÄÆÀÆÀ

נזירותו  ימי במלאת להקריבן  äáðâpL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),שחייב dàöîe– ÀÈÈÆÄÀÀÈ
מהן  אחת אלא נגנבה לא אפילו או  בהמותיו , שנגנבו כלומר  בהמתו,

טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות בבבב;;;; ב ב ב ב ,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  הלהלהלהל'''' זה ((((רמברמברמברמב""""םםםם מחמת מתחרט והוא

שכן  זה, חרטה פתח ידי על  נזירותו  לו שיתיר  לחכם ובא נדרו, על 
בנזיר, נודר הייתי  לא נגנבה, שבהמתי  יודע הייתי  "אילו הוא: אומר

אחר ", קרבן  לקנות לי  øæðשאין Bzîäa äáðâð àHL ãò íà– ÄÇÆÄÀÀÈÀÆÀÈÇ
בהמתו, שנגנבה קודם בנזירות נדר øéæðאם äæ éøä החכם ואין – ÂÅÆÈÄ

שנתחדש פתח הוא הגניבה שענין  לפי  זה, חרטה בפתח נדרו  לו מתיר
(נדרים שנינו והרי  הנדר, לאחר  בנולד ;ונולד פותחים שאין  ב), ט,

øæð Bzîäa äáðâpMî íàå בהמתו כבר היתה לא שנדר  שבשעה – ÀÄÄÆÄÀÀÈÀÆÀÈÇ
ברשותו, שבהמתו  כן  דעת על טעות מתוך נדר והוא ויוכלברשותו,

נזירותו, לקרבן  øéæðלהקריבה Bðéàלהתיר החכם שיכול  כלומר – ÅÈÄ
זה. חרטה בפתח נזירותו  éãnäלו íeçð äòè úeòè Bæå שהיה – ÀÈÈÈÇÇÈÄ

מצוי בשאינו ואפילו  בנולד, שפותחים ïéøéæð((((תוספות תוספות תוספות תוספות ):):):):סבור  eìòLkÀÆÈÀÄÄ
äìBbä ïî נזירותם להשלים כדי  ועלו הבית, שחרב קודם שנזרו – ÄÇÈ

המקדש, בבית נזירותם קרבנות áøçולהקריב Lc÷nä úéa eàöîeÈÀÅÇÄÀÈÈÅ
צריכים  הרי  כן  לא שאם נדרם, להם שיתיר  המדי , נחום לפני ובאו  –

נזירותם, קרבנות להביא יכולים ואינם הואיל  לעולם, נזירות לנהוג הם
Lc÷nä úéaL íéòãBé íúééä elà :éãnä íeçð íäì øîàÈÇÈÆÇÇÈÄÄÁÄÆÀÄÆÅÇÄÀÈ

!àG :Bì eøîà ?íéøæBð íúééä ,áøç, כן יודעים היינו  אילו  – ÈÅÁÄÆÀÄÈÀ
לעולם, נזירות לנהוג רוצים היינו שלא נוזרים, היינו  ïøézäåÀÄÄÈלא

éãnä íeçð.זה בפתח נזירותם להם התיר  –ìöà øácä àaLëe ÇÇÈÄÀÆÈÇÈÈÅÆ
Lc÷nä úéa áøç àHL ãò øæpL ìk :Bì eøîà ,íéîëç– ÂÈÄÈÀÈÆÈÇÇÆÈÇÅÇÄÀÈ

המקדש, בית שחרב קודם נזירות עליו  שקיבל  כלומרøéæðכל הוא, – ÈÄ
הבית  חורבן שאף לפי  המדי , נחום שהתיר כדרך נדרו להתיר שאין

בנולד , פותחים ואין  הוא, מצוי  שאינו Lc÷nä"נולד " úéa áøçMîeÄÆÈÇÅÇÄÀÈ
דעת  על  ונדר ידע, שלא אלא המקדש , בית חורבן לאחר  שנזר  וכל –

קיים, המקדש  שבית øéæðכן  Bðéà זה והרי  היא, בטעות שנזירות – ÅÈÄ
נזירותו. להתרת המועיל minkgk.פתח dklde

y c e w z a y
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נחלקו כך  טעות, בהקדש  הלל ובית שמאי בית שנחלקו שכשם ללמד , באה משנתנו

טעות. בנזירות

Cøca ïéëläî eéä,אנשים ששה –ïcâðk àa ãçàå ונחלקו – ÈÀÇÀÄÇÆÆÀÆÈÈÀÆÀÈ
כנגדם, הבא זה הוא מי ïäîביניהם, ãçà øîà:האנשים מששת – ÈÇÆÈÅÆ

éðBìt äfL øéæð éðéøäהריני הוא, פלוני איש כנגדנו  הבא זה אם – ÂÅÄÈÄÆÆÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Lc÷ä àeä éøä ïBLàø éúéaî;ïáì àöéå–éànL úéaíéøîBà:Lc÷ä;ìlä úéáeíéøîBà:Lc÷ä Bðéà. ¦¥¦¦£¥¤§¥§¨¨¨¨¥©©§¦¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥
·ïBLàø éãéa äìòiL áäæ øðéc,Lc÷ä àeä éøä;óñk ìL äìòå–éànL úéaíéøîBà:Lc÷ä;ìlä úéáe ¦©¨¨¤©£¤§¨¦¦£¥¤§¥§¨¨¤¤¤¥©©§¦¤§¥¥¦¥

íéøîBà:Lc÷ä Bðéà.äðBLàø éãéa äìòzL ïéé ìL úéáç,Lc÷ä àéä éøä;ïîL ìL äúìòå–éànL úéa §¦¥¤§¥¨¦¤©¦¤©£¤§¨¦¦¨£¥¦¤§¥§¨§¨¤¤¤¥©©
íéøîBà:Lc÷ä;ìlä úéáeíéøîBà:Lc÷ä Bðéà. §¦¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥
‚íëçì ìàLðå øéæpa øãpL éî,Bøñàå–øãpL äòMî äðBî.Bøézäå íëçì ìàLð,úLøôî äîäa Bì äúéä– ¦¤¨©©¨¦§¦§©¤¨¨©£¨¤¦¨¨¤¨©¦§©¤¨¨§¦¦¨§¨§¥¨ª§¤¤

øãòa äòøúå àöz.eøîàéànL úéáì ìlä úéa:úeòè Lc÷ä àeäL äæa íéãBî ízà éà,øãòa äòøúå àözL? ¥¥§¦§¤¨¥¤¨§¥¦¥§¥©©¦©¤¦¨¤¤¤§¥¨¤¥¥§¦§¤¨¥¤
íäì eøîàéànL úéa:äòhL éîa íéãBî ízà éà,éøéNò éòéLzì àø÷å,éòéLz éøéNòìå,ãçàìeéøéNò øNò ¨§¨¤¥©©¦©¤¦§¦¤¨¨§¨¨©§¦¦£¦¦§¨£¦¦§¦¦§©©¨¨£¦¦

:ùã÷ä äéäù
aaaaic.adf xp:íéîã úùåã÷ ùåã÷ã éãéîá ïðéòåîùà àëäå ,óåâä úùåã÷ ùåã÷ã éãéîá ïðéòåîùà àùéø
bbbb.xifpa xcpy in:øéæð äéä àìù åì äîåã äéäù ïåùìá.exq`e mkgl l`ype:ïéé úåúùìî øäæð àì àåäå ,úåøéæð ïåùì äæ ïåùìá ùéù åì øîàådpen

.xcpy dryn:íëçì ìàùéù ãò ùåøôì åì äéä øåñéà ÷ôñîã â"òà ,ïéé äúùå øáòù ìò äéì ïðéñð÷ àìåexizde mkgl l`ypïåùìá ïéàù åì øîàù .
:úåøéæð ïåùì äæ.xcra drxze `vz,øîà÷ éãéî àìå ,åúåøéæð úåðáø÷ì øîà÷ éë ,øéæð åðéàã ïåéëã ,ù"á åãåî àäáå .ïéìåçì àöúå éàåä úåòèá äùøôäã

:éúàèçì åæ éøä øîàå úàèç áééç åðéàù íãàëzerh ycwd `edy dfa micen mz` i`:ùã÷ä éåä úåòèá ùã÷ä åúéøîàã ïé÷øô ùéøî àðù éàîå .
.i`ny zia mdl exn`ø÷á øùòî ìëå ïî äéì ïðéáøîã úåòèá åùã÷ã øùò ãçàå éòéùúî åäì éøîà÷ íäéøáãì àìà ,íîòè ø÷éò íáéùäì åùç àì

`xephxa yexit

שאדם  שהקדש כלומר הקדש", מ"סוף הקדש" "תחילת שלמדים

מפני הקדש ", "סוף הנקראת תמורה, כדין דינו  לכתחילה, מקדיש 
אף  בטעות, אפילו  תמורה "מה – אחר  הקדש מכוח באה שקדושתה

בטעות"; אפילו Lc÷äהקדש  Bðéà :íéøîBà ìlä úéáeהקדש – ÅÄÅÀÄÅÆÀÅ
שכן  מתמורה, הקדש למדים אין  הלל בית שלדעת הקדש , אינו טעות

תופסת  הלכך  כראוי, שהוקדש  אחר הקדש מכוח באה קדושתה תמורה,
בטעות. חל הקדש  אין מתחילתו , בהקדש אבל בטעות, אפילו התמורה

ãöék? הלל ובית שמאי בית בו  שנחלקו טעות הקדש של הענין – ÅÇ
øîà:המקדיש –àeä éøä ïBLàø éúéaî àöiL øBçL øBL ÈÇÈÆÅÅÄÅÄÄÂÅ

ïáì àöéå ;Lc÷ä במסקנת ומבואר  ראשון; מביתו  יצא לבן  ושור  – ÆÀÅÀÈÈÈÈ
אחד שחור  שור בביתו למקדיש  שיש בכגון כאן  שמדובר הגמרא,

השחורים  השוורים של ראשון  שהקדיש  דבריו , לפרש  אין  ולכן בלבד,
ומה  ראשון , שיצא שור כל  להקדיש שהתכוון  אלא מביתו, שיצאו
שהשור בטעות, היה שסבור משום אלא זה אין  שחור ", "שור  שאמר

בית  בזה נחלקו  הלכך הקדש , יהיה והוא ראשון, מביתו  יצא השחור 
הלל: ובית Lc÷äשמאי :íéøîBà éànL úéa הלבן השור – ÅÇÇÀÄÆÀÅ

יצא  שהשחור בטעות, שחשב פי על שאף הקדש, הוא ראשון שיצא
חל לפיכך  ראשון, שור בנדרו  והקדיש  הואיל מקום מכל ראשון ,

שכן לבן, הוא ואפילו ראשון, שיצא השור על  zerhההקדש  ycwd
;ycwdLc÷ä Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe," שחור" ואמר שהואיל – ÅÄÅÀÄÅÆÀÅ

שיצא  ומאחר ראשון , כשיצא שחור, שור אלא להקדיש התכוון  לא
הקדש , אינו ycwd.לבן  epi` zerh ycwdy
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הקדש בדין דוגמות להביא מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

במי היא המחלוקת הקודמת במשנה שכן הלל, ובית שמאי בית בו  שנחלקו  טעות

הגוף, קדושת קדושתו  ונמצאת המזבח, על ליקרב ראוי  שהוא שור , שהקדיש

קדושת  היא וקדושתם למזבח, ראויים שאינם בדברים שאף להשמיע, באה ומשנתנו 

הקדש. אינו או  הקדש טעות הקדש  אם הלל , ובית שמאי  בית נחלקו דמים,

:xne`dàeä éøä ,ïBLàø éãéa äìòiL áäæ øðéc;Lc÷ä ÄÇÈÈÆÇÂÆÀÈÄÄÂÅÆÀÅ
äìòåדינרóñk ìLשאמר כפי זהב דינר  ולא ראשון , בידו – ÀÈÈÆÆÆ

טעות, הקדש זה והרי Lc÷äבנדרו , :íéøîBà éànL úéaדינר – ÅÇÇÀÄÆÀÅ
דינר כל להקדיש שהתכוון  לפי  הקדש, הוא ראשון  בידו  שעלה הכסף
ראשון , יעלה זהב שדינר  בטעות סבור  שהיה אלא ראשון , בידו שיעלה

הקדש; טעות Lc÷äוהקדש Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe שלא – ÅÄÅÀÄÅÆÀÅ
שעלה  וכיון  ראשון, בידו שיעלה זהב דינר אלא להקדיש התכוון 

הקדש . אינו  כסף, דינר  `xn:ראשון  m` okeäìòzL ïéé ìL úéáçÈÄÆÇÄÆÇÂÆ
äúìòå ;Lc÷ä àéä éøä ,äðBLàø éãéaחביתïîL ìL– ÀÈÄÄÈÂÅÄÆÀÅÀÈÀÈÆÆÆ

טעות, הקדש כאן  והרי  ראשונה, Lc÷äבידו  :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÆÀÅ
ה  טעות – שהקדש הקדש, היא ראשונה בידו שעלתה שמן של  חבית

Lc÷äהקדש; Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe אינו טעות שהקדש  – ÅÄÅÀÄÅÆÀÅ
"המקדיש בהקדש : הוא שכלל פי על שאף מבואר , בגמרא הקדש.
להקדיש שהתכוון  הנודר של דעתו שאומדים היינו  מקדיש ", יפה בעין 

בטעות  שחשב בין טעות, בהקדש  מקום מכל שבנכסיו , היפה את
שבנכסיו , הרע על  כן  שחשב ובין שבנכסיו , היפה ראשון בידו שיעלה

הקדש. אינו טעות שהקדש  סוברים, הלל בית לעולם

i y y m e i
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øéæpa øãpL éîהיתר ונהג נזירות, לשון  בלשונו  שאין היה וסבור  – ÄÆÈÇÇÈÄ
יין , ושתה íëçìבנדרו, ìàLðå, זמן לאחר  נדרו , על  –Bøñàå– ÀÄÀÇÆÈÈÇÂÈ

ל בלשונו שיש  לו, שאמר היינו  החכם, לו היה ואסר ואסור  נזירות, שון

נדרו, על לעבור  øãpLלו äòMî äðBî כמשעה" מבואר : בגמרא – ÆÄÈÈÆÈÇ
כאותם  לחכם שנשאל  משעה נזירותו ימי את ומונה שחוזר כלומר שנדר"

עולים  אינם נזירותו , על  בהם ועבר  שהואיל שנדר , משעה שעברו  הימים
בהם  שנהג כימים איסור נוהג שיהא חכמים, שקנסוהו  המנין , מן  לו 

אין  נזירותו , על ועבר שנזר "מי  (בגמרא): בברייתא ששנו  כמו  היתר,
לו  ±נזקקין eizepaxw `iadl e` excp xizdl) מונה ),הרא הרא הרא הרא """"ש ש ש ש כן  אם אלא

שם), (בברייתא סובר  יוסי  רבי  ברם, היתר ". בהם שנהג כימים איסור 
אינו  יום, משלושים יותר  נזירותו על ועבר מרובה, בנזירות נדר  שאם

כפשוטה: משנתנו מפרשים ויש יום. שלושים אלא במקומם למנות צריך 
xcpy dryn dpen ידע שלא שגגה, מתוך  נזירותו  על  ועבר הואיל  –

ברם, שנדר. משעה נזירותו  ימי הוא מונה התורה מן  לפיכך נזיר , שהוא

סופרים ziixad`)מדברי itl)היתר בהם שנהג כימים איסור  הוא נוהג
טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ועייןועייןועייןועיין Bøézäå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; íëçì ìàLð– ÄÀÇÆÈÈÀÄÄ

נזירות  עליו  חלה ולא נזירות, לשון  שנדר בלשון שאין החכם, לו שאמר
úLøôîכלל; äîäa Bì äúéä,בנזירות חייב שהוא היה שסבור – ÈÀÈÀÅÈËÀÆÆ

יעשה  מה נזירותו , לקרבן בהמות הפריש נדרו  על לחכם שנשאל  וקודם
והתירו ? לחכם שנשאל לאחר øãòaבבהמתו äòøúå àöz עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ

חולין , בהמות בטעות שאר  שההפרשה לפי קדושה, עליה חלה שלא
äæaהיתה. íéãBî ízà éà :éànL úéáì ìlä úéa eøîàÈÀÅÄÅÀÅÇÇÄÇÆÄÈÆ

øãòa äòøúå àözL ,úeòè Lc÷ä àeäL מודים אינכם כלום – ÆÆÀÅÈÆÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
ול הקדש? אינה בטעות שהופרשה זו שבהמה חולקים בזה, אתם מה

zencewd),לעיל zeipyna)?הקדש טעות שהקדש  eøîàÈÀוסוברים
éànL úéa íäì שכן באו , הלל  בית של שאלתם על להשיב לא – ÈÆÅÇÇ
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–Lc÷î àeäL?íäì eøîàìlä úéa:BLc÷ èáMä àG.ìòå éðéîMä ìò èáMä úà çépäå äòè elà äîe ¤§ª¨¨§¨¤¥¦¥©¥¤¦§¨¦¨¨§¦¦©¤©¥¤©©§¦¦§©
øNò íéðL,íeìk äNò ànL?éøéNòä úà LcwL áeúk àlà,øNò ãçà úàå éòéLzä úà Lc÷ àeä. §¥¨¨¤¨¨¨§¤¨¨¤¦¥¤¨£¦¦¦¥¤©§¦¦§¤©©¨¨

„øéæpa øãpL éî,äáðâpL dàöîe Bzîäa úà àéáäì Cìäå;øæð Bzîäa äáðâð àHL ãò íà–ð äæ éøäøéæ; ¦¤¨©©¨¦§¨©§¨¦¤§¤§§¨¨¤¦§§¨¦©¤¦§§¨§¤§¨©£¥¤¨¦
øæð Bzîäa äáðâpMî íàå–øéæð Bðéà.äòè úeòè Bæåéãnä íeçð:Lc÷nä úéa eàöîe äìBbä ïî ïéøéæð eìòLk §¦¦¤¦§§¨§¤§¨©¥¨¦§¨¨¨©©¨¦§¤¨§¦¦¦©¨¨§¥©¦§¨

áøç,íäì øîàéãnä íeçð:Lc÷nä úéaL íéòãBé íúééä elàáøç,íéøæBð íúééä?Bì eøîà:ïøézäå !àG ¨¥¨©¨¤©©¨¦¦¡¦¤§¦¤¥©¦§¨¨¥¡¦¤§¦¨§§¦¦¨
éãnä íeçð.ìöà øácä àaLëeíéîëç,Bì eøîà:Lc÷nä úéa áøç àHL ãò øæpL ìk–øéæð;úéa áøçMîe ©©¨¦§¤¨©¨¨¥¤£¨¦¨§¨¤¨©©¤¨©¥©¦§¨¨¦¦¤¨©¥

Lc÷nä–øéæð Bðéà. ©¦§¨¥¨¦
‰ïcâðk àa ãçàå Cøca ïéëläî eéä,ïäî ãçà øîà:éðBìt äfL øéæð éðéøä;øîà ãçàå:äæ ïéàL øéæð éðéøä ¨§©§¦©¤¤§¤¨¨§¤§¨¨©¤¨¥¤£¥¦¨¦¤¤§¦§¤¨¨©£¥¦¨¦¤¥¤

ïàöå(æ"ë àø÷éå):eyciw hayd `l d"a mdl exn`íäì àø÷ íà ïùã÷î èáùä éøéùòì íéëåîñä øùò ãçàå éòéùúã àéä áåúëä úøæâ øîåìë .äéîúá .
ùã÷ù áåúëä àìà ,éîð øùò íéðùå éðéîù åìéôà ë"à úåòèá ùã÷ä íåùî àîòè éåä åìéàã ,ùã÷ä éåä úåòèá ùã÷äã àîìòá äéðéî ïðéôìé àìå ,éøéùò

:äðéî ïðéôìé àìå àéä áåúëä úøéæâå ,'åë éøéùò
cccc.xifpa xcpy inøãðù ìò èøçúî äæ úîçîå åáðâðù ïàöîå êìäå .úåîäá íúåàî åéúåðáø÷ áéø÷éù øãð éëäã àúòãàå úåîäá åì åéä øãðù äòùáå

:øéæðáifp df ixd xcp eizenda eapbp `ly cr m`.x:ãìåðá ïéçúåô ïéàå éåä ãìåðã ,äæ çúôá íëçä åì øéúé àìå.xcp eapbpy xg`l m`eåìéà øîàå
:íëçä åðøéúéå çúô äæ éøä ,øãåð éúééä àì åáðâðù òãåé éúééä.axg w"nda e`vne dlebd on mixifp elryky icnd megp drh zerh efeåøãð íäå

:íéîëçë äëìäå .ãìåðá ïéçúåô ïéàå àåä ãìåðã íéîëç åì åøîàå ,ïäì øéúäå ,úéáä áøçù íãå÷
dddd.ipelt yi` dfy xifp ipixd:øéæð éðéøä éðåìô ùéà äæ ïéà íà øîåà éðùäå ,øéæð éðéøä éðåìô ùéà àåä éãâðì êìåää äæ íà.mixifp mlekíúåà åìéôàå

`xephxa yexit

טעות  מחמת אינו  בעדר " ותרעה "תצא כאן האמור הדין  לדעתם
היה  ולא מעולם, נזיר  היה שלא שהתברר משום אלא הנודר, בכוונת

לשיטתם, הלל בית את לשאול  שבאו  אלא נזירות, קרבן להקדיש יכול
הקדש : אינו  טעות äòhLשהקדש éîa íéãBî ízà éàבמעשר – ÄÇÆÄÀÄÆÈÈ

בו שנאמר לבלבלבלב):):):):בהמה, כז כז כז כז ,,,, העשירי((((ויקראויקראויקראויקרא השבט תחת יעבור אשר  "כל 
התשיעי, הכבש  על בטעות השבט את והניח לה'", קודש àø÷åÀÈÈיהיה

éøéNò øNò ãçàìe ,éòéLz éøéNòìå ,éøéNò éòéLzì– ÇÀÄÄÂÄÄÀÈÂÄÄÀÄÄÀÇÇÈÈÂÄÄ
מודים, אינכם Lc÷îכלום àeäLשהכבש סוברים, אינכם כלום – ÆÀËÈ

מקודש אחד כל עשירי, שקראם עשר , האחד הכבש וכן התשיעי 
שנו  כך והלא בטעות? שהקדישו  פי על  אף בהמה, מעשר בקדושת

ולאחד תשיעי ולעשירי עשירי לתשיעי  קרא שאם "מניין בברייתא:
בקר מעשר "וכל לומר : תלמוד מקודשים? ששלשתם עשירי , עשר

את  לרבות – קודש" יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר  כל וצאן 
הקדש ! טעות שהקדש  ראיה, מכאן והרי úéaכולם; íäì eøîàÈÀÈÆÅ

:ìlä,טעות הקדש לענין בהמה ממעשר ראיה להביא okyאין ÄÅ
dnda xyrnaBLc÷ èáMä àGעל בטעות שהניח השבט לא – ÇÅÆÄÀ

בהמה. למעשר  שקידשו  הוא עשר  האחד  ועל התשיעי äîeÈהכבש 
øNò íéðL ìòå éðéîMä ìò èáMä úà çépäå äòè elà– ÄÈÈÀÄÄÇÆÇÅÆÇÇÀÄÄÀÇÀÅÈÈ

עשירי , להם íeìkוקרא äNò ànL שאינם מודים אינכם כלום – ÆÈÈÈÀ
מקודשי שיהו  בדין  הם אף לדבריכם והלא הקדשמקודשים? שהרי ם,

מקודשים  עשר  והאחד  התשיעי  שדווקא הטעם, ומה הקדש. טעות

éòéLzäהם? úà Lc÷ àeä ,éøéNòä úà LcwL áeúk àlàÆÈÈÆÄÅÆÈÂÄÄÄÅÆÇÀÄÄ
øNò ãçà úàå בא הוא העשירי , הכבש  את שקידש כתוב אותו – ÀÆÇÇÈÈ

אותם  קרא שאם לעשירי, הסמוכים עשר, והאחד התשיעי את לרבות
לעיל, שהבאנו  כמו בהמה, למעשר  הם אף נתקדשו  עשירי , בטעות

ולעולם  טעות, להקדש ממנה למדים ואין  הוא, הכתוב שגזירת והרי 
הקדש. אינו טעות הקדש 
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øéæpa øãpL éî מהבהמות נזירותו  קרבנות שיביא דעת על  – ÄÆÈÇÇÈÄ
Bzîäaשברשותו, úà àéáäì Cìäå הבהמות שלש  כלומר  – ÀÈÇÀÈÄÆÀÆÀ

נזירותו  ימי במלאת להקריבן  äáðâpL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),שחייב dàöîe– ÀÈÈÆÄÀÀÈ
מהן  אחת אלא נגנבה לא אפילו או  בהמותיו , שנגנבו כלומר  בהמתו,

טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות בבבב;;;; ב ב ב ב ,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  הלהלהלהל'''' זה ((((רמברמברמברמב""""םםםם מחמת מתחרט והוא

שכן  זה, חרטה פתח ידי על  נזירותו  לו שיתיר  לחכם ובא נדרו, על 
בנזיר, נודר הייתי  לא נגנבה, שבהמתי  יודע הייתי  "אילו הוא: אומר

אחר ", קרבן  לקנות לי  øæðשאין Bzîäa äáðâð àHL ãò íà– ÄÇÆÄÀÀÈÀÆÀÈÇ
בהמתו, שנגנבה קודם בנזירות נדר øéæðאם äæ éøä החכם ואין – ÂÅÆÈÄ

שנתחדש פתח הוא הגניבה שענין  לפי  זה, חרטה בפתח נדרו  לו מתיר
(נדרים שנינו והרי  הנדר, לאחר  בנולד ;ונולד פותחים שאין  ב), ט,

øæð Bzîäa äáðâpMî íàå בהמתו כבר היתה לא שנדר  שבשעה – ÀÄÄÆÄÀÀÈÀÆÀÈÇ
ברשותו, שבהמתו  כן  דעת על טעות מתוך נדר והוא ויוכלברשותו,

נזירותו, לקרבן  øéæðלהקריבה Bðéàלהתיר החכם שיכול  כלומר – ÅÈÄ
זה. חרטה בפתח נזירותו  éãnäלו íeçð äòè úeòè Bæå שהיה – ÀÈÈÈÇÇÈÄ

מצוי בשאינו ואפילו  בנולד, שפותחים ïéøéæð((((תוספות תוספות תוספות תוספות ):):):):סבור  eìòLkÀÆÈÀÄÄ
äìBbä ïî נזירותם להשלים כדי  ועלו הבית, שחרב קודם שנזרו – ÄÇÈ

המקדש, בבית נזירותם קרבנות áøçולהקריב Lc÷nä úéa eàöîeÈÀÅÇÄÀÈÈÅ
צריכים  הרי  כן  לא שאם נדרם, להם שיתיר  המדי , נחום לפני ובאו  –

נזירותם, קרבנות להביא יכולים ואינם הואיל  לעולם, נזירות לנהוג הם
Lc÷nä úéaL íéòãBé íúééä elà :éãnä íeçð íäì øîàÈÇÈÆÇÇÈÄÄÁÄÆÀÄÆÅÇÄÀÈ

!àG :Bì eøîà ?íéøæBð íúééä ,áøç, כן יודעים היינו  אילו  – ÈÅÁÄÆÀÄÈÀ
לעולם, נזירות לנהוג רוצים היינו שלא נוזרים, היינו  ïøézäåÀÄÄÈלא

éãnä íeçð.זה בפתח נזירותם להם התיר  –ìöà øácä àaLëe ÇÇÈÄÀÆÈÇÈÈÅÆ
Lc÷nä úéa áøç àHL ãò øæpL ìk :Bì eøîà ,íéîëç– ÂÈÄÈÀÈÆÈÇÇÆÈÇÅÇÄÀÈ

המקדש, בית שחרב קודם נזירות עליו  שקיבל  כלומרøéæðכל הוא, – ÈÄ
הבית  חורבן שאף לפי  המדי , נחום שהתיר כדרך נדרו להתיר שאין

בנולד , פותחים ואין  הוא, מצוי  שאינו Lc÷nä"נולד " úéa áøçMîeÄÆÈÇÅÇÄÀÈ
דעת  על  ונדר ידע, שלא אלא המקדש , בית חורבן לאחר  שנזר  וכל –

קיים, המקדש  שבית øéæðכן  Bðéà זה והרי  היא, בטעות שנזירות – ÅÈÄ
נזירותו. להתרת המועיל minkgk.פתח dklde

y c e w z a y
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נחלקו כך  טעות, בהקדש  הלל ובית שמאי בית שנחלקו שכשם ללמד , באה משנתנו

טעות. בנזירות

Cøca ïéëläî eéä,אנשים ששה –ïcâðk àa ãçàå ונחלקו – ÈÀÇÀÄÇÆÆÀÆÈÈÀÆÀÈ
כנגדם, הבא זה הוא מי ïäîביניהם, ãçà øîà:האנשים מששת – ÈÇÆÈÅÆ

éðBìt äfL øéæð éðéøäהריני הוא, פלוני איש כנגדנו  הבא זה אם – ÂÅÄÈÄÆÆÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn



eקצב dpyn iying wxt xifp zkqn

éðBìt;øéæð íkî ãçàL øéæð éðéøä;øéæð íkî ãçà ïéàL;íéøéæð íëéðML;íéøéæð íëlkL–éànL úéaíéøîBà: §¦£¥¦¨¦¤¤¨¦¤¨¦¤¥¤¨¦¤¨¦¤§¥¤§¦¦¤ª§¤§¦¦¥©©§¦
íéøéæð ílk.ìlä úéáeíéøîBà:åéøác eîi÷úð àHL éî àlà øéæð Bðéà.ïBôøè éaøåøîBà:øéæð íäî ãçà ïéà. ª¨§¦¦¥¦¥§¦¥¨¦¤¨¦¤¦§©§§¨¨§©¦©§¥¥¤¨¥¤¨¦

ÂåéøBçàì òézøä–øéæð Bðéà.ïBòîL éaøøîBà:øîàé:éøáãk äéä íà–äáBç øéæð éðéøä;åàì íàå–éðéøä ¦§¦©©£¨¥¨¦©¦¦§¥Ÿ©¦¨¨¦§¨©£¥¦§¦¨§¦¨£¥¦
äáãð øéæð. §¦§¨¨

:úåøéæð àéåä úåòèá úåøéæð éîð éëä ,ùã÷ä éåä úåòèá ùã÷äã éëéä éëã .íäéøáã åîéé÷úð àìù.xifp mdn cg` oi` xne` h"xúåøéæð ïéà è"ø øáñã
:è"øë äëìä ïéàå .åéøáãë äéäéù åøãð úòùá åì òåãé äéä àì éðä ìëå ,øéæð àäéù åøãð úòùá åì òåãéå øåøá àäéù øîåìë ,äàìôäì àìà

eeee.eixeg`l rizxd:àåä éî òãåð àìå åéøåçàì øæç ïãâðë àáù äæ.xifp epi`úòùá äéä åúòãå à÷éôñà äéùôð ùðéà úéçî àìã ,øéæð íäî ãçà ïéà
:íåìë åéøáãá äéäé àìù øåøéá éãéì øáãä àáé àì íàù øãðä.'ek xne` oerny 'xéøäù ïúð÷ú äîå .øéîçäì úåøéæð ÷ôñ øîàã äéîòèì ïåòîù éáø

äéù åéøáãë åðéà íà øîåìå ãçà ìë úåðúäì íéëéøö àìà ,÷ôñî ïáø÷ àéáäì øùôà éà:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äáãð øéæð à
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éðBìtנזיר ; äæ ïéàL øéæð éðéøä :øîà ãçàå: אמר והשני – ÀÆÈÈÇÂÅÄÈÄÆÅÆÀÄ
נזיר; הריני  פלוני , איש  זה אין  mipey`xd:אם miipyl xn` iyilyde

øéæð íkî ãçàL øéæð éðéøä;נזיר מכם אחד  אם –xn` iriaxde ÂÅÄÈÄÆÆÈÄÆÈÄ
xifp ipixd :mdløéæð íkî ãçà ïéàL אינו מכם אחד אם כלומר – ÆÅÆÈÄÆÈÄ

xifpנזיר; ipixd :miipyd mze`l xn` iyingdeíéøéæð íëéðML אם – ÆÀÅÆÀÄÄ
נזירים; xifpשניכם ipixd :eixag lkl xn` iyiydeíéøéæð íëlkL– ÆËÀÆÀÄÄ

נזירים, כולכם íéøéæðאם ílk :íéøîBà éànL úéaהואיל – ÅÇÇÀÄËÈÀÄÄ
שטעה  בדבר נדרו  שתלה מי  אף נזיר ", "הריני אמר : מהם אחד  וכל 

כשם  היא, נזירות בטעות נזירות שמאי: בית שסוברים נזיר, הריהו בו,
הקדש . טעות æðשהקדש Bðéà :íéøîBà ìlä úéáeéî àlà øé ÅÄÅÀÄÅÈÄÆÈÄ
åéøác eîi÷úð àHL–:מגיהים inבגמרא `l` xifp epi`e n i i w z p y ÆÄÀÇÀÀÈÈ

,eixac, בנדרו שהתנה בדברים נזירותו תלה מהם אחד  וכל שהואיל

אינו  בדבריו  שטעה מי  אבל  נזיר, הריהו דבריו שנתקיימו  מי לפיכך
øéæðנזיר, íäî ãçà ïéà :øîBà ïBôøè éaøåש הנזירות – אין  ÀÇÄÇÀÅÅÆÈÅÆÈÄ

הנודר, על לו חלה ברור כן אם שנאמראלא נזיר , שהוא הנדר  בשעת

נזיר בבבב):):):):בפרשת וווו,,,, ודרשו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נזיר ", נדר  לנדור יפליא כי  "איש...
חלה  הנזירות שאין כלומר  להפלאה, אלא נזירות ניתנה לא חכמים:

עליו  מקבל שהוא ברור באופן  דבריו  מפרש  הוא כן אם אלא אדם על 
אלו  כל אבל נזיר, שיהא נדרו בשעת לו  וידוע שברור  והיינו נזירות,

נזירים, שיהיו  נדרם בשעת להם ידוע היה ולא הספק, על  נדרו  הרי
נזיר. מהם אחד  אין הלכך 

שלפנינו הגירסה את מקיימים יש אבל  המפרשים. רוב כפי  משנתנו  בארנו 
הלל ): בית eixac",(בדברי eniiwzp `ly in `l` xifp epi`"משנתנו הם ומפרשים

אחרת xnbay`),בדרך  iia` zrc it lr) שזה היא דעתי לומר : נתכוון שהראשון 
לומר: נתכוון והשני  נזיר , הריני  פלוני  הוא ואם פלוני, איש אינו  כנגדנו הבא
ולפיכך להלן , וכן  נזיר , הריני פלוני אינו  ואם פלוני , איש הוא שזה היא דעתי

דבריו נתקיימו  שלא שכל הלל, בית mאומרים i p e y ` x d, שהיתה כפי  היינו

נזיר  הריהו נזירותו, בהם שתלה הדברים אותם אלא בתחילה, (oiirדעתו 
mei zetqez" ;g ,a zexifp 'ld m"anxd lr "jlnl dpyn" ;epzpynl eyexita m"anx

(wal` g"x ly eizenlyde eyexit oiire ;"aeh.
בנזירות, לנדור  התכוונו  לא אלו שכל  מבארים, יש טרפון  רבי של  בטעמו 
(גמרא  זירוזין  נדרי  אלא נדריהם אין  ולפיכך  בלבד, דבריהם את לאמת אלא

א). כא, נדרים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הסוברים: הלל , בית לדברי שנויה והיא הקודמת, המשנה המשך היא `epiמשנתנו 
niiwzpy in `l` xifp;eixac eאותו על  ספק נפל שאם ללמד, משנתנו ומוסיפה

לאחוריו שחזר  כגון  נתקיימו , מי  דברי לברר, אפשרות ואין  כנגדם, שבא פלוני
שתנא  במשנתנו, תנאים בזה נחלקו  לא, או  פלוני היה זה אם יודעים ואין  והסתלק,

סובר: lwdl,קמא zexifp wtq:סובר שמעון xingdl.ורבי zexifp wtqזו מחלוקתם
(בגמרא): בברייתא e`vneשנויה jlde ,xek d`n df ixka `diy zpn lr xifp ipixd"

,"xizn dcedi iaxe ,xqe` oerny iax ± ca`y e` apbpyאין סובר : יהודה רבי  שכן 
יהא  שלא יתבררו , לא דבריו שאם הנדר , בשעת ודעתו מספק, לנזירות נכנס אדם
ונתקיים  כור  מאה בו  היו שמא ספק ויש  הואיל סובר: שמעון  ורבי כלום; בדבריו

מספק. נזיר  זה הרי  תנאו,

åéøBçàì òézøäבדרך מהלכים שהיו הששה כנגד שבא זה אם – ÄÀÄÇÇÂÈ
לא, אם הוא פלוני אם לברר  אפשר  ואי  לאחוריו, øéæðחזר Bðéà– ÅÈÄ

לעיל.כלומר שבארנו כמו  להקל, נזירות ספק שכן  נזיר , מהם אחד  אין

:øîBà ïBòîL éaø,wtqn xifp `ed mdn cg` lk?נוהג הוא וכיצד ÇÄÄÀÅ
øîàé:מהם אחד כל –éøáãk äéä íà,נזירות עלי וחלה –éðéøä ÙÇÄÈÈÄÀÈÇÂÅÄ

äáBç øéæð,בנזירות שנדרתי הנדר  מחמת –åàì íàå היה שלא – ÀÄÈÀÄÈ
נדרי , מחמת נזירות עלי חלה ולא äáãðכדברי , øéæð éðéøäומקבל – ÂÅÄÀÄÀÈÈ

שמעון , רבי  לדעת להתנות, הוא חייב זה תנאי  מעכשיו. נזירות עלי
חולין  חשש  משום מספק, נזירות קרבנות להביא אפשר  שאי  לפי

בעזרה.

izdw - zex`ean zeipyn

שלימות לימוד התורה היא, כאשר השכל והמחשבה הם ביגיעה והתעמקות כזו שפועלת שינוי ותזוזה גם במוחו הגשמי.
משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ

 
מבואר בספרי רפואה )הובא בחסידות( שעל־ידי העמקה בשכל נעשים יותר חריצים במוח הגשמי, וזה מרחיב את המוח הגשמי ונותן 

אפשרות להבנה עמוקה ורחבה יותר.
משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ



קצג e dpyn iying wxt xifp zkqn

éðBìt;øéæð íkî ãçàL øéæð éðéøä;øéæð íkî ãçà ïéàL;íéøéæð íëéðML;íéøéæð íëlkL–éànL úéaíéøîBà: §¦£¥¦¨¦¤¤¨¦¤¨¦¤¥¤¨¦¤¨¦¤§¥¤§¦¦¤ª§¤§¦¦¥©©§¦
íéøéæð ílk.ìlä úéáeíéøîBà:åéøác eîi÷úð àHL éî àlà øéæð Bðéà.ïBôøè éaøåøîBà:øéæð íäî ãçà ïéà. ª¨§¦¦¥¦¥§¦¥¨¦¤¨¦¤¦§©§§¨¨§©¦©§¥¥¤¨¥¤¨¦

ÂåéøBçàì òézøä–øéæð Bðéà.ïBòîL éaøøîBà:øîàé:éøáãk äéä íà–äáBç øéæð éðéøä;åàì íàå–éðéøä ¦§¦©©£¨¥¨¦©¦¦§¥Ÿ©¦¨¨¦§¨©£¥¦§¦¨§¦¨£¥¦
äáãð øéæð. §¦§¨¨

:úåøéæð àéåä úåòèá úåøéæð éîð éëä ,ùã÷ä éåä úåòèá ùã÷äã éëéä éëã .íäéøáã åîéé÷úð àìù.xifp mdn cg` oi` xne` h"xúåøéæð ïéà è"ø øáñã
:è"øë äëìä ïéàå .åéøáãë äéäéù åøãð úòùá åì òåãé äéä àì éðä ìëå ,øéæð àäéù åøãð úòùá åì òåãéå øåøá àäéù øîåìë ,äàìôäì àìà

eeee.eixeg`l rizxd:àåä éî òãåð àìå åéøåçàì øæç ïãâðë àáù äæ.xifp epi`úòùá äéä åúòãå à÷éôñà äéùôð ùðéà úéçî àìã ,øéæð íäî ãçà ïéà
:íåìë åéøáãá äéäé àìù øåøéá éãéì øáãä àáé àì íàù øãðä.'ek xne` oerny 'xéøäù ïúð÷ú äîå .øéîçäì úåøéæð ÷ôñ øîàã äéîòèì ïåòîù éáø

äéù åéøáãë åðéà íà øîåìå ãçà ìë úåðúäì íéëéøö àìà ,÷ôñî ïáø÷ àéáäì øùôà éà:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äáãð øéæð à

`xephxa yexit

éðBìtנזיר ; äæ ïéàL øéæð éðéøä :øîà ãçàå: אמר והשני – ÀÆÈÈÇÂÅÄÈÄÆÅÆÀÄ
נזיר; הריני  פלוני , איש  זה אין  mipey`xd:אם miipyl xn` iyilyde

øéæð íkî ãçàL øéæð éðéøä;נזיר מכם אחד  אם –xn` iriaxde ÂÅÄÈÄÆÆÈÄÆÈÄ
xifp ipixd :mdløéæð íkî ãçà ïéàL אינו מכם אחד אם כלומר – ÆÅÆÈÄÆÈÄ

xifpנזיר; ipixd :miipyd mze`l xn` iyingdeíéøéæð íëéðML אם – ÆÀÅÆÀÄÄ
נזירים; xifpשניכם ipixd :eixag lkl xn` iyiydeíéøéæð íëlkL– ÆËÀÆÀÄÄ

נזירים, כולכם íéøéæðאם ílk :íéøîBà éànL úéaהואיל – ÅÇÇÀÄËÈÀÄÄ
שטעה  בדבר נדרו  שתלה מי  אף נזיר ", "הריני אמר : מהם אחד  וכל 

כשם  היא, נזירות בטעות נזירות שמאי: בית שסוברים נזיר, הריהו בו,
הקדש . טעות æðשהקדש Bðéà :íéøîBà ìlä úéáeéî àlà øé ÅÄÅÀÄÅÈÄÆÈÄ
åéøác eîi÷úð àHL–:מגיהים inבגמרא `l` xifp epi`e n i i w z p y ÆÄÀÇÀÀÈÈ

,eixac, בנדרו שהתנה בדברים נזירותו תלה מהם אחד  וכל שהואיל

אינו  בדבריו  שטעה מי  אבל  נזיר, הריהו דבריו שנתקיימו  מי לפיכך
øéæðנזיר, íäî ãçà ïéà :øîBà ïBôøè éaøåש הנזירות – אין  ÀÇÄÇÀÅÅÆÈÅÆÈÄ

הנודר, על לו חלה ברור כן אם שנאמראלא נזיר , שהוא הנדר  בשעת

נזיר בבבב):):):):בפרשת וווו,,,, ודרשו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נזיר ", נדר  לנדור יפליא כי  "איש...
חלה  הנזירות שאין כלומר  להפלאה, אלא נזירות ניתנה לא חכמים:

עליו  מקבל שהוא ברור באופן  דבריו  מפרש  הוא כן אם אלא אדם על 
אלו  כל אבל נזיר, שיהא נדרו בשעת לו  וידוע שברור  והיינו נזירות,

נזירים, שיהיו  נדרם בשעת להם ידוע היה ולא הספק, על  נדרו  הרי
נזיר. מהם אחד  אין הלכך 

שלפנינו הגירסה את מקיימים יש אבל  המפרשים. רוב כפי  משנתנו  בארנו 
הלל ): בית eixac",(בדברי eniiwzp `ly in `l` xifp epi`"משנתנו הם ומפרשים

אחרת xnbay`),בדרך  iia` zrc it lr) שזה היא דעתי לומר : נתכוון שהראשון 
לומר: נתכוון והשני  נזיר , הריני  פלוני  הוא ואם פלוני, איש אינו  כנגדנו הבא
ולפיכך להלן , וכן  נזיר , הריני פלוני אינו  ואם פלוני , איש הוא שזה היא דעתי

דבריו נתקיימו  שלא שכל הלל, בית mאומרים i p e y ` x d, שהיתה כפי  היינו

נזיר  הריהו נזירותו, בהם שתלה הדברים אותם אלא בתחילה, (oiirדעתו 
mei zetqez" ;g ,a zexifp 'ld m"anxd lr "jlnl dpyn" ;epzpynl eyexita m"anx

(wal` g"x ly eizenlyde eyexit oiire ;"aeh.
בנזירות, לנדור  התכוונו  לא אלו שכל  מבארים, יש טרפון  רבי של  בטעמו 
(גמרא  זירוזין  נדרי  אלא נדריהם אין  ולפיכך  בלבד, דבריהם את לאמת אלא

א). כא, נדרים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הסוברים: הלל , בית לדברי שנויה והיא הקודמת, המשנה המשך היא `epiמשנתנו 
niiwzpy in `l` xifp;eixac eאותו על  ספק נפל שאם ללמד, משנתנו ומוסיפה

לאחוריו שחזר  כגון  נתקיימו , מי  דברי לברר, אפשרות ואין  כנגדם, שבא פלוני
שתנא  במשנתנו, תנאים בזה נחלקו  לא, או  פלוני היה זה אם יודעים ואין  והסתלק,

סובר: lwdl,קמא zexifp wtq:סובר שמעון xingdl.ורבי zexifp wtqזו מחלוקתם
(בגמרא): בברייתא e`vneשנויה jlde ,xek d`n df ixka `diy zpn lr xifp ipixd"

,"xizn dcedi iaxe ,xqe` oerny iax ± ca`y e` apbpyאין סובר : יהודה רבי  שכן 
יהא  שלא יתבררו , לא דבריו שאם הנדר , בשעת ודעתו מספק, לנזירות נכנס אדם
ונתקיים  כור  מאה בו  היו שמא ספק ויש  הואיל סובר: שמעון  ורבי כלום; בדבריו

מספק. נזיר  זה הרי  תנאו,

åéøBçàì òézøäבדרך מהלכים שהיו הששה כנגד שבא זה אם – ÄÀÄÇÇÂÈ
לא, אם הוא פלוני אם לברר  אפשר  ואי  לאחוריו, øéæðחזר Bðéà– ÅÈÄ

לעיל.כלומר שבארנו כמו  להקל, נזירות ספק שכן  נזיר , מהם אחד  אין

:øîBà ïBòîL éaø,wtqn xifp `ed mdn cg` lk?נוהג הוא וכיצד ÇÄÄÀÅ
øîàé:מהם אחד כל –éøáãk äéä íà,נזירות עלי וחלה –éðéøä ÙÇÄÈÈÄÀÈÇÂÅÄ

äáBç øéæð,בנזירות שנדרתי הנדר  מחמת –åàì íàå היה שלא – ÀÄÈÀÄÈ
נדרי , מחמת נזירות עלי חלה ולא äáãðכדברי , øéæð éðéøäומקבל – ÂÅÄÀÄÀÈÈ

שמעון , רבי  לדעת להתנות, הוא חייב זה תנאי  מעכשיו. נזירות עלי
חולין  חשש  משום מספק, נזירות קרבנות להביא אפשר  שאי  לפי

בעזרה.

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: כו  באב:ד בט "ו  שאירע נוס דבר      הוא זה   יו 

    [להנשא] שבטי כל   עליה קיבלו  שמתחילה  
בגבעה  הפילגש  מעשה  מחמת בנימי שבט  לבני  בנותיה להשיא שלא (שופטי ישראל 

א),יט) כא ש)         
  :הגמרא מבררת  איסור להתיר  חכמי דרשו  מה   

הגמרא:זה . משיבה  מתיבת לדייק דרשו  שיש   שנשבעו 
. מבנותיה יתנו  לא  שבניה נשבעו  ולא ,בנימי שבט  לבני  בנותיה ישיאו  לא  שה רק 

באב: בט "ו  אירע נוס דבר        הוא זה   יו 
  למות הארבעי בשנת זה  והיה  , המרגלי בעו שמתו  

 משו טוב  ליו וקבעוהו  באב, עשר בחמשה  , החכמי אחד   
      השכינה , וחיבה ב ביחוד דברי) 

טז־יז)      ' וגו   כלומר 
אז  שרק   .לכ  קוד ולא וחיבה , ביחוד 

:נוס דבר הוא זה   יו     את ישראל  מל 
[שומרי ]ה     לשמור  

  
 הדברי מ  לעבוד ח "ו  או  המקדש , לבית לרגל  יעלו  או  כלומר 

טוב.  ליו קבעוהו  לרגל  לעלות  לה נית שבו  וכיו . ירבע שהעמיד הזהב עגלי את

זה :  ביו שאירע נוס דבר  הוא  העיר 
על הקיסר, בת משרתי את שהכו  על  כעונש  , הרומאי ידי על  שנהרגו  לאחר 

מרכבתה  את לתק כדי טוב למזל  נטוע שהיה  ארז  ע  מה נז.)שנטלו  רב (גיטי וזמ ,

לקבורה  ניתנו  ה "ה )לא פ"ד  טוב.(ירושלמי  ליו קבעוהו  ולכ לקבורה , ניתנו  באב ובט "ו  ,

:כ על  להודאה  שתיקנו  דבר       
  חכמיברכת את  שבח והיא ,המזו שבברכת 

בלשו  ומשבחי והמטיב, הטוב על לה '   על 


: יו באותו  שאירע נוס דבר     הוא , שניה אמרו   
    , המזבח שעל  ,בברייתא 

           
 יו מאותו         הלחלוחית מ 

שיש  וע , תולעי לגדל   לחי  עצי ודר , לייבש כח  בה  שאי החמה , ידי על   שבה

למערכה  פסול  תולעת מ "ה )בו  פ"ב  ולכ (מידות זו , גדולה  מצוה   להשלי שזכו  ושמחו  ,

טוב.  ליו קבעוהו 

זה :  יו על  שנאמרו   דברי כמה      לאותו  קוראי היו   
 יו  השמחה את לזכור כדי , עצי לחטוב צור בו  שאי ,[הגרז [שבירת 

ו  המצוה . את  להשלי באבשזכו  ט "ו   מיו , מתארכי שהלילות 
,בלילות  ג בתורה  חייו .לעסוק  על   חיי   

הגמרא: מבררת    הפירוש מה  :הגמרא משיבה  
   . זמנו  קוד ימות כלומר אמו , תקברנו   
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המשך בעמוד לל
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זבחים. פרק שנים עשר - טבול יום דף ק עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כאשר עבודת בני־ישראל היא בשלימות נשאר בית־המקדש בשלימות, ו"מפני חטאינו" הוא חרב.
משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ
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גם המצוות שהן עבור שבעים לשון, אומות העולם, מקורם מקול גדול של מתן תורה, שלכן גם קיום המצוות שלהם צריך להיות אצלם 
מצד הציווי שבמתן תורה.

לקוטי שיחות פרשת ואתחנן חלק ד
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שלימות מצוות "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" היא, שנוסף לרגש והכוונה שבלב, תחדור האהבה ותפעל 
שינוי והזזה גם בבשר הלב הגשמי.

משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת גודש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום י"א מנ"א.

ובעמדנו בט"ו באב, שאמרו רז"ל לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכו',

ומטעמים שהם הפכים - הפכים בנוגע להזמן וגם בנוגע להתוכן, בנוגע להזמן:

- שכלו בו מתי מדבר, שזהו ט"ו באב לחודש הלבנה - שאז הלבנה במילואה, כסיפור רז"ל בזה,

שתשש כחה של חמה, שזהו ט"ו באב לחדש החמה דוקא.

הרוגי  שניתנו  להתליע,  כי מתחילים הם  למערכה  עצים  יום שפסקו מלכרות  בתוכן:  ועד"ז 

ביתר לקבורה - ענינים שבחורבן,

ויום שהותרו שבטים כו', דעליית כל שבטי ישראל לרגל וכו' - ענינים שבבנין,

יוסיף, שמוסיפין לילות על הימים לעסוק  ואילך דמוסיף  וכהמסקנא בסוגית הש"ס: מכאן 

בתורה ויוסיף חיים על חייו -

יהי רצון שבקרוב ממש יקוים היעוד שיהפכו עניני חורבן לעניני בנין, וכמש"נ והפכתי אבלם 

לששון,



רכג

עד כי יאמרו בני ישראל אודך ה' כי אנפת בי, שההודאה היא גם על כי אנפת,

כי - ישוב אפך ותנחמני, נחמה בכפלים, נחמה מצד עצמה ואפך אשר נהפך לנחמה,

זדונות  וגם  כפשוטם  זכיות  להם  יש  בע"ת  אשר  גמורים,  צדיקים  על  תשובה  בעלי  וכמעלת 

שנהפכו לזכיות וגם עבודתם - בכפלים: הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים,

ומיום ט"ו בחדש - מילוי הלבנה, דקיימא סיהרא באשלמותא - נבוא בעגלא דידן למילוי כל 

עניני בני ישראל, שהם עתידים להתחדש כמותה, מילוי בשלימות, בגאולתנו האמתית והשלימה.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  י"ב מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

כבוד מר מנחם שי'

ענין  נסתדר  בודאי כבר  ותקותי אשר  זמן, קבלת מכתבו בעתו,  כי באיחור  הנני, אף  מאשר 

העירוב במושב בר גיורא, מתאים לסגנון כתבו,

אף שכמובן הלשון, שסיפוק בזה "שגורמים לי נח"ר", ולמרות שבודאי כן הוא, אין זה בערך 

לעצם הענין, וכידוע עד כמה הפליגו חז"ל ענין שמירת השבת, ועד שאמרו, שאלמלי שמרו ישראל שבת 

אחת כהלכתה, מיד הם נגאלים.

ומדגיש הנני בהאמור, חכמנו, ולא כלשון הרגיל רבותינו, כי המתבונן בשכל הבריא בדברי ימי 

ישראל במשך גלותו הכי מגוון והכי רב, נוכח לדעת גודל שמירת השבת, כוונתי איך ששמירתו שמרה 

על קיום בני ישראל במובן הרוחני, ומקום לומר גם במובן הגשמי. ויש להוסיף עוד נקודה בהאמור, 

ובזה גם מענין ימים אלה, שמנוחת יום השבת הסירה כמה מחיצות וקירבה ואיחדה יהודים מחוגים 

הכי רחוקים, הן מצד עסק פרנסתם והן מצד רמתם ברוחניות, בהפגשם יחד בעת התפלה, שדוקא 

בשבת היתה ברוב עם, וכן בשעות המנוחה במשך המעל"ע וכו'.

והשייכות לימים אלו, שהרי ז"ע באנו מימים בהם מודגש הזכר לחורבן, שכמובא לעיל מאמר 

חז"ל, שמירת השבת מקרבת את הגאולה.

הבחירות,  ותעמולת  לקלחת  בקשר  הנ"ל,  על  נוסף  ת"ו,  באה"ק  במיוחד  אלה  ימים  ומענין 

ומפלגה  מפלגה  חדשות,  מחיצות  שבונים  אלא  עוד  ולא  הקיימות,  המחיצות  מגביהים  אז  שדוקא 

וסגנונה, אבל כנראה הצד השוה בכולן, מפלגה מלשון פילוג ופיצול, והרי מזה צעד אחד וקטן - לפירוד 

ולמחלוקת.

ותקותי שיסלח לי על דברי אלה, כיון שמטרתם להביע איחולי שעכ"פ תהיינה התופעות הנ"ל 

במדה הכי מעוטה במינימום האפשרי, וארשה לעצמי לצרף בזה קטע מדברי בקשר עם האמור.

בכבוד ובברכה.

אגרות קודש



רכד   


             

              
              

               
             

     
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

לג  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

•

1

2

3

4

5

 
   בדבר קשורה כשהמטבע דווקא -

דבר  הוא (אפילו  לכך  המיועד  דבר  או  חשוב שאינו 
בטל , אינו  - חשוב בדבר  קשורה אם אבל  חשוב),

בו  לצאת .ואסור 
  ,מטבע על ֿידי דווקא באה זו  רפואה -

קשה  דבר  שהוא ממתכת משום וכן העשוי ,
למכה  מועילה המטבע שעל  .הצורה

   שבת מערב כשקשרו  -.
   ליישור אחר  מתקן  או  פלטה -

הרבים  לרשות בהם לצאת מותר  ,שיניים,
המיועד  במכשיר ֿקיבוע לרשותֿהרבים לצאת מותר  וכן 

הרגל  כף על  ליישור לשמור  במיתקן  הדין  והוא ,
ושאר הגב  עצלה, עין  על  רטיה (בקע), שבר  חגורת ,

אלסטיות. וחגורות תחבושות

 
גבי283) שעל ומשיחה חוט  לעניין כ סעיף  כדלעיל

הרטיה.
הדרכים 284) ויתדות מקוצים המכה על מגן המטבע  קושי 

כדלהלן.
המכה 285) לרפואת מועילה מהמתכת היוצאת הלחלוחית

שוכתא). ד"ה א סה, שבת (רש"י 
סי '286) ח "א רשב "א (שו"ת סגולה משום שפירשו יש

שפירשו  ויש ליעבד). ד"ה סה. (שבת בתוס ' משמע  וכן קסז,
לר"ן  (המיוחס  שוקעת שהיא עלֿידי  למכה מועילה שהצורה

אלא). ד"ה א סה, שבת
ומשום 287) יט ) סעיף  (כדלעיל בשבת רפואה איסור משום

יח ). סעיף  (כדלעיל מוקצה
לומר  אפשר אולי  זה, עניין כאן הוזכר דלא מהא אמנם
משום  נאסר אינו - כמלבוש גם משמש שהמטבע  שכיון

מא). ס "ק  א"א בפמ "ג כתב  זה (וכעין בשבת רפואה
וסכ"ה 288) המכה) על ובגדים (ספוג סי "ט  לעיל עד"ז

לרפואה). הצואר על (עשבים
שהוא 289) ושם שם לעיל (משא"כ הסעיף  בסוף  וכ"ה

נחשב  בזה שיש ההגנה שמצד וציונים מ "מ  וראה כתכשיט ).
כתכשיט  נחשב  הרפואה ומצד ס "י ), (כדלעיל כמלבוש

סי "ט ). (כדלעיל
להניח  שמותר כיון במוסגר, הובא ה"מלבוש" ועפי "ז

שאז  בלבד לרפואה אלא להגנה משמש כשאינו גם המטבע 
וכן  נה, ס "ק  שבת בתוספת שכתב  (כמו בלבד תכשיט  הוא

הב "י ). שו"ע  מלשון שוע "ר משינויי  משמע 
את 290) האוגדים ומשיחה חוט  לעניין ס "כ לעיל עד"ז

חוט  אמנם חשיבותם. מחמת מתבטלים שאינם הרטיה,
כמלבוש  נחשבים ממש המכה גבי  על המונחים ומשיחה
על  לעיל המבואר פי  (על בלבד מצער להגנה באו אפילו
בטלים, אינם הרטיה גבי  על כשמונחים ורק  יט ), סעיף 
אינו  המטבע  אבל קצת", "חשובים שהם כ סעיף  וכדלעיל

רפואה. צורך בו כשאין כלל כמלבוש נחשב 
בו 291) שאין נתבאר שכח  סי ' ולהלן סכ"ט . פל"ד שש"כ

בחיבורו  שאין שיג ובסי ' בשבת, רפואה איסור משום
בשבת. בונה משום וכיוצאֿבזה הברגתו

הקודמת.292) הערה וראה ס "ל. פל"ד שש"כ
ב 293) יח .שו"ת סי ' ח "א משה אר

שהוא  משום הנ"ל בכל להתיר כתב  הנ"ל בשש"כ  הנה
להיתר  צדדים הוסיף  (שם) משה באר בשו"ת אך כקמיע ,
מועילים  אלו שדברים (משום זה שבסעיף  המטבע  כמו
אליו  בטלים הם לרפואה, מועילים אינם אם וגם לרפואה,
דין  בטלה), שאינה כמטבע  ואינם כך) לצורך נעשו (שהרי 
המכה  על שנותנים דברים דין טו), סעיף  (לעיל הכבלים

ועוד. יח ) סעיף  (לעיל תיסרט  שלא



רכה    

          

‚ משכירו או במשכון משתמש בעצמו כשהמלוה זה וכל
בביתו  דר או במשכונו משתמש הלוה אם אבל לאחר
אסור  מהמלוה ששכרו אחר לאיש אפילו שכירות ופורע 
שכר  ליטול כמערים שנראה רבית הערמת משום ענין בכל
השכירות  שנוטל שביניהם אמצעי  ידי  על שהלווהו ההלואה
אלא  אמצעי  ידי  על התירו ולא להמלוה. ונותנה מהלוה
במעות  משכונו שיפדה הלוה את לכוף  יכול המלוה כשאין
המלוה  ביד המשכון לו יהיה הלוה ירצה אם אלא לעולם
שאז  שהלוהו המעות כל כסכום הניכיון שיעלה עד בניכוי 
לעולם  למעותיו לחזור עתיד שאין כיון כלל הלואה כאן אין
בזול  ששוכר זו היא שכירות אלא הלוה של כרחו בעל
שהלוה  ואף  למעלה. שנתבאר כמו המעות הקדמת בשביל
לא  המלוה של כרחו בעל הזמן בתוך משכונו לפדות יכול

משך מכל שכירות שם פדאן נפקע  שלא עלה שכבר זמן
בניכוי עבר שכבר הזמן בעד שכירות המלוה לו שפורע  כיון

מחובו: לו שמנכה

„ המוכר אם במכר אבל בשכירות אמורים דברים במה
לו  כשיהיו ממכרו לפדות שיוכל הלוקח  עם מתנה
גמור  מכר זה אין פלוני  זמן עד או פלוני  זמן לאחר או מעות
להשתמש  לו ואסור הלוקח  אצל בהלואה הן המעות אלא
שהיא  מפני  המוכר פדאן שלא זמן כל להשכירו או במקחו

גמורה. רבית

בענין  גמור חיוב  בתורת זה תנאי  עליו קיבל שהלוקח  והוא
אבל  ממכרו לו להחזיר ולכופו לדין לתבוע  יכול שהמוכר
פי על אף  חיוב  בתורת זה תנאי  הלוקח  עליו קיבל לא אם
לתבעו  יוכל שלא רק  ורצונו מדעתו לו להחזיר לו שהבטיח 
משום  בזה ואין המקח  לבטל גמור תנאי  זה אין ולכופו בדין

רבית.

לחזור  שרצונו המוכר מדעת שניכר שכל אומרים ויש
עליו  קיבל שלא פי  על אף  לו מכר כן דעת ועל לממכרו
הבטיח  לא גם ואפילו לו להחזיר גמור חיוב  בתורת הלוקח 
לו  שיחזיר הוא שמשמען דברים לו אמר רק  נאמנה הבטחה
דעת  ועל אלו דברים על מוכר של דעתו סמכה הרי  ממכרו
לחזור  שרצונו מדעתו שניכר כיון הסתם מן לו מכר כן
אצל  בהלואה הן והמעות גמור מכר זה אין לפיכך לממכרו
לדבריהם  לחוש ויש גמורה. רבית משום בזה ויש הלוקח 
ברבית  להלוות להקל שנהגו כרבים ולא תורה בשל להחמיר
זמן  וכשיגיע  הלוה לו שמוכרם מכירה כדרך משכנות על
שזו  לו שהלוה ממה ביותר לו ומוכרם המלוה חוזר פרעון

האחרונה: לסברא גמורה רבית היא

*
‰ מקחו לו להחזיר ירצה שאם מתנה הלוקח  אם וכן

ואסור  גמור מכר זה אין מעותיו לו יחזיר זמן לאחר
רבית. משום במקחו ליהנות ללוקח 

לו  אסור דמים מקצת ונתן מטלטלין או בית הלוקח  וכן
המעות  שאר שיפרע  עד במטלטלין להשתמש או בבית לדור
דרכי משאר באחד או סודר בקנין המוכר לו הקנה אפילו

בזמן  המעות שאר לו יפרע  לא שמא כי  מעכשיו ההקנאה
עליו  זקפן לא אם למפרע  בטל המקח  ונמצא לו שקבע 
מעכשיו  לו הקנהו אם בבית לדור אסור המוכר וכן במלוה.
בזמנו  לו יפרע  שמא כי  מעכשיו שסתמו סתם סודר בקנין או
בשכר  המוכר בו ודר הלוקח  של למפרע  הבית ונמצא
לאחר  ישכירהו יעשה כיצד לו. שהמתין המעות של המותר
הלוקח  ידור אם או השכירות. יטול הבית לו שיעמוד ומי 
השכירות  לו ינכה בזמנו לו יפרע  לא שאם עמו יתנה

המוכר: לו שיחזיר המעות ממקצת

Â שיתנה עד בבית לדור ללוקח  אסור תנאי  על המוכר וכן
לו  ויחזיר המקח  ויתבטל התנאי  יתקיים לא שאם עמו

בביתו. דירתו שכר מהן לו ינכה מעותיו המוכר

בתים  שיוזלו או ישרף  או הבית יפול שאם הוא התנאי ואם
אם  אף  ענין בכל בו לדור ללוקח  אסור מעותיו לו יחזיר
לפי מעותיו לו כשיחזיר דירתו שכר לו לנכות עמו מתנה
במעותיו  להפסד ורחוק  לשכר קרוב  הוא שהלוקח  שכיון
אם  אף  כלל מכר כאן ואין המוכר ביד הלואה המעות נעשו
בשכר  בו דר הוא והרי  יוזל ולא ישרף  ולא הבית יפול לא
אחריות  אלא המוכר על אינן הזול אחריות אם אבל הלואתו.
הוא  גמור ומכר ולהפסד לשכר קרוב  זה הרי  בלבד האונסין

למעלה: שנתבאר כמו

*
Ê מסכום בפחות לחבירו ומוכרו חוב  שטר לו שיש מי  וכן

אסור  זה הרי  המעות לו מקדים שחבירו מפני  בו הכתוב 
לו  יהיה שלא הלוה יעני  אם כגון החוב  אחריות עליו לקבל
קרוב  הלוקח  שנמצא מעותיו ללוקח  לו שיחזיר לפרוע  במה
אלא  כלל מכר כאן ואין במעותיו להפסד ורחוק  לשכר
למוכר  שנתן ממה יתר הלוה מן הלוקח  וכשיגבה הלואה
אחריות  עליו לקבל מותר אבל הלואתו. שכר זה  הרי 
כיוצא  וכל הלוה פרעו שכבר ימצא אם כגון עצמו שמחמת
הכתוב  הסכום כל אפילו או מעותיו ללוקח  לו יחזיר בזה

חוב . בשטר

לזכות  הלוקח  צריך בפחות פה על מלוה לחבירו מוכר ואם
הלואה  הן ומעותיו קנה לא כן לא שאם שלשתן במעמד בה
חוב  אבל ישראל של בחוב  זה וכל בה. להשתכר ואסור
נקנה  שאינו לפי  זה בדרך למוכרו אפשר אי  נכרים [ש]ל
כמו  מחילה בדרך אלא להקנותו דרך ואין קנין בשום

: שיתבאר

Á שמות למכרו וכשם מותר כך לאחר חובו למכור ר
זמן  שהגיע  קודם מחובו פחות לו שיתן עצמו ללוה

פרעון.

הוא  שהרי  עצמו להמלוה נותן כשהלוה אמורים דברים במה
פחות  אחר לאיש ליתן ללוה אסור אבל חובו ממנו קונה
יפטרנו  ההוא שהאיש כדי  להמלוה חייב  שהוא מחובו
שכיון  פרעון זמן כשיגיע  בעבורו למלוה וישלם מחובו
אחר  לאיש מעות שנותן במה מהמלוה חובו קונה שאינו
בשבילו  למלוה שיפרע  עד ההוא האיש על חוב  הן והמעות
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רכו   

חובו  שיפרע  מנת על ההוא לאיש מעות כמלוה זה הרי 
רבית  זו והרי  שהלוהו ממה יותר פרעון לזמן בשבילו
המלוה  את לפייס  יכול ההוא האיש אם ואפילו גמורה.
כיון  מקום מכל הלוה לו שנתן כמו כך כל רק  לו וליתן
פחות  שמלוהו מפני  מחובו פוטרו וזה יותר חייב  שהלוה
אלא  לידו באה הרבית שאין פי  על ואף  רבית. זו הרי  מכן
זה  הרי  מחובו בה שנפטר בזה נהנה שהוא כיון המלוה ליד

לידו: באה כאלו

Ë או דינר שיתן מנת על לחבירו מנה המלוה ואפילו
אפילו  או כלום לו חייב  המלוה שאין למי  פחות
לידו  לו נתנה כאלו תורה של גמורה רבית זו הרי  לצדקה
בפירוש  כך המלוה אמר לא ואפילו בשליחותו. שנתנה כיון

כך: בשביל לו מלוה והוא כך אמר מעצמו הלוה אלא

*
Ò בשבילו רבית שיתן שליח  לו לעשות מותר הלוה אבל

נותן  השליח  אלא הלוה משל באה הרבית שאין כל
שהוא  כיון כמותו אדם של שלוחו בזה אומרים ואין משלו
הלוה  יאמר שלא ובלבד השולח . משל ולא משלו נותן

בשבילי . לך יתן פלוני  איש למלוה

על  אפילו ענין בכל אסור הלוה משל באה שהרבית כל אבל
אומרים  ואין שליחות בני  שאינן וקטן שוטה וחרש נכרי  ידי 
התורה  הקפדת שעיקר מפני  כמותו אדם של שלוחו בהם
למקום  או למלוה יגיע  שלא הלוה ממון על היא ברבית

קוף : ידי  על אפילו בעולם צד בשום שליחותו

‡Òרשאי אינו משלו למלוה שנתן אחר איש ואפילו
הערמת  משום למלוה שנתן מה מהלוה וליקח  לחזור
ההוא  לאיש להקדים ללוה שאסור לומר צריך ואין רבית
והלה  המלוה אצל הלואה לו שישתדל שכירות דרך מתנה

יותר: או פחות או ההיא מתנה להמלוה ונותן חוזר

Ò משתדל אלא למלוה כלום נותן אינו הלה אם ואפילו
שלחנו  על וסמוך המלוה של בנו הוא אם בחנם אצלו
הוא  שכגופו עצמו למלוה כנותן זה שהרי  ליתן אסור

להערמה: וחוששין

‚Ò בחנם המלוה אצל הלואה שמשתדל אחר לאיש אבל
מתנה. לו ליתן מותר

שמותר  הלוה בעד בערבות עצמו מכניס  הוא אם אפילו
בעל  בין קבלן ערב  להיות אפילו ערבות בעד שכר ליטול
גובה. מזה ורצה גובה מזה רצה בו שכתוב  בשטר בין פה
את  אלא בדין הלוה את לתבוע  יכול אינו המלוה אם אבל
הוא  נעשה לבדו עליו חוב  שטר שנתן כגון קבלן הערב 
גמורה  שרבית זה על שכר ליטול לו ואסור הלוה של מלוה
גם  ונתחייב  חוב  בשטר חתום הלוה כשגם כן שאין מה היא
קבלן  הערב  על בטחונו שעיקר פי  על אף  להמלוה הוא
יתבענו  פרעון זמן וכשיגיע  ללוה ומלוה ממנו לוה שהוא
שמקבל  המתנה מקום מכל ללוה קבלן והערב  קבלן לערב 
זה  דבר מעלה היה שאם זה בעד אינה מהלוה קבלן הערב 
היא  המתנה בעדו ערב  היה לא ודאי  כך לידי  שיבא בדעתו
שנכנס  ידי  על ללוה המעות המלוה שיתן שעושה זה בעד
וספק  מחשש המעות אחריות עליו ומקבל בערבות הוא

כלל  הלוה בדעת זה שאין מה הלוה יפרענו לא שמא
המתנה: כשנותן

*
„Ò מלוה דין לו אין קבלן שהערב  אמורים דברים במה

שנתבאר  ומטעם בלבד מתנה קבלת היתר לענין ללוה
שפורע  רבית לענין ללוה מלוה דין לו יש מקום מכל אבל
אסור  לישראל ברבית ומלוה נכרי  הוא שהמלוה כגון הלוה
כל  קבלן ערב  אינו אפילו בעדו ערב  להיות אחר לישראל
ולהפרע  תחלה הערב  את בדיניהם לתבוע  יכול שהנכרי 
שנמצא  כדינינו לי  אין וישבע  הלוה את שיתבע  קודם ממנו
נכרי וכן ברבית לישראל ומלוה הנכרי  של לוה הוא שהערב 
בעדו  קבלן ערב  להיות לישראל אסור ברבית מישראל שלוה

גובה. מזה רצה המלוה להיות

חוב  בשטר לחתום אסורים כאחד מנכרי  שלוו שנים לפיכך
המעות. כל גובה מזה ורצה גובה מזה רצה בו שכתוב  אחד

מנכרי מעות לי  לוה לישראל לומר שאסור לומר צריך ואין
ואפילו  לוה הוא למי  להנכרי  שמודיעו פי  על אף  ברבית
בשטר  חתום בלבד הלוה ואפילו חוב  בשטר חתומים שניהם

ערבות. מדין השליח  גם לתבוע  יוכל שהנכרי  רק  חוב 

ברבית  מנכרי  מעות מהם אחד שלוה שותפים שני  ואפילו
(אפילו  אסור השותפות מן הרבית ונותן השותפות לצורך
כל  לתבוע  יכול הנכרי  אם חוב  בשטר חתומים שניהם
התעסק  כן אם אלא ערבות). מדין ממנו שלוה מזה המעות
תחלה  הריוח  מן הרבית ליטול יכול אלו במעות והרויח 
נחשבת  הרבית כי  הנשאר הריוח  יחלקו כך ואחר לנכרי  ליתן
כששניהם  אמורים דברים במה לשניהם. הריוח  מן להפסד
לחבירו  מעות נתן אחד אם אבל בשותפות מתעסקים
ברבית  מנכרי  מעות הנותן ולוה שכר למחצית בהן להתעסק 

הריוח : מן להפסד הרבית לו לחשוב  רשאי  אינו לו ונתנן

*
‰Ò לצורך ברבית הנכרי  מן שלווין הקהל מנהיגי  וכן

הקהל  לצורך שהוא הנכרי  שיודע  פי  על אף  הקהל
שלו  לווין הם הרי  המנהיגים עם אלא עסק  לו שאין כיון
מהקהל  גם לתבוע  יכול הנכרי  אם (ואף  ברבית לקהל ומלוין
לתבוע  שיכול כיון מקום מכל המנהיגים לו יפרעו כשלא
דין  כן גם להם יש ערבות מדין בדיניהם תחלה מהמנהיגים
שלמדו  שיש אף  כי  בדבר ברור היתר ואין מנכרי ) לוה
של  אפוטרופוס  דין להם יש שהמנהיגים לומר זכות עליהם
הרבית  ולפרוע  בשבילם מנכרי  ברבית ללות שרשאי  יתומים
לנו  יגיד מי  כי  ראיה צריכה ראייתם אף  הרי  מנכסיהם
כאן  יש שמא ליתומים כן לעשות רשאי  שהאפוטרופוס 

תורה. של רבית

מן  לאחד או הקהל למנהיגי  תקנה שיש אומרים ויש
הרבית  שיפרעו ברבית הנכרי  מן ללות ההולך השותפין
המנהיגים  שנמצאו השותפות או הקהל ממעות מיד להנכרי 
השותפים  לשאר או להקהל המעות כשמביאים השותף  או
או  המנהיגים שלקחו והרבית רבית בלא להם מלוים הם
בה  אין לנכרי  ונתנו השותפות או הקהל ממעות השותף 

השות  שאר או הקהל בשליחות נתנוה כי  כלל פים איסור
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רכז    

השותפין  או הקהל נתנוה וכאלו כמותו אדם של ושלוחו
שלוחי שהן להנכרי  אמרו שלא ואף  הנכרי  ליד בעצמן
הרבית  ומעות הואיל כלום בכך אין השותפין שאר או הקהל
כן  לנהוג ונכון השותפים או הקהל מקופת הן לו שנותנין

תורה: של איסור ספק  מידי  לצאת

ÂÒ לחבירו משכון ליתן מותר אבל משכון בלא זה וכל
ומותר  ברבית מנכרי  מעות עליו לי  לוה לך לו ולומר
של  שלוחו כי  לנכרי  וליתן מישראל הרבית ליקח  לשליח 
המשכון  בעצמו לנכרי  נותן הלוה וכאילו כמותו אדם
אמר  לא שהשליח  ואף  בעצמו המעות ממנו ולוה  והרבית
והמשכון  הואיל כלום בכך אין הלוה שליח  שהוא להנכרי 
על  סומך הוא והנכרי  השליח  של ולא הלוה של הוא
השליח  על אינן ממעותיו הנכרי  אחריות וכל בלבד המשכון
טוב . משכון הוא אם הסתם מן בלבד המשכון על אלא כלל
אינני להנכרי  השליח  לומר צריך כך כל טוב  אינו ואם
בלבד. זה המשכון על אחריותך וכל כלל לך משתעבד
לומר  שצריך אלא משכון בלא אף  מותר כן לו וכשאמר
עלי ולא בלבד הלוה על אחריותך וכל הלוה שליח  שהוא
מאמינו  והנכרי  קבלן ערב  מדין ולא לוה מדין לא וכלל כלל

בלבד. הלוה על וסומך

*
לצורך  מתחלה מהנכרי  המעות כשלוה אמורים דברים במה
הנכרי לו ואמר מכבר מעות לנכרי  חייב  היה אם אבל חבירו
אתה  והפטר ברבית ממני  ללותם שמבקש לחבירך תנם
מיד  לחבירו ליתנם אסור לחבירך שתתנם מיד מאחריותם
ומשכנות  חוב  שטר חבירו נתן אפילו סופרים מדברי ליד
כמלוהו  נראה באחריותו היו עתה שעד שכיון להנכרי 
זה  אין להנכרי  אלא הרבית לו יתן שלא ואף  ברבית מעותיו

יתנם  יעשה כיצד אלא למעלה שנתבאר כמו כלום מועיל
משם: חבירו ויטלם ויסתלק  לפניו יניחם או הנכרי  ליד

ÊÒ ישראל סרסור ידי  על ברבית מישראל הלוה נכרי  וכן
לומר  וצריך סרסור ידי  על מנכרי  הלוה כישראל דינו
ולא  לוה מדין לא כלל לך משתעבד אינני  להמלוה הסרסור
מניח  ואפילו פלוני . הנכרי  על אחריותך וכל קבלן ערב  מדין
בערבות  להכנס  להסרסור אין הנכרי  שנתן טוב  משכון אצלו
לא  אם פלוני  לזמן ורבית קרן אפרעך אני  למלוה ולומר

הנכרי . יפרע 

מא  המעות אחריות המלוה ואפילו מבית בהולכה ונסים
המלוה  לבית הנכרי  מבית ובהובאה הנכרי  הלוה לבית
והובאה  בהולכה המשכון אחריות וכן פרעון זמן כשיגיע 
על  ולא המלוה על להיות צריך הכל ואילך הלואה משעת
שומר  או שכר שומר השומרים אחריות רק  כלל הסרסור
יהיו  שאם סרסרותו שכר לו נותן אינו המלוה אם חנם
בכלל  ונכנס  סרסור מכלל יצא הסרסור על האונסין אחריות
שלא  חושש ואם לנכרי . ומלוה וחוזר ברבית מהמלוה לוה
יתנה  המשכון או המעות ממני  נאנסו ויאמר הסרסור יכפור

בעדים. אלא נאמן יהיה שלא עמו

אתה  היה הלואה בשעת להסרסור המלוה שיאמר וצריך
המשכון  לו ולהביא להלוותו להנכרי  מעותי  להוליך שלוחי 
מעותי לי  להביא שלוחו תהיה פדייה בשעת וכן מביתו
הכל  הסרסור שיעשה כדי  משכונו ולהחזיר מהנכרי 
מועלת  שאינה הנכרי  בשליחות ולא ישראל של בשליחותו
בישראל  אלא כמותו אדם של שלוחו אומרים אין כי כלום

השולחו: לישראל שליח  שנעשה

עיסקא  והלכות  רבית  הלכות 
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 עני ,"לכ 'כ ה' "אחרי סק  על  ראה, פר ת תאר : מה  יוע)ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
"מעת  ל בק"  ימ הק "עה התחיל  בדר  . ְְְְְְִִִִִֶַַָָָ

לנמע" נעה יראל     רת ב"א בעת. י , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ס "דה פ    קרית זמיר ת "וד התחיל  ר  , ְְְִִִִִֶַַַָָֹ

("לה ְ

 ה א" : א (בר ת א '). קע"ו, (ר מה, דצניעתא " "ספרא   יְְְְְְִִִֵַַַָָָָָוע
.("'כ אצלי לבא   התחל "א ה – "'כ ְְְִִִֶַַַָָָָהח ת

            

              



 עני עצרת", המיני  " התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוע
מעה" לידי ביא  למד "דל      . ְֲִִֵֵֶֶַַָ

          

           

      

"מעיני "אחד י "ל בני", התחיל  דר  תאר : מה  יְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוע
    "'ה עיני הר  "לעת סק  ועל  .  ְְֲֵֵַַַָָָ

 



רלב   

        
   36     

     

         

       
   'כ     

          

       
 

       
        

 



        'כ  
        

        
       
       

     'כ  
     'כ37 

    

      

 38    'כ 
39   40    

       
  41     

      
        

 [..]    'כ   
     

       
       

     
    42  

       
 

       
     
     

    

       
      
     



         
' וג43 ְ
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" ראלי "בה התחיל  ר   ס – אחר    מק תאר  מְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
     

            

     

          

           

            

         

           



 ארת מה  יוע)"  ח לחפ י יצא  "בבעית סק  על  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

   ( 

       ,קע"ז  ) ַ
א ') 'כ–   

            

           

          מה  יוע ְִֵֵֶַַ
"ְֵַַר ס").

 יוע) (' א עד ק "ל , א '. עד קל "ז, נא , ְֵַַַָֹ

" לבה "וירד סק  על  יא ר  הוי"ה", "נר   מעני תאר  מה  יְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָוע
 נת  להע את  " סק  על  תאר  מה ב). צד, מסעי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ(לעיל 

יראל " ני מסר  "והיה התחיל  דר  ,"  ל    ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
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 יר  מעני  יבבבב""""(וע ל '""""ט ט ט ט  ) רא ית ר ת א ' חלק  הר  : ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ה').  סעי טי"ת, (א ת א ר " "מא רי זה על  תב מה ב'). ְִִֵֵֶֶַַַַָָעד
ב'). עד פ "ב,  )  ל בפר ת ב'). עד ס',  ) נח  ְְֶַַַַַַַָָָָֹבפר ת

" סק  על  ב'), עד  ס (קכ"ח , ר מה עיניעיניעיניעיניוהוהוהוהב ב ב ב בפר ת ְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
".ע ע ע ע יתי יתי יתי יתי  ִִִִִִִִָָָָ

""""בבבב בט בט בט בט""""  יר יר יר יר  במה א א א א ב'). (קס"ח , ר מה פר ת    יע ְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ
,"ברכ בעו  ואכל" התחיל  דר  "תאר  ט ט ט ט בבבבכ'הההה    י ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

"'כ   . 

" סק  על  א '), עד י"ב,  ) חגיגה ב' רק  מרא ,  יי י י י וע הא הא הא הא ר ר ר ר  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
 .ט ט ט ט ב ב ב ב  הרמ"ז  בפיר ב'). עד ר "כ,  ) ק י ב', חלק  בהר  ."ְְֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

"  עני תאר  מה  יוערחמירחמירחמירחמי  כל כל כל כל לא לא לא לא  יייי א ר "ההההבבבב "תרה ," ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ ְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
להוי"ה"). "א ירה התחיל  דר  ח , ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָר ת

"זריע לי "הוי"ה התחיל  דר  תאר  מה  יוע  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

   

 את מה "וכב  עני מסעי", "א ה סק  על  תאר  מְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
" למסעיה  צאיהמ    . ְְֵֵֶֶַָ

 זה תיני מה  יוע) עני ב'), עד ע"ז,   למ"ד.  ) ר  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
. ברקי ק ל ת הי ְְִֶַַָָָמ ־רה

  " ט"ו:  סימ  ס 'כ  ִָ
    'כ ת א א ר " "מא רי  יוע . ְְִֵֵַ

ל "ד).  סעי ִָב',

 קס על  תאר  מה  יוע"'כ עטרה 'כ ראינה "צאינה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

      . 

            

             

               

             

         

      

 על יא ר  תאר  במה א '). ס"ה,  ) נח , ר ה הר   יוע)ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
אחרי פר ת יכר " הה  ב "י סק   מצה אחר  זה וכל  . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ההה). ט' רק  ב', חלק  ," ניינ ל  "ספר   יוע .'כ ני   מקְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
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  ,'ו רק  החצח ת, ער   ְֶֶַַַַָ
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" עיני "חכלילי יא ר   ס תאר  כמ)     ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

 .( 

  

       

 א א זיג מכת ," מל  ב"מק .  " י ח  ע" תב מְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ואיא     ְִָ

 קס על  תאר  מה  יוע מ  עני ," ה ה אכל"  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

  . 

 מאמר  להבי" התחיל  דר  – אחר    מק תאר  מה  יוע)ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

סק  על  יתר רז"ל   פריברי־ס עלי  ערבי – ' ימ די  ביט 'י ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
רה" ל  ינמ    .'כ ר ת־הצת על  קאי , ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

סק : על  – " פריברי־ס עלי  ערבי"  מעני עד תאר  מה  יְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוע
"   מי  אב"    .( ְְְִֶַַָ

     

(י"ו רק  רי ל "ז, וער  ל "א . ער  :" י ח  ע"  יוע) ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַ

 רק ה", , חט , אז" ער  ," י ח  ע" רא ה: חינת  מעני  יוע)ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
זה  ואל  ,'כ סאי  מיה" סק  על  תאר  מה  יוע ג'. פרק  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָא ',

"'כ א יט   .( ִַ
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 קס על  תאר  כמ"'כ באר  עלי 'כ יראל  ייר  "אז ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

  ,'ג רק  ה", , חט , אז" ער  ," י ח  ע" איתא   וכ ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
.'כ  ימ חינת היא  ְְִִִִִַַָרא ה

 על תאר  מה  יוע א '. עד ק "ח    הר  ר ת הר   עיי)ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ
"  ח לחפ י יצא  בביעת ,'כ  טיה "וא ה סק   ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

  .(   יע . ֵַָ

"להוי"ה "א ירה סק  על  אחר    מק תאר  כמ)  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

 .(   יֵַָע

 על תאר  כמ . אר  ער ," ייה "ערכי "ר ס",  דפירְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
בנת"סק  י  ללב"   . ְְֵָָָָ

"  מעני  יוע י י י יהחהחהחהח ר מ ארצ ארצ ארצ ארצ ת ת ת ת  ר ת  ס הר  קע"ח ,",  ) ה, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ
ב'). עד  ַס

"  מעני עד  יתתתתועהחיהחיהחיהחי א ').":א א א א הההה (י"ג, מת, פר ה ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
א '). (קע"ד, לח , ְַָָָר ה

"  מעני    ב').ואתחואתחואתחואתח עד ר "ס,  וד א '. (רכ"ו, ינחס פר ה :" ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
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.הרמ"ז  פיר    יְֵֵַַַָָע

    

     

 הדרת" ספר   יוע ו'. רק   ס ולאה, רחל  ער  ," י ח  ע"  יוע)ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ב'). עד פ "ו,   קנ"ו,  סימ ," ִֶֶַַָמל

"'כ מסעי "א ה סק  על  יא ר  תאר  מה  יוע  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

 "ראינה "צאינה סק  על  יא ר  תאר  מה  יוע .  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

   . 

 קס על  תאר  מ"'כ הלע חגוי "ינתי   ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

 .
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" מ יקריב י  אד" התחיל  ר   ס תאר  מה  יוע ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ  . 
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לשבת Ï˘Ó‰Â(לד ) חול  בין  ההפרש יובן  מזה
בחי' רק דז "א במדות אין  שבחול 
מקבלים  אינן  המעשה ימי ו ' כי דאבא המוחין  חיצוניות
צמצום  בחי' שהוא המוחין  חיצוניות בחי' רק בשרשם
והוא  כנ "ל  העומק מן  גילוי לידי הבא העצמית ח "ע
כו ' הוא מאמר  נמי ובראשית עשית בחכמה כולם מ "ש
ונקרא  וכה"ג כו ' יסד  בחכמה ה' כו ' יבנה בחכמה
פנימיות  בבחי' הוא בשבת אבל  כידוע בראשית מעשה
שבכח  העומק בחי' כדמיון  שבו  ג"ר  בחי' דאבא מוחין 
קודש  נקרא ואז  כנ "ל  ביותר  בו  טרוד  כשהוא השכל 
הסתלקות  בבחי' ומרומם מובדל  פי' בגרמיה מלה
כל  שגם עד  ומובדל  קדוש כו ' מעלה למעלה
בחי' עד  דז "א שבלב המדות אור  שהן  שלו  ההסתעפות
ולא  למעלה עולין  כולן  דז "א דנר "נ  הכלים חיצוניות
כו ' העולמות חיות צורך  לפי רק למטה מהם נשאר 
ליום  שיר  מזמור  (וז "ש כו ' שבת עולת נקרא ולכך 

שהשבת במ "א השבת כמ "ש כו ' בשיר  עולה עצמו 
למטה  יצא שלא היינו  ממקומו  איש יצא אל  ומ "ש
ירידה  בבחי' בא הוא הנה בחול  אבל  בבי"ע)
עד  הכל  להרגיש ומעשה במדות למטה והתפשטות
וכמו  עקביים מבחי' שמקבלים אחרון  היותר  עולם
תשיב  אם כתיב בשבת משא"כ  וכה"ג רגלי הדום הארץ
חפץ  שום לא דבר  ודבר  חפצך  ממצוא רגליך  משבת
שהשבת  לפי והוא הנ "ל  ממשל  כמובן  דיבור  שום ולא
ב' שיש כמו  והנה וד "ל . כו ' בגרמיה מלה קדש נקרא
והוא  כנ "ל  וחיצונית פנימית עצמה בחכמה מדריגות
כאלה  מדריגות ב' יש כך  כנ "ל  לעצמו  כשמשכיל  עד "מ 
שבחכמה  הב' מדריגה בבחי' גם וחיצונית פנימית

הנמשך  השכל  אור  גילוי בחי' שהוא אבא יסוד  שנקרא
וביאור  כנ "ל ). האל "ף שתחת יו "ד  (שהוא למקבלים
המושג  אור  גילוי שבחי' למעלה מבואר  הנה הדברים
צמצום  בבחי' בא הוא העומק מן  ירידתו  אחר  לעצמו 
כו ' כברק ויצא נאמר  וע"ז  שבחכמה דחכמ ' יסוד  (ונק'
והנה  כו ') לעצמו  אור  בגילוי נקודה ההעלם שמבריק
השכלתו  כח  העלם לגבי רק נקרא לא זה גילוי צמצום
העומק  השכל  אותו  להביא צריך  כאשר  אבל  לעצמו 
ממהות  הזה לשכל  המביאו  זה שכח  זולתו  למקבל 
אבא  יסוד  נקרא המקבל  כלי כפי אחר  למהות השכלתו 
שכל  השגת ולצמצם להעלים שצריך  בהכרח  הרי כנ "ל 
לו  שאין  למקבל  המושג אור  בגילוי להביאה לגמרי זה
גם  הרי זה ולפי עצמו  המשפיע השכלת עם כלל  ערוך 
הגבה  הוא למשפיע המושג המצומצם אור  גילוי בחי'
לגילוי  הבא אור  מבחי' גם לגמרי בערך  נבדל  למעלה
מכלל  עדיין  שנחשב מאחר  אבא יסוד  שנקרא לזולתו 
ממדריגת  הרבה למעלה שהוא השכלתו  עצמיות בחי'
בבחי' גם והנה וד "ל . כנ "ל  לזולתו  ההשפעה ירידת
יש  לבד  לזולתו  לגילוי הבא אור  רק שהוא אבא יסוד 
אבא  יסוד  פנימיות בחי' וחיצוניו ' פנימיו ' מדריגו ' ב' בו 
משה  שבין  בהפרש במ "א (וכמ "ש כו ' יסוד  וחיצוניות
חכמה  עצמות מהעלם בגילוי ידו  על  נתנה שהתורה
בחינת  זה הרי משה אל  ה' ויאמר  וכמו  דאורייתא
דברי  אלה ברית התורה נקרא ולכך  אבא יסוד  פנימיות
ויוסף  כו ' ח "ע דפנימיות ביסוד  ושרשו  כו ' הברית
וביאור  כו ') עצמותיו  העלה ולכך  יסוד  בחיצוניות
המשפיע  מן  הנמשך  אור  של  שגופו  ידוע הנה הדברים
כלל  עצמו  בשביל  ולא ההשפעה בשביל  רק שאינו  הגם
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רלח   

מעצם  בראשיתה ונמשכת יוצאת היא הרי מ "מ 
שפע  אור  התגלות לגבי פנימית בחי' ונקרא השכלתו 
שזה  המקבל ) בכלי שיוקלט  בטרם (גם המקבל . אל  זאת
לו  שאין  שומעת לאוזן  בגילוי לקבל  הבא החלק רק
ונמשך  יוצא שהוא כמו  הזה האור  פנימיות לגבי ערך 
וראיה  להשפיע כשרוצה זאת בהשפעה המשפיע מן 
בבחי' גם שזהו  כו ' דרביה אדעתא קאים דלא ממה

קא  לא למקבל  בגילוי הבא השכל  אור  ים השפעת
לו  שמשפיע בשעה זה שכל  בהשגת דרביה אדעתא
לא  שזה עצמותו  בהשכלת דרביה דעתא על  קאים (ולא
מדריגות  ב' יש ונמצא כו ') כלל  למקבל  גילוי לכלל  בא
למעלה  שמבואר  ע"ד  השפע בגילוי וחיצוניות פנימיות
הוא  והחיצוניות בעומק טרוד  כשהוא עצמותו  בהשכלת
בבחי' המושג גילוי לידי ובא העומק מן  שיורד  אחר 
שבחי' לזולתו  השפע אור  בגילוי הוא כך  צמצום
למקבל  ממשפיע בעצם אור  נמשך  אשר  זהו  הפנימיות
ולא  המקבל  לגבי המושג ועומק העלם בבחי' שהוא
המושג  גילוי שזהו  מצומצמת הארה רק למקבל  נגלה
אות  צורת כמו  והיינו  צמצום בבחי' שהוא למקבל 
ומתקצר  הולך  הזה והקו  ממנו  ונמשך  הולך  כידוע הוי"ו 
שבמשפיע  זעירא יו "ד  הוא היו "ד  כך  כולו  מטה למטה
ובבחי' למקבל  הצורך  צמצום כדי (רק להשפיע נמשך 
במ "א) וכמ "ש כולו  עטרה הכנסת הוא יסוד  חיצוניות
גמור  התגלות שזהו  הקו  שנמשך  עד  עדיין  בהעלם והוא
קו  דרך  רק למטה ההתפשטות וירידת המשכה בבחי'
לאוזן  שמגיע עד  ומתקצר  ומתמעט  והולך  מצומצם
ודקות  קיצור  כמו  והקיצור  הדקות בתכלית שומעת
אור  גילוי בחי' אבל  וד "ל . כידוע הוי"ו  אות של  הסוף
כנ "ל  כלל  השפעה בשביל  שלא עצמו  למשפיע המושג
הנה  אך  כנ "ל  יסוד  פנימיות מבחי' גם למעלה הוא
השכלתו  מעצם נחשב לעצמו  המושג זה שגילוי אע"פ
להשפעה  הנמשך  אור  לגילוי מקור  נמשך  ממנו  מ "מ 
אצל  המושג אופן  שכפי בחוש רואים אנו  שהרי לזולתו 
לא  לזולתו  שפעו  אור  גילוי אופן  יהיה כך  המשפיע

בשינוי  לצמצם שמוכרח  הגם דבר  יגרע ולא יוסיף
בא  הוא ומכחו  ממנו  מ "מ  לעצמו  המושג מעצם המהות
בחי' נקרא ולזאת וצלמו  בדמותו  לזולתו  הגילוי עיקר 
בחי' זהו  וגם יסוד  פנימיות בחי' אל  גם ומקור  פנימיות
להביאו  צריך  כשלא לעצמו  המושג גילוי מעצם ירידה
ההשגה  לצמצם כשצריך  רק כלל  לזולתו  גילוי לידי
ויורד  מתצמצם לעצמו  המושג גילוי בחי' הרי אז  לאחר 
השפעה  בשביל  הנמשך  אור  מקור  נמשך  מכוחו  להיות
מקום  בכל  זעירא לוי"ו  רבתא וי"ו  בין  ההפרש (וזהו 
ז "א  ויסוד  רבתא וי"ו  אבא יסוד  נקרא שבכלל  דהגם
וי"ו  יש עצמו  אבא ביסוד  גם פרט  דרך  אבל  זעירא וי"ו 
וי"ו  שנקרא לעצמו  המושג גילוי והוא זעירא וי"ו  רבתא
הנמשך  האור  ובחי' כו ' חו "ג ע"י שנתצמצם רבתא
בבחי' זעירא וי"ו  הוא אבא יסוד  שנקרא לזולתו 
וז "ש  וישראל  יעקב ונקרא ז "א ביסוד  וכן  כו ' הקטנות
ופרח  יציץ זעירא יו "ד  עקב יו "ד  יעקב ישרש הבאים
כי  רבתא וי"ו  זעירא וי"ו  ענין  והוא רבתא יו "ד  ישראל 
יובן  זה ובכל  כידוע) וי"ו  נמשך  יו "ד  מן  הוי"ו  צורת
דהנה  כנ "ל  לעולם אות נקרא שהשבת מה ענין  כלל  דרך 
אות  לי ונתתם ע"פ בזוהר  וכמ "ש אות נקרא יסוד  בחי'
וז "ש  כו ' רת"ס אמת הנקרא הוא דת"י כי וי"ו  דא אמת
ליניקות  מקום שאין  כו ' תצרני מצר  אז  לי סתר  אתה
וכמארז "ל  אמת בחותם שהוא האמצעי בקו  החיצונים
בחי' הוא אמת הקב"ה של  וחותמו  כו ' מת לא יעקב
בחי' ודוקא כנ "ל  ברית שנקרא התורה שהוא אבא יסוד 
וי"ו  (והוא אמת אות הנקרא הוא אבא יסוד  פנימיות
לעולם  היא אות בשבת מ "ש ג"כ  והיינו  הנ "ל ) רבתא
כו ' עשה ימים וי"ו  כי כמ "ש המעשה ימי בוי"ו  דז "א
ולכן  קדש שנקרא הנ "ל  דאבא מוחין  בפנימיו ' ושרשו 
בבחי' פנימי אות נקרא ובירידתו  שבת עולת נקרא
שהוא  ח "ע אור  עצם בבחי' בין  אבא יסוד  פנימיות
למקבלים  שפעו  אור  בבחי' ובין  השכלתו  עצם עד "מ 
הנ "ל  כל  מתוך  כמובן  כו ' דז "א ומדות מוחין  שהוא
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‡ˆÓ הבל הזוהר  לפ"ד  כי א', הכל  הוא שיטות שהג'
גבוה, בחי' שהוא קאי עלי' דעלמא הבלא הוא
ובמח ' ההשתלשלות מקור  הוא שהבל  אמת זה ובודאי

הבל  שהכל  המדרש ולפ"ד  העולמות, כל  ברא א'
הוא  כשהגילוי אמת זה גם הכל , שמבלה מחמת
למטה  אלקו ' גילוי שיהי' לע"ל  הוא והעיקר  מהתוס',
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רלט    

שהוא  העיקר  על  מרובה תוס' יהי' אזי למעלה כמו 
מששא, בי' דלית קלילא אתא הזוהר ההבל  לפ"ד  וגם

אבל  ההשתלשלות מקור  שהוא ההבל  הוא המעלה
תוס' כי ערוך  באין  הוא מההשתלשלות למעלה לגבי
כך  הוא יונתן  התרגום לפ"ד  וגם העיקר , על  מרובה
אזי  החורבן  כשיהי' אבל  העיקר  על  מרובה התוס' כי
הגילוי  יהי' ולא ההבל  שהוא לבד  העיקר  נשאר 
בעולמו  להקב"ה אין  בהמ "ק משחרב אבל  מהתוס'.
שם  של  אותיו ' ד ' הוא וד "א הלכה, של  ד "א אלא
נפקת  מחכ ' ואורייתא הוי', תורת הוא והלכה הוי',
ז ' הן  הבלים הז ' כי בחכ ', אלא שורה אא"ס ואין 
ימים  ששת כי וכמ "ש ההשתלשלות מקור  שהן  מדות
הכלים  שבירת היינו  השבירה הי' ובמדות וכו ' עשה
מלכין  ז ' וימת וימלוך  וכמ "ש כלים שנק' המדות שהן 
מדות  ז ' נגד  זלע"ז  יש הנה למטה וכשנפלו  קדמאין 
וכתי' בחכ ' הוא התורה אבל  רעות מדות ז ' טובות
ואין  חכ ' בבחי' שבירה הי' שלא בחכ ' ולא ימותו 
החכ ' וע"י אא"ס, שורה ששם וזהו  מנגד  בחי' שם

הגילוי  יבוא התורה ע"י שהוא למטה, הגילוי יבוא
למטה.

‰ÊÂ פרעה ירא ועתה לפרעה, יוסף שא' מה יובן 
מצרים  ארץ על  וישיתהו  וחכם נבון  איש
ולא  החלום פתרון  רק ממנו  פרעה שאל  הלא ולכאורה
פרעה  ירא ועתה עצה לו  שא' זה מה עצה, ממנו  שאל 
לו  כשא' כי תלי', בהא הא כי באמת אך  עצה. שזהו 
ולעומת  טובות מדות ז ' הם הטובות שהפרות הפתרון 
מחמת  וזהו  רעות, מדות ז ' הרעות פרות שבע זה
הוא  זה ומצד  זלע"ז  יש למטה שנפלו  הכלים שבירת
אל  באו  כי נודע ולא הפרות ותאכלנה וזהו  הרעב,
רעות  המדות שהן  זה לעומת התגברות מחמת קרבנה
לפרעה  זאת הקב"ה שהראה ואמר  תאוה, המתאוה
נבון  איש פרעה ירא ועתה לו  א' לכן  הרעב, יהי' שלא
בחכ ' השבירה שם הי' ולא בחכ ', ולא ימותו  כי וחכם
אזי  מחכ ' יומשך  כאשר  וממילא זה לעומת שם ואין 
הקדושה  צד  ויתגבר  ממילא התאות כל  בטל  יהי'

הקליפ'. שהן  רעב יהי' ולא טובות המדות
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‰ÊÂ ארץ או  קדמו  שמי' אם חז "ל  פלוגתת יובן 
שמי' אחת שבבחי' ביניהם דבר  ופשר  קדמה,

א  א' ובבחי' שבמדרי'קדמו , והיינו  קדמה, רץ
בסדר  לרום שמי' כי קדמו  שמי' השתלשלות
כח  שהוא לדבור  המדות קדימת וכענין  השתלשלות,
הדבור  נגד  המחשבה כלליות כמו  או  נעלה, היותר 
מעשה  שסוף מפני אמנם לדבור , המחשבה בחי' שקדם
בזה  דוקא, בסופן  תחילתן  שנעוץ עד  תחלה במח ' עלה
שהוא  בסוף הוא התחילה נעיצת שכוונת קדמה ארץ
המעשה  סוף כי להיות ראש, מבבחי' יותר  הארץ בחי'
הקדומי' לכל  קדמון  א"ס בחי' קדומה במח ' עלה
המים  היו  שבתחילה מה ג"כ  יובן  ובזה דוקא. תחילה
במדריגה  גבוהי' הם המים כי להיות הארץ, את מקיפי'
את  בעיגולים הקיפו  לכן  דעגולי', מל ' מבחי' שהם

שפי' קדמו  שמים וע"ד  ופינה, צד  מכל  הארץ כדור 
את  ג"כ  מקיפי' והשמי' מים, שם ג"כ  הוא שמים
המים  היו  וכן  קדמו , שמים השתלשלות ובסדר  הארץ,
במעלה  שקדם עגולי' מבחי' להיותם הארץ את מקיפי'
של  הכח  יצא אח "כ  ואמנם דארץ, היושר  מן  א' בבחי'
כח  שזהו  תחילה במח ' עלה מעשה שסוף מה הארץ
המים  ירדו  לזאת דוקא, בארץ שנמצא התחילה נעיצת
להיות  ארץ בחי' היא היבשה ונתגלה אחד  למקום ונקוו 
המים, על  הארץ לרוקע שנא' עד  המים מן  יותר  בגובה
וכנ "ל , קדמה ארץ זו  בבחי' כי להיות הים, יורדי וכתי'
במח ' שעלה שכמו  דוקא ארץ עשיתי אנכי וכמ "ש
ואדם  דוקא, הארץ עשיית הוא שאנכי מי אנכי בבחי'

במ "א. מזה וכמ "ש בראתי דוקא עלי'
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מספר  מלשון ספירה  במושג  כי  נ "ע, הרבי יסביר להלן 
שספירה כפי בלבד , ההתגלות ענין  א. עניינים: שני יש
ב. מהותו . את משנה לא אך  הדבר את מגלה דבר של 
ולספור. למנות ניתן מוגבל  דבר שרק כיוון  הגבלה, ענין

ענ  ששני בעולםוכן , רק שייכים יחדיו  אלו  יינים
יצירה בריאה  - הנבראים בעולמות  (ואילו  האצילות
ההגבלה של  הענין  רק  שייך  זאת, לעומת - ועשיה 

שבספירה). הגילוי  של  הענין ולא שבספירה
נ"ע: הרבי של  ובלשונו 

       של אך
מהותו , בעצם  חידוש לא     הספירה

- נשתנה או     
    הנספר הדבר 

        
  הספירה ידי על     

בהעלם קודם  שהיה מה לנו  ונתגלה
       

    מספר מלשון היא  שספירה זה , עניין
מתאים - קודם כבר קיים שהיה דבר של  גילוי היינו, -
שבעולם כיוון האצילות, עולם  של  בספירות להיאמר
של  גילוי רק אלא חדשה , למהות מעבר אין  האצילות

הדבר. במהות שינוי  ללא בהעלם  זה לפני שהיה  דבר
  לומר שייך  האצילות בעולם  דווקא מדוע לבאר

קיים. דבר התגלה רק  אלא דבר שום  התחדש שלא
 ענין    שהדגש

הוא בזה      
   אחר במספר ולא  עניין 

- שבספירה  ההגבלה  ,הנבראים עולמות
        

   גבול שעניינו   
  ה הוא עולם  ואין

שם בו  שמאיר כיון ועתיד , הווה עבר, של  התחלקות בו 
הוא  שעניינו הוי'     

       הגבלה
שב הוא הגבול , התגלות עניינו  שמספר כיוון 

  ,הנבראים עולמות    כיוון
בפועל  גבול  יש ששם

   האצילות עולם של 

   , לעיל שנתבאר עניינו כפי
 קודם שהיה מה     

       
  אף דבר , סופרים  כאשר כלומר ,

לא הגבול הרי מוגבלים, בדברים רק שייכת שהספירה 
קודם גם קיים היה אלא הספירה ידי על  ונתחדש נוצר 
גילוי של  זה עניין  ממילא , הספירה. ידי  על  התגלה ורק
שעניינו  כיון באצילות, רק שייך  הספירה ידי  על  הגבול 

חדשה. מציאות יצירת  ולא ההעלם  גילוי
  ,נבראים של  עולמות שהם

      
  הם אלו  בעולמות הנבראים  כלומר,

הגילוי לגבי חידוש של  באופן  ממש, מוגבלת  במציאות 
מהם , שלמעלה האלוקי    

  שנתבאר כפי  דבר, של  חידוש  ולא 
שהיה מה מגלה רק אלא אותו  משנה לא דבר שספירת

קודם בו        
      לא ולכן 

יצירה בריאה  לעולמות  מספר של  עניין  לשייך  מתאים
רק ולא  גבול של  חדשה מציאות יש ששם כיון  ועשיה ,

ההעלם. גילוי 
  מחדשת לא שספירה למסקנה, שהגענו אחרי

ואף - גילוי לידי קיים דבר מוציאה רק  אלא דבר
שההגבלה הפירוש אין  מוגבל , בדבר רק שייך  שמספר

- ידו  על  שמתגלית רק  אלא מהספירה  נוצרת 
     ואצלתי"69מלשון

הרוח" מן       
  

את ולא הגבול  ענין את  רק במספר היה באם כלומר,
לעולמות 'מספר' המושג את מייחסים  היינו הגילוי, ענין
גבול  יש ששם  כיון ועשיה, יצירה בריאה  - הנבראים
מגביל  שאינו במספר, מימד  עוד  שיש כיון אבל  בפועל .
לייחס יש  - הדבר גילוי פירושה שספירה - מגלה  אלא
שם שספירות  כיון  האצילות, לעולם  'מספר' המושג  את

נעלמת. מציאות לגלות עניינם
כיון  הגבול , מימד  את גם במספר יש  זאת, שבכל  אלא
אלא גבול  מחדשת אינה - כנ "ל  - המספר שספירת  שאף
על  גבול  גילוי קודם , קיים שהיה הגבול  את  מגלה רק
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רמי    

עולם בשורש שגם לומר, חייבים  ולכן  כאן . יש פנים כל 
הגבלה. של  ענין היה הספירה לפני  הנעלם האצילות

בשורשי שאף שלפנינו , בקטע נ "ע הרבי  מבאר זה על 
הצמצום, לפני  בהעלם שהיו  כפי האצילות  של  האורות
ענין  והוא  גבול , של  ענין  - פנים כל  על  בהעלם - יש

הגנוזות. ספירות עשר
        

 דווקא שהם הספירות לדוגמא,   
        

    קיים הגבול  ענין  היינו,
הצמצום לפני הראשון בשורשם  אף בספירות 

         
      במאמרים

-הראשונים הצמצום לפני עוד  - הבורא אצל  שיש
ושם ומידה , גבול  בבחינת להאיר עצמה, בפני מגמה 

עשר  ודווקא  גנוזות ספירות עשר  נאצלו כבר  ,
הצמצום, לפני    ניכרת ולא 

שבהם ההתחלקות  הספירות
      70.

 - נ"ע הרבי מדגיש   
     71

  - וכו' גבורה בחינת חסד , בחינת
   על מראה בחינה שהלשון 

הנוספות. הבחינות עם וההתאחדות  הקשר   
לפני עוד  קיים היה  המנין  האצילות, שבעולם כיון

- הגנוזות  הספירות  בבחינת הצמצום  
  ההעלם וגילוי 

עשר  על  נעלמת השערה יש הצמצום לפני  שכבר והיינו ,
את לגלות הוא  האצילות  של  הספירות ועניין הספירות,
ענין  אך  הצמצום. לפני עוד  קיימת שהייתה ההתחלקות
הספירות שהתגלות כיון  ההעלם, גילוי רק נקרא זה
פשיטות, בלבד , 'בחינה' של  באופן היא דאצילות
בפועל  הגבלה  ולא קודם, שהייתה מהות אותה  שנשארת

ועשיה. יצירה  בריאה בעולמות  שזה כפי
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ה 'תש"ה ] [אלול 

" ÌÂÏ˘" מכשול למו  ואין  תורתך  .1לאוהבי
רק  הוא רב" ש"שלום באומרו  כוונתו , להבין  צריך 
שאוהבי  מזו , ויתירה התורה. את שאוהבים לאלו 
אוהבי  שהם מפני ממכשול , שישמרו  בטוחים התורה

התורה.
מובן : אינו 

שבאים  שונים, דברים שני הם –ידיעהֿ ותורה אהבה
ממקור  באה ידיעה בנפש. שונים מקורות משני באדם

ואהבה  בראש, הוא השכל  שמקום מידות 2השכל , היא
בלב. הוא המידות ומקום

תורתך ", ל "אוהבי רק הוא רב" שה"שלום נאמר  מדוע
"ללומדי  לומר  לו  היה הרגילה ההבנה שלפי בעוד 
אומר  ומדוע התורה, את שלומדים לאלו  תורתך ",

תורתך "? "לאוהבי

שהם  יותר , עוד  גדולה התורה אוהבי של  מעלתם
מעלה  יש תורתך " ל "אוהבי מכשולים. מפני בטוחים
ל "לומדי  שביחס – תורתך " "לומדי על  יתרון  שהיא
"אוהבי  שהם אלה אבל  שיכשלו , יתכן  הרי תורתך "

מכשול ". למו  "אין  הם תורתך ",
וכמה  דרגות, שתי הם תורה ואוהבי תורה לומדי
לימוד  על ֿידי רק לזה שמגיעים התורה, יודעי שגדולים
להכשל . יכול  תורה לומד  זאת בכל  בהתמדה, התורה
"שלום  מעלת את לו  שיש זאת לבד  תורה, אוהב אבל 

מכשול ". למו  ש"אין  היתרון  את לו  יש רב",
יותר : טוב הענין  את להבין 

זבחי 3כתוב  מלא מבית בה ושלוה חרבה פת "טוב
ריב".

מלא  בית מאשר  בשלום, יבש לחם לאכול  עדיף
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רמב   

אבל  ביותר , הטובים ביניהם.ו][יושביבמאכלים רבים
הרוחניים  בחייו  גם וכך  האדם, של  הגשמיים בחייו  כך 
בהכרח  המביאה ברצינות אבל  מעט  טוב יותר  הרבה –
שמביא  תכלית, ללא אך  למדני מאוד  מאשר  לשלוה,

ולמרירות. לריב בהכרח 
 ֿ נשמתו  הקדוש שהבעל ֿשםֿטוב הידוע, המעשה כפי

פסח . של  הראשון  בלילה לתלמידיו  הראה עדן 
שהתלמידים  הקדוש הבעל ֿשםֿטוב אצל  היה נהוג

את ( חסידים. התואר  היה לא עדיין  שעה באותה
נשמתו ֿעדן . הזקן  רבנו  נתן  'חסידים', הכללי, התואר 
ממעזריטש  הקדוש המגיד  ואצל  הבעל ֿשםֿטוב אצל 

ו 'מקושרים') 'תלמידים' התוארים באים היו  שהיו 
השבת  סעודת את עמו  יחד  סועדים היו  לחג או  לשבת

החג. סעודת או 
רוח  ובעלי גדולים למדנים תלמידים היו  ביניהם,
ידעו  שלא פשוטים אנשים מקושרים, גם והיו  הקודש,
וכפרים  בישובים שגרו  בעליֿמלאכה היו  רובם ללמוד .

שונות. במלאכות ועסקו 
בין  היה מברוד , בדים סוחר  לייוענטהנדלער , נתן  ר '
יהודי  היה הוא הבעל ֿשםֿטוב. של  הרבים תלמידיו 
ובפרט  מהעסק, כשהתפנה יום ובכל  תלמיד ֿחכם,

אך  גדולה. בהתמדה וללמוד  לשבת נהג בלילות,
פשוט . מאוד  נתן  ר ' היה במידות

המצוות  ובקיום התורה בלימוד  בעיקר  שקוע היה הוא
התורה, דיני על ֿפי שהן  כפי במידות וגם בהידורים,

חסידות. מידות של  ויתורים כל  ללא
ובהעמקה, רב בעיון  התורה בלימוד  היתה המסירות כל 

מעט . התעסק הוא ומידות עבודה בעניני אבל 
במידות  לעסוק שיש אותו  עורר  הבעל ֿשםֿטוב

שלו . בסדר  נהג נתן  ר ' אבל  ובעבודה,
הדריך  הוא אותם בנים, גדלו  כבר  נתן  ולר ' חלפו  שנים

גדולים. למדנים בדרכו ,
פשוט  יהודי מקושר , גם היה הבעל ֿשםֿטוב אצל 
אברהם  שנקרא בלישצניץ בכפר  גר  שהיה
למד  הוא בלימוד . מאוד  פשוט  היה הוא בלישצעניצער .
לא  זה את וגם באידיש, כתובים שהיו  הספרים את רק

בנקל . להבין  בידו  עלה
תהלים  או  חומש התפילה, של  המילים פירוש את גם

בעל ֿעבודה. היה הוא אך  הבין , לא הוא
עשה  הוא המצוות וקיום יתברך  ה' בעבודת דבר  כל 

במידות. עצמו  על  ועבד  בשמחה

ב.

ÏÚ‰ את מאוד  לקרב נהג הקדוש ֿשםֿטוב
לו  נוהג והיה הפשוטים, היהודים תורה התלמידים, מר 

להבנתם. בהתאם לפניהם במיוחד 
שהיו  אף התורה, וגדולי החכמים תלמידי התלמידים,
וחסֿושלום  ונפש בלב לבעל ֿשםֿטוב מסורים מאוד 
זאת  עם הבעל ֿשםֿטוב, של  מעשיו  אחר  הרהרו  לא
את  כל ֿכך  מקרב הבעל ֿשםֿטוב מדוע להם כאב
אך  בפניהם, תורה אומר  ועוד  הפשוטים, היהודים
 ֿ שהבעל  התורה את גם חוזרים היו  הם אףֿעל ֿפיֿכן 
אלה, פשוטים יהודים בפני לומר  נוהג היה שםֿטוב

בה. מתעמקים והיו 
אצל  יחד  שהו  אברהם ור ' נתן  שר ' הזדמן  אחת, שבת
על  תורה אז  אמר  הבעל ֿשםֿטוב הבעל ֿשםֿטוב.

כי 4הפסוק  גם מכם, עיני אעלים כפיכם "ובפרשכם
מלאו ". דמים ידיכם שומע, אינני תפילה תרבו 

העיקרית  שהעבודה שאף אז  ביאר  הבעל ֿשםֿטוב
ועבודת  המוח  עבודת אמנם היא יתברך  ה' בעבודת
בתפילה, ועבודה התורה בלימוד  העבודה היא הלב,
ובעניני  במידות העבודה הללו  העבודות שתי שעל ֿידי

ש"ידיכם  יתכן  זאת עם כדבעי, במילא כבר  הן  עולם
ביד  נדבה לעני נותנים כאשר  שאפילו  מלאו ", דמים
שפיכת  זו  הרי זולתו , במצב ההרגש חסר  אבל  רחבה,

דמים.
ידיכם  את פורשים אתם כאשר  כפיכם". "ובפרשכם זהו 
עבודת  של  העבודה שזוהי רחבה, ביד  צדקה ונותנים
זאת, אראה לא אני מכם", עיני "אעלים זאת בכל  הלב,

אמיתית. עבודה זו  אין  כי
הזולת. את חשים כאשר  היא, העבודה אמיתית

אינה  זו  גם המוח , עבודת היא תפילה", תרבו  כי "גם
זוהי  אמיתי. בהרגש הזולת את חשים לא כי עבודה,

דמים. שפיכות
שלכם, המידות – מלאו " דמים "ידיכם הפירוש זה

מלאו ". "דמים – הטובות המידות אפילו 
הזו . התורה את שמעו  אברהם, ור ' נתן  ר ' שניהם,

דרכו  לפי התורה את הבין  תלמיד ֿחכם שהיה נתן  ר '
ועבודת  המוח  עבודת העבודה, אופני בשני והתעמק
ועבודת  התורה לימוד  של  העבודה שהם הלב,

התפילה.
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מז.4) סעיף הוספות טוב שם בכתר הועתק טו. א, ישעיהו



רמג    

תורת  של  הללו  הספורות המילים את שהבין  אברהם ר '
הבנתו , לפי ממש לפועל  בנוגע הבעל ֿשםֿטוב
בעבודה  עצמו  עם לעבוד  שעליו  החלטה אצלו  נתקבלה
עד  שעשה מכפי יותר  עוד  המידות, וזיכוך  בירור  של 

עתה.

באמת  חשים לא שכאשר  מלאו ", דמים "ידיכם המילים
זו  הרי רחבה ביד  מסייעים כאשר  גם הזולת, צער  את
ובשובו  מנוח , אברהם לר ' נתנו  לא דמים, שפיכת
לזמן  ומזמן  יותר  עצמו  על  לעבוד  החל  בכפר  לביתו 

בעבודתו . והתעלה הלך 

ג .

ÁÒÙ עם ישב הבעל ֿשםֿטוב כאשר  הסדר , בליל  ,
ושוחח  מאוד , שמח  היה הוא הסדר , לשולחן  תלמידיו 
של  מהעבודה למעלה, הגדולה הנחתֿרוח  אודות
תורה  בעלי של  העבודה לגבי הפשוטים, האנשים
וכל  עיניהם את שיעצמו  לתלמידים והורה ועבודה,

לידו . היושב רעהו  כתף על  ידו  את יניח  אחד 
של  כתפיהם על  ידיו  את הניח  עצמו  הבעל ֿשםֿטוב
ניגון . לשיר  והתחיל  צידיו  משני שישבו  התלמידים שני
יושב  בעלישצעניצער  אברהם ר ' איך  ראו  התלמידים
בחדר  הסדר  שולחן  ליד  בכפר  אצלו  וילדיו  אשתו  עם

קטן .
שמן , מעט  ודולק חרס כלי כמה עומדים השולחן  על 
רבה  בשמחה חגיגיים יושבים ובניֿביתו  אברהם ור '

הסדר . את ועורכים
בני  עם יושב ליווענטהענדלער  נתן  ר ' את גם ראו  הם
שולחן  ליד  מואר , גדול  בחדר  בברוד , בבית אצלו  ביתו 
שבעי  ולא וכעוסים מנופחים כולם אבל  טוב, בכל  ערוך 

מזה. זה רצון 
וחדל  הקדושות ידיו  את הסיר  הבעל ֿשםֿטוב כאשר 
ואמר : העיניים את לפתוח  לתלמידים הורה הוא לשיר ,
איש  שהוא שאף עצמו , עם שעובד  מי בין  החילוק זה
בכל  רואה הוא עצמו , עם עובד  הוא כאשר  הרי פשוט ,
הזולת, של  היתרון  ואת המעלה את תנועה ובכל  דבר 

רוח  במצב ושרוי שמח  הוא הזמנים בכל  ובמילא
לחג, אפילו  הילדים עבור  מזון  אין  כאשר  גם  מרומם.

יוםֿטוב. בשמחת שמח  הוא
בה". ושלוה חרבה פת "טוב זהו 

של  השלימות חסרה כאשר  ולב, במוח  שעבודתו  מי
הרי  גדולה, עבודה שזו  למרות בפועל , טובות מידות
מתכנסים  כאשר  אבל  ריב". זבחי מלא "בית זה
שכינתא  עשרה בי "אכל  אז  מצוה, של  לשמחה

.5שריא"
גו '": תורתך  לאוהבי רב "שלום הפסוק כוונת זו 

אבל  מכשול , לפעמים להיות יכול  התורה לומדי אצל 
קורה  לא אצלם מכשול ", למו  "אין  התורה אוהבי אצל 
את  ושומרים תורה שאוהבים על ֿידי כי מכשול .
שיהיה  עוזר  יתברך  ה' – ברבים התורה לימוד  שיעורי

בחילך " "שלוה 6"שלום הפרנסה, במלאכת שלום –
המשפחה, בחיי האמיתית המנוחה – בארמנותיך "
הוא  הבית וטהרה, כשרות ששומרת משפחה שבכל 

עונג. של  מקום
ישראל , לאהבת ביותר  הנאים הרגשות את יש לאלה
בני  אחינו  לכל  יתן  והוא יתברך , ה' אצל  מאוד  יקר  וזה
לשנה  טובה וחתימה כתיבה וילדיהם ישראל  ובנות

וברוחניות. בגשמיות ומבורכת טובה
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ח.2) טז , כט.3)תהלים ה, בראשית



רמה    

 

תרצ "ג תמוז ו' ב"ה,

ריגא 

מר  והנעלה הנכבד האברך ידידי כבוד

הלמן  שי' ד.

וברכה! שלום 

מר  שלח אשר חלקים , ארבעה רבה" "חזקה הספר

רבה  ותודה נתקבל, שי', כבודו השפעת ע"פ שי' מסינגר

חלק  עוד חסר הנראה כפי אמנם  התענינותו. עבור לכבודו

יודע  ואולי קפז, מסי' מתחיל יו"ד בחלק כי שנים , או אחד

זה  מספר נדפסו חלקים  כמה להתודע, יוכל או כבודו,

להודיע. בבקשה

כתבתו. על ישר תודה מכתב שלחנו שי' מסינגר למר

ובבקשה  זה, בדבר להתענין להבא על גם  בבקשה

זה. בנדון ישראל בארץ למכריו כתב אם  לכתוב

מזכיר  וברכה, בתודה

ליברמן  ח
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב
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����� ������ ��� 	�� ������ �
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���� ����� ��	� ��������������� �� ��� ���� � ���� �� ����	� ���

���� ������ ���� ������ ���������� ��� ������� �� �� �� �����
������ ���� �������� �� ���� ��� � ����� ���� � 	��� ������

.ËÌÈ˘� ˙¯ÊÚÏ ¯Ú˘��� �� ��� 
���� ���� ���� ������ ���	 ��� �
��� ��� ��	�� ����� ��� �� ��� 
���� �� ����� ���� ��� ��

���������� �
� �������� ������� ��� ��� �� ��� �� ������ ���� ����� ����

���
� ��� ��

.ÈÌÈ˘� ˙¯ÊÚ������� ����� 
���  � � ���  � ��� ���� ���� ��� �
��
������� �� ������ ��� �� ��� � ����� ��	� �� ��� ���� ��� �
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������� ���� �� ���

.ÊË˙ÂÏÚÓ ‰¯˘Ú ˘ÓÁ���� 
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�� ����� ����� ����� � ���	����� ����������

.ËÈ¯Ú˘‰ È„Èˆ È�˘Ó ÌÈ˘Ù˘Ù��� �	�� ���� ��� ����� ����� ��� �
� ��� ���� �	��� �� �������� �	� 
������ ������� ������
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.Î˘È·ÏÓ‰ ÒÁ�Ù ˙Î˘Ï������ ��� ��� 
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.·ÎÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ���	�� ��� ����	� ����    ������ ����  � ����� �
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����� ����� ������ ����� ����� ��� �� ����� ����� ����� �������
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בני נח מחוייבים בשבע מצוות וישראל חייב לכוף )ובזמן שאין יד ישראל תקיפה – להשתדל( שבני נח יקיימו את שבע מצוות שלהם.
לקוטי שיחות פרשת ואתחנן חלק ד
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En‡ ˙‡Â EÈ‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף  האב , לכּבד צ ּוה הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ"לכב ֹוד

ּכפי(רמב"ן ) ּגם ּכתב  ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק  את לבאר י ׁש .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּכן  והלּבי ׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשק ּוהּו הּמפרׁשים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּכתב ּו

נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפ ּות היא הּולד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻיצירת

ּבכח  (ּכאּלּו) ע ֹוׂשה ׁשהאב  טבעי , ּדבר היא הּבן האכלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואּלּו

הע ֹולם. ּכל את הּזן הּוא הּקּב"ה ׁשּבאמת אף  ְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצמ ֹו,
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לכֹוכבים  ּבכב ֹודם, ׁשח ּיבים ואם, אב  ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָי ׁש

את  הּקּב"ה מנהיג ׁשעלֿידם אף  לכּבדם, ראּוי  ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומ ּזלֹות,

ׁשּלצבא  ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומ ׁשּפיע  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהע ֹולם

'ּכגרזן  רק  והם להׁשּפיע , לא אֹו להׁשּפיע  ּבחירה אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ו'ׁשּוּתפים' הם ּבחירה ּבעלי  הֹורים ואּלּו ּבֹו'; הח ֹוצב  ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּביד

לכּבדם. נצט ּוינּו ולכן הּולד, ּביצירת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלהּקּב"ה
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איק ּום  אמר: ּדאימי ּה, ּכרעא קל ׁשמע  הוה ּכי  י ֹוסף , ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב 

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מק ּמי  לא, י ֹוסף (קידושין  רב  ּדברי  לבאר י ׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגב ּול, ּבלי  ּכח  הּוא ההֹולדה ׁשּכח  ּבחסידּות, הּמבאר ּפי  ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

וכח  מאין. י ׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם ס ֹוף , אין עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהֹוליד

מ ּצד  אּלא עצמ ֹו, מ ּצד ּגב ּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה

האדם. ּבטבע  זה ּכח  ׁשּקבע  והּוא ּגב ּול, ּבלי  ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,
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הרמ ּב"ם ד)ּכתב  ו , אין (ממרים ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב  : ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכתב  וע ֹוד אביו". מ ּפני  ע ֹומד הּבן אבל הּבן, מ ּפני  ע ֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהאב 

יא) מ ּמּנּו".(ׁשם ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע  אביו היה ׁש"אפילּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

מעלתם  מינּה' 'נפקא אין ואם אב  ׁשּבכב ֹוד ל ׁשיטתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָואזיל

ּבחסידּות, הּמבאר ּפי  על וימ ּתק  ההֹורים. ׁשל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֻודרּגתם

על  מ ׁשּתּנה ואינֹו עצם', עם 'עצם הּוא ּובן אב  ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּקׁשר

ב 'גּלּויים'. ׁשּנּוי  ְְִִִֵידי 
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ׁשּיראה  ּבֹוטח  ׁשהּוא אחר, למק ֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

 צרי אינֹו . . ּבֹו מ ֹוחה ואביו . . ּבתלמ ּודֹו ּברכה ְְְְִִִֵֶַָָָָָסימן

ּבזה" לאביו סר"מ)לׁשמ ֹוע  יו "ד מ ּדּוע (שו "ע לׁשאֹול, וי ׁש . ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמק ֹומ ּה, אף  ואם, אב  ּכּבּוד ּבהלכֹות זֹו הלכה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמ ֹופיעה
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עליהן  ׁשּקּבלּו ׁשבע  ּבמרה, י ׂשראל נצט ּוּו מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"ע ׂשר

ואם" אב  וכּבּוד . . נח  ב)ּבני  נו , נענׁש(סנהדרין  מ ּדּוע  וק ׁשה, . ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.ּכ על נצט ּוּו לא נח  ּבני  והרי  אב , ּכּבּוד ק ּים ׁשּלא על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹיעקב 

ׁשיטת  ּולפי  הּדינין, על נצט ּוּו נח  ּבני  ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַֹוי ׁש

ע ֹולם; ׁשל לי ּׁשּוב ֹו ּׁשּנח ּוץ  מה ּכל זֹו ּבמצוה נכללת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהרמ ּב"ן

ע ֹולם. ׁשל לי ּׁשּוב ֹו נח ּוץ  אב  ּכּבּוד ְֲִִֵֶַָָָוהרי 
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ס ֹופ ֹו, עד גֹו'  אבי את ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפ ּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתע ּתיק 

ּתקרא  לזמן ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד  ּבכיס זה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָויהיה

לט ֹובה. עלינּו הּבא הּׁשב ּוע ֹות חג עד ְֵַַַַָָָָאֹותֹו.
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המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון

לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי

ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם ארץ הדרך

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים

ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,

תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא

זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון

ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט

אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל

דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן

ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק

להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,

ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה

הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף

יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:

מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם

הוא בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך

מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה לביטול האדם את מביא באופןבגוף לקב"ה תמסרות

ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

ענין את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי

לשורשים: - ומעשה

מקורה - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך

הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, והאמונה4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה

      §©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´
     ̈«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

      ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ
      ¨¥®¨¤−©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À

       ©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨
      §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈

      §¦§¨¬Ÿ«¦ §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤

       ¤´¤¨®¤¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬
      ©¦§−̈¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈

      §¦®¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ
     §¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ¨®
     ¤¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

    §«¤§¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
      ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ט מנ"א, בו שואל עצה להעדר הסדר אצלו, שמחליט להתנהג באופן מסוים 

ואינו נמשך זמן רב ומשנה הנהגתו ובמילא מבלבל זה גם להזולת וגם לעצמו.

ובכלל שינוים כהאמור באים לעתים תכופות מפני שמחליטים ענינים שהם לא בערך להמצב 

בהווה, ז.א. שחפצים לדלג בה בשעה שהסדר הרגיל הוא. מעט מעט אגרשנו, להעלות בקדש צעד אחר 

הקצה  אל  הקצה  מן  להיפך  ועד  ומקפץ  דמדלג  הסדר  שאז  הכלל,  מן  יוצאים  במקרים  ]מלבד  צעד 

בשעתא חדא וברגעא חדא, אבל אין זה הסדר דתמידים כסדרם[,

ועוד בזה עצה היעוצה שתהי' ההסכמה וההחלטה בת קיימא כשמתקשרים בזה )מ'פארבינדט 

זיך( עם חבר וחברותא, שזה מעיק )מאכט איינג( שלא לקיים ההחלטה, כיון שעי"ז גורם אי נעימות 

לשני וק"ל.

מובן ג"כ שהיצר משתדל לבלבל גם בעבודה והנהגה האמורה אבל אדרבה מזה עצמו צריכים 

להוסיף כח במלחמת היצר, וכידוע ההתבוננות בההשתדלות הכי גדולה שונה ומשונה של היצר לפתות 

תכלית  למלאות  האדם  מצד  כמה  פי  ההשתדלות  צ"ל  הרי  בריאתו  תכלית  שזוהי  כיון  האדם,  את 

בריאתו הוא, כדברי חז"ל, אני נבראתי לשמש את קוני, והובטחנו, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה 

מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ד מנחם אב
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המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון

לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי

ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם ארץ הדרך

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים

ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,

תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא

זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון

ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט

אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל

דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן

ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק

להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,

ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה

הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף

יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:

מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם

הוא בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך

מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה לביטול האדם את מביא באופןבגוף לקב"ה תמסרות

ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

ענין את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי

לשורשים: - ומעשה

מקורה - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך

הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, והאמונה4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה
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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
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שאשאשאשאשאשא
5:515:558:388:419:179:1910:2810:3019:4319:3920:1220:0819:2020:19באר שבע )ק(

5:475:518:348:379:159:1710:2710:2819:4919:4520:1520:1119:1620:22חיפה )ק(

5:485:528:358:389:159:1710:2610:2819:4819:4420:1220:0719:0520:19ירושלים )ק(

5:495:538:378:399:169:1810:2810:2919:4519:4120:1420:1019:2220:21תל אביב )ק(

5:175:258:038:109:079:1110:2610:2920:4420:3721:2521:1720:2021:33אוסטריה, וינה )ק(

7:297:249:179:159:569:5410:4710:4617:2617:3117:5517:5917:1218:11אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:265:338:148:209:139:1610:3110:3320:4020:3421:1921:1120:1721:27אוקראינה, אודסה )ק(

4:524:597:397:458:428:4510:0110:0320:1820:1020:5820:5019:5421:07אוקראינה, דונייצק )ק(

5:025:097:477:548:528:5510:1110:1420:3020:2321:1221:0320:0621:20אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:205:288:028:119:149:1810:3410:3721:0320:5521:4721:3720:3821:56אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:125:207:538:029:069:1010:2710:2920:5620:4821:4021:3120:3221:49אוקראינה, קייב )ק(

5:566:028:448:509:419:4410:5811:0021:0520:5921:4121:3320:4221:49איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:468:479:179:1710:1910:1918:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:557:519:489:4710:2510:2311:1811:1718:0718:1118:3518:3917:5318:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:028:5710:4410:4211:2511:2212:1512:1318:4218:4719:1419:1918:2819:31ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:586:038:478:519:339:3610:4810:4920:2820:2221:0020:5520:0521:08ארה״ב, בולטימור )ק(

5:435:498:338:379:219:2310:3610:3820:2120:1520:5420:4819:5821:02ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:445:498:338:379:219:2410:3610:3820:2120:1620:5520:4919:5921:02ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:156:219:049:099:559:5811:1111:1321:0220:5621:3721:3020:3921:44ארה״ב, דטרויט )ק(

6:356:389:219:239:5910:0111:1011:1120:2220:1820:4920:4520:0120:56ארה״ב, האוסטון )ק(

5:576:018:458:479:269:2810:3810:3920:0019:5620:3020:2519:3820:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:426:459:279:2910:0310:0411:1211:1320:1220:0920:3920:3619:5220:46ארה״ב, מיאמי )ק(

5:375:438:278:319:169:1810:3110:3320:1820:1320:5320:4619:5621:00ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:086:148:579:019:459:4811:0011:0220:4420:3921:1821:1220:2221:25ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:355:408:248:289:149:1710:2910:3120:1920:1320:5320:4719:5621:01ארה״ב, שיקגו )ק(

7:006:599:169:169:489:4710:4610:4618:1818:2018:4218:4418:0118:53בוליביה, לה-פס )ח(

5:536:018:328:429:499:5311:1011:1321:4421:3622:2922:2021:1922:38בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:556:038:358:449:509:5411:1111:1321:4321:3422:2722:1821:1822:36בלגיה, בריסל )ק(

6:466:448:558:549:289:2710:2410:2317:4517:4718:0618:0817:2918:18ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:336:318:428:419:159:1410:1210:1117:2917:3217:5517:5717:1418:07ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:105:187:477:589:069:1010:2710:3021:0520:5721:4921:3920:4321:58בריטניה, לונדון )ק(

5:095:187:277:509:109:1410:3310:3621:2121:1222:1122:0020:5922:21בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:115:207:437:569:109:1410:3210:3521:1621:0722:0221:5120:5022:11גרמניה, ברלין )ק(

5:415:488:238:329:349:3810:5410:5721:2221:1422:0621:5720:5822:15גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:526:498:578:569:319:2910:2610:2617:4317:4618:0218:0517:2718:15דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:126:148:538:549:269:2710:3410:3519:1819:1619:4319:4118:5819:51הודו, מומבאי )ח(

6:096:118:508:519:239:2410:3010:3119:1319:1119:3819:3618:5419:46הודו, פונה )ח(

5:095:167:568:028:579:0110:1610:1920:3020:2321:1121:0220:0721:19הונגריה, בודפשט )ק(

4:474:527:367:408:258:279:409:4219:2619:2120:0019:5419:0420:08טורקיה, איסטנבול )ח(

6:206:259:099:129:549:5611:0711:0920:4320:3821:1521:1020:2121:22יוון, אתונה )ק(

5:325:398:198:259:199:2310:3810:4020:5020:4321:2921:2120:2621:37מולדובה, קישינב )ק(
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6:096:118:508:519:239:2410:3110:3219:1619:1419:4119:3918:5619:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:597:539:319:2910:1610:1311:0411:0217:1317:1917:4817:5417:0018:07ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:215:248:078:098:448:459:549:5518:5918:5619:2619:2318:3819:34נפאל, קטמנדו )ח(

5:035:097:537:578:408:439:559:5719:3719:3220:1120:0519:1320:18סין, בייג'ין )ח(

7:067:069:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1619:4019:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:424:507:157:288:408:4410:0210:0520:4220:3421:3021:1920:1721:39פולין, ורשא )ק(

6:296:288:498:499:209:1910:2010:1918:0018:0218:2418:2517:4318:35פרו, לימה )ח(

6:126:199:019:069:5810:0111:1511:1821:2121:1521:5921:5220:5822:07צרפת, ליאון )ק(

6:116:188:569:0310:0210:0611:2111:2421:4421:3722:2422:1621:2022:33צרפת, פריז )ק(

5:525:538:258:258:568:569:5910:0018:1318:1318:3718:3617:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:566:028:458:509:389:4110:5510:5720:5420:4821:2721:2020:3121:35קנדה, טורונטו )ק(

5:275:348:158:219:129:1510:2910:3120:3520:2821:1221:0420:1221:20קנדה, מונטריאול )ק(

5:485:528:368:399:189:2010:3010:3219:5619:5220:2620:2219:3420:34קפריסין, לרנקה )ק(

4:494:587:037:128:538:5810:1810:2121:1621:0622:0921:5620:5022:19רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:174:276:366:368:248:299:499:5320:5820:4821:5021:3720:3222:01רוסיה, מוסקבה )ח(

4:484:557:357:418:358:399:549:5620:0720:0020:4720:3919:4320:55רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:525:598:398:459:409:4310:5911:0121:1721:1021:5221:4420:5322:00שוויץ, ציריך )ק(

6:006:028:388:399:109:1110:1610:1718:4918:4819:1319:1218:3019:21תאילנד, 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

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 
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